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İki gün önce İİSBF tahminlerimi yayınladım. Bugün de mühendislik tahminlerimi yayınlayacağım.  

Biliyorsunuz, İİSBF dekanlığı görevim yanında Endüstri Mühendisliği bölüm başkanlığı görevim de 

olduğundan mühendisliği nisbeten yakından inceleme fırsatım oldu.  Diğer fakültelerin taban sıralamsi 

tahminlerine girmeyeceğim.  Önerim dekanlara sormanız. 

Tahminleri yaparken MEF Üniversitesi’nin geçen yılki peformansı ve Doğru Tercih’in 

(http://www.dogrutercih.com.tr/dt-analiz/) tüm sistem için öngörülerini göz önüne aldım. 

Doğru Tercih, Makine ve Elektronik’te ilk 170,000 öğrencinin yerleştiği programlarda az da olsa bir 

kontenjan azalması olduğunu gözlemlemiş ve programların biraz daha yukarı bir sıradan kapatabileceğini 

(yani tabanın yükseleceğini) öngörüyor.  170,000 sıradan sonra ise bir kontenjan artışı mevcut, fakat 

kanımca bu grup MEF’e girebilecek puanlara sahip değil.  Yine kontenjan değişiklikleri nedeniyle, 

bilgisayarda ise ilk 80,000’deki öğrenciler için taban sıralamaların bir miktar yukarıya, inşaat ve 

endüstride ise aşağıya gidebileceği öngörülmüş. 

 

Endüstri 

2014 yılında MEF Endüstride kontenjanlar ve taban sıralamalar şu şekilde oluşmuştu. 

    

Burs Kont Tavan Taban 

100% 10 7,364  29,321  

75% 10 32,125  46,621  

50% 15 51,038  91,757  

25% 15 108,748  232,672  
 

%25 bursludaki 15 kontenjanın 13’u dolduğundan kılavuzda taban puan yayınlanmadı. Bu kategori geçen 

sene MEF’in %100 doluluğa ulaşamamasının tek nedeni olmuştu. 

2015 için tam burslu kontenjanını 6’ya düşürdüğümüz için bu kategoride bir taban sıralama iyileşmesi 

göreceğimize kesin gözle bakıyorum.  Aynı şekilde %25 kontenjanı 15’den 9’a düşürdüğümüz için bu 

kontejanın hem dolmasını hem de sıralamasının yükselmesini bekliyorum.  Tahmmini en zor olan 

kategori, kontenjanı 15’den 45’e cikartılan %50 kategorisidir.  Bu kategoride taban sıralamasının 

büyüyeceğini (yani daha aşağılardaki öğrencilerin girebileceğini) öngörüyorum.   

Bu programda geçen seneki verilere göre bir tahmin yapacak olursak, öngöreceğimiz taban sıralamalar 

şöyle olacaktır: tam burslu 26,747, %50 burslu 151,145, %25 burslu 193,608.  Fakat MEF üniversitesi’nin 

geçen yılki başarılı performansı ve hızla artan bilinirliği ve prestiji nedeniyle (ve Doğru Tercih’in uyarısına 

rağmen) bu sıralamaların daha yukarılara çıkmasını bekliyorum.  Benim tahminim, tam burslu için 23,000 

- 25,000, %50 burslu için 110,000 - 130,000, %25 burslu için ise 150,000 – 180,000 olacaktır.  Özetle tüm 

kategorilerde belirgin bir iyileşme bekliyorum.  Bu trendin 3-4 yıl daha süreceğini düşünüyorum.  4 yıl 

içinde tam burslunun ilk 10,000’den, tüm kategorilerin de ilk 100,000’den kapatacağını düşünüyorum.   

http://www.dogrutercih.com.tr/dt-analiz/


Diğer Mühendislikler 

MEF’de Elektrik, Makine, ve Bilgisayar’da 2014 kontenjanları 3 burs kategorisinde (tam, %75, %50) 6-18-

6 iken 2015’de 4-15-16 oldu.  İnşaatta ise 6-13-11 iken 4-10-21 oldu.  Özetle tam burs ve %75 bursta 

kontenjan biraz azalırken, %50 bursta kontenjan arttı.  Bu dört mühendislikte toplam kontenjan ise 

30’dan 35’e çıktı.  Aşağıda bu programların 2014 istatistiklerini (MEF) veriyorum. 

 

2014 100% 75% 50% Ortalama 

Bilgisayar 35,572  62,333  108,352  58,999  

Elektrik 26,112  64,988  107,278  53,462  

İnşaat 36,137  63,004  113,616  63,721  

Makine 34,429  73,755  100,828  61,264  
 

Geçen seneki parametreleri kullanarak tahmin yapacak olursak, tam ve %75 burslularda yukarıdaki 

sıralamalardan biraz daha yüksek, %50 bursluda ise epey daha düşük sıralama tahminleri oluşuyor.  

Fakat kanımca (hem yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı, hem de Doğru Tercihin tahminleri 

doğrultusunda) taban sıralamalarının bu tahminlerden daha yukarılara çıkmasını bekliyorum.   

Yatay geçişlerin kolaylığından dolayı adayların bu 4 mühendisliği birden seçeceğini, ve böylece bu dört 

alandaki taban sıralamalarının birbirine yakın olacağını düşünüyorum.  Tahminlerim şöyle: 

 Tam burslu: 24,000 – 28,000 

 %75 burslu: 50,000 – 60,000 

 %50 burslu: 120,000 – 150,000 

Adayların ve ailelerinin unutmaması gereken çok önemli bir nokta: taban sıralamaları üniversiteler veya 

YÖK değil adayların tercihleri belirliyor.  Şu anda tek yapabildiğimiz tahmin ve tahminlerin ortak özelliği 

de birçoğunun yanlış çıkması.  Dolayısıyla, bizim tahminlerimize göre değil de öğrencinin ne istediğine 

göre tercih yapmanızı öneriyorum.   


