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İş dünyasının farklı sektörlerinde edinilen 50 yıllık tecrübe ve vizyon
ile 1999 yılında kurduğumuz İstanbul Okan Üniversitesi, bugün 29
bin öğrencinin kaliteli eğitimle buluştuğu bir bilim yuvası haline geldi.
Girişimcilik Dersi, İngilizcenin yanında Çince, Rusça, Arapça ikinci
dil eğitimi, Kariyer ve Yaşam Programı, Happy Life ve Miami’de
kurulan Okan International University, Okan Üniversitesi Hastanesi,
Okan Üniversitesi Acıbadem Polikliniği, Mecidiyeköy ve Tuzla’daki
Okan Üniversitesi Diş Hastaneleri, Avrupa Yakası’ndaki Mecidiyeköy,
Bahçelievler Kampüslerimiz gibi daha birçok farklılığımızla çağdaş,
Atatürkçü, özgür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.
Bekir OKAN
Mütevelli Heyet Başkanı
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İstanbul Okan Üniversitesi 10 Fakülte, 2 Meslek Yüksekokulu,
3 Enstitü ve Konservatuvardan oluşan toplam 16 akademik
birimiyle Türk yükseköğrenim hayatında önemli bir konuma sahip.
Öğrenci sayımızın yüzde 97’sine ulaşan farklı oranlardaki burs
imkanlarımızla başarıyı destekliyoruz.
İstanbul Okan Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu, şehir konforunu
doğal güzelliklerle bir arada sunan modern kampüsleri ve geniş bir
yelpazedeki uluslararası eğitim işbirlikleri ile fark yaratıyor.
Prof. Dr. Şule KUT
Rektör
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MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu yedi yıldır
çok sayıda programda öğrenci mezun etmenin tecrübesiyle
sizlere kapılarını açmaktadır. Okulumuz örgün öğretim,
ikinci öğretim, İngilizce eğitim ve uzaktan eğitim program
çeşitliliğiyle, 39 programda sizlere hem teorik hem de
uygulamalı olarak eğitim vererek meslek sahibi olmanızı
hedeflemektedir.
KADIKÖY KAMPÜS
MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
• Adalet
• Adalet (İ.Ö.)
• Aşçılık
• Aşçılık (İ.Ö.)
• Bankacılık ve Sigortacılık
• Bilgisayar Programcılığı
• Dış Ticaret
• Dış Ticaret (İng.)
• Elektrik
• Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
• Grafik Tasarım
• Harita ve Kadastro
• Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
• İç Mekan Tasarımı
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• İnşaat Teknolojisi
• İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
• İş Sağlığı ve Güvenliği
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• İş Sağlığı ve Güvenliği (U.E.)
• İşletme Yönetimi
• Lojistik
• Makine
• Mekatronik
• Mimari Restorasyon
• Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
• Mobil Teknolojileri
• Moda Tasarımı
• Radyo ve Televizyon Programcılığı
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İng.)
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.)
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İng.)
• Spor Yöneticiliği
• Turizm ve Otelcilik
• Uçuş Harekat Yöneticiliği
• Uçak Teknolojisi
• Yerel Yönetimler (U.E.)

Kadıköy’de; Marmaray, metro, metrobüs, E-5 karayolu ulaşım araçları vasıtasıyla sizlerin
kolay ulaşabileceği merkezi bir konumda bulunan okulumuzda yapılan dersler, ilgili sektör
ile yapılan işbirliği doğrultusunda sürekli güncellenmekte ve çoğu programda sektörle iç
içe çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar; sektörde çalışan hocaların ders vermesi, seminer
vermesi, sektör ziyaretleri ve bizzat derslerin sektör çalışma alanında yapılması şeklinde
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Girişimcilik Dersi üzerinde önemle durmakta ve başta Vakıf
Başkanımız Bekir OKAN olmak üzere bu konuda başarı hikâyesi olan kişilerle sizlerin
buluşması sağlamaktayız.
Ücretsiz DGS kursları, daha az sürede lisansı bitirmenize yardımcı olan lisans
programlarıyla uyumlu müfredat çalışmaları, hem önlisans hem de lisans derslerine giren
hocaların derslere planlanması vasıtasıyla lisans seviyesine geçmenize yardımcı olmaktayız.
Staj konusunda sizleri ilgili sektörlere yönlendirerek uygulamalı olarak mesleğinize
hazırlanmanızı sağlarken sektörün de sizi tanımasına ve size iş imkânı yaratmasına vesile
oluyoruz. Mesleğinde yeterliliği kanıtlanmış hocalarımızla her türlü sorununuza çözüm
bulmak ve geleceğinize birlikte yön vermek için sizleri okulumuza davet ediyorum.
İstanbul’da yaşamamızı sağlayan Fatih Sultan Mehmet ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran
Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız emaneti, elde edeceğimiz meslekler sayesinde daha
ileriye taşımak azmiyle hepinizi kucaklıyorum.
Dr. Öğretim Üyesi Birol ALAS
Meslek Yüksekokulu Müdürü
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FARKLILIKLARIMIZ
Meslek Yüksekokulumuzun amacı eğitim verdiğimiz alanlarda
sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar ile kendi işini
kuracak girişimciler yetiştirmektir.
Ders Programları ve İçerikleri: Sektörlerin gereksinimleri doğrultusunda şekillendirilmiştir.
Akademik kadrosunda değerli bilim insanlarının yanı sıra, sektörün içinde yer alan, işinin
uzmanı, seçkin uygulayıcılar ve sektörün önde gelen yöneticileri yer almaktadır.
Uygulamalı Çalışmalar: Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamak
ve deneyim kazandırmak için uygulamalı derslere büyük önem vermekteyiz. Öğrencilerimizin
40 günlük zorunlu stajları boyunca uygulama yapabilmeleri amacıyla Kariyer Merkezimiz çok
yoğun çalışmaktadır. Ders programlarımız öğrencilerimizin kendi sektörlerinde yarı zamanlı
çalışmalarına destek verecek şekilde hazırlanmaktadır.
Farklı Uygulamalarımız: Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrenciler, diğer
üniversitelerden farklı olarak İstanbul Okan Üniversitesi diplomasının yanı sıra, verilen ilave
eğitimlerle kazandıkları ve sektörde kabul gören sertifikalarla iş hayatına başlama şansına
sahiptirler.
Yabancı Dil Eğitimi: Eğitim dili Türkçe olan Meslek Yüksekokulumuzda, öğrencilerimiz
isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi almakta olup eğitimleri süresince de İngilizce
destekli eğitim almaya devam etmektedirler. İngilizce eğitim veren programlarımızda okuyan
öğrencilerimizin bir yıl İngilizce hazırlık eğitimleri almaları zorunludur.
Çift Ana dal Olanakları: Öğrencilerimiz eğitim aldıkları programa devam ederken, ücret
ödemeden diğer programlardan birinde ders alarak ikinci bir diploma sahibi olabilmektedir.
Yandal Olanakları: Öğrencilerimiz eğitim aldıkları programın dışında diğer programlardan
da ders alarak ücretsiz olarak yandal yapabilmekte ve sertifika alabilmektedirler.
Dikey Geçiş Olanakları: Dikey geçişte İstanbul Okan Üniversitesi’nin dört yıllık bölümlerini
tercih eden Meslek Yüksekokulu mezunlarımıza yüksek burs olanaklarıyla dikey geçiş imkanı
sağlanmaktadır. Öğrencilerimize DGS sınavına hazırlanmaları için 19 hafta süreli ücretsiz
DGS hazırlık kursu verilmektedir.
Kariyer Olanakları: Kariyer Merkezimiz, sektör kuruluşlarıyla yapılan protokoller ve
işbirliği anlaşmaları ile öğrencilerimize sadece üniversite eğitimleri süresince değil üniversite
sonrası kariyer planlamalarında da destek olmakta ve geleceklerine bilinçli ve verimli katkılar
sağlamaktadır.
Ulaşım Avantajları: İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu şehrin içindeki
kampüsleriyle öğrencilerine ulaşımda büyük kolaylıklar sağlıyor.
-Kadıköy/Söğütlüçeşme ve Fikirtepe Metrobüs duraklarına beş dakikalık yürüme mesafesinde.
-İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kadıköy Kampüsü’nün önündeki Belediye
Otobüs durağı sayesinde öğrencilere sorunsuz ulaşım imkanı.
-Kadıköy’de bulunan Beşiktaş ve Eminönü iskelelerine tek bir vasıtayla veya yürüyerek 15
dakikada ulaşım imkanı.
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Yurt Dışı Olanakları (BTEC)
İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, “BTEC Onaylı
Eğitim Merkezi” olarak öğrencilerine tüm dünyada geçerli
uluslararası diploma veriyor.
“Edexcel - BTEC Onaylı Eğitim Merkezi” olan İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,
mezunlarına, önlisans diplomaları ile Türk veya İngiliz üniversitelerinin yanı sıra Edexcel
programını uygulayan dünyadaki belli başlı yükseköğretim kurumlarında 1 yıl öğrenim görerek
lisans eğitimlerini tamamlayabilme ve uluslararası geçerliliği olan lisans diplomalarına sahip
olabilme imkanı tanıyor. Ek olarak öğrenciler 1 yıl daha eğitim alarak yüksek lisans diploması
almaya hak kazanmaktadır.
BTEC programının amacı zaman aşımına uğramış sınav odaklı eğitime, uygulama odaklı,
pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile alternatif sunmaktır. BTEC programı, verilen teorik
bilgilerin uygulama becerileri ile desteklenerek geliştirilmesi için tasarlanmıştır. Program, verilen
eğitimi pratik becerileri de geliştirmek üzere dizayn edilmiştir. BTEC programı ile İstanbul Okan
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin, sınav yerine, alanları ile ilgili
uygulama ve proje geliştirerek değerlendirildiği yeni bir süreç başlamıştır.
İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu mezunları, akreditasyon sayesinde uluslararası
alanda tanınan bir diplomaya sahip olarak dünyanın her yerinde lisans tamamlama imkanına
sahiptir. Öğrenciler, mezun olduklarında hem İstanbul Okan Üniversitesi MYO diplomasına
hem de iki yıllık Edexcel eğitimlerine karşılık olarak “BTEC Higher National Diploma Level 5”
almaya hak kazanmaktadır.
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İstanbul Okan Üniversitesi MYO mezunları,
aşağıdaki YÖK tarafından tanınan üniversitelerde
lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedir.
Birleşik Krallık
Bournemouth University
(The Business School)
University of Glamorgan
University of Gloucestershire
University of Huddersfield
University of Northampton
Oxford Brookes University
University of Plymouth
University of Salford
St Patrick’s College (in association
with Universities of Portsmouth and
Sunderland)
Southampton Solent University
University of Sunderland
University of the West of England
York St John University
Guildhall College (in association
with UEL)
Bath Spa University
Brunel University West London
Cambridge Education Group
(Stafford House College)
Avustralya
Curtin University, Sydney
Curtin University of Technology,
Sydney
Edith Cowan University
Murdoch University
University of New England (NSW)
Queensland University of Technology
University of South Australia
(HND = 1 year credit for bachelor
degree in Division of Business)
University of Western Australia

Amerika Birleşik Devletleri
University at Buffalo, The State
University of New York
University of Denver
West Texas A&M University
University of Tampa
St Catherine University
East Carolina University
Hawaii Pacific University
Iowa State University
Johnson & Wales University
Plattsburgh State University of New
York, (SUNY)
San Francisco State University
Southern Illinois University, Carbondale
Witchita State University
The University of Tulsa
Kanada
Dalhousie University (NS)
Mount Saint Vincent University (NS)
Laurentian University (Ont)
Yeni Zellanda
University of Canterbury
University of Otago
Birlesik Arap Emirlikleri
Heriot Watt University
American University in the Emirates
(AUE)
Middlesex University Dubai
Fransa
Parson Paris School of Art and Design
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Spor Bursu

Burs Olanakları

Mütevelli Heyet tarafından belirlenen branşlarda “milli sporcu” olan (son iki yılda milli olduklarının
ilgili federasyonlarca belgelenmesi koşuluyla) 3 öğrenciye yüzde 100, 4 öğrenciye yüzde 50 öğrenim
bursu verilir. Bu burs, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir. Ayrıca öğrenim süresi içinde yapılan
milli ve üniversiteler arası müsabakalarda Dünya ve Olimpiyat, Avrupa, Türkiye Şampiyonu olanlara
bir sonraki akademik yılın başından itibaren ödenmek üzere sırasıyla ve bir akademik yıl süresince
1.000, 750, 500 TL aylık verilir.
Engelli Bursu
Üniversitemiz programlarına yerleşen ve Mütevelli Heyet tarafından seçilen 3 engelli öğrenciden
öğrenim ücreti alınmaz. Bu burs, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.
Öğretmen ve Kardeş İndirimi
Eğitimciler ile eş ve çocuklarına önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenim ücretlerinde yüzde 10 indirim
sağlanır. Bu indirim, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir. İstanbul Okan Üniversitesi öğrencisi
olan her bir kardeş için öğrenim ücretinden yüzde 5 kardeş indirimi uygulanır. Bu indirim, yasal
eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.
Başarı Bursları
Hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programda ilk iki yarıyılı (60 AKTS) tamamlayan önlisans ve lisans
öğrencilerine, genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.60 ve üstü olanlara öğrenim ücretinin yüzde 10
ila yüzde 40’ı oranında burs verilir. Genel not ortalamasına göre verilen başarı bursu çerçevesinde
öğrencilere, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinden aşağıda belirtilen oranlarda indirim
sağlanır.
3.60 - 3.69 .................... yüzde 10
3.70 - 3.79 ................... yüzde 20
3.80 - 3.89 .................... yüzde 30
3.90 - 4.00 .................... yüzde 40
Başarı bursları bir yıllık olup (öğrencinin her yıl ek 60 AKTS tamamlamış olması koşuluyla) her
akademik yılın sonunda yeniden hesaplanan genel not ortalamasına göre öğrencinin burs durumu
yeniden değerlendirilir. Burslar karşılıksız olup, öğrenci sadece bir indirimden veya burstan yararlanır.
Tercih Bursu
İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nu birinci sırada tercih edip yerleşen adaylar yüzde
50, ikinci sırada tercih edip yerleşen adaylar yüzde 40, üçüncü sırada tercih edip yerleşen adaylar
ise yüzde 30 tercih bursundan yararlanır.
Dikey Geçiş Bursu
İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’na ait programları tamamlayan ve DGS ile İstanbul
Okan Üniversitesi’nin 4 yıllık bölümlerine dikey geçiş yapan öğrencilere yüzde 50 burs imkanı
sunulmaktadır.
“Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İstanbul Okan Üniversitesi’nin burslu
programlarına yerleştirilen öğrencilerin bursları yasal eğitim-öğrenim süresince hiçbir şekilde
kesilmez.”
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Hazırlık Programı (İngilizce)
İngilizce bölümlerde, İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler için bir yıl boyunca İngilizce
Hazırlık Programı’na devam etme zorunluluğu vardır. Türkçe olan bölümlerde İngilizce Hazırlık isteğe
bağlıdır.
Seçmeli Derslerde Modüler Yapı
Seçmeli dersler, öğrencilerin alternatif gelecek planlamaları doğrultusunda modüler bir yapıda
şekillenmiştir.
- Dikey Geçiş ile Türkiye’deki üniversitelerde lisans tamamlamak isteyen öğrenciler farklı seçimlik
derslere,
- BTEC uygulaması sayesinde bir yıl yurtdışında okuyarak lisans tamamlamak isteyen öğrenciler farklı
seçimlik derslere,
- Mezuniyet sonrası sektöre yönelik olarak profesyonel çalışma gerçekleştirmek isteyen öğrenciler
uzmanlaşmaları amacıyla farklı seçimlik derslere yönlendirilmektedir.
Bu sayede öğrencilerin dersleri, gelecek planlamaları doğrultusunda birlikte şekillendirilmekte ve bu
sayede öğrencilere seçmeli ders yaklaşımına ek olarak daha geniş bir seçim imkanı tanınmaktadır.
Yandal Olanakları
Yandal sisteminde, İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim gördüğü
önlisans programının yanında, başka bir önlisans programından da ders alma hakkı sunulmaktadır.
İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda programlar arası yan dal fırsatı ile öğrenciler
kendilerini farklı bir dalda geliştirebilme şansını yakalıyor. Örneğin Radyo TV Programcılığı’ndaki
bir öğrenci Halkla İlişkiler Programı’nda, İşletme Programı öğrencisi Dış Ticaret Programı’nda yandal
yapma şansı buluyor ve yan dal sertifikası almaya hak kazanıyor.
“İstanbul Okan Üniversitesi MYO’da yan dal programları ücretsizdir.”
Girişimci Öğrencilere Kredi Desteği (KOSGEB)
Türkiye’de ilk kez başlattığı “Girişimcilik” Dersi ile iş dünyasının önemli isimlerini öğrencileriyle
buluşturan İstanbul Okan Üniversitesi, KOSGEB ile yaptığı işbirliği kapsamında girişimci öğrencilerine
büyük imkanlar sunuyor.
KOSGEB ile yapılan anlaşma ve oluşturulan eğitim planı kapsamında İstanbul Okan Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu’nda 56 saat Girişimcilik Dersi alan öğrenciler dönem sonunda “KOSGEB Sertifikası”
almaya hak kazanıyor. Bu sertifikayla birlikte iş planını KOSGEB’e sunan öğrenciler, iş planları
onaylandığı taktirde 30 bini hibe olmak üzere ve 70 bini 2 sene sonra faizsiz ödeme imkanıyla toplam
100.000 TL kredi alma şansına sahip oluyorlar.
İçeriğinde; girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı
kavramı, pazar araştırma, insan kaynakları, risk yönetimi, stratejik yönetim, üretim planı, yönetim
planı, finansal planı gibi konular yer alan Girişimcilik Dersi’ne 56 saat devam eden öğrenciler iş
dünyasına İstanbul Okan Üniversitesi ve KOSGEB’in desteği ile bir adım önde başlıyor.
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ADALET
ADALET (İ.Ö.)

Adli sistem içerisindeki birimlerde, avukatlık bürolarında ve
işletmelerin hukuk servislerinde görevlendirilmek üzere bu
doğrultuda eğitim almış nitelikli elemana ihtiyaç giderek
artmaktadır.
Programımızın amacı mesleki donanımını, teorik ve uygulamalı eğitimle
pekiştiren öğrencilerimizi, adliye sistemimizin, işletme ve bankaların hukuk
servislerinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli insan gücü olarak sürece
kazandırabilmektir. Programımızda hukuk ağırlıklı öğretim yapılmaktadır.
Ayrıca işletme, personel, halkla ilişkiler, muhasebe, bilgisayar, bankacılık gibi
konularda verilen eğitimlerle öğrencilerimizin sosyal açıdan gelişmelerine
katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Adalet Programı mezunlarımız adliyelerde, icra ve iflas dairelerinde, ceza
ve infaz kurumlarında, noterliklerde, hukuk büroları ve sigorta şirketleri
resmi veya özel bankalarda geniş iş imkanına sahiptir. Bu programda ikinci
öğretim seçeneği ile hem iş hayatı, hem de öğrenim hayatının bir arada
götürülmesi imkanı bulunmaktadır.
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AŞÇILIK
AŞÇILIK (İ.Ö.)
Bir ülkenin önemli bir kültür göstergesi olan mutfakta,
sadece yemek pişirmeyi bilen değil, yönetmeyi ve
geliştirmeyi de hedefleyebilen personel ihtiyacı
her geçen gün artmaktadır.
Aşçılık Programımızın temel amacı gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış,
uluslararası alanda rekabet edebilecek, gıda bilimi, yiyecek hazırlama,
standart geliştirme, besin hijyeni, dünya mutfağı gibi konularda uzman ve
yaratıcı gıda kültürü konusunda donanımlı elemanlar yetiştirmektir.
Mezun olan öğrencilerimiz, aşçılık, pastacılık gibi sektörlerde, yiyecek-içecek
işletmeleri ve ağırlama sektörünün değişik faaliyet alanlarında, turistik
tesislerde, özel veya resmi kurumların mutfaklarında, yemek fabrikalarında
çalışma olanağı bulabilmektedirler. Bu programda ikinci öğretim seçeneği
ile hem iş hayatı, hem de öğrenim hayatının bir arada götürülmesi imkanı
bulunmaktadır.
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BANKACILIK VE
SİGORTACILIK

ACİL DURUM VE
AFET YÖNETİMİ

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, gelişen finans sektörünün
ihtiyacını karşılamaya yönelik, nitelikli ve donanımlı iş gücü
yetiştirmeyi amaçlamaktadır
Program temelinde, global ekonomik sisteme adapte olmuş bankacılık ve
sigortacılık sektörlerinde yetkin bir biçimde görev alabilecek nitelikte, mesleki
yetkinlik ve tecrübeyle donanmış elemanlar yetiştirilmektedir. Öğrenciler,
eğitimleri süreci içerisinde 8 hafta süreli iş yeri stajı yaparak teorik
bilgilerini pratik deneyimleri ile pekiştirmektedirler.
Mezunlar, kamuya ait veya özel bankalar ve sigorta şirketlerinde
çalışabilecekleri gibi, dikey geçişle lisans eğitimine devam edebilirler.
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BİLGİSAYAR
PROGRAMCILIĞI

Bilgisayar Programcılığı Programımızın amacı piyasanın ihtiyaç
duyduğu analitik düşünen, yaratıcı, karar verip uygulayabilen,
hem bireysel hem de takım çalışmasına uyumlu, girişimci
ve liderlik vasıflarını barındıran, problemlerin analizini yapıp
çözebilen, sorgulayan, araştırmacı ruhlu, sorumluluk alabilen,
güvenilir, bilgisayar yazılım ve donanım alanındaki teknolojilerde
bilgi sahibi mezunlar vermektir.
Mezunlarımız, işletim sistemleri konularında yetkin, bilgisayar ağ
mimarileri, multimedya masaüstü yayıncılık teknolojileri, web tabanlı
uygulamalar geliştirme vb. konularda deneyimli, veritabanı mimarilerini ve
uygulamalarını bilen uzmanlar olarak yetişmektedir.
Mezun olan öğrencilerimiz, kamu sektörü ve özel sektörde faaliyet gösteren
kurum ve kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde görev alabilirler.
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DIŞ TİCARET
DIŞ TİCARET (İng.)
Küreselleşme sürecinde dünya ülkeleri arasında karşılıklı
bağımlılık giderek artmış, ekonomik ve ticari ilişkiler, ülkelerin
büyüme ve kalkınmasında en büyük etken durumuna gelmiştir.
Ülkemizin dünya ticareti içindeki yerinin ve rekabet gücünün
belirlenmesinde Avrupa Birliği ile olan ilişkileri önemli bir rol
oynamaktadır. Üniversite-sektör işbirliği çerçevesinde deneyimli
ve uygulamacı eğitmenlerimiz sayesinde verilecek eğitimlerle,
bankaların ve dış ticaret şirketlerinin ihtiyacı olan nitelikli insan
gücü ihtiyacı karşılanmaktadır.
Programdan mezun olan öğrenciler dış ticaretle ilgili işletmelerde,
bankaların kambiyo bölümlerinde ve dış ticaret firmalarında
çalışabilmektedir.
Dış Ticaret İngilizce Programı seçeneğinde, dış ticaretin evrensel dili olan
İngilizce 1 yıl zorunlu hazırlık eğitimi ile verilmektedir.
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ELEKTRİK

Günümüzde teknoloji, sürekli gelişmekte ve kendini
yenilemektedir. Gelişen teknoloji ile beraber elektrik enerjisi
kullanımı ve ihtiyacı hızla artış göstermektedir. Teknolojik
gelişmelerin uygulanabilirliğini ve verimli kullanımını arttırmak
için elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı kilit rol
oynamaktadır.
Ayrıca fosil yakıtların hem tükeniyor olması hem de çevre kirliliğine büyük
oranda sebebiyet vermesi ile yeni ve yenilenebilir sistemlerle elektrik üretimi
de çağımızda ön plana çıkan konular arasındadır. Bu sebeple sektörde
bu gelişmeler doğrultusunda nitelikli elektrik teknikerlerine ihtiyaç giderek
artmaktadır. Program mezunları, çağın gelişmelerine ayak uydurabilecek
vizyona sahip, yeni sistemlerin işleyişine hakim, nitelikli ve sürekli gelişime
açık teknikerler olarak sektörde yerlerini alacaklardır.
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FOTOĞRAFÇILIK VE
KAMERAMANLIK

Programımızın amacı bilimsel yöntemler ışığında, yeni
teknolojiler ve güncel gelişmelere hakim, fotoğrafçılık ve
kameramanlık hizmetlerini gerçekleştirecek nitelikte, etik
değerlere sahip elemanları yetiştirmektir.
Ders programı öğrencilere kuramsal bilgilerin yanı sıra teknik ve
pratik beceriler kazandırılması amacıyla fotoğraf tarihinden, görüntü
yönetmenliğine ve görsel kültüre uzanan geniş bir yelpazede sunulmaktadır.
Mezun öğrencilerimiz, tüm işletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı konularında özgü temel bilgileri
alacağından, “Fotoğraf ve Kamera Teknikeri” unvanıyla fotoğrafçılık ve
kameramanlık sektörünün reklamcılık, yapım, televizyonculuk, sinema gibi
alanlarının yanı sıra özel ve kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler ve tanıtım
departmanları ile tüm bakanlıkların özel kalem ve halkla ilişkiler alanlarında
da istihdam edilebilmektedir.
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GRAFİK
TASARIM
Programın amacı grafik tasarımla ilgili alanlarda teknik ve
estetik yönden eğitilmiş, tasarım problemlerini çözebilecek
araştırmacı ve yaratıcı potansiyele sahip, özgüvenli tasarımcılar
yetiştirmektir.
Öğrencilerimiz, bu amaca yönelik hazırlanmış bir müfredatla hem
mesleklerinin temel gerekliliklerini karşılayacak özelliklerle donanmakta
hem de farklı uygulama alanlarını tanıyarak disiplinlerarası çalışma
yeteneklerini geliştirmektedirler. Mezun olan öğrencilerimiz, tanıtım ve
reklam ajanslarında, firmaların reklam ve tanıtım birimlerinde, basılı medya
kuruluşlarında, matbaacılık, fotoğrafçılık, film sektörlerinde, televizyon
kanallarında, web tabanlı yayımcılık yapan kuruluşlarda görev alabilir,
kendi kurdukları işletmelerde ya da serbest tasarımcı olarak da mesleklerini
sürdürebilirler.
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HARİTA VE KADASTRO
HARİTA VE KADASTRO (İ.Ö.)

Programımızın amacı hızla gelişen teknoloji ve artan nüfusla
birlikte toplumun ihtiyaç duyduğu mühendislik yapılarının
altyapısı olan haritalama, ölçme ve hesabına yönelik proje ve
uygulamaları, tapu ve kadastro işlemleri, bilgi sistemleri, imar
faaliyetleri, kentsel dönüşüm uygulamaları konusunda yetkin
“Harita ve Kadastro Teknikeri” yetiştirmektir.
Mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye’nin bütün şehir ve ilçelerinde hem
kamu hem de özel sektörde iş bulabilmekle beraber, kendi özel şirketlerini
de kurabilmektedirler. Mezunlarımız istedikleri takdirde üniversitemizdeki
Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde 4 yıllık lisanslarını büyük avantajlarla
tamamlayabilmektedirler. Gelişen teknoloji sayesinde çok çeşitli alanlarda
harita bilgisi kullanılmaya başlanması ve yurtdışında da temel altyapı
ihtiyaçlarını karşılamak üzere tekniker ve mühendis ihtiyacı olması göz önüne
alındığında, insanlık var olduğu sürece bu mesleğe ihtiyaç olacaktır.
Bu programda ikinci öğretim seçeneği ile hem iş hayatı, hem de öğrenim
hayatının bir arada götürülmesi imkanı bulunmaktadır.
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HALKLA İLİŞKİLER VE
TANITIM PROGRAMI
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programımız, iletişim çalışmaları
gerçekleştirecek, alanında yetkin, proje üretip yönetebilecek,
etkin halkla ilişkiler faaliyetleri ile sektörde yer aldığı fırmalara
katma değer sağlayacak elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenciler, kuramsal bilgilerin yanında uygulamalı çalışmalarda da
bulunmaktadırlar. Ders programımız, halkla ilişkilerin ve iletişimin tüm
unsurları bilen ve uygulayabilen mezunlar yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.
Mezun olan öğrencilerimiz, reklam ajansları, halkla ilişkiler şirketleri, medya
planlama ve satın alma şirketleri ile çeşitli kuruluşların reklam ve halkla
ilişkiler departmanlarında çalışabilirler.
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İÇ MEKAN TASARIMI

İç Mekân Tasarımı Programından mezun olan öğrenciler
dekorasyon, mobilyacılık, yapı- inşaat-tasarım alanlarında,
mimarlık, iç mimarlık büroları, inşaat firmaları, mobilya
fabrikaları, mobilya mağazaları, dekorasyon firmalarında,
istihdam edilebilmektedirler. İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde
sektörde eleman talebi gözle görülür artış yaşamaktadır.
Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel
sürecin bir ürünüdür. İç Mekân Tasarımı da bu alanın içindedir. Günümüzde
insanlar yaşadıkları mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir
arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları
geliştirmekte ve kullanmaktadır. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç
mekân tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen
işletmelerin üretim sistemlerinde “alternatif sanat ve tasarım” ürünlerinin
üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici
ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde İç Mekân Tasarımı alanında istihdam
edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler
büyük önem kazanmıştır.
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İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ
Çağımızda işletmelerin en önemli kaynağı olan ve
işletmelerarası farkı yaratan “İnsan Kaynağı” kavramını temel
alan İnsan Kaynakları Yönetimi Programımız, sektörde ihtiyaç
duyulan değişime ayak uydurabilen, nitelikli, mesleki bilgiye ve
iş ahlakına sahip, sürekli gelişimi hedefleyen bireyler
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program bünyesinde okutulan temel dersler, insan kaynakları yönetimine
ilişkin tüm fonksiyonları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
Mezun olan öğrencilerimiz, özel sektörde ve kamu sektöründe faaliyet
gösteren tüm kurum ve kuruluşların insan kaynakları, personel işleri
departmanlarında ve danışmanlık şirketlerinde işe alım, eğitim, kariyer
planlaması, iş mevzuatı, performans değerlendirme, ücretlendirme vb.
konularda görev alabilirler.
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İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.)
İnşaat sektörü bütün ekonomilerde lokomotif görevi
yapmasından dolayı, her zaman önemli teşvikler ve yatırımların
kaçınılmaz olduğu odak bir sektördür. Dolayısıyla, inşaat sektörü
istihdam artışında etken rol oynayacaktır.
Bu amaçla program mezunlarımızın; baraj, yol, hava alanı, konut vb.
yapım inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrolörlük hizmeti veren
firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırmakarayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuarlarında görev alabilecek
nitelikte teknik elemanlar olarak yetiştirilmesi İnşaat Teknolojisi Programı’nın
temel amacıdır.
Mezun olan öğrencilerimiz, konut inşaatı, fabrika inşaatı, alışveriş
merkezleri inşaatı, yol, baraj, havalimanı, liman, su iletim hatları, spor
tesisleri inşaatı, resmi devlet dairelerinin kontrolörlük birimleri, yerel
yönetimlerin kontrolörlük birimleri, özel denetim birimleri, tüm resmi ya da
özel kurumların inşaat daireleri ve proje ofislerinde görev alabilirler.
Bu programda ikinci öğretim seçeneği ile hem iş hayatı, hem de öğrenim
hayatının bir arada götürülmesi imkanı bulunmaktadır.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (U.E.)

Programımızın amacı endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan
iş güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği
organizasyonu ve iş güvenliği sorumluluğu üstlenebilecek
yetenekte “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” ihtiyacını
karşılamaktır.
Bunun yanı sıra işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir
ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu
ortamda tüm dikkatini işine verdirerek işçi ve fabrika iş veriminin arttırılması,
herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza
düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine
katkıda bulunmaktır. Öğrenim saatleri çalışanlar dikkate alınarak esnek
tutulmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz, “İş Güvenliği Teknikeri” olarak
Türkiye’deki tüm işletmelerde görev alabilirler.
Bu programda uzaktan eğitim seçeneği ile hem iş hayatı, hem de öğrenim
hayatının bir arada götürülmesi imkanı bulunmaktadır.
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İŞLETME
YÖNETİMİ
Programımızın amacı işletmelerin ve sektörün ihtiyacı olan,
piyasa isteklerine cevap verecek, üretim ve hizmet faaliyetlerini
verimli bir şekilde yürütecek, uluslararası meslek standartlarına
uygun hizmeti sunabilecek nitelikli eleman yetiştirmektir.
Program, iş yaşamından uyarlanmış örnek olay incelemeleri, teorik konular,
başarılı girişimcilik hikayeleri ve mevzuat incelemeleriyle öğrencilerimizi iş
yaşamına hazırlamaktadır.
Mezun olan öğrencilerimiz,tüm işletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra
teknolojik altyapılarını tamamlayarak zaman içinde başarıları ölçüsünde
ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademe yöneticiliğe
de yükselebilmektedir. Staj döneminde öğrenciler, yönetim, üretim,
pazarlama birimleri, muhasebe, araştırma geliştirme ve insan kaynakları
alanlarında çalışabilmekte ve mezun olduklarında bu alanlarda istihdam
edilebilmektedir.
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LOJİSTİK

Lojistik, ürünlerin başlangıç noktasından son tüketiciye
ulaşana kadar içinde yer aldığı tedarik üzerinde ağ tasarımı,
bilgi akışı, stok ve depo yönetimi ile taşımacılığı kontrol altında
bulunduran ve kuşatan birçok faaliyetin koordinasyonunu
gerektiren dinamik bir süreçtir.
Lojistik Programımızın amacı öğrencilerimizi, mesleki donanımlarını teorik
ve uygulamalı eğitimle pekiştirerek sektörün ihtiyaç duyduğu uluslararası
meslek standartlarına uygun ve nitelikli insan gücü olarak çalışma hayatına
kazandırmaktır.
Mezun olan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası lojistik şirketlerinin
yanı sıra kendi dağıtım ağı bulunan şirketlerin lojistik ve tedarik
departmanlarında görev alabilmektedirler.

27

MAKİNE

Makine Programımızın amacı makine, imalat, üretim, bakımonarım alanlarında teknik eleman yetiştirmektir. Program
mezunlarımız “Makine Teknikeri” unvanı almaktadır.
Bu programda öğrencilerimize makine eğitimine ait teorik ve pratik
bilgilerin yanı sıra, günün değişen koşullarına uygun yeni teknolojilerin,
“bilgisayar destekli eğitim ve çizim”, “iş disiplini, yönetim ve organizasyon
prensipleri”, “üretim ve planlama teknikleri” gibi uygulamalı
eğitimler verilmektedir.
Mezunlarımız, makine imalatına yönelik işletmelerde, teknik ressam, kontrol
elemanı, bakım sorumlusu, bölüm şefi olarak, küçük ve orta büyüklükteki
makine imalatına yönelik işletmelerde yönetici olabilir, kamu kurum ve
kuruluşlarında imalat, bakım ve kontrol teknikeri olarak görev alabilir.
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Günümüzde sadece mekanik olarak çalışan sistemler yok
denecek kadar azdır. Tasarımda, üretimde, bakım ve onarımda
yapay zeka tekniklerinin uygulamasına geçilmiştir. Mekanik,
elektrik ve elektronik, hidrolik ve pnömatik, bilgisayar
teknolojilerinin birlikte kullanılması bir zorunluluk halini almıştır.
Bunun sonucu olarak mekatronik yepyeni bir disiplin olarak
ortaya çıkmıştır.
Mekatronik; ev teknolojilerinden ileri tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü
tezgahlardan robotlara kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu
sahadaki hızlı gelişmeye paralel olarak yetişmiş elemana olan ihtiyaç ve
istihdam açığı sürekli artmaktadır.
Programımızın amacı sanayinin talepleri doğrultusunda montaj hatları,
endüstriyel robot kolları, biyomedikal cihazlar, otomotiv v.b. endüstriyel
sistemlerdeki mekanik, elektronik, bilgisayar ve kontrol sistemlerini teorik
ve uygulamalı olarak kullanabilecek ve yaşanabilecek problemlere teknik
çözümler üretebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

MEKATRONİK
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MİMARİ RESTORASYON
MİMARİ RESTORASYON (İ.Ö.)

Programımızın amacı “Tabiat ve Kültür Varlıklarının Korunması”
alanında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir. Mimari
restorasyon alanında faaliyet gösteren hizmet sektöründe;
gerek büro ve yönetim açısından, gerekse şantiye, laboratuvar
ve restorasyon atölyelerinde gereksinim duyulan “mimari
restorasyona yönelik” gerekli koruma ve onarım çalışmalarını
yapabilecek, koruma bilincinde olan, çevreye duyarlı, sorumluluk
sahibi, çağdaş gelişmeleri takip edebilen, pratik ve teorik
becerilerle donatılmış teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Günümüzde, ören yerlerinde ve kentsel sit alanlarında zamanla bozulan
kültür varlıklarının koruma ve onarımı proje ve uygulamalarında, mimar,
ressam, heykeltıraş, marangoz gibi uzmanlarla ve yapı ve bezeme ustalarıyla
işbirliği içinde çalışacak teknik eleman ihtiyacı devamlı artmaktadır. Taş,
ahşap ve metal teknolojileri gibi mimari dekorasyonun ayrılmaz öğeleri
ile rölöve, restorasyon, geleneksel yapı sistem ve elemanlarının ayrıntıları,
projeler kapsamında üretim ve yapım düzeyine katkıda bulunabilecek eleman
yetiştirilmesi bu programın en büyük amacıdır. Bu programda ikinci öğretim
seçeneği ile hem iş hayatı, hem de öğrenim hayatının bir arada götürülmesi
imkanı bulunmaktadır.

30

Akıllı cihazların günden güne üretiminin ve kullanımlarının
artması bu cihazlar için ihtiyaç duyulacak yazılımların
oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda yeterli bilgi ve beceriye
sahip uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Mobil Teknolojileri programımızın amacı akıllı cihazlar için uygulama
geliştirebilen yazılımcılar yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan
öğrenciler mobil ve bilgisayar teknolojileriyle ilgili donanım, yazılım, web
sitesi tasarımı, bilgi işlem konularında faaliyet gösteren kurum ve firmalarda
çalışabilirler. Mezunlarımız isterlerse Dikey Geçiş Sınavı ile Bilgisayar veya
Yazılım Mühendisliği gibi lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.

MOBİL
TEKNOLOJİLERİ
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MODA
TASARIMI

Tekstil ve hazır giyim endüstrisi ülkemizin en güçlü üretim ve
ihracat alanlarından biridir. Ülkemiz “marka” yaratıp dünya
pazarına özgün tasarımlar sunarak bu sektördeki pazar payını
genişletmeyi amaçlamaktadır.
Moda Tasarımı Programımız, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri üretebilen,
malzemeyi sanatsal ve estetik bakış açısı ile yetkin ve doğru kullanabilen,
genel kültürü güçlü, temel teknikleri ve sanat inceliklerini kavramış, yaratıcı ve
girişim gücü yüksek, ülkemizi ve kültürümüzü dünyaya tanıtabilecek çağdaş
tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Programdan mezun olan öğrencilerimiz, sektörde dokuma, baskı ve giysi
tasarımcısı olarak görev alabilmekte, hammadde satın alınmasından sorumlu
olarak sektörde yer almanın yanı sıra yönetici olarak da çalışabilmekte veya
kendi atölyelerini açabilmektedirler.
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RADYO VE TELEVİZYON
PROGRAMCILIĞI
Radyo Televizyon Programcılığı toplumsal, siyasi ve ekonomik
olayları kavramaya yarayacak uzmanlık bilgileri veren, iletişim
konularında eğitim ve araştırma yapan bir programdır.
Öğrencilerimiz modern stüdyolarımızda, kurgu, haber ve program yapımı,
kameramanlık, senaryo yazımı, animasyon teknikleri gibi çok geniş
çerçevede şekillenen teorik ve uygulamalı dersler ile sektöre güçlü bir şekilde
hazırlanmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz, yönetmen yardımcılığı, yapım
asistanlığı, senaryo ve metin yazarlığı, muhabirlik, kameramanlık, ses ve ışık
sorumlusu olarak kamu ve özel televizyon kanallarında, sinema sektörüne
ait film stüdyolarında, video kuruluşlarında, reklamcılık sektöründe,
gazete ve dergilerde, özel ve kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler ve tanıtım
departmanlarında istihdam edilebilmektedirler.
Bu programda ikinci öğretim seçeneği ile hem iş hayatı, hem de öğrenim
hayatının bir arada götürülmesi imkanı bulunmaktadır.
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SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (İng.)

Programımız, dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline
gelen ve ülkemizde de her geçen gün gelişmekte olan sivil
havacılık sektörüne, mesleki donanımını teorik ve uygulamalı
eğitimle pekiştirecek nitelikli insan gücü kazandırmayı
amaçlamaktadır.
Uygulamalı eğitim alarak mezun olan öğrencilerimiz, havayolu işletmeleri
ve havalimanlarının farklı faaliyet alanlarında ve aynı zamanda havacılık
sektörüyle ilişkide olan diğer işletmelerde istihdam edilebilmektedir.
Eğitimlerimiz, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı program olarak
yürütülmektedir. İngilizce programında okuyan öğrencilerimiz 1 yıl zorunlu
İngilizce Hazırlık Eğitimi almaktadır.
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SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (İ.Ö.)
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (İng.)

Programımız, rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe
çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda
operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim, çok yönlü elemanların
yetiştirilmesini amaçlamaktadır. İsteyen öğrencilerimiz, 1 yıl
İngilizce Hazırlık Eğitimi alabilirler.
Mezun olan öğrencilerimiz, havayolu işletmeleri ve havalimanlarının farklı
faaliyet alanlarında ve aynı zamanda havacılık sektörüyle ilişkide olan diğer
işletmelerde çalışabilmektedirler. Programı tercih edecek öğrencilerin sektörde
“Kabin Memuru” olarak çalışabilmeleri için, firmaların “Kabin Memuru İşe
Alım Kriterleri”ne sahip olması gerekmektedir.
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Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada spor kulüplerinin
markalaştığı, ticari işletmeler haline geldiği günümüzde sporun
bilimsel olarak yönetilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda
ülkenin her yerinde gerek yerel yönetimler, gerek diğer spor
kulüpleri eğitimli yöneticilere ihtiyaç duymaktadır. Ülkenin en
büyük metropolü olan İstanbul’da spor endüstrisinin hacmi,
ülkenin toplam hacminin yüzde 15’ini kapsamaktadır. Amacımız
spor sektöründe sektörü bilen, güncel gelişmelerden haberdar ve
nitelikli kişiler yetiştirmektir.
Spor Yönetimi Önlisans Programı’nda mezun olacak öğrenciler spor yönetimi
ile ilgili tesislerde halkla ilişkiler, finans, pazarlama, teçhizat temini gibi
bilgilere ihtiyaç duyulan departmanlarda istihdam edilebelecek seviyede
olacaktır. Öğrenciler; spor yönetimi dalında problemlerin çözümünde
yönetmeliklere ve kurallara uygun çözümler geliştirmek, bilgi birikimine
paralel olarak ortaya koyulan kararların hayata geçirilmesi, uygulanacak
programların ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ve sorumlulukların yerine
getirilmesi konusunda inisiyatif sahibi olabilmek, kendi yönetim yetenekleri ile
bilgi birikimini birleştirerek yaratıcı ve faydalı uygulamalar yapabilmek gibi
özelliklere sahip olacaklardır. Öğrenciler yönetim ile ilgili bilgilerin yanı sıra
iletişim ve spor dalları temel bilgileri de alacağından zaman içinde başarıları
ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak üst kademe yöneticiliğe
de yükselebileceklerdir.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ
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TURİZM VE OTEL
İŞLETMECİLİĞİ
Turizm sektörü, ülkemizde her geçen gün büyümekte ve buna
bağlı olarak da sektördeki istihdam talebi hızla artmaktadır.
Bu acil talebe cevap verebilecek eğitilmiş personel ihtiyacını
karşılamak meslek yüksekokullarının ana işlevidir. Programımız,
kısa sürede sektöre uyum sağlayabilecek turizmciler yetiştirmek
için hem akademik hem de sektör deneyimli uygulama
eğitmenlerini bünyesinde bulundurmaktadır.
Eğitim programımız, lisans eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin
taleplerini de göz önünde bulundurarak lisans eğitimi ile uyumlu şekilde
yürütülmektedir. Uygulama ağırlıklı olan eğitim programı staj uygulamaları
ile de desteklenmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz, turizm sektöründe,
turizmci, otel işletmecisi ve yöneticisi olarak, seyahat acentelerinde, yiyecek
ve içecek sektöründe, hava yolları ve limanlarında, yurt içinde ve yurt
dışındaki otellerde, tatil köylerinde, turizm acentelerinde görev alabilirler.
Mezunlarımız kendilerine ait işyeri açabilirler.
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Dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelen ve Ülkemizde
de her geçen gün gelişmekte olan Sivil Havacılık sektörüne Mesleki
donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek nitelikli ara
insan gücü kazandırabilmek programın temel amacıdır.
Uçuş harekât uzmanı, uçuş harekâtını planlayan, uygulayan, uçuşu takip ve
kontrol eden, sorumlu pilotun talebi veya gerekli durumlarda uçuş ekibini
bilgilendiren, uçuş akışını izleyen, acil durum bilgilerinin gerekli birimlere
iletilmesini sağlayan, sivil havacılık tarafından onaylanmış geçerli lisansa sahip
nitelikli personeldir.
Öğrencilerimiz sivil havacılık sektörüne yönelik temel bilgileri uygulamalı
olarak almaktadırlar. Öğrenciler, mezun olduklarında, Havayolu İşletmeleri
ve Havaalanlarının değişik faaliyet alanlarında ve aynı zamanda havacılık
sektörüyle ilişkide olan diğer işletmelerde de istihdam edilebilmektedir. Tüm
havacılık programlarımızda toplamda 36 saatlik İngilizce dersi ve sektörün
önde gelen firmalarında çalışan akademik kadromuz tarafından yürütülen esnek
müfredatımız ile eğitimlerini görmektedirler.

UÇUŞ HAREKAT
YÖNETİCİLİĞİ
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UÇAK
TEKNOLOJİSİ

Bu programın amacı; sektörün uçak bakımına yönelik yetişmiş
eleman ihtiyacını akademik program aracılığı ile karşılamak
ve havacılıkta hizmet kalitesinin artırılması adına uçak bakım
şirketlerinde çalışacak teknik eleman yetiştirmektir.
Gittikçe küreselleşen dünyamızda ulaşım önemli bir yer tutmaktadır.
Bu ulaşım sektörlerinin hem ticari hem kültürel hem de turizm
açısından yaptıkları katkılar yatsınamaz bir gerçektir. Ulaşım
sektörlerinin en önemlisi olan havacılık sektörü, güvenli ve konforlu
ulaşım imkanlarına büyük ihtiyaç duyulmasını da beraberinde
getirmiştir.
Gelişen teknoloji ile daha verimli ve daha konforlu uçaklar oluşturulmuş, bu
sebeple uçak teknolojileri ve havacılık sektöründe, özellikle bakım ve onarım
birimlerinde, iyi yetişmiş, teknolojinin gelişimine ayak uydurabilen, yeniliklerden
ve gelişmelerden haberdar olan teknik elemanlara olan ihtiyaç da artmıştır.
Dünyanın en büyük 10, Avrupa’nın en büyük 5 havalimanından biri olan İstanbul
Atatürk Havalimanı’nda, ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda toplam 3 adet uçak
bakım tesisi bulunmaktadır. Ayrıca inşaası devam eden İstanbul 3. Havalimanı
projesinde de benzeri tesisler bulunacaktır. Dünya havacılık sektöründe faaliyet
göstermekte olan uçak sayısı ve siparişler göz önüne alındığına uçak teknolojisi
bölümü mezunlarının gerekli yabancı dil düzeyini sağlamak ve sektörel
sertifikaları edinmek şartı ile istihdam imkanları en üst düzeyde olacaktır.
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Kentlerin, ekonomik kalkınma, çevre sorunları ve küreselleşme
sürecinde rekabet gücünün önemli faktörleri arasında yerel
yönetimlerin güçlenmesi bulunmaktadır. Programımızın amacı
yerel yönetimlerde, yenilikçi, demokratik, şeffaf ve katılımcı
sürecin oluşumunun sağlanmasına yönelik hizmetlerde görev
alabilecek nitelikli bireyler yetiştirmektir.
Programın, belediyelere kurum ziyaretleri, sempozyum etkinlikleri, kentsel
atölye çalışmaları gibi faaliyetleri de eğitim kapsamında yer almaktadır.
Mezun olan öğrencilerimizin, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Valilik ve
Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Avrupa Birliği Yerel Ofisleri ve diğer
kamu kurumları ile özel sektörde istihdam olanakları bulunmaktadır.
Yerel Yönetimler Programı sadece Uzaktan Eğitim şeklinde verilmektedir.

YEREL
YÖNETİMLER (U.E.)
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NOTLAR
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NOTLAR
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NOTLAR
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