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Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
sorumluluk alanında yer alan Edirne, İstanbul, 
Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki Elektrik, Elekt-
rik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kont-
rol ve Otomasyon, Biyomedikal Mühendislikleri 
programlarında verilen eğitimin durumu nedir, 
sıkıntılar ve çözüm önerileri nelerdir konularına 
bütünlüklü bir değerlendirme yapmak gereki-
yor.
 
Yazımızda “Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elekt-
ronik ve Haberleşme, Kontrol ve Otomasyon, 
Biyomedikal Mühendislikleri” isimlerine kısaca 
EEBM diyeceğiz.

18-19 Haziran 2022 günü yapılan Yükseköğ-

retim Kurumları Sınavı’nda (YKS), Temel Yeter-
lilik Testi (TYT) oturumuna 3 milyon 8 bin 287 
aday katılmış, sınava başvurup da girmeyen 
aday sayısı 226 bin 31 kişi olmuştur. Tercih-
lerde önemli olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 
oturumuna ise 1 milyon 852 bin 678 aday ka-
tılmıştır. Sınava başvurup da AYT’ye girmeyen 
aday sayısı 203 bin 788’dir. Kayıt yaptıran ama 
sınava girmeyenlerin sayısının neden bu kadar 
yüksek olduğunun sorgulanıp sorgulanmadı-
ğını bilemiyoruz ancak bu farkların temelde 
“tutarsız ve baştan savma” yönetimlerden kay-
naklandığı söylenebilir.
Ortadan söylersek ülkemizde anaokulundan 
doktora eğitimine kadar eğitim-öğretim A’dan 
Z’ye bozuk. Bunun tartışmasına girmeyeceğiz. 
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Hakkını yemeyelim ilkokul 3.ncü sınıfı bitirenler 
çarpım cetvelini ve dört işlemi öğreniyor, gerisi 
hazin ve acıklı bir eğitim-öğretim öyküsü. Var 
olan somut durum üzerine bir iki söz söylemek, 
Tercih ettiğiniz Elektrik Mühendisleri Odası ilgi 
alanına giren Mühendislik programları üzerin-
den yardımcı olmaya çalışacağız.

Biz bu yazımızda çok çeşitli isimler altında da 
olsa temelde elektrik mühendisliği ve elekt-
rik-elektronik mühendisliği bölümlerini tercih 
eden ve kayıt olan öğrencilere bazı tavsiyelerde 
bulunmak istiyorum.

• Elektrik Mühendisliği,
• Elektronik Mühendisliği,
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
• Biyomedikal Mühendisliği
• Tıp Mühendisliği (Not: Yeni mezun vermeye 
başlayan bu program mezunları 26-29 Mayıs 
2022 günlerinde yapılan TMMOB Olağan 47. 
Genel Kurulunda alınan 19. karar ile Elektrik 
Mühendisleri Odasına üye olacaklardır.) gibi 
isimler altındaki programlar yazımız konusu 
olacaktır. Kısaca EEBM programları derken bu 
7 programı dile getirmiş olacağız. 

Sevgili öğrenciler ve değerli aileleri, yıllar süren 
bir çabanın sonucu bir üniversiteye ve bir mü-
hendislik programına dahi oldunuz. Hep bera-
ber harcadığınız zaman, emek, para ve özveri 
sonucun da hayatınızın üçte ikisini alacak bir 
meslek için eğitim görmeye başlayacaksınız 
veya başladınız. Tercih edeceğiniz program-
larla ilgili faydalı olabileceğini düşündüğümüz 
bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. 
Bu derleme hazırlanırken Elektrik Mühendisleri 
Odasının çeşitli zamanlarda yayınlanan çalış-
maları ile YÖK ve ÖSYM istatistiklerinden ya-
rarlanılmıştır.

Yazımız sadece Elektrik Mühendisleri Odası 
İSTANBUL Şubesi Sorumluluk alanında olan il-
lerde ki programlar üzerinedir ve YÖK (Yüksek 
Öğretim Kurulu) ve ÖSYM (Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi) istatistikleri bu duruma 

göre derlenmiştir. EMO İstanbul Şubesi sorum-
luluk alanındaki iller; Edirne, İstanbul, Kırklareli 
ve Tekirdağ illeridir.

ÖSYM’nin 19 Temmuz 2022 tarihli kontenjan-
lar kılavuzu, 15 Ağustos 2022 tarihli yerleşen-
ler kılavuzu ile 27 Temmuz 2022 günü erişilen 
YÖK web sayfasından “YÖK Atlas” ve “YÖK İs-
tatistikleri” sayfalarında verilen istatistiklerden 
de yararlanılmıştır.  

27 Temmuz 2022 günü erişim sağladığımız 
YÖK internet sayfasına göre ülkemizde 208 
üniversite var görülmekte ise de bu sayının 
içinde 4 adet vakıf meslek yüksek okulu da var-
dır. Net olarak söylersek 129 Devlet, 75 vakıf 
olmak üzere 204 üniversitemiz bulunmaktadır. 
Toplam 204 olan üniversitelerimizin 125’inde 
(77 Devlet + 48 Vakıf) EEBM programı vardır. 
EMO İstanbul Şubesi sorumluluk alanında ise 
10 Devlet 31 Vakıf olmak üzere 41 üniversite-
de EEBM programı vardır. 

Başlarken moralinizi bozmak istemeyiz ama 
hem eğitim-öğretim görürken hem de mezun 
olduğunuzda sizleri nelerin beklediğini dile ge-
tireceğiz. Karamsar bir gelecek resminde bunu 
aşmanız için kişisel olarak kendinizi nasıl dona-
tacağınıza dair de bazı şeyleri dile getireceğiz. 
Genç işsizliğin yüzde 27’yi bulduğu, sosyo-e-
konomik olarak kendilerini ebeveynlerine oran-
la çok daha kötü bir geleceğin beklediği, güven-
cesiz çalışmanın olağan çalışma biçimi haline 
geldiği, iş imkânlarının; adamcılık, yandaşlık ve 
torpille daraltıldığı koşullarda geleceğine endi-
şe ve umutsuzlukla bakan genç kuşakların bu 
duyguları maalesef son yaşananlarla birlikte 
ikiye katlandığını bilin.

Tüm bu karamsar tablonun yanında hiç umut 
yok mu? Bireyciliğin, kariyerizmin, rekabetin ve 
torpilin muteber sayıldığı böylesi bir ortamda 
umut siz gençlerin ortaya koyduğu kolektif cü-
rette, yaratıcılıkta ve zekada gizli. Hiçbir maddi 
çıkara, plana değişilemeyecek o cevhere sahip 
çıkmak, dayanışmayı büyütmek gençliğin umu-
dunu diri tutmak hepimizin boynunun borcu-
dur.
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2022-2023 Öğrenim Yılı Kontenjanları
En genel hali ile 2022-2023 Öğrenim yılı kontenjanlara bakalım. Sınava giren 3 milyon kişi ara-
sından 13.427 kişi arasına girdiniz. 320 kişi olan Okul 1. Kontenjanını düşersek 13.107 olan kon-
tenjan sayısı içindesiniz. Geçen yıl Okul 1. Hariç 12.526 olan kontenjan bu yıl 13.107 olmuş, Boş 
kalan kontenjanlar olsa da sayı biraz artmış görülüyor.

19 Temmuz 2022, ÖSYM, Kontenjanlar ve Kılavuz- 2022

 Genel Kont. Okul 1. 
Kont.

 Prof. Dr. Doç.Dr. Dr. Öğr.
Üyesi

Elektrik 
Mühendisliği

556 18  29 19 47

Elektronik 
Mühendisliği

80 2  5 3 6

Elektrik-
Elektronik 
Mühendisliği

10389 249  471 284 680

Elektronik ve 
Haberleşme 
Mühendisliği

587 15  46 28 30

Kontrol ve 
Otomasyon 
Mühendisliği

230 8  13 12 14

Biyomedikal 
Mühendisliği

1.250 27  44 43 113

Tıp 
Mühendisliği

15 1  3 1 5

Toplam 13.107 320  611 390 895

Genel + Okul 1. 
Kont.

 13.427    1.896
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Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Sorumluluk alanında olan illerde ki programlarda 
durum nedir? 19 Temmuz 2022 günü yayınlanan ÖSYM Kontenjanlar Kılavuzundan derlenen 
sayılara şöyledir:

2022-2023 ÖĞRETİM YILI- ÖSYM KONTENJANLAR KILAVUZU, yayın: 
19.07.2022

EMO İstanbul Şube alanındaki programlar

PROGRAM ADI (2) GENEL
KONT. (5)

OK. 1.
KONT. (6)

P.DR.
SAYI (11)

D.DR.
SAYI (12)

DR.ÖĞR.
ÜYE SAYI
(13)

Elektrik Mühendisliği 275 9 22 14 26

Elektronik 
Mühendisliği

0 0 0 0 0

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği

2.026 19 105 42 149

Elektronik ve 
Haberleşme 
Mühendisliği

316 8 34 20 12

Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği

230 8 13 12 14

Biyomedikal 
Mühendisliği

385 3 13 12 55

Tıp Mühendisliği 0 0 0 0 0

Toplam kontenjan ve 
öğretim üye sayıları

3.232 47 187 100 256

3.279 543

Devlet ve Vakıf üniversitelerindeki dağılım şöy-
le: Vakıf Üniversitelerindeki programlarda kon-
tenjanlar devlet üniv göre biraz fazla. 1676 va-
kıf, 1603 devlet. Öğretim üyelerinde ise devlet 
üniv çok az fazla. 279 devlet, 264 vakıf. İstan-
bul ili dışında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 
vakıf üniv yok. Vakıf üniversiteleri sadece EMO 
İstanbul Şubesi alanında değil tüm ülke çapın-
da da bakarsak yoğunluğu İstanbul’dadır. 

Ülke çapında   Okul 1.dahil 13.427 olan kon-
tenjanların 3.279’u İstanbul Şube sorumluluk 
sınırları içindedir ve bu yüzde 24’e karşı düş-
mektedir.

Ülke çapında 1.896 olan toplam öğretim ele-
manı sayısının 543’ü İstanbul Şube sorumluluk 
sınırları içindedir ve bu yüzde 30’a karşı düş-
mektedir. Yüzde yanıltmasın, öğretim üyeleri 
sayısı bazı programlarda toplanmış durumda-
dır. 
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ÖSYM Yerleşenler Kılavuzu, 15.08.2022
15 Ağustos 2022 günü yayınlanan ÖSYM yerleşenler duyurusuna göre EMO alanında 14.147 
olan genel kontenjanlara 12.943 öğrenci yerleşmiş olup doluluk oranı yüzde 91 olarak görülmek-
tedir.

Özet liste şöyledir:

ÖSYM, TABLO-4
2022 Yılı Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan

Yükseköğretim Lisans Programları, EMO ALANI
15 Ağustos 2022

 Genel Kont Yerleşen  Okul 1. Kont Okul 1. Yerleşen

Elektrik Mühendisliği 555 506  18 13

Elektronik Mühendisliği 80 80  2 2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 11.089 10.527  293 121

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 616 579  15 14

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği  180 180  6 6

Biyomedikal Mühendisliği 1.250 890  27 9

Tıp Mühendisliği 15 16  1 0

Toplam 13.785 12.778  362 165

Genel Kont + Okul 1. Kont TOPLAM 14.147 12.943    

Kontenjan /YeleşenOranı (Okul 1. dahil)  0,91    

Kontenjan /YeleşenOranı (Okul 1. hariç)  0,93    

Oran Okul 1.   0,46    

15 Ağustos 2022 günü yayınlanan ÖSYM yerleşenler duyurusuna göre EMO İstanbul Şube ala-
nında 3.232 olan genel kontenjanlara 3.031 öğrenci yerleşmiş olup doluluk oranı yüzde 94 olarak 
görülmektedir. EMO Alanına göre yerleşim oranı yüzde 23 olarak görülmektedir.
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Programlar hakkında birkaç söz: 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/
Çorlu Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mü-
hendisliği programında 40 olan genel konten-
janı 12 öğrenci tercih etmiş, Yeni eğitim-öğre-
tim yılında 12 öğrenci ile eğitim başlayacaktır. 
Geçen yılda durum nerde ise aynıdır. 30 olan 
genel kontenjanı 8 öğrenci tercih etmiş, Yeni 
eğitim-öğretim yılında 8 öğrenci ile eğitim baş-
layacaktır. Bu duruma rağmen yeni dönem için 
30 olan kontenjan 40’a çıkarılmış.

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)/
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Biyomedikal 
Mühendisliği programında 25 olan genel kon-
tenjanı 2 öğrenci tercih etmiş, Yeni eğitim-öğ-
retim yılında 2 öğrenci ile eğitim başlayacaktır.  

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ-
VERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)/Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Tıp Mühendisliği 
(İngilizce); Biyomedikal Mühendisliği programı 
ile nerede ise aynı olan bu programın farklı bir 
isimle açılmasının nedeni meçhul. Geçen sene 
kontenjanı 36 öğrenci iken (Kontenjan dolmuş-
tur) bu yıl programa öğrenci alınmıyor.  2 Prof. 
Dr. 2 Doç. Dr. ve 6 Dr. Öğretim Elemanı kadro-
su herhalde üniversitenin Biyomedikal Mühen-
disliği programına aktarılmıştır.

Anlaşılamayan bir programda her yıl boş kal-
masına rağmen ısrarla sürdürülmeye çalışılan 

“İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Elektrik-E-
lektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme 

ÖSYM, 15.08.2022 tarihli kontenjanlar ve yerleşenler duyurusu:
EEBM programlarının 2022-2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 

ÖSYM, Elektrik Mühendisliği 2022-2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, 
EMO İstanbul Şubesi

ÖZET Kontenjan Yerleşen

Elektrik Mühendisliği 275 275

Elektronik Mühendisliği 0 0

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 316 307

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 230 230

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2.026 1.910

Biyomedikal Mühendisliği 385 309

Tıp Mühendisliği (NOT: Acıbadem üniv 
olan program bu yıl kapatılmış).

0 0

EMO İSTANBUL ŞUBE ALANI TOPLAM 3.232 3.031
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Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey 
Institute of Technology) (Ücretli)” programı 
ile “İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Elekt-
rik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleş-
me Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası 
Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)” programla-
rıdır. 

Sırası ile geçen dönem 20 ve 25 olan konten-
janları 3 ve 7 öğrenci tercih etmiş, duyurulan 17 
ve 8 ek kontenjan ise ek yerleştirmede de tercih 
edilmemiştir. Bu programlar 3 ve 7 öğrenci ile 
eğitime başlamışlar.

2022-2023 döneminde “İSTANBUL TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ/Elektrik-Elektronik Fakültesi/
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngiliz-
ce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) 

(Ücretli)” programında 20 kontenjan varmış ve 
bu yıl kontenjanlar dolmuş.

2022-2023 döneminde “İSTANBUL TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ/Elektrik-Elektronik Fakültesi/
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngi-
lizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniver-
sitesi) (Ücretli)” programında 15 kontenjan var, 
7 kontenjan dolu. 8 öğrenci ile eğitim yapılacak. 

YÖK İstatistiklerine göre Yeni Kayıt Öğrenci Sa-
yısı
Kontenjanlarla yerleşen/yeni kayıtlar arasındaki 
uyumsuzluklar dikkatiniz çekmiştir. Aynı döne-
me ait olsa da rakamlarda farklılıklar var. Kon-
tenjan artımları, ek yerleştirmeler vb nedenlerle 
kontenjanlar sayısında ve dolayısı ile yeni kayıt-
larda da farklılıklar olabiliyor.  

SONUÇ:
Birçok badirelerden sonra, EEB mühendisliğini 
seçtiniz, istediğiniz programda eğitim alırken de 
mezun olduktan sonra da bitmeyen bir eğitim 
süreci olan bir meslek dalı seçtiniz demektir. 
Evrensel bir meslek olan EEB Mühendisliği işini 
dünyanın her yerinde yapabileceğinizi bilerek 
yola çıkmanızda fayda var. 

Pandemi sürecinde iki yıla yakın bir zaman 
eğitim-öğretim aksadı. Bu günlerde yeniden 
başlayınca görüldü ki bir sürü derdin yanında 
barınma sorucu yakıcı olarak gündeme geldi. 
Eski öğrencilerin bir biçimde bir düzeni var kabul 
edersek bu yıl ilk defa başlayan öğrencilerin 
her türlü sorunu var ve hepsi yakıcı. Buradan 
söyleyeceğimiz tek şey bu karmaşık sorunlar 
yumağını dayanışma, paylaşma ve kardeşlikle 
aşabileceğimiz.

EEB Mühendisliği programlarını tercih eden/
okuyan öğrenciler unutmayınız ki üniversite 
diploma sağlar fakat sizlerin sürmek istediğiniz 
hayat biçiminin ortaya çıkmasında tek başına 
yeterli değildir. Diploma ve meslek sadece yol 
göstericidir. Sizlerin ülkemizin ve dünyanın 
gerçeklerini, ihtiyaçlarını göz önüne alarak 
kişisel donanımınızı sağlamak için çaba 
göstermeniz gereğinin bir kez daha altını 
çizmek istiyoruz.

EEB Mühendislerinin yasal ve tek kuruluşu 
Elektrik Mühendisleri Odası şube ve temsilcilikler 
örgütsel yapısı içinde öğrenci arkadaşların her 
zaman yanındadır. EMO’nun kurumsal yapısı 
içinde yer alan EMO GENÇ yapılanmasına 
üye olur ve çalışmalarına katılırsanız kendinizi 
meslek hayatına hazırlamanın da adımlarını 
atmış olursunuz.

***
(Bültenimizin sınırlı sayfaları sebebiyle Sonuç bölümüyle devam eden

bu değerli yazının tamamı için yazının sonundaki görsele tıklayabilirsiniz.)
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TERCİH ETTİĞİNİZ ÜNİVERSİTE HANGİ 
OLANAKLAR SAHİP:

KAMPUS YAŞAMI AÇISINDAN:  
•Kampusa ulaşım
•Sosyal ve kültürel faaliyetler
•Kampusun bulunduğu semt
•Yurt olanakları 
•Atölye ve laboratuvar olanakları,
•Kampus içerisindeki tesislerin çeşitliliği,
•Kampusun olduğu il ve ilçeler öğrencilere 
karşı davranışı da çok önemli. Sizleri yolunacak 
kaz gibi mi görüyorlar yoksa misafirleri gibi 
mi görüyorlar. Ne acıdır ki öğrenci dostu 
diyebileceğimiz yerleşim yerleri çok az. Büyük 
kentler dışında yerel halkın öğrenciler tavrı kabul 
edilebilir değil. Elbette Çanakkale, Eskişehir gibi 
öğrenci dostu diyebileceğimiz şehirler var ama 
ne yazık ki sayıları ve olanakları az.

AKADEMİK AÇIDAN:
•Akademik kalite / Akademik kadronun 
durumu,
•Bu da bir hayal ama Akademik ortam 
özgürlükçü, bilimsel olarak özgür ve bağımsız 
mı?
•Uluslararası imkânlar (Erasmus, Sokrates ve 
ikili anlaşmalar),
•Eğitim dili / İngilizce eğitim,
•Eğitim programı akredite mi? (MÜDEK veya 
ABET)
•Mezuniyet sonrası iş olanakları sağlaması,
•Çift anadal ve yan dal olanakları,
•Staj olanakları sağlaması,
•Ülkemizde şu an hayal ama akademik, idari, 
mali anlamda özerk, katılımcı ve hesap verebilir 
kurum mu?

Bunları neden sıraladık, YÖK bir zaman 
önce “MÜHENDİSLİK PROGRAMLARINDA 
EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLANMASI VE 
SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ASGARİ KOŞULLAR” 
başlığı ile bir duyuru yayınladı. Bu duyurunun 
GENEL İLKELERİ şöyle tanımlanmıştır:

“Yükseköğretim kurumlarında mühendislik 
programlarına ilk defa öğrenci alınması 
aşamasında, eğitim ve öğretimin 

sürdürülmesinde öğretim elemanı, laboratuvar 
ve uygulama alanı yönünden asgari koşulları ile 
programın açılmasını takip eden üçüncü yılın 
sonuna kadar olması gereken asgari öğretim 
elemanı sayısı, laboratuvar ve uygulama 
alanlarının koşulları belirlenmiştir.” 

Ülkemizde açılan üniversitelere her gün bir 
yenisi daha eklenirken, bölüm sayılarındaki 
artış ile birlikte asgari kurallar da uygulamaya 
konulmaya başlanmıştır. Bu durumun iyi bir 
şeye işaret olduğunu söylemek mümkündür. 
Üniversitelerdeki bölümlerde tek tip 
düzenlemeye gidilmektedir. Yapılan her 
düzenlemede en çok zararı ise bu bölümlerde 
eğitim gören öğrenciler görmektedir. 
Yetersiz altyapı ve akademik personele sahip 
bölümlerde, öğrenciler mühendislik eğitimi 
almaya çalışmaktadır.
Okuduğunuz programda var olan durumun 
YÖK duyurusunu karşılayıp karşılamadığı 
konusunda takipçi ve talepkar olmanız da yarar 
var. 

MÜDEK ve ABET tarafından akredite 
edilen programlarda eğitim-öğretim gören 
öğrencilerin akreditasyon kurallarına göre 
oldukça fazla hakları vardır. “http://www.
mudek.org.tr” listesinden haklarınızı öğrenebilir, 
MÜDEK tarafından belirli dönemlerde açılan 
öğrenci değerlendirici eğitimlerine katılarak 
öğrenci değerlendiricisi olabilirsiniz.

Bu yazının doğrudan konusu olmasa da 
yurt dışında okuyanlar için de 1-2 noktaya 
değinmekte yarar var. Kayıt olunan programın 
mutlaka ve mutlaka YÖK tarafından 
tanınırlığı ve denklik koşullarına uygun 
olması gerekmektedir. Her alanda yaşanılan 
çürüme ne yazık ki yurtdışında okumaya ve 
buralardan sahte denklik belgeleri üretmeye 
de sıçramıştır. Yükseköğretim Kurulu, yurtdışı 
yükseköğretim diplomaları tanıma ve denklik 
yönetmeliğini https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2017/12/20171205-4.htm adresinden 
inceleyerek durum kontrol edilmeli ve eğitim-
öğretim hayatı boyunca takip edilmelidir.
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Madem konu dışına çıktık bir iki sözde “Dünya 
Üniversiteleri Sıralaması” üzerine söyleyelim. 

Çeşitli rayting kuruluşları sıralamalarına 
bakılırsa hepsinde genellikle 1 üniversitemiz 
ilk 500 içinde son sıralarda olsa da yer alırken, 
artık bu durumda 1 üniversitemiz dahi olmadığı 
görülmektedir. 203 üniversitemiz var ve bu 
akademik enflasyon Türkiye üniversitelerinin 
uluslararası alanda itibar kaybetmesinin en 
önemli nedeni.

Kamuoyunda arada bir dünya üniversiteler 
sıralaması haber olur ve ilk 500 de neden hiçbir 
üniversitemiz yok lafları ortalıkta dolaşır, bir 
sonraki yayına kadar herkes kulağının üzerine 
yatar. Ne siyasi ve idari karar vericiler ne de 
üniversiteler durumdan vazife çıkarır ne de 
kamuoyunun bir baskısı olur.

Anaokulundan doktora eğitimine kadar her 
süreç piyasa koşullarına teslim olduğu için 
sadece paranın konuşulduğu paranın bir yerlere 
aktığı “eğitim-öğretim ticareti” sadece parayı 
çekmiyor, paranın/sermayenin gücü ile nitelikli 
insan gücününde cazibe merkezi oluyor.

Aslında bir özdeğerlendirme olması gereken 
Rayting/sıralama çalışmaları üniversitelerin 
ihtiyacı olan para, insan, iş dünyası ile 
işbirliklerinin de aracı oluyor. Parayı boş 
verelim diyelim de iddiası olan lisans, yüksek 
lisans, doktora öğrencileri de sıralamalarda üst 
sıralarda yer alan üniversitelerin peşinde.

Ulusal rayting/sıralama kurumumuz URAP’ın 
“https://newtr.urapcenter.org/ adresindeki 
internet sitesini meraklı arkadaşlar ziyaret 
edebilir.

EK olarak Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
programlarının URAP’ın sıraladığı ilk 1000 
içindeki yerine bir bakalım.

URAP, 2021- 2022 Yılları Dünya Üniversiteleri 
sıralaması içinde Türkiye, Elektrik-Elektronik 
mühendisliği sıralaması.

URAP,

Erişim: 02 Ağustos 2022

URAP, 

15 Aralık 2021

Toplam 1000 program içinde yer alan 10 
üniversitemizin Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
programları sıralaması

NOT: URAP Sıralamayı Elektrik-Elektronik 
Mühendisliğine göre yapmış, Biyomedikal 
Mühendisliği programlarımız da ise ilk 1000 
arasına giren yok. 

EMO İstanbul Şubesi alanında İTÜ-493, KOÇ-
779, YTÜ-873, Boğaziçi-894 ve Sabancı-965 
üniversitelerindeki programların ilk 1000 
içindeki sıralaması.

Gereksiz bir bilgi isterseniz ilk bin programın 
içinde ilk onda 2 Singapur ve 8 Çin’e ait 
program var. 

Eşit, özgür, laik, demokratik, bilimsel bir eğitim-
öğretim planlaması olmaz ise ilk binlerde bile 
zor yer alacağımızı söylemek falcılık olmaz. YÖK 
kapatılmalı, her şeyde ve her alanda olduğu gibi 
yükseköğretimde, kamu yararını göz önüne 
alan bir planlama ile yeniden kurgulanmalıdır.

Özgür, demokratik ve özerk bir üniversite yasası 
için yükseköğretimin tüm bileşenleri bir araya 
gelmeli ve çözüm önerilerini ortaya koymalıdır. 
TMMOB, ilgi alanlarında her sene nerede ise 
100 bine yakın kontenjanı olan yine yaklaşık 
85 bini bir programa yerleşen ve her yıl 60 bin 
mezun veren bir kitleye çözüm önerileri için var 
olan ve yıllardır yaptığı çalışmaların üzerine bir 
şeyler koymalı ve bileşenleri ile bir yasa taslağı 
hazırlamalıdır. Elektrik Mühendisleri Odası’da 
mutlaka bu çalışmanın içinde olmalıdır.
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No University Country Article Citation Total Inter Article 
Impact

Citation 
Impact

Total

403 Ihsan 
Dogramaci 
Bilkent 
University

TURKEY 63,50 63,17 30,00 45,34 54,15 45,14 301,29

493 Istanbul 
Technical 
University

TURKEY 63,42 63,07 31,62 45,49 54,06 23,34 281,01

495 Middle East 
Technical 
University

TURKEY 63,50 61,10 30,94 45,19 52,37 27,26 280,37

779
Koc University

TURKEY 20,58 31,40 11,39 26,23 26,91 28,29 144,79

794
Gazi University

TURKEY 27,38 29,66 19,77 21,07 25,42 18,18 141,48

873 Yildiz Technical 
University

TURKEY 16,46 22,42 25,47 16,56 19,22 9,88 110,01

890 Firat University TURKEY 5,53 26,76 13,42 16,28 22,94 20,36 105,30

Tercihiniz sonucunda aldığınız/alacağınız eğitimin 
sonunda;

“Öğrenmeyi öğrenmiş, araştıran, bilgi öğreten, yabancı 
bir dili iyi bilen, teknolojiyi kullanabilen, sosyal bilimlere 
açık, çevresini sorgulayan, yaratıcı, üretken, toplumla 
bütünleşen, kalite bilincine sahip, yerel değerleri göz 
ardı etmeyen, zamanın değerini kavrayan, kendisiyle 
barışık, etik değerlere sahip, entelektüel özelliklere 
sahip, meslek örgütüne ve meslek örgütlenmesine 
inanan, ülke ve meslek sorunlarına duyarlı”

Bir Elektrik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, 
Kontrol ve Otomasyon, Elektrik-Elektronik, 
Biyomedikal ve Tıp Mühendisi olmanızı bekliyoruz.
Umarız ki, istediğiniz programa girdikten ve okuduktan 
sonra “ne iyi ettim de burayı tercih etmişim” demeniz 
dileğiyle hepinize yeni dönemde başarılar dilerim.

https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140158&tipi=2&sube=6

