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ÜNİVERSİTELERİN ‘TERCİH VE TANITIM GÜNLERİ’ YERLEŞKELERE 

TAŞINIYOR  

27 – 28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

sonuçları açıklandı. Üniversite tercihlerinin ise 6 – 14 Ağustos tarihleri arasında 

yapılacağı duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin online olarak 

düzenlediği tanıtım günleri ise yeni normalle birlikte yerleşkelere taşınıyor. İstanbul 

Gelişim Üniversitesi'nin 2020 – 2021 öğretim yılı için düzenlediği tercih ve tanıtım 

günleri 4 – 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. 

“BÖLÜMLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERİLECEK” 

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday 

öğrenciler ve aileleri için üniversite arayışı başlıyor.  Tercih ve tanıtım günleri ile birlikte 

öğrenciler hedeflerinde bulunan üniversiteleri ziyaret etme imkânı buluyor. İstanbul 

Gelişim Üniversitesi akademisyenleri, rehberlik uzmanları ve alanında uzman tanıtım 

ekibiyle tercih süreci kapsamındaki aday öğrencilere, en doğru tercihi yapmaları 

konusunda destek vererek bölümler hakkında detaylı bilgi verecek. 

“GÜVENLİ MESAFE KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK” 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle güvenli 

mesafe kurallarına uygun şekilde yürütülecek olan Tercih ve Tanıtım Günleri’nde aday 

öğrencilerin, uzmanlar tarafından üniversitenin tarihi, akreditasyon programları, 

yerleşkeleri, taban puanları, laboratuvarları, bursları, iş imkânları, sosyal aktiviteleri, 

araştırma merkezleri, kütüphaneleri, öğrenci kulüpleri,  değişim programları gibi birçok 

konuda bilgilendirileceği bildirildi.  

GELECEĞİN VAZGEÇİLMEZ MESLEKLERİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE 

MİMARLIK 

İnşaat mühendisliğinin ve mimarlığın, kalıcı konut ihtiyacına gereksinim duyulması ile 

ortaya çıkan en eski meslek dalları olduğunu ifade eden Eğitimci Abdülkadir Gayretli, 

“İnsanlık var olduğu müddetçe hayatta kalacak bu meslek dallarının çalışma alanları 

daha geniş” diye konuştu.   

“KENDİ OFİSLERİNİ AÇABİLİYORLAR”  

İnşaat mühendisliği ve mimarlığın sektörde yüzlerde meslek dalını etkilediğini 

hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, 

“200’den fazla sektörü etkileyerek ülke ekonomisine etkisi en yüksek meslek dalları 

arasındalar. Neredeyse bütün sektörler bir altyapıya ihtiyaç duyuyor ve bu altyapıların 

projelendirilmesi, yapımı ve bakımı bu mesleklerin temel alanına giriyor. Meslek 

sahipleri, bir proje ofisinde çalışabileceği gibi kendi ofisini açabiliyor. Kamuda ya da  
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saha mühendisi olarak çalışabiliyor, danışmanlık yapabiliyorlar. Bizler de üniversite 

olarak bölüm ayırmaksızın kendi ofislerini açmak isteyen tüm öğrencilerimizin mobilya 

masraflarını karşılıyor, onları kendi işlerini kurmaya teşvik ediyoruz” dedi.   

“YABANCI DİL BİLMEK GEREKİYOR”  

Meslek sahiplerinin Afrika’da konut, karayolu, demiryolu ve havaalanı inşaatlarını 

başarı ile yaptığını belirten Gayretli, “Yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası projelerde 

de çalışabiliyorlar. ABD ve Avrupa’da yakın zamanda yenileme inşaatları başlayacak 

çünkü birçok hizmet ömrünü doldurmak üzere. Irak, Yemen, Sudan ve Suriye’de ise 

büyük altyapı ve konut projeleri gündeme gelecek.  Özellikle yabancı dil bilmek 

gerekiyor. İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, Çince biliyor olmak meslekte bir adım 

öne çıkılmasına yardımcı olacaktır. Bu sebeple öğrencilerimizi yabancı dil öğrenmeye 

teşvik ediyor, dil eğitimi için yurtdışına gidecek öğrencilerin uçak bileti masraflarını biz 

üstleniyoruz” dedi.  

“DİĞER SEKTÖRLERİ ETKİLİYOR”  

Ekonomik krizlerden en çabuk etkilenen sektörün inşaat sektörü olduğunu değinen 

Gayretli, “İnşaat sektörünün toparlanamaması diğer sektörleri de etkiliyor. Krizlerin 

önüne ise kamu bankalarınca yapılan kredi faizlerinde uygulanan güncellemelerle 

geçilebiliyor. Sıfır konut almak isteyenlerin faiz oranları ikinci el konut almak 

isteyenlerden daha az tutuluyor. Bu da meslek sahiplerine daha fazla iş imkânı ve 

seçenek yaratıyor” dedi.   

BAYRAMDA ET TÜKETİMİNE DİKKAT 

Kırmızı et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda dengeli beslenmenin ve hareketli 

yaşamın önemine dikkat çeken Diyetisyen Halime Pulat Demir, bayramda et ve tatlı 

tüketiminde aşırıya kaçılmaması noktasında uyarılarda bulundu. 

Kurban Bayramı’nı sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyenlere önemli tavsiyelerde 

bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 

Halime Pulat Demir, kurban etinin en az 24 saat bekletildikten sonra tüketilmesi 

gerektiğini söyledi. Demir, dinlendirilmeden tüketilen etin sindirim problemlerine yol 

açabileceğini ifade etti. 

“EN AZ 24 SAAT BEKLETİLMELİ” 

Kurban kesildikten sonra etin 24 saat bekletilmesini ve dinlendirildikten sonra 

tüketilmesini öneren Demir, “Bekletilmeden yenilen etler sindirim sistemi sorunu 

yaşanmasına neden olabilir.  Bu duruma toplumumuzda pek dikkat edilmiyor ancak en 

azından bayramın birinci günü et tüketimini öğle öğününe kaydırsınlar. 5-6 saatlik bir 

dinlenme süresinden sonra tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Sabah direkt kavurma  
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ile güne başlanması sindirim sistemini için oldukça rahatsızlık verici olacaktır. Bunun 

dışında et 6 ay boyunca -2 derecede muhafaza edilebilir. Buzdolabı poşetlerinde 

porsiyonlara ayırarak, tüketime uygun biçimde buzlukta saklanabilir ”dedi.  

KRONİK HASTALIĞI OLANLARA “AŞIRI ET TÜKETMEYİN” UYARISI 

Özel hasta gruplarının bayramda beslenme noktasında oldukça dikkatli olmaları 

gerektiğini söyleyen Demir, “Böbrek, karaciğer, şeker, tansiyon hastaları, kalp ve 

damar hastalıkları olanlar et ve tatlı tüketimine dikkat etsinler. Özellikle bazı böbrek ve 

karaciğer hastalıkları için yapılan diyetlerde gram gram protein hesabı yapmamız 

gerekiyor.  Et de protein bakımından oldukça zengin bir kaynak.Dolayısıyla bu 

hastaların aşırı et tüketmesi hastalıklarının daha ciddi seyretmesine neden olacaktır. 

Nitekim sağlıklı beslenme kadar fiziksel aktiviteler de önemli. Bayramda tüm uyarılara 

rağmen yemeyi abartanlar da olacaktır. Bu süreçte en azından günün serin saatlerinde 

45-60 dakika yürüyüş yapılmasını öneriyorum” diye konuştu.  

“ETİ HAŞLAMA VEYA IZGARA ŞEKİLDE TÜKETİN” 

Kurban etinin pişirme yönteminin doğru seçilmesi konusunda uyaran Demir, “Et 

tüketiminde miktarlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öğün olarak ise öğle öğününde 

yenmesi ideal olandır. Bunun yanı sıra tüketilecek etin pişirme yönetimi de önem arz 

ediyor. Ülkemizde genelde kavurma, kızartma çok kullanılıyor ama bunun yerine 

haşlama, ızgara ve fırınlama yöntemi özellikle tercih edilmeli. Yenilen et miktarı aynı 

olsa bile pişirme yöntemi ile birlikte sağlığa yararlı ya da zararlı hale gelebilir. Ayrıca 

özellikle akşam öğünleri için sebze ya da bakliyat yemekleri tercih edilmeli. Et 

yemekleriyle birlikte mutlaka salata da tüketilmeli. Pirinç pilavı yerine bulgur pilavı 

tercih edilebilir. Sarma ve dolmalar için de yalnızca pirinç yerine pirinç, bulgur karışımı 

bir iç harç kullanılabilir” şeklinde konuştu.  

“MANGAL YAPARKEN DİKKATLİ OLUN” 

“Mangalda kömürleşmiş etler tüketilmesin” diyen Demir, “ Mangal ile et arasındaki 

mesafe yaklaşık 15 santim olmalı.  Izgara yapılıyor diye et tüketiminin aşırısına 

kaçılmasın. Porsiyon tüketimine yine özen gösterilsin. Porsiyon ölçüleri kişiden kişiye 

değişir ama kadınlar için 90-120 gram arası, erkekler için ise 150-180 gram arası 

porsiyonlar ayarlanabilir” dedi. 

“BAYRAMDA TERCİH SÜTLÜ TATLI OLSUN” 

Son olarak tatlı tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Demir, ”Tatlı tüketimi fazla 

olan bir toplumuz. Bayramda özellikle sütlü tatlıları öneriyoruz. Miktar olarak ise 

porsiyon ayarlaması yapılmalı. Tatlı tüketimi için günün ikindi saatleri uygundur.  
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Burada dikkat edilmesi gereken yemekten hemen sonra tüketilmemesidir. En fazla bir 

porsiyon olacak şekilde tatlı tüketimini öneriyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

ÜNİVERSİTE İÇİN DOĞRU TERCİH TAVSİYELERİ  

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları dün açıklanırken üniversiteler 

de tanıtım günlerini hem yüz yüze hem de online olarak yapmaya başladı. Dijital 

ortamda gerçekleşen tanıtım günleri kapsamında “Tercih Sürecinde Doğru Karar” 

başlıklı üniversitenin online yayınında konuşan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen ve 

Pelin Karahancı, aday öğrencilere tavsiyelerde bulundu.  

“TYT ARTIK BİLGİ SINAVI OLMAKTAN ÇOK DAHA ÖTE BİR SINAV”  

27 – 28 Temmuzda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavını (YKS) 

değerlendiren Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Bu sürecin en önemli kritiği 

pandemi nedeniyle sürekli değişikliğe uğrayan YKS öğrencilerin büyük sorunlar 

yaşamasına sebep oldu. Sınav süreci için ise söylenecek en önemli şeylerden biri de; 

bütün alanlarda anlam derinliği olan soruların çok olmasıydı. Bu da şöyle bir sonuç 

çıkarıyor TYT artık bilgi sınavı olmaktan çok daha öte bir sınav. Çünkü öğrencilerin 

belirli bir süre içerisinde uzun paragraflar ve anlam derinliği olan sorularla nasıl 

mücadele ettiğinin önemi arttı. Öğrenciler artık hangi sorunun Türkçe hangi sorunun 

Matematik olduğunun ayrımına varamıyor çünkü sözel mantık kabiliyetinin ölçülme 

oranı arttı. Yani artık okumak, okuduğunu anlamak ve gerçek yaşam ile bağlantı 

kurabilmek, doğru analiz edebilmek sınav için önemli bu nedenle 2021 YKS’ye 

hazırlanacak öğrenciler tatillerini bol bol okuyarak geçirebilirler” diye konuştu.  

 “TERCİH HATALARINI EN AZA İNDİRGEMEK ADINA ÇALIŞIYORUZ”  

Aday öğrencilerin meslek envanterlerini çözüp yatkınlarının hangi alanlara daha uygun 

olduğunu öğrenmeye çalışması gerektiğine vurgu yapan Karahancı, “Bu süreci 

tamamen araştırma üzerine ayırmalarını tavsiye ediyoruz. Bizler her yıl İstanbul 

Gelişim Üniversitesi olarak tercih sürecinde aday öğrencilere elimizden geldiğince 

destek vermeye çalışıyoruz. ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ düzenliyoruz. Rehberlik 

kadromuz ile birlikte sonuçların açıklanması ile birlikte öğrencilere tercih konusunda 

profesyonel destek sağlıyoruz. Yine Online Tanıtım Günleri’nde tüm akademik 

kadromuz ve birçok idari personelimiz ile birlikte öğrencilerin seçeceği bölümlerde 

doğru karar verebilmeleri, bölümleri tanıyabilmeleri için çaba sarf ediliyor. Bunun yanı 

sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne ait kapsamlı olarak oluşturulan Tercih 

Robotu’muzu tüm kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Bu çalışmaların hepsi 

öğrencilerin hayal kırıklığına uğramaması, seçecekleri bölümleri tanımaları ve tercih 

hatalarını en aza indirgemek adına yapılıyor” ifadelerini kullandı.  
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“TYT PUAN TÜRÜ İLE SADECE İKİ YILLIK ÖN LİSANS PROGRAMLARI TERCİH 

EDİLEBİLECEK”  

Sonucunu gören öğrencilerin sonuç belgesini nasıl değerlendirmeleri hakkında 

açıklamalarda bulunan Karahancı, “Sınav sonuç karnesini dikkatli okumalıyız 

yerleştirme puanı ve sıralamasına bakmak için tercih yapmak istediğimiz puan türünün 

karşı karşısında Y- şeklinde bir ifade olması gerekmektedir. (Y-TYT, Y-SAY, Y-EA, Y-

SÖZ, Y-DİL) Öğrencilerimiz için bu detayı da vermek yararlı olacaktır. TYT puan türü 

ile sadece iki yıllık ön lisans programlarını tercih edebileceksiniz. Tercih hakkına sahip 

olabilmeniz için  

TYT puanınızın 150 puan ve üzerinde olması gerekmektedir. TYT puanı ile sadece 

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına başvuru yapabilirsiniz. 

Lisans programlarını tercih edebilmek için ise EA, SÖZ, SAY ya da dil puanınızın 170 

puan ve üzeri olması gerekiyor. Ancak 170 olan baraj puanı bu yıla özgü” dedi.  

“ÖĞRENCİLER KENDİLERİNE YATIRIM YAPSIN”  

Öğrencilerden en çok gelen sorulardan bir tanesinin de hangi bölümleri tercih etsem 

daha avantajlı olur hangi bölümlerde iş garantisi olduğunu belirten İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nden Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Öğrencilerin burada hangi 

bölümün iş imkânı var ona bakayım onu tercih edeyim gibi düşünceleri uzun vadede 

doğru olmayan bir düşünce tarzıdır. Çünkü bunlar değişken şeylerdir birkaç yıl popüler 

olan bir meslek birkaç sene sonra popülerliğini yitirebiliyor bu sebeple öğrencilere 

tavsiyemiz kendilerine yatırım yapsınlar. Kendilerine uygun bölümleri seçsinler. Ömür 

boyu mutlu olacakları işleri yapsınlar. Yaşadığımız dönem için şundan bahsedebiliriz 

ama Mühendislik alanları, sağlık alanları ve sivil havacılık alanları fazlasıyla popüler ve 

istihdam oranları yüksek diyebiliriz” diye konuştu.  

“GENİŞ ARALIKLI TERCİH YAPIN”  

Tercih yaparken öğrencilerin öncelikle nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında 

bilgilendirmede bulunan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen ise, “Covid-19 salgını 

nedeniyle 2020 YKS’de uygulanan değişiklikler elbette başarı sıralamalarına da etki 

edecektir bu sebeple öğrenciler tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı 

tercih yapmalılar. Örneğin; Y-EA: 80.000 olan bir öğrencinin 40.000 ile 120.000 

arasında tercih yapmasında fayda bulunmaktadır” şeklinde konuştu.  

“KİŞİSEL ÖZELLİKLERİMİZE UYGUN BÖLÜMLER SEÇMELİYİZ”  

Öğrencilerin bir sene daha YKS’ye hazırlanmamak için istemedikleri yerleri tercih 

etmelerini tavsiye etmediğini belirten Gülşen, “Üniversite yolculuğu kişinin hayatının 

sonuna kadar sürecek bir serüvendir ve bu serüvende taşıdığımız kimlik mezun  



  

 

Basın Bülteni 
27 Temmuz – 31 Temmuz 2020 

 

olduğumuz bölüm ile ilişkilendirilecektir. Bu sebeple çocukluğumuzdan beri hayalini 

kurduğumuz, yeteneklerimize ve kişisel özelliklerimize uygun bölümler seçmeliyiz. 

Öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmelerinde fayda 

bulunmaktadır. Her yıl mezun olan öğrenci sayısına bakıldığında öğrencilerin artık 

okurken kendisini geliştirmesi gerektiği kaçınılmaz bir durum. Bunun için projelere 

katılıp, Erasmus ile farklı ülkeleri tanıyıp, öğrenci kulüpleriyle de sosyal sorumluluk 

projelerine katılıp kendi alanındakilere göre iş maratonuna daha güzel başlayabilirler” 

dedi.  

“MUTLAKA UZMANLARDAN DESTEK ALIN”  

Öğrencilerin tercih listelerini oluştururken devlet ya da vakıf üniversitelerinin tercih 

burslarından faydalanmak için özellikle ilk 5 tercihi iyi değerlendirmeleri gerektiğine 

vurgu yapan Gülşen, “Tercih döneminde öğrencilerin mümkün olduğunca 

üniversitelerle iletişime geçip üniversitelerin imkânları ile ilgili bilgi almaları 

gerekmektedir ve tercih deneyimleri yok ise mutlaka uzmanlardan destek almalarında 

fayda var” dedi.  

 

 

 

 

 

 

 

 


