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İŞLETME PROGRAMI ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

1  İşletme programı misyonu, vizyonu, 

değerleri ve hedefleri  
Misyonumuz 

 

Mesleki ahlâka sahip, teoriyi uygulamaya 

dökebilen, iş hukukuna bağlı, bilimde 

çağdaş, teknolojik gelişmelere açık Atatürk 

İlke ve İnkılaplarına bağlı, kendisine inanan 

ve güvenen, kendini ifade edebilen, 

çevresine örnek teşkil edebilen, alanında 

sürekli araştırmayı prensip edinmiş, üretim 

kültürünü benimsemiş toplumsal değerlere 

bağlı bireyler yetiştirmektir. 

 

Vizyonumuz 

 

Yetiştirdiği mezunlarına kendine güvenen 

sorumluluk alabilen üretken sorun 

çözebilme kabiliyetine sahip çağdaş mesleki 

teknik eğitimin gerektirdiği bilgi beceri ve 

teknolojik gelişmelerde yüksek kalite ve 

standartlara sahip, ulusal ve uluslararası 

platformlarda aranılır nitelikte ara teknik 

elemanlar yetiştiren, yenilikçi, girişimci, 

paylaşımcı bir eğitim kurumu olmaktır. 

 

Değerlerimiz 

 

•Uygulamalı Eğitim 

•Girişimcilik 

•Yabancı dil 

•Teknoloji ve bilişim 

•Yaşam Boyu Öğrenme 

 

Hedeflerimiz 

 

•Eğitim süreç ve alanlarında tam donanımlı 

hale gelmiş, mesleki bilgi ve beceriye sahip, 

sorumluluk bilinci olan, etik değerleri 

yüksek teknik personel yetiştirmek 

•Eğitimde uygulamaya yönelik ağırlığın 

arttırılması için çalışmak 

•Ders müfredatlarını dış paydaşların 

görüşlerini de dikkate alarak oluşturmak 

•İstihdama yönelik dersleri müfredata 

eklemek (Mesleki yabancı dil, girişimcilik 

gibi) ve müfredatları teknoloji ve bilişim 

esaslı olarak güncellemek 

•Akademik personelin bilimsel araştırma, 

yayın ve bilimsel toplantı katılım düzeyini 

arttırarak bu hususta yapılabilecek 
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çalışmalara öncülük etmek 

•Öğretim elemanlarımızın etkin ve verimli 

çalışmalarının devamını sağlamak 

•Sürekli kendini yenileyen dinamik bir 

akademik ve idari kadro oluşturmak 

 

2  Eğitim dili  Türkçe 

3  Mezun/aktif öğrenci sayıları  867 mezun / 60 aktif 

4  Öğretim üyesi sayısı   

5  Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, 

okutman ve uzman sayıları  

3 

6  Bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci 

sayısı  

20 

7  Öğrenci derslik, atölye, sergi vb. alanları  İşletme yönetimi programı 1 derslik, 1 anfi 

ve bilgisayar laboratuarı kullanmaktadır.  

10  Kamu ve özel sektöre sağlanan hizmetler  - İşletmeler ihtiyaç duyduğu bilgiyi ilgili  

öğretim elemanı ile görüşerek kolaylıkla 

alabilmektedir.  

- Kamu ve özel sektörün stajer öğrenci 

ihtiyacı karşılanmaktadır.  

- Çeşitli kuruluşların okulumuzda 

bilgilendirme toplantısı yapmalarına imkan 

tanınmaktadır. 

11  SSCI, SCI, SCI Expanded ve AHCI 

makale sayısı  

- 

12  Alan indeksli dergilerdeki makale sayısı  - 

12  Uluslararası hakemli dergilerdeki makale 

sayısı  

- 

13  Ulusal hakemli dergilerdeki makale sayısı  - 

14  Diğer dergilerdeki makale sayısı  - 

15  Uluslararası proje sayısı  - 

16  Ulusal proje sayısı  - 

17  Yabancı öğrenci kontenjan ve sayıları  - 

18  İkili işbirliği antlaşmaları  Okulumuzun çeşitli kamu ve özel sektör 

kuruluşları ile staj konusunda ikili işbirliği 

anlaşmaları bulunmaktadır.  

19  Ulusal ve uluslararası 

toplantı/kongre/çalıştaylar  

3 adet özet bildiri 

1 adet tam metin  

20  Kurumsal olarak aldığı ödüller  - 

21  Üstün yanları ve bölümü tanıtan anahtar 

kelimeler (4-6 adet)  

 

İşletme Programın üstün yanları: 

- Öğretim elemanlarının yeterli deneyime 

sahip olması 

- Derslerin plana ve programa uygun 

işlenmesi   

-  Bilgisayar laboratuvarları ve projeksiyon 

sınıflarında derslerin işlenebilmesi  

- Birçok kurum ve işletmede 
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mezunlarımızın çalışıyor olması  

- İş alanlarının fazla ve çeşitli olması  

- İşletme bölümü çok yönlü bir bölüm 

olması. İşletme mezunları kamu ve özel 

kurumlarda çalışabilirler veya kendi 

işletmelerini kurabilirler.                      

Programı tanıtan anahtar kelimeler: 

- Girişimcilik 

- Öğrenci odaklılık 

- Uygulamalı Eğitim 

- Yaşam Boyu Öğrenme  

 

22  İyileştirme bekleyen yanları   

- Kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğinin 

yetersiz olması  

- Yörede uygulama yapılabilecek sanayi 

sayısının yetersiz olması  

- Ulusal ve uluslararası kongre ve 

sempozyumlara yeterince katılmama.                                             

- Öğrencilerimizin Erasmus ve benzeri 

programlarla  yurt dışında öğrenim 

görememesi.  

23  ECTS, AKTS ve Bologna çalışmaları  - Programımızda ECTS, AKTS ve Bologna 

çalışmaları tamamlanmıştır. 

- Değişen şartlar ve piyasa ihtiyaçlarına göre 

ders müfredatının ve program 

yeterliliklerinin güncellenmesine devam 

edilecektir.  

24  “Program akreditasyonu” çalışmaları  - Üniversitemiz 2013 yılında Avrupa 

Komisyonu'nun (European Commission) 

yaptığı değerlendirme ile Diploma Eki 

(Diploma Supplement: DS) almaya ve bunu 

mezun olan öğrencilerine vermeye hak 

kazanmıştır. 

- İşletme programı öğrencileri de diploma 

eki almaktadır.  

- İngilizce olarak oluşturulan diploma eki 

(DS) sayesinde öğrencilerimiz, aldıkları 

eğitimi uluslar arası alanda belgelendirme 

imkanına kavuşmuş olmaktadırlar. Bu 

sayede mezun öğrencilerimizin yurt dışında 

çalışma imkanları artmıştır..  

25  İç ve dış paydaşlar ile ilgili çalışmalar  - Programla ilgili yapılan çalışmalarda iç ve 

dış paydaşlardan görüş ve öneriler 

alınmaktadır.  

- İç paydaşlar olan öğretim üyeleri, öğretim 
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görevlileri, öğrenciler ve idari birimle 

işbirliği yapılmaktadır.  

- Dış paydaşlar olarak, mezun öğrenciler, 

işverenler, kamu  kuruluşları ve sivil toplum 

kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.  

 

26  Öğrenciler için burs, mesleki gelişim ve 

kariyer, seminer, konferans, etkinlik, 

sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler  

- İhtiyacı olan öğrenciler için 

üniversitemizin bursu bulunmaktadır. 

Ayrıca üniversitemiz, ihtiyacı olan 

öğrencilere ücretsiz yemek imkanı 

sağlamaktadır.   

- Yüksekokulumuzda zaman zaman mesleki 

gelişim ve kariyerle ilgili toplantılar 

yapılmaktadır.  

- Üniversitemizce oluşturulan etkinlik, 

kültürel ve sportif faaliyetlere 

öğrencilerimizin katılımı sağlanmaktadır.  

27  Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri  - 

28  Sonuç ve değerlendirme  - Programın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 

için yapılması gerekenler tespit edilmiştir. 

- Üniversite‒sanayi işbirliği faaliyetlerinin 

gerçekleştirilebilmesi için dış paydaşlarla 

işbirliği artırılmalıdır. Özellikle bölgedeki 

sanayiyi temsil eden işverenler ve  Sivil 

Toplum Kuruluşları (STK) ile sürekli 

iletişim halinde olunmalıdır. 

-  Okulumuzun çeşitli kamu ve özel sektör 

kuruluşları ile ikili işbirliği anlaşmaları 

artırılmalıdır. 

- Öğrencilere yönelik  mesleki gelişim ve 

kariyerle ilgili çalışmalar artırılmalıdır. 

- Ders müfredatının ve ders içeriklerinin 

piyasa şartlarına göre güncellenmesi 

yapılmalıdır. 

- Uygulamalı eğitim süresi  artırılmalı 

- Öğrencilere yönelik kültürel ve sportif 

faaliyetlerin artırılmalıdır. 

- Öğretim elemanlarının Ulusal ve 

uluslararası kongre ve sempozyumlara 

katılımları arttırılmalıdır.                                             

- Öğrencilerimizin Erasmus ve benzeri 

programlarla  yurt dışında öğrenim 

görmeleri sağlanılmalıdır. 

 

 


