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Bilgisayar ve 

üniversitelerin bilgisayar ve 

bölümlerinde akademisyen, 

veya üniversitelerin ilgili 
bölümlerinde yüksek lisans uygun kariyer seçenekleri 

gün artan bilim merkezleri ve 

ve ortaokul matematik 

yüksek lisans ve doktora 

çocuklara yönelik özel ve resmi 

ya da çocuklara yönelik oyun ve 

kontrol birimlerinde görev 

hastanelerde, özel laboratuvarlarda 
ve tüp bebek merkezlerinde aranan 

ithalat ve ihracat yapan 

sonra akademisyen olarak da 

Felsefe

gazeteci ya da çevirmen olarak 

personel yönetimi ve 

önemli görevler alan 

Fizik

ya da özel sektörde bilim ve 

bilgisayar sektörlerinde 

pozisyonlarda kariyer 

üniversitelerde akademisyen 

Kimya bölümünden mezun 

kimyasal ürün ve laboratuvar 

üretimiyle ilgili alanlarda ve 

Matematik bölümünden mezun 

özel sektörde, üniversitelerde 

modelleme, planlama, risk analizi 

kontrol birimlerinde görev 
hastanelerde, özel 
laboratuvarlarda ve tüp bebek 
merkezlerinde aranan 

ithalat ve ihracat yapan 

akademisyen 

kamuda, özel sektörde ve 

merkezleri, reklam ve halkla 

hapisaneler, huzurevleri, 
rehabilitasyon merkezleri ve 

merkezleri sana becerilerine 

özel sektörde ise reklam, 

organizasyonlar ve medya 

da yüksek lisans ve doktora 

Tarih

Tarih bölümü, mezuniyet 

ya da özel sektör ve devlet 
sektöründe kariyerini ilerletmek 

Tarih bölümü mezunu 



Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği

Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Felsefe 
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sosyoloji
Tarih

Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
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