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Ek kontenjana başvuracaklara ön lisans tavsiyesi
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sonrası boş kalan
kontenjanlara başvurular başlarken ön lisans ikinci öğretim programları hakkında bilgi
veren Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay, “Hem puan olarak biraz daha düşük olması, hem
de çalışacak öğrenciler için uygun zaman yaratması açısından ikinci öğretime
öğrenciler yönelebilir. Bu sayede hem bilgilerini pekiştirme hem de mezun olduktan
sonra bu deneyimlerini kullanarak iş bulma şanslarını artırabilirler” dedi.
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre 380 bin 172
toplam ön lisans kontenjanına, 349 bin 785 öğrenci yerleşti, 30.387 kontenjan boş
kaldı. Boş kalan kontenjanlar için ek tercihler başvuruları ise başladı. Başvurular 23
Eylül tarihlerine kadar yapılabilecek.

“HERHANGİ BİR FARK YOK”

Ön lisans ikinci öğretim programları hakkında bilgi veren İstanbul Gelişim Meslek
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay, “Örgün öğretimle ikinci öğretim
arasında derslerin işlenişi ve içeriği açısından herhangi bir fark yok” dedi.

“EŞİT ŞARTLARA SAHİP”

Ön lisans ikinci öğretim programlarının tek önemli farkının ders saatleri olduğunu
söyleyen İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay,
“Örgün öğretimde dersler genellikle gündüz saatlerinde yapılırken ikinci öğretimde ders
saatleri akşam saatlerinde yapılıyor. İkinci öğretim ve örgün öğretimde sunulan dersler
arasında herhangi bir fark yok. İkinci öğretim ve örgün öğretim öğrencileri eşit şartlara
sahip” diye konuştu.

“İŞ BULMA ŞANSLARINI ARTIRABİLİRLER”

Tüm mezunların aynı diploma ve unvana sahip olacağını ifade eden Ay, “Hem puan
olarak biraz daha düşük olması, hem de çalışacak öğrenciler için uygun zaman
yaratması açısından ikinci öğretime öğrenciler yönelebilir. Bu sayede hem bilgilerini
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pekiştirme hem de mezun olduktan sonra bu deneyimlerini kullanarak iş bulma
şanslarını artırabilirler” dedi.

İsmail Cem Ay şunları söyledi:

“Örgün öğretimde stajlar sadece yaz döneminde yapılabilirken, ikinci öğretim
öğrencileri yaz dönemine ek olarak eğitim öğretim dönemi içerisinde de stajlarını yapıp
akşam okullarına devam edebilirler.”

Üniversiteden Özbekistan konsolosluğuna ziyaret
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kaliteden ve Akreditasyondan Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş ve İGÜ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı
Bülent Değirmenci, Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid
Agzamhodcaev ve Özbekistan diasporası temsilcilerinden Çokay Koçar’ı makamında
ziyaret etti.
ÖZBEK GENÇLERİ EĞİTİM İÇİN İSTANBUL’A DAVET EDİLDİ
Yaptığı uluslararası çalışmalarla 132 üniversite ve uluslararası kuruluş ile iş birliği
sözleşmesi imzaladığını hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi, 82 farklı ülkeden 2
binin üzerinde yabancı öğrencisi bulunduğunu duyurdu. Ziyaretle ilgili üniversiteden
yapılan açıklamada Özbekistan ile Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarını geliştirmek,
Özbek ve Türk gençlerinin diyaloglarını artırmak adına ziyaretin yapıldığını, Özbek
gençleri yükseköğretimin her kademesinde eğitim almak için İstanbul’a davet edildiği
belirtildi.
ÖZEL SEKTÖR VE KAMU TEMSİLCİLERİNE EĞİTİM
Yükseköğretim dışında özel sektör ve kamu kurumları ile de iş birliklerinin
yapılabileceğinin konuşulduğunun belirtildiği görüşmede, Özbekistan’da bulunan özel
sektör ve kamu temsilcilerine online ya da yüz yüze olacak şekilde eğitim faaliyetlerinin
gerçekleştirilebileceği de dile getirildi.

