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VETERİNERLİK (MF 3)

PROGRAMIN AMACI: 
Evcil hayvan nesillerinin iyileştirilmesi, sağlıkla-

rının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın has-

talıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, 

hayvansal besinlerin niteliğinin ve insan sağlığına uy-

gunluğunun kontrolü konularında eğitim-öğretim, uy-

gulama ve araştırma yapmaktadır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 

 ● İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen, fen bilimlerine özellikle biyolo-

jiye ve kimyaya ilgi duyan, hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan, çabuk ve doğru karar 

verebilen, sabırlı, dikkatli, düzenli, görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam, so-

rumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  

 ● Anatomi, Histoloji Ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Cerrahi, Farmakoloji, Parazito-

loji, Bakteriyoloji, Hayvan Besleme, Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan Irkları, Hayvanların 

Suni Ve Tabii Metotlarla Çoğaltılması, Dahiliye.

KARİYER İMKANLARI: 

 ● Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Veteriner Hekim” lisans diploması ve “Veteriner 

Hekim” unvanı verilir.  Ülkemizde halen büyük bir veteriner hekim açığı bulunmaktadır.

 ● Hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde; ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hay-

vansal üretime dayalı gıda sanayinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarında sağlık kontrol, kalite kontrol, üretme, işletme ve yönetim alan-

larında çalışabilirler.

 ● Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlı-

ğı ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, belediyelerde, Türkiye Jokey Kulübüne bağ-

lı hayvan hastanelerinde, özel sektörün işlettiği et, süt kombinalarında rahatlıkla iş bu-

labilirler.

 ● Ayrıca bulundukları bölgenin Veteriner Hekimler Odasına kayıt olmak şartıyla kendi kli-

niklerini açabilirler.
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YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ (MF-2)

PROGRAMIN AMACI:
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programı, iç su 

balıkları, çift yaşamlı, sürüngen, kuş ve memelilerden 
oluşan omurgalı hayvanların ve diğer omurgasız türle-
rin biyolojisi, ekolojisi ve etolojisini bilen, yaban hayatı 
ile ilgili koruma, üretme, geliştirme, iyileştirme, hasta-
lıklarla mücadele ve savaş, yaralı hayvanları bakım ve 
iyileştirme, dolgu-tahnit yaparak müze materyali hazır-
lama, avlak planlama, avcılık, av turizmi, biyolojik çeşitliliği dikkate alan Orman Amenajman 
Planlamalarına yardımcı olan, farklı eko turizm etkinliklerini içeren konularda sürdürülebilir 
planlamalar ve uygulamalar yapabilen, bu yararların halka anlatılması konularında çalışa-
bilecek insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:
 ● Doğayı seven, canlılarla uğraşmaktan hoşlanan, meraklı ve iyi bir gözlemci, fen bilim-

lerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, sabırlı, araştırmacı ve bilimsel me-
raka sahip kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:
 ● Temel Kimya, Biyometri, Genel Jeoloji, Fizik gibi temel bilim konularının yanı sıra Ge-

nel Biyoloji ve Genel Biyoloji Laboratuvarları, Sitoloji, Mikroteknik, Histoloji, Omurga-
sızlar, Hayvan Embriyolojisi, Biyokimya, Genetik, Hayvan Fizyolojisi, Omurgalılar, To-
humlu Bitkiler, Evulasyon, Bitki Embriyolojisi

KARİYER İMKANLARI:
 ● Bölüm mezunları, çoğunlukla Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın, Doğa Koruma ve Mil-

li Parklar Genel Müdürlüğü’nün, Orman Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra birim-
lerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Ge-
nel Müdürlüğü’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ve yaban hayvanları ile ilgili konu-
larda çalışmalarda bulunulan kamuya ait diğer birimlerde çalışabilirler. Ayrıca özel sek-
tör tarafından devletten kiralanan özel avlakların yanı sıra, yine özel sektör tarafından 
işletilen yaban hayvanı üretme tesislerinde,av turizmi ile ilgilenen seyahat acentaların-
da, turizm şirketlerinde, hayvanat bahçelerinde, Belediyelerin konuyla ilgili birimlerin-
de veya doğa koruma ile ilgili çalışmalarda bulunan sivil toplum kuruluşlarında görev 
alabileceklerdir.
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YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (MF 4)

PROGRAMIN AMACI: 
Türkiye’nin ihtiyacı olan geniş kapsamlı ya-

zılımların ülke içinde en güvenilir biçimde yapı-

labilmesi, giderek kritik hâle gelen metro, ha-

vaalanı yönetimi, nükleer reaktör yönetimi, sa-

vunma ve benzeri alanlarda kullanılacak ya-

zılımların sıfır hataya yakın tekniklerle ülke-

mizde geliştirilebilmesi misyonu doğrultusun-

da çalışacak yazılımcılar yetiştirmeyi amaçla-

maktadır. 

Ayrıca farklı disiplinlerin bilgisayar yazılımına dayalı problemlerin çözümünde gerekli ve-

ri modelleri ve veri yapılarının ortaya çıkarılması Yazılım Mühendisliği’nin temel amaçla-

rı arasındadır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 

 ● Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, fen ve matematik alanlarına ilgi duyan, bil-

diklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme yeteneği olan, dikkatli, sabırlı, ekip çalış-

masına yatkın, yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kimseler olması gere-

kir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  

 ● Veri Yapıları ve Algoritmalar, Matematik, Yazılım Mühendisliğine Giriş, Mühendislik 
Ekonomisi, Ayrık Yapılar, Doğrusal Cebir, Programlamanın Temelleri, Ekip Dinamikleri 
ve İletişim, Nesneye Yönelik Yöntemler, Mühendislik Bilimleri.

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler; sistem analisti, sistem mü-

hendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim teknolojileri uz-
manı, uygulama programcısı olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerin-
de geniş bir iş yelpazesine sahip olacakladır.

 ● Akademik kurumlarda, özel sektördeki firmalarda, askeri kuruluşlarda, birçok kamu ku-
rum ve kuruluşunda ve ayrıca, kendi işyerlerini kurarak yurtiçinde ya da yurtdışında gö-
rev üstlenebilirler.
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YENİ MEDYA (TS-1)

PROGRAMIN AMACI:
Yeni medya araçlarının teknik ve estetik diline 

hakim, görsel-işitsel ve etkileşimli medya alanları-
nı bilinçli kullanabilen, etik sorumluluklarının farkın-
da olan yaratıcı medya uzmanları yetiştirmeyi hedef-
lemektedir.   

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:
 ● Çevresinde olup bitenlere ilgili ve dikkatli olması 

 ● Başkalarıyla iyi iletişim kurabilmesi ve girişken olması, 

 ● Düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına aktarabilmesi, 

 ● Okumaya ve incelemeye meraklı olmaları, 

 ● Olayları doğru değerlendirebiliyor olması gerekir. 

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:
 ● Medya ve Toplum, Sosyal Bilimlere Giriş, Kent Kültürü, Modern Dünyanın Oluşumu, 

Dijital Medya Stüdyosu...

KARİYER İMKANLARI:
 ● Öğrenciler, online gazetecilik, dijital yayıncılık, e-devlet uygulamaları, sosyal paylaşım 

ağları (youtube, facebook, twitter, blog, vb.) gibi alanlarda aldıkları kuramsal ve uygula-
malı dersler sayesinde iletişimin çok disiplinli yapısı hakkında bilgi ve bilinç sahibi olur-
lar, kültürel ve toplumsal yaşamı eleştirel bir gözle değerlendirebilirler. 

 ● Öğrenciler, edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde, yeni iletişim teknolojilerine hakim ni-
telikleriyle; online gazetecilik, reklam, mobil pazarlama, sosyal medya gibi iletişim sek-
töründeki bir çok alanda çalışma olanağı kazanırlar.

YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6)

PROGRAMIN AMACI: 
Bu program, otellerin ve turizmle ilgili sektö-

rün mutfaklarını idare edebilecek, gerekli mal-
zemelerin alımını yapabilecek elemanlar yetiş-
tirmeyi hedeflemiştir..
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TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Yiyecek içecek işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin; bir işi planlayıp uygula-

maya koyabilen, koku ve tat alma duyumları gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dik-
katli ve titiz, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER: 
 ● Turizm Sosyolojisi, Ekonomi, İşletme, Gıda 

Teknolojisi, Mesleki İngilizce, Yiyecek İçecek 
Hazırlama ve Pişirme, Yiyecek-İçecek Hizmet-
leri Yönetimi, Pazarlama, Menü Planlama, İçe-
cek Bilgisi ve Bar Yönetimi, Yiyecek İçecek Sa-
tın Alma ve Kontrol, Türk Mutfağı, Tatlı ve Pas-
ta Bilgisi, Restoran İşletmeciliği, Catering. 

KARİYER İMKANLARI: 

 ● Yiyecek içecek işletmeciliği programını bitiren kişilerin çalışma alanları oldukça geniş 
sayılabilir. 

 ● Turizm bölgeleri ve büyük şehirler ağırlıklı olmak üzere otel restoran, pastane, yemek 
fabrikası, bar, fast-food,  catering (ikram hizmetleri), konaklama tesisler vb. gibi yiye-
cek-içecek üretimi ve tüketimiyle ilgili işyerlerinde çalışabilirler.

 ● Yabancı dil bilgisi olanların iş bulma şansı daha yüksektir.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YGS 6 – TM 1), YÖNETİM BİLİMLERİ 
PROGRAMLARI (TM 1)

PROGRAMIN AMACI: 

Devlet kurumları, sosyal güvenlik kurumları ve özel sektöre ait kuruluşlarda; planlama, 
düzenleme ve geliştirme ile sosyal verileri düzenleme ve geliştirme ve yürütülmesini sağla-
yabilecek elemanlar yetiştirmektir.www.dogru
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TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 

 ● Bilgisayar, finans, muhasebe, ekonomi ve pazarlama alanlarına karşı ilgili, hem sözlü 
hem de yazılı olarak, teknik ve teknik olmayan tüm topluluklarla daha güçlü iletişim ku-
rabilecek, analitik düşünebilen bireyler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER: 

 ● Programlama Dilleri, Bilgisayar ve Network Teknolojileri, Veri Tabanı, Teknoloji Trendle-
ri, Ekonomi, E-Ticaret, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Finans, İstatistik, Karar 
Alma Teknikleri,  İşletme, İktisat, Matematik.

KARİYER İMKANLARI: 

 ● Bu programdan mezun olanlar, ileri düzeyde edindikleri yönetim bilgileriyle, sürekli ge-
lişme gösteren ticaret ve iş hayatında önemli bir avantaj elde edeceklerdir. 

YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI (DİL-2)

PROGRAMIN AMACI:
Anabilim dalımızda, dört yıllık lisans eğitim süresin-

ce Eski Hellen dili, alfabesinden başlayarak tüm gra-
mer- syntaks kuralları verilmek suretiyle öğretilmekte, 
bu bilgiler metin dersleriyle pekiştirilmektedir. Anabilim 
Dalımızın amacı, Atatürk’ün ulusumuz için hedef aldığı 
çağdaş uygarlığın yapı taşlarından biri durumundaki 
Eski Hellen kültür ve uygarlığının kavranıp özümse-
mesini sağlayarak bu amaç doğrultusunda dana hızlı 
ilerlemek, ayrıca verilen klâsik eğitim formasyonuyla 
topluma, çağdaş düşünen, akılcı ve hümanist görüşlü 
bireyler kazandırmaktır

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:
 ● Genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip ve yaban-

cı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:
 ● Yunan dilinin özellikleri, bu dille yazılmış felsefi ve edebi eserler, ve batı dillerinin kökle-

rinde yer alan Yunanca konusunda dersler verilir.

KARİYER İMKANLARI:
 ● Yunan elçiliğinde, Yunanistan ile ticari ve kültürel ilişki içinde olan kuruluşlarda görev 

alabilirler. Ancak çağımızda uluslar arası iletişim genellikle İngilizce ile yürütüldüğün-
den, bunun dışındaki dillere pek gereksinim duyulmamaktadır.
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 ● Enformasyon teknolojilerinin hemen hemen bütün iş kollarında önemli yer almasın-
dan dolayı, mezunlar enformasyon teknolojilerindeki uzmanlığı onlara ilave bir avan-
taj sağlayacaktır. 

 ● Bilişim teknolojilerini kullanan modern iş dünyasında her türlü yönetim pozisyonunda 
yer alabilecek mezunlar; özellikle e-ticaret, karar alma sistemleri, yazılım geliştirme ve 
bu gibi alanlardaki ihtiyacı mükemmel bir biçimde karşılayacaktır. 

 ● Mezunlar Bilgi İşlem Merkezleri, Sistem Geliştirme Bölümleri, Yazılım Evleri ve Danış-
manlık Şirketlerinde, Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Programcı, Proje Yöneticisi, IT Uz-
manı, Satış ve Pazarlama Yetkilisi, İnsan Kaynakları Uzmanı gibi pozisyonlarda çalış-
ma olanağı bulmaktadırlar.

ZAZA DİLİ VE EDEBİYATI (TS-2)

PROGRAMIN AMACI:
Amacı temel olarak bu dillerde ve edebiyatlarda bilim-

sel araştırmalar yapmak ve araştırmacı yetiştirmektir.

Temel amaç, Zaza dili ve edebiyatında bilimsel araştırma-
lar yapmak ve araştırıcılar yetiştirmektir.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:
 ● Öğrencilerin, dile karşı yatkınlıklarının ve isteklerinin olması gerekmektedir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:
 ● Zazaca Yazılı Anlatım, Zaza Halk Edebiyatı, Zaza Dilinin Tarihi...

KARİYER İMKANLARI:
Mezunlar ;

 ● Başbakanlık
 ● Genel Kurmay Başkanlığı
 ● İçişleri Bakanlığı
 ● Dışişleri Bakanlığı
 ● Kültür ve Turizm Bakanlığı
 ● Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 ● Vakıflar Genel Müdürlüğü
 ● Dışticaret Müsteşarlığı,
 ● Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
 ● Anadolu Ajansı 

gibi kamu kurumlarının yanında
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 ● Türkiye’de akredite yabancı diplomatik misyonlar,
 ● Özel radyo ve televizyon kuruluşları
 ● Gazete, ajans ve yayınevleri
 ● Bankalar,
 ● Uluslar arası ticaret ve taahhüt hizmetleri veren özel şirket 
 ● Çeviri büroları 

gibi ulusal ve uluslararası boyutta çok çeşitli iş olanaklarına sahip olabileceklerdir

ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 

PROGRAMIN AMACI: 
Zihin Engelliler Öğretmeninin, zihin 

özürlü öğrencilere hangi bilgi, beceri, tu-
tum ve davranışları, hangi yöntemlerle, 
kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından onaylanan öğretim programlarında 
(müfredat programı) belirtilmiştir.

Program bu çerçevede, çalıştığı eğitim 
kurumlarında  zihinsel özürlü öğrencilere 
çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandır-
mak üzere eğitim veren kişileri yetiştirme-
yi amaçlamıştır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Sözel yeteneği gelişmiş, sosyal bilimlere ve özellikle psikolojiyle ilgili, zihin özürlü in-

sanlara yardım etmeyi seven, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, 
kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabi-
len, kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER: 
 ● Genel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Süreçler, Zekanın Ölçülmesi, Zihin Engelli 

Çocukların Psikolojisi, Aile Danışmanlığı, Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi Ve Sosyal Bil-
giler, Resim, Müzik Öğretim Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik.

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Bu programdan mezun olanlara “Zihin Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir.

 ● Rehberlik araştırma merkezlerinde, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabi-
litasyon merkezlerinde istihdam edilmektedirler.
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 ● Zihin engelliler öğretmenleri genellikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, zihin engelli ço-
cukların devam ettiği sınıflarda öğretmen olarak görev yaparlar. Olanakları olanlar özel 
okul açabilirler.

ZOOTEKNİ (MF 2)

PROGRAMIN AMACI: 
Ekonomik olarak hayvan ve hay-

van ürünleri üretmek üzere evcil hay-

vanların yetiştirilmesi, çoğaltılması, 

bakım-beslenmesi ve ıslahı konuları 

ile uğraşan bir bilim dalıdır.

Bölümün ana hedefleri; hayvancılık alanında hizmet verecek zooteknist/ ziraat mühendis-
leri yetiştirmek, bilim insanı yetiştirmek, ARGE faaliyetleri planlayarak ve yürüterek hayvan-
cılık bilimine bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapmaktır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Doğayı seven, canlılarla uğraşmaktan hoşlanan, meraklı ve iyi bir gözlemci, fen bilim-

lerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, sabırlı, araştırmacı ve bilimsel me-
raka sahip kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● Ekoloji, Meteoroloji, Süt Teknolojisi, Anatomi ve Fizyoloji, Genel Mikrobiyoloji, Hayvan 

Yetiştirme İlkeleri, Yem Bitkileri Yetiştirme, Hayvan Sağlığı, Üreme Biyolojisi, Hayvan-
cılıkta Mekanizasyon, Kanatlı Hayvan Yetiştirme, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme, Hay-
van Islahı.

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Zootekni programını bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. 

 ● Zootekni alanında yetişen ziraat mühendisi, ürünlerinden yararlanılan hayvanların  ve-
rimliliklerinin artırılması yönünde araştırmalar yapar, ayrıca hayvanların verimlilikleri-
nin artırılması için nasıl barındırılmaları ve beslenmeleri gerektiği konusunda üretici-
leri aydınlatır.

 ● Zootekni alanında yetişen ziraat mühendisleri; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı çiftliklerde, araştırma merkezle-
rinde çalışabilirler.

 ● Ayrıca özel çiftliklerde, yem fabrika ve laboratuvarlarında çalışabildikleri gibi kendile-
ri özel çiftlik de kurabilirler.
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