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Grafik Programı Öz Değerlendirme Raporu 

1  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 

çalışmalara öncülük etmek 
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•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  60 mezun / 106 aktif 

4  Öğretim üyesi sayısı  3 

5  Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, 

okutman ve uzman sayıları  

3 

6  Bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci 

sayısı  

35 

7  Öğrenci derslik, atölye, sergi vb. alanları  Derslik: 1 atölye: 1 

10  Kamu ve özel sektöre sağlanan hizmetler  Görsel tasarım problemlerini çözebilen, 

donanımı etkin şekilde kullanabilen, 

yaratıcı tasarımcılar yetiştirmektir. 

 

Programın mezunları her sektörde 

tasarımcı olarak iş imkânı 

bulabilmektedirler. 

11  SSCI, SCI, SCI Expanded ve AHCI 

makale sayısı  

2 adet SCI makale 

12  Alan indeksli dergilerdeki makale sayısı  0 

12  Uluslararası hakemli dergilerdeki makale 

sayısı  

1 

13  Ulusal hakemli dergilerdeki makale 

sayısı  

0 

14  Diğer dergilerdeki makale sayısı  0 

15  Uluslararası proje sayısı  1 

16  Ulusal proje sayısı  0 

17  Yabancı öğrenci kontenjan ve sayıları  0  

18  İkili işbirliği antlaşmaları  0 

19  Ulusal ve uluslararası 

toplantı/kongre/çalıştaylar  

6 adet bildiri, 2 kitap bölümü 

20  Kurumsal olarak aldığı ödüller  1 

21  Üstün yanları ve bölümü tanıtan anahtar 

kelimeler (4-6 adet)  

Grafik, tasarım, görsel iletişim, 

reklamcılık, medya, iletişim 

22  İyileştirme bekleyen yanları  Atölye için internet erişimi, sosyal alan 

23  ECTS, AKTS ve Bologna çalışmaları  Yapıldı 

24  “Program akreditasyonu” çalışmaları  Devam ediyor 

25  İç ve dış paydaşlar ile ilgili çalışmalar  Anket, oryantasyon eğitimi 

26  Öğrenciler için burs, mesleki gelişim ve 

kariyer, seminer, konferans, etkinlik, 

sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler  

Müze gezisi, öğrenci sergisi 

27  Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri  Yok 

28  Sonuç ve değerlendirme  Laboratuvarlar ve atölyemiz ile ilgili 

eksikliklerin giderilmesi devam ediyor. 

 


