Yükseköğretimde Aklı HAVAda Olanlara...
Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2017 Yılı
(Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kontenjanları)

Can EREL
Uçak Mühendisi
can.erel@canerel.com.tr

Yükseköğretim programlarını seçme ve yerleşme sürecinin son aşamasındayız…
Öğretim ve/veya kariyerinizde aklınız HAVAda mı..?
...aklı HAVAda olan çocuğunuz ve/veya sevdiğiniz mi var..?
Haziran 2017 içinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5)
sınavları sonuçları açıklanması sonrası yükseköğretim programı tercihleri yakında yapılacak.
...Türkiye ve KKTC’de yerleşik yükseköğretim programlarına aday 2,2+ milyon vatandaşımız
var!
ÖSYM tarafından bu hafta içinde yayınlanan “2017 Yılı ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzu” kapsamına göre, Türkiye ve KKTC’de yerleşik merkezi yerleştirme ile
öğrenci alacak (ilgili alt alan kontenjanları belli olamayan Milli Savuma Ünivesitesi ve ilgili Meslek
Yüksekokulları) hariç, doğrudan havacılık ve uzay ilişkili 63 yükseköğretim kurumunda
toplam 16244 öğrenci kontenjanına sahip öğretim programları vardır.

Belirtilen öğretim programlarına bugün sahip olan yükseköğretim kurumlar da (isimlerinin alfabetik
sırası ile, bu yıl katılanlar * işaretli);


Türkiye’de yerleşik olanlar;
o Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
o Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi* (Antalya)
o Amasya Üniversitesi
o Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
o Ankara Üniversitesi
o Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul)
o Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
o Atılım Üniversitesi (Ankara)
o Beykent Üniversitesi (İstanbul)
o Beykoz Üniversitesi (İstanbul)
o Bülent Ecevit Üniversitesi* (Zonguldak)
o Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi*
o Dokuz Eylül Üniversitesi* (İzmir)
o Ege Üniversitesi (İzmir)
o Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
o Erzincan Üniversitesi
o Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
o Fırat Üniversitesi (Elazığ)
o Gazi Üniversitesi (Ankara)
o Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep)
o Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane)
o Hitit Üniversitesi (Çorum)
o İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)
o İstanbul Arel Üniversitesi
o İstanbul Aydın Üniversitesi
o İstanbul Ayvansaray Üniversitesi*
o İstanbul Bilgi Üniversitesi
o İstanbul Esenyurt Üniversitesi
o İstanbul Gedik Üniversitesi
o İstanbul Gelişim Üniversitesi
o İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
o İstanbul Kültür Üniversitesi
o İstanbul Medipol Üniversitesi*
o İstanbul Rumeli Üniversitesi*
o İstanbul Teknik Üniversitesi
o İstanbul Ticaret Üniversitesi
o İstanbul Üniversitesi
o İstinye Üniversitesi* (İstanbul)
o İzmir Ekonomi Üniversitesi
o Kapadokya Meslek Yüksekokulu
o Kırklareli Üniversitesi
o Kocaeli Üniversitesi
o Maltepe Üniversitesi (İstanbul)
o Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur)
o Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
o Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)
o Nevşehir Hacı bektaş-ı Veli Üniversitesi
o Niğde Üniversitesi
o Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)
o Okan Üniversitesi (İstanbul)
o Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
o Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
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o
o
o
o
o
o
o


Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde)
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)
Selçuk Üniversitesi* (Konya)
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara & İzmir)
Uludağ Üniversitesi (Bursa)
Uşak Üniversitesi (Uşak)

K.K.T.C.de yerleşik olanlar;
o Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Lefkoşa) (Bu yıl öğrenci kontenjanı verilmemiş)
o Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
o Girne Üniversitesi (Girne)
o ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Güzelyurt)

şeklindedir (* işaretliler bu yıl açılan havacılık ve uzay bölümlerine sahiptir).
Bu yıl yayınlanan verilere göre;


Türkiye’de doğrudan havacılık ve uzay alanı ile ilgili,
o Öğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumu sayısı, beş yıl (2013) önce
33 idi; geçen yıl 53 oldu; bu yıl da 63. Buna göre artış,
 Beş yılda %90,9
 Son yılda %18,9
o Ön lisans programına sahip kurum sayıları değişimi,
 Beş yılda %130
 Son yılda %24,3
o Lisans programına sahip kurum sayıları değişimi,
 Beş yılda %73
 Son yılda %14,9



Türkiye’de doğrudan havacılık ve uzay alanı ilişkili (normal öğretim, ikinci öğretim, açık
öğretim uygulamalarında),
o Öğrenci kontenjanı sayısı, beş yıl (2013) önce 4952 idi; geçen yıl 13857 oldu; bu
yıl da 16244... Buna göre artış,
 Beş yılda %228
 Son yılda %17,3
o Ön lisans programı öğrenci kontenjanı değişimi,
 Beş yılda %261,4
 Son yılda %22,3
o Lisans programı öğrenci kontenjanı değişimi,
 Beş yılda %176
 Son yılda %7,7



Toplam (YÖK tarafından 2017-2018 öğretim dönemi için öğrenci kontenjanı verilmemiş
bir adet yükseköğretim kurumu da dahil)) 62 yükseköğretim kurumunun,
o
o
o

Yani...

44 adedinde ön lisans, 32 adedinde lisans seviyesi (15 adedinde her iki seviyede)
öğretim programları uygulanmaktadır,
33 adedi devlete ve 30 adedi vakıflara aittir.
24 adedi İstanbul’da konuşludur.

… lütfen bilelim & görelim; dikkatli olalım...
… ve tercih yaparken aman dikkat; aman!

Bu tercih sürecinde aklı HAVAda olanlara, aklı HAVAda olan çocuğu ve/veya sevdiği olanlar,
doğrudan havacılık ve uzay endüstrileri sayesinde varlık bulmuş bu öğretim programlarını,
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yükseköğretim kurumları, kontenjanları, tesis/altyapı ve öğretim gücü ve etkinliği kadar mesleklerle
ilgili detayları da dikkate alarak değerlendirmeleri uygun olur...
...öyle sorunlar var ki, çoğu geçmişin çözümlerinden kaynaklanan ve müzmünleşmekte
olduğu anlaşılan bu sorunlara şaşırıp kalmamak elde değil! Aynı içerikte süreçlere farklı
isimlendirmeler görebilmek de, aynı iş alanına yönelik eleman yetiştiren 2 yılla 5 yıl arasında
değişen öğretim programı bulabilmek de , o öğretimlerin de iş gereklerine ne kadar uygun
olduğu ve endüstride beklenen (Bilgi, Beceri & Yetkinlik ile tanımlı) mesleki yeterlilik
seviyesini ne kadar uygun olabilecekleri de tartışmalı; kaldı ki, sırf "..havacılık gelişiyor!"
gibi bir güdüleme ile bu alanlara ilgisi çekilenler gibi bu detaylarla ilk defa karşılaşanların ...
Özetle, günümüz ve uzman öngörüsünün bile çok ötesinde olarak değerlendirdiğim bu kontenjan
ile yetişecekleri mezuniyetlerinde çok zorlu bir meslek edinme süreci bekliyor, çok açık! Sadece
öğrenci kontenjanları dikkate alınırsa, bu zorluk bugün beş yıl öncesine kıyasla %228 artmış bile...
Beş yıl sonrayı siz düşünebilirsiniz..!
O nedenle, önlem nitelikli hazırlıkların tam da bu aşamada çok ciddi olarak yapılması gerek!
Kariyerinde aklı HAVAda olanların bu sürece aklı başında başlamaları ve yönetmeleri hem kendileri,
hem aileleri ve hem de ülkemiz açısından çok önemli; salt ticari amaçlarla, doğruluğu ve derinliği
tartışmaları gerekçelerle çekilmeye çalışılan ilgi ağlarına düşülmemeli...
Bu konuda uzman kişi ve kurumların bazı değerlendirmelerinden yararlanılmalı, ön bilgi edinilerek
ve hatta gerekirse doğrudan danışma ile yapılacak seçimlerde yararlanmasını öneriyorum; bilinerek
oluşturulan beklentilerle mutluluğun elde edilmesi ve gereksiz kaynak israfınının önlenmesi en başta
alınacak önemlerle olanaklı!
...benim de bu konuda, genel ve hatta her bir meslek grubuna odaklanarak bazı
değerlendirmeler yaptığım makalelerim var. Web sitemin, "Can'ca Güncel Çalışmalar –
Değerlendirmeler" bölümünde yer alan "Öğretim & Eğitim" sayfasında yer alan başlıklarla
erişilebiliniyor..
Yapılacak yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tercihleri ile gelecek mesleğini
belirleyecek ve kariyerinin hazırlık adımlarını atacak gençlere şans ve başarı, değerli ebeveynleri ve
ailelerine güç ve sabır dilerim.
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