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MiSYONUMUZ ViZYONUMUZ
Toros Üniversitesi kendisini eğitim, araştır-
ma ve topluma hizmete adamış bir yüksek 
öğretim kurumudur.

Toros Üniversitesi geleceğin iş gücünü 
yetiştirmeyi ve onları öğrenen bir beyin ve 
sorgulayıcı düşünme becerileri ile donat-
mayı; onları yerel ve küresel sorunlara 
duyarlı kılmayı; onları uluslar arası stan-
dartları sağlamayı ve bilimsel, teknolojik 
ve kültürel buluşlara katkıda bulunmayı; 
ve onları çağdaş ve evrensel değerlerin 
ve etik değerlerin güçlü destekçileri olarak 
yetiştirmeyi amaçlar.

Toros Üniversitesi misyonunu gerçekleştir-
mek için bilimde işbirliğine, etkin, yaratıcı 
ve sürekli öğrenmeye ve küresel vatan-
daşlığa ve kapsayıcı kültüre önem verir.

Toros Üniversitesi çağdaş toplumun 
gereksinimi olan alanlarda ve mesleklerde 
yurt içinde ve yurt dışında aranan mezun-
lar yetiştirmeyi amaçlar.

Toros Üniversitesi araştırmada ve lisan-
süstü eğitimde belirlenmiş alanlarda adres 
olmayı hedefler.

Toros Üniversitesi belirli alanlara odak-
lanarak topluma hizmette toplum ile 
bütünleşmeyi ve topluma öncülük etmeyi 
amaçlar.

Toros Üniversitesi ülkenin ve bölgenin 
tercih edilen üniversitesi olmayı kendisine 
görev addeder.

Toros Üniversitesi geleceğin biçim-
lenmesine katkıda bulunan uluslar 
arası düzeyde bir kurum olarak tanın-
mayı amaç edinmiştir. Toros Üniver-
sitesi bu amaca ulaşmak için:

Seçilmiş akademik alanlarda ve yeni 
disiplinler arası alanlarda gelişmeye 
önem verir.

Öğrencilerini hızla değişen ve 
karşılıklı bağımlığın gittikçe arttığı bir 
dünyanın liderleri olmak için gerekli 
bilgi, beceri ve deneyimlerle donatır.

İşbirliği yapan ve paylaşan ve kendi-
lerini kapsayıcı olmaya adamış aka-
demisyenlerden oluşan bir akademik 
topluluk geliştirmeyi hedefler.

Dünya düzeyinde eğitim, araştırma 
ve kültürel kuruluşlar ile ilişkiler geliş-
tirmeye önem verir.

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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Ali ÖZVEREN
Mütevelli Heyet Başkanı......................................

Sevgili Gençler,

Gelişmiş ve uygar bir ülke olmanın te-
melinde eğitim yatar. Bu nedenle ben 
yaşamım boyunca kendimi eğitime 
adadım. Her zaman kullandığım bir 
söz vardır: “İyi bir eğitim almak her 
çocuğun hakkı, her anne ve babanın da 
görevidir” Ülkemizin bizlere sunduğu 
güzellikleri daha iyi hale getirebilmek 
adına çok fazla çalışmamız gerekiyor. 
Unutmayalım ki; bize bırakılan bu ülke 
bir miras değil, çocuklarımıza bıraka-
cağımız bir emanettir. Emanete sahip 
çıkmak, yeni nesillere daha yaşanılabi-
lir bir dünya bırakmakta hepimizin asli 
görevlerinden birisi olmalıdır. 

AVRASYA BİRİNCİSİ TOROS 
ÜNİVERSİTESİ

Ben bir eğitim neferi olarak bütün bil-
gi ve birikimimi Toros Kurumlarına ve 
Toros Üniversitesine vakfettim. Yazının 
başında da belirttiğim gibi gelişmiş bir 
ülke olabilmemiz için sizlerin iyi bir 
eğitim alması gerekiyor. Bu bakımdan 
sizlere en iyi eğitim olanaklarını sun-
mak, en iyi fiziki şartlarda eğitim gör-
menizi sağlamak bizlerin görevi. Bu 
görev bizim ülke geleceğine karşı olan 
sorumluluğumuzdur. Toros Üniversi-
tesi henüz çok genç bir üniversite ol-
masına karşın ayağı yere basan sağlam 
adımlarla yoluna devam ediyor. Her 
geçen gün daha da büyüyüp güçlenen 
üniversitemiz önüne koyduğu hedef-
leri bir bir gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz 
akademik yılda Toros Üniversitesi Bir-
leşmiş Milletlere ait “İnsan Yerleşmele-
ri Programı” olan “UN-Habitat: United 
Nations Human Settlements” çerçe-
vesinde, “URBAN REVITALIZATI-
ON OF MASS HOUSING”(Kentlerde 
Toplu Konut Odaklı Yenileme ve Can-
landırma) konulu uluslararası Mimar-
lık-Tasarım-Yarışmasında Avrasya Bi-
rincisi olarak bizleri gururlandırmıştı. 

Şimdi önümüzde daha büyük hedefler var. Bu 
hedeflere de siz değerli öğrencilerimizle birlikte 
yürüyeceğiz. Sizlerin başarıları bizleri gururlan-
dıracak. Buna yürekten inanıyor.

HEDEF İLK 500 İÇİNDE YER ALMAK

Değerli Gençler,

‘QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda ilk 
500’de bu yıl 5 üniversitemiz yer aldı. Bu üni-
versiteler içerinde 3 tanesinin vakıf üniversitesi 
olması ise gerçekten çok güzel bir gelişme. Keza 
malumunuzdur ki vakıf üniversitelerinde devlet 
üniversitelerine sağlanan imkânlar yok. Buna 
rağmen bu üniversitelerin böylesi önemli bir 
konumda yer almaları hepimizi heyecanlandır-
dı. Toros Üniversitesi olarak da bundan sonraki 
hedefimiz bu 500 okul arasında yer alabilmek. 
Bu hedeflere ulaşabilmek için çok fazla çalışmalı, 
yeniliklere daima açık olarak bilgi üretmeliyiz. 

Sizler büyük hedefleri olan bir üniversiteyi tercih 
ederek fark yaratabilirsiniz. Bizlerde eğitimciler 
olarak sizlerin bu hedefe ulaşabilmeniz için yo-
lunuzdaki engelleri bir bir aşmanızı sağlamalıyız. 
Ülkemizin büyüyüp güçlenmesi için daima ileri-
yi hedeflemeli bu uğurda çok fazla çalışmalıyız. 

HEDEFLERi OLAN BiR ÜNiVERSiTEDE OKUMAK
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İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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Kampüs yaşantısı öğrencilerin 
olmazsa olmazlarından birisidir. 
Kampüslerde ders çalışıp, 
kütüphanede araştırmalar 
yapabilir, on binlerce e-kitap 
ve dergiye ulaşabilir, sosyal 
alanlarda arkadaşlarınızla hoş 
vakitler geçirebilirsiniz. 

Mersin’in Merkezinde 2 adet 
kampüsümüz yer almaktadır. 
4000 öğrenci kapasiteli 45 
Evler Kampüsümüzde lisans 
bölümlerimiz, Bahçelievler 
Kampüsümüzde ise ön lisans 
bölümlerimiz, Kültür Merkezi-
miz ve rektörlük binamız yer 
almaktadır. Her iki kampüste 
gerek birbirlerine olan yakınlığı 
gerekse de şehir merkezine 
olan yakınlığı ile öğrencilerin 
sosyal yaşamına büyük bir 
katkı sağlamaktadır. Her iki 
kampüsümüzde de yıl içer-
isinde öğrenci kulüplerimiz 
ve üniversite yönetimimizce 
düzenlenen yüzlerce aktivite 
yapılmaktadır. 

KAMPüSLERiMiZ

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR
Rektör

......................................

Bizim Toros Üniversitesi olarak göre-
vimiz; sizleri geleceğe en iyi şekilde 
hazırlamaktır. Bu yüzden iyi bir eğitim 
almanız için var gücümüzle çalışı-
yor, sizlere en iyi imkanları sunmaya 
çalışıyoruz. Son zamanlarda 3.Nesil 
Üniversite diye bir kavram hayatımıza 
girdi. Peki, burada anlatılmak istenen 
ne. 3.Nesil Üniversiteden kasıt şeh-
rinin, bölgesinin, ülkesinin problem-
lerine duyarlı bu problemleri çözme 
adına bilimsel çalışmalar yürüten üni-
versiteler. Biz Toros Üniversitesi ola-
rak kuruluş felsefemizde aynen şöyle 
diyoruz: “Eğitimin Ötesinde, Yaşamın 
İçindeyiz” 

İŞ TECRÜBESİNE RADİKAL 
BİR ÇÖZÜM

Değerli Gençler,

Hepinizin malumudur ki, ülkemizin en 
büyük sorunu işsizlik. Oysa madalyo-
nun iki yüzü olduğu gibi bu problemin-
de iki farklı cephesi var. Bir tarafta iş 
arayan ama bulamayan üniversite 
mezunları diğer tarafta ise işçi arayan 
ama bulamayan girişimci iş dünyası 
var. Burada çok büyük bir tezat olduğu 
aşikar. Ara eleman sıkıntısı çeken iş 
insanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak 
nitelikli bireyler yetiştirmemiz elzem-
dir. Biz Toros Üniversitesi olarak bu 
durumun farkındayız ve bu durumu 
nasıl düzeltebiliriz noktasında çeşitli 

girişimlerde bulunuyoruz. Sizler üniversite-
mize geldiğinizde mesleğinizin sadece teori 
kısmını değil, pratik kısmını da öğreneceksi-
niz. Sorarım size: Üniversite mezunlarının işe 
girerken ki en büyük sorunları nedir? Tabiki; iş 
tecrübesi. Peki, bu sorunu aşmanın yolu ne? 
Toros Üniversitesi’ndeki bölümler ile ilimizdeki 
STK’lar, Odalar arasında protokol anlaşmaları 
imzaladık. Onların aradığı bilgi donanıma uy-
gun bireyler yetiştirme adına müfredatlarımızı 
birlikte belirledik. Ayrıca işi mutfağında görme-
niz adına yıl içine yayılmış eğitimler ayarladık. 
Yani siz gelecekte yapacağınız işi bizzat yerin-
de görerek öğreniyor, böylelikle mezun oldu-
ğunuzda iş tecrübesi sıkıntısı çekmiyorsunuz. 
Hatta bu işletmeler performansınıza bakarak 
sizlere henüz öğrenciyken bile iş teklifi yapabi-
liyor ve böylelikle mezun olduğunuzda da işiniz 
hazır olmuş oluyor.

3.NESİL ÜNİVERSİTE NE DEMEK?
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İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kendi konu-
sunda iyi yetişmiş, mezun olduğunda elinden iş gelen, 
mesleğinin gerektirdiği fen ve matematik, mühendis-
lik bilimleri ve kendi mühendislik alanının bilgilerine 
hakim, problemlere yalnız teknik açıdan değil, sosyal, 
çevresel ve ekonomik açıdan bakan, takım çalışmasına 
yatkın, İngilizce’ye hakim, iletişim becerileri yüksek, 
meslek etiğine bağlı, dünya vatandaşı mühendisler ye-
tiştirmeyi amaçlar.

Mühendislik programları hazırlık sınıfı hariç dört yıllık 
programlar olup bu programlardan mezun olanlar mü-
hendis ünvanı ve lisans diploması alırlar.

Toros Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aktif öğ-
renme yöntemleri kullanılarak, uygulamaya dönük ve 
proje bazlı olarak yapılır. Öğrenci yaparak öğrenir. Bu 
amaçla ders programında yer alan derslerin birçoğu 
uygulamalı derslerdir. Programda ayrıca proje dersleri 
bulunur.

Mühendislik programlarının önemli bir bileşeni de-
neyimsel (experiential) öğrenmedir. Deneyimsel öğ-
renme öğrencinin çalışma yaşamının içine girerek öğ-
renmesidir. Deneyimsel öğrenme endüstri stajı, co-op 
(bir çeşit uzun süreli staj), endüstri ile proje yapma gibi 
biçimlerde yapılır.

Mühendislik ders programları temel fen ve matematik 
dersleri, ortak mühendislik dersleri, kendi mühendislik 
alanının dersleri, sosyal bilimler dersleri, bilgisayar ve 
iletişim becerilerine yönelik dersler, İngilizce dersleri 
ve serbest derslerden oluşur.

2011-2012 akademik yılında şu programlar açılmak-
tadır: Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, ve Yazılım Mühen-
disliği.

İletişim Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekat-
ronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, 
Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 
Biyomühendislik programlarının yer alması öngörül-
mektedir.

MüHENDiSLiK
FAKüLTESi

8 Toros Üniversitesi Tanıtım Kataloğu

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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BiLGiSAYAR VE YAZILIM
MüHENDiSLiĞi

Toros Üniversitesi
MüHENDiSLiK FAKüLTESi

Bu programın amacı, bilgisayar sis-
temleri, bilgisayar yazılımı ve bilgi-
sayar donanımı alanlarında gerekli 
kuramsal ve uygulamalı bilgileri et-
kinlikle kullanabilen, dünyadaki ge-
lişmeleri izleyebilen ve endüstride, 
araştırma kurumlarında araştırma, 
geliştirme ve üretim alanlarında uz-
manlık ve liderlik yapacak kişileri 
yetiştirmektir.

Bilgisayar ve Yazılım mühendisliği 
programında bilgisayar ağları, veri 
tabanları ve Java, C#, PHP prog-
ramlama dilleri gibi dersler okutul-
maktadır.

BöLüMüN AMACI

OKUTULAN DERSLER

www.toros.edu.tr

Detaylı Bilgilere İnternet 
Sitemiz Üzerinden 
Ulaşabilirsiniz.  

TOROS

BiLGiSAYAR VE YAZILIM 
MüHENDiSLiĞi

BiLGiSAYAR VE YAZILIM

BiLGiSAYAR VE YAZILIM (%50 Burslu)

BiLGiSAYAR VE YAZILIM (Tam Burslu)

TABAN PUANI

210.632

225.864

302.880

TAVAN PUANI ÜCRETKONTENJAN

210.632

11.205,00 TL

-

-4

-

36285.907

340.288

ÜNiVERSiTESi 2015-2016 Taban ve Tavan Puanı

TOROS Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yürütülen lisans eği-
timi, ingilizce hazırlık sınıfı dışında 4 yıldır. Programın ilk iki yılında, temel 
fizik, matematik, programlama dersleri ile diğer temel bilgisayar mühendisliği 
dersleri vardır. Sonraki iki yılda ise, öğrenciler zorunlu derslerin yanında ya-
zılım veya donanım konularına veya bilgisayar mühendisliğinin değişik alan-
larına yönelik teknik seçmeli dersler alırlar. Bölümdeki çift anadal ve yandal 
uygulamaları, öğrencinin kendisini birden fazla alanda geliştirmesine imkân 
vermektedir. İçindekiler Sayfasına 

Dönmek için Tıklayınız
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ELEKTRiK-ELEKTRONiK
MüHENDiSLiĞi

Toros Üniversitesi
MüHENDiSLiK FAKüLTESi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği 
programının amacı öğrenciye elekt-
rik-elektronik mühendisliğinin ge-
rek kuramsal temellerini gerek gün-
cel uygulama alanlarını dengeli bir 
biçimde kazandırmaktır.

Bu bölümde öğrencilerimize ma-
tematik ve fizik temel bilim dalları 
tabanı üzerinde elektronik, elektro-
manyetik dalga teorisi gibi haber-
leşme sistemlerine ilişkin dersler 
okutulmaktadır. 

BöLüMüN AMACI

OKUTULAN DERSLER

Program aktif öğrenmeye ağırlık verir. Programda uygulamalı dersler, projeye 
dayalı öğrenme, beceriye yönelik ders bileşenleri vardır. Programda hem üçün-
cü sınıfta hem son sınıfta birer proje dersi vardır. Program sekiz hafta süreli staj 
içerir. Öğrencinin takım çalışması, iletişim becerisi, sunum yapma gibi genel 
beceriler edinmesi sağlanır. Program esnek bir yapıdadır ve seçmeli dersler ba-
kımından zengindir. Öğrenci seçmeli dersler alarak kendisini farklılaştırabilir, 
yandal ve çift anadal yapma şansına sahiptirler.

www.toros.edu.tr

Detaylı Bilgilere İnternet 
Sitemiz Üzerinden 
Ulaşabilirsiniz.  

TOROS

ÜCRETKONTENJAN

11.205,00 TL

-

-5

-

40

ÜNiVERSiTESi 2015-2016 Taban ve Tavan Puanı

ELEKTRiK-ELEKTRONiK 
MüHENDiSLiĞi

ELEKTRiK-ELEKTRONiK

ELEKTRiK-ELEKTRONiK (%50 Burslu)

ELEKTRiK-ELEKTRONiK (Tam Burslu)

TABAN PUANI

215.901

231.715

297.482

TAVAN PUANI

215.901

286.262

342.619

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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ENDüSTRi
MüHENDiSLiĞi

Toros Üniversitesi
MüHENDiSLiK FAKüLTESi

İnsan, makine, malzeme, bilgi ve 
enerji içeren bütünleşik sistemleri 
analitik, hesaplamalı ve deneysel 
uygulamalarla tasarlamak, uygu-
lamak ve geliştirmek; endüstri ile 
ilgili problemleri matematik, fizik, 
mühendislik bilimleri, yöneylem 
araştırması, uygulamalı istatistik 
ve bilgisayar benzetimi kullanarak 
modellemek ve çözmek; içinde ya-
şanılan sosyal toplumun verimlili-
ğini ve etkinliğini artırmak, kalite 
güvence sistemlerini oluşturmak 
ve sistem yaklaşımını benimsemek 
üzere gerekli bilgi, beceri ve yeterli-
liğe sahip olmak.

Ergonomi, Endüstri Mühen-
disliğine Giriş, İş Etüdü, Sistem 
Simülasyonu, Yöneylem Araştır-
maları I-II-III, Bilgisayarla Bü-
tünleşik Ürün Tasarımı, Kalite 
Mühendisliği, Üretim Planlama, 
Mühendislikte Maliyet Analizi, 
Karar Modelleri, Yönetim Destek 
Sistemleri.

BöLüMüN AMACI

OKUTULAN DERSLER

Endüstri Mühendisliği insan, malzeme, makina ve teç-
hizat bileşenlerinden oluşan sistemlerin tasarlanması, 
yönetilmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile ilgilenen bir mü-
hendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliğinin başlıca hede-
fi kısıtlı imkan ve kaynakların en iyi şekilde kullanımına 
ilişkin plan ve programların geliştirilmesidir.

www.toros.edu.tr

Detaylı Bilgilere İnternet 
Sitemiz Üzerinden 
Ulaşabilirsiniz.  

TOROS

ÜCRETKONTENJAN

11.205,00 TL

-

-3

-

27

ÜNiVERSiTESi 2015-2016 Taban ve Tavan Puanı

ENDüSTRi 
MüHENDiSLiĞi

ENDüSTRi MüHENDiSLiĞi

ENDüSTRi MüHENDiSLiĞi (%50 Burslu)

ENDüSTRi MüHENDiSLiĞi (Tam Burslu)

TABAN PUANI

- -

224.667

287.464

TAVAN PUANI

277.262

313.971

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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iNŞAAT
MüHENDiSLiĞi

Toros Üniversitesi
MüHENDiSLiK FAKüLTESi

İnşaat mühendisliği bölümü zor bir bölüm olmasına rağmen iş 
alanı çok geniştir. Ancak bu bölüme gelecek olan öğrencilerin ça-
lışkan ve sorumluluk sahibi olması başlıca aranılan özelliklerden-
dir. İnşaat mühendisliğinden mezun olunduğu takdirde istihdam 
konusunda zorluk yaşanmamaktadır. 

İnşaat alanında sorumluluk sahibi, 
girişimci, kısacası bir mühendisin 
sahip olması gereken tüm nitelik-
lere sahip olan inşaat mühendisleri 
yetiştirmek.

Statik , Dinamik, Yapı elemanları, 
İnş. Müh. İçin jeoloji, Mukavemet 
I-II, Yapı malzemeleri, Topoğrafya, 
Hidroloji, Yapı statiği I-II, Zemin 
mekaniği I-II, Akışkanlar mekaniği 
I-II, Su yapıları I-II, Yapı yönetimi, 
Ulaştırma I-II gibi dersler okutul-
maktadır ve staj yapılmaktadır.

BöLüMüN AMACI

OKUTULAN DERSLER

www.toros.edu.tr

Detaylı Bilgilere İnternet 
Sitemiz Üzerinden 
Ulaşabilirsiniz.  

TOROS

ÜCRETKONTENJAN

11.205,00 TL

22,410,00 TL

-5

35

10

ÜNiVERSiTESi 2015-2016 Taban ve Tavan Puanı

İNŞAAT
MüHENDiSLiĞi

İNŞAAT MüHENDiSLiĞi

İNŞAAT MüHENDiSLiĞi (%50 Burslu)

İNŞAAT MüHENDiSLiĞi (%100 Burslu)

TABAN PUANI

269.217

220.380

323.561

TAVAN PUANI

303.779

266.633

402.642

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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iKTiSADi, iDARi VE 
SOSYAL BiLiMLER FAKüLTESi

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL
İİSBF Dekanı

 Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi kendi konusunda iyi 
yetişmiş, mezun olduğunda elinden iş gelen, mesleğinin gerektirdiği temel bilimler ve kendi 
alanının bilgilerine hakim, problemlere yalnız kendi dalı açısından değil, geniş bir açıdan 
bakan, takım çalışmasına yatkın, İngilizce’ye hakim, iletişim becerileri yüksek, meslek etiği-
ne bağlı, dünya vatandaşı mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.
 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi programları hazırlık sınıfı hariç dört 
yıllık programlar olup bu programlardan mezun olanlar lisans diploması alırlar.
 Toros Üniversitesi’nde iktisadi, idari ve sosyal bilimler alanındaki eğitimi aktif öğ-
renme yöntemleri kullanılarak, uygulamaya dönük ve proje bazlı olarak yapılır. Öğrenci ya-
parak öğrenir. Bu amaçla ders programında yer alan derslerin birçoğu uygulamalı derslerdir. 
Programda ayrıca proje dersleri bulunur.
 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler programlarının önemli bir bileşeni deneyimsel 
(experiential) öğrenmedir. Deneyimsel öğrenme öğrencinin çalışma yaşamının içine gire-

rek öğrenmesidir. Deneyimsel öğrenme endüstri 
stajı, co-op (bir çeşit uzun süreli staj), endüstri 
ile proje yapma gibi biçimlerde yapılır.
 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ders 
programları temel bilimler dersleri, ortak ders-
ler, kendi alanının dersleri, bilgisayar ve iletişim 
becerilerine yönelik dersler, İngilizce dersleri ve 
serbest derslerden oluşur.
 Ders programları esnektir; derslerin 
bazıları zorunlu, bazıları seçimlidir. Seçimli 
dersler yoluyla öğrenci kendisini kendi ilgi ala-
nında geliştirebilir.
 Öğrenciler çift anadal veya yandal ya-
pabilirler. Çift anadal öğrencileri iki programın 
koşullarını sağlayarak iki diploma alırlar. Yandal 
öğrencileri kendi programlarının koşullarını 
sağlayarak diplomalarını alırken bunun yanında 
ikinci bir dalda belirli dersleri alarak bu daldan 
sertifika alırlar.
 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi’nde önümüzdeki dönemlerde, Ulusla-
rarası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Sosyoloji, Sanat Tarihi ve Arkeoloji, Tarih, Felse-
fe, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık program-
larının yer alması öngörülmektedir.

14 Toros Üniversitesi Tanıtım Kataloğu

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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iKTiSAT
Toros Üniversitesi
iKTiSADi, iDARi VE SOSYAL BiLiMLER FAKüLTESi

İktisat Bölümünde, Klasik İktisat eğitimiyle be-
raber yeni gelişen ilgili alanlarda uzmanlaşmış 
akademik kadromuzla modern anlamda eko-
nomi eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz, dü-
şünce ve ifade özgürlükleri çerçevesinde farklı 
yorumlarını paylaşmakta ve kendilerine sürekli 
farklı bakış açıları kazandırılmaktadır. 

Özel sektör ve kamuda ihti-
yaç duyulan ekonomi, ban-
kacılık ve finans, maliye, 
sermaye piyasası, uluslara-
rası ekonomik kuruluşlar ve 
mahalli idareler gibi alanlar-
da uzmanlar yetiştirmektir.

İktisat Bölümünde; Mikro ve 
Makro Ekonomi, Çalışma Ekono-
misi ve Endüstri İlişkileri, Türkiye 
Ekonomisi, Maliye Politikası, Para 
Teorisi ve Politikası, Uluslararası 
Ekonomi, İktisadi Kalkınma ve 
Büyüme, İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku, Matematiksel İktisat, 
Sosyal Politika, Sermaye Piyasası 
ve Finansal Kurumlar gibi temel 
alan derslerinin yanısıra ileri dü-
zey İngilizce dersleri verilmekte-
dir.

BöLüMüN AMACI

OKUTULAN DERSLER

Detaylı Bilgilere İnternet 
Sitemiz Üzerinden 
Ulaşabilirsiniz.  

TOROS

ÜCRETKONTENJAN

-

-

9.180,00 TL19

-

5

ÜNiVERSiTESi 2015-2016 Taban ve Tavan Puanı

İKTİSAT

İKTİSAT

İKTİSAT (%50 Burslu)

İKTİSAT (Tam Burslu)

TABAN PUANI

219.529

-

236.056

TAVAN PUANI

229.331

-

283.433 www.toros.edu.tr

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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iŞLETME
Toros Üniversitesi
iKTiSADi, iDARi VE SOSYAL BiLiMLER FAKüLTESi

İşletme Bölümünde, öğrencilerin salt teorik bilgilerle mezun edilmeyip, edinmiş 
oldukları teorik bilgileri bilimsel araştırmaları takip ederek incelemeleri, yorum-
lamaları hedeflenmektedir. “Yeni İş Projeleri” (YİP) uygulaması ile öğrencilerimi-
zin kendiişlerinin patronu olmaları yönünde ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde 
olmaktayız. İş dünyasında her yönüyle farklılıklar yaratacak değerli öğrencilerimizi 
bölümümüze beklemekteyiz.

Özel sektörde ve kamunun 
bazı alanlarında ihtiyaç du-
yulan meslek mensupları-
nın, genç girişimcilerin ve 
işletme yönetimi alanında 
kariyer yapacak olanların en 
donanımlı şekilde yetiştiril-
mesini sağlamaktır.

İşletme Bölümünde; Yönetimin 
Temel İlkeleri, Örgüt Kuramı, 
Örgütsel Davranış, Stratejik Yöne-
tim ve İşletme Politikası, Finansal 
Yönetim, Girişimcilik, Finansal 
Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, 
Bilgisayarlı Muhasebe, Türk Vergi 
Sistemi, İnsan Kaynakları Yöne-
timi, Temel Hukuk, İş ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku, Finansal Ra-
porlama, Uluslararası Pazarlama, 
E-Ticaret, Yönetim Bilişim Sis-
temleri, İşlemler Yönetimi gibi te-
mel alan derslerinin yanısıra ileri 
düzey İngilizce dersleri verilmek-
tedir.

BöLüMüN AMACI

OKUTULAN DERSLER

Detaylı Bilgilere İnternet 
Sitemiz Üzerinden 
Ulaşabilirsiniz.  

TOROS

ÜCRETKONTENJAN

-

-

9.180,00 TL19

-

5

ÜNiVERSiTESi 2015-2016 Taban ve Tavan Puanı

TABAN PUANI TAVAN PUANI

www.toros.edu.tr

İŞLETME

İŞLETME

İŞLETME (%50 Burslu)

İŞLETME (Tam Burslu)

205.126

260.540

242.539

--

289.249

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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PSiKOLOJi
Toros Üniversitesi
iKTiSADi, iDARi VE SOSYAL BiLiMLER FAKüLTESi

Psikoloji bölümünde okumak isteyenlerin ana-
litik düşünme, gözlem yapabilme ve sosyal be-
cerilerinin gelişmiş olması, normal ve normal 
olmayan davranışları öğrenmeye meraklı ol-
ması, çevresindekiler ile olumlu ilişkiler kurma 
konusunda istekli olması, dürüstlük ve sorum-
luluk gibi temel insani niteliklere sahip olması 
beklenmektedir.

Psikoloji Bölümünün ama-
cı, çeşitli kurumlarda psi-
kolojik hizmetleri yerine 
getirecek, uygulamacı bilim 
insanları yetiştirmektir. 

Psikoloji bölümü progra-
mında Gelişim Psikolojisi, 
Sosyal Psikoloji, Araştırma 
Teknikleri, Endüstri Psiko-
lojisi, Anormal Psikolojisi, 
Kişilik Kuramları, Psikote-
rapi Teknikleri gibi dersler 
okutulmakta ve zorunlu staj 
yapılmaktadır.

BöLüMüN AMACI

OKUTULAN DERSLER

Detaylı Bilgilere İnternet 
Sitemiz Üzerinden 
Ulaşabilirsiniz.  

TOROS

ÜCRETKONTENJAN

-

22.410,00 TL

11.205,00 TL5

38

5

ÜNiVERSiTESi 2015-2016 Taban ve Tavan Puanı

www.toros.edu.tr

PSİKOLOJİ

PSİKOLOJİ

PSİKOLOJİ (%50 Burslu)

PSİKOLOJİ (Tam Burslu)

TABAN PUANI

372.892

283.735

386.319

TAVAN PUANI

380.960

335.628

399.570

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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ULUSLARARASI TiCARET VE LOJiSTiK
Toros Üniversitesi
iKTiSADi, iDARi VE SOSYAL BiLiMLER FAKüLTESi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik  Bölümün-
de okumak isteyen öğrencilerin; yabancı 
dillere merakı olan, stratejik ve analitik 
düşünen, planlı çalışmayı seven, bilgi tek-
nolojisi kullanmaya yetenekli, iletişimi 
güçlü, takım çalışmasına uyumlu kişiler 
olmalıdır.

Ticaret ve Lojistik sektör-
lerinde görev yapacak üst 
düzey yönetici ihtiyacına 
cevap vermek için adaylar 
yetiştirmektir. Programda 
envanter, taşımacılık siste-
mi, depolama ve paketleme 
gibi sektörü yakından ilgi-
lendiren eğitimlerin yanı 
sıra sektörün ihtiyaç duydu-
ğu elemanları yetiştirip eği-
tecek, araştırmacı akademik 
kadroların yetiştirilmesi de 
hedeflemektedir.

Ekonomi, ithalat ve ihra-
cat uygulamaları, lojistik, 
muhasebe, pazarlama, dış 
ticaret işlemleri gibi iktisat 
ve işletme dersleri, Finans 
Yönetimi, Ticaret Hukuku, 
Gümrük İşlemleri ve Yönet-
melikler gibi dersler veril-
mektedir. 

BöLüMüN AMACI

OKUTULAN DERSLER

Detaylı Bilgilere İnternet 
Sitemiz Üzerinden 
Ulaşabilirsiniz.  

TOROS

ÜCRETKONTENJAN

-

-

9.180,00 TL20

-

5

ÜNiVERSiTESi 2015-2016 Taban ve Tavan Puanı

www.toros.edu.tr

ULUSLARARASI TİCARET 
VE LOJİSTİK

ULUSLARARSI TİC.VE LOJ.

ULUSLARARSI TİC.VE LOJ. (%50 Burslu)

ULUSLARARSI TİC.VE LOJ. (Tam Burslu)

TABAN PUANI

211.721

223.619

281.383

TAVAN PUANI

266.156

245.773

296.094

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; evrensel düşünce ve değerlere sahip, 
ülke ve dünya kültürü ile yoğrulmuş, kuramsal ve kılgısal öğretim ve eğitimin yanında sanatın 
değer ve anlam kazandırıcı katkısı ile kendini geliştirecek, özgür, yaratıcı, çağdaş düşünen, ta-
sarlayan ve üreten bireyler yetiştirmek üzere 2012 yılında kurulmuştur. Mimarlık, İç Mimarlık, 
Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Seramik, Moda ve Tekstil, Grafik, Heykel, Re-
sim ve Sahne Sanatları Bölümleri, birbirlerini çok yönlü olumlu etkileme potansiyeli gözetilerek 
bir arada kurulmuştur. Fakülte, kuramsal ve kılgısal yönleri yanında sanatsal açılardan da etkin, 
kendi kültür ve sanat değerlerimizden esinlenen, sorunları doğru belirleyen, araştırmacı, analiz, 
sentez ve karar verme becerileri gelişmiş, üretken ve çağdaş sanatçı ve tasarımcıları yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Fakülte, evrensel ve yerel değerlerin insan olma onuru ile birlikte oluşacağı kim-
liksel özelliklerde öğrenci yetiştirmeyi hedefler. 
 Fakültede yer alan bütün bölümlerin sergi ve uygulamalarına olanak sağlayıcı her tür 
altyapısı vardır ve bunların yanında, ilgili alanlarda topluma sunulacak üretimleri gerçekleştire-
bilecek laboratuar ve atölyeler de bulunmaktadır.
 Fakültede benimsenen öğretim ve eğitim sisteminin başlıca hedefi; öğrencilerin bu 
süre boyunca, yaratıcı gücünü açığa çıkarmak, sezgilerini geliştirmek, araştırma, bulma, uygula-
ma ve deneme süreçlerini içeren bilimsel yöntemlerle yetiştirmek ve en önemlisi de onlara özgür 
düşünme ve sorgulama alışkanlığını kazandırmaktır. Öğrencinin çağdaş sanat ve bilimsel araş-
tırma yöntemleri ile kazandığı bu bilgi, beceri ve yetenekleri aynı zamanda endüstri ve üretim 
alanında da uygulaması arzulanmaktadır. Mezunların, sanatın duyumsallığı ve bilimin araştı-
rıcılığı içinde toplumun ihtiyaçlarına cevap verirken, toplumsal beğeninin ve yüksek nitelikli 
yaşam standardının gelişmesini sağlamaları da amaçlanmaktadır. Deneyimli, yetkin ve çalışkan 
akademik kadrosu ve uygun fiziki olanakları, katılımcı ve yenilikçi yönetim anlayışı ile topluma 
uzmanlık alanlarında öncülük yapan fakülte, önemli bir öğretim, eğitim ve uygulama kurumu 
olma yolunda hızla gelişmektedir.
 Fakülte çalışmaları, sadece akademik öğretim ve eğitimle sınırlı kalmamaktadır. Ülke-
miz kültür ve sanatının, bunların özgün yapıtlarının dünya çapında tanıtılması yolu ile evrensel 
kültür ile bütünleşebilmesi için, ulusal ve uluslararası sergiler ve yaz okulları açmayı, uluslararası 
sanat ve tasarım toplantıları ile gösteriler düzenlemeyi ve öğrencilerin bu tür etkinliklere katı-
larak üstün başarılı sonuçlar almasını da önemli bir amaç olarak kabul etmektedir. Fakültede 
verilen eğitim-öğretimle, kültür ve sanat değerlerimizden ilham alan, evrensel kültür ile bütün-
leşen, üretimler yaparak ve onlarla yaşayarak öğrenme ilkesini benimsemiş çağdaş bireyler yetiş-
tirilmesi amaçlanmıştır. Önde gelen bir üniversitenin yeni bir fakültesi olmanın sağladığı özgün 
yapısıyla Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, çok yönlü gelişmeye açık, sanatsal alt yapısını ve 
büyümesini planlı ve kalıcı adımlarla gerçekleştiren, geniş görüşlü bir strateji izlemektedir. Bu 
açıdan, sadece görsel sanatlara yoğunlaşmak yerine, diğer bilim ve sanat dallarına yönelik ilişkile-
ri de oluşturma ve yeni bölümlerin açılmasına yönelme çalışmalarına da hızla devam etmektedir.
 Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi 2012 yılı başından itibaren atölye, laboratuar ve 
dersliklerden oluşan yeni mekânlarını çağdaş özelliklerde geliştirmektedir. Böylece yetkin akade-
mik insan gücü, yeterli altyapı, fiziki mekân ve uygulama alanları ile önemli yapıtlar üretebilecek 
nitelikte donanımlı sanat insanlarını toplumumuza kazandırma çabalarımızda başarılarımız her 
geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda fakültemiz, dünyada ve Türkiye’de bir ilk olarak, toplumsal 
etkileşimi en yüksek düzeyde gerçekleştirmeye katkı sağlayacak bir yöntemi uygulamaya geçir-
meyi istemektedir. Bu nedenle, üniversitede yer alamayan bireylerin de nitelikli bir üniversite 
kültürü elde etmesine katkı sağlamaya ortam hazırlamaktadır. Sonuç olarak sağlıklı kalkınmada 
etkin rol üstlenecek bireylere oluşacak istem, planlanan özel sertifika programları aracılığıyla, 
daha üstün nitelikli mezunlara yönelecektir.

GüZEL SANATLAR TASARIM 
VE MiMARLIK FAKüLTESi

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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MiMARLIK

Toros Üniversitesi
GüZEL SANATLAR TASARIM 
VE MiMARLIK FAKüLTESi

 Programda yer alan öğretim üye-
leri ve elemanlarının bir çoğu yurt içinde 
ve dışında önde gelen üniversitelerde eği-
tim almışlardır, ders verdikleri uzmanlık 
konularına ilişkin olarak, yaptıkları yayın 
ve araştırmalarla beslenerek, alandaki di-
ğer paydaşlarla işbirliği halinde bulun-
maktadırlar. Ortak sürdürülen ders, proje 
çalışmaları ve atölye organizasyonları ile 
bulunduğu coğrafyanın Akdeniz’in iklim-
sel, yerel kültür ve mimari özelliklerini kul-
lanarak yurtdışına açılım tasarlaması Toros 
Üniversitesi’nin sahip olduğu mimarlık 
programına avantaj sağlamaktadır.

Günümüzde mimarlık bir yaşam stilini 
ortaya koyan, düşündüren ve tasarım, 
teknoloji, sosyal bilimlerin bir arada sar-
maladığı yenilikçi bir özellik taşımaktadır. 
Mimarlık aynı zamanda, akademik ve tek-
nolojik gelişmelerle yakından ilişkisinden 
ve karar verici özelliğinden dolayı belirle-
yici bir meslek dalı olarak kendisini gös-
termektedir. İnterdisipliner alan konumu 
nedeniyle mimarlar; planlama, şehircilik, 
kentsel tasarım, inşaat mühendisliği, eko-
loji, iç mimarlık, endüstri tasarımı, diğer 
tüm sanat dalları, bilişim, iletişim ve buna 
benzer birçok alanın kesişim noktalarında 
çalışmalarda bulunmaktadır.

Lisans Programında, öğrencilerin tasa-
rımlarını hem düşünsel-sözel hem de çi-
zim-grafik anlatım yollarıyla temsiliyetleri 
için mesleksel beceriler edinmesi sağlanır. 
Genel beceriler arasında takım çalışması, 
iletişim becerisi, sunum yapma, yabancı 
dil bulunur. Önerilen programın diğer bir 
özelliği ise araştırma, yaratıcılık, yenilikçi-
lik ve girişimcilik odaklı olmasıdır. 

BöLüMüN AMACI

OKUTULAN DERSLER

Detaylı Bilgilere İnternet 
Sitemiz Üzerinden 
Ulaşabilirsiniz.  

TOROS

ÜCRETKONTENJAN

-

22.410,00 TL

11.205,00 TL6

48

6
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MİMARLIK

MİMARLIK

MİMARLIK (%50 Burslu)

MİMARLIK (Tam Burslu)

TABAN PUANI

346.997

226.821

368.058

TAVAN PUANI

367.448

352.168

376.923

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız



23Toros Üniversitesi Tanıtım Kataloğu

iÇ MiMARLIK

Toros Üniversitesi
GüZEL SANATLAR TASARIM 
VE MiMARLIK FAKüLTESi

Değerli öğrenciler sanat yaşamın her ala-
nında vardır. Yaşam alanlarımıza sanatın 
yansıması mimari ve iç mimari ile olur. İç 
mimari; sanatın, binaların iç tasarımına 
yansımasıdır. Bina projelerinin yaratıcı-
lık ve hayal gücü ile birleşmesi ile yapılar 
iç mimari ile anlam kazanıp, tarzını dışa 
yansıtır. Geleceğin tasarımlarını binalarda 
yansıtarak bulunduğu toplumun vizyonuna 
olumlu katkılar sunması adına iç mimar-
lık çok önemli bir sanat dalıdır. İç mimar 
olmak isteyen kişilerin sanatsal bir bakış 
açısı ve geniş bir hayal gücü olması gerekir. 
Bu bölümü seçecek kişiler yaratıcılıklarını 
yaşam alanlarına yansıtması açısından sa-
natın farklı dallarına ilgi duyması mesleki 
hayatlarına büyük katkılar sunacaktır.

LiSANS PROGRAMI ÜCRET(KDV DAHİLDİR)

İÇ MİMARLIK 22.410,00 TL

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bu lisans programının genel amacı, bu 
alandaki mesleki gelişmelere duyarlı, ulu-
sal ve uluslararası platformlarda gerçek-
leştirilen araştırma ve uygulamaları anla-
yabilen ve yorumlayabilen, bu alanlarda 
çalışmalar yürütebilecek iç mimarlar ye-
tiştirmektir.

İç mimarlık bölümünde Temel Sanat ve 
Mimarlık Tarihi, Mekanik ve elektrik 
sistem mühendisliği prensipleri, teknik 
terminoloji gibi profesyonel iletişim araç-
larının öğretilmesi için Tesisat, Ürün Ta-
sarımı dersi, Bilgisayar Destekli Tasarım 
gibi dersler okutulur.

İç mimar olmak isteyen kişilerin yaratıcı 
bir güce ve görsel sanatlara ilgili olması 
gerekir. Şekil ve uzay ilişkilerini görebil-
me, renkleri ayırt edebilme, zihinde can-
landırabilme özelliklerine sahip kişilerin 
meslekte başarılı olma olasılığı daha yük-
sektir.

BöLüMüN AMACI

OKUTULAN DERSLER

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE 
ÖĞRENCİ ALMAKTADIR!

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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Yrd. Doç. Dr. B. Ahu KAYNAK
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu; 2014-
2015 Eğitim - Öğretim döneminden itibaren Sağlık Ku-
rumları Yönetimi Bölümü ile öğrenim hayatına başlamış, 
2015- 2016 Eğitim-Öğretim dönemiyle de Hemşirelik 
bölümünü bünyesine dahil ederek, Mersin Bölgesi`nde 
geleceğin sağlık alanındaki yöneticileri ve yardımcı sağlık 
personeli yetiştirme konusunda iddialı oldu- ğunu göster-
miştir.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, dört yıllık eğitim veren, 
kadrosunda uzman öğretim elemanlarını istihdam eden, 
Toros Üniversitesi`nin geleceğe yönelik sağlık alanında 
atacağı adımları destekler nitelikte, kendini her geçen dö-
nem geliştiren bir görev anlayışı ile faaliyetlerini sürdür-
mektedir.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu olarak misyonumuz; eğitim 
ve öğretim- de araştırıcı, sorgulayıcı, analitik, kavramsal 
ve eleştirel düşünceye sahip, alanlarında yeniliklere açık 
ve algılayıcı, yorumlayıcı, iletişim becerileri gelişmiş, etik 
kurallara bağlı kalarak bilgi kullanan, yaşam boyu eğitim 
bilinci gelişmiş, sağlık alanında yapıcı, yaratıcı, seçkin yö-
netici ve yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. Vizyonu-
muz, öncelikle bölgemizin ve devamında ülkemizin sağlık 
politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde başta rol 
oynayan, önümüzdeki yıllarda bünyemize katacağımız 
yeni bölümler ile en üst düzeyde eğitim vererek, yetiştirdi-
ği seçkin ve sürekli kendini geliştiren öğretim elemanları 
ile örnek gösterilen, sektörünün öncüsü, değişen ve değiş-
tiren bir yüksekokul olmaktır.

SAĞLIK BiLiMLERi
YüKSEKOKULU

24 Toros Üniversitesi Tanıtım Kataloğu

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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HEMŞiRELiK
VE SAĞLIK HiZMETLERi

Toros Üniversitesi
SAĞLIK BİLİMLERİ
YÜKSEKOKULU

Sevgili Öğrenciler, Hemşirelik, bireyin, ailenin 
ve toplumun sağlığını koruyan ve geliştiren, 
hastalık halinde iyileştiren ve rehabilite eden bir 
meslektir.
Sağlık bakım hizmetlerindeki değişimler, küre-
selleşme, bilim ve teknolojideki gelişmeler, bi-
limsel temellere dayalı bakım verecek nitelikli 
hemşirelerin yetiştirilmesini gerektirmektedir.
Bölümün 4 yıllık lisans müfredatında hemşirelik 
mesleğine ilişkin teorik ve uygulamalı derslerin 
yanı sıra, temel bilimler ve sosyal bilimler alan-
larından da dersler yer almaktadır.

Birey, aile ve toplumun gereksinimlerini 
saptayan, kanıta dayalı olarak sağlığın ge-
liştirilmesi, korunması, tedavisi ve rehabi-
litasyonu çalışmalarında mesleki bilgi ve 
becerilerini uygulayan, bireylere bütüncül 
yaklaşan, ekip çalışmasını benimseyen, 
profesyonel bakım verebilecek bilgi ve 
beceriye sahip, mesleki sorumluluğu ge-
lişmiş, araştıran ve mesleki sorunları ile 
ilgili değişim yaratabilme ve lider olabil-
me davranışı gösteren, uygulamalarında 
yasal ve etik ilkeleri esas alan profesyonel 
hemşireler yetiştirmektir.

Hemşirelik eğitimi, temel tıp bilimleri 
(anatomi, fizyoloji vb.)derslerinin yanı 
sıra hemşirelik mesleğinin temel bilim-
lerini içeren (hemşirelik esasları, iç has-
talıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları 
hemşireliği, doğum kadın sağlığı ve hasta-
lıkları hemşireliği, çocuk sağlığı ve hasta-
lıkları hemşireliği, ruh sağlığı ve hastalık-
ları hemşireliği ve halk sağlığı hemşireliği) 
teorik ders ve uygulamalarını içerir.

BöLüMüN AMACI

OKUTULAN DERSLER

Detaylı Bilgilere İnternet 
Sitemiz Üzerinden 
Ulaşabilirsiniz.  

TOROS

ÜCRETKONTENJAN

-

18.360,00 TL

9.180,00 TL4

32
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HEMŞiRELiK VE SAĞLIK HiZMETLERi

HEMŞiRELiK VE SAĞ. HiZ.

HEMŞiRELiK VE SAĞ. HiZ. (%50 Burslu)

HEMŞiRELiK VE SAĞ. HiZ. (Tam Burslu)

TABAN PUANI

295.798

228.088

318.581

TAVAN PUANI

315.540

294.405

342.433

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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SAĞLIK YÖNETİMİ

Toros Üniversitesi
SAĞLIK BİLİMLERİ
YÜKSEKOKULU

Bilindiği üzere sağlık sistemleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en karmaşık ve uz-
manlık gerektiren sistemlerden biridir. Bu açıdan bakıldığında sağlık alanında profesyonel 
yöneticilere olan ihtiyaç daha çok artmaktadır. Bölümümüzün en temel amacı, akademik bilgi 
ve becerilerle donatılmış, sağlık kurumlarını yönetme ideali olan siz değerli gençlerimizin iyi 
birer sağlık yöneticisi olarak sağlık alanında yürütülecek tüm çalışmalar ve araştırmalara kat-
kıda bulunmanızdır. Umut ediyorum ki; bilgi ve becerilerinizi profesyonel hayata aktararak 
sunacağınız katkılar sağlık hizmetlerinin geleceğine yön vermesi açısından son derece önemli 
olacaktır.

Bölümün amacı, sağlık kurumlarında 
sağlık sistemi amaçlarının gerçekleştiril-
mesine yönelik olarak planlama, örgütle-
me, yürütme, koordinasyon ve denetim 
gibi yönetim fonksiyonlarına ilişkin kav-
ram, ilke, kuram, model ve tekniklerin 
sistematik ve bilinçli bir şekilde uygu-
lanmasını sağlamaktır. Akademik bilgi 
ve beceriye sahip, uluslararası nitelikte 
sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık 
kurumları yönetimi alanında yürütülecek 
araştırmalar ile bilimsel bilgi birikimine 
katkıda bulunmak bölümün diğer amaç-
ları arasında yer almaktadır.

Sağlık Yönetimi bölümünde, Matematik, 
İngilizce, İşletme Bilimine Giriş, İktisat, 
İnsan Kaynakları Yönetimi, Davranış Bi-
limleri, Genel Muhasebe gibi temel dersle-
rin yanında Sağlık ve Hastane Sistemleri, 
Sağlık Yönetimi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık 
Politikası, Hastane Örgüt ve Yönetimi gibi 
alana yönelik dersler okutulmakta ve staj 
yapılmaktadır.

BöLüMüN AMACI

OKUTULAN DERSLER

Detaylı Bilgilere İnternet 
Sitemiz Üzerinden 
Ulaşabilirsiniz.  

TOROS

ÜCRETKONTENJAN

-

-

9.180,00 TL36

-

4
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SAĞLIK YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 Burslu)

SAĞLIK YÖNETİMİ (Tam Burslu)

TABAN PUANI

251.398

217.650

287.953

TAVAN PUANI

281.534

231.551

324.853

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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TOROS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

Mevlana Değişim Progra-
mı, yurtiçinde eğitim veren 
yükseköğretim kurumları ile 
yurtdışında eğitim veren yük-
seköğretim kurumları arasın-
da öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimini gerçekleştirmeyi 
amaçlayan bir programdır.

Değişim programına katılmak 
isteyen öğrenciler en az bir 
en fazla iki yarıyıl eğitim için; 
öğretim elemanları ise en az 
1 hafta en fazla 3 ay süreyle 
dünyadaki yükseköğretim ku-
rumlarında ders vermek üzere 
programdan faydalanabilirler.

Erasmus programı, yükseköğ-
retim kurumlarının birbirleri 
ile işbirliği yapmalarını teşvik 
etmeye yönelik bir Avrupa Bir-
liği programıdır.

Yükseköğretim kurumlarının 
birbirleri ile ortak projeler 
üretip hayata geçirmeleri; kısa 
süreli öğrenci ve personel de-
ğişimi yapabilmeleri için kar-
şılıksız mali destek sağlamak-
tadır.

Bunun yanı sıra yükseköğre-
tim sistemini iş dünyasının 
gereksinimlerine uygun ola-
rak geliştirmek ve üniversite 
mezunlarının iş dünyasında 
istihdam edilebilirliğini arttır-
mak amacıyla yükseköğretim 
kurumları ile çalışma çevreleri 
arasındaki ilişkilerin ve işbir-
liğinin arttırılmasını da teşvik 
etmektedir. Programın amacı 
Avrupa’da yüksek öğretimin 
kalitesini artırmak ve Avrupa 
boyutunu güçlendirmektir.

“Farabi Değişim Programı” 
olarak adlandırılan Yükse-
köğretim Kurumları Arasın-
da Öğrenci ve Öğretim Üyesi 
Değişim Programı, üniversite 
ve yüksek teknoloji enstitüleri 
bünyesinde ön lisans, lisans, 
yüksek lisans ve doktora dü-
zeyinde eğitim-öğretim yapan 
yükseköğretim kurumları ara-
sında öğrenci ve öğretim üyesi 
değişim programıdır.
 
Farabi Değişim Programı, öğ-
renci veya öğretim üyelerinin 
bir veya iki yarıyıl süresince 
kendi kurumlarının dışında 
bir yükseköğretim kurumun-
da eğitim ve öğretim faaliyet-
lerine devam etmelerini amaç-
lamaktadır.

FARABİ PROGRAMI NEDİR? MEVLANA PROGRAMI NEDİR?

ERASMUS PROGRAMI NEDİR?

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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2013 yılında 45 Evler Kampüsüne taşı-
nan Toros Üniversitesi Kütüphanesi gün 
geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam 
ediyor. Orta vadede bölgemizin en önem-
li arşivlerinden birisi olmayı hedefleyen 
kütüphane 350m2 alanda 100 kişiye aynı 
anda hizmet verebiliyor. 

Kütüphane sadece akademik ve bilimsel 
çalışmalara destek vermekle de kalmayıp 
sosyal ve kültürel faaliyetleri ile de Toros 
Üniversitesinin sosyal yaşamının merke-
zinde bulunuyor. Yarım asırlık eğitim gele-
neğinin güçlü bir halkası olan kurumumuz 
kütüphanesine ayrı bir önem gösteriyor. 
7800 basılı kitabın yer aldığı kütüpha-
ne ciddi bir dijital yayın ağına da sahip. 
23bin’in üzerinde e derginin bulunduğu 
bu dijital ağda 336 adette süreli yayın bu-
lunuyor. 

Kütüphanemizde Türkçe ve İngilizce’nin 
yanı sıra özellikle bölgenin ihtiyaç duydu-
ğu koleksiyonları da bünyesinde barındır-
mak adına adımlar atıyor. Her geçen gün 
yinelen ve büyüyen kütüphane kullanıcıla-
rın ihtiyaç duyduğu yayınları satın alarak 
veya bağış yoluyla araştırmacılara ciddi 
bir arşiv oluşturma adına emine adımlarla 
ilerliyor. 

Kütüphanemiz sadece öğrenci ve akade-
misyenlerimize değil okul dışından gelen 
araştırmacılara da ev sahipliği yapıyor. To-
ros Üniversitesi Kütüphanesi sabah 8:00 ile 
akşam 21:00 arasında hizmet veriyor. 

KÜTÜPHANEMİZ

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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GüÇLü 
YABANCI DiL
EĞiTiMi

İngilizce eğitim
Hazırlık Okulunda ortalama 
10 öğrenciye bir eğitmen
2.yabancı dil eğitim olanağı
Yurt dışında yabancı dil eğitimi
Uzun yıllar İngilizce ders vermiş 
Türk ve yabancı 
uyruklu akademik kadro

MüHENDiSLiK FAKüLTESi

GüZEL SANATLAR TASARIM 
VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

SAĞLIK BiLiMLERi 
YüKSEKOKULU

iKTiSADi, iDARi ve SOSYAL BiLiMLER FAKüLTESi

TOROS ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 PUAN TABLOSU

BÖLÜM ADI
PUAN 
TÜRÜ TABAN PUANI TAVAN PUANI

Bilgisayar ve Yazılım Müh. MF-4 210.632  210.632

Bilgisayar ve Yazılım Müh. (%50 Burslu) MF-4  225.864  285.907

Bilgisayar ve Yazılım Müh. (Tam Burslu) MF-4  302.880  340.288

Elektrik-Elektronik Müh. MF-4  215.901  215.901

Elektrik-Elektronik Müh. (%50 Burslu) MF-4  231.715  286.262

Elektrik-Elektronik Müh. (Tam Burslu) MF-4  297.482  342.619

Endüstri Müh. MF-4 --- ---

Endüstri Müh. (%50 Burslu) MF-4  224.667  277.262

Endüstri Müh. (Tam Burslu) MF-4  287.464  313.971

İnşaat Müh. MF-4  220.380  266.633

İnşaat Müh. (%50 Burslu) MF-4  269.217  303.779

İnşaat Müh. (Tam Burslu) MF-4  323.561  402.642

BÖLÜM ADI
PUAN 
TÜRÜ TABAN PUANI TAVAN PUANI

İktisat TM-1 --- ---

İktisat (%50 Burslu) TM-1  219.529  229.331

İktisat (Tam Burslu) TM-1  236.056  283.433

Psikoloji TM-3  283.735  335.628

Psikoloji (%50 Burslu) TM-3  372.892  380.960

Psikoloji (Tam Burslu) TM-3  386.319  399.570

İşletme TM-1 --- ---

İşletme (%50 Burslu) TM-1  205.126  242.539

İşletme (Tam Burslu) TM-1  260.540  289.249

Uluslararası Tic. ve Lojistik TM-1  223.619  245.773

Uluslararası Tic. ve Lojistik (%50 Burslu) TM-1  211.721  266.156

Uluslararası Tic. ve Lojistik (Tam Burslu) TM-1  281.383  296.094

BÖLÜM ADI
PUAN 
TÜRÜ TABAN PUANI TAVAN PUANI

Mimarlık MF–4  226.821  352.168

Mimarlık (%50 Burslu) MF-4  346.997  367.448

Mimarlık (Tam Burslu) MF–4  368.058  376.923

BÖLÜM ADI
PUAN 
TÜRÜ TABAN PUANI TAVAN PUANI

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri YGS-2 228.088  294.405

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) YGS-2  295.798  315.540

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) YGS-2  318.581  342.433

Sağlık Yönetimi YGS-6  217.650  231.551

Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) YGS-6  251.398  281.534

Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6  287.953  324.853
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Toros Üniversitesi’nde branşlarında uzman 
akademik kadro tarafından öğrencilerimize 
yüksek kalitede eğitim verilmektedir.

TAM DONANIMLI LABORATUVARLAR

MESLEK 
YüKSEKOKULU

TOROS
ÜNiVERSiTESi

Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde

BÖLÜM ADI
PUAN 
TÜRÜ TABAN PUANI TAVAN PUANI

Adalet YGS-3 232.524 290.062

Adalet (%50 Burslu) YGS-3  284.276  302.784

Adalet (Tam Burslu) YGS-3  338.898  365.310

Ağız ve Diş Sağlığı YGS-2  224.334  258.155

Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) YGS-2  272.774  273.059

Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) YGS-2  289.539  299.265

Ameliyathane Hizmetleri YGS-2 228.512 264.295

Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) YGS-2  280.368  282.921

Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) YGS-2  299.306  303.582

Anestezi YGS-2  260.425  291.990

Anestezi (%50 Burslu) YGS-2  279.104  305.343

Anestezi (Tam Burslu) YGS-2  276.790  334.463

Aşçılık YGS–4  190.389  245.956

Aşçılık (%50 Burslu) YGS–4  281.931  281.931

Aşçılık (Tam Burslu) YGS–4  343.238  343.238

Çocuk Gelişimi YGS–4  234.407  293.731

Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) YGS–4  262.981  317.513

Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) YGS–4  319.818  321.296

Diyaliz YGS-2  234.042  297.012

Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2  284.283  290.097

Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2  293.472  311.854

Fizyoterapi YGS-2  235.676  292.888

Fizyoterapi (%50 Burslu) YGS-2  297.003  309.981

Fizyoterapi (Tam Burslu) YGS-2  350.159  379.319

Grafik Tasarımı YGS–5  174.913  272.667

Grafik Tasarımı (%50 Burslu) YGS–5  300.332  308.881

Grafik Tasarımı (Tam Burslu) YGS–5  304.736  358.354

İlk ve Acil Yardım YGS-2  250.980  294.762

İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) YGS-2  302.210  309.020

İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) YGS-2  330.574  330.808

İnşaat Teknolojisi YGS–1  160.919  227.099

İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) YGS–1  164.679  230.918

İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) YGS–1  175.244  269.555

İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2  172.221  230.614

İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2  232.769  245.432

İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2  255.049  259.946

Lojistik YGS–6  161.880  208.150

Lojistik (%50 Burslu) YGS–6  204.157  254.364

Lojistik (Tam Burslu) YGS–6  281.513  282.568

Optisyenlik YGS-1  204.680  249.610

Optisyenlik (%50 Burslu) YGS-1  223.420  278.913

Optisyenlik (Tam Burslu) YGS-1  281.324  373.157

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1  246.618  272.400

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) YGS-1  280.734  308.134

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) YGS-1  310.735  334.215

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2  225.849  263.673

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) YGS-2  271.747  277.983

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) YGS-2  290.013  292.581

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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Günümüzde yabancı dil bilmek bir ay-
rıcalık değil bir gereksinim haline gel-
miştir. Sadece eğitim hayatında değil, 
iş ve sosyal hayatta İngilizce ve hatta 
başka diller bilmek artık bir gerekli-
lik olmuştur. Bunun bilinciyle Toros 
Üniversitesi Hazırlık Okulu siz değerli 
gençleri geleceğe hazırlıyor.

Adres: Bahçelievler Mahallesi 16. Cadde No: 77, 33140 Yenişehir / Mersin, Türkiye
Telefon Numarası: (0324) 325 33 00
Fax: (0324) 325 33 01

İçindekiler Sayfasına 
Dönmek için Tıklayınız
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Üniversite hayatınıza başlamak üzere adım attı-
ğınız Toros Üniversitesi Hazırlık Okuluna Bizler, 
sizleri hem yabancı dil becerileriyle donatmak, 
hem de sosyal ve kültürel hayata hazırlamak için 
buradayız. 

Hepimiz artık biliyoruz ki günümüzde yalnızca 
eğitim hayatında değil, iş ve hatta sosyal hayatı-
mızda da İngilizce bilmek bir mecburiyet haline 
gelmiştir. Toros Üniversitesi Hazırlık Okulu 
akademik personeli olarak bizler de bu bilinçle, 
bunun için tüm imkânlarımızı sunmaya hazırız.

Hazırlık Okulu olarak en büyük ve önemli ama-
cımız, siz öğrencilerimizin, hangi dil seviyesinde 
başlamış olursanız olun, dil öğrenmedeki var 
olan potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza ve bunu 
tamamıyla kullanmanıza yardımcı olmaktır. Bu 
konuda da her türlü akademik ve bireysel desteği 
vermekten kaçınmayacağımızı bilmenizi isteriz.

Sevgili Gençler, geleceğinizi yaratacak olanlar 
yine sizlersiniz.  Onu en iyi biçimde şekillendir-
mek için çıtanızı yüksek tutun ve kendinize her 
zaman yüksek hedefler belirleyin. Değişime ve 
gelişime açık olun. Unutmayın ki, başarılı öğren-
cilerin planları programları, başarısız öğrencile-
rin ise mazeretleri vardır. İnsanları birbirinden 
farklı kılan, onların insani yönü, eğitim sevi-
yeleri, bilgi ve birikimleridir. O halde sizler, en 
güzel eğitimi alabilmeniz için sizlere aileleriniz ve 
okulunuz tarafından sağlanan imkânları çok iyi 
değerlendirmeli, size gösterilen çabalara karşılık, 
sizler de elinizden gelen çabayı göstermelisiniz.

Bu duygularla sizlere yüksek hedeflerinize 
ulaşabileceğiniz, sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl 
diliyorum.

HAZIRLIK OKULU MÜDÜRÜNÜN MESAJI

Oya GENÇ
Hazırlık Okulu Müdürü
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Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi üniversite bünyesinde bu-
lunan örgün eğitim haricinde kişi, kamu, özel sektör ve kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanda 
alanında uzman eğitmenleri sağlayarak süreli eğitim vererek kişi ve mesleklerin daha verimli ve 
çok yönlü donanıma sahip olmasını sağlamaktadır.

PROGRAMLAR
- Rusça Sertifika Programı
- İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı
- Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
- Eğitim Koçluğu Sertifika Programı
- Bilimsel Araştırma ve Ölçek Geliştirme Sertifika Programı
- Dış Ticaret Sertifika Programı
- Kamu İhale Hukuku Sertifika Programı
- Dış Ticarette Yazışma Teknikleri Sertifika Programı
- Uluslararası İnşaat Hukuku Sertifika Programı
- Mekan Düzenleme, Geliştirme ve Kullanma Teknikleri Sertifika Programı
- Soyut-Somut Mekan Tasarımı Sertifika Programı
- Kargo ve Kurye Lojistiği Stratejik Yönetimi Sertifika Programı
- Sertifikalı Turizm Danışmanı Sertifika Programı
- Liman Lojistiği Sertifika Programı
- Stres yönetimi
- Başarı İçin Maksimum Ebeveyn Desteği
- Sınav Stresine Son
- Meslek Seçimi ve Kariyer Koçluğu
- Bilinçli Farkındalık Meditasyon eğitimi
- Bilinçli Ebeveynlik
- Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri
- Kariyer Koçluğu, Bilinçli Ebeveynlik ve Farkındalık Eğitimi
- Uzman Uygulayıcı Bilişsel Davranışcı Terapi Diploması Programı
- Yerel Yönetimler Sertifika Programı
- İş İngilizcesi Sertifika Programı
- Kişisel Gelişim Sertifika Programı
- Yabancı Dil ve TOEFL 

TORSEM
Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

 Üniversitemizin “Eğitimin Ötesinde Yaşamın 
İçinde” sloganı  ile  bütünleşen, örgün öğretim sırasında 
ve sonrasında bireylere çok yönlü düşünebilmelerini yeni 
alanları bilinçli bir şekilde keşfetmelerini sağlayabilmek 
adına süreli olarak adlandırılan kurs, eğitim, program  ve 
seminerler düzenlemekteyiz. Gelişen ve değişen  meslek 
kolları ile beraber gençlerimizi iş ve sosyal hayatına adapte 
ederken onları  çok fonksiyonlu düşünebilen, artı ve eksi-
lerin muhakemelerini yapabilen, eleştiriyel bakış açılarını 
güçlendirmek istemekteyiz. Çoğu genç  şartları gereği iste-
mediği bölümlerde veya sektörde çalışmak zorunda kalsa 
bile düzenlenen eğitimler sayesinde mesleğinin farkında 
olmadığı sevebileceği bir kolunu keşfetmelerini sağlamak 
bizler için de umut verici olmaktadır.

Doç.Dr. Köksal HAZIR
TORSEM Müdürü

TORSEM MÜDÜRÜNÜN MESAJI
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