
Sevgili DGS öğrencileri,

Bu günlerde, hayatınızın bundan sonraki çok uzun bir sürecine etki edecek kararları 
verme noktasındasınız. Şimdi vereceğiniz kararlar ile bundan sonraki yaşantınızın 
kalitesini ve yaşam standardını belirleyeceksiniz. Şu anda bir sınava girmiş ve elde 

ettiğiniz sınav sonuçları ile lisans eğitimini tamamlayacağınız üniversite ve fakülteyi 
belirleme noktasındasınız.

Üniversitenizi seçerken birçok parametreyi dikkate almak zorundasınız. Özellikle bundan önceki 2 
yıllık eğitiminizin hangi derslerinin yeni fakültenizde sayılıp sayılmayacağı, kaç kredilik ders almak zorunda 

kalacağınız, eğer vakıf üniversitesi ise ödeyeceğiniz eğitim ücreti gibi birçok konuyu dikkate alarak tercihlerinizi 
yapacaksınız.

Bu noktada Gedik Üniversitesi olarak bizim sizlere önemli katkılarımız olabilir. Çünkü Gedik Üniversitesi yapısında 
bulundurduğu çok güçlü bir Meslek Yüksekokulu ile önemli bir meslek yüksekokulu öğrenci tecrübesine sahiptir. Bu 
tecrübeyle, 4 yıllık lisans fakültelerinde de tamamlama programlarını da en mükemmel şekilde oluşturmaktadır. Bunu 
yaparken öğrencilerin mümkün olduğu kadar yüksek sayıda dersinin sayılması, ancak bu esnada 4 yıllık mezun 
olduğunda standart bir lisans mezunundan eksiğinin olmamasına büyük önem ve özen ile dikkat edilmektedir.

Sizler şimdi sahip olduğunuz 2 yıllık uygulama ağırlıklı eğitimi 4 yıllığa tamamlama ve lisans eğitimi ile istihdam ve iş 
alternatiflerinizi geliştirme, iş kalitenizi arttırma imkânına sahip olacaksınız. 2 yıllık Önlisans ve teknisyenlik 
programlarında çok önemli bir uygulama bilgisine sahip olduğunuz ve bunun sizin farklı eğitim altyapısından gelen 
arkadaşlarınıza göre çok avantajlı olduğunuzu hiç bir zaman göz ardı etmeyiniz ve unutmayınız.

Bu noktada özenle şunu vurgulamak isterim ki aldığınız 2 yıllık eğitim hiçbir şekilde bir kayıp değildir. Aksine bunca 
yıldan beri eğitim hayatında olan birisi olarak her zaman mesleki eğitimin de kuvvetli olan öğrencilerin, iş hayatında da 
çok yüksek başarılar yakaladığını gözlemledim. Bu bağlamda geçmiş yıllardaki tecrübemden meslek yüksekokulundan 
gelen öğrencilerin DGS ile kendi alanlarında ve özellikle de mühendislik alanında çok başarılı olduklarını biliyorum. 
Çünkü günümüz teknolojik şirketleri artık sadece teorik çalışan mühendislere veya personele ihtiyaç duymamaktadır. 
Mutlaka sahada yapılacak işlerin içerisinde bizzat yer alacak personele ihtiyaç duymaktadır. Bu nokta başarılı olmak için 
uygulama becerisine de sahip olmayı gerektirmektedir. İşte yeni mezunlar arasında beceriye dayalı çalışmalarda, siz 
açık ara ön plana çıkmaktasınız. Günümüz sanayicisi artık masa başında oturacak elemandan daha çok sahada 
üretimde görev alacak, işçilerle birlikte yönetici olarak çalışacak insanlara ihtiyaç duymaktadır. Endüstrinin geldiği 
noktada okullarda verilen eğitim ile sanayide ihtiyaç duyulan yetenekler ve bilgi konusunda da önemli farklılıklar ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenledir ki artık istihdam edenler sahadaki uygulamaya yakın, sahanın derdini anlayabilecek 
insanlara ihtiyaç duymaktadır. İşte 2 yıllık beceri kazanma eğitimi ile birlikte teorik eğitimi almış kişiler olarak, sizin bu 
noktada çok önemli avantajınız vardır. Gedik Üniversitesi sizin bu avantajınızı mutlaka uygun teorik tamamlama 
öğrenimi ile en üst seviyeye taşıyacak imkanları size sunacaktır. Gedik Üniversitesi olarak bizler sahadaki tecrübemiz ve 
uygulamalı eğitimdeki kalitemiz ile sizlerin geleceğe daha iyi hazırlanmasına talibiz.

Sizi bundan sonraki lisans tamamlama çalışmalarınızda en iyi anlayan üniversite olduğumuzu düşünüyoruz. Bu 
bağlamda lisans eğitimine tamamlama da ki eğitim çerçevesini de en uygun şekilde çizerek, sizlere vakit kaybettirme 
den 4 yılda tamamlanacak programları hazırladık. Sahip olduğunuz önemli uygulama bilgisini üniversitemizde 
geçireceğiniz kaliteli teorik eğitimler ile bütünleştiğiniz takdirde, hem istihdamınızda hem de bundan sonraki çalışma 
hayatımızın kalitesinde önemli bir ilerleme kaydedeceğinizi düşünmekteyiz.

Bu vesile ile Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığının da eğitim ücretlerinde de çok önemli bir indirime giderek 
sizlere çok önemli imkanlar yarattığını vurgulamak isterim. Gerekli bilgileri üniversitemiz web sitesinden aday öğrenci 
portföyünden kontrol edebilirsiniz. https://www.gedik.edu.tr/aday/ucretler

Lisans tamamlama eğitiminizde hepinize başarılı bir okul yaşantısı diler, pandemi nedeniyle içinde bulunduğumuz zor 
dönemde gerekli hijyen ve korunma önlemlerini eksiksiz yerine getirmenizi önererek, sağlıklı günler dilerim.
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