REKTÖRÜN
MESAJI
Yeni nesil devlet üniversiteleri arasında yer alan Üniversitemiz,
23 yıllık bir birikimin üzerine 2015 yılında kurulmuştur. Bilimsel
bilgi üretimiyle uluslararası alanda saygın ve oluşturduğu kurum
kültürüyle referans gösterilen bir üniversite olmak için büyük bir
özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. 2023 Türkiye’sinde rol alacak
ve 2071 Türkiye’sini inşa edecek nesilleri de ancak bu özveriyle
yetiştirebileceğimize inanmaktayız.
Üniversite eğitimi, öğrencilerin kariyerlerine başlangıç noktasını
oluşturacak ve yaşamlarına yön verecek önemli bir süreci ifade
etmektedir. Bizler, öğrencilerimizi bu sürece en iyi şekilde hazırlamak
için, uzmanlık alanında son derece tecrübeli ve donanımlı akademik
kadromuzla hazırız. Üniversitemiz modern yerleşkeleri, eğitim
ve araştırma kalitesi ve bilimsel üretime imkân sağlayan fiziksel
donanımı ile öğrencilerimizin eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak yeterliliğe sahiptir.
Üniversitemiz amfiler, modern ve donanımlı derslikler, laboratuvarlar,
konferans salonları, spor ve sosyal donatı alanları ile öğrencilerimizi
eğitim hayatı boyunca en iyi şekilde desteklemektedir. Ayrıca
öğrencilerimiz, yüz binlerce basılı yayın ve e-kitabın yer aldığı
modern ve gelişmiş kütüphanemizle de küresel bilgi kaynaklarına
hızla ve kolaylıkla ulaşabilmektedir. Öğrencilerimiz, farklı ülkelerden
gelen öğrenci ve akademisyenler ile iletişim kurabilir, uluslararası
değişim programlarıyla eğitimlerine yurt dışında devam edebilirler.
Bilginin her çağda önemli olduğunu ve dünyadaki gelişmelerin
temelinde bilginin yer aldığını biliyoruz. Üniversitemizi arzu ettiğimiz
geleceğe bilginin taşıyacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, bilgiyi
yalnızca kullanan değil, aynı zamanda üreten ve bu bilgiyle ülkemizin
geleceğinde söz sahibi olan bir üniversite olmayı hedefliyoruz.
Öğrencilerimizin gözlerindeki ışık, bizler için güç ve heyecan
kaynağıdır. İnanıyorum ki bu ışık ülkemiz ve insanlığın yarınlarını
aydınlatacaktır.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir
Rektör

İÇİNDEKİLER
Rektörün Mesajı
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Türkiye’nin
yeni
nesil
devlet
üniversitelerinden
biri
olan
ve
“Geleceğe Açılan Köprü” sloganını
benimseyen Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi, kuruluş sürecini eksiksiz
bir şekilde tamamlamış olup devlet
üniversiteleri arasında akademik
başarıda üst sıralara doğru yükselişini
istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir.
Üniversitemiz, toplamda 6 yerleşkede
4 enstitü, 9 fakülte, 1 yüksekokul, 8
meslek yüksekokulu ve 18 uygulama
ve araştırma merkezi ile eğitim
öğretim ve araştırma faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Üniversitemizin,
1.000
civarında
uluslararası
öğrenciyle birlikte, yaklaşık olarak
13.500
öğrencisi
bulunmaktadır.
Üniversitemiz personel sayısı da
600’e ulaşmıştır (360 akademik,
220 idari). Gelişimini ve büyümesini
sürdüren Üniversitemizin önümüzdeki
10 yıl içerisinde 25.000 öğrenci ve
1.500 personel kapasitesine ulaşması
öngörülmektedir.
Bilginin kullanımı kadar üretimini de
önemseyen üniversitemiz, devlet
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üniversitelerinin küresel rekabette
başarıyla yer almasına katkı
sağlayacak ve geleceğin inşasında
söz sahibi olacaktır.
Üniversite eğitimi mesleki kariyerin
ilk adımını oluşturmakta ve her
meslek seçimi, aynı zamanda bir
yaşam biçimine işaret etmektedir.
Üniversitemiz, insan yaşamının
önemli bir bölümünü doğrudan
etkileyen bu dönemi en doğru ve
verimli şekilde planlamakta olup,
uluslararası
eğitim
kalitesiyle
küresel rekabetin içinde yer alacak
ve değişimin öznesi olacak nesilleri
yetiştirmenin
sorumluluğuna
sahiptir. Ancak mesleki yetkinlik,
eğitim anlayışımızın yalnızca bir
yönünü kapsamakta, bu yetkinliği
ülkemiz ve insanlığa faydalı olmak
amacıyla
kullanacak
nesiller
yetiştirmek de eğitim anlayışımızın
bir diğer yönünü oluşturmaktadır.
Üniversitemizin eğitim sloganı “Sen,
Umut Ol!” dur. Umut olmak, önemli
bir altyapıya sahip olmayı gerektirir.
Bu altyapı salt bilgi ile açıklanamaz.

Meslek sahibi olmak çok önemli
bir adımdır, ancak daha fazlasına
ihtiyaç vardır. İyi bir insan olmak,
vatana ve millete sadakat, yetenek,
erdem gibi kavramlar, daha fazlası
diye belirttiğimiz bu alan içinde yer
alır. Genç olmak da umut olmak için
tek başına yetmez, gençliğin umuda
dönüşmesi için yukarıda sıraladığımız
özellikleri de içine alan bir eğitim
anlayışı gereklidir.
Üniversitemizin eğitim anlayışı, gençliği
ülkemizin ve insanlığın umuduna
dönüştürmek üzerine şekillendirilmiş
ve bunun için ihtiyaç duyulan
adımlar atılmıştır. Kurtuluşumuzun
ve Cumhuriyet'imizin ilanına giden

yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü
ve silah arkadaşlarını taşıyan ve milli
mücadelenin başlangıcında tarihi bir
rol üstlenen “Bandırma Vapuru”, bir
umut vapurudur.
Tek yükü umut olan, bu umudu tüm
yurda taşıyan ve umudun simgesine
dönüşen Bandırma Vapuru’ndan
ilham alarak belirlediğimiz eğitim
felsefemizin nihai amacı da ülkemiz
ve insanlık için umut olacak nesiller
yetiştirmektir.Üniversite olarak, yeni
nesli böyle bir inançla, mücadele aşkı
ve diriliş azmiyle yetiştirmek, vatan
sathına ve milletimizin geleceğine
birer ışık olarak göndermek yegâne
hedefimizdir.
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TARİHÇE VE
COĞRAFİ KONUM
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Tarihçe
Araştırmalar, Bandırma’nın Kapıdağ
yarımadasındaki Kyzikos şehri ile aynı
tarihsel süreçte (M.Ö. 8 ve 9. yüzyıllar)
kurulmuş olduğunu göstermektedir.
Bandırma’nın ilk kuruluş yeri, bugünkü
şehir merkezinin yaklaşık 2 km
kadar
kuzeydoğusunda
bulunan
ve günümüzde Livatya ve Ağıldere
olarak anılan bölgedir. Bir balıkçı köyü
olan Bandırma’nın eski adı “Güvenilir
Liman” anlamına gelen Panormos’tur.
Kyzikos şehir devletinin bir limanı
olan Panormos, farklı zamanlarda
Frigler, Mysialılar, Traklar ve Perslerin
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egemenliğinde kalmıştır. Bölge, M.Ö.
334 yılında Makedonya Kralı Büyük
İskender tarafından fethedilmiştir.
Daha sonra Roma ve Bizanslıların
eline geçmiştir.

(1345) ise Osmanlıların egemenliği
altına girmiştir. O yıllarda küçük
bir balıkçı köyü olan Bandırma’nın
idaresi Orhan Gazi tarafından oğlu
Süleyman Paşa’ya verilmiştir.

Anadolu’da ilk Türk devletini kuran
Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın 1076
yılında Kyzikos ile birlikte Aydıncık
ve Bandırma’yı fethetmesiyle bölge
Türklerin hâkimiyetine girmiştir. 1106
yılında Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan’ın
vefatı sonrası bölge tekrar Bizans’ın
egemenliğine geçmiştir.

Osmanlı
idari
yapılanmasında
bir dönem Aydıncık (Edincik) ve
Hüdavendigar’a bağlı olan Bandırma,
16. yüzyılın ikinci yarısında ise
Galata kazası Kapıdağ nahiyesine
bağlanmıştır. 1830 yılında Kapıdağ,
Erdek ilçesine bağlı bir bucağa
dönüşmüştür ve Bandırma da
Kapıdağ bucağına bağlı bir köy
olarak varlığını sürdürmüştür. Bir süre
voyvodalıkla idare edilen Bandırma,
Tanzimat’ın ilanından sonra ise

Bandırma, 13. yüzyılın başlarında
Karesi Beyliği tarafından yeniden
fethedilmiş, Orhan Gazi döneminde

gerçekleştirilen
idari
yapılanma
ile Erdek ilçesine bağlı bir bucak
olmuştur.
1877-1878
Osmanlı-Rus
Savaşı
(93 Harbi)’ndan sonra, Kırım ve
Romanya’dan göç eden Tatarlar'ın
bir
kısmı
Bandırma
bölgesine
yerleştirilmiştir.
Bu
durum
da
Bandırma’da nüfus artışına neden
olmuştur. Bandırma, 1879 yılında
Karesi Sancağına (Balıkesir) bağlı
bir ilçe yapılmış ve belediye teşkilatı
kurulmuştur.
Birinci Dünya Savaşı sırasında
Bandırma,
Çanakkale
Savaşları
nedeniyle büyük bir önem kazanmıştır.
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İlçe, özellikle Çanakkale’ye asker
ve malzeme nakliyesi konusunda
çok önemli bir rol oynamıştır. Askeri
ve ekonomik alandaki bu stratejik
konum, nüfusun daha da artmasına
neden olmuştur.
Lozan
Barış
Antlaşması’ndan
sonra Yunanistan ile imzalanan
mübadele antlaşması çerçevesinde
Bandırma’ya göçler olmuş, bu
göçler ilçenin demografik yapısına
etki etmiştir. 1926 yılında çıkarılan
Kabotaj Kanunu Türkiye’nin her

türlü ticari faaliyette kendi liman
ve denizlerinden yararlanmasının
önünü açmıştır. Bu kanun bir liman
şehri olan Bandırma’yı da olumlu
etkilemiştir. 1930’lu yıllarda MTA’nın
yurt genelinde yaptığı çalışmalar
doğrultusunda Bandırma’da maden
tesisleri kurulması kararlaştırılmıştır.
Bu iki gelişme şehrin ekonomik ve
demografik yapısını olumlu yönde
etkilemiştir.

Edirne
Tekirdağ

İstanbul
Kocaeli

Sakarya

Yalova
Bandırma
Bursa

Çanakkale

Bilecik

Eskişehir
Balıkesir
Kütahya

Manisa

Uşak

Afyonkarahisar

İzmir

Coğrafi Konum
Yerleşkelerimizin
bulunduğu
Bandırma, Gönen, Manyas ve
Erdek ilçelerimiz, başta Manyas
Kuş Cenneti, Kapıdağ Milli Parkı,
kaplıcaları, antik kentleri, denizi,
yeşili, tarihi ve doğasıyla bir turizm
cennetidir.
Üniversite
yerleşkelerimizin
İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa
ve İzmir gibi büyükşehirlere olan
yakınlığı, karayolu, denizyolu ve
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demiryolu ile seyahat imkânları
ve merkezi konumu, yurt içi ve
yurt dışından gelen öğrenciler için
büyük bir avantaj oluşturmaktadır.
Üniversite
yerleşkelerimizin
bulunduğu Güney Marmara tarım,
hayvancılık, sanayi, ticaret, enerji
ve turizm alanlarında gelişmiş bir
bölge olma özelliği taşımaktadır.
Özellikle Bandırma Limanı, bölge
ekonomisi için önemli bir gelişim
fırsatı oluşturmaktadır.
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BANDIRMA

BANDIRMA
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KYZIKOS
ANTIK KENTI

KAPIDAĞ
KIRAZLI
MANASTIR
ALTI ŞELALESI

MANYAS
KUŞ CENNETİ
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KAPIDAĞ
MANASTIR

ERDEK
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MİSYON, VİZYON,
DEĞERLER VE HEDEFLER
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Misyon

Değerler

Toplumsal
değerlere
saygılı,
bilim, teknoloji, kültür ve sanatsal
birikimiyle bölgesi ve ülkesi için değer
üreten, uluslararası düzeyde saygın
bir eğitim ve araştırma üniversitesi
olarak ülkemiz ve insanlığın gelişimine
katkı sağlamaktır.

•

Katılımcılık ve Çoğulculuk

•

Bilimsel Eğitim ve Araştırma

Hedefler

•

Saydamlık ve Hesap Verebilirlik

•

•

Kurumsal Gelişim

Uluslararası nitelikte bilimsel
araştırma ve yayın üretmek.

•

Özgün ve Özgür Eğitim-Öğretim

•

Vizyon

•

Toplumsal Değerlere Saygı ve
Sorumluluk

Nitelikli ve yeterli sayıda akademik
kadroya sahip olmak.

Katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi ve
üretken kurumsal yapımızla eğitim,
bilim, teknoloji, kültür ve sanatta
ulusal alanda öncü, uluslararası
alanda etki sahibi bir üniversite
olmaktır.

•

•

Uluslararasılık ve Entegrasyon

Uluslararası normlarda eğitimöğretim programları geliştirmek.

•

Kalite ve Sürekli Gelişim Bilinci

•

•

Disiplinlerarası Yaklaşım

Özgür, özgün ve analitik düşünceye
sahip bireyler yetiştirmek.

•

Bilimsel üretime ortam sağlayan,
yaşanabilir
ve
sürdürülebilir
yerleşkelere sahip olmak.

•

Bölgenin kültürel değerleri ve
toplumsal
gelişimine
yönelik
araştırma ve eğitim faaliyetlerini
desteklemek.

•

Kurumsal kimliği güçlendirmek
ve güçlü bir kurum kültürü
oluşturmak.
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI

4.2. Yıllara Göre Bölüm/Program Sayıları
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9 Fakülte

8 Meslek Yüksekokulu

•

Denizcilik Fakültesi

•

Adalet Meslek Yüksekokulu

•

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

•

Bandırma Meslek Yüksekokulu

•

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

•

•

Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi

•

Ömer Seyfettin Uygulamalı
Bilimler Fakültesi

•

Sağlık Bilimleri Fakültesi

•

Spor Bilimleri Fakültesi

•

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

•

Ziraat Fakültesi

1 Yüksekokul
•
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Yabancı Diller Yüksekokulu

18 Uygulama ve Araştırma Merkezi
•

Akdeniz Politikaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi (BANÜ-APAM)

•

Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi (BAUSMER)

Bandırma OSB Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu

•

Bilgisayar Uygulama ve Araştırma
Merkezi (BANÜ-BUAM)

•

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

•

•

Erdek Meslek Yüksekokulu

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi (BANÜ-BİTEM)

•

Gönen Meslek Yüksekokulu

•

•

Manyas Meslek Yüksekokulu

•

•

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

4 Enstitü
•

Fen Bilimleri Enstitüsü

•

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

•

Sosyal Bilimler Enstitüsü

•

Gönen Jeotermal Enstitüsü

•

Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BANÜ-KAT)

•

Kariyer Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-KAGEM)

•

Sağlıklı Beslenme ve Yaşam
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BANÜ-SABESYA)

Bor Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezi (BANÜ-BORTAM)

•

Çocuk Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ)

Sosyal Politika, Göç ve Yoksulluk
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BANÜ-SPAR)

•

•

Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi (BANÜ-SEM)

Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve
Araştırma Merkezi (BANÜ-DTLM)

•

•

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Uygulama Merkezi (BANÜ-ESAM)

Tarih, Kültür ve Sanat Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-TAKSAM)

•

E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (BANÜ-E-SPOR)

•

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BANÜ-TÖMER)

•

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BANÜ-FTR)

•

Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi (BANÜ-UZEM)
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ENSTİTÜLER
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Doktora Programları
• İktisat
• İşletme
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
• Pazarlama
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
• Maliye (*)
• Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (*)
Yüksek Lisans (Tezli) Programları
• Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları
• Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
• Ekonometri
• İktisat
• İktisat (İngilizce)
• İşletme
• Liderlik ve Küresel Girişimcilik
• Maliye
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
• Uluslararası İlişkiler
• Pazarlama Yönetimi
• Tarih
• Türk Dili ve Edebiyatı
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (*)
Yüksek Lisans (Tezsiz) Programları
• Bankacılık ve Finans (İÖ)
• Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları (İÖ)
• Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ)
• İşletme (İÖ)
• Liderlik ve Küresel Girişimcilik (İÖ)
• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İÖ)
• Uluslararası İlişkiler (İÖ)
• Vergi Hukuku ve Muhasebe Uygulamaları (İÖ) (*)
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Doktora Programları
• Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yüksek Lisans (Tezli) Programları
• Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri
• Denizcilik Mühendisliği ve İşletmeleri
Yönetimi
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Doktora Programları
• Hemşirelikte Yönetim
Yüksek Lisans (Tezli) Programları
• Hemşirelikte Yönetim
• Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
• Sosyal Hizmet
• Beslenme ve Diyetetik (*)
• Yaşlı Sağlığı (*)
GÖNEN JEOTERMAL ENSTİTÜSÜ

FAKÜLTELER
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
• Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
• Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ)
• Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
• Ekonometri
• İktisat
• İşletme
• Maliye
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
• Uluslararası İlişkiler
• Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
• Sanat Tarihi
• Tarih
• Tarih (İÖ)
• Türk Dili ve Edebiyatı
• Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
• Bilgisayar Mühendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
• Elektrik Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
ÖMER SEYFETTİN UYGULAMALI
BİLİMLER FAKÜLTESİ
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
• Medya ve İletişim
• Medya ve İletişim (İÖ)
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
• Beslenme ve Diyetetik
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
• Hemşirelik
• Sağlık Yönetimi
• Sağlık Yönetimi (İÖ)
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SANAT, TASARIM VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
• Adalet
• Adalet (İÖ)
• Ceza, İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU
• Bilgisayar Programcılığı
• Dış Ticaret
• Dış Ticaret (İÖ)
• Et ve Ürünleri Teknolojisi
• Gıda Teknolojisi

•
•
•
•
•
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Gıda Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)

ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU
• Turizm ve Otel İşletmeciliği
• Yerel Yönetimler
GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU
• Bilgi Güvenliği Teknolojisi
• Bilgisayar Programcılığı
• Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
• Grafik Tasarımı
• İşletme Yönetimi
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
• Turizm ve Otel İşletmeciliği
MANYAS MESLEK YÜKSEKOKULU
• Bankacılık ve Sigortacılık
• Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
• Sosyal Güvenlik
• Sosyal Güvenlik (İÖ)
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
• Medya ve İletişim
• Medya ve İletişim (İÖ)
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
• Gemi İnşaatı
• Gemi İnşaatı (İÖ)
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
• Optisyenlik
• Sosyal Hizmetler
BANDIRMA OSB TEKNİK BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU

(*) Açılması planlanan lisansüstü programlar.
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BÖLÜM-PROGRAM
ÖĞRENİM SÜRELERİ
VE PUAN TÜRLERİ
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Lisans
BÖLÜM ADI

Öğretim Puan
Süresi (Yıl) Türü

Hazırlık
Sınıfı

Denizcilik Fakültesi

Öğretim Puan
Süresi (Yıl) Türü

Hazırlık
Sınıfı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

4

EA

İsteğe Bağlı

Bilgisayar Mühendisliği

4

SAY

İsteğe Bağlı

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ)

4

EA

İsteğe Bağlı

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)

4

SAY

İsteğe Bağlı

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

4

EA

İsteğe Bağlı

Elektrik Mühendisliği

4

SAY

İsteğe Bağlı

Elektronik Haberleşme Mühendisliği

4

SAY

İsteğe Bağlı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

4

EA

İsteğe Bağlı

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi

İktisat

4

EA

İsteğe Bağlı

Medya ve İletişim

4

SÖZ

İsteğe Bağlı

İşletme

4

EA

İsteğe Bağlı

Medya ve İletişim (İÖ)

4

SÖZ

İsteğe Bağlı

Maliye

4

EA

İsteğe Bağlı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

4

EA

İsteğe Bağlı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

4

EA

İsteğe Bağlı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)

4

EA

İsteğe Bağlı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)

4

EA

İsteğe Bağlı

Yönetim Bilişim Sistemleri

4

EA

İsteğe Bağlı

Uluslararası İlişkiler

4

EA

İsteğe Bağlı

Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)

4

EA

İsteğe Bağlı

Uluslararası İlişkiler (İÖ)

4

EA

İsteğe Bağlı

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik

4

SAY

İsteğe Bağlı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
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BÖLÜM ADI

Sanat Tarihi

4

SÖZ

İsteğe Bağlı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

4

SAY

İsteğe Bağlı

Tarih

4

SÖZ

İsteğe Bağlı

Hemşirelik

4

SAY

İsteğe Bağlı

Tarih (İÖ)

4

SÖZ

İsteğe Bağlı

Sağlık Yönetimi

4

EA

İsteğe Bağlı

Türk Dili ve Edebiyatı

4

SÖZ

İsteğe Bağlı

Sağlık Yönetimi (İÖ)

4

EA

İsteğe Bağlı

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

4

SÖZ

İsteğe Bağlı
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Önlisans
PROGRAM ADI

Öğretim
Süresi (Yıl)

Puan
Türü

Hazırlık
Sınıfı

Adalet Meslek Yüksekokulu

Öğretim
Süresi (Yıl)

Puan
Türü

Hazırlık
Sınıfı

Gönen Meslek Yüksekokulu

Adalet

2

TYT

İsteğe Bağlı

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

2

TYT

İsteğe Bağlı

Adalet (İÖ)

2

TYT

İsteğe Bağlı

Bilgisayar Programcılığı

2

TYT

İsteğe Bağlı

Ceza, İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

2

TYT

İsteğe Bağlı

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

2

TYT

İsteğe Bağlı

Grafik Tasarım

2

TYT

İsteğe Bağlı

Bandırma Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı

2

TYT

İsteğe Bağlı

İşletme Yönetimi

2

TYT

İsteğe Bağlı

Dış Ticaret

2

TYT

İsteğe Bağlı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

TYT

İsteğe Bağlı

Dış Ticaret (İÖ)

2

TYT

İsteğe Bağlı

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

TYT

İsteğe Bağlı

Et ve Ürünleri Teknolojisi

2

TYT

İsteğe Bağlı

Manyas Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojileri

2

TYT

İsteğe Bağlı

Bankacılık ve Sigortacılık

2

TYT

İsteğe Bağlı

Gıda Teknolojileri (İÖ)

2

TYT

İsteğe Bağlı

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

2

TYT

İsteğe Bağlı

İşletme Yönetimi

2

TYT

İsteğe Bağlı

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

TYT

İsteğe Bağlı

İşletme Yönetimi (İÖ)

2

TYT

İsteğe Bağlı

İş Sağlığı ver Güvenliği (İÖ)

2

TYT

İsteğe Bağlı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

TYT

İsteğe Bağlı

Medya ve İletişim

2

TYT

İsteğe Bağlı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)

2

TYT

İsteğe Bağlı

Medya ve İletişim (İÖ)

2

TYT

İsteğe Bağlı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

2

TYT

İsteğe Bağlı

Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Gemi İnşaatı

2

TYT

İsteğe Bağlı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)

2

TYT

İsteğe Bağlı

Gemi İnşaatı (İÖ)

2

TYT

İsteğe Bağlı

Sosyal Güvenlik

2

TYT

İsteğe Bağlı

Sosyal Güvenlik (İÖ)

2

TYT

İsteğe Bağlı

Erdek Meslek Yüksekokulu
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PROGRAM ADI

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

TYT

İsteğe Bağlı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yerel Yönetimler

2

TYT

İsteğe Bağlı

Optisyenlik

2

TYT

İsteğe Bağlı

Sosyal Hizmetler

2

TYT

İsteğe Bağlı

AKADEMİK BİRİMLER

FAKÜLTELER
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DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Akademik Kadro
Prof. Dr.

Mustafa

Sarı

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Prof. Dr.

Mehmet

Kaya

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Doç. Dr.

Alper

Kılıç

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

Emrah

Akdamar

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

Levent

Bilgili

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Maruf

Göğebakan

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

Metin

Kılıç

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

Ömür

Kızılgöl

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

Şeyma

Bayazıt

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Turgay

Köroğlu

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Araş. Gör.

Bulut Ozan

Ceylan

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Araş. Gör.

Can

Taş

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Araş. Gör.

Demir Ali

Akyar

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Araş. Gör.

Elif

Koç

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Araş. Gör.

Emine

Güneş

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Araş. Gör.

Ersin Fırat

Akgül

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Araş. Gör.

Fevzi

Bitiktaş

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Araş. Gör.

Mehmet Ali

Bahçe

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Araş. Gör.

Mehmet Serdar Çelik

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Araş. Gör.

Murat Mert

Tekeli

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Araş. Gör.

Olcay

Sert

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Araş. Gör.

Utku Cem

Karabulut

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Araş. Gör.

Yavuz Ali

Işık

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
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Denizcilik İşletmeleri
Yönetimi Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Denizcilik
İşletmeleri
Yönetimi
Bölümü’nün amacı, temel yönetim
ve
kişisel
gelişim
becerileri
yüksek, mesleki bilgi ve mesleğe
bağlı donanım sahibi, analitik
düşünebilen,
çevre
bilinci
ve
duyarlılığı bulunan iyi yetişmiş
yönetici
adaylarını
denizcilik
sektörüne kazandırmaktır.
Misyonumuz, evrensel değerlerle
donanmış, temel yöneticilik ve
meslek donanımına sahip, kişisel
gelişime ve sürekli öğrenmeye önem
veren, denizcilik alanında yetkin
yöneticiler yetiştirmektir.
Vizyonumuz,
alanında
öncü,
yenilikçi, öğrenci odaklı, dünyanın en
iyi denizcilik yöneticilerini yetiştiren
programlardan birisi olmaktır.
Bölümümüz, nitelikli ve güçlü
akademik kadrosu, eğitim ve
araştırma
kalitesi,
bilimsel
bilgi üretimine imkan sağlayan
donanımları ile öğrencilerimizin
mesleki ve akademik eğitimlerini
desteklemek
ve
verimliliğini
artırarak onları küresel rekabete
hazırlamayı hedeflemektedir.
Bölümümüzde meslek derslerinin
yansıra,
öğrencilerin
yönetici
kabiliyetini arttırmaya, kişisel gelişim
ve mesleğe bağlı donanımlarını
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geliştirmeye yönelik eğitim-öğretim
yapılmaktadır.
Mesleki
eğitim
kapsamında, denizcilik lojistiği, liman
ve terminal operasyonları, denizcilik
ingilizcesi, deniz hukuku, istatistik,
veri toplama ve analizi; yönetim
kapsamında
işletme
yönetimi,
denizcilik işletmeleri yönetimi, lojistik
ve tedarik zinciri yönetimi, liman
işletmeleri ve operasyon yönetimi,
konularına öncelik verilmektedir.
Bununla birlikte mesleğe bağlı
donanımı geliştirmek için gemicilik,
seyir, su sporları, çevre ekonomisi ve
deniz turizmi konuları gibi denizle ilgili
farklı alanlarda da dersler program
kapsamına girmektedir.
Bölümde, İngilizce
öğrenci
isteğine
uygulanmaktadır.

hazırlık sınıfı
bağlı
olarak

Bölümümüzde, denizcilik işletmeleri
yönetimi öğrencilerimizin mesleki
yeterliliklerinin yanı sıra, mesleğe
bağlı
donanımlarını
geliştirmek
ve kişisel gelişimini desteklemek
amacıyla eğitim-öğretim faaliyetleri
planlanmakta ve sürdürülmektedir.
4 yıllık program boyunca öğrencilere
iletişim, yönetim, girişimcilik gibi
mesleki beceriler kazandırılması
hedeflenmiştir. Program boyunca
öğrenciler, programın içeriğine uygun
olarak yürütülecek dersler ve öğrenci
akademik danışmanlığı sayesinde
ileride istihdam edileceği çeşitli
mesleki kurumlarda veya akademide
yeterlilik ve yeteneklerini uygulamak
ve yönetici seviyesine yükselmek için
teşvik edilir ve donatılırlar.

Çalışma Alanları
Denizcilik
İşletmeleri
Yönetimi
Bölümümüzden
mezun
olan
öğrencilerimizin girişimci, yönetici
ve ticari danışman olarak özel
sektörde, kamu sektöründe ve
meslek
örgütlerinde
istihdam
edilmeleri mümkündür.

limanlar ve terminaller, yat ve
marina
işletmeleri,
tersaneler,
bankalar, dış ticaret işletmeleri,
lojistik işletmeleri gibi kurumlarda
çalışabilmekte ve orta veya üst
düzey yönetici seviyesine yükselme
imkanı da bulabilmektedirler.

Mezunlarımız özel sektörde, gemi
sahipleri ve işletmeleri, gemi
yönetim işletmeleri, taşıma işleri
aracıları (gemi acenteleri, gemi
brokerleri, ulaştırma yüklenicileri),
gemi
kumanya
ve
tedarik
işletmeleri, deniz sigorta işletmeleri,

Kamu sektöründe ise Türkiye
Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı ve bağlı kuruluşları
ile ilgili diğer bakanlık ve devlet
kurumlarında idari pozisyonlarda
istihdam edilmeleri mümkündür.
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Gemi İnşaatı ve
Gemi Makineleri
Mühendisliği Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi

Programın İçeriği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği Bölümü Lisans Programı,
gemi inşaatı ve gemi makineleri
mühendisliği eğitimini uluslararası
çağdaş mühendislik becerileri ile
harmanlamak amacındadır. Program
boyunca
öğrencilere
eleştirel
düşünme, iletişim ve analitik beceriler
kazandırılması hedeflenmektedir.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği
Bölümü’nün
temel
çalışma ve ilgi alanlarına bağlı olarak
geliştirilen
içeriğinde
aşağıdaki
konular yer almaktadır:

Program
boyunca
yürütülecek
dersler, gemi inşaatı, gemi makineleri
ve işletmelerinin temel ihtiyaçları ve
işlevleri bağlamında, uluslararası gemi
inşaa ve gemi makine operasyonunun
yanı sıra mühendislik faaliyetlerinin
içerdiği karmaşık durumların altından
başarı ile kalkmayı sağlayacak ileri
öğrenme seviyeleri için sağlam bir
altyapı oluşturacaktır.
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği
Programı,
temel
mühendislik ile ilgili tüm konuları
içerir. Programın, başta Uluslararası
Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından
belirlenen standartlara uygun olmak
üzere, denizde emniyet, güvenlik,
çevrenin korunması, deniz bilimleri,
tersane
ve
gemi
işletmeciliği,
mühendislik ekonomisi, denizcilikle
ve deniz araçları tasarımıyla ilgili
tüm uluslararası ve ulusal mevzuat
ve standartlar gibi çok farklı konuları
içermektedir
ve
öğrenciler
bu
konularla donatılır.
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Çalışma Alanları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deniz Araçları Tasarımı
Deniz Araçları Üretimi ve Üretim
Teknikleri
Malzeme Bilimi ve Teknolojisi
Deniz
Araçları
Elektronik,
Otomasyon ve Kontrol Sistemleri
Gemi Ana ve Yardımcı Makine
Tasarım ve Operasyonu
Tersane İşletmeleri Yönetimi ve
Organizasyonu
Enerji Sistemleri
Gemi Manevra ve Operasyonu
Gemi Direnci ve Sevki
Gemi Stabilitesi
Gemi Yönetimi ve Operasyonları

Eğitim Alan Öğrencilerin Geçiş
Yapabileceği Diğer Bölümler
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği’nin ders içerikleri ve
mezunlarının çalışma alanları Gemi
Makineleri
İşletme
Mühendisliği,
Makine Mühendisliği ve Endüstri
Mühendisliği ile büyük benzerlik
göstermektedir. Öğrenim görmekte
olan öğrenciler ve mezunlar, bahsi
geçen
bölümlerde
çalışmalarını
rahatlıkla devam ettirebilirler.

Bu programda verilecek eğitim ile
birlikte, Türk gemi inşaa sektöründeki
üretim artışına bağlı olarak gelişen gemi
üretimi, donatımı, bakımı ve onarımı
konusunda sektörün ihtiyaç duyduğu
nitelikli insan gücü açığını kapatacak
ve araştırma yapabilecek eleman
yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği
Bölümü’nü
bitiren
öğrenciler, başta gemi inşaa ile
ilgili firmalarda, şirketlerin makine
ve
parça tedarik bölümlerinde,

ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde,
armatör firmalarında, gemi bakım
onarım
firmalarında,
limanlarda,
sigorta şirketlerinde, klas ve bayrak
kuruluşlarında, iş sağlığı ve güvenliği
kuruluşlarında, denizcilik okullarında,
akademide, deniz taşımacılığında
ve
temel
mühendislik
faaliyeti
gösteren kuruluşlarda görev alabilirler.
Bunun yanı sıra, Denizcilik Fakültesi
mezunlarının görev aldığı birçok kamu
ve özel sektör kurumlarında çalışma
imkanı bulabilirler.
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Akademik Kadro
Prof. Dr.

Süleyman

Özdemir

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Prof. Dr.

Alpaslan

Serel

İktisat

Prof. Dr.

Burak

Darıcı

İktisat

Prof. Dr.

Cüneyt

Akar

İşletme

Prof. Dr.

Edip

Örücü

İşletme

Prof. Dr.

Gökhan

Orhan

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof. Dr.

Kerim

Özdemir

İktisat

Prof. Dr.

Levent

Aytemiz

Maliye

Prof. Dr.

Mehmet Emin

Erçakar

İktisat

Prof. Dr.

Özcan

Karahan

İktisat

Prof. Dr.

Rıza

Arslan

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof. Dr.

Serap

Palaz

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Prof. Dr.

Suna

Korkmaz

İktisat

Prof. Dr.

Tülay

Yeniçeri

İşletme

Doç. Dr.

Ahmet

Aydın

İktisat

Doç. Dr.

Ahmet Niyazi

Özker

Maliye

Doç. Dr.

Aybeniz

Akdeniz Ar

İşletme

Doç. Dr.

Burçin

Bozdoğanoğlu

Maliye

Doç. Dr.

Celalettin

Yanık

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doç. Dr.

Celil

Aydın

İktisat

Doç. Dr.

Fatih

Yılmaz

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doç. Dr.

Harun

Yeniçeri

Maliye

Doç. Dr.

Hasan Aydın

Okuyan

İşletme

Doç. Dr.

İsmail

Şahin

Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr.

Kemal

Yıldız

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doç. Dr.

Metehan

Yılgör

Ekonometri

Doç. Dr.

Necla

Tektaş

Ekonometri

Doç. Dr.

Özgür

Biyan

Maliye

Doç. Dr.

Sevda

Akar

Maliye

Doç. Dr.

Zeynep

Yücel

Uluslararası İlişkiler
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İ.İ.B.F. Akademik Kadro

İ.İ.B.F. Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Alptekin

Molla

Uluslararası İlişkiler

Araş. Gör.

Bilal

Coşan

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Dr. Öğr. Üyesi

Altuğ

Günar

Uluslararası İlişkiler

Araş. Gör.

Ceren

Ertürk

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

Armağan

Türk

İktisat

Araş. Gör.

Derya

Topdağ

Ekonometri

Dr. Öğr. Üyesi

Ayça

Özekin

Ekonometri

Araş. Gör.

Devran

Deniz

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi

Bekir

Gündoğmuş

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş. Gör.

Elmas

Suluhan

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

Betül

Yılmaz

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Araş. Gör.

Fadime

Aksoy

Ekonometri

Dr. Öğr. Üyesi

Burcu

İşgüden Kılıç

İşletme

Araş. Gör.

Fırat

Bayezit

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi

Emre

Yıldırım

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş. Gör.

Fulden

Kömüryakan

Ekonometri

Dr. Öğr. Üyesi

Engin

Çağman

İktisat

Araş. Gör.

Gizem Burcu

Karaali

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Dr. Öğr. Üyesi

Ersoy

Kutluk

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş. Gör.

Gülsema

Çetinkaya

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi

Evren

İpek

İktisat

Araş. Gör.

Hakan

Öndes

Ekonometri

Dr. Öğr. Üyesi

Gülnil

Aydın

İşletme

Araş. Gör.

Hüseyin

Güvenoğlu

İktisat

Dr. Öğr. Üyesi

Hale

Kırer Sılva Lecuna

Ekonometri

Araş. Gör.

İnci

Bilgin

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi

Hamit

Akçay

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Araş. Gör.

M. Asım

Öncel

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi

Hanefi

Yazıcı

Uluslararası İlişkiler

Araş. Gör.

Merve

Çiloğlu Yörübulut Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Dr. Öğr. Üyesi

Hicran

Özgüner Kılıç

İşletme

Araş. Gör. Dr.

Musa

Bayır

İktisat

Dr. Öğr. Üyesi

Hicran

Serel

İktisat

Araş. Gör.

Oğuzhan

Yelkesen

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi

Lutfi

Yalçın

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş. Gör.

Olcay

Poyraz

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Dr. Öğr. Üyesi

M. Mustafa Tuncer Çalışkan

İşletme

Araş. Gör.

Ömer

Gizlier

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi

Neslihan

Arslan

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Araş. Gör.

Ömer Miraç

Sali

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi

Nida

Abdioğlu

İşletme

Araş. Gör.

Özge

Balaban

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi

Özlem

Kızılgöl

Ekonometri

Araş. Gör.

Sait Tahir

Şeker

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi

Selçuk Çağrı

Esener

Maliye

Araş. Gör.

Seda

Özvar

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep

Arıöz

Uluslararası İlişkiler

Araş. Gör.

Sercan

Hatipoğlu

İşletme

Araş. Gör.

Abdurrahman

Arslan

Uluslararası İlişkiler

Araş. Gör.

Sinem

Atay

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş. Gör.

A. Cüneyt

Aykaç

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş. Gör.

Şeyma

Şahin Kutlu

İktisat

Araş. Gör.

Ali Selçuk

Gencür

İktisat

Araş. Gör.

Yunus Emre

Gürbüz

İktisat

Araş. Gör.

Betül

Akalın

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş. Gör.

Yusuf

Yıldırım

Uluslararası İlişkiler
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Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri
Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü’nün amacı, çalışma
hayatının dinamiklerini bilen, işgücü
piyasasını anlayan, çalışanın refahını
sağlamaya ve işyerinin rekabet
gücünü artırmaya yönelik tedbirleri
düşünüp
uygulayabilen
çalışma
ekonomistleri yetiştirmektir. Bölüm
ayrıca, toplumun üretim ve paylaşımla
ilgili sorunlarını, çalışma hayatı
ile ilgili değişim ve dönüşümlerini
kavrayabilen, teorik ve uygulamalı
alanlarda bilgi sahibi olan bireyler
yetiştirmeyi de hedeflemektedir.
Bölümümüz
içerisindeki
her
türlü akademik faaliyet, Çalışma
Ekonomisi Anabilim Dalı, Yönetim ve
Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı ve İş
ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim
Dalı bünyesinde yürütülmektedir.
Bölümümüzde,
“İktisat,
İşletme,
Maliye ve Hukuk” gibi alanlarda ortak
derslere yer verilmektedir.
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı
olarak “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
programı uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
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ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü mezunları, kamu ve özel
sektörde iş bulabilmektedir.
Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu
ve Türkiye İş Kurumu olmak üzere
tüm resmi kuruluşlarda müfettiş,
denetçi ve uzman yardımcısı olarak ve
Dışişleri Bakanlığı’nın çalışma ataşeliği
kadrolarında uzman olarak çalışma
imkanına sahiptirler.
Ayrıca bağımsız danışman veya iş
ve sosyal güvenlik uzmanı olarak da
çalışabilirler.
Bunların yanısıra, işletmelerin insan
kaynakları departmanları başta olmak
üzere, bankacılık ve finans sektörü
de dahil olmak üzere özel sektördeki
bütün iş kollarında ve işçi-işveren
sendikalarında
uzman,
denetçi,
danışman, üst düzey yönetici olarak iş
bulma imkanına da sahiptirler. Ayrıca
mezunlar, lisansüstü programlara
devam ederek akademik kariyer de
yapabilmektedirler.
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İktisat Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
İktisat Bölümü’nün amacı, iktisatın
tüketici ve üretici davranışları ve
temel makro bilgileriyle donatılmış,
karşılaştığı problemleri farklı bakış
açılarından
ele
alıp
çözümler
üretebilen,
kapsamlı
ve
soyut
düşünebilen,
bağımsız
düşünme
yeteneğine
ve
iktisadi
analiz
yapabilme gücüne sahip, iktisadi
modelleme yapabilen, bilgilerini bu
amaçlar doğrultusunda kullanabilen
mezunlar verebilmektir.
İktisat
Bölümümüzdeki
tüm
akademik faaliyetler İktisat Politikası
Anabilim Dalı, İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat Anabilim Dalı,
İktisat Teorisi Anabilim Dalı ve İktisat
Tarihi Ana Bilim Dalı bünyesinde
yürütülmektedir.
İktisat Bölümü’nde temel ekonomi
derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk,
işletmecilik, istatistik, uluslararası
ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de
verilmektedir.
Bölümde, “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
uygulaması öğrenci isteğine bağlı
olarak uygulanmaktadır.
Bölümümüz, eğitim ve
kalitesi, nitelikli ve güçlü
kadrosu
ve
bilimsel
ortam sağlayan fiziksel
ile
öğrencilerimizin
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araştırma
akademik
üretime
donanımı
akademik

eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
İktisat mezunları, kamu ve özel
sektörde iş bulabilmektedir. Ayrıca
çeşitli bakanlıklar tarafından açılan
müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı
sınavlarına girebilir, bu unvanlara
sahip olup çalışabilirler. Kamu ve
özel sektöre ait bankalar, araştırma
kuruluşları, ulusal ve uluslararası
şirketler de bölüm mezunlarının
istihdam edildiği kurumlardır. Bunların
yanı
sıra
mezunlar,
lisansüstü
programlara devam ederek akademik
kariyer de yapabilmektedirler.
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İşletme Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
İşletme
Bölümü’nün
amacı,
uluslararası
düzeyde
rekabet
edebilecek, evrensel değerlere önem
veren, erdemli, araştırmacı, çalışkan,
mesleki bilgilerini insanlık ve toplum
adına kullanabilen, yaratıcı çözümler
üretip
sunabilen
işletmecilerin
yetişmesi için gerekli eğitim ve
öğretimi sağlamak ve insanlığın
ihtiyaç duyduğu bu bilim dalı ile ilgili
gerekli tüm bilgi ve becerileri üretmek,
geliştirmek ve yaymaktır.

bir biçimde verilmektedir. Lisans
programımızın ilk iki yılında İktisat,
İşletmecilik,
Maliye,
Matematik,
İstatistik, Hukuk ve Bilgisayar
alanlarında temel eğitim verilirken
üçüncü yıldan itibaren ise anabilim
dallarında
uzmanlaşma
imkanı
sağlayacak dersler verilmektedir

Bölüm
ayrıca
İşletme
Bölümü
öğrencilerinin araştırma ve yayınlar
yoluyla bilimsel bilgi üretmelerini,
bu
bilgileri
sentezlemelerini,
yorumlamalarını ve bu bilgilerle
topluma hizmet etmelerini de
amaçlamaktadır.

Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Bölümümüzdeki
tüm
akademik
faaliyetler, Yönetim ve Organizasyon
Anabilim Dalı, Muhasebe-Finansman
Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve
Pazarlama Anabilim Dalı, Sayısal
Yöntemler Anabilim Dalı ve Ticaret
Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde
yürütülmektedir.
Öğrencilerimizin
esnek
bir
düşünce yapısıyla küresel rekabet
ortamında
başarılı
olabilmeleri
için işletmeciliğin temel kuralları
ve ilkeleri teorik ve uygulamalı
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Bölümde, öğrenci isteğine bağlı
olarak “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
programı uygulanabilmektedir.

Çalışma Alanları
İşletme Bölümü mezunları, kamu
sektörü kurum ve kuruluşlarında
ve özel sektör işletmelerindeki tüm
fonksiyonel alanlar ile genel işletme
yönetimi alanında yönetici adayı
olmaktadırlar.
Mezunlara
kendi
işlerini
kurup
geliştirebilecek
gerekli
donanım
sağlandığı
için
öğrencilerimiz,
mezuniyetten sonraki hayatlarına
girişimci olarak da devam edebilirler.
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Maliye Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Maliye Bölümü’nün amacı, gerek özel
sektörün gerekse kamu sektörünün
mali konularda yetişmiş insan gücü
ihtiyacını
karşılamaktır.
Bölüm
ayrıca,
öğrencilerin
kendilerine
güvenlerini artıracak özgürlükçü,
demokratik ve bilimsel bir ortamda
eğitim almalarını sağlamak suretiyle,
mezun olduklarında karşılaşacakları
rekabetçi iş ortamına hazırlamayı da
hedeflemektedir.
Bölümde, Mali İktisat, Mali Hukuk,
Maliye Teorisi ile Bütçe ve Mali
Planlama olmak üzere dört adet
anabilim dalı bulunmaktadır
Kamu sektörüne ve özel sektöre
yönelik
olarak
mali
konularda
teorik ve uygulamaya yönelik bilgi
ve yöntemler, ekonomi ve hukuk
bilgisiyle birlikte verilmektedir.
Dört yıllık eğitim süresi boyunca
Kamu Maliyesine Giriş, Maliye Teorisi,
Maliye Tarihi, Vergi Usul Hukuku,
Bütçe Teorisi ve Tekniği, Devlet
Borçları, Bütçe Politikası, Vergi
Hukuku, Mahalli İdareler Maliyesi,
Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası,
Uluslararası Mali Kurumlar, Mali Yargı,
Vergi Uygulamaları, Kamu İktisadi
Teşebbüsleri, Vergi Denetimi gibi
maliye alanına ilişkin dersler ile birlikte
matematik, istatistik, muhasebe,
ekonomi
ve
hukuk
alanlarına
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ilişkin eğitim de verilmektedir.
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı
olarak “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
programı uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Maliye
bölümü
mezunları,
özel
sektördeki bankalar ile çeşitli kurum
ve kuruluşların mali işleri ile ilgili
birimlerinde
çalışabilirken
kamu
personeli seçme sınavı (KPSS) ile
devlet kurumlarında iş bulma imkanına
sahiptirler. Mezunlar, Mahalli İdareler
(Valilikler, Kaymakamlıklar), Kamu
İktisadi Teşebbüsleri, Maliye Bakanlığı
veya bağlı birimleri, mal müdürlükleri,
vergi
daireleri,
defterdarlıklar,
Sosyal Sigortalar Kurumu, Devlet
Planlama Teşkilatı, Gümrük Bakanlığı,
bankalar ve diğer özel ekonomi ve
finans kuruluşlarında çalışabilirken
serbest muhasebeci olarak da görev
yapabilirler.
Mezunlar aynı zamanda mali müşavir
olma olanağına da sahiptirler.
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Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü’nün amacı, kamu sektöründe
çeşitli
makamlarda
çalışacak
bireyleri yetiştirmektir.
Geleceğin
siyasilerini
ve
bürokratlarını donanımlı bir şekilde
yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan
bu bölüm, dünya ve ülke genelinde
yaşanan gelişmeleri göz önünde
tutarken, sosyal, siyasal ve yönetsel
alanda ortaya çıkabilecek sorunları
öngörerek bunlara yönelik çözüm
önerilerinde bulunmaktadır.
Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü, öğrencilerimizin
yönetim, siyaset, hukuk, genel kültür
ile analitik düşünme alanlarındaki
yeteneklerini desteklemekte ve bu
sayede öğrencilerimizin hem özel
sektör hem de kamu sektöründe
çalışmalarına
imkan
verecek
bilgi
birikimini
oluşturmalarını
sağlamaktadır.
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı
olarak “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
programı uygulanabilmektedir
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
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kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü mezunları genellikle Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının
merkez ve taşra birimlerinde, yerel
yönetim birimlerinde, uluslararası
kuruluşlarda, düşünce kuruluşlarında,
sivil toplum kuruluşlarında ve özel
sektörde iş bulma imkanına sahiptirler.
Bölümün
mezunları,
idari
yargı
hakimliği, kaymakamlık, uzmanlık,
müfettişlik ve mülki idare amirliği gibi
kadrolarda istihdam edilebildikleri gibi,
Sayıştay, Rekabet Kurumu ve benzeri
kamu kurumlarının yurt içi ve yurt dışı
birimlerinde de çalışabilmektedirler
Mezunlar ayrıca, kamu ve özel sektöre
ait banka, sigorta şirketleri, factoring
kuruluşları gibi finans sektörü ile ilgili
alanlarda çalışabilecekleri gibi diğer
sektörlerin farklı departmanlarında da
çalışma imkanına sahiptirler.
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Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Uluslararası
İlişkiler
Bölümü’nün
amacı,
uluslararası
sistemin
tarihi, işleyişi, hukuksal çerçevesi,
devletlerarası ilişkiler ve sistemde
Türkiye'nin
konumu
hakkında
öğrencileri yetkin bir donanıma
ulaştırmaktır.
Bölüm,
vizyon
sahibi,
öngörü
yeteneği
gelişmiş,
globalleşen
dünyada meydana gelen olayları
yorumlamada analitik düşünebilen
bireyler yetiştirmeyi hedefler.
Örgün öğretim ve ikinci öğretim
düzeyinde eğitim-öğretim veren
Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki
akademik faaliyetler, Avrupa Birliği
Siyaseti ve Uluslararası ilişkiler
Anabilim Dalı, Devletler Hukuku
Anabilim Dalı, Siyasi Tarih Anabilim
Dalı ve Uluslararası İlişkiler Anabilim
Dalı bünyesinde yürütülmektedir
Uluslararası İlişkiler Bölümümüzde
Uluslararası
İlişkiler
disiplinini
anlamada Siyaset Teorisi, Dış Politika,
Diplomasi Tarihi, Uluslararası Hukuk
gibi temel dersler sunulmaktadır.
Tüm bunlara ek olarak küreselleşme
çağının
temel
öğeleri
olan
bilgisayar, internet ve yabancı
dil
öğrenimine
de
bölümün
programında geniş yer verilerek bu
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konularda öğrencilerin üst düzeyde
donatılmaları üzerinde durulmaktadır.
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı
olarak “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
programı uygulanabilmektedir
Bölümümüz eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Uluslararası
İlişkiler
Bölümü
mezunları, kamu ve özel sektörde,
Dışişleri Bakanlığı’nda, araştırma
kuruluşlarında,
sivil
toplum
örgütlerinde,
Avrupa
Birliği,
Birleşmiş Milletler ya da NATO’nun
temsilciliklerinde,
basın-yayın
kuruluşlarının
uluslararası
haber
servislerinde, uluslararası kuruluşların
üst düzey yöneticiliklerinde, ithalatihracat,
bankacılık,
sigortacılık,
reklamcılık ve danışmanlık gibi
çeşitli alanlarda iş bulma imkanına
sahiptirler.
Mezunlar, ayrıca İçişleri Bakanlığı,
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret
Bakanlığı gibi devlet bürokrasisinin
üst
kademelerinde
görev
yapabilmektedirler.
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İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Akademik Kadro
Prof. Dr.

Zekai

Mete

Tarih

Prof. Dr.

Nurettin

Koçhan

Sanat Tarihi

Prof. Dr.

Yılmaz

Arı

Coğrafya

Doç. Dr.

Cemile

Şahin

Tarih

Doç. Dr.

Eylem

Güzel

Sanat Tarihi

Doç. Dr.

Kurtuluş

Demirkol

Tarih

Doç. Dr.

Osman

Ünlü

Türk Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr.

Serap

Toprak

Tarih

Doç. Dr.

Sinan

Uyğur

Türk Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

Adnan

Uzun

Türk Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

Bahtiyar

Aslan

Türk Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

Berna

Ayaz

Türk Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

Cengiz

Şeker

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi

Fatih

Sarıkaya

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi

Feride İmrana

Altun

Sanat Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa

Türk

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi

Resul

Yavuz

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi

Yalçın

Kahya

Sosyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

Zehra Nurdan

Atalay

Sosyoloji

Öğr. Gör.

Banu

Dündar

Türk Dili

Öğr. Gör.

Burcu

Aslan

Türk Dili

Öğr. Gör.

Hülya

Aydın

Türk Dili

Öğr. Gör.

İlker

Bayram

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Öğr. Gör.

Oğuz

Düzgün

Türk Dili

Öğr. Gör. Dr.

Ömer

Potur

Türk Dili

Araş. Gör.

Ali Fuat

Altuntaş

Türk Dili ve Edebiyatı

Araş. Gör.

Derya

Güllük

Türk Dili ve Edebiyatı

Araş. Gör.

Gözde

Geçimli

Sosyoloji

Araş. Gör.

Kadir

Purde

Tarih

Araş. Gör.

Uğur

Belen

Tarih
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Sanat Tarihi Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Sanat Tarihi Bölümü’nün amacı
evrensel boyutta bilgi üreten,
bilimsel ve kültürel birikime sahip
estetik düzeyi yüksek bir toplumun
gelişmesine katkıda bulunacak
bilimsel alanda geleneksel kültüre
ve değerlere saygılı, yeniliklere açık,
dünyadaki gelişmeleri takip eden
ve benimseyen bilimsel ve kültürel
verilere sahip sanat tarihçileri
yetiştirmektir.
Ülke geneli düşünüldüğünde, sanat
tarihi araştırma alanın oldukça fazla
olduğu ve sürekli geliştirilen kültür
ve sanat politikalarıyla alanda
mezun insan ihtiyacı artmaktadır.
Ülkenin sanat politikalarına katkı
sağlayabilecek kalifiye elemanlara
ihtiyaç duyulması, bu programın
amaçlarına ulaşmasını sağlayacaktır.

Nurettin
Koçhan
Üniversitemiz
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölüm Başkanı olarak
görevini sürdürmektedir.

Çalışma Alanları
Sanat Tarihi Bölümü’müzden başarıyla
mezun olan öğrenciler Lisans Diploması
ile Sanat Tarihçisi unvanını alırlar.
Mezunlar başta Kültür ve Turizm
Bakanlığına bağlı müzelerde, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında,
Vakıflar Genel Müdürlüğünde, Türkiye
Elektrik Kurumu, karayolları, belediye
vb. kamu kuruluşlarında, belediyeler
ve İl Özel İdaresi bünyesindeki
KUDEB’lerde, Bayındırlık projelerinde,
özel müzelerde, akademisyen olarak
üniversitelerimizde, formasyon eğitimi
alarak öğretmenlik mesleğinde ve
serbest olarak özel sektöre bağlı
bir çok kurumda çalışma imkanı
bulabilmekte, turizm alanında rehberlik
yapabilmektedir.

Kyzikos Antik Kenti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son
zamanlarda başlattığı 12 ay açık
tutulan kazı alanlarında çalışmak
üzere uzman ihtiyacının artacağı
öngörülmektedir.
Bu
talebe
karşılık, alanında uzman bireylerin
yetiştirilmesi de ayrıca önemlidir.
1988’de başlanıp, 1996’ya kadar
sürdürülen,
1996’dan
2006
yılına kadar herhangi bir çalışma
yapılmayan Kyzikos Antik Kenti’nde,
2006 yılında kazı çalışmalarına
yeniden
başlanmasıyla
Kazı
Başkanlığı Görevi’ni üstlenen ve
bugüne kadar sürdüren Prof. Dr.
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Gönen Alacaoluk Kalesi

Bandırma Arkeoloji Müzesi
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Tarih Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Tarih Bölümü’nün amacı, tarih
bilgi ve donanımına sahip, objektif
değerlendirmeler yapabilen, bilgi
birikimi ve tecrübelerini gelecek
nesillere en doğru ve güncel bir şekilde
aktarmayı
hedefleyen
öğretim
elemanları yetiştirmektir. Bölüm
ayrıca, sosyal bilimlerin öneminin
giderek arttığı çağımızda, ülkemizin
ve çevre ülkelerin ihtiyacı olan
tarih araştırmacılarını yetiştirmeyi
hedeflemektedir.
Bölümümüzde lisans eğitimi alan
öğrencilerimiz, dört yıllık lisans
eğitimi boyunca Mesleki İngilizce
dersleriyle de desteklenmektedirler.
Üçüncü
sınıftan
itibaren
ise
öğrencilerimize
seçmeli
olarak
ikinci bir yabancı dil eğitimi fırsatı
verilmekte ve dört dönem boyunca
bu eğitim sürdürülmektedir. Böylece
Tarih Bölümü’nü bitiren bir öğrencinin
İngilizceyi
akademik
anlamda
kullanabilecek düzeye gelmesi ve
diğer bir kaynak dilini temel seviyede
öğrenmesi
hedeflenmektedir.
Ayrıca
bölümümüzün
ders
programında yer alan iki önemli
uygulamalı
teknik
ders,
Tarih
Bölümü
öğrencilerinin
gerek
ödevlerini
hazırlama
esnasında
gerekse alanlarıyla ilgili çeşitli
projeler gerçekleştirme aşamasında
kendilerine son derece faydalı
olacaktır. Öğrencilerimiz aldıkları
eğitim kapsamında tarihi olgu
ve olayları farklı disiplinlerin de
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yardımıyla yorumlama, sorgulama,
eleştirel ve yaratıcı bir yaklaşımla
değerlendirebilme
yeteneği
kazanmaktadırlar.
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı
olarak “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
programı uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
fiziksel
donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Tarih Bölümü’nden mezun olan
öğrenciler
“tarihçi”
unvanını
alırlar.
Mezunlarımız,
pedagojik
formasyon
alarak
devlet
okullarında veya özel okullarda
öğretmenlik
yapabilmektedirler.
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür
Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü, TBMM Kütüphanesi,
Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk
Tarih Kurumu Başkanlığı, Atatürk
Araştırma Merkezi Başkanlığı ve
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
gibi kamu kurumlarında uzman
veya mütercim olarak çalışabilme
imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca yeni
yapılan düzenlemeyle Tarih Bölümü
mezunlarına, lisansüstü eğitimlerini
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi,
Kamu Yönetimi, Hukuk ve İktisat
alanlarında
yaptıkları
takdirde
Kaymakamlık Sınavı’na girme hakkı da
tanınmıştır.
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Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün
amacı, Türk Dili ve Edebiyatı’nı
geliştirecek ve yaygınlaştıracak
bireyler ve dünya ölçeğinde söz
sahibi
olabilecek
araştırmacılar,
akademisyenler, nitelikli öğretmenler
ile
bilim
ve
kültür
insanları
yetiştirmektir.
Bölüm ayrıca, Türk dilinin tarihini
bilen ve günümüz metinlerini okuyup
anlayabilen, bu metinleri dil bilgisi
ve edebi yönleriyle inceleyebilen,
karşılaştığı metinleri farklı disiplin ve
usulleri kullanarak değerlendirebilen,
Türk dilinin inceliklerini ortaya
koyan metinlerini anlama becerisini
kalem
oynatabilme
yeteneğiyle
buluşturan öğrenciler yetiştirmeyi de
hedeflemektedir.
Bölümümüz öğrencilerine, eğitimöğretim sürecinin ilk dört yarıyılında
Türk Dili ve Edebiyatı’nın çeşitli
saha ve dönemlerine ait dil
yadigarlarını anlama ve kavrama
imkanı
veren,
dil
becerisini
kazandıracak bir öğretim programı
sunulmaktadır. Son dört yarıyılında
ise, ağırlıklı olarak edebi metinlerin
kuramsal
çerçevede
incelenip
yorumlanabilmesini
sağlayacak
bilgi ve usuller öğretilmektedir.

Ayrıca öğrencilerin edindikleri temel
bilgileri karşılaştırmalı ve uygulamalı
olarak
kullanmalarına
zemin
oluşturacak seçmeli ders imkanları
da müfredatımızda yoğun ölçüde yer
almaktadır.
Bölümümüzde öğretim dili Türkçe’dir.
Ancak uluslararası iletişim kurabilme,
farklı ülkelerde araştırma imkanları
bulma ve buralardaki kaynaklardan
yararlanabilme şartlarından birisi
olarak
gördüğümüz
yabancı
dil öğrenimine de ayrıca önem
verilmektedir. Bu kapsamda bölümde
öğrenci
isteğine
bağlı
olarak
“İngilizce Hazırlık Sınıfı” programı
uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
“Türk Dili ve Edebiyatı” bölümü
mezunlarına
“Türkolog”
unvanı
verilmektedir.Mezunlarkütüphanelerde,
arşivlerde, Kültür
Bakanlığında
veya TRT’de görev alabilirler. Ayrıca
öğretmenlik sertifikası alanlar orta
dereceli okullarda “öğretmen” olabilirler.
Özel yetenekleri olanlar ise gazete ve
dergilerde “yazmanlık” veya “editörlük”
de yapabilirler.

Dîvânü Lugāti’t-Türk’ün Mukaddimesi
(Millet Ktp., Ali Emîrî, Arabî, nr. 4189)
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MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Akademik Kadro
Prof. Dr.

Feyzullah

Temurtaş

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Prof. Dr.

Mehmet

Tektaş

Ulaştırma Mühendisliği

Prof. Dr.

Nevin

Aytemiz

Mühendislik Temel Bilimleri

Doç. Dr.

Abdullah

Yeşil

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doç. Dr.

Halit

Öztekin

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr.

Muhammet Nuri

Seyman

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah

Gökyıldırım

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Adem

Dalcalı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Bahar

Milani

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Bülent

Büyük

Mühendislik Temel Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

Cemil

Közkurt

Ulaştırma Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Evren

İşen

Elektrik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Harun

Özbay

Elektrik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Hasan

Şahin

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin Oktay

Erkol

Elektrik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

İlyas

Özer

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

İsmail

Koçak

Mühendislik Temel Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

Kerem

Özdemir

Mühendislik Temel Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

Muhammed

Milani

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Onursal

Çetin

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Özlem

Orhan

Mühendislik Temel Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

Serhat Berat

Efe

Elektrik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

Taylan

Engin

Ulaştırma Mühendisliği

Araş. Gör.

Buket

Toptaş

Bilgisayar Mühendisliği

Araş. Gör.

Caner

Pense

Ulaştırma Mühendisliği

Araş. Gör.

Erkam

Demirci

Bilgisayar Mühendisliği

Araş. Gör.

Fatih

Ergezer

Ulaştırma Mühendisliği

Araş. Gör.

Muhammet Oğuz

Korkmaz

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Araş. Gör.

Osman

Işık

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Araş. Gör.

Sadık

Çatak

Elektrik Mühendisliği

Araş. Gör.

Şerife Gülsüm

Demir

Ulaştırma Mühendisliği

Araş. Gör.

Umut

Aydın

Ulaştırma Mühendisliği

Araş. Gör.

Üstün

Atak

Ulaştırma Mühendisliği
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Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi

Çalışma Alanları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün
amacı, alanında temel mühendislik
bilim ilkelerini konu alan, teorik ve
uygulamalı bilgisayar eğitimini lisans
düzeyinde vermektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü
başarı ile tamamlayan öğrencilere
“Bilgisayar Mühendisi” diploması verilir.

Bölümümüzde, Bilgisayar Bilimleri
Anabilim Dalı, Bilgisayar Donanımı
Anabilim Dalı ve Yazılım Anabilim Dalı
olmak üzere toplamda üç anabilim
dalı mevcuttur.
Bölümümüzde temel mühendislik
kavramlarının yanı sıra yazılım,
donanım,bilgisayar
mimarisi,
bilgisayar ağları ve yapay zeka
gibi konularda da eğitim-öğretim
verilmektedir.
Teorik
dersler
laboratuvar
uygulamaları
ile
desteklenmektedir. Mezuniyet için
ayrıca, toplam 40 iş günü endüstri
stajı zorunludur.
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı
olarak “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
programı uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her
türlü
yeterliliğe
sahiptir.
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Bölümümüz mezunları hemen hemen
tüm sektörlerde faaliyet gösteren
firmalarda çalışabilmelerinin yanı sıra
AR-GE faaliyeti gerektiren bütün
sahalarda görev alabilmektedirler.
TRT, Türkiye Elektrik Kurumu, Türksat,
Aselsan, TAİ, TÜBİTAK, ASELSAN,
ROKETSAN, HAVELSAN, Havaalanları,
DPT, Belediyeler, Bankalar, Google,
Microsoft, Arçelik, Vestel, Türk Telekom,
Turkcell, Vodafone, Organize Sanayi
Bölgelerindeki fabrikalar, Şantiyeler,
Bilgisayar, Yazılım ve Haberleşme
Firmaları, vb. birçok firmada istihdam
olanağı bulabilmektedirler.
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Elektrik Mühendisliği
Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Alanında temel mühendislik bilim
ilkelerini konu alan, teorik ve uygulamalı
elektrik mühendisliği eğitimini lisans
düzeyinde vermeyi amaç edinen bir
bölümdür. Bölümümüz 2018 yılında
kurulmuş olup eğitim kalitesini ve
araştırmalarını artan bir eğilim ile
büyütmektedir. Bu çerçevede, Elektrik
Mühendisliği Bölümü 4 doktor öğretim
üyesi ve 2 araştırma görevlisi ile üç
anabilim dalında eğitime hazırdır;
Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri
Anabilim Dalı
Elektrik Makineleri Anabilim Dalı
Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
Bölümümüzde temel mühendislik
kavramlarının
yanında
elektrik,
elektronik, güç elektroniği, güç
sistemlerinin tasarımı ve analizi,
yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik
makineleri
ve
elektromanyetik
alanlar konularında eğitim-öğretim
verilmektedir. Dört yıllık eğitim
programını başarı ile tamamlayan
öğrencilere
Elektrik
Mühendisi
diploması verilir. Teorik dersler
laboratuvar
uygulamaları
ile
desteklenmektedir. Mezuniyet için
ayrıca, toplam 40 iş günü endüstri
stajı zorunludur.
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Bölümde, öğrenci isteğine bağlı
olarak “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
programı uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Elektrik
Mühendisliği
Bölümü’nü
başarı ile tamamlayan öğrencilere
“Elektrik Mühendisi” diploması verilir.
Bölümümüz
mezunları
elektrik,
elektronik ve haberleşme alanlarındaki
danışmanlık firmalarında çalıştığı
gibi Ar-Ge faaliyeti gerektiren bütün
sahalarda görev almaktadırlar. Atom
Enerjisi Kurumu, TEDAŞ, TEİAŞ ve
diğer elektrik firmaları ile elektronik
ve haberleşme sektöründe, ulusal
ve uluslararası şirketlerde, radyo ve
TV yayın kuruluşlarında, internet
hizmetleri
ile
ilgili
kuruluşlarda
ve sağlık sektöründe araştırmageliştirme, üretim ve pazarlama
birimlerinde, üniversitelerimizde, Vestel
Elektronik, Türk Telekom, Türkcell,
TUBİTAK, TAI, ASELSAN, Renault, Beko
gibi kuruluşlarda ve dünya çapında
üniversitelerde
veya
araştırma
merkezlerinde iş imkânına sahiptirler.
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Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Elektronik
ve
Haberleşme
Mühendisliği Bölümü’nün amacı,
alanında temel mühendislik bilim
ilkelerini konu alan, teorik ve
uygulamalı elektronik ve haberleşme
eğitimini lisans düzeyinde vermektir.

kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Bölümümüzde, Devreler ve Sistemler
Anabilim
Dalı,
Elektromanyetik
Alanlar ve
Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı, Elektronik Anabilim
Dalı, Kontrol ve Kumanda Sistemleri
Anabilim Dalı ve Telekomünikasyon
Anabilim Dalı olmak üzere toplamda
beş anabilim dalı mevcuttur.

Çalışma Alanları

Bölümümüzde temel mühendislik
kavramlarının yanı sıra elektrik,
elektronik devre ve sistemlerinin
tasarım ve analizi, haberleşme
sistemleri, mikrodalga tekniği ve
elektromanyetik alanlar konularında
eğitim-öğretim verilmektedir. Teorik
dersler laboratuvar uygulamaları ile
desteklenmektedir. Mezuniyet için
ayrıca, toplam 40 iş günü endüstri
stajı zorunludur.
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı
olarak “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
programı uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
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Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Bölümü’nü başarı ile tamamlayan
öğrencilere “Elektronik ve Haberleşme
Mühendisi” diploması verilir.
Bölümümüz
mezunları
elektrik,
elektronik
ve
haberleşme
alanlarındaki danışmanlık firmalarında
çalışabilmelerinin yanı sıra AR-GE
faaliyeti gerektiren bütün sahalarda
görev alabilmektedirler.
Atom Enerjisi Kurumu, elektrik
firmaları ile elektronik ve haberleşme
sektöründe, ulusal ve uluslararası
şirketlerde, radyo ve televizyon yayın
kuruluşlarında, internet hizmetleri
ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık
sektöründe
araştırma-geliştirme,
üretim ve pazarlama birimlerinde,
üniversitelerimizde,
TÜBİTAK,
ASELSAN gibi kuruluşlarda ve
dünya çapında üniversitelerde veya
araştırma merkezlerinde iş imkanına
sahiptirler.
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ÖMER SEYFETTİN
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Akademik Kadro
Doç. Dr.

Abdulkadir

Özdemir

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doç. Dr.

Çağatay

Başarır

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doç. Dr.

Harun

Yıldız

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doç. Dr.

Hatice

Aydın

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doç. Dr.

Tarhan

Okan

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doç. Dr.

Turgay

Kalaycı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doç. Dr.

Zülfükar

Bayraktar

Medya ve İletişim

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet

Güven

Medya ve İletişim

Dr. Öğr. Üyesi

Aysel

Kurnaz

Medya ve İletişim

Dr. Öğr. Üyesi

İpek

Tok

Medya ve İletişim

Dr. Öğr. Üyesi

Orhan

Duman

Medya ve İletişim

Dr. Öğr. Üyesi

Özer

Yılmaz

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Dr. Öğr. Üyesi

Selva

Staub

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Dr. Öğr. Üyesi

Senem

Nart

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Dr. Öğr. Üyesi

Ufuk

Çelik

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep

Özer

Yönetim Bilişim Sistemleri

Araş. Gör.

Ahmed Yusuf

Sarıhan

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Araş. Gör.

Burak

Yaprak

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Araş. Gör.

Esra

Tani

Medya ve İletişim

Araş. Gör.

Havva

Gözgeç Mutlu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Araş. Gör.

Hayrullah

Altınok

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Araş. Gör.

Şeyma

Şahiner Yılmaz

Yönetim Bilişim Sistemleri
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Medya ve İletişim
Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Medya ve İletişim Bölümü’nün amacı,
iletişim alanında yaşanan değişim ve
gelişmelerin yarattığı gereksinimleri
karşılamak üzere nitelikli elemanlar
yetiştirmektir.
Yeni
iletişim
teknolojilerinin
desteği ile başta sosyal medya
olmak üzere medya sektöründe
yetkin profesyonellere gereksinim
duyulmaya başlanmıştır. Bölümümüz
internet tabanlı bu yeni iletişim
ortamında
çalışacak
donanımlı
profesyonelleri yetiştirmektedir.
Medya ve İletişimi Bölümü öğrencileri,
ilk yıl fakültemizin diğer bölümleri ile
ortak bir program izledikten sonra,
diğer yıllarda hem fakültemizin hem
de diğer fakültelerin ilgili dersleri
ile oldukça çeşitlenmiş seçimlik
havuzdan
ders
alabilecektirler.
Böylelikle öğrencilerimiz ilgi alanları
doğrultusunda
teknik
ya
da
kuramsal derslere yönelebileceklerdir.
İletişim
disiplininin
kuram,
araştırma
ya
da
uygulama
alanlarında uzmanlaşabileceklerdir.
Disiplinlerarası bir perspektifle iletişim
sürecinin üretim, dağıtım ve alımlama
süreçlerine ilişkin gerekli altyapıyı
sağlayacaklardır.
Medya ve İletişim Bölümü’nde,
sektörün
gereksinim
duyduğu
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istihdam
ihtiyacını
karşılamaya
yönelik olarak, teorik bilgilerin
yanı sıra uygulamalı eğitim de
verilmektedir. Medya ve iletişim
alanında tek bir alana yönelmek
yerine medya ve iletişim alanıyla
ilgili çok yönlü bilgilerin verildiği ve
öğrencilerin kendi istek ve ilgileri
doğrultusunda seçimlik derslerle
kendilerini medya ve iletişim alanında
geliştirebileceği
bir
bölümdür.
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı olarak
“İngilizce Hazırlık Sınıfı” programı
uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Bölümden mezun olan öğrenciler,
televizyon yayıncılığı, radyo yayıncılığı,
internet yayıncılığı, kurumsal iletişim
merkezleri, ulusal ve yerel gazeteler,
haber ajansları, baskı ve yayın
kuruluşları, reklam ajansları, sosyal
medya mecrası, yapım şirketleri, dergi
yayıncılığı ve serbest girişimcilik
alanlarında çalışabilmektedirler.
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Uluslararası Ticaret
ve Lojistik Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Bölümün amacı, modern uluslararası
ticaret ve lojistik bilimleri ile
uygulamalarını
çok
iyi
bilen
uzmanlar yetiştirmektir. Bölüm ders
programlarında yer alan çok sayıdaki
seçimlik ders sayesinde öğrenciler
tercih ederlerse iki alandan bir
tanesine ağırlık verebilirler. Ayrıca
eğer istenirse iki alandan da uygun
sayıda ders alarak her iki bilim dalına
da eş değer ağırlık verilebilir.
Uluslararası ticaret ve lojistiğin
bir arada yer alması öğrenciler
açısından çok büyük bir avantaj
sağlamaktır. Farklı faaliyet alanları
olmalarına rağmen aralarında çok
önemli ilişkiler vardır. Günümüzde
uluslararası ticaret, ancak modern
lojistik
faaliyetleri
çerçevesinde
yürütülebilmektedir.
Dolayısıyla
uluslararası ticaret uygulamaları
alanında
uzmanlaşmış
kişilerin
mutlaka lojistik bilgilerine de sahip
olmaları gerekir.
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı
olarak “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
programı uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
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kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Günümüzde,
yoğun
ekonomik
küreselleşme
çerçevesinde
uluslararası ticaret ve lojistik ile ilişkisi
bulunmayan özel veya kamusal şirket
kalmamıştır. Bu nedenle “Uluslararası
Ticaret
ve
Lojistik
Bölümü”
mezunlarının çalışma alanları son
derece geniştir. Mezunlarımız tüm
şirketlerin dış ticaret, finans ve lojistik
departmanları ile lojistik firmalarında
iş bulma imkanına sahiptirler.
Dört yıllık lisans öğretimi veren
“Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bölümü”
ekonomi,
uluslararası
ticaret, finans, bankacılık ve lojistik
alanlarındaki
diğer
fakülte
ve
yüksekokul bölümlerine eşdeğer
olduğu
için,
mezunlarımız
bu
okullardan mezun olanların elde
edebilecekleri tüm haklara da
sahiptirler.
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Yönetim Bilişim
Sistemleri Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün
amacı, bilgisayar ve bilgi sistemlerin
güvenliği, karar destek süreçleri, veri
güvenliği, veri madenciliği, e-ticaret,
veri tabanı sistemleri, web tasarımı
ve yönetimi, web teknolojileri, bulut
bilişim, mobil programlama, sosyal
medya gibi güncel konular ve bunların
iş dünyasının nasıl şekillendirdiği
konularında uzmanlık kazandırmaktır.
Hayatımızın her alanına giren ve
yaşantımızın artık ayrılmaz bir
parçası haline gelen bilgi teknolojileri
tabanlı sistemler (her türlü internet
tabanlı
uygulama,
otomasyon
programı, oyun programı, planlama
ve yönetim programları, rezervasyon
programları,
hastane
yönetim
sistemleri, bilgi ve bilgisayar güvenliği
programları vs. ) doğal olarak ticareti,
pazarlamayı, yönetimi (teknoloji,
insan kaynakları, kurumsal kaynaklar,
lojistik vb.) ve ürün ve hizmetlerinin
satışını da etkilemektedir. Artık
ticaret
geleneksel
yollardan
elektronik hale geçmiş durumdadır
ve birkaç yıl içerisinde mobil cihazlar,
akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar ve
sosyal medya üzerinden yapılır hale
gelecektir.
Yönetim
Bilişim
Sistemleri
bölümünde, bilgi teknolojileri ile
ilgili sistemlerin analizi, tasarım ve
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uygulamalarının her safhası detaylı
olarak öğretilirken geleneksel işletme
programları müfredatından da derslere
yer verilir (yönetim, finans, satış,
pazarlama, ekonomi gibi).
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı olarak
“İngilizce Hazırlık Sınıfı” programı
uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu ve bilimsel üretime ortam
sağlayan
fiziksel
donanımı
ile
öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin
verimliliğini artıracak ve onları küresel
rekabete hazırlayacak her türlü
yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Bu programdan mezun olanlar,
edindikleri ileri düzey işletme ve
teknoloji yönetimi bilgileriyle, sürekli
gelişme gösteren e-ticaret, sosyal
medya, mobil yaşam gibi alanlar başta
olmak üzere iş hayatında önemli bir
avantaj elde edeceklerdir. Mezunlarımız,
bilgiye dayalı olarak iş yapan her türlü
kurum/kuruluş ve şirkette (bankacılık,
telekom, lojistik, sağlık, turizm gibi),
medya kuruluşlarında, ajanslarda,
sosyal medya ve ilgili kuruşlarda,
kısaca verinin bilgiye dönüştürülüp
kullanıldığı her alan ve sektörde
rahatlıkla iş bulabilmektedirler.
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Akademik Kadro
Prof. Dr.

Hüseyin

Eseceli

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr.

İbrahim

Tümen

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr.

Serap

Altuntaş

Hemşirelik

Prof. Dr.

Uğur

Günşen

Beslenme ve Diyetetik

Doç. Dr.

Dilek

Avcı

Hemşirelik

Doç. Dr.

Diler

Aydın

Hemşirelik

Doç. Dr.

Latife

Utaş Akhan

Hemşirelik

Doç. Dr.

Recep

Yıldız

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe

Çiçek Korkmaz

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

Berna

Akay

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

Berna

Köktürk Dalcalı

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

Burçin

Akçay

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi

Cennet

Göloğlu Demir

Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

Didem

Ayhan

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

Ekrem

Sevim

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

Fatma Nur

Yılmaz

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi

Gökhan

Aba

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

Gülhan

Yılmaz Gökmen

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi

Hamiyet

Yüce

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi

Handan

Türkmen

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

Kevser

Tarı Selçuk

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

Şahende Esin

Şeker

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

Şirin

Özkan

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

Yılda Arzu

Aba

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep

Aca

Sosyal Hizmet

Öğr. Gör.

Fehim

Göze

Hemşirelik

Öğr. Gör.

Nurdan

Şahin

Hemşirelik

Araş. Gör.

Ayşe Sinem

Taş

Hemşirelik

Araş. Gör.

Buket

Gönen

Beslenme ve Diyetetik

Araş. Gör.

Canan

Bozkurt

Hemşirelik

Araş. Gör.

Dolunay Özlem

Kilit

Sağlık Yönetimi

Araş. Gör.

Emre

Çiydem

Hemşirelik

Araş. Gör.

Fatma

Aslan Demirtaş

Hemşirelik

Araş. Gör.

Gönül

Yılmaz

Hemşirelik

Araş. Gör.

Melike Sümeyye

Cengiz

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Araş. Gör.

Mücahit

Baykul

Sosyal Hizmet

Araş. Gör.

Ramazan Mert

Atan

Beslenme ve Diyetetik

Araş. Gör.

Şule

Keçelioğlu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Araş. Gör.

Tuba

Aydın

Beslenme ve Diyetetik

Araş. Gör.

Tuğba

Sınmaz

Hemşirelik

Araş. Gör.

Zübeyde Ezgi

Özgen

Hemşirelik
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Beslenme ve
Diyetetik Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün
amacı, farklı yaş gruplarının enerji
ve besin ögesi gereksinimlerini
belirleyebilen, bireylere ve gruplara
beslenme ve diyetetik konusunda
çözüm önerileri getiren, danışanlara
özel diyet programları geliştiren,
hazırlayan ve uygulayan, gıda
sektöründe, üretim, yönetim ve
organizasyon, araştırma-geliştirme
aktivitelerini gerçekleştiren eğitim
veren bilgi ve beceriye sahip insan
gücünü
yetiştirmektir.
Ayrıca
bölümde, Türk toplumunun, beslenme
alanındaki
gereksinimlerine
özgün sorunların saptanması da
hedeflenmektedir.
Beslenme ve Diyetetik Bölümümüzde
birinci yıl temel ve mesleki giriş
dersleri, ikinci ve üçüncü yıllarda
ise
beslenme
ve
diyetetikte
hastalıkların değerlendirilmesi ve
tedavi yaklaşımlarına yönelik dersler
verilmektedir. Ayrıca teorik ve
uygulamalı olarak alınan bilgi 3. sınıf
yaz stajı ve 4. Sınıf klinik uygulamaları
ile desteklenir.
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı
olarak “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
programı
uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
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kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Öğrencilerimiz
eğitim
sürecini
başarı ile tamamlamaları halinde
"diyetisyen" unvanı alarak mezun
olacaklardır. Mezunlarımız tüm sağlık
birimleri
(hastane,
anne-çocuk
sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri,
poliklinikler vb.), çeşitli kamu ve
özel
kuruluşlar,
yiyecek-içecek
işletmeleri, oteller, huzurevleri, yaşlı
bakım evleri, kreşler, gıda sanayisinde
çalışabileceklerdir.
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Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyon
Bölümü’nün amacı, kişi ve toplum
sağlığını önemli ölçüde etkileyen,
sosyal ve ekonomik kayıplara ve çeşitli
fonksiyon bozukluklarına neden olan
hastalık, yaşlılık, ağrı, yaralanma veya
diğer tüm durumlarda bireyin fiziksel
fonksiyonunun korunması ve en üst
düzeye
çıkarılmasını
hedefleyen
rehabilitasyon hizmetlerini sunan
fizyoterapistleri yetiştirmektir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon çocuk,
genç, yetişkin veya yaşlı sağlıklı,
hasta ve engellilere tedavi amaçlı
uygulanan, kişinin yaşam kalitesini
arttıran
fonksiyonel
aktivite
eğitimlerinin yanı sıra çok sayıda
tedavi
yaklaşımı
uygulamasını
kapsayan ve sorunlara çözüm getiren
bir bilimdir.
4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan
mezunlar ‘’Fizyoterapist’’ unvanını
alır.
Fizyoterapistler,
yaralanma,
hastalık, doğuştan gelen özür,
hareket sistemi bozuklukları veya
diğer
durumlardan
kaynaklanan
ağrı ve fonksiyon bozukluklarında,
kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını,
ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel
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ölçme, değerlendirme ve inceleme
yöntemleri ile belirleyerek fonksiyonun
ve
fonksiyonel
kapasitenin
geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve
rehabilitasyon programını planlayan
ve uygulayan, ayrıca sağlıklı kişilerde
sağlığı geliştirmek ve devam ettirmek
amacıyla kişiye uygun egzersizler
ve çalışma alanları planlayan,
mesleki otonomiye sahip olan sağlık
personelleridir.
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyon
Bölümümü öğrencilerimiz, birinci yıl
temel ve mesleki giriş dersleri, ikinci
ve üçüncü yıllarda ise fizyoterapi
ve rehabilitasyonda değerlendirme
ve tedavi yaklaşımlarının yanı
sıra laboratuvar destekli olarak
hastalıklara ve yaş gruplarına
özel fizyoterapi ve rehabilitasyon
eğitimleri alırlar. Ayrıca teorik ve
uygulamalı olarak alınan dersler, 2
ve 3. sınıf yaz stajı ve 4. sınıf klinik
uygulamaları ile bütünleştirilir.
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı
olarak “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
programı uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her
türlü
yeterliliğe
sahiptir.

Çalışma Alanları
Bir fizyoterapist, tıp ekibinin üyesi
olarak bir çok farklı alanda çalışabilir.
Yataklı
tedavi
merkezlerindeki
(üniversite, kamu ve özel hastaneler)
Ortopedi ve Travmatoloji, Pediatrik
ve Erişkin Nörolojisi, Ruh Sağlığı
ve Psikiyatri, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon,
Beyin
ve
Sinir
Cerrahisi, Genel Cerrahi, Kardiyoloji,
Kalp
Damar
Cerrahisi,
Göğüs
Hastalıkları,
Çocuk
Hastalıkları,
Üroloji, Onkoloji, Kadın Doğum, KulakBurun-Boğaz,
Romatoloji,
Plastik
Cerrahi Klinikleri, Yoğun Bakım ve Yanık

Üniteleri; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezleri; Protez-Ortez Rehabilitasyon
Merkezleri; Amatör ve Profesyonel
Spor Kulüpleri; Huzurevleri ve Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri;
Kaplıca ve Kür Merkezleri; Evde
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri;
Endüstriyel Kuruluşlar ve birinci
basamak sağlık hizmetleri veren
kuruluşlarda
görev
yapabilirler.
Mezunlar ayrıca üniversite, yüksekokul
ve araştırma enstitülerinde mezuniyet
sonrası eğitimlerine devam ederek
akademisyen olabilirler.
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Hemşirelik Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi

Çalışma Alanları

Hemşirelik
Bölümü’nün
amacı,
evrensel değerler, ülke gerçekleri ve
gereksinimleri doğrultusunda birey,
aile ve toplumun sağlığını koruyan,
sürdüren, geliştiren ve bozulduğu
durumlarda sağlık bakım hizmeti
veren, yaşam boyu öğrenmeyi
benimseyen
eğitim,
yönetim
ve araştırma becerilerine sahip
hemşireler yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz eğitim sürecini başarı
ile tamamlaması halinde "hemşire"
unvanı alarak mezun olacaklardır.

Ayrıca
bölümde,
profesyonel
ve kaliteli hemşirelik bakımıyla
sağlığın korunması, geliştirilmesi ve
sürdürülmesini sağlayacak, insana
ve sağlık sorunlarına duyarlı, mesleki
etik standartlarını içselleştirmiş,
liderlik, eleştirel düşünme, problem
çözme ve karar verme becerilerine
sahip, ekip çalışmasına inanan,
toplumsal sorumluluğu üstlenmeye
hazır ve toplumun değişen sağlık
gereksinimlerine yanıt verebilecek
hemşirelerin
yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı
olarak “İngilizce Hazırlık Sınıfı”
programı uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.
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Hemşireler yurt içi ve yurt dışında
hastaneler, toplum sağlığı ile ilgili
alanlar, evde bakım merkezleri,
iş
yerleri,
araştırma
merkezleri,
okullar vb. birçok farklı alanda klinik
hemşiresi, yönetici hemşire, eğitim
hemşiresi,
iş yeri hemşiresi, okul
hemşiresi, özel dal hemşiresi olarak
çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlar,
yurt içinde ve yurt dışında yüksek
lisans ve doktora programlarına devam
edebilmekte,
akademik
yaşama
yönelebilmektedirler.
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Sağlık Yönetimi
Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Sağlık Yönetimi Bölümü’nün amacı,
sağlık sektöründe yaşanan hızlı ve
sürekli değişim, sağlık kurumları
yönetiminin de dinamik bir yapıya
bürünmesi zorunluluğunu beraberinde
getirmekte ve sağlık kurumları
yöneticilerinin de bu hızlı değişime
ayak uydurabilecek bilgi ve beceri
birikimine sahip mezunlar vermektir.
Sağlık Yönetimi Bölümü için önemli
olduğunu düşünerek hazırladığımız
ders programlarımızda ilk yıllarda
yönetim ve işletme ile ilgili temel
alanlarla başlamaktadır. Bu dersler
yönetime giriş, genel işletme, temel
hukuk, iktisada giriş gibi temel
yönetim ve ekonomi dersleridir.
Alan dersleri olarak ise sağlık
kurumlarında
yönetim,
sağlık
sistemleri ve politikası, epidemiyoloji,
halk sağlığı, sağlık kurumlarında
pazarlama
yönetimi,
sağlık
ekonomisi, sağlık hukuku gibi dersler
verilmektedir.
Derslerimizin amacı, öğrencilerimizi
bilişim
teknolojileri
bilgisi
ile
donatmış,
standardizasyon
ve
akreditasyon kavramlarına hakim bir

100

şekilde, yöneticilik kademelerinde
çok çeşitli etkin roller üstlenebilecek
kabiliyete sahip olarak yetiştirmektir.
Bölümde, öğrenci isteğine bağlı olarak
“İngilizce Hazırlık Sınıfı” programı
uygulanabilmektedir.
Bölümümüz, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı ve
diğer sağlık ile ilgili kurumların merkez
ve taşra örgütleri yönetim birimleri,
Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetim
birimleri, kamu ve özel sektör kaynaklı
sigorta kuruluşları, sağlık sorunlarıyla
ilgili çalışma yapan sivil toplum
kuruluşları, kamu hastaneleri ve özel
hastaneler, rehabilitasyon merkezleri,
hastane tedarik kuruluşları, ilaç
şirketleri, medikal şirketler, uluslararası
sağlık kuruluşları tarafından istihdam
edilebilecektir.
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YABANCI DİLLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Akademik Kadro
Öğr. Gör.

Kazım

Ar

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör.

Ayça

Kılıç Gönen

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör. Dr.

Bilal

Ezilmez

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör.

Büşra

Çakır

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör.

Jonathan G. A. English

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör.

Kım Danielle

Bernard

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör.

Kübra

Yazkan

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör. Dr.

Muhsin

Baran

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör.

Nomfundo Z.

Vılakazı

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör.

Nurçin

Şirin

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör.

Olga

Akshonova

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör.

Özlem

Serpen

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör.

Pınar

Akpınar

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör.

Sevcan

Ayper

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör.

Türkan

Yılmaz

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör.

Yalkın

Yalınız

Yabancı Diller Bölümü
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Yabancı Dil Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Yabancı Diller Yüksekokulu, yabancı dil
öğretimini üç alandaki dersler aracılığıyla
vermektedir.

Yabancı Dil Eğitimi

İsteğe Bağlı
Hazırlık

Zorunlu Yabancı
Dil Dersleri
(1. sınıf)

Seçmeli / Mesleki
Yabancı
Dil Dersleri

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı
Üniversitemizin önlisans, lisans ve
lisansüstü
programlarının
tümünde
isteğe bağlı hazırlık sınıfı programı
uygulanmaktadır. İsteyen öğrenciler 1 yıl
süreli İngilizce eğitimi alabilmektedirler.
Güz ve bahar olmak üzere 2 dönem isteğe
bağlı hazırlık sınıfı eğitimi verilmektedir.
Bu programın amacı, öğrencilere temel
İngilizce seviyesi oluşturmak ve onlara
hem eğitimleri süresince hem de meslek
yaşamlarında gerekli olan dil becerisini
kazandırmaktır.
Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerin
hedeflerine ulaşmaları ve yabancı dil
kazanımı sağlamaları için 3 aşamalı bir
plan öngörmektedir.
Bu aşamalar:

Hazırlık Sınıfı
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1. Sınıf

2./3./4. Sınıf
ERASMUS
Staj/İş

İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam etmek
için başvuran tüm öğrencilere seviye
tespit sınavı yapılmaktadır. Sınav ile aynı
veya benzer seviyede olan öğrencileri aynı
sınıfa yerleştirmek ve öğrencilerin hangi
seviyeden öğrenime başlayacaklarını
tespit etmek amaçlanmaktadır.

ilk defa kayıt olan öğrenciler girebilirler.
Sınava girmek isteyen öğrenciler kendi
fakülte dekanlıklarına veya meslek
yüksekokulu müdürlüklerine bir dilekçe
ile başvuruda bulunabilirler. Sınavdan
en az 60 (CC) ve üzeri alan öğrenciler
yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

Hazırlık sınıfında; öğrenciler İngilizce
seviyelerine göre gruplara ayrılarak
haftada 20 ile 28 saat arası ders
görmektedirler. Hazırlık sınıfı sonunda
başarılı olan öğrencilere üniversitemiz
tarafından
sertifika
verilmektedir.
İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız
olan öğrenciler de önlisans veya lisans
eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Seçmeli/Mesleki Yabancı Dil Dersleri

Kayıtlı oldukları fakülte ya da meslek
yüksekokuluna yazılı başvuru yaptıktan
sonra veya yıl içinde bu programdan
vazgeçme söz konusu değildir. Herhangi
bir nedenle hazırlık sınıfına devam
etmeyenler ancak 2020 - 2021 Akademik
Yılı Güz Dönemi’nde kendi alanlarında
ders alabilmektedir.
Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler 2
dönemde toplam 3 seviyeyi tamamlarlar.
Seviyeleri en düşük olan öğrenciler,
hazırlık sınıfında B1+/B2
seviyesini
tamamladıktan sonra 1. sınıf Yabancı Dil
1 ve Yabancı Dil 2 derslerini alırlar. Üçüncü
aşamada, iş yaşamı için İngilizce olarak
tasarlanmıştır. Öğrencilerin iki dönem
sonunda C1 seviyesini tamamlamaları
hedeflenmektedir.

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Tüm fakülte ve meslek yüksekokulu
öğrencileri, en az 2 yarıyıl yabancı dil
dersi alırlar. Bu dersler, fakültelerde
genellikle haftada 3 veya 4 saat (3/4
kredilik) verilmektedir.
Bu derslerden muaf olma imkanı
tanınmıştır. Her güz döneminin ilk haftası
içinde yapılan Muafiyet Sınavı’na o yıl

Bazı bölüm ve programlar, seçmeli
veya mesleki yabancı dil derslerine
yer vermektedir. Yüksekokul öğretim
elemanlarımız, bu dersler aracılığıyla
öğrencilerin özellikle kendi alanlarındaki
terminoloji ile tanışmalarını ve meslek

yaşamlarında
ihtiyaç
duyacakları
yabancı
dil
bilgisini
edinmelerini
sağlamayı hedeflemektedir. Öğrenciler,
ders
planlarını
inceleyerek
kendi
bölümlerinde seçmeli ve/veya mesleki
derslerin olup olmadığını görebilirler.

İleri Seviye Yabancı Dil Olanakları
Üçüncü aşamada ise; bölümlerde mesleki
yabancı dil dersleri, seçmeli yabancı dil
dersleri ve ERASMUS, yurt dışında staj,
yabancı dil gerektiren bir işte çalışma
ya da bir kursa devam ile öğrencilerin
İngilizce seviyelerini tamamlamaları
beklenmektedir.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI
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ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Akademik Kadro
Doç. Dr.

Ertan

Demirkapı

Adalet

Dr. Öğr. Üyesi

Alper

Özboyacı

Adalet

Dr. Öğr. Üyesi

Aytuğ Ceyhun

Çakır

Adalet

Dr. Öğr. Üyesi

Gizem

Arslan Demir

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Öğr. Gör.

Aziz

Yiğit

Adalet

Öğr. Gör.

Baki Tuna

Yazıcı

Adalet

Öğr. Gör.

Betül Gül

Şarsel

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
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Adalet Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Adalet Programı’nın amacı, kamu
kuruluşlarının ve özel sektörün ihtiyaç
duyduğu temel hukuk bilgisine
sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu
kapsamda, özellikle Adalet Bakanlığı
bünyesinde ihtiyaç duyulan nitelikli
ara insan gücünün yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.
Özellikle
son
yıllarda,
adalet
saraylarının
modernize
edilmesine
yönelik
çalışmalar, bölge adliye ve idare
mahkemelerinin faaliyete geçmesi
gibi gelişmeler, kamu alanında, hem
nitelik hem de nicelik olarak yeterli
adliye elemanlarına duyulan ihtiyacı
artırmıştır.
Program
öğrencileri,
öğrenimleri
boyunca alacakları Hukukun Temel
Kavramları, Medeni Hukuk, Ceza Usul
Hukuku gibi temel hukuki bilgilerin
kazandırıldığı teorik derslerin yanı
sıra yargı sürecinde ihtiyaç duyacağı
teknik bilgileri de tecrübeli meslek
insanlarının vereceği uygulamalı
dersler sayesinde öğrenerek meslek
hayatlarına donanımlı birer birey
olarak hazırlanabilecektir.
Program öğrencileri 3+1 Modeli
ile öğrenim görürler. Bu model ile
öğrencilerimiz program süresi olan 4
yarıyılın 3 yarıyılında yetkinlik dersleri,
temel alan dersleri, mesleki alan
uzmanlık derslerini tamamlar ve son
1 yarıyılda ise sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
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Programımız, eğitim ve
kalitesi, nitelikli ve güçlü
kadrosu
ve
bilimsel
ortam sağlayan fiziksel
ile
öğrencilerimizin
eğitimlerinin verimliliğini
ve onları iş hayatındaki
hazırlayacak her türlü
sahiptir.

araştırma
akademik
üretime
donanımı
akademik
artıracak
rekabete
yeterliliğe

Çalışma Alanları
Adalet Programı’ndan mezun olan
öğrencilerimiz hem kamu sektöründe
hem de özel sektörde çalışma
imkanına sahiptirler.
Kamu sektöründeki pozisyonlardan
bazıları, zabıt katipliği, mübaşirlik,
seçim katipliği, denetimli serbestlik
alanında müdürlük veya müdür
yardımcılığı, icra müdürlüğü veya
müdür yardımcılığı, icra memurluğu,
infaz ve koruma memurluğu, avukat
katipliği
ile
noter
katipliğidir.
Ayrıca
mezunlarımızın,
kamu
kurum ve kuruluşlarının hukuk
müşavirliklerinde ve icra dairelerinde
meslek elemanı olarak da çalışma
imkanı vardır. Kamu sektörünün
yanı sıra özel sektörde de hukuk
müşavirlikleri
ve
hukuk
bilgisi
gerektiren tüm birimlerde istihdam
olanakları bulunmaktadır.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Hukuk Fakültesi'ne geçiş ve
Açıköğretim Fakültesi’nde lisans
tamamlama hakkına sahiptirler.
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Ceza İnfaz ve
Güvenlik Hizmetleri
Program Hakkında Genel Bilgi
Günümüzde ceza infaz kurumlarında
istihdam edilen personelin kurum
içinde güvenliği sağlamanın ötesinde
ceza infaz kurumlarında kalan
hükümlülerin ıslah edilerek topluma
kazandırılmasını sağlayacak nitelikte
olması arzu edilmektedir.
İşte bu bağlamda, Ceza İnfaz ve
Güvenlik Hizmetleri Programı’nın
amacı, öğrencilerimizi, ceza infaz
kurumlarının
ihtiyaç
duyduğu
niteliklere sahip bireyler olarak mezun
etmek, böylelikle hem öğrencilerimizin
meslek sahibi olmalarına hem de
ilgili kurumların personel ihtiyacının
karşılanmasına katkı sağlamaktır.
Program öğrencileri, öğrenim süreleri
boyunca alacakları Hukukun Temel
Kavramları, İnfaz Hukuku, Ceza Usul
Hukuku gibi temel hukuki bilgilerin
kazandırıldığı teorik derslerin yanı
sıra ceza infaz kurumlarından
görevlendirilecek tecrübeli meslek
insanlarının vereceği uygulamalı
dersler sayesinde meslek hayatlarına
donanımlı
birer
birey
olarak
hazırlanabilecektir.
Program öğrencileri 3+1 Modeli
ile öğrenim görürler. Bu model ile
öğrencilerimiz program süresi olan 4
yarıyılın 3 yarıyılında yetkinlik dersleri,
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temel alan dersleri, mesleki alan
uzmanlık derslerini tamamlar ve son
1 yarıyılda ise sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları mesleki rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Program’dan
mezun
olan
öğrencilerimiz; hem ceza infaz
kurumları ve çocuk eğitim evlerinde
(çocuk ıslahevi), hem de denetimli
serbestlik müdürlüklerinde “infaz ve
koruma memuru” unvanı ile istihdam
imkanına sahip olacaktır. Ayrıca,
infaz ve koruma memurluğu için
Adalet Bakanlığı’nca yapılacak olan
personel alım sınavlarında program
mezunlarına öncelik tanınması söz
konusudur.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Sosyal Hizmet
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BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU
Akademik Kadro
Prof. Dr.

Bünyamin

Söğüt

Gıda Teknolojisi

Prof. Dr.

Nurcan

Değirmencioğlu

Gıda Teknolojisi

Doç. Dr.

Yavuz

Çokal

Gıda Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

Adnan

Çalışkan

Dış Ticaret

Dr. Öğr. Üyesi

Alper

Ekinci

Dış Ticaret

Dr. Öğr. Üyesi

Merih

Tetik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi

Mesut

Kuleli

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Dr. Öğr. Üyesi

Oğuzhan

Kıvrak

Bilgisayar Programcılığı

Dr. Öğr. Üyesi

Yavuz Tansoy

Yıldırım

İşletme Yönetimi

Öğr. Gör.

Ayşe Nur

Kapcı

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Öğr. Gör.

Burcu

Özdemir

Türk Dili

Öğr. Gör.

Cemal

Çelik

Bilgisayar Programcılığı

Öğr. Gör.

İnci Merve

Altan

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Öğr. Gör.

Mehmet Arif

Kayacan

Dış Ticaret

Öğr. Gör.

Muhammed Salih Kapcı

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Öğr. Gör.

Mustafa

İslamoğlu

İşletme Yönetimi

Öğr. Gör.

Nevzat

Çalış

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Öğr. Gör. Dr.

Reyhan

Sarıçiçek

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Öğr. Gör.

Sedat

Ersöz

Bilgisayar Programcılığı

Öğr. Gör.

Sertaç

Ercan

İşletme Yönetimi
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Bilgisayar
Programcılığı
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Program öğrencileri 3+1 Modeli
ile öğrenim görürler. Bu model ile
öğrencilerimiz program süresi olan 4
yarıyılın 3 yarıyılında yetkinlik dersleri,
temel alan dersleri, mesleki alan
uzmanlık derslerini tamamlar ve son
1 yarıyılda ise sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
Bilgisayar programcılığından mezun
olan öğrenciler gelişen e-ticaret
sektöründe girişimci olabilirler. Bu
programdan mezun olan öğrenciler
kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektörde teknik hizmetler sınıfında
“tekniker” unvanı ile görev alabilirler.
Yazılım firmaları, bilgisayar ve
teknik destek firmaları, bankalar,
sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar,
internet yayıncılık şirketleri, radyotelevizyon
şirketleri,
araştırma
şirketleri,
borsalar,
ulaştırma,
eğitim, lojistik firmaları, hizmet
sektöründe yer alan kuruluşlarda
çeşitli iş olanakları mevcuttur.
Kurumlarda, genel olarak bilgi
toplama ve bu bilgileri işleme ile
ilgili konularındaki problemlerinin
bilgisayarda
çözümlenmesi
alanlarında
çeşitli
görevler
üstlenebilirler. Ticari programların
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(SAP, LOGO TİGER, DYNAMICS v.b.
gibi) danışmanlığını üstlenebilirler.
Teknik servis olarak kendi atölye
veya firmalarını açabilirler.
Robotik teçhizat ve materyalleri
KOSGEB desteği ile alarak, çocuklar
için ihtiyaç olan bölgelerde eğitim
kursu açarak eğitmen veya girişimci
olarak görev yapabilirler.
Farklı fikir ve projelere destek veren
E-tohum gibi kuruluşlardan start-up
desteği alabilirler.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Bilgisayar-Enformatik, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri ve Teknolojileri,
Endüstri Mühendisliği, Fizik, Fizik
Mühendisliği, İstatistik, İstatistik
ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol
ve Otomasyon Mühendisliği,
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji
Mühendisliği, Uzay Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği.
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Dış Ticaret Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Dış Ticaret Programı’nın amacı,
günümüzün küresel piyasa ortamında
başta küçük ölçekli işletmeler olmak
üzere,
ihracat
pazarlamasında
faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyacı
olan gümrük mevzuatı ve dış ticaret
ve kambiyo mevzuatına hakim pratik
bilgilerle donatılmış eleman ihtiyacını
karşılamaktır. Programda, iktisadi
kavramların ve sınırlı kaynakların
insan ihtiyaçlarını karşılamak için
etkin şekilde kullanılması, dünya
dış ticaretinin temel prensiplerinin
irdelenmesi, Türkiye’nin dış ticaretinde
kullanılan hukuki ve teknik mevzuatın
uygulamalı olarak kavranması ile
ilgili konularda, uygulamada ortaya
çıkacak sorunları anlama, analiz
etme ve sorun çözme yeteneği
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dış Ticaret Programı, uzun yıllardan
bu yana üniversitemize bağlı olarak
Türkiye’nin önemli liman kentlerinden
olan
Bandırma’da,
varlığını
sürdürmekte ve Türkiye’nin dış
ticaretine yön verecek yeni nesiller
yetiştirmektir.
Program öğrencileri, öğrenim süreleri
boyunca alacakları dersler, alan
olarak iktisat, işletme, bilgisayar ve
dış ticaret teknik ve uygulamalarını
kapsamaktadır. Derslerden bazıları,
Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası
İktisat, İşletme, Pazarlama, Muhasebe,
Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri, İthalat
ve İhracat İşlemleri, Uluslararası
Taşıma,
Kambiyo
Yönetimi,
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Dış
Ticaretin
Finansmanı
ve
Lojistik’tir.
Derslerin
işlenmesi
öğretim
üyeleri
ile
interaktif
katılımının
sağlandığı, konularla
ilgili gerçek örneklerin tartışıldığı,
konuların
ödev
ve
projelerle
desteklendiği
ortamlarda
gerçekleştirilmektedir.
Bunun
yanında her öğrencinin dış ticaretle
ilgili kurum ve kuruluşlarda yapmak
zorunda olduğu staj, konuların
gerçek iş dünyasında uygulanmasını
sağlamaya yöneliktir.
Program öğrencileri 3+1 Modeli
ile öğrenim görürler. Bu model ile
öğrencilerimiz program süresi olan 4
yarıyılın 3 yarıyılında yetkinlik dersleri,
temel alan dersleri, mesleki alan
uzmanlık derslerini tamamlar ve son
1 yarıyılda ise sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Dış Ticaret mezunları Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve diğer
bazı bakanlıklara bağlı birimlerde
görev alabilirler. Ayrıca ithalat ve
ihracat ile uğraşan iş yerlerinde ve
ilgili departmanlarda çalışabilirler.
Ayrıca
mezunlar,
gümrüklerde
gümrük muhafaza memuru olarak
çalışabilirken bankaların kambiyo
bölümlerinde de görev alabilirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Yazılım Mühendisliği, Bankacılık,
Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve
Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve
Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi
Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme
Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik,
Lojistik Yönetimi Sermaye Piyasası,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Ulaştırma ve
Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası

Finans ve Bankacılık, Uluslararası
İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik,
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık,
Uluslararası Lojistik Yönetimi,
Uluslararası Ticaret, Uluslararası
Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret
ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetimi
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Et ve Ürünleri
Teknolojisi Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı’nın
amacı, gıda sektörünün ihtiyaçlarına
cevap verecek nitelikte gıda bilimi
ve teknolojisi konusunda bilgi ve
beceri sahibi gıda maddelerinin
sağlıklı olarak üretilmesi, muhafazası,
ambalajlanması, depolanması ve
servis edilmesi aşamalarında, gıda
kalite kontrol laboratuvarlarında
ve hizmetlerinde ara eleman olarak
çalışabilecek
et
teknikerlerini
yetiştirmektir. Programın bir diğer
amacı ise, büyük ve küçükbaş
hayvanlardan,
kanatlılardan
ve
balıklardan elde edilen etlerin,
koşullarına ve müşteri isteklerine
uygun
olarak
parçalanması,
parçalardan sucuk, sosis, köfte
gibi
et
ürünlerinin
üretimi,
bunların korunması, paketlenmesi
ve
pazarlanması
gibi
işlerin
planlanmasını
ve
yürütülmesini
sağlamaktır.
Programda Anatomi, Mikrobiyoloji,
İmmünoloji, Kasaplık Hayvanlar, Sürü
Yönetimi, Hijyen, Kanatlı Hayvan
Yetiştiriciliği, Hayvan Besleme, Et
Teknolojisi, Kesim Teknikleri,
Et
Ürünleri Kalite Kontrol, Yan Ürünlerin
Değerlendirilmesi, Pazarlama gibi
dersler okutulmakta ve uygulamalar
yaptırılmaktadır. Yüksekokulumuzda
Gıda,
Yem
ve
Bilgisayar
Laboratuvarları da bulunmaktadır.
Ayrıca okulumuzun sektöre yakın
olması, öğrencilerin yaz stajlarını
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buralarda yapabilmeleri nedeniyle
iş
olanaklarını
avantajlı
hale
getirmektedir.
Program öğrencileri 3+1 Modeli
ile öğrenim görürler. Bu model ile
öğrencilerimiz program süresi olan 4
yarıyılın 3 yarıyılında yetkinlik dersleri,
temel alan dersleri, mesleki alan
uzmanlık derslerini tamamlar ve son
1 yarıyılda ise sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Et
ve
Ürünleri
Teknolojisi
Programı’ndan
mezun
olan
öğrenciler et sanayi ile ilgili Gıda,
Tarım ve Ormancılık Bakanlığı
Hayvan Sağlığı Bölümü, Belediye
mezbahaları
ve
özel
sektöre
ait kırmızı ve beyaz et işleyen
işletmelerde görev alabildikleri gibi
et reyonu bulunan marketlerde de
çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca
ilaç, yem ve yem katkı sektöründe
de iş olanakları mevcuttur.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Beslenme ve Diyetetik, Gıda
Mühendisliği, Gıda Teknolojisi,
Hayvansal Üretim, Kimya, Su
Ürünleri Mühendisliği, Tarımsal
Biyoteknoloji, Zootekni
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Gıda Teknolojileri
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Gıda
Teknolojileri
Programı’nın
amacı, öğrencilere sektörün talep
ve gelişmelerine cevap verecek
şekilde gıda biliminde bilgili, imalat
işlemlerinde
becerikli,
teknolojik
ilkelere bağlı olarak üretim hattında
çalışabilecek gıda yönetmelik ve
mevzuatını uygulayabilecek, gıda
laboratuvarlarında kalite ve kontrol
yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve
beceri kazandırmaktır.
Programımızdan
mezun
olan
öğrencilerimiz, gıdaların bileşimi,
işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik
analizleri,
kalite
kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları
ve işletme kontrolleri gibi işlemleri
uygulayacak pratik bilgilere sahip
olurlar.
Programımızda, öğrencilerin temel
bilgilerini geliştirmek, alana yönelik
altyapı oluşturmak ve mesleki
yeterliliklerini sağlamak amacıyla
Gıda Kimyası, Gıdalarda Temel
İşlemler, Genel Mikrobiyoloji, Gıda
Katkı
Maddeleri,
Laboratuvar
Teknikleri, Hijyen ve Sanitasyon gibi
dersler verilmektedir.
Program öğrencileri 3+1 Modeli
ile öğrenim görürler. Bu model ile
öğrencilerimiz program süresi olan 4
yarıyılın 3 yarıyılında yetkinlik dersleri,
temel alan dersleri, mesleki alan
uzmanlık derslerini tamamlar ve son
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1 yarıyılda ise sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Gıda Teknolojileri Programı’ndan
mezun olan öğrenciler, gıda sanayi
ile ilgili kamu sektöründe, Gıda,
Tarım ve Ormancılık Bakanlığı
Kontrol Laboratuvarları, Hıfzıssıhha
Enstitüleri, Belediyeler, İl Sağlık
Müdürlükleri vb. alanlarda, özel
sektör kuruluşlarında ise fermente et
ve süt ürünleri, su ürünleri ile sebze
ve meyve ürünlerinin işlendiği ve
depolandığı işletmeler, şekerli ve unlu
gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin
kalite kontrol merkezlerinde, içme,
kullanma, sanayi suları ve çevre
koruma analiz laboratuvarlarında
ve ilaç işletmelerinde nitelikli teknik
eleman olarak çalışabilmektedirler.
Ayrıca gerekli özelliklere sahip bir
eleman, küçük veya orta büyüklükteki
işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolü
de üstlenebilir.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma,
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Gıda
Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Kimya,
Tarımsal Genetik Mühendisliği,
Tarımsal Biyoteknoloji
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İşletme Yönetimi
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi

Çalışma Alanları

İşletme
Yönetimi
Programı’nın
amacı, kamu ve özel sektör işletme
ile kuruluşlarının üretim ve hizmet
faaliyetlerinin verimli bir biçimde
yürütülmesinde
ihtiyaç
duyulan
ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programın en önemli hedeflerinden
biri,
öğrencilere
iş
yaşamında
karşılaşabilecekleri
en
güncel
stratejik, yönetsel ve sektörel
gelişmeler doğrultusunda bir eğitim
sunmak ve onları bugünün ve
geleceğin iş yaşamına odaklı bir
yönetim vizyonu kazandırarak iş
dünyasına birer yönetici adayı olarak
hazırlamaktır.

Program mezunları, iş dünyasında
özel sektör veya kamu kesimi de
dahil olmak üzere bütün işletmelerde
pazarlama,
finans,
muhasebe,
bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler,
insan kaynakları alanlarında sanayi
ve ticari işletmelerde ara elemanı
olarak iş imkanı bulabilmektedirler.

Program öğrencileri 3+1 Modeli
ile öğrenim görürler. Bu model ile
öğrencilerimiz program süresi olan 4
yarıyılın 3 yarıyılında yetkinlik dersleri,
temel alan dersleri, mesleki alan
uzmanlık derslerini tamamlar ve son
1 yarıyılda ise sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.
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DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Bankacılık, Bankacılık ve Finans,
Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletme
Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği,
İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi,
Lojistik, Lojistik Yönetimi, Muhasebe
ve Denetim, Muhasebe ve Finans
Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sermaye
Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve
Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal
Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,
Uluslararası Finans, Uluslararası
Finans ve Bankacılık, Uluslararası
İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik
ve Ticaret, Uluslararası İşletmecilik
ve Ticaret, Uluslararası Ticaret,
Uluslararası Ticaret ve Finans,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri

125

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2019-2020

Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
Programı

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Program Hakkında Genel Bilgi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı’nın
amacı,
muhasebe
ve vergi konusunda hizmet veren
muhasebe veya müşavirlik bürolarının
ve ticari firmaların muhasebe
ve finans bölümlerinin ihtiyacını
karşılamak
üzere,
muhasebe
uygulamaları, tek düzen hesap planı,
finans ve mali mevzuat konularında
bilgili, muhasebe paket programlarını
etkin
kullanabilen
öğrenciler
yetiştirmektir.
Bu
programda
öğrencilerimiz
iki yıllık öğrenimleri süresince
muhasebe ve vergi alanındaki güncel
gelişmeleri incelemekte ve büro
ortamında kullanımı zorunlu olan
muhasebe programlarına hakimiyet
kazanmaktadırlar.
Yüksekokulumuzda yer alan internet
destekli
bilgisayar
laboratuvarı
aracılığı ile son dönemlerde birçok
mali müşavir tarafından tercih
edilen LUCA-ETA-ZİRVE muhasebe
yazılım programları öğrencilerimize
aktif bir şekilde öğretilmektedir.
Bununla
birlikte
üniversitemizde
muhasebe
uygulayıcıları
olan
uzmanlar tarafından da konferanslar
düzenlenmekte ve öğrencilerimizin
aktif bir şekilde iş yaşamına
hazırlanmaları
sağlanmaktadır.

126

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı’nda, muhasebe ve finans
uygulamaları konularına ek olarak
hukuk, bilgi-iletişim teknolojileri,
iletişim teknikleri ve yabancı dil
dersleri uygulamalı ve teorik olarak
verilmektedir.
Program öğrencileri 3+1 Modeli
ile öğrenim görürler. Bu model ile
öğrencilerimiz program süresi olan 4
yarıyılın 3 yarıyılında yetkinlik dersleri,
temel alan dersleri, mesleki alan
uzmanlık derslerini tamamlar ve son
1 yarıyılda ise sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
fiziksel
donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.
Çalışma Alanları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı’ndan mezun olan öğrenciler,
muhasebe ve finans sektörünün
ihtiyacı olan işletmelerin muhasebe
ve finansman departmanlarında,
bankacılık ve finans sektöründe ve
mali müşavirlik firmalarında görev
yapabilmektedirler.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi
Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme
Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik
Yönetimi, Maliye Muhasebe, Muhasebe
Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finans
Yönetimi, Muhasebe ve Denetim,
Uluslararası Finans, Uluslararası Finans

ve Bankacılık, Uluslararası İşletmecilik,
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,
Uluslararası Ticaret, Uluslararası
Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret
ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetimi
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DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Akademik Kadro
Öğr. Gör.

Deniz

Güneş

Gemi İnşaatı

Öğr. Gör.

Müslüm

Koç

Gemi İnşaatı

Öğr. Gör.

Onur

Saylan

Gemi İnşaatı

Öğr. Gör.

Serkan

Yüksel

Gemi İnşaatı
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Gemi İnşaatı
Program Hakkında Genel Bilgi
Gemi İnşaatı Programı’nın amacı,
uluslararası
standartlara
uygun
olarak her türlü tekne veya geminin
inşası alanında nitelikli eleman
ihtiyacının karşılanmasıdır.
Programda temel derslerin dışında,
Hidrodinamik, Gemi Hareket ve
Manevraları, Termodinamik, Gemi
Tasarımı, Gemi İşletmeciliği, Tersane
Organizasyonu gibi gemi tasarım ve
inşaat süreçlerinin farklı yönleriyle
ilişkili çok sayıda mesleğe özel ders
verilmektedir.
Program öğrencileri 3+1 Modeli
ile öğrenim görürler. Bu model ile
öğrencilerimiz program süresi olan 4
yarıyılın 3 yarıyılında yetkinlik dersleri,
temel alan dersleri, mesleki alan
uzmanlık derslerini tamamlar ve son
1 yarıyılda ise sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
Programımız, eğitim ve
kalitesi, nitelikli ve güçlü
kadrosu
ve
bilimsel
ortam sağlayan fiziksel
ile
öğrencilerimizin
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araştırma
akademik
üretime
donanımı
akademik

eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Gemi İnşaatı Programı’ndan mezun
olan öğrencilerimiz, özellikle Karadeniz
Bölgesi ve Tuzla gibi denizcilik
sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerde
bulunan devlete veya özel sektöre
ait Gemi Yan Sanayisi, Gemi Söküm
Tersaneleri, küçük ölçekli tekne ve
yat inşa tersaneleri ve imalathaneleri,
çelik-alüminyum-fiber-ahşap-karbon
fiber vb. materyalden gemi veya
tekne üreten tesisleri, gemi ana ve
yedek parçaların üretimini yapan özel
imalathanelerinde mekanik atölyeleri,
liman ve liman işletmelerinde, çalışma
imkanı bulmaktadırlar.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
İmalat Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve
Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi
ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği,
Gemi ve Yat Tasarımı, Makine
Mühendisliği
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ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU
Akademik Kadro
Dr. Öğr. Üyesi

Ali

Mazak

Yerel Yönetimler

Dr. Öğr. Üyesi

Melahat

Yıldırım Saçılık

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi

Samet

Çevik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Öğr. Gör.

Aytaç

Toptaş

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Öğr. Gör.

Ceyhun

Çiçekçi

Yerel Yönetimler

Öğr. Gör.

Onur

Akdoğan

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Öğr. Gör.

Ömer Faruk Özel

Yerel Yönetimler

Öğr. Gör.

Özlem

Aydoğdu Atasoy

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Öğr. Gör.

Semih

Sarıipek

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Öğr. Gör. Dr.

Yasemin

Oğuzlar Tekin

Yerel Yönetimler

Öğr. Gör.

Yasin

Turna

Yerel Yönetimler
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Turizm ve Otel
İşletmeciliği Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Turizm
ve
Otel
İşletmeciliği
Programı’nın amacı, turizm ve
konaklama sektöründe, hizmet ve
üretim süreçlerinde görev alabilecek,
yönetime yardımcı olacak veya kendi
adına iş yeri açıp çalıştırabilecek
nitelikli
ara
insan
gücünü
yetiştirmektir.
Mezuniyet için 30 iş günü staj
yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
Okulumuz ve bölgemizde faaliyet
gösteren
turizm
işletmeleri
arasında yapılan protokollere bağlı
olarak,
öğrencilerimiz
derslerin
bir kısmını anlaşma sağlanan bu
turizm işletmelerinde görebilmekte
ve
stajlarını
bu
işletmelerde
tamamlayabilmektedirler.
Bu
anlamda
öğrencilerimiz,
teorik
dersleri uygulamalı olarak öğrenerek
turizm sektörünü daha iyi tanıma
ve turizm alanında uzmanlaşma
imkanına sahiptirler.
Eğitim-öğretim süresince turizm
sektöründe öğrencilerimizin ihtiyacını
karşılayacak
genel
işletmecilik
ve genel turizm dersleri, teorik ve
uygulamalı
olarak
verilmektedir.
Uygulamalı dersler kapsamında,
temel bilgisayar uygulamaları, Electra
ve Sentez gibi turizm işletmelerinde
yaygın kullanılan paket programlar
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da öğretilmekte ve başarı sağlayan
öğrencilerimize eğitim sertifikaları
verilmektedir.
Turizm
uygulama
laboratuvarımızda ise uygulamalı
olarak mutfak ve servis dersleri
işlenmektedir.
Program öğrencileri 3+1 Modeli
ile öğrenim görürler. Bu model ile
öğrencilerimiz program süresi olan 4
yarıyılın 3 yarıyılında yetkinlik dersleri,
temel alan dersleri, mesleki alan
uzmanlık derslerini tamamlar ve son
1 yarıyılda ise sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Programdan mezun olan öğrencilerimiz,
konaklama işletmelerinde (ön büro,
kat hizmetleri, mutfak, servis, kafe,
satın alma, pazarlama ve satış,
insan kaynakları vb.), yiyecek-içecek
işletmelerinde, seyahat acentelerinde,
rezervasyon, operasyon, biletleme,

muhasebe vb. departmanlarda ve
hava yolu şirketlerinin yer hizmetlerinin
çeşitli pozisyonlarında çalışabilirler.
Çalışma alanları genellikle özel sektör
içerisinde olmakla beraber mezunların,
kamu sektöründe Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarında
çalışma olanağı vardır.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
İşletme, İşletme Enformatiği,
İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi,
Konaklama İşletmeciliği, Konaklama
ve Turizm İşletmeciliği, Turizm
İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği,
Turizm ve Otelcilik
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Yerel Yönetimler
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Yerel Yönetimler Programı’nın amacı,
yerel yönetimlerin daha etkin ve
verimli çalışabilmesi için, belediyelere,
il özel idarelerine, kaymakamlıklara,
köy tüzel kişiliklerine ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına nitelikli iş
gücü kazandırmak, yetenekli, bilgi
birikimine sahip, araştırmacı, edindiği
bilgileri iş hayatına aktarabilen, etkin
ve kaliteli ara eleman yetiştirmektir.
Ayrıca bu program; çağdaş yerel
yönetim biliminin temel ilkelerine,
stratejilerine ve tekniklerine vakıf;
analitik düşünme, problem çözme ve
karar verme yetenekleriyle donanmış
yönetici
adaylarını
yetiştirmek
amacıyla faaliyet göstermektedir.
Programımızda,
öğrencilerimize
gerekli
temel
bilgiler
verilerek
kamu
kurum
ve
kuruluşlarının
gereksinimlerini karşılayacak nitelikli
insan
gücü
yetiştirmek
adına
mesleğe hazırlanmaları ve gerekli
bilgileri edinmeleri sağlanmaktadır.
Bu
programa
girmek
isteyen
öğrenciler kendilerini halkla ilişkiler,
yönetim felsefesi ve insan kaynakları
yönetimi konularında iyi yetişmeyi
amaçlamalı,
kamu
yönetimi
konusunda bilgili, toplumda işbirliği
ve öncülük yapabilecek kadar
donanımlı ve becerikli olmalıdırlar.
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Program öğrencileri 3+1 Modeli
ile öğrenim görürler. Bu model ile
öğrencilerimiz program süresi olan 4
yarıyılın 3 yarıyılında yetkinlik dersleri,
temel alan dersleri, mesleki alan
uzmanlık derslerini tamamlar ve son
1 yarıyılda ise sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu ile öğrencilerimizin akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Bu programı bitirenler, genellikle
belediyeler, valilikler ve bunlara bağlı
kuruluşlarda görev alırlar. Avrupa Birliği
sürecinde yerelleşme dolayısıyla ve
ülkemizdeki yerel yönetimlerin giderek
etkinliğinin artması dolayısıyla bu
alanda çalışacak yetişmiş elemana
büyük ihtiyaç vardır.
Yerel Yönetimler Programı’ndan mezun
olan öğrenciler, meslek elemanı unvanı
almaya hak kazanırlar. Belediyelerde,
il özel idarelerinde, kent konseylerinde,
sivil toplum kuruluşlarında, kamuoyu
araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda
ve benzeri tüm devlet ve özel sektör
kuruluşlarında CEO olarak çalışabilirler.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetimler
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Bilgi Güvenliği
Teknolojisi Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programının
temel amacı, bilgi teknolojileri, bilgi
güvenliği ve bilgisayar programcılığı
alanları başta olmak üzere her
alanda faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşların ihtiyaçlarına hem teorik
hem de pratik becerileriyle cevap
verebilecek nitelikli ve donanımlı
meslek elemanları yetiştirmektir.
2 yıllık bir önlisans programı olan Bilgi
Güvenliği Teknolojisi Programı, TYT
puanı ile öğrenci almaktadır. Program
öğrencileri 3+1 Modeli ile öğrenim
görürler. Bu model ile öğrencilerimiz
program süresi olan 4 yarıyılın 3
yarıyılında yetkinlik dersleri, temel
alan dersleri, mesleki alan uzmanlık
derslerini tamamlar ve son 1 yarıyılda
ise sektör işletmelerinde işyerinde
uygulama eğitimi alırlar.

Çalışma Alanları
Sosyal medya araçlarının gelişmesi,
her türlü bilgi arayışının çevrimiçi
yapılması, devletlerin, hükümetlerin,
bankaların
ve
diğer
güvenlik
doğrulamasına
ihtiyacı
olan
kurumlarında bu konuda çalışan
aramasına yol açmıştır. Çalıştığı
kurumda basit yazılım programları
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tasarlamak, geliştirmek, düzenlemek
veya bunların onarımını yapmak;
gerek donanım arızalarını gerekse de
yazılım hatalarını düzenleyerek, bilgi
alışverişinin daha sağlıklı bir şekilde
yapılmasını ve bilgi sistemlerinin
güvenlik
mimari
işlemlerini
gerçekleştirmektedir. Bu nedenle
bilişim sistemlerinin kullanıldığı her
kurum veya şirkette istihdam olanağı
bulabileceklerdir.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Bilgisayar-Enformatik, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri ve Teknolojileri,
Endüstri Mühendisliği, Fizik, Fizik
Mühendisliği, İstatistik, İstatistik
ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol ve
Otomasyon Mühendisliği, Matematik
ve Bilgisayar Bilimleri, MatematikBilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği,
Uzay Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği
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Bilgisayar
Programcılığı
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi

Bilgisayar Programcılığı Programı’nın
amacı, bilgisayar teknolojileriyle
ilgili problemleri tanımlama, analiz
ve
çözme
kabiliyetine
sahip
ve öğrendiklerini en iyi şekilde
uygulamayı hedefleyen, mesleki,
ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen
teknikerler yetiştirmektir.
Bilgisayar
Programcılığı
Programı’nda, sektörün ihtiyaçları
göz önüne alınarak güncel bilgisayar
programlama dilleri, donanım, internet
programcılığı, veri tabanı sistemleri,
bilgisayar ağları, işletim sistemleri,
güncel bilgisayar programlama dilleri,
donanım, internet programcılığı, veri
tabanı sistemleri, bilgisayar ağları ve
işletim sistemleri konularında dersler
verilmektedir. Öğrencilerimizin sürekli
güncellenen ders programları ve
içerikleri sayesinde mezun oldukları
zaman sektörün ilgili alanlarında
öncelikle
tercih
edilen
teknik
elemanlar olmaları hedeflenmiştir.
Program öğrencileri; 4 yarıyıl süren
akademik eğitimlerinde yetkinlik
dersleri, temel alan dersleri, mesleki
alan uzmanlık derslerini tamamlar
ve 30 işgünü süresince işletme
stajlarında sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
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Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
fiziksel
donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Bu programdan mezun olan öğrenciler,
çeşitli sektörlerde, orta ve küçük
ölçekli
kuruluşlarda
bilgisayar
programcısı, sistem destek elemanı,
bilgisayar eğitmeni, yazılım uzmanı,
uygulama programcısı, ağ sorumlusu,
analist programcı, teknik danışman,
web tasarımcısı, internet programcısı,
yazılım koordinatörü ve proje müdürü
olarak iş imkanı bulabilmektedirler.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Bilgisayar-Enformatik, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri ve Teknolojileri,
Endüstri Mühendisliği, Fizik, Fizik
Mühendisliği, İstatistik, İstatistik
ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol ve
Otomasyon Mühendisliği, Matematik
ve Bilgisayar Bilimleri, MatematikBilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği,
Uzay Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği
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Gaz ve Tesisatı
Teknolojisi Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Gaz
ve
Tesisatı
Teknolojisi
Programı’nın
amacı,
doğalgaz,
ısıtma ve sıhhi tesisat alanındaki
projelerini
uygulayabilen
ve
uygulatabilen, modern teknolojilerle
bina donatımını yapabilen, ısıtma
ve sıhhi tesisat sistem ile gazlı
cihazların çalışma prensiplerini bilen
ara teknik elemanlarını yetiştirmek
ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilgi
ve beceriyi kazandırmaktır.
Teorik
bilgilerin
pekiştirilmesi
amacıyla
bölgedeki
sanayi
kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak
öğrencilerimizin
uygulama
yetenekleri artırılmaktadır. Sektörel
fuarlara mutlaka katılım sağlayıp
öğrencilerimizin yeni teknolojilerden
haberdar olmaları sağlanmaktadır.
Üniversitemiz Gaz
ve Tesisatı
Teknolojisi Programı’ndan mezun
olan öğrenciler, teorik bilgi yanında
uygulama tecrübesi de sahip olarak
mezun olmaktadırlar. Çağdaş ve
gelişmiş teknolojileri takip edebilir,
mühendisle işçi arasında rahatlıkla
bağ kurabilirler.
Program öğrencileri; 4 yarıyıl süren
akademik eğitimlerinde yetkinlik
dersleri, temel alan dersleri, mesleki
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alan uzmanlık derslerini tamamlar
ve 30 işgünü süresince işletme
stajlarında sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Mezun öğrencilerimiz, gazlı cihazlarının
ve gaz dağıtım sistemlerinin seçiminde,
kurulmasında ve işletilmesinde, arıza
ve koruyucu bakım hizmetlerinde görev
alabilirler. Ayrıca ilgili standartlara
uygun her türlü tesisat projelerini
bilgisayar ortamında çizebilir, iş planı
yaparak ekiplere uygulatabilirler.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji
Yönetimi, Makine Mühendisliği,
Nükleer Enerji Mühendisliği
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Grafik Tasarım
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında
açılmış olan bu program çağ ve
teknoloji ile birlikte gelişen, görsel
bir iletişim tasarımı disiplinidir.
Kitle iletişim araçlarından çoklu
ortamlara kadar grafik tasarımın her
alanda kullanılması Grafik Tasarım
Programına duyulan ihtiyacı da her
geçen gün artırmıştır. Disiplinlerarası
iletişim hedefleri ve amaçlarını da
çağa göre yeniden şekillendiren
bu program; her alanda tasarımcı
olarak görev yapabilecek düzeyde
bilgi ve beceri ile donatılmış, tasarım
tekniklerini bilimsel yaklaşım ve
yaratıcılıkları
ile
birleştirebilen,
mesleki etik ve değerlere sahip,
nitelikli tasarımcılar yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Bu programdan
mezun olan öğrencilerimiz reklam
ajanslarında,
interaktif
medya
ajanslarında, kurumsal firmalarda
grafik tasarım elemanı olarak veya
serbest çalışmaktadır.
Program öğrencileri 3+1 Modeli
ile öğrenim görürler. Bu model ile
öğrencilerimiz program süresi olan 4
yarıyılın 3 yarıyılında yetkinlik dersleri,
temel alan dersleri, mesleki alan
uzmanlık derslerini tamamlar ve son
1 yarıyılda ise sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
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Bölümümüzde donanımlı ve modern
teknolojiye sahip konforlu 3 adet
bilgisayar laboratuvarımız (iMac
Laboratuvarı, Windows Laboratuvarı
ve Linux Laboratuvarı) 1 adet
fotoğraf ve 2 adet tasarım atölyemiz
bulunmaktadır.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Görsel
İletişim, Görsel İletişim Tasarımı,
Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar
ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik,
Grafik Tasarım, İletişim Tasarımı
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İşletme Yönetimi
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
İşletme
Yönetimi
Programı’nın
amacı, kamu ve özel sektör işletme
ile kuruluşlarının üretim ve hizmet
faaliyetlerinin verimli bir biçimde
yürütülmesinde
ihtiyaç
duyulan
ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programın en önemli hedeflerinden
biri,
öğrencilere
iş
yaşamında
karşılaşabilecekleri
en
güncel
stratejik, yönetsel ve sektörel
gelişmeler doğrultusunda bir eğitim
sunmak ve onları bugünün ve
geleceğin iş yaşamına odaklı bir
yönetim vizyonu kazandırarak iş
dünyasına birer yönetici adayı olarak
hazırlamaktır.
İşletme
Yönetimi
Programı’nda,
ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan
ve dolaylı bir şekilde etkileyen genel
işletmecilik konularına ek olarak,
muhasebe,
hukuk,
bilgi-iletişim
teknolojileri,
iletişim
teknikleri,
pazarlama
ve
satış
teknikleri,
mali planlama ve kontrol, insan
kaynakları yönetimi ve yabancı dil
dersleri uygulamalı ve teorik olarak
verilmektedir.
Program
öğrencileri;
4
yarıyıl
akademik eğitimlerinde yetkinlik
dersleri, temel alan dersleri, mesleki
alan uzmanlık derslerini tamamlar ve
30 işgünü süren işletme stajlarında
sektör
işletmelerinde
işyerinde
uygulama eğitimi alırlar. Programımız,
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eğitim ve araştırma kalitesi, nitelikli
ve güçlü akademik kadrosu ve
bilimsel üretime ortam sağlayan
fiziksel donanımı ile öğrencilerimizin
akademik eğitimlerinin verimliliğini
artıracak ve onları küresel rekabete
hazırlayacak her türlü yeterliliğe
sahiptir.

Çalışma Alanları
Program mezunları, iş dünyasında
özel sektör veya kamu kesimi de
dahil olmak üzere bütün işletmelerde
pazarlama,
finans,
muhasebe,
bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler,
insan kaynakları alanlarında sanayi ve
ticari işletmelerde ara elemanı olarak
iş imkanı bulabilmektedirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Bankacılık, Bankacılık ve Finans,
Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletme
Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği,
İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi,
Lojistik, Lojistik Yönetimi, Muhasebe
ve Denetim, Muhasebe ve Finans
Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sermaye
Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve
Risk Yönetimi Sigortacılık ve Sosyal

Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,
Uluslararası Finans, Uluslararası Finans
ve Bankacılık, Uluslararası İşletmecilik,
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,
Uluslararası Ticaret, Uluslararası
Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret
ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri
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Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı’nın
amacı,
muhasebe
ve vergi konusunda hizmet veren
muhasebe veya müşavirlik bürolarının
ve ticari firmaların muhasebe
ve finans bölümlerinin ihtiyacını
karşılamak
üzere,
muhasebe
uygulamaları, tek düzen hesap planı,
finans ve mali mevzuat konularında
bilgili, muhasebe paket programlarını
etkin
kullanabilen
öğrenciler
yetiştirmektir.
Programda öğrencilerimiz iki yıllık
öğrenimleri süresince muhasebe
ve
vergi
alanındaki
güncel
gelişmeleri incelemekte ve büro
ortamında kullanımı zorunlu olan
muhasebe programlarına hakimiyet
kazanmaktadırlar.
Yüksekokulumuzda yer alan internet
destekli bilgisayarlar aracılığı ile
de son dönemlerde birçok mali
müşavir tarafından tercih edilen
LUCA-ETA-ZİRVE
muhasebe
yazılım programları öğrencilerimize
aktif bir şekilde öğretilmektedir.
Bununla birlikte üniversitemizde
muhasebe
uygulayıcıları
olan
uzmanlar tarafından da konferanslar
düzenlenmekte ve öğrencilerimizin
aktif bir şekilde iş yaşamına
hazırlanmaları sağlanmaktadır.
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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı’nda, muhasebe ve finans
uygulamaları konularına ek olarak
hukuk, bilgi-iletişim teknolojileri,
iletişim teknikleri ve yabancı dil
dersleri uygulamalı ve teorik olarak
verilmektedir.
Program öğrencileri; 4 yarıyıl süren
akademik eğitimlerinde yetkinlik
dersleri, temel alan dersleri, mesleki
alan uzmanlık derslerini tamamlar
ve 30 işgünü süresince işletme
stajlarında sektör işletmelerinde
işyerinde uygulama eğitimi alırlar.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı’ndan mezun olan öğrenciler,
muhasebe
ve
mali
müşavirlik
bürolarında, dış ticaret ve finans
kuruluşlarının
ilgili
departmanları
ile ticari işletmelerin muhasebe
servislerinde ve her türlü kuruluşun mali
işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler.
Ön lisans mezunu olup dikeygeçiş sınavı
ile lisans eğitimini tamamlayanlar,
staj yükümlülüğünü yerine getirdikten
sonra, yapılacak yeterlik sınavını
geçerek "Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir” belgesini alıp, kendi adlarına
muhasebe büroları açabilmektedirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
Ekonomi, İktisat, İşletme,
İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme
Enformatiği, İşletme Yönetimi,
İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi,
Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi
Sistemleri, Muhasebe ve Finans
Yönetimi, Muhasebe ve Denetim,

Uluslararası Finans, Uluslararası Finans
ve Bankacılık, Uluslararası İşletmecilik,
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,
Uluslararası Ticaret, Uluslararası
Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret
ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetimi

151

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2019-2020

Turizm ve Otel
İşletmeciliği Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Turizm
ve
Otel
İşletmeciliği
Programı’nın amacı; turizm ve
konaklama sektöründe, hizmet ve
üretim süreçlerinde görev alabilecek,
yönetime yardımcı olacak veya kendi
adına iş yeri açıp çalıştırabilecek
nitelikli
ara
insan
gücünü
yetiştirmektir.
Program öğrencileri 4 yarıyıl öğrenim
görürler. Öğrenciler bu dönemlerde;
yetkinlik dersleri, temel alan dersleri
ve mesleki alan uzmanlık derslerini
alıp 2. veya 4. dönemin sonunda 30
günlük zorunlu yaz stajlarını sektör
işletmelerinde uygulama eğitimi
alarak tamamlayıp mezuniyete hak
kazanırlar.
Okulumuz ve bölgemizde faaliyet
gösteren
turizm
işletmeleri
arasında yapılan protokollere bağlı
olarak,
öğrencilerimiz
derslerin
bir kısmını anlaşma sağlanan bu
turizm işletmelerinde görebilmekte
ve
stajlarını
bu
işletmelerde
tamamlayabilmektedirler.
Bu
anlamda
öğrencilerimiz,
teorik
dersleri uygulamalı olarak öğrenerek
turizm sektörünü daha iyi tanıma
ve turizm alanında uzmanlaşma
imkanına sahiptirler.
Eğitim-öğretim süresince turizm
sektöründe öğrencilerimizin ihtiyacını
karşılayacak
genel
işletmecilik
ve genel turizm dersleri, teorik ve
uygulamalı
olarak
verilmektedir.
Uygulamalı dersler kapsamında,
temel bilgisayar uygulamaları, Electra
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ve Sentez gibi turizm işletmelerinde
yaygın kullanılan paket programlar
da öğretilmekte ve başarı sağlayan
öğrencilerimize eğitim sertifikaları
verilmektedir.
Turizm
uygulama
laboratuvarımızda ise uygulamalı
olarak mutfak ve servis dersleri
işlenmektedir.

Çalışma Alanları
Programdan
mezun
olan
öğrencilerimiz,
konaklama
işletmelerinde
(ön
büro,
kat
hizmetleri, mutfak, servis, satın alma,
pazarlama ve satış, insan kaynakları
vb.), yiyecek-içecek işletmelerinde,
seyahat acentelerinde (rezervasyon,
operasyon, biletleme, muhasebe
vb.), hava yolu şirketleri ile yer
hizmetlerinin çeşitli pozisyonlarında
çalışabilirler.
Çalışma
alanları
genellikle özel sektör içerisinde
olmakla beraber mezunların, kamu
sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile bağlı kuruluşlarında çalışma
olanağı da vardır.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
İşletme, İşletme Enformatiği,
İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi,
Konaklama İşletmeciliği, Konaklama
ve Turizm İşletmeciliği, Turizm
İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği,
Turizm ve Otelcilik
Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim
Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi,
Maliye, Uluslararası İlişkiler,
İşletme, Konaklama İşletmeciliği,
Havacılık Yönetimi, Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
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MANYAS MESLEK YÜKSEKOKULU
Akademik Kadro
Dr. Öğr. Üyesi

Kemal

Çiftyıldız

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa

Kevser

Bankacılık ve Sigortacılık

Dr. Öğr. Üyesi

Onur

Dündar

Bankacılık ve Sigortacılık

Dr. Öğr. Üyesi

Ufuk

Bingöl

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Öğr. Gör.

Aslı

Kavurmacı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Öğr. Gör.

Aybige

Başeğmez Çetin

Türk Dili

Öğr. Gör.

Berkcan

Candemir

Sosyal Güvenlik

Öğr. Gör.

Coşkun

Kalp

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Öğr. Gör.

Erkan

Solmaz

Medya ve İletişim

Öğr. Gör.

Gülçin

Çömez

İş Sağlığı ve Güvenliği

Öğr. Gör.

İlknur

Tanrıverdi

Medya ve İletişim

Öğr. Gör.

İsmail

Doru

Medya ve İletişim

Öğr. Gör.

Mehmet

İsel

Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör.

Meral

Sabancı Ateş

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Öğr. Gör.

Müjde

Aksoy

İş Sağlığı ve Güvenliği

Öğr. Gör. Dr.

Yasin

Yılmaz

Sosyal Güvenlik

Öğr. Gör.

Yasin Nuri

Çakır

Sosyal Güvenlik
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Bankacılık ve
Sigortacılık Programı

Sigorta
Acentaları,
Sigorta
ve
Reasürans
Brokerları,
TARSİM
(Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi)
Sigorta Eksperleri, Bireysel Emeklilik
Şirketleri, Bölge Müdürlükleri, Bireysel
Emeklilik
Acentaleri,
Bankaların

Program Hakkında Genel Bilgi
Bankacılık ve sigortacılık programı
ile günümüzün hızlı değişim gösteren
ekonomisinin ve işletmelerinin ihtiyaç
duyduğu bireylerin; yönetsel rollerinin,
sorumluluklarının ve yeteneklerinin
geliştirilmesi hedefleri kapsamında,
öğrencilerin genel bankacılık bilgileri,
genel sigortacılık bilgileri, temel
bankacılık ve sigortacılık hizmetleri,
hizmet pazarlaması, müşteri ilişkileri
yönetimi, banka ve sigorta hukuku ve
bankacılıkta bilgisayar uygulamaları
konularında yetkin bir düzeye
ulaşmaları amaçlanmaktadır.
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
I. Öğretim Programı’na ağırlıklı olarak,
ciddi boyutlarda kalifiye elemana
ihtiyaç duyulan Marmara bölgesinin
yanı sıra Doğu Anadolu, Güney Doğu
Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve
Ege bölgelerine ait illerden öğrenci
gelmesi beklenmektedir. Öğrencilerin
ders dışında faydalanabilecekleri
kütüphane, danışmanlık hizmetleri,
konferans, sempozyum gibi olanaklar
sunan üniversite ana kampüsümüzün
konumu oldukça merkezidir.
Bandırma’nın tarım alanında faal
bir bölge olması, ayrıca Bandırma
Limanın yanı sıra 1997 yılında 150
hektar alan üzerinde kurulan Bandırma
Organize Sanayi Bölgesi özellikle son
yıllarda uygun coğrafi konumu, limanı,
demiryolu bağlantısı gibi lojistik
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avantajları ile bölgenin yükselen
talep gören istihdam alanlarından biri
olmuştur. Bandırma Organize sanayi
bölgesinin
giderekgelişmesi
ve
buraya gelen zirai, sanayi yatırımların
artması suretiyle bölgede ulusal ve
uluslararası ticaret artmaya başlamış
olmasısı sebebiyle başta, Finans,
Bankacılık ve Sigortacılık işleri
olmak üzere pek çok alanda artan bir
istihdam hacmi yaratılmıştır.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her
türlü
yeterliliğe
sahiptir.

Çalışma Alanları
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Ön
Lisans Programı’ndan 3+1 dönemden
oluşan (Üç dönem teorik ders ve bir
dönem mesleki uygulama / Staj)
oluşanöğrenimleri boyunca aldıkları
mesleki eğitim ve mesleki staj eğitimleri
neticesinde “Meslek Elemanı” ünvanını
alarak mezun olan öğrencilerin istihdam
alanları programın özelliğinden dolayı,
Sigorta Reasürans Şirketleri, Sigorta
Şirketleri Genel Müdürlükleri, Bölge
Müdürlükleri, Sigorta Kooparatifleri,

Genel Müdürlükleri, Banka Şubeleri
ve Bankaların Bankasürans birimleri
ayrıca Tüm Kamu Kurumlarında, Tarım
ve Kredi Kooparatiflerinde ve Özel
Şirketlerin ilgili birimlerinde istihdam
edilebilirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Aktüerya
ve Risk Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık
ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık,
Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve
Finans, İktisat, İşletme, İşletme
Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletmeEkonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye
Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık
ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve

Sosyal Güvenlik, Uluslararası Finans,
Uluslararası Finans ve Bankacılık,
Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası
İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası
Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
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İş Sağlığı ve Güvenliği
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın
amacı,
çalışma
ortamında
öngörülmeyen
durumlarla
ilgili
sorunları
belirleyen
ve
çözüm
bulabilen,
temel
bilgisayar
kullanımının yanı sıra mesleğinin
gerektirdiği yazılım ve donanımları
kullanabilen, mesleği ile ilgili iş
güvenliği, çevre koruma bilgisine ve
etik değerlere sahip, çalışma ve iş
sağlığı güvenliği kanun ve tüzüklerinin
kurallarına uygun gereğini yapma
ve ilk yardım, olağan dışı durumlar,
afetler ve yangınla mücadele ve
tahliye tekniğini kavramış meslek
elemanlarını yetiştirmektir.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
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onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
İşletmelerde iş güvenliği uzmanı
ve teknik eleman olarak çalışacak
personel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının, düzenlediği işçi sağlığı
ve iş güvenliği eğitimleri ile A, B, C
kategorilerinde sertifika alabilmekte ve
sertifika sahipleri işletmelerin tehlike
sınıfına göre tüm kurum, kuruluş ve
işletmelerinde görev alabilmektedirler.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Acil Yardım ve Afet Yönetimi,
İşletme, İşletme Yönetimi, İş Sağlığı
ve Güvenliği, Sağlık Yönetimi, Sosyal
Hizmet
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Medya ve İletişim
Programı

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Program Hakkında Genel Bilgi
Medya ve İletişim Programı’nın
amacı, medya ve iletişim sektörünün
ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu;
alanında akademik ve sektörel
bilgiye
sahip,
donanımlı,
bilgi
teknolojilerini kullanabilen, nitelikli
işgücünün yetiştirilmesidir. Program;
temel derslerin yanısıra, gazetecilik,
fotoğrafçılık, haber toplama ve
yazma teknikleri, iletişim kuramları,
yeni medya, sosyal medya ile
dijital pazarlama, sinema, online
kurumsal itibar yönetimi gibi iletişim
sektörünün her gün gelişen dinamik
yapısına uygun, teori ve uygulamadan
oluşan dersleri içermektedir. Medya
ve İletişim Programı 3 dönem ders, 1
dönem sektörde uygulama stajı olmak
üzere 3+1 eğitim modelinde eğitim
vermektedir. Teorik ve uygulamalı
derslerin akademik kazanımlarının
yanısıra, 1 dönem boyunca işyeri
stajının öğrencilere sektörel deneyim
sağlaması, iş hayatının üniversite
eğitimi içerisinde deneyimlenmesi,
üniversiteden iş hayatına geçişte
kolay
adaptasyon
sağlanması
hedeflenmektedir.
Medya ve İletişim Programı sektörün
her geçen gün artan yetişmiş
personel ihtiyacına cevap verecek
nitelikte,
geleneksel
medyanın
yanısıra yeni medyanın da ön planda
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tutulduğu güncel eğitim müfredatı,
teorik eğitimin yanısıra 3+1 eğitim
modeli ile sektörde uygulama
fırsatı sağlayan staj imkanları,
güçlü akademik kadrosu, teorik ve
uygulamalı eğitime imkan veren
fiziksel donanımı ile öğrencilerimizi
iş hayatına hazırlayacak her türlü
yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Bu programdan mezun olan öğrenciler,
medya
sektörünün
gazetecilik,
fotoğrafçılık, video tasarımı, radyo,
televizyon, sinema gibi alanlarında,
prodüksiyon
şirketlerinde,
reklam
ajanslarında,
sosyal
medya
ajanslarında
çalışabilmektedirler.
Mezunlara istihdam sağlayan bir
diğer alan işletmelerin pazarlama,
halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim
birimleridir.
Ülkemizde
faaliyette
bulunan hizmet ve sanayi işletmeleri,
oteller, uluslararası ticaret yapan
işletmeler ve ulusal ve küresel alanda
faaliyette
bulunan
işletmelerin
pazarlama, halkla ilişkiler ve kurumsal
iletişim birimlerinde ara eleman ve
uzman olarak çalışmak üzere istihdam
sağlanmaktadır. Ayrıca mezunlar kamu
kuruluşlarında ilgili alanlarda çalışma
imkanı bulabilmektedir.

Basın ve Yayın, Film Tasarım ve Yazarlık,
Film Tasarım ve Yönetmenliği, Film
Tasarımı, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik,
Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı,
Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve
Görsel İletişim Tasarımı, İletişim, İletişim
Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim
Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Medya,
İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim

ve Tasarım, Kurgu-Ses ve Görüntü
Yönetimi, Medya ve Görsel Sanatlar,
Medya ve İletişim, Radyo ve Televizyon,
Radyo, Televizyon ve Sinema, Sinema
ve Dijital Medya, Sinema ve Televizyon,
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı,
Yeni Medya, Yeni Medya ve Gazetecilik,
Yeni Medya ve İletişim
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Sağlık Kurumları
İşletmeciliği Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Sağlık
Kurumları
İşletmeciliği
Programı’nın
amacı,
sağlık
kurumlarının
ihtiyaç
duyduğu
yönetici adaylarını sadece teorik
değil, aynı zamanda pratik alandaki
eğitimleriyle
de
iş
hayatına
hazırlamaktır.
Program
ayrıca,
işletmecilik,
hastane yönetimi ve temel sağlık
bilgisine sahip, planlama, örgütleme,
yürütme, koordinasyon ve denetim
fonksiyonlarına
ilişkin
teknikleri
sistematik ve bilinçli bir şekilde
uygulayabilecek bilgi ve becerilerle
donatılmış,
nitelikli
ve
kaliteli
ara elemanları sağlık sektörüne
kazandırmayı da hedeflemektedir.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Bu programdan mezun olan öğrenciler,
Sağlık sektöründe idari, mali ve destek
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birimleri olan, insan kaynakları, hizmet
yönetimi, muhasebe ve finansal
yönetim, pazarlama, halkla ilişkiler,
sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde
kalite yönetimi, tüm resmi ve
özel hastaneler, tıp merkezleri
ve poliklinikler, sosyal güvenlik
kuruluşlarının sağlık sigortası ile
ilgili birimleri, özel sağlık sigortası
şirketleri,
ilaç,
tıbbi
malzeme
ve cihaz üreten veya ithal eden
şirketler, sağlık alanında araştırma
ve eğitim yapan şirketler, sağlık
turizmi şirketlerinin idari birimleri,
huzurevi ve rehabilitasyon merkezleri,
diyaliz üniteleri ile ağız ve diş sağlığı
merkezleri, yerel yönetimlerin sağlık
hizmetleri birimleri ile dernek veya
vakıflara ait sağlık kuruluşları özel
ve resmi hastanelerde, özel dal
hastaneleri (göz, diş, kalp vb.), aile
sağlığı merkezi gibi birçok sağlık
kurumunda çalışabilmektedirler.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
İşletme, Sağlık Yönetimi, İşletme
Yönetimi
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Sosyal Güvenlik
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Sosyal Güvenlik Programı’nın amacı,
toplumun ihtiyacı olan sosyal güvenlik
hizmetlerinin yerine getirilebilmesi
için, yeterli bilgi ve beceriye sahip
meslek elemanlarının yetiştirilerek
özel sektör veya kamu kurumlarında
uzman veya ara eleman olarak
istihdamını sağlamaktır.
Programda ayrıca, öğrencilerimize
en yeni teknolojileri takip etme ve
öğrenme, iş hukuku ve sosyal güvenlik
alanında en az bir uzmanlık alanında
uzmanlaşma, yaratıcı ve birleştirici
etkinliklerine
katılma
becerileri
kazandırmak da hedeflenmektedir.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Programımızdan
mezun
olan
öğrenciler, Sosyal Güvenlik Kurumu,
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun il ve ilçe
müdürlükleri, diğer kamu kuruluşları,
özel şirketler, muhasebe ve mali
müşavirlik büroları ile bankalarda
çalışma imkanına sahiptirler.

164

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye,
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik,
Sosyal Hizmet
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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Akademik Kadro
Dr. Öğr. Üyesi

Engin

Demir

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi

Fatih

Altun

Sosyal Hizmetler

Dr. Öğr. Üyesi

Onur

Bayrakcı

Sosyal Hizmetler

Dr. Öğr. Üyesi

Taner

Kalaycı

Optisyenlik

Öğr. Gör.

Ahmet

Bilici

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Öğr. Gör.

Duygu

Kalkay

Sosyal Hizmetler

Öğr. Gör.

Pınar

Kurt

Optisyenlik

Öğr. Gör.

Sevim

Bilici

Optisyenlik

Öğr. Gör.

Yasin

Erdurak

Sosyal Hizmetler
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Optisyenlik Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Programda,
uzman
doktorların
hazırladığı reçetelere uygun görme
araçlarını belirleyen, seçen, hazırlayan
ve kullanıcıya uyumunu denetleyen,
bir
işletmenin
yönetiminden
muhasebesine işleyişini ve resmi
kurumlarla ilişkisini bilen, mesleğiyle
ilgili genel, sağlık ve etik problemler
ile bu problemlerin çözümlerinin ve
alınması gereken tedbirlerin bilincinde
olan
optisyenlerin
yetiştirilmesi
amaçlanmıştır.
Optisyenlik Programı, göz sağlığı,
göz ve görme kusurlarını gidermekte
kullanılan araçların yapımı, üretimi,
kullanımı, satışı ve bu derslerin
anlaşılabilmesi için alt yapı oluşturan
temel
derslerde
eğitim-öğretim
yapan bir programdır.
Programın
öğrenim
süresi
iki
yıldır. Bu süre içerisinde verilen
teorik ve uygulamalı eğitimlerle
öğrencilerin optisyenlik sektöründe
kullanacakları bilgi ve becerileri
kazanmaları
sağlanmaktadır.
Böylelikle iki yıllık öğrenim süresinin
sonunda tüm Optisyenlik Programı
öğrencilerimiz, sektöre hazır halde
mezun edilmektedir.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
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kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Göz ve görme sağlığı açısından
gözlüğün önemi bilinmekle beraber,
gözlük yerine tercih edilen teknolojik
yeniliklerin kullanımı (kontakt lens gibi),
optisyenlik mesleğini gelecekte de
önemli bir istihdam alanı olarak ortaya
çıkarmaktadır.
Programı
bitiren
öğrencilere
Optisyenlik ön lisans diploması ve
“Optisyen” unvanı verilir.
Optisyenlik programı mezunları, özel
sektörde optisyenlik kurumlarında
sorumlu müdür olarak çalışabileceği
gibi bireysel çalışma imkanından
faydalanarak kendi iş yerlerini de
açabilirler.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve
Akustik Mühendisliği
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Sosyal Hizmetler
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Sosyal Hizmetler; kurumsal refah
hizmetleri kapsamında, öncelikle
engelliler, yaşlılar ve yoksullar gibi
dezavantajlı gruplar olmak üzere;
çocuklara, gençlere ve ailelere
yönelik sosyal refah hizmetlerinin
sunulmasında
bir
araç
görevi
üstlenmektedir. Bu hizmetlerin etkin
ve verimli olarak sürdürülebilmesinde,
bilimsel bir yöntemle hizmet eğitimi
almış meslek personellerinin önemi
büyüktür.
İnsan hakları ve sosyal adaleti temel
alan sosyal hizmetler, insanlara
ve topluma yönelik güçlendirici
çalışmalar yapmayı temel amaç
edinmiştir. Sosyal hizmetler hem
teorik hem de uygulama temelli
bir meslek alanıdır. Bu nedenle
sosyal hizmetler programında teorik
derslerin yanında alan uygulamaları
da yer almaktadır.
Programının Hedef ve Amaçları
İki yıl boyunca verilen teorik ve
uygulamalı eğitim ile öğrencilere,
sosyal hizmetin mesleki değerleri
çerçevesinde mesleki bilgi ve beceriler
kazandırılması hedeflenmektedir.
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Ayrıca verilen eğitim ile sosyal hizmetler
alanında
çalışmanın
gerektirdiği
rol ve sorumluluklar kazandırılmaya
çalışılmaktadır.
Program
Olanakları

Mezunlarının

Çalışma

Sosyal
Hizmetler
Programından
mezun olanlar, başta Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na
bağlı kuruluşların çeşitli birimleri
olmak üzere, kamu ve özel sektöre
ait
huzurevlerinde,
bakım
ve
rehabilitasyon
merkezlerinde,
özel eğitim kuruluşlarında, sosyal
yardımlaşma
ve
dayanışma
vakıflarında,
yerel
yönetimlerin
sosyal yardım ve hizmet birimlerinde
ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında
çalışabilirler.

DGS ile Geçiş
Yapılabilecek Bölümler
Sosyal Hizmet, Sosyoloji
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Akıllı Ulaşım
Sistemleri ve
Teknolojileri
Doktora Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Aynı
bölümün
yüksek
lisans
programının bir üst basamağı
olarak
değerlendirilebilir.
Akıllı
Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri
doktora
programında,
günümüz
ileri teknolojisine entegre, güvenlik
ve verimliliğin üst düzeyde olduğu,
nakliye
ve
lojistik
alanlarında
uygulanan
ulaşım
sistemlerinin
üretilmesi ile ilgili gerekli mühendislik
ve tasarım becerileri öğrencilerimize
çok
disiplinli
bir
yaklaşımla
kazandırılmaktadır. Bu programda
eğitim görenler, geleceğin ulaşım
sistemlerini anlamak, geliştirmek
ve kontrol etmek için simülasyon,
optimizasyon
ve
coğrafi
bilgi
sistemlerinin etkin kullanım bilgisine
sahip olacaklardır. Ayrıca, trafik,
tedarik zinciri modelleme, kablosuz
ve mobil telekomünikasyon ve yol
güvenliği konuları üzerinde detaylı bir
şekilde çalışma imkânı bulacaklardır.

Çalışma Alanları
Bu alanda doktorasını tamamlayanlar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda,
coğrafi bilgi sistemlerinin kullanıldığı
alanlarda, nakliye ve taşımacılık
şirketlerinde, otomotiv endüstrisinde
çalışabilmektedir. Bunların dışında
akademik alanda da çalışmalarını
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sürdürebilirler.
YÖK
tarafından,
Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda
ihtisas üniversitesi olarak seçilen
üniversitemizin
bu
programından
mezun olan öğrencilerimiz akademik
anlamda konusunda rakipsiz birer
akademisyen olma ayrıcalığına sahip
olabileceklerdir.
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Elektrik-Elekronik
Mühendisliği
Doktora Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
doktora programının amacı, ileri
düzeydeki matematik, bilim ve
mühendislik
bilgilerini
karmaşık
problemleri çözmede uygulayabilme,
disiplinler
arası
çalışmalar
yürütebilme, etkin bir şekilde yaratıcı
ve bütünleştirici tasarım yapabilme,
araştırma-geliştirme alanına katkı
sağlayan, lisans üstü seviyede,
analitik düşünce ve etik değerlere
sahip bilim insanları yetiştirmektir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin
ulusal ve uluslararası sanayi alanında
ihtiyaç duyulan Haberleşme, Devreler
ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar
ve Mikrodalga Teknikleri, Elektrik
Makineleri ve Güç Elektroniği,
Elektronik ve Enerji Sistemleri gibi
temel alanlarında araştırma ve
geliştirmeyi
ilerletmek,
evrensel
bilime katkı sağlamada rol oynamak,
ulusal ilerlemeye katkı sağlayacak
düzeyde bilgi ve teknoloji geliştirmek
ve bilimsel düşünceyi geliştirmek ve
teknolojik ilerlemeleri iyileştirecek
projeler oluşturmak.
Program,
eğitim
ve
kalitesi, nitelikli ve güçlü
kadrosu
ve
bilimsel
ortam sağlayan fiziksel
ile
öğrencilerimizin
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araştırma
akademik
üretime
donanımı
akademik

eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Program mezunları elektrik, elektronik
ve
haberleşme
alanlarındaki
danışmanlık
firmalarında
çalışabilmelerinin yanı sıra AR-GE
faaliyeti gerektiren bütün sahalarda
görev
alabilmektedirler.
Atom
Enerjisi Kurumu, elektrik firmaları
ile
elektronik
ve
haberleşme
sektöründe, ulusal ve uluslararası
şirketlerde, radyo ve televizyon yayın
kuruluşlarında, internet hizmetleri
ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık
sektöründe
araştırma-geliştirme,
üretim ve pazarlama birimlerinde,
üniversitelerimizde,
TÜBİTAK,
ASELSAN gibi kuruluşlarda ve
dünya çapında üniversitelerde veya
araştırma merkezlerinde iş imkanına
sahiptirler.

Akıllı Ulaşım
Sistemleri ve
Teknolojileri
Yüksek Lisans
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Akıllı Ulaşım Sistemi ve Teknolojileri
Tezli Yüksek Lisans Programı,
çevresel
etkiyi
azaltırken
güvenlik, verimlilik, hareketlilik ve
müşteri memnuniyetini artırmak
amacıyla bilişim teknolojileri ve
telekomünikasyonun
nakliye
ve
lojistik sistemleri entegrasyonuna
odaklanmaktadır.
Program,
öğrencilere taşımacılık ve lojistik
sistemlerinin tasarımı, planlanması,
analizi ve yönetimi için gerekli olan
mühendislik ve yönetsel becerileri
kazandırmaktadır.
Çok
disiplinli
bir
yaklaşımla,
öğrencilerimiz endüstriyel ortamdaki
değişiklikleri etkili ve sorumlu bir
şekilde
benimseme
becerilerini
geliştireceklerdir.
Bu
program

sayesinde, simülasyon, optimizasyon
ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak
gelecekte
ulaşım
sistemlerini
anlamak, geliştirmek ve kontrol etmek
için gerekli araçlar sağlanacaktır.
Öğrenciler aynı zamanda trafik ve
tedarik zinciri modelleme, ka-blosuz
ve mobil telekomünikasyon, proje
yönetimi ve yol güvenliği üzerinde de
çalışacaklardır.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Bu alanda yüksek lisans derecesine
sahip mezunlar, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığında, coğrafi bilgi sistemlerinin
kullanıldığı alanlarda, nakliye ve
taşımacılık şirketlerinde, otomotiv
endüstrisinde ve akademik alanda
çalışabilmektedirler. Bunların yanı sıra
program mezunları, akademik alanda
da çalışmalarını sürdürebilirler.
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Denizcilik
Mühendisliği ve
İşletmeleri Yönetimi
Yüksek Lisans
Programı

Elektrik-Elekronik
Mühendisliği
Yüksek Lisans
Programı

Program Hakkında Genel Bilgi

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Tezli Yüksek Lisans programının
amacı, alanında temel mühendislik
bilim ilkelerini konu alan, teorik ve
uygulamalı elektrik ve elektronik
eğitimini
lisansüstü
düzeyinde
vermektir.

Denizcilik Mühendisliği ve İşletmeleri
Yönetimi
Tezli Yüksek
Lisans
Programı deniz, çevre, mühendislik,
gemi inşaatı, gemi teknolojisi, lojistik
ve ulaştırma alanlarını entegre ederek
planlama, uygulama ve yönetim
aşamalarında etkin rol alacak kişilerin
yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
Programımızda, Denizcilik İşletmeleri
Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri
Mühendisliği,
Gemi
Makineleri İşletme Mühendisliği, Deniz
Bilimleri, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği gibi farklı disiplinlerden
öğretim üyeleri ders vermektedir.
Programımızı başarı ile tamamlayan
mezunların,
disiplinlerarası
takımlarda
çalışabilme
becerisi,
denizciliğin mühendislik ve işletme
düzeylerindeki
problemleri
ileri
düzeyde tanımlama, formüle etme ve
çözme becerisi, ileri düzeyde mesleki
ve etik sorumluluk bilinci, etkin
iletişim kurma becerisi, denizciliğin
mühendislik ve işletme çözümlerinin,
evrensel, ekonomik, çevresel ve
toplumsal
boyutlarda
etkilerini
anlama yetkinliği, mühendislik ve
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Program Hakkında Genel Bilgi
işletme uygulamaları için gerekli
olan teknikleri ve yetenekleri ve
modern
araçları
ileri
düzeyde
kullanma
becerisi
kazanması
amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanları
Denizcilik
Mühendisliği
ve
İşletmeleri Yönetimi Tezli Yüksek
Lisans Programımızı başarı ile
tamamlayan mezunlar, programın
disiplinler arası yapısına bağlı
olarak denizcilik sektörünün özel
ve kamu kesimindeki birçok iş
kolunda orta ve üst düzeyde görev
alabilmektedirler. Kamu kesiminde,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Liman
Başkanlıkları ve Deniz Ticaret Odası
gibi kurumlarda istihdam imkanı
bulunan mezunlar, özel sektörde ise,
armatör işletmeleri, klas kuruluşları,
liman ve terminal işletmeleri, deniz
acenteleri,
forvarder
işletmeleri,
gemi inşa ve tamir işletmeleri, gemi
makine tedarikçileri, gemi otomasyon
sistemleri tedarikçileri, su ürünleri
işleme ve dağıtım işletmeleri gibi
geniş bir yelpazede çalışma imkanı
bulabilmektedirler.

Program, Temel Elektrik-Elektronik
Mühendislik alanında ileri düzeyde
bilgi birikimi sahibi olan mühendisleri
Elektrik- Elektronik Anabilim Dalında
uzmanlaştırarak ulusal ve uluslararası
piyasada tasarım ve uygulama
yapabilen nitelikli yüksek mühendisler
yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Program, eğitim ve araştırma kalitesi,
nitelikli ve güçlü akademik kadrosu
ve bilimsel üretime ortam sağlayan
fiziksel donanımı ile öğrencilerimizin
akademik eğitimlerinin verimliliğini
artıracak ve onları küresel rekabete
hazırlayacak her türlü yeterliliğe
sahiptir.

Çalışma Alanları
Program mezunları elektrik, elektronik
ve
haberleşme
alanlarındaki
danışmanlık
firmalarında
çalışabilmelerinin yanı sıra AR-GE

faaliyeti gerektiren bütün sahalarda
görev
alabilmektedirler.
Atom
Enerjisi Kurumu, elektrik firmaları
ile
elektronik
ve
haberleşme
sektöründe, ulusal ve uluslararası
şirketlerde, radyo ve televizyon yayın
kuruluşlarında, internet hizmetleri
ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık
sektöründe
araştırma-geliştirme,
üretim ve pazarlama birimlerinde,
üniversitelerimizde,
TÜBİTAK,
ASELSAN gibi kuruluşlarda ve
dünya çapında üniversitelerde veya
araştırma merkezlerinde iş imkanına
sahiptirler.
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Hemşirelikte Yönetim
Doktora Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Hemşirelikte
Yönetim
Doktora
Programı ile çağdaş sağlık sistemi
içerisinde
sağlığın
korunması,
geliştirilmesi, sürdürülmesi ve sağlık
bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında
sağlık bakım hizmetlerini yönetebilen,
yönetici ve araştırıcı role sahip
hemşirelik
yönetimi
alanında
“uzman hemşireler” ile hemşirelik
eğitiminde hemşirelikte yönetim
alanında ihtiyaç duyulan “öğretim
üyesi / elemanı” yetiştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Programdan
yararlanan
kişilerin
lisansüstü
eğitimi
süresince,
hemşirelikte
yönetim alanında daha ileri düzey
bilgi ve becerilere sahip olması,
bilimsel araştırmalar yürütebilmesi
ve sahip olduğu bilgi, beceri ve tutum
ile genelde sağlık alanına özelde
de hemşirelikte yönetim alanına
katkı sağlaması hedeflenmektedir.
Önümüzdeki yıllarda da sadece klinik
alanda uzman hemşire ya da eğitim
alanında akademisyen olarak değil
sağlık hizmetleri ile ilgili her alanda
(hastanelerde, eğitim kurumlarında,
Sağlık Bakanlığı’na bağlı teşkilat
birimlerinde
vb.)
hemşirelik
hizmetlerinin yönetimi konusunda
söz sahibi olabilecek yetkinliğe sahip
hemşireler yetiştirilmesi yönünde
değişimler hedeflenmektedir. Bu
hedefe ulaşmak için de programdan
yararlanan
öğrenciler
çağdaş
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yönetim,
sağlık
yönetimi
ve
hemşirelik yönetiminde yeni ve
güncel bilgilerle eğitilmekte, bu
konularla ilgili araştırma konularına
yönlendirilmekte,
program
kapsamındaki ders içerikleri bu hedefe
ulaşacak şekilde güncellenmekte ve
bu konuda yönetim ve organizasyon,
sağlık yönetimi, hemşirelikte yönetim
gibi alanlarda uzman olan öğretim
üyelerinden eğitim almaktadırlar.

Çalışma Alanları
Program amaçlarının ne ölçüde
gerçekleştiği, programdan mezun olan
öğrenci sayıları, mezun / kayıtlı olan
öğrencilerden yönetici hemşire olarak
atananların sayısı, öğrencilerin eğitim
programı sırasında ve sonrasında
yaptıkları araştırma sayısı, uzmanlık
alanları ile ilgili yayınladıkları makale
sayısı, programda kayıtlı / mezun
olan öğrencilerden yükseköğretim
kurumlarında istihdam edilenlerin
sayısı,
kayıtlı / mezun olan
öğrencilerden hastane ve eğitim
kurumları dışında özellikle Sağlık
Bakanlığı birimleri başta olmak üzere
farklı kurumlarda hemşirelik / sağlık
alanında görev alanların sayısı gibi
kriterlerle değerlendirilecektir.
Bununla birlikte programdan mezun
olan öğrencilerin yaptıkları tezler, bu
tezlerden üretilen yayınlar, bu tezlere
yapılan atıflar, öğrencilerin kongre,
sempozyum vb. ekinliklere katılma ve
bu etkinliklerde görev alma durumları
gibi kriterler de program amaçlarına
ulaşma durumunu değerlendirmede
etkili olacaktır.
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Hemşirelikte Yönetim
Yüksek Lisans
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek
Lisans Programı ile çağdaş sağlık
sistemi içerisinde sağlığın korunması,
geliştirilmesi, sürdürülmesi ve sağlık
bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında
sağlık bakım hizmetlerini yönetebilen,
yönetici ve araştırıcı role sahip,
hemşirelik yönetimi alanında “uzman
hemşireler” ile hemşirelik eğitiminde
hemşirelikte
yönetim
alanında
ihtiyaç duyulan akademik kadronun
yetiştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Programdan yararlanan hemşirelerin
lisansüstü eğitimi süresince, yönetim
bilim ve sanatı hakkında bilgi, beceri
ve anlayış kazandırmak, öğrencinin
edindiği bilgi beceri ve anlayışı,
hemşirelik hizmetlerinin gelişiminde
etkili bir şekilde kullanma yollarını
göstermek,
hemşirelikte yönetim
alanında daha ileri düzey bilgi ve
becerilere sahip olması,
bilimsel
araştırmalar yürütebilmesi ve sahip
olduğu bilgi, beceri ve tutum ile
genelde sağlık alanına özelde de
hemşirelikte yönetim alanına katkı
sağlaması hedeflenmektedir. Yüksek
lisans programı teorik dersler ile
birlikte uygulamayı da kapsamaktadır.
Teorik bölüm, hem alana özgü teorik
bilginin arttırılmasını hem de mesleki
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konulardaki yeni gelişmeleri izleyen
ve araştıran bireyler yetiştirmeye
yönelik eğitimleri kapsamaktadır.
Uygulamalı bölüm ise teorikte
öğrenilen
bilginin
uygulamaya
aktarılmasını
yani
hemşirelik
hizmetleri
yönetimi
konusunda
araştırma ve yönetim uygulamalarını
içermektedir.
Bu
doğrultuda
program hemşirelik, hemşirelikte
yönetim, sağlık yönetimi, yönetim ve
organizasyon gibi bilim dallarından
oluşmaktadır.

Çalışma Alanları
“HemşirelikteYönetim” alanında yüksek
lisans derecesine sahip hemşireler
Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel
hastanelerde uzman hemşire, klinik
sorumlusu, yönetici hemşire olarak;
hemşirelik eğitimi veren yükseköğretim
kurumlarında da akademisyen olarak
çalışabilmektedirler.
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Ruh Sağlığı ve
Psikiyatri Hemşireliği
Yüksek Lisans
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Mesleklerin
toplumların
gereksinimlerine
uygun
hizmet
sunabilmeleri için üyelerinin güçlü
eğitim programlarından geçmeleri
gerekmektedir Günümüzde sağlık
alanındaki hızlı gelişmelere uzmanlık
alanlarına
duyulan
gereksinimi
artırmakta ve sağlık alanında temel
mesleklerden biri olan hemşirelikte
de uzmanlaşmayı bir gereklilik haline
getirmektedir. Bilimsel bir disiplin
olarak kabul edilen hemşirelik mesleği
üyelerinin birey, aile ve topluma kaliteli
bir hizmet sunabilmesi ancak mesleki
bilgi ve becerisi gelişmiş, bağımsız
karar verebilen, sorun çözebilen,
bilgi
üretebilen,
meslektaşlarını
yönlendirebilen
hemşirelerin
yetiştirilmesiyle mümkündür.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda
da (2011–2023) ulusal düzeyde
hastalık yükü nedenleri arasında
kardiyovasküler hastalıklardan sonra
ikinci sırada psikiyatrik hastalık
grubunun yer aldığı, ruh sağlığı
alanında çalışan hemşire sayısının
yetersiz
olduğu,
hemşirelerin
sertifikasyon
ve
sürekliliğini
sağlamada sorunların yaşandığı,
sadece 12 üniversitede psikiyatri
hemşireliği yüksek lisans eğitimi
verildiği, yeterli ve yetkin psikiyatri
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hemşiresine
ihtiyaç
duyulduğu
belirtilmektedir. Bu nedenlerle 2023
yılına kadar psikiyatri hemşireliği
yüksek lisans ve doktora programlarını
tamamlayan kişi sayısının artırılması
amaçlanmaktadır.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde
olan “Ruh Sağlığı ve Psikiyatri
Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
Programı” ile bu gereksinimleri
karşılamak üzere birey, aile ve
toplumun ruh sağlığını koruma
ve geliştirme, ruhsal bozukluğu
olan
bireyleri
iyileştirme
ve
rehabilitasyonunu sağlamak için
ileri düzey bilgi, beceri, tutuma sahip
uygulayıcı, eğitici, araştırmacı ve
yönetici hemşirelerin yetiştirilmesi
amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanları
“Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği”
alanında yüksek lisans derecesine
sahip hemşireler Sağlık Bakanlığı,
üniversite ve özel hastanelerde uzman
psikiyatri hemşiresi, konsültasyon
liyezon
psikiyatrisi
hemşiresi,
eğitim hemşiresi, klinik sorumlusu,
yönetici hemşire olarak; hemşirelik
eğitimi
veren
yükseköğretim
kurumlarında da akademisyen olarak
çalışabilmektedirler.
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Sosyal Hizmet
Yüksek Lisans
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Bu programlardan mezun olanlar
hem ülkenin sosyal hizmet uzmanı
ihtiyacını karşılarken hem de yeni
açılan sosyal hizmet programlarının
ihtiyaç duyduğu öğretim görevlilerini
yetiştiren
en
önemli
kaynak
niteliğindedir.
Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans
Programının temel amacı; çağdaş
ve evrensel düzeyde sosyal hizmet
eğitimi vererek, sosyal hizmet
alanında yeterli bilgi ve beceri
düzeyine ulaşmış, kendini alanında
gelişmeye açık, birlikte çalıştığı
kişilerle etkileşim iletişim kurabilen,
sosyal sorunların çözümünde aktif
roller üstlenen ve etik kurallara
bağlılığı ilke edinmiş sosyal hizmet
bilim uzmanı yetiştirmektir.
Programdan
mezun
olan
bir
öğrencinin, ülke ihtiyaçlarına öncelik
vererek ulusal ve evrensel değerleri
benimseyen bir yaklaşımla çalışacak,
psikososyal
iyileştirmeyi
ve
toplumsal örgütlenmeyi sağlayacak,
sosyal
kurumların
ve
sosyal
politikaların gücünü ortaya koyacak
nitelikler kazanması beklenmektedir.
Bu programlardan mezun olanlar
hem ülkenin sosyal hizmet uzmanı
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ihtiyacını karşılarken hem de yeni
açılan sosyal hizmet programlarının
ihtiyaç duyduğu öğretim görevlilerini
yetiştiren
en
önemli
kaynak
niteliğindedir.

Çalışma Alanları
Sosyal Hizmet lisans derecesine sahip
kişiler, yüksek lisans yaptıkları takdirde
yine Aile Araştırma Kurumu, Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü, Kadının
Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,
Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal
Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik
Fonu Genel Sekreterliği, İl ve İlçe Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri,
Cezaevleri, Çocuk Mahkemeleri, Emekli
Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu,
Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı
birimlerinde, İçişleri Bakanlığı ve bağlı
birimlerinde gibi kamu kurumlarında
istihdam edilebilmektedirler.
Farklı lisans alanlarından mezun
olarak Sosyal Hizmet alanında yüksek
lisans yapan kişiler ise akademik
alanda ilerleme imkânına sahip
olabileceklerdir.

191

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2019-2020

Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri
Doktora Programı

İktisat
Doktora Programı

Program Hakkında Genel Bilgi

İktisat Doktora Programı’nın amacı,
iktisadi olayları iktisat teorisinin
ışığında,
iktisadi
yöntemlerden
yararlanarak
teorik
ve/veya
uygulamalı olarak çözümleyebilecek,
yorumlayabilecek,
sonuç
çıkartabilecek
ve
uluslararası
literatüre katkıda bulunabilecek
düzeyde akademik altyapıya sahip
iktisatçılar yetiştirmektir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Doktora Programı’nın amacı,
çalışma ve yaşam koşullarının
iyileştirilmesi için bilim uzmanı
adaylarına gerekli bilgi, yetkinlik,
bilimsel
araştırma
yöntem
ve
kültürünün kazandırılmasıdır.
Çalışma yaşamı ile ilgili ekonomik
ve sosyal konuların sosyal bilimlerin
iktisat, işletme, sosyoloji, psikoloji
ve hukuk dallarının yardımıyla
incelenmesi ve bu alanda mevcut
sorunların incelenmesi ve bu alanda
mevcut sorunlara yönelik çözüm ve
politikaların analizi hedeflenmektedir.
Program ile sosyal politika, göç ve
işgücü piyasaları, istihdam ve işsizlik,
işçi-işveren ilişkileri, sanayileşme
ile ortaya çıkan ekonomik ve sosyal
sorunlar ve çözümleri konuları ele
alınmaktadır.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Doktora Bölümü mezunlarının
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Program Hakkında Genel Bilgi
özel sektörde ve kamu sektöründe
görev yapabilecekleri pek çok
çalışma alanı mevcuttur.
Mezunlar,
doktora
eğitimiyle,
finans sektöründe, birçok sektör
ve sendikalarda uzman, denetçi ve
üst düzey yönetici olarak iş bulma
imkanına sahiptir.
Çalışma
ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı’nda müfettiş, uzman ya
da ateşe olarak görev yapabilmekte,
sosyal
güvenlik
kuruluşlarında
istihdam edilmekte ve Türkiye İş
Kurumu ve benzeri kuruluşlarda
istihdam
danışmanlığı
hizmeti
verebilmektedirler.

İleri düzeyde verilen iktisat teorisi ve
ekonometri dersleri programımızın
temel
taşlarını
oluşturmaktadır.
Programa giren öğrencilerin daha
ileri düzeyde uzmanlaşabilmelerine
imkan
sağlamak
amacıyla,
uluslararası iktisat, finans, oyun
teorisi, uluslararası ekonomi politik,
iktisadi gelişme ve iktisadi düşünce
tarihi alanlarında seçmeli dersler de
program bünyesinde yer almaktadır.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
İktisat Doktora Bölümü mezunlarının
özel sektörde ve kamu sektöründe
görev yapabilecekleri pek çok çalışma
alanı mevcuttur.

Mezunlar, doktora eğitimiyle, ekonomi
yönetimi, işyeri yöneticiliği, uzmanlık,
müfettişlik ve denetçilik yapabileceği
gibi akademik alanda da çalışmalarını
sürdürebilirler.
Mezunlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
Merkez Bankası, Türkiye İstatistik
Kurumu, Rekabet Kurumu, Sermaye
Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu gibi kamu kurum
ve kuruluşlarının yanı sıra, Dünya
Bankası, Uluslararası Para Fonu,
UNCTAD gibi uluslararası kuruluşlarda
da çalışma olanakları bulabilecekleri
nitelikte bir iktisat doktora eğitimi
alarak mezun olmaktadırlar.
Bunların yanı sıra program mezunları,
akademik alanda da çalışmalarını
sürdürebilirler.
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İşletme
Doktora Programı

Pazarlama
Doktora Programı

Program Hakkında Genel Bilgi

Program Hakkında Genel Bilgi

İşletme Doktora Programı’nın temel
amacı, öğrencileri öncelikle sosyal
bilim felsefesi ve metodoloji gibi
konularda yetkin kıldıktan sonra
işletmenin bilim dalları olan yönetimorganizasyon, muhasebe, finans
ve pazarlama alanlarına özgün ve
bilimsel bir katkı sağlayacak şekilde
yetiştirmektir.
Programımızda
sosyal
bilimler
alanında öncü dergiler takip edilerek
adayların kuramlarla ilgili ayrıntılı
ve güncel bilgiye sahip olmaları
sağlanmaktadır. Ayrıca programda,
adayların doktora tez çalışmasını
yeterli düzeyde yürütebilmesi için
ileri düzey araştırma yöntemleri dersi
sunulmaktadır.

Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.
Çalışma Alanları
İşletme Doktora Programı mezunları
işletmelerde pazarlama, satış ve
iletişim alanları ile ilgili uzmanlık
gerektiren işlerde istihdam edilebilir.
Mezunlar birikimlerini işletme dışı
çeşitli organizasyonlarda kullanıp
sosyal pazarlama alanında da görev
alabilir. Ayrıca, çeşitli devlet ve vakıf
üniversitelerinde akademik kadro
içinde de yer alabilirler.

Pazarlama Doktora Programı’nın
amacı, Türkiye ve Dünya’da artan
rekabet koşulları ile başarıyı ve
sürdürülebilirliği yakalamak isteyen
işletmelerin yetkin ve donanımlı
yönetici ihtiyacına yönelik değişen
Pazar koşullarına ayak uydurabilen,
dinamik, donanımlı ve analitik
düşünebilen iş dünyası ve akademik
çevreler için pazarlama uzmanları
yetiştirmektir.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Çalışma Alanları
Pazarlama Doktora Bölümü mezunları,
işletmelerin satış, pazarlama, dağıtım,
satın alma, pazarlama araştırması gibi
bölümlerinde yönetici pozisyonlarında
istihdam
edilmektedirler.
Ayrıca,
Türkiye’nin
devlet
ve
vakıf
üniversitelerinde istihdam edilerek
akademi dünyasında yer almaktadırlar.
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Çalışma İlişkileri ve
İnsan Kaynakları
Yüksek Lisans
Programı

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Doktora Programı
Program Hakkında Genel Bilgi

Çalışma Alanları

Program Hakkında Genel Bilgi

Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora
Programı’nın amacı, siyaset bilimi ve
kamu yönetimi disiplininde zengin
ve çok boyutlu bilgi birikimine sahip,
alanlarında yetkin, mevcut alana kuramsal,
yönetimsel ve uygulama düzeyinde
katkı sağlayabilen, toplumsal, kültürel
ve siyasal süreçlere hakim, karşılaşılan
sorunlara
çözüm
üretebilen
bilim
insanları ve araştırmacıları yetiştirmektir.

Program mezunlarının özel sektör ve kamu
sektöründe istihdam olanakları mevcuttur.
Devlet ve vakıf üniversitelerinde akademik
dünyaya katılabilecekleri gibi, Başbakanlık,
Bakanlıklar ve teftiş kurulları, genel müdürlük
düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları, İl Özel
İdareleri ve Yerel Yönetimlere bağlı çeşitli
birimlerde de istihdam edilmektedirler.
Ayrıca, kamu ve özel sektör bankaları, özel
sektör kuruluşları ve çok uluslu şirketler.

Bu program, çalışma hayatında
kendini akademik yönden geliştirmek
isteyen,
kariyer basamaklarında
çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle
donanarak
yükselmek
isteyen,
kamuda,
özel
sektörde,
veya
sivil toplum kuruluşlarında etkin
yöneticilik yapmak isteyen tüm
öğrenciler
için
tasarlanmıştır.
Günümüz dünyasında yer alan her
boyutta tüm organizasyonlar için
insan kaynakları stratejik ve hayati
önem taşımaktadır. Bu sebeple başta
kurumsal yapıların insan kaynakları
çalışanları ve yöneticileri olmak
üzere, yönetsel bilgi ve becerilere ilgi
duyan, bu konuda bilimsel çalışmalar
yapmak isteyen tüm öğrenciler bu
alana ilgi göstermelidir.

Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları
Yüksek Lisans Programı mezunları,
bankacılık ve finans sektörü de
dahil olmak üzere özel sektördeki
bütün iş kollarında, sendikalarda
uzman, denetçi ve üst düzey yönetici
olarak iş bulma imkanına sahiptir.
Ayrıca başta Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı olmak üzere
tüm resmi kuruluşlarda müfettiş
ya da uzman personel olarak
istihdam edilebilirler. Sendikalarda
danışmanlık da yapabilen mezunlar,
aynı zamanda akademik çalışma
yapma imkanına da sahiptir.

.

Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.
Program, Tezli ve Tezsiz Yüksek
Lisans olarak açılmaktadır.
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Denizcilik İşletmeleri
Yönetimi
Yüksek Lisans
Programı

Ekonometri
Yüksek Lisans
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi

Program Hakkında Genel Bilgi
Denizcilik
İşletmeleri
Yönetimi
Yüksek Lisans Programları tezli ve
tezsiz yüksek lisans olmak üzere
iki
programdan
oluşmaktadır.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans
programları mezunlarına Denizcilik
İşletmeleri
Yönetimi
alanında
Yüksek Lisans Derecesi kazanma
imkanı sunmaktadır. Bu programa
katılan öğrenciler gerek ulusal
ve gerekse uluslararası denizcilik
sektöründe yer alan işletmelerin
faaliyetlerini
yürütürken
karşı
karşıya
kalabilecekleri
stratejik
ve operasyonel sorunları ve bu
sorunların nasıl çözülebileceğine dair
yaklaşımları tanıma şansına sahip
olurlar.
Yüksek
lisans
programlarımız
öğrencilere
temel
yöneticilik,
denizcilik
işletmeciliği,
liman
işletmeciliği, balıkçılık yönetimi, deniz
bilimleri ve kişisel gelişim alanlarında
donanım ve yetkinlik kazandırmayı
hedeflemektedir. Programımız, eğitim
ve araştırma kalitesi, nitelikli ve güçlü
akademik kadrosu ve bilimsel üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.
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Program, Tezli ve Tezsiz Yüksek
Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları
Programlarımızdan
mezun
olan
öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası
alanda faaliyet gösteren denizcilik
işletmelerinde broker, gümrükçü ve
chartering (gemi kiralama), liman ve
denizcilik işletmelerinde ve bunlara
ek olarak lojistik alanlarında yönetici,
kamu kurumlarında, özel sektörde
ve meslek örgütlerinde ise ticari
danışman olarak çalışma imkanına
sahiptirler. Bunların yanı sıra program
mezunları, akademik alanda da
çalışmalarını sürdürebilirler.

Ekonometri Tezli Yüksek Lisans
Programı, ileri düzey ekonometrik
yöntemlerin teorik ve uygulamalı
düzeyde anlaşılması, iktisadi model
geliştirerek çeşitli iktisadi ve finansal
konuların değerlendirilmesi, analiz
edilmesi ve öngörülmesi becerilerinin
kazandırılmasını hedefler. Programın
sonunda öğrenciler, matematiksel
ve istatistiksel teknikleri paket
programlar aracılığı ile gerçek verilere
uygulayabilme becerisini kazanmış
olmalarının yanı sıra öğrencilere
bilimsel tez yazabilme becerisi de
kazandırılmaktadır.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.
Program, Tezli Yüksek Lisans olarak
açılmaktadır.

Çalışma Alanları
Ekonometri Tezli Yüksek Lisans
Programı
mezunları,
gerek
kamu gerekse özel sektörde iş
bulabilmektedir. Çeşitli bakanlıklar

tarafından açılan müfettiş, denetçi ve
uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir,
bu unvanlara sahip olup çalışabilirler.
Diğer bölümlerden daha yoğun olarak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
Devlet planlama Teşkilatı (DPT), Hazine
Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu (BDDK) ve Merkez
Bankası gibi analiz işlerinin yoğun
olduğu kamu kuruluşlarında istihdam
edilebilmektedirler. Bunların yanı sıra
program mezunları, akademik alanda
da çalışmalarını sürdürebilirler.
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İktisat
Yüksek Lisans
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi

Çalışma Alanları

Program Hakkında Genel Bilgi

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı,
katılımcılarına
mikroekonomi,
makroekonomi ve istatistiksel yöntem
bilgisinde yetkinliği kazandırmayı
amaçlarken katılımcılarının lisans
eğitimlerinin Ekonomi olmaması
durumunda, öncelikle bu yetkinlikleri
kazanacak alt yapıya sahip olmalarını
sağlamayı hedeflemektedir.

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
mezunlarımız uluslararası piyasalar
ve kurumlar dahil olmak üzere,
kamu sektörü ve özel sektörde
etkin görevler alabilmenin yanı
sıra, doktora programlarına devam
ederek
akademik
kariyer
de
yapabilmektedirler.

İşletme Yüksek Lisans Programı’nın
amacı, öğrencilere işletme alanında
eğitim vermek ve iş dünyası ile
yönetsel konulara ilişkin geniş bir
bilgi dağarcığı geliştirecek kavram ve
teknikleri kazandırmaktır.

Program, Sosyal Bilimler Enstitüsünde
yer alan diğer programlarda olduğu
gibi, zorunlu ve seçmeli derslerle
kazanılan teorik alt yapının, geniş
araştırma olanakları ve akademik
kadro-öğrenci
arasında
kurulan
iletişim aracılığıyla pratik edilmesini
amaçlamaktadır.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.
Program, Tezli Yüksek Lisans ve
Tezli-İngilizce Yüksek Lisans olarak
açılmaktadır.
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İşletme
Yüksek Lisans
Programı

Disiplinlerarası
bir
bakış
ile
muhasebe,
pazarlama,
insan
kaynakları, yönetim ve örgütsel
davranış
alanlarında
araştırma
becerilerini
geliştirmek
isteyen
öğrencilere
yöneliktir.
Program,
sürekli değişen ve kompleks hale
gelen bir çevrede gelişme gösteren
küresel iş dünyasını anlamak için
açık görüş, analiz, öngörü ve sentez
yeteneğine sahip araştırmacılar
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu program iş hayatında üst düzey
yöneticilik veya akademik kariyer
hedefleyen
adaylara
YönetimOrganizasyon,
Muhasebe-Finans,
Üretim Yönetimi-Pazarlama, Sayısal
Yöntemler
ve
Ticaret
Hukuku
alanlarında
uzmanlaşabilme
imkanı sunmaktadır.
Öğrenciler
uzmanlaşmak istedikleri işletme ana
bilim dalı alanlarına göre seçmeli
dersler alarak ders programlarını
tasarlayabilmektedirler. Öğrenciler

ana bilim dalında geniş bir yelpazede
donanımlı bir öğretim kadrosundan
danışmanlık alıp güncel konular
ve problemlere çözümler sunan
çalışmalar yapabilmektedirler. İlgi
duydukları bir alanda araştırma
yaparak yüksek lisans tezi hazırlayan
adaylar İşletme Bilim Uzmanı unvanı
almaktadır. Bu programı başarıyla
tamamlayan öğrenciler iş hayatında
ulusal ve uluslararası işletmelerde
yöneticilik kariyeri için gerekli bilgi,
beceri ve yetkinliklere sahip olarak
mezun olmaktadırlar.
Ayrıca mezun öğrenciler istedikleri
takdirde işletme alanında doktora
yaparak
akademik
kariyerlerine
devam etme hakkı elde edebilirler.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verim-liliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.
Program, Tezli ve Tezsiz Yüksek
Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları
Programı başarılı bir şekilde bitiren
mezunlar, işletmelerde pazarlama,
finans, muhasebe gibi alanlarda
uzman olarak istihdam edilebilir,
yönetici danışmanlığı yapabilirler.
Buna ek olarak akademik kariyerlerine
devam edebilirler.
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Liderlik ve Küresel
Girişimcilik
Yüksek Lisans
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek
Lisans Programı, lider ruhlu, genç,
dinamik
girişimcilerimizin
yerel
olmanın ötesinde global bir bakış
açısı kazanmalarını ve dünyanın her
noktasında girişimcilik faaliyetlerini
sürdürebilmelerine olanak sağlamayı
amaçlamaktadır.
Bu
nedenle
planlanan girişimcilik ve liderlik
yönetimi ile ilgili olarak akademik
hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi
birikiminin geleceğin girişimci ve
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme
(KOBİ) yöneticilerine aktarılmasıdır.
Bu çerçevede verilecek dersler ve
yürütülecek seminer ve projeler ile
yeni iş fikri geliştirme ve iş kurma
konularında potansiyel girişimcilere
yol göstermek, potansiyel girişimciler
ve Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletme (KOBİ) sahip/yöneticilerinde
uzun vadeli planlama ve yenilik
yönetimi konularında farkındalık
yaratmak, KOBİ’lerin mevcut ve
potansiyel yönetsel problemlerinin
çözümlerinde
aktif
rol
almak,
kuruluş
misyonlarında
KOBİ’leri
destekleme görevi bulunan kamu
kurumları ve sivil toplum kuruluşları
ile KOBİ sahip/yöneticilerini ortak
platform ve projelerde buluşturarak
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kamu-üniversite-sanayi
işbirliğini
güçlendirmek
amaçlanmaktadır.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.
Program, Tezli ve Tezsiz Yüksek
Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları
Liderlik ve Küresel Girişimcilik
Yüksek Lisans Programı mezunları,
liderliğin ve girişimciliğin en ayırıcı
özelliği olan yenilikçilik anlayışını
benimsemiş, iş planı oluşturma,
yönetim, finansman, pazarlama,
üretim
ve
hukuk
konularında
nitelikli, bilgi sahibi, iş fırsatlarını
uygulamaya
dönüştürebilme
kabiliyetine
sahip
olacaklardır.
Mezunlar, imalat sanayi, hizmet
sanayi gibi alanlarda çalışabilirken
şirketlerin AR-GE departmanlarında
ve proje danışmanlık ofislerinde de
istihdam alanı bulabilirler. Mezunlar,
kendi genç ve küçük işletmelerini
de
kurabilirler.
Aynı
zamanda
girişimcilik ve sosyal girişimcilik
faaliyetlerinde
bulunan
kamu
kurum ve kuruluşlarında ve sivil
toplum kuruluşlarında da istihdam
alanı bulabilirler. Bunların yanı sıra
mezunlar, akademik çalışmalarına da
devam edebilirler.

Maliye
Yüksek Lisans
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Maliye Ana Bilim Dalı, sahip olduğu
geniş
kapsamlı
ders
içerikleri
sayesinde öğrencilerin sadece Maliye
bilimi değil aynı zamanda diğer
disiplinler hakkında bilgi birikimlerini
arttırmayı hedeflemektedir. Program,
öğrencilere bilimsel çalışma yapmak
için gerekli nitelikleri kazandırmakta
ve öğrencilerin bilimsel eserler ortaya
koymalarını
kolaylaştırmaktadır.
Ayrıca
öğrencilerin
programı
başarıyla bitirebilmeleri için gerekli
olan tez yazımı, ödev ve sunum
çalışmalarıyla
desteklenmektedir.
Akademik kariyer yapmayı düşünen
öğrencilere doktora öncesi güçlü bir
altyapı oluşturulması da programın
en temel amaçları arasındadır.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime

ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.
Program, Tezli Yüksek Lisans olarak
açılmaktadır.

Çalışma Alanları
Program sonunda başarıyla mezun
olan öğrenciler, Maliye donanımı
kazanarak, ulusal ve uluslararası
kurumlarda, kamu ve özel sektör
bankalarında, finansal kuruluşlarda
ve diğer birimlerde kalifiye eleman
olarak çalışma fırsatı yakalayabilir.
Mezun olan öğrenciler akademik
kariyer yanı sıra kamuda uzmanlık
gerektiren kariyer mesleklerde iş
bulma imkanına sahip olabilir.
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Pazarlama Yönetimi
Yüksek Lisans
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans
Programı’nın
amacı,
öğrencilere
pazarlama yönetimi çalışmalarında
disiplinler
arası
bir
yaklaşım
sergileyerek olay, olgu ve sorunlara
teşvik ve analitik bakış açısıyla
yaklaşmak tartışmak ve bunları
bilimsel araştırma, çalışma ve yayına
dönüştürme yetisini kazandırmaktır.
Program, pazarlama yönetiminin tüm
uzmanlık alanlarına temel olabilecek
kurumsal bir altyapı sağlarken ayni
zamanda seçmeli dersler, uygulama
ve araştırma projeleri ile öğrencilere
uzmanlaşma
olanağı
sağlamayı
hedeflemektedir.
Program, Tezli Yüksek Lisans olarak
açılmaktadır.

Çalışma Alanları
Program
mezunları,
işletmelerin
satış, pazarlama, dağıtım, satın
alma, pazarlama araştırması gibi
bölümlerinde yönetici pozisyonlarında
istihdam edilmektedirler.

206

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Bilginin ve uzmanlaşmanın önem
kazandığı dünyamızda Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Programı ülkemize, bu gereklere uygun
elemanlar, araştırmacılar ve bilim
insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu kapsamda verilecek ve edinilecek
bilgiler ve yapılacak araştırmalarla
gerek bölüm öğretim elemanlarının ve
gerekse yetiştirilecek yüksek lisans
öğrencilerinin ülkenin siyasi, idari,
toplumsal ve dış politika alanlarındaki
sorunlarını
derinlemesine
analiz
edebilme ve çözüm önerileri üretebilme
seviyesine ulaşmaları sağlanacaktır.
Öğrencilere, Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi ve Kamu Politikaları alanlarında
genel ve teorik bilgiler verilmesinin yanı
sıra, uygulamaya yönelik çalışmalar
da
yaptırılacaktır.
Bu
sayede
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan
mezun olacak öğrencilerin idari
ve
siyasi
sorun
alanlarında
kendi belirleyecekleri bir konuda
uzmanlaşmaları ve çözüm önerileri
üretebilmeleri amaçlanacaktır. Bu
çerçevede öğrencilerimiz özellikle
kamu
politikalarının
belirlenmesi
ve uygulanmasına dair sorunların
çözümü sürecinde çalışmalar yapma
ve bütünleşik bir yaklaşım geliştirme

şansı bulacaklardır. Bu noktada
Programımız siyaset bilimi ve kamu
yönetimi alanlarında özel sektör, sivil
toplum örgütleri, yerel yönetimler
ve kamuda kariyer yapmak isteyen
profesyonellere
ve
bu
alanda
doktora yapmak isteyen öğrencilere
yönelik olarak tasarlanmıştır. 2014
yılından bu yana eğitim veren
programımız bünyesinde siyaset bilim
ve kamu yönetimi alanında kamu
politikalarından, toplumsal cinsiyet
ve yönetişime kadar pek çok farklı
alanda çalışmalar yapılmıştır.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.
Program, Tezli Yüksek Lisans olarak
açılmaktadır.

Çalışma Alanları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli
Yüksek Lisans Programı, sağladığı
imkanlarla, mezunlarına küreselleşen
dünyada kamu sektörü, özel sektör,
yerel
yönetimler,
uluslararası
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve
medya alanlarında yüksek rekabet
potansiyeli olan yerli ve yabancı
saygın kurumlarda yükselme ve terfi
olanakları kazandırmayı ve nitelikli
pozisyonlarda
iş
bulabilmelerini
kolaylaştırmayı amaçlar. Bunların yanı
sıra program mezunları, akademik
alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.

207

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 209

Tarih
Yüksek Lisans
Programı

Türk Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans
Programı

Program Hakkında Genel Bilgi

Program Hakkında Genel Bilgi

Tarih Yüksek Lisans Programı’nın
amacı, alanında evrensel ölçekte bilgi
üreten, ülke ve dünya gerçeklerine
duyarlı, donanımlı ve araştırmacı
tarihçiler yetiştirmektir.
Program, kronolojik ve coğrafi
yaklaşım ile toplumların ve kültürlerin
araştırılması doğrultusunda öğrenci
yetiştirmektedir. Böylece, öğrencilere
geçmişten edinilen tecrübeler ile
günümüz siyasi, iktisadi, sosyal,
kültürel olayların mantıklı ve kapsamlı
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bir bakış açısıyla değerlendirmeleri
bilinci kazandırılmaktadır. Program,
Tezli
Yüksek
Lisans
olarak
açılmaktadır.

Çalışma Alanları
Program mezunları, Mili Eğitim
Bakanlığı’nda
istihdam
olanağı
bulabilmekte,
devlet
ve
vakıf
üniversitelerinde akademi dünyasına
katılabilmekte ve özel sektördeki
kuruluşlarda yazılı ve görsel medyada
yer alabilmektedir.

Türk dili, günümüzde en çok
konuşulan
diller
arasındadır.
Dünyanın çeşitli yerlerinde Türkoloji
merkezleri açılmaktadır. Türk Dili
ve Edebiyatı bilimi ve bu bilimin
temsil edildiği Türk Dili ve Edebiyatı
Programı ile Yeni Türk Edebiyatı,
Eski Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili,
Yeni Türk Dili ve Halk Edebiyatı
alanlarında, öğrenciye lisansüstü
eğitim vermek amaçlanmakta ve
bu doğrultuda katılımcı-üretken
bir akademik disiplin kazandırma
hedeflenmektedir. Aynı zamanda ilmî
araştırma teknikleri, edebiyat teorisi,
Türk Dili ve Edebiyatı incelemeleri,
tarihten günümüze farklı alfabelerle
yazılmış pek çok Türkçe eserin
incelenmesi gibi lisans döneminden
farklı akademik bilgilerin yanı sıra,
öğrencinin Türk kültür ve edebiyatına
daha geniş bir açıdan yaklaşmasına

imkân sağlayacak dersler, alanında
uzman
öğretim
elemanları
tarafından verilmektedir. Verilen
derslerle, öğrenciye bilgiyi üretme
ve kullanma becerisi kazandırılmaya
çalışılmaktadır. Program, Tezli Yüksek
Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları
Son yıllarda, iş hayatına atılabilmek
için üniversite mezunu olmanın
yerini, yüksek lisans veya doktora
mezunu olmanın almağa başladığı
gözlemlenmektedir. Birçok alanda
olduğu gibi Türk Dili ve Edebiyatı
alanında da yüksek lisans ve doktora
derecesini
elde
etmek
isteyen
lisans mezunlarının sayısı giderek
artmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı
istihdam
ettiği
öğretmenlerin
lisansüstü eğitim yapanlarına bir
ayrıcalık tanımaktadır.
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Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
Programı,
uluslararası
ilişkiler
alanında uzman bakış açısına sahip
olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen
iki senelik bir yüksek lisans eğitimi
sunmaktadır.
Temel amacı uluslararası ilişkiler
alanında
uzmanlar
yetiştirmek
olan yüksek lisans programında
Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere
ekonomik, hukuki, tarihi ve siyasi tüm
boyutlar göz önünde tutulmaktadır.
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
Programı müfredatı güçlü bir sosyal
bilimler tabanı üzerine inşa edilmiş,
alanında uzmanlık eğitimi verilmesini
amaçlayan
bir
sosyal
bilimler
yüksek lisans programıdır. Program,
uluslararası
ilişkiler
literatürü
temel
kavram
ve
kuramlarının
kazandırılmasını
ve
bireylerin
uzmanlaşmaya giden yolda hızlı
bir şekilde amaçlarına ulaşmalarını
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Uluslararası İlişkiler, devletlerarası
ilişkileri anlama ve anlamlandırmaya
çalışan, geçmişte ve günümüzde
yürüttükleri
politik
yaklaşımları
karşılıklı olarak inceleyen, siyaset
bilimi, sosyoloji, hukuk ve ekonomi
ile de yakın temasları olan bir sosyal
bilimler programıdır. Program güvenlik
çalışmaları ve bölgesel araştırmalar
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ağırlıklı bir yaklaşımla tasarlanmıştır.
Uluslararası
İlişkiler
disiplininin
temel metinlerini ve yazınını eleştirel
bir gözle okuyup yorumlayabilen
ve tartışabilen ve düşüncelerini
akademik yazım kurallarına uygun
biçimde ifade edebilen mezunlar
yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Uluslararası Ticaret
ve İşletmecilik
Yüksek Lisans
Programı

Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.

Programın amacı, küresel rekabet
ortamında
uluslararası
ticari
fırsatları değerlendirmek, tehditleri
öngörmek ve süreçleri yönetmek
üzere araştırmacı, esnek, açık
fikirli ve uluslararası profile sahip
uzman, yönetici ve lider bireyler
yetiştirmektir. Sözü edilen program,
uluslararası ticaret ile doğrudan veya
dolaylı ilişkili olan profesyonellerin
kendilerini daha yüksek bilgi ve
tecrübeye ulaştırmaları için önemli
bir imkan ve fırsattır.

Program, Tezli, Tezli-İngilizce ve Tezsiz
Yüksek Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
Programı
mezunları,
ulusal
ve
uluslararası
çalışma
alanlarında
istihdam edilebilmektedirler. Başta
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği,
İçişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları
olmak üzere kamu kurumları içerisinde
uluslararası
ilişkiler
uzmanları
olarak
görev
yapabilmektedirler.
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
Programı mezunları kamu sektörü
dışında, özel sektörün uluslararası
ilişkiler
becerilerini
gerektiren
alanlarında, sivil toplum örgütlerinde,
medya sektöründe, çeşitli finansal
kuruluşlarda ve uluslararası örgütler
içerisinde çalışma fırsatına sahip
olabilmektedir. Bunların yanı sıra
program mezunları, akademik alanda
da çalışmalarını sürdürebilirler.

Program Hakkında Genel Bilgi

Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu
ve
bilimsel
üretime
ortam sağlayan fiziksel donanımı
ile
öğrencilerimizin
akademik
eğitimlerinin verimliliğini artıracak ve
onları küresel rekabete hazırlayacak
her türlü yeterliliğe sahiptir.
Program, Tezli ve Tezsiz Yüksek
Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları
Programdan mezun olan öğrencilerin iş
olanakları çok geniştir. Yabancı ülkelerle
ekonomik, politik, sosyal ve kültürel
ilişkiler kurmak isteyebilecek her türlü
özel ve kamu kurum ve kuruluşlarda

programın mezunlarına gereksinim
duyulmaktadır. Doğal olarak ithalatihracat ve/veya yabancı ülkelerde
yatırım yapan şirketler programın
mezunlarına iş alanı yaratmaktadır.
Ayrıca yabancı şirketler Uluslararası
Ticaret
ve
İşletmecilik
Yüksek
Lisans Programı mezunlarına ilgi
duymaktadır. Programdan mezun olan
öğrenciler kendi iş yerini açabilmekte
ve/veya kendi aile şirketlerinde etkin
ve başarılı olmaktadırlar. Kamu
sektöründe uluslararası ticaret ve
işletme konularıyla görevli olan
daireler mezunlar için iş alanları olarak
sıralanabilmektedir. Bunların yanı sıra
program mezunları, akademik alanda
da çalışmalarını sürdürebilirler.
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Yönetim Bilişim
Sistemleri
Yüksek Lisans
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek
Lisans programının amacı, farklı
disiplinlerden katılımcılara bilişim
sistemleri eğitimi vererek, bilgisayar
ve bilgi sistemlerin güvenliği, karar
destek süreçleri, veri mahremiyeti,
veri madenciliği, e-ticaret, veri
tabanı sistemleri, web tasarımı ve
yönetimi, web teknolojileri, bulut
bilişim, mobil programlama, sosyal
medya gibi güncel konularda uzman
araştırmacılar yetiştirmektir.
Program, teknik bilgiyle iş süreçleri
arasında
dengeyi
sağlayarak
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Bankacılık ve Finans
Yüksek Lisans
Programı
Program Hakkında Genel Bilgi
öğrencilere sistem analizi, tasarımı
ve uygulaması, teknolojinin iş
dünyasına adaptasyonu konularında
odaklanmaktadır. Program, Tezli
Yüksek Lisans olarak açılmaktadır.

Çalışma Alanları
Program mezunları, bilgiye dayalı
olarak iş yapan her türlü kurum/
kuruluş ve şirkette (bankacılık, telekom,
lojistik, sağlık, turizm gibi), medya
kuruluşlarında,
ajanslarda,
sosyal
medya ve ilgili kuruşlarda, kısaca
verinin bilgiye dönüştürülüp kullanıldığı
her alan ve sektörde uzman ve yönetici
kademesinde istihdam edilebilecektir.

Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek
Lisans Programı, finans sektöründe
faaliyet
gösteren
profesyoneller
ile
reel
sektörde
finansman
fonksiyonunda çalışanlara yönelik
olarak
tasarlanmıştır.
Programın
kazandırmayı hedeflediği yetkinlikler,
finansal ekonomi, finansal piyasalar
ve kurumlar, bankacılık teorisi ve
uygulamaları, uluslararası finansal
sistem, işletme ekonomisi ve güncel
yasal mevzuat bilgisini kapsamaktadır.
Bankacılık ve Finans Bölümü, finans
sektörünün ihtiyaç duyduğu çağdaş
bilgi ve uygulamalarla donatılmış,
sektörün yapısını bilen, bankaların ve
diğer finansal kurumların işleyişine
vakıf ve bu işletmeleri yönetebilmek
için gerekli bilgi ve beceriye sahip
profesyonel
finans
uzmanları
yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Finans sektöründe yaşanan gelişmelere
paralel fırsatları iyi değerlendirebilecek
yüksek standartlarla donatılmış insan
kaynaklarına ihtiyaç artmaktadır.
Gelişmiş birçok ekonomide olduğu
gibi ülkemizde de finansal hizmetler
sektörünün
önemi
artmaktadır.
Sektörel büyüme dönemlerinde eleman
ihtiyacını farklı alanlarda uzmanlaşmış
kişilerden karşılayan finans sektörü,
artık bu alanda uzmanlaşmış elemanları
tercih etmektedir. Böyle bir ortamda,
spesifik alanlarda uzmanlaşmış ve

analitik düşünme kabiliyeti gelişmiş
işgücünün daha fazla şans bulacağı
açıktır. Bu doğrultuda Bankacılık
ve Finans Bölümü, bankaların ve
finansal kurumların her biriminde
görev
yapabilecek,
alanında
uzman profesyoneller yetiştirmeyi
amaçlayarak öğrencilerin istihdam
kaygılarının giderilmesine yardımcı
olmaktadır.
Programımız, eğitim ve araştırma
kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik
kadrosu ve bilimsel üretime ortam
sağlayan
fiziksel
donanımı
ile
öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin
verimliliğini artıracak ve onları küresel
rekabete hazırlayacak her türlü
yeterliliğe sahiptir.
Program, Tezsiz Yüksek Lisans olarak
açılmaktadır.

Çalışma Alanları
Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek
Lisans Programı, bankaların ve
finansal kurumların her biriminde
görev
yapabilecek,
alanında
uzman profesyoneller yetiştirmeyi
amaçlayarak öğrencilerin istihdam
kaygılarının giderilmesine yardımcı
olmaktadır. Program mezunları, özelde
bankacılık olmak üzere, finansal
kuruluşlarda ve yatırım şirketlerinde,
nitelikli meslek elemanı olarak geniş bir
alanda çalışma olanağına sahiptirler.
Programı tamamlayan bir öğrenci,
bankalarda bireysel ve kurumsal
müşteri ilişkileri, finansal ürünler, kredi
işlemleri, risk yönetimi görevlerini
yeterlikle uygulayabilecek niteliklere
sahip olabilecektir.
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Akıllı Ulaşım
Sistemleri Uygulama
ve Araştırma Merkezi
(BAUSMER)

Sürekli Eğitim
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-SEM)
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Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi

Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri

Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi

Sürekli
Eğitim
ve
Araştırma
Merkezimiz (BANÜ-SEM)’in amacı,
hayat
boyu
öğrenme
modülü
ışığında, kamu kurum ve kuruluşu
ile özel sektör çalışanlarına ve
üniversite
öğrencilerine
günün
ihtiyaçları doğrultusunda eğitim
programları planlayarak katılımcıların
mesleki yeterliliklerine ve kişisel
gelişimlerine
katkı
sağlamaktır.
BANÜ-SEM ayrıca, bilimsel, teknolojik,
mesleki ve sosyal içerikli projelere de
kendi bünyesinde yer vermektedir.
Bu doğrultuda üniversite-sanayi iş
birliği ile kamu-üniversite işbirliği
projelerini geliştirici, çözüm odaklı
çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir.

Merkezimiz
yürüttüğü
tüm
faaliyetlerde,
nitelikli bir meslek
sahibi olma, etkin zaman kullanımı,
iş gücünü daha verimli kullanabilme,
etkili insan ilişkileri ve vasıflı ürün
geliştirme şeklinde çeşitli iş ve işgücü
ihtiyaçlarını zamanın içerdiği şartlar
dairesinde
karşılayabilmek
adına
hayat boyu öğrenime, kendi ölçeğinde
destek olmaya çalışmaktadır.

YÖK, 2016 Mayıs ayında 8 alanda
8 üniversiteyi ihtisas üniversitesi
olarak belirlemiştir. Bu kapsamda,
üniversitemiz
de
Akıllı
Ulaşım
Sistemleri alanında çalışma yapmak
üzere ihtisas üniversitesi olarak
belirlenmiştir. Üniversitemiz diğer
eğitim-öğretim
ve
araştırma
faaliyetlerinin yanında özellikle ihtisas
alanı olan Akıllı Ulaşım Sistemleri
alanında yoğunlaşmış ve birçok
çalıştay ve faaliyet gerçekleştirmiştir.
Yine bu kapsamda üniversitemizde
15 Kasım 2017 tarihinde Resmi
Gazete’de
yayımlanan
30241
numaralı yönetmelik ile
“Akıllı
Ulaşım Sistemleri Uygulama ve
Araştırma
Merkezi”
açılmıştır.
Üniversitemiz, YÖK tarafından verilen
ihtisaslaşma misyonu kapsamında
yeni hedeflerini bu uygulama ve
araştırma
merkezi
(BAUSMER)
aracılığı
ile
gerçekleştirecektir.
2017 yılında AUSDER üyesi de olan
üniversitemiz, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’nın açıkladığı
“Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri
Strateji Eylem Planı-2023 Hedefleri”
doğrultusunda diğer üniversiteler,
TÜBİTAK, YÖK ve diğer kamu-özel
sektör paydaşlarının ortak misyon ve

BANÜ-SEM, bu bağlamda vermiş
olduğu tüm eğitim hizmetlerini sertifika
yoluyla belgelemektedir.

vizyonları çerçevesinde çalışmalarını
sürdürmektedir.
Bu
çalışmalar
kapsamında ilk uluslararası kongremiz
olan “1. Uluslararası Akıllı Ulaşım
Sistemleri Konferansı” 19-21 Nisan
2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir
ve her yıl geleneksel olarak
tekrarlanacaktır.
Üniversitemiz
Fen
Bilimleri
Enstitüsü’nde Akıllı Ulaşım Sistemleri
ve Teknolojileri tezli yüksek lisans ve
doktora programları da açılmıştır.
Ayrıca Dergi Park portalında Akıllı
Ulaşım Sistemleri ve uygulamaları
(JITSA) dergisi 2018 yılında yılda
iki sayı olmak üzere yayın hayatına
girmiştir.
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Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,
2016 Mayıs ayında YÖK tarafından
Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında ihtisas
üniversitesi seçilmesiyle başlayan
süreçte
çok
sayıda
faaliyetler
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazıları
aşağıda sıralanmıştır.
Merkezimiz, Şubat 2017 tarihinde
yaptığı Akıllı Ulaşım Sistemleri
çalıştayını her sene tekrarlamaktadır.
Merkezimiz, Akıllı Ulaşım Sistemleri
ile ilgili ulusal ve uluslararası kongre,
sempozyum, çalıştay, konferans ve
toplantıları takip ederek mümkün
olduğunca
bunlara
katılmaktadır.
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Merkezimiz,
dünyadaki
UNECE,
ERTICO, ITS Japonya, ITS Kore, ve ITS
ABD gibi organizasyonlar ile ülkemizin
iş birliklerinin artırılması konusunda
çeşitli çalışmalar gerçekleştirmeyi
hedeflemektedir.
Merkezimiz, AUSDER üyeleri ile kısa,
orta ve uzun vadeli üniversite-sanayi
ve kamu-özel sektör iş birliği yapılarak
ulusal AUS politikaları ve hedeflerine
katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Merkezimiz ayrıca, ulusal ve uluslararası
üniversitelerde AUS ile ilgili bölüm,
enstitü ve araştırma merkezleri ile
ortak projeler, çalıştaylar ve kongreler
düzenlemektedir.
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Kariyer Geliştirme
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-KAGEM)

Bilim ve Teknoloji
Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi

Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi

Kariyer Geliştirme Uygulama ve
Araştırma
Merkezimizin
amacı,
üniversite adayları ve mezunlarının
kariyer planlamalarında, çalışma
hayatına
uyum
sağlamalarında,
kendi yeteneklerine özel iş bulabilme
süreçlerinde, piyasaya uygun nitelikte
birey yetiştirmek adına mesleki ve
kişisel becerilerini artırabilmeleri için
imkan sağlamaktır.

olarak
işletme
odaklı
geziler
düzenlemekte,
yurt
içinde
ve
yurt dışında kariyer danışmanlığı
alanında projeler hazırlamakta ve bu
çalışmaları desteklemektir. Kariyer
Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezimizin en temel amaçlarından
biri de üniversitemiz mezunlarına
ulusal ve uluslararası düzeyde
istihdam sağlamaktır.

Merkezimiz, öğretim elemanlarının
bilimsel
çalışmalarına
destek
sağlamak, ileri teknolojiye sahip
projeleri yürütmek ve uygulamak için
AB normlarına uyumlu analiz, test ve
ölçümleri gerçekleştirmek amacıyla
kurulmuştur.

Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri

Ayrıca merkezimiz, İŞKUR ile yaptığı
protokol çerçevesinde, üniversitemiz
mezun ve öğrencilerine İŞKUR
tarafından,
meslek
danışmanlığı
hizmetlerinin yanı sıra “Mesleki
Yönelim
Bataryası
Testi”
de
uygulayabilmektedir.

Hem bölgesel, hem de ülkesel
kalkınmaya ve gelişmeye yardımcı
olacak
bilimsel
ve
teknolojik
araştırma-geliştirme ve uygulama
için gerekli laboratuvar alt yapısını
hazırlamakta, araç ve gereçlerin
teminini
sağlamaktadır.
Sanayi
kuruluşları ve diğer kamu ve özel sektör
kuruluşlarının istekleri doğrultusunda
gerekli analiz ve ölçümleri yapmakta ve
gerektiğinde raporlarını hazırlayarak
yorumlamaktadır. Ayrıca ileri analiz,
test ve ölçme teknikleri konusunda
kütüphane ve dokümantasyon merkezi
kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın
ve yayım yapmak da yine merkezimizin
gerçekleştirdiği faaliyetlerdendir.

Merkezimiz,
bireyleri
kariyer
planlamalarını doğru yapabilmeleri
için bilgilendirmekte, üniversitemizin
ilgili birimleri dahilinde kariyer
amaçlı programlar düzenlemekte ve
çeşitli çalışmalar yaparak bölgesel
kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.
Merkezimiz
kariyer
faaliyetleri
düzenleyen
birimler,
öğrenci
konseyi ve öğrenci toplulukları ile
iş birliği içerisinde kariyer günleri
ve benzer etkinlikleri planlamakta,
gerek seminerler gerekse bireysel
görüşmelerle öğrencilere iş arama
teknikleri konusunda bilgi vermekte,
staj ve iş imkanları hakkında
adayların
faydalanabileceği
bir
özgeçmiş
oluşturmakta,
düzenli
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(BANÜ-BİTEM)

Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri
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Türkçe ve Yabancı Dil
Öğretimi Uygulama
ve Araştırma Merkezi
(BANÜ-TÖMER)
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi
Merkezimiz, Türk dilini, kültürel
mirasını ve sanatını tanıtmak
amacıyla, 19.02.2018 tarihli ve 30337
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
yönetmelikle
üniversitemiz
bünyesindeki
faaliyetlerine
başlamıştır.

dinleme,
konuşma
ve
yazma
etkinlikleri şeklinde yapılmaktadır.

Türkçenin öğretilmesini, doğru ve
etkili bir şekilde kullanılmasını ve
böylelikle Türkiye’nin tanınırlığına
katkı sağlayarak diğer ülkeler
ile
dostluğunun
geliştirilmesini
hedefleyen
BANÜ-TÖMER,
Türkçeyi,
Avrupa
Dilleri Ortak
Çerçeve Programı’na uygun olarak
öğretmektedir.

BANÜ-TÖMER’de dil öğretimi, dört
temel dil becerisinin (okuma, dinleme,
konuşma, yazma) eşit ağırlıklı olarak
geliştirilmesine dayalıdır.

Uluslararası üniversite olma yolunda
önemli adımlar atan üniversitemiz,
dünyanın farklı ülkelerinden pek çok
öğrencinin de ilgi odağı olmuştur.
2019 – 2020 eğitim-öğretim yılı
itibariyle 1000’e yakın uluslararası
öğrencisi bulunan üniversitemizin
önemli görevlerinden biri de, bu
uluslararası öğrencilere Türkçeyi en
doğru şekilde öğretmektir.
BANÜ-TÖMER dersleri; dil öğretimi
için
en
uygun
görsel-işitsel
araçlar ve eğitim materyalleriyle
desteklenmiş dil sınıflarında okuma,
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Merkezimizde
Türkçe
eğitimi,
alanlarında
uzman
öğretim
elemanlarıyla, 20-25 kişilik sınıflarda
gerçekleştirilmektedir.

Öğretim etkinlikleri sınıflarımızda
bulunan
akıllı
tahtalarla
da
desteklenmektedir.

Uygulama
Merkezinin

ve

Araştırma
Faaliyetleri

Kurslara devam ederek temel ve
orta kurları başarıyla tamamlayan
öğrencilerimiz,
BANÜ-TÖMER
Müdürlüğünce imzalanmış sertifika
belgesini, yüksek kuru başarıyla
tamamlayan
öğrencilerimiz
ise
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Rektörlüğü onaylı diplomayı almaya
hak kazanırlar. Ayrıca, alınacak olan
TÖMER sertifika ve diplomaları, birçok
kamu kuruluşu ve özel kuruluşta
yabancı dil seviyesinin belirlenmesi
açısından referans kabul edilmektedir.

BANÜ-TÖMER
Dersleri

Hafta Sayısı

Haftalık
Ders Saati

Toplam
Ders Saati

A1

6

24

144

A2

6

24

144

B1

6

24

144

B2

6

24

144

C1

10

24

240

Temel

Orta

İleri

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nde kurlar, Avrupa Konseyi Yabancı Dil Ortak Başvuru Metni’nde öngörülen kur
sistemlerine göre oluşturulmuştur.
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Uzaktan Eğitim
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-UZEM)
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi
19.02.2018 tarihli 30337 sayılı Resmi
Gazete ile yayınlanan yönetmelik
ile
faaliyetlerine
başlayan
merkezimizde,
modern
eğitimin
gereğini kavramış olan Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi, görev ve
sorumluluk bilinci ile öğrencilerine
akademik bilgilere çevrimiçi olarak
sürekli erişim sağlayabilmelerini
desteleyecek
eğitimler
vermeyi
planlamaktadır. Bu amaçla kurulan
Uzaktan
Eğitim
Uygulama
ve
Araştırma Merkezi (BANÜ-UZEM)
sayesinde eğitim materyallerine
7 gün 24 saat çevrimiçi bir hizmet
şeklinde erişilebilecektir.
Eğitim sürecinin tamamında veya
büyük bölümünde öğrenciler ile
öğretim elemanların aynı fiziksel
ortamda
bulunmaları
sayesinde
aralarındaki iletişimi sağlamak için
eğitsel medya araçlarının (bilgisayar,
telefon veya tablet vb.) kullanılması
ve ders içeriklerinin bu araçlarla
öğrencilere ulaştırılması interaktif
bir eğitim modeli sağlamaktadır. Bu
eğitim modelinde derslerin uzaktan
verilmesi esnasında kayda alınması
ile öğrenciler istedikleri zaman tekrar
tekrar dersleri takip edebilmektedir.
Ayrıca öğrenci ve öğretim elemanı
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arasında kurulan bu eğitim portalı
üzerinden dosya, video, resim,
anket, sınav, belge ve bilgi paylaşımı
kolaylaşmaktadır.
Üniversitemizde kurulan merkezin
yürüteceği çalışmalarında, kamu
veya özel, toplumun her kesiminden
gelebilecek taleplerin karşılanabilmesi
için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Üniversitemiz akademik birimlerinde
yürütülen
eğitim
programlarının
amaçladığı
meslekleri
edinmek
için öğrenim gören öğrencilerimize
uzaktan eğitim sayesinde yaşam
boyu bireysel ve bağımsız öğrenme
imkânı
sağlanacaktır.
Öğrenme
sorumluluğunun
bireyde
olması,
bireylerin bilgiye erişim ve girişimcilik
yönlerini ve kendi kendilerine karar
verme yeteneklerini geliştirecektir.
Öğrenme ve öğretme süreçlerinde
öğrenim yaşı, öğretim amaçları,
öğrenme ve öğretme ortamı, yöntem
ve teknikleri vb. açılardan “esneklik” ve
“çeşitlilik” sağlanacaktır. Kamu veya
özel kurum veya kuruluşlarda çalışan
bireylere, görevlerini bırakmadan
eğitimlerini sürdürebilme, kendilerini
geliştirebilme ve meslekte yükselme
olanağı
sağlanacaktır.
Uzak
mekanların ulaşım sorununa çözüm
olması, eğitimde fırsat eşitliği
sağlaması, engellilere ve çeşitli
sebeplerle
eğitim
yapamamış
veya yarıda bırakmış olanlara şans
tanıması, yaşam seyrini bozmadan
ekonomik zaman kullanımı yaratması,
öğrencilerin tek başına eğitimi
gerçekleştirmesine yardımcı olması
açısından uzaktan eğitim iyi bir katkı
sunacaktır.

Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Uzaktan
Eğitim
Uygulama
ve
Araştırma
Merkezi’nde
(BANÜUEUAM) ilk etapta aşağıdaki dersler
yapılmakta olup ileride yüksek
lisans programları açılması da
planlanmaktadır. Uzaktan eğitim
yapılan dersler, Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I, Yabancı Dil (İngilizce)
I, Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II, Yabancı Dil (İngilizce) II, Türk
Dili II’dir. Yakın zamanda merkezimiz
bünyesinde,
Yönetim
Bilişim

Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Programı için de uzaktan eğitim
açılması planlanmaktadır.
Merkezimizde,
Uzaktan
Eğitim
Uygulama
Hizmeti
(Learning
Management
System
(ALMSAdvancity), sınırsız kullanıcı), Sanal
Sınıf Uygulama Hizmeti (50 adet
Kullanıcı Lisansı), iki uygulama için
toplam bant genişliği (Bulut Sistemi
ile sunucular üniversite dışında
kullanılmaktadır.), uzaktan eğitim
yayın odası (2 adet) imkanları
sağlanmaktadır.
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Çocuk Eğitimi
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-Çocuk
Üniversitesi)
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi
BANÜ-Çocuk
Üniversitemiz,
çocukların
ve
gençlerin
hem
bilgi,
birikim
ve
yeteneklerini
hem de erdem, ahlak gibi insani
değerlerini
geliştirmeye
yönelik
çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmek
amacıyla 2018 yılında kurulmuştur.
BANÜ-Çocuk
Üniversitesi,
üniversitemizin insanlığa faydalı,
vatana ve millete sadakatli, araştıran
ve sorgulayan, değişimin öznesi
olacak nesiller yetiştirme hedefine
katkı sunmayı kendisine misyon
olarak belirlemiştir.

Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri
Üniversitemizin, “Sen, Umut Ol!”
mottosu çerçevesinde bir sosyal
sorumluluk projesi olarak ortaya çıkan
Çocuk Üniversitemiz, özelde Balıkesir
ili, genelde ise Güney Marmara
bölgesinde yaşayan 18 yaş altındaki
çocuk ve gençlerimizin, yetenek ve
ilgilerini tespit ederek kendilerine
uygun
mesleklere
yönlendirmek,
çocuk ve gençlerimize bilimsel,
kültürel, sportif ve sanatsal eğitimler
vermek, bölgesel, ulusal ve uluslararası
çapta etkinlikler düzenlemektedir.
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Bu amaç doğrultusunda Çocuk
Üniversitemiz, üniversitede eğitimöğretim yapılan tüm bilim, sanat, kültür,
spor alanlarında yaz ve kış okulları
düzenlemeyi, bilimsel düşünceyi ve
bilgiyi pekiştirmeyi, beceri geliştirmek
üzere üniversite dışında alan dersleri
ve geziler düzenlemeyi, laboratuvar
çalışmaları, konferanslar ve çalıştaylar
düzenlemeyi amaçlamaktadır.
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Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-ESAM)

•

Ulusal
ve
uluslararası
organizasyonlarla işbirliği yaparak
projeler gerçekleştirmek, ortak
çalışmalar ve yayınlar yapmak.

•

Üniversitenin akademik birimleri ile
projeler geliştirmek ve yapılacak
çalışmaları özendirmek.

•

Yerli ve yabancı kaynaklardan
elde edilen bilgilerin analiz ve
değerlendirmesini yapmak; elde
edilen bilgileri, bilimsel toplantı ve
yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna
aktarmak.

Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezimiz,
09.04.2019 tarih ve 30740 sayılı
Resmî
Gazete’de
yayınlanarak
yürürlüğe giren Yönetmelik ile
faaliyetlerine başlamıştır.
Merkez;
ulusal
ve
uluslararası
alanlarda siyasi, ekonomik, kültürel,
sosyal ve hukuki nitelikli bilimsel
araştırma ve çalışmalar yapmak, ilgili
kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak
projeler yürüterek bilgi birikiminin
oluşturulması
ve
paylaşılmasını
sağlamak, faaliyet amacı ve alanı ile
bağlantılı bilgi birikimini ilgili şahıs,
kurum ve kuruluşlara aktarmak
ve bu amaçları gerçekleştirmeye
yönelik idari, mali ve teknik uygulama
esaslarını
belirlemek,
bilimsel
toplantılar
düzenlemek,
konuyla
ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar
yapmak amacıyla kurulmuştur.

Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri
Merkez, yukarıda belirtilen amaçlarına
ulaşabilmek
için
aşağıdaki
faaliyetlerde bulunmaktadır:
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•

Talep gelmesi halinde resmi veya
özel sektör kurum ve kuruluşlarına
danışmanlık hizmeti sunmak, kamu
ve özel sektör kurum ve kuruluşları
tarafından
talep
edilebilecek
inceleme ve araştırmalar yapmak.

•

Ulusal ve uluslararası nitelikte
konferans, seminer, çalıştay, açık
oturum, panel ve benzeri bilimsel
etkinlikler düzenlemek, süreli ve
süresiz yayınlar yapmak.

•

Üniversitenin staj ve eğitim ile
ilgili faaliyetlerine katkı sağlamak,
gerekirse sertifika programları
düzenlemek.

•

Merkez bünyesinde oluşturulacak
birimler aracılığı ile proje, araştırma
ve etüt çalışmaları yapmak.

•

Rektörlüğün
tespit
edeceği
konularla ilgili bilimsel çalışma
ve
faaliyetler
planlayarak
uygulanmasını sağlamak.

•

Ekonomik
ve
toplumsal
araştırmalar ile ilgili bir internet
sitesi oluşturarak bilimsel yayın
yapmak ve bunların muhafaza
edileceği bir arşiv oluşturmak.

Bor Teknolojileri
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-BORTAM)
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi

Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri

Merkezimiz, bölgemizde bolca bulunan
bor maden, ürün ve türevleri ile ilgili
bilimsel ve teknolojik çalışmalara
destek sağlamak, ileri teknoloji
projeleri yürütmek ve uygulamak için
uluslararası normlara uyumlu analiz,
test ve ölçümleri gerçekleştirmeyi
amaçlamaktadır. Bu amaçla modern
teknik ve yöntemlerle çağdaş bilgi
ve teknolojinin kazanılmasına ve
geliştirilmesine katkı sağlamayı, bor
sanayi kuruluşları ve diğer özel ve
kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmayı
hedeflemektedir.

Son yıllarda önemi ve değeri çok
daha iyi anlaşılan bor madeninin
bulunması, çıkarılması, işlenmesi ve
pazarlanması için bazı faaliyetler
gerçekleştirilmektedir. Merkezimiz, bor,
ürün ve türevleri ile ilgili, bölgenin ve
ülkenin gelişmesine yardımcı olacak
bilimsel ve teknolojik araştırmageliştirme ve uygulama için gerekli
laboratuvar alt yapısını hazırlamakta,
araç ve gereçlerin teminini sağlayarak
bu
anlamda
önemli
katkılar
sağlamaktadır.
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Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-FTR)
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi
Merkezimiz,
fizik
tedavi
ve
rehabilitasyon ile ilgili alanlarda
bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç
ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta
haklarına saygılı modern bir sağlık
hizmeti sunmak ve Enstitü, Sağlık
Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin
eğitim ve uygulamalarına katkıda
bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri
Fizik Tedavi
ve
Rehabilitasyon
Merkezimiz,
kuruluş
amacını
gerçekleştirmek üzere ilgili sağlık
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alanında halkın sağlığını olumsuz
yönde
etkileyen
konularda
araştırmalar yapmakta, enstitü, Sağlık
Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin
eğitim ve uygulama yapmalarına
katkıda bulunmakta, ayrıca Sağlık
Bakanlığı’ndan gerekli izinler alındıktan
sonra, Üniversite öğrencisi, personeli,
personel yakınları ve bölge halkına
ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi
hizmeti sunmaktadır.
Üniversitemiz ile Gönen Belediyesi
arasında
imzalanan
protokol
çerçevesinde
Gönen
Belediyesi
tarafından bir ilk olarak Üniversitemize
de kaplıca suyunun kullanım hakkı
verilmiştir. Üniversitemize tahsis
edilen yaklaşık 9 dönüm arazi
üzerine inşa edilecek Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi için Güney
Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)
desteğiyle fizibilite raporu hazırlanmış
ve proje safhasına geçilmiştir. Bu
proje ile Gönen’in ülkemizdeki 10
termal sağlık kentinden biri olmasının
yolu da açılmış olacaktır.

Akdeniz Politikaları
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-APAM)
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi

Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri

Coğrafi konumumuz itibariyle bir
Akdeniz ülkesi olmamız sebebiyle
merkezimiz, Akdeniz ve çevresi
üzerine siyasi, ekonomik, kültürel,
sosyal ve hukuki nitelikli bilimsel
araştırma ve çalışmalar yapmak,
yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kurum
ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler
ve işbirlikleri geliştirerek bu alanda
bilgi birikiminin oluşturulması ve
paylaşılmasını sağlamak amacıyla
kurulmuştur.

Merkezimiz,
Akdeniz
Politikaları
üzerine
ulusal
ve
uluslararası
organizasyonlarla işbirliği yaparak
projeler
gerçekleştirmekte,
ortak
çalışmalar ve yayınlar yapmakta,
üniversitemizin akademik birimleri ile
projeler geliştirmekte ve yapılacak
çalışmaları özendirmekte, yerli ve
yabancı kaynaklardan elde edilen
bilgilerin analiz ve değerlendirmesini
yapmak, elde edilen bilgileri bilimsel
toplantı ve yayınlarla ilgililere ve
kamuoyuna aktarmaktadır.
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Bilgisayar Uygulama
ve Araştırma Merkezi

Dış Ticaret ve
Lojistik Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-DTLM)

(BANÜ-BUAM)
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi
Merkezimiz, gerek üniversite içi,
gerekse üniversite dışı projelerde
ihtiyaç
duyulan
yazılım
ve
otomasyonları gerçekleştirmek, bu
konularda danışmanlık yapmak ve
gerekli koordinasyonu sağlamak,
bölgede bilgisayardan yararlanan
tüm kurum ve kuruluşların yazılım
alanında ihtiyaç duyduğu konularda
araştırma ve uygulamalar yapmak,
bilgi toplumuna geçiş sürecinde,
ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine
yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli
bilimsel ve teknolojik araştırmaları
planlamak, gerektiğinde bilgisayar
uygulamalarını
gerçekleştirmek
ve özendirmek, bilgisayarla ilgili
araştırma ve uygulamalarda yerli ve
yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak
üzere kurulmuştur.
Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri
Merkezimiz
tarafından
bilgisayar
bilimleri ile ilgili konularda çeşitli
seminer ve kurslar düzenlenmekte,
gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili
olarak
sertifikalar
verilmektedir.
Üniversitemizin diğer üniversiteler,
sanayi kuruluşları, kamu ve özel
sektör kuruluşları ve yurtdışındaki
organizasyonlar
ile
işbirliği
çerçevesinde danışmanlık hizmeti ve
gerekli koordinasyon sağlanmaktadır.
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Bilimsel anlamda yürütülen yurt
içi ve yurt dışındaki büyük çaplı
projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve
otomasyonlar hazırlanmaktadır.

Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi

Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri

Merkezin amacı; dış ticaret ve lojistik
alanında, ulusal ve uluslararası
düzeyde bilimsel araştırmalar ve
çalışmalar yapmak. Bölgemizde dış
ticaret ve lojistik alanında Üniversitesektör işbirliğini sağlayarak dış
ticaret ve lojistik konularındaki
gelişmelere paralel yeni stratejiler
oluşturmak, dış ticaret ve lojistik
sektörü için yenileşme sağlayacak
potansiyeli belirlemek ve bölgenin
rekabet
edebilirliğini
sağlamak
amacıyla bilimsel çalışmalar ile
projeler üretmektir.

Ön
lisans,
lisans,
lisansüstü
öğrencilerine ve diğer kişilere sektörün
ana aktörleriyle birlikte belirlenecek
ihtiyaçlar doğrultusunda dış ticaret ve
lojistik alanlarında eğitim programları,
kurslar, seminerler, konferanslar ve
iş gezileri düzenlemekte, sektörün
ana aktörleriyle birlikte belirlenecek
ihtiyaçlar
doğrultusunda
projeler
geliştirmekte ve danışmanlık hizmetleri
vermektedir.
Ayrıca
merkezimiz,
belirlenecek
fikirleri
uygulamaya
koymaları konusunda sektöre de
destek vermektedir.
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Kadın, Aile ve Toplum
Hizmetleri Uygulama
ve Araştırma Merkezi
(BANÜ-KAT)

E-Spor ve Ekonomisi
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-E-SPOR)

Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi
Merkezimiz,
üniversitemizin
ilgili
bölüm ve anabilim dallarının işbirliği
ile yurt içinde ve yurt dışında kadın,
aile ve toplum sorunlarıyla ilgili
geçmişten günümüze kadar sosyal,
ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki
konular başta olmak üzere her alanda
araştırma yapmak, eğitime yönelik
faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve
uluslararası konferanslar düzenlemek
ve bilimsel araştırmalar yaparak
bunların yayımlanmasını sağlamak
üzere kurulmuştur.
Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri
Kadınlar başta olmak üzere, tüm
insan hakları ihlallerinin kaldırılması,
insan haklarının yerleştirilmesi ve
korunmasına yönelik bilinçlendirme
çabalarına
destek
çıkmak,
yönlendirmek ve her türlü araçtan
yararlanarak toplumu aydınlatmaya
çalışmakta olan merkezimiz, ayrıca
kadın istihdamı ve girişimciliğinin
desteklenmesini sağlayıcı, kadının
ekonomik alanda varlığını, katkısını,
etkinliğini arttırıcı ve ekonomik gücünü
iyileştirecek çalışmalar yapmaktadır.
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Bu faaliyetlerinin yanında kadın hakları
ve sorunlarına ilişkin süreli yayınlar
yapmakta, yayınlara katılmakta, konu
ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan
oluşan bir arşiv oluşturmaktadır.

Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi
E-spor ekosistemi ürün ve türevleri
ile ilgili, bölgenin ve ülkenin
gelişmesine yardımcı olacak bilimsel
ve teknolojik araştırma, geliştirme
ve uygulama için gerekli laboratuvar
alt yapısını hazırlamak, araç ve
gereçlerin teminini sağlamak, e-spor
ekosistemi, ürün ve türevleri ile ilgili
araştırma ve geliştirme çalışmalarına
destek sağlamak, e-spor ekosistemi
paydaşları
ve
kuruluşlarının
e-spor ürün ve türevleri ile ilgili
taleplerini karşılamak, raporlamak
ve yorumlamak için üniversitemiz
bünyesinde yeni kurulmuş olan
Merkezimiz kısa sürede faaliyetlerine
başlayacaktır.
Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri
Merkezimiz, E-spor ekosistemi ve
ekonomisi ile ilgili alanlarda kalifiye
eleman
yetiştirilmesine
yönelik
eğitim ve öğretim faaliyetlerinde
bulunmayı, bu anlamda başarılı
olanlara çeşitli belge ve sertifikalar
vermeyi, yüksek lisans ve doktora
tezlerinin ve çalışmalarının ortaya
çıkmasını desteklemeyi amaçlamakta
ve bu alanlarda faaliyet göstermeyi
planlamaktadır.
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Sosyal Politika,
Göç ve Yoksulluk
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-SPAR)
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi
Merkezimiz, ulusal ve uluslararası
alanlarda göç, yoksulluk ve bunun gibi
dünyada yaşanan diğer sorunlarla
ilgili siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal
ve hukuki nitelikli bilimsel araştırma
ve çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt
dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla
birlikte ortak projeler yürüterek
bilgi birikiminin oluşturulması ve
paylaşılmasını sağlamak ve bu
konuda yayınlar paylaşmak üzere
kurulmuştur.
Uygulama ve Araştırma Merkezinin
Faaliyetleri:
Yerli
ve
yabancı
kaynaklardan
elde edilen bilgilerin analiz ve
değerlendirmesini yapmakta, elde
edilen bilgileri, bilimsel toplantı ve
yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna
aktarmakta olan merkezimiz, talep
gelmesi halinde resmi veya özel sektör
kurum ve kuruluşlarına danışmanlık
hizmeti sunmaktadır. Sosyal politika,
göç ve yoksulluk konularında ulusal
ve uluslararası nitelikte konferans,
seminer,
çalıştay,
açık
oturum,
panel ve benzeri bilimsel etkinlikler
düzenlemektedir.
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Tarih, Kültür ve
Sanat Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-TAKSAM)
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi
Hem Bandırma ve çevresinde, hem de
Güney Marmara Bölgesi art alanında
tarihi, kültürel, toplumsal, ekonomik,
arkeolojik ve doğal tarihle ilgili bilgileri
derlemek, korumak ve yorumlamak,
saha araştırmaları yapmak, sözlü
tarih çalışmaları gerçekleştirmek,
araştırmalar sırasında tarih, kültür,
sanat, edebiyat, gelenek, arkeolojiye
ait sözlü, yazılı ve maddi bilgileri
derleyip kayıt altına almak üzere
kurulmuştur.
Daskyleion Antik Kenti

Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri
Merkezimizin
kuruluş
amacı
doğrultusunda, gerekli yasal izinler
alınarak Bandırma ve çevre ilçelerinin
mahalle ve köylerinde saha çalışmaları
yapılmakta,
buralarda
belirlenen
kişilerle yüz yüze sözlü tarih çalışmaları
gerçekleştirilmekte, gerekli görülen
yerlerde merkez etkinliklerini yürütmek
amacıyla
geçici
temsilcilikler
açılmakta, araştırma alanlarıyla ilgili
öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim
programları düzenlenmektedir.
Kyzikos Antik Kenti
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Sağlıklı Beslenme ve
Yaşam Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(BANÜ-SABESYA)
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hakkında Genel Bilgi
Sağlıklı
beslenme
ve
yaşam
konusunda toplumu bilgilendirmek,
risk faktörleri konusunda kalıcı
davranış değişiklikleri sağlamak için
çalışmalar yürütmek, beslenmeye
dayalı hastalıkları erken dönemde
saptamak ve ilerlemesini önlemek,
hastalıkların etkin tedavisi, akut
ve
kronik
komplikasyonlarının
gelişimini önlemek ve bu hastalıklara
yönelik rehabilitasyon hizmetleri
sunmak, bireylerin sağlıklı beslenme
açısından kalitesi yüksek bir hayat
sürdürmelerini
sağlamak
üzere
kurulmuştur.
Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Faaliyetleri
Merkez bünyesinde sağlıklı beslenme
ve yaşam alanında hizmet veren
birimlere ve sağlık görevlilerine sürekli
eğitim sağlanmakta, kurs, panel,
seminerler düzenlenmekte, katılım
belgesi, başarı belgesi ve sertifika
verilmekte, eğitime yönelik elektronik
ve yazılı basılmış materyaller ve kitaplar
hazırlanmaktadır. Sağlıklı beslenme
ve yaşamın geliştirilmesi, beslenme
bozuklukları
ve
hastalıklarının
önlenmesi
konularında,
kanıta
dayalı bilgilerin rehberliğinde eğitim
programları hazırlanmakta ve hizmet
birimleri oluşturulmaktadır.
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UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ
Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-APAM)
Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER)
Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BUAM)
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BİTEM)
Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BORTAM)
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ)
Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-DTLM)
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Merkezi (BANÜ- ESAM)
E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-E-SPOR)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-FTR)
Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAT)
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAGEM)
Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SABESYA)
Sosyal Politika, Göç ve Yoksulluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SPAR)
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SEM)
Tarih, Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TAKSAM)
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TÖMER)
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-UZEM)

AKADEMİK BAŞARI
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Kuruluşundan bugüne Üniversitemiz,
her alanda olduğu gibi akademik
alanda da büyümeye ve gelişmeye
hızla devam etmektedir.
Üniversitemiz, “Devlet Üniversiteleri
ve Fakülteleri Sıralaması Raporu”nda
(DÜS-2017) 97 devlet üniversitesi
arasında 86. ve 2017 yılı akademik
performanslarının
değerlendirildiği
2018 yılı raporunda (DÜS-2018) ise
108 devlet üniversitesi arasında 25.

sırada yer alarak devlet üniversiteleri
arasında en büyük yükselişi gösteren
üniversite olmayı başarmıştır.
“Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri
Sıralaması Raporu”na (DÜS-2019) göre
ise, 116 Devlet Üniversitesi arasında
17. olarak yeni bir başarıya daha imza
atmıştır. Üniversitemiz, bu rapora göre
2016 yılından sonra kurulan 63 devlet
üniversitesi arasında da 5. sırada yer
almıştır.

Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması (DÜS-2019)
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Denizcilik Fakültemiz DÜS-2018 ve DÜS-2019’da 1.
Denizcilik Fakültemiz, 2018 ve 2019 yılında “Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri
Sıralaması Raporu”na (DÜS) göre 7 devlet üniversitesi arasında 1. sırada yer
alarak büyük bir başarı elde etmiştir.
Denizcilik/Deniz Bilimleri Fakülteleri Sıralaması (DÜS-2019)
Sıra

Üniversite

Puan Aralığı

1

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

50-55

2

İstanbul Teknik Üniversitesi

50-55

3

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

40-45

4

İskenderun Teknik Üniversitesi

40-45

5

Mersin Üniversitesi

40-45

Sıra

Üniversite

Puan Aralığı

6

Karadeniz Teknik Üniversitesi

40-45

1

Hacettepe Üniversitesi

45-50

7

Ordu Üniversitesi

35-40

2

Gazi Üniversitesi

45-50

3

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

45-50

4

İskenderun Teknik Üniversitesi

45-50

5

İstanbul Teknik Üniversitesi

45-50

6

Konya Teknik Üniversitesi

45-50

7

Gebze Teknik Üniversitesi

45-50

8

Boğaziçi Üniversitesi

45-50

9

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

45-50

10

İnönü Üniversitesi

45-50

11

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

45-50

12

Selçuk Üniversitesi

45-50

13

Sakarya Üniversitesi

40-45

14

Ankara Üniversitesi

40-45

15

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

40-45

16

Akdeniz Üniversitesi

40-45

17

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

40-45

18

Abdullah Gül Üniversitesi

40-45

19

Necmettin Erbakan Üniversitesi

40-45

20

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

40-45

21

Ege Üniversitesi

40-45

22

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

40-45

23

Eskişehir Teknik Üniversitesi

40-45

24

Yıldız Teknik Üniversitesi

40-45

25

Çukurova Üniversitesi

40-45

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz 4. Sırada
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz, “Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri
Sıralaması Raporu (DÜS 2019)’na göre Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri
Sıralaması’nda 15 devlet üniversitesi arasında 4. sırada yer almıştır.
Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri Sıralaması (DÜS-2019)
Sıra

Üniversite

Puan Aralığı

1

Batman Üniversitesi

50-55

2

Kastamonu Üniversitesi

50-55

3

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

50-55

4

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

45-50

5

Bitlis Eren Üniversitesi

45-50

6

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

40-45

7

İzmir Katip Celebi Üniversitesi

40-45

8

Necmettin Erbakan Üniversitesi

40-45

9

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

40-45

10

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

40-45

11

Yozgat Bozok Üniversitesi

40-45

12

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

40-45

13

Sinop Üniversitesi

40-45

14

Erzurum Teknik Üniversitesi

40-45

15

Bingöl Üniversitesi

35-40
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz 2. Oldu

Sağlık Bilimleri Fakültemiz 27. Oldu

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, “Devlet Üniversiteleri ve
Fakülteleri Sıralaması Raporu (DÜS 2019)’na göre 60 devlet üniversitesi
arasında 2. sırada yer alarak büyük bir başarı elde etmiştir.

Sağlık Bilimleri Fakültemiz, “Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması
Raporu (DÜS 2019)’na göre Sağlık Bilimleri/Hemşirelik Fakülteleri/Sağlık Yüksek
Okulu Sıralaması’nda 50 devlet üniversitesi arasında 27. sırada yer almıştır.

İİBF/İşletme/İktisat/Yönetim Bilimleri Fak. Sıralaması (DÜS-2019)

Sağlık Bilimleri/Hemşirelik Fak./Sağlık Yüksekokulu Sıralaması (DÜS-2019)

Sıra

Üniversite

Puan Aralığı

Sıra

Üniversite

Puan Aralığı

1

Selçuk Üniversitesi

50-55

1

Çukurova Üniversitesi

55-60

2

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

50-55

2

Akdeniz Üniversitesi

50-55

3

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

50-55

3

İnönü Üniversitesi

50-55

4

Hacettepe Üniversitesi

50-55

4

Karamanooğlu Mehmetbey Üniversitesi

50-55

5

Gebze Teknik Üniversitesi

50-55

5

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

50-55

6

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

45-50

6

Hacettepe Üniversitesi

50-55

7

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

45-50

7

Ankara Üniversitesi

50-55

8

Boğaziçi Üniversitesi

45-50

8

Mersin Üniversitesi

45-50

9

Giresun Üniversitesi

45-50

9

Gazi Üniversitesi

45-50

10

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

45-50

10

Ege Üniversitesi

45-50

11

Marmara Üniversitesi

45-50

11

Sakarya Üniversitesi

45-50

12

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

45-50

12

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

45-50

13

Bursa Uludağ Üniversitesi

45-50

13

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

45-50

14

Yıldız Teknik Üniversitesi

45-50

14

Marmara Üniversitesi

45-50

15

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

45-50

15

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

45-50

16

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

45-50

16

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

45-50

17

Süleyman Demirel Üniversitesi

45-50

17

Karabük Üniversitesi

45-50

18

Sakarya Üniversitesi

45-50

18

Çankırı Karatekin Üniversitesi

45-50

19

Uşak Üniversitesi

45-50

19

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

40-45

20

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

45-50

20

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

40-45

21

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

45-50

21

Selçuk Üniversitesi

40-45

22

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

45-50

22

Kırıkkale Üniversitesi

40-45

23

Kastamonu Üniversitesi

45-50

23

Dokuz Eylül Üniversitesi

40-45

24

Karamanooğlu Mehmetbey Üniversitesi

45-50

24

Atatürk Üniversitesi

40-45

25

Karabük Üniversitesi

45-50

25

Karadeniz Teknik Üniversitesi

40-45

26

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

45-50

26

Pamukkale Üniversitesi

40-45

27

İstanbul Üniversitesi (İktisat F.)

45-50

27

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

40-45

28

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

45-50

28

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

40-45

29

İnönü Üniversitesi

40-45

29

Süleyman Demirel Üniversitesi

40-45

30

Atatürk Üniversitesi

45-50

30

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

40-45
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Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültemiz 3. Oldu
Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültemiz, “Devlet Üniversitesi ve
Fakülteleri Sıralaması Raporu (DÜS 2019)’na göre 15 devlet üniversitesi arasında
3. sırada yer almıştır.
Uygulamalı Bilimleri Fakülteleri Sıralaması (DÜS-2019)
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Sıra

Üniversite

Puan Aralığı

1

Boğaziçi Üniversitesi

50-55

2

Balıkesir Üniversitesi

50-55

3

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

50-55

4

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

50-55

5

Bayburt Üniversitesi

45-50

6

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

45-50

7

Mersin Üniversitesi

40-45

8

Osmaniye Üniversitesi

40-45

9

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

40-45

10

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

40-45

11

Akdeniz Üniversitesi

40-45

12

Karamanooğlu Mehmetbey Üniversitesi

40-45

13

Trakya Üniversitesi

35-40

14

Necmettin Erbakan Üniversitesi

35-40

15

Ankara Üniversitesi

35-40

Üniversitemiz, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet
Sıralaması'nda 20. Sırada
Üniversitemiz, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) Raporu’na
göre 2016 yılında 174 üniversite arasında 97, 2017 yılında 164 üniversite arasında
57, 2018 yılında 172 üniversite arasında 32, 2019 yılında 188 üniversite arasında
20. sırada yer alarak önemli bir yönetim başarısı göstermiştir.
Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Sıralaması (TÜMA-2019)
Memnuniyet
2018 2018
Düzey
Puanı
Puanı Sıra

Sıra

Üniversite

1

MEF Üniversitesi

91

A+

86

12

2

Sabancı Üniversitesi

90

A+

89

6

3

Özyeğin Üniversitesi

90

A+

94

1

4

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

89

A+

84

18

5

Akdeniz Üniversitesi

89

A+

90

5

6

Abdullah Gül Üniversitesi

89

A+

85

13

7

İskenderun Teknik Üniversitesi

88

A+

88

8

8

Gebze Teknik Üniversitesi

88

A+

89

7

9

Piri Reis Üniversitesi

87

A+

86

11

10

İstanbul Kültür Üniversitesi

87

A+

85

16

11

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

87

A+

88

9

12

Galatasaray Üniversitesi

85

A+

82

24

13

İstanbul Şehir Üniversitesi

85

A+

86

10

14

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

85

A+

83

23

15

Işık Üniversitesi

84

A

83

21

16

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

83

A

84

20

17

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

83

A

91

2

18

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

83

A

85

17

19

Maltepe Üniversitesi

82

A

80

33

20

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

82

A

81

32

21

Koç Üniversitesi

82

A

90

3

22

Kadir Has Üniversitesi

82

A

90

4

23

Karadeniz Teknik Üniversitesi

81

A

80

34

24

Boğaziçi Üniversitesi

80

A

72

77

25

Sanko Üniversitesi

80

A

79

39

26

Beykoz Üniversitesi

80

A

76

58

27

Balıkesir Üniversitesi

80

A

77

45

28

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

80

A

79

38

29

Demiroğlu Bilim Üniversitesi

80

A

84

19

30

Yüksek İhtisas Üniversitesi

80

A

81

31
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Yönetim ve Ekonomi
Araştırmaları Dergisi

Sosyal Bilimler
Araştırmaları Dergisi

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve
Uygulamaları Dergisi

Uluslararası İlişkiler ve
Diplomasi Dergisi

Sağlık Bilimleri ve
Araştırmaları Dergisi

Mühendislik Bilimleri ve
Araştırmaları Dergisi

Periyot: Yılda 4 Sayı
Başlangıç Yılı: 2013

Periyot: Yılda 2 Sayı
Başlangıç Yılı: 2018

Periyot: Yılda 2 Sayı
Başlangıç Yılı: 2018

Periyot: Yılda 2 Sayı
Başlangıç Yılı: 2018

Periyot: Yılda 2 Sayı
Başlangıç Yılı: 2019

Periyot: Yılda 2 Sayı
Başlangıç Yılı: 2019

AKADEMİK DERGİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM
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1. ÇİFT ANA DAL PROGRAMI (ÇAP)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,
belirlemiş
olduğu
ulusal
ve
uluslararası eğitim ve öğretim
süreçleri ile ilgili öğretme, öğrenme,
ölçme ve değerlendirme ölçütleri
ile akademik ilerleme ve kariyer
imkânları sunmaktadır.
Eğitim-öğretim
programlarının
yanı sıra kurumsal, sosyal, kültürel
ve
yaşamsal
olarak
ihtiyaç
duyulabilecek her türlü bilgiye ulaşımı
sağlamaktadır.
Çift Ana Dal Programı (ÇAP), Yan
Dal Programı, Yaz Okulu, İsteğe Bağlı
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Yabancı Dil, Bir Yarıyıl Uygulamalı
Staj gibi öğrenim süreçlerinde
öğrencilere çeşitli imkânlar sunan
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,
Uluslararasılaşma politikası olarak
benimsediği
evrensel
bilgiye
ulaşmada
Erasmus+
Değişim
Programı, Mevlana Değişim Programı,
Farabi Değişim Programı ve Bologna
Öğretim Süreciyle öğrencilerimize
yurtiçi ve yurtdışında birçok imkân
sunulmaktadır.

Üniversitemiz
çift
ana
dal
programının amacı, ana dal lisans
ve ön lisans programlarını üstün
başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı
zamanda ikinci bir dalda lisans ve ön
lisans diploması almak üzere öğrenim
görmelerini sağlamaktır.
Ana dal diploma programında aldığı
tüm dersleri başarıyla tamamlayan
öğrencinin, genel not ortalaması 4’lük
sistem üzerinden en az 3.00, sınıfında
başarı sıralaması itibariyle %20’nin
içinde olması kaydıyla ikinci ana dal
diploma programına başvurmaya
hak kazanacaktır.
Öğrenci, aynı anda birden fazla
çift ana dal programına kayıt

yaptıramaz. Ancak aynı anda çift
ana dal ile yan dal programına kayıt
yaptırabilir. Ana dal programındaki
bütün derslerini başaran ve genel not
ortalaması 4’lük sistemde en az 2.50
olan öğrenciye çift ana dal lisans ve
ön lisans diploması verilir.
Ana dal programının genel not
ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına
düşen öğrencinin çift ana dal
programından kaydı silinir.
Çift ana dal programındaki bir
öğrenci, başka bir çift ana dal
programına yatay geçiş yapabilir.
Öğrenci kendi isteğiyle çift ana dal
programını bırakabilir.
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2. YANDAL PROGRAMI
Üniversitemiz
yandal
programı,
öğrencilerimizin ilgi duydukları başka
bir bölümde belirli bir alanda bilgi
sahibi olmalarına imkân sağlamak
amacıyla oluşturulan eğitim-öğretim
programıdır.
Bir diploma programına kayıtlı
öğrencinin öngörülen şartları taşıması
kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu
içinde başka bir diploma programı
kapsamında belirli bir konuya yönelik
sınırlı sayıda dersi almak suretiyle,
diploma yerine geçmeyen bir belge
(yan dal sertifikası) alabilmelerini
sağlayan
programdır. Yan
dal
programlarını tamamlayanlara
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eğitim aldıkları alanda sadece
başarı belgesi (yan dal sertifikası)
düzenlenir.
3. YAZ OKULU
Üniversitemiz öğrencilerinin eğitimöğretim imkânlarımızdan yaz aylarında
da faydalanmalarını sağlamak, eğitimöğretim faaliyetlerimizin verimliliğini
artırmak ve öğrencilerimizin güz ve
bahar yarıyıllarında başarısız oldukları
dersler ile alamadıkları dersleri
alabilmeleri için yaz okulu programı
düzenlenmektedir. Bu program, ilgili
bölümün isteği, ilgili kurulun önerisi ve
Üniversitemiz Senatosu’nun kararı ile
açılır.
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4. İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİM
MODELİ

5. ELEKTRONİK EĞİTİM-YÖNETİM
SİSTEMİ

Meslek Yüksekokullarımızda 3+1
(3 yarıyıl ders, son yarıyıl staj),
Fakültelerimizde 7+1 (7 yarıyıl
ders, son yarıyıl staj) modeli ile
öğrencilerimizin
elde
ettikleri
teorik ve pratik bilgiyi işyerlerinde
uygulamalarını
sağlayan
bir
programdır.
Bu
bağlamda
üniversitemiz, iş dünyasının ihtiyaç
duyduğu nitelikteki personeli modern
teknoloji ve bilgiye sahip olarak
yetiştirmek için iş dünyası ile ortaklık
yapmaktır.

2018
yılından
itibaren
Üniversitemizde hizmete alınan ve
kullanılmaya başlanan bu sistem
ile akademisyenlerin öğrencileri ile
interaktif olarak bağlantı kurması
sağlanmıştır.
Ders
materyal
paylaşımları, etkinlik planlama ve
daha pek çok hizmete imkân veren
Learning Management System (LMS)
üniversitemizde
eğitim-öğretim
faaliyetlerinin daha etkili ve verimli
yapılmasına katkı sağlamaktadır.

İbrahim Enes ÜNLÜ

Diploma Örneği

6. İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE
HAZIRLIK SINIFI
Üniversitemizin önlisans, lisans ve
lisansüstü
programlarının
tümünde
isteğe bağlı hazırlık sınıfı programı
uygulanmaktadır. İsteyen öğrenciler 1 yıl
süreli İngilizce eğitimi alabilmektedirler.
Güz ve bahar olmak üzere 2 dönem isteğe
bağlı hazırlık sınıfı eğitimi verilmektedir.
Bu programın amacı, öğrencilere temel
İngilizce seviyesi oluşturmak ve onlara
hem eğitimleri süresince hem de meslek
yaşamlarında gerekli olan dil becerisini
kazandırmaktır.
Hazırlık sınıfında; öğrenciler İngilizce
seviyelerine göre gruplara ayrılarak
haftada 20 ile 28 saat arası ders
görmektedirler. Hazırlık sınıfı sonunda
başarılı olan öğrencilere üniversitemiz
tarafından
sertifika
verilmektedir.
İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız
olan öğrenciler de önlisans veya lisans
eğitimlerine devam edebilmektedirler.
256

Diploma Eki Örneği

257

ULUSLARARASILAŞMA
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Üniversitemiz,
kendi
tarihine,
toplumuna, geleneğine, kültür ve
medeniyetine güvenen ve inanan
bir üniversitedir. Irk, dil, din farklılığı
gözetmeksizin her toplumla ve her
bireyle her hangi bir komplekse
kapılmadan ilişki kurmayı, kültürel
ve bilimsel alışverişte bulunmayı
amaçlamaktadır.
Üniversitemiz,
Türk
milletinin
dünyaya ve insanlığa söyleyecek
sözü
olduğuna
inanmaktadır.
İnsanlığın barış, refah ve mutluluk
için milletimizin tarihi tecrübesine
ihtiyacı vardır. Üniversite olarak
evrensel değerlerin paylaşımı ve
üretimi konusunda bilimsel ve kültürel
işbirliği yapmaya hazırdır.
İçinde bulunduğumuz küreselleşmiş
toplumda öğrencilerine uluslararası
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bir ortamda çalışma, yaşama ve
seyahat etme becerisi sağlama
hedefi
olan
üniversitemiz,
bu
hedeflerinin yanı sıra öğrencilerin
diğer ulusların kültürünü daha
iyi
anlamalarını
ve
böylece
istihdam piyasasındaki başarılarını
artırmalarını
hedeflemektedir.
Nitelikli
programları,
yenilikçi
akademik çalışmaları ve mesleki
uygulamaları ile uluslararası topluma
katkıda
bulunmayı
amaçlayan
üniversitemiz, her geçen gün dünyaca
ünlü üniversiteler ile işbirliklerini
arttırma yolunda ilerlemektedir. Bu
amaçla üniversitemizi yurt dışındaki
görünürlüğünü arttırmak ve yeni
işbirlikleri sağlamak amacıyla 20182019 yılları arasında yurt dışında
pek çok uluslararası tanıtım fuarına
katılmıştır.

Üniversitemize daha fazla tam
zamanlı yabancı öğrencinin ilgisini
arttırmak için Endonezya, Malezya,
Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan
ve Fas gibi ülkelerde de tanıtım
faaliyetleri düzenleyen üniversitemize
2019 yılında 57 ülkeden yaklaşık 9.000
başvuru gelmiştir. Uluslararasılaşma
stretejimiz
doğrultusunda
75
ülkeden 1.000'in üzerinde yabancı
uyruklu öğrenciye ev sahipliği
yapan Üniversitemiz, farklı kültür ve
coğrafyaları bir araya getirmektedir.

ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI
Erasmus+
öğrenim
hareketliliği,
yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci
ve akademisyenlerin bir akademik
yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki
dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki
anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda
gerçekleştirmesidir.
Hareketlilik
faaliyetinin
gerçekleştirilmesi
için
bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi

bir ülkedeki Erasmus+ Üniversite
Beyannamesi
(EÜB)
sahibi
bir
yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm
ile Erasmus+ İkili Anlaşması olması
gerekir. Programın amacı Avrupa'da
yükseköğretimin kalitesini artırmak ve
Avrupa boyutunu güçlendirmektir.
Erasmus+
programı,
üniversiteler
arasında ülkelerarası iş birliğini teşvik
ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin
Avrupa'da
karşılıklı
değişimini
sağlayarak, programa katılan ülkelerdeki
çalışmaların ve alınan derecelerin
akademik olarak tanınması ve şeffaflığın
gelişmesine katkıda bulunarak bu
amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Daha kaliteli yükseköğretim sunan
Avrupa'da mezunlar daha donanımlı ve
iş dünyasının beklentilerine daha fazla
cevap veren bireyler olacaklardır.
Erasmus
Programı
24
Üniversite
ile
bulunmaktadır.

kapsamında
anlaşmamız
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MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde
eğitim
veren
yükseköğretim
kurumları ile yurtdışında eğitim veren
yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci ve öğretim elemanı değişimini
mümkün kılan bir programdır. Programa
adını veren ve asıl adı Muhammed
Celâleddin olan Mevlana’nın öğrenim
hayatı boyunca dönemin değişik
ülke ve şehirlerinde yer alan eğitim
kurumlarını hem bir öğrenci hem de
bir bilim insanı olarak ziyaret etmiştir.
Mevlana’nın hayatında ve felsefesinde
“değişim” önemli bir yer tutmaktadır.

"Farabi Değişim Programı" olarak
adlandırılan Yükseköğretim Kurumları
Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi
Değişim Programı, üniversite ve yüksek
teknoloji enstitüleri bünyesinde ön
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde eğitim-öğretim yapan
yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci ve öğretim üyesi değişim
programıdır.

Diğer değişim programlarından farklı
olarak Mevlana Programı, hiçbir coğrafi
bölge ayrımı olmaksızın değişim
programı bünyesindeki hareketlilik
bütün
dünyadaki
yükseköğretim
kurumlarını kapsamaktadır.
Mevlana Değişim Programı Protokolü
imzalayan
yurtiçi
ve
yurtdışı
yükseköğretim kurumlarında görev
yapan tüm öğretim elemanları da,
öğretim
elemanı
hareketliliğine
katılabilirler.
Mevlana
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
kurumlarında ders vermek üzere
programdan
faydalanabilirler.
Benzer şekilde dünyanın bütün
bölgelerinden de öğrenci ve öğretim
elemanları Türkiye’deki yükseköğretim
kurumlarına gelebilirler.
Mevlana
Programı
kapsamında
toplam 63 Üniversite ile anlaşmamız
bulunmaktadır.
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Farabi Değişim Programı, öğrenci
veya öğretim üyelerinin bir veya iki
yarıyıl süresince kendi kurumlarının
dışında bir yükseköğretim kurumunda
eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam
etmelerini amaçlamaktadır.
Farabi Değişim Programına katılan
öğrencilere karşılıksız burs ödemesi
yapılmaktadır.
Farabi Değişim Programı kapsamında
Türkiye’deki tüm devlet üniversiteleri
ile anlaşmamız bulunmaktadır.
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Erasmus ve Mevlana Anlaşmamız Olan Üniversiteler
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ÜLKE

ÜNİVERSİTE ADI

ÜLKE

ÜNİVERSİTE ADI

ABD
ABD
Arnavutluk
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Bangladeş
Bosna Hersek
Brezilya
Bulgaristan
Bulgaristan
Bulgaristan
Bulgaristan
Cezayir
Endonezya
Endonezya
Endonezya
Endonezya
Fas
Filistin
Filistin
Filistin
Filistin
Hırvatistan
Hindistan
Hindistan
İspanya
İspanya

Marquette University
Washington State University
Tiran Üniversitesi
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi
Azerbaycan State Agricultural University
Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi
Daffodil University
International University of Sarajevo (IUS)
Centro Universitario Barao de Maua
International Business School Bulgaria
International University College
University of Agribusiness and Rural Development
Varna University of Management
Batna 1 University
Institute of Technology Sepuluh Nopember
Universitas Islam Jakarta
University of Darmajaya
Yogyakarta State University
Sidi Mohammed Ben Abdellah
Al-Aqsa University
Hebron University
ISRAA University
Palestina Ahliya University
Virovitica College
Kalinga Institute of Industrial Technology
Sathyabama Üniversitesi
University of Granada
University of Murcia

İsrail
İtalya
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kolombiya
Letonya
Litvanya
Litvanya
Makedonya
Makedonya
Makedonya
Malezya
Malezya
Malezya
Malezya
Malezya
Malezya
Malezya
Malezya
Malezya

Al-Quds University
University of Foggia
Sophia University
Donja Gorica Üniversitesi
Aktöbe Bölgesel Eyalet Üniversitesi
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi
Kazak Ulusal Ziraat Üniversitesi
L.N. Gumilyov Eurasian National University
University of Central Asia
Yabancı Diller Ve Profesyonel Kariyer Üniversitesi
Kırgız İktisat Üniversitesi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi
Universidad Autonoma De Bucaramanga
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Alytaus Kolegija
Lithuania Business University of Applied Sciences
International Balkan University
Tetova Üniversitesi
Uluslararası Balkan Üniversitesi
Malezya Üniversitesi
National Defence University of Malaysia
Taylor's University
The Energy University
University Technology Malaysia
University Kebangsaan Malaysia
University Malaysia Kelantan
University of Kuala Lumpur
University of Malaya
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ÜLKE

ÜNİVERSİTE ADI

Malezya
Malezya
Malezya
Nahçıvan
Özbekistan
Özbekistan
Pakistan
Pakistan
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya

University Sains Islam Malaysia
University Sains Malaysia
University Technology Mara
Nahçıvan Devlet Üniversitesi
Ali Şir Nevai Taşkent Üniversitesi
Buhara Devlet Üniversitesi
Hajvery Üniversitesi
Superior University
Czestochowa University of Technology
Gdynia Maritime University
Pantswowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Koninie
The President Stanislaw Wojciechowski State University
of Applied Science in Kalisz
UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz
Universidade de Evora
Universidade do Algarve
University of Beira Interior
Universitatea din Oradea Str. Universitatii 1 Oradea
Universitatea din Pitesti
Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB)
Higher School of Economics
St. Petersburg Electrotechnical University
SIMAD University
University of Somalia
Universidad De Los Lagos
Kharkiv Üniversitesi
Kiev National Linguistic University
Taras Shevchenko National University of Kyiv
University of Zaytoonah
University of Piraeus

Polonya
Portekiz
Portekiz
Portekiz
Romanya
Romanya
Romanya
Romanya
Rusya
Rusya
Somali
Somali
Şili
Ukrayna
Ukrayna
Ukrayna
Ürdün
Yunanistan
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ULUSLARARASI KONGRE VE
SEMPOZYUMLAR
Uluslararası
alanda
saygın
bir
üniversite olma amacıyla çalışmalarını
sürdüren üniversitemiz, bu amaç
çerçevesinde uluslararası kongre ve
sempozyumlar düzenlemektedir. Son
2 yıl içerisinde 60'ın üzerinde büyük
etkinlik gerçekleştirilmiştir.
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KÜTÜPHANE
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Üniversitemiz Prof. Dr. Sebahattin
Zaim Merkez Kütüphanesi, Yordam
kütüphane otomasyon programı, radyo
frekans sistemi, kitap tanıma ve sayım
otomasyonu güvenlik sistemi ve library
congres sınıflama sistemi ile modern
kütüphanecilik hizmeti vermektedir.
Kütüphanemizde 12 adet abone veri
tabanı, 18 adet TÜBİTAK Ulakbim veri
tabanı bulunmaktadır. Koleksiyonu hızla
gelişen ve büyüyen kütüphanemizde
kataloglama işlemi devam eden 16.770
kitap ile birlikte toplam 51.087 basılı,
338.735 elektronik kitap ve 12.000
civarında basılı dergi olmak üzere
401.822 adet yayın yer almaktadır.
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Türkiye
içindeki
üniversite
kütüphanelerinden
kitap
değişim
programı ILL ile akademisyenlerimizin
yayınlara
daha
kolay
ulaşması
sağlanmaktadır. Yine açık erişim
sistemi Dspace kurulumu yapılarak,
üniversitemiz yayınları açık erişim
sistemine aktarılmaktadır.
Kütüphanemiz,
üniversitemiz
bünyesinde çıkarılan yayınların yayın
öncesi başvuruları, ISSN ve ISBN
hizmetlerini yapmaktadır. Üniversitemiz
Kültür Bakanlığı yayıncı sertifikasına
sahiptir. Kütüphanemiz, yaklaşık 2 bin
metre kare alanda 600 kişi oturma
kapasitesi ile 7/24 hizmet vermektedir.
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SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL
VE SPORTİF ETKİNLİKLER

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2019-2020

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin
temel önceliklerinden biri kültürel,
sanatsal ve sportif etkinlikler ile
öğrencilerimizin sosyal gelişimlerine
en üst düzeyde katkı sağlamaktır.
Bu
etkinlikler
öğrencilerimizin
dostluk, arkadaşlık, karşılıklı sevgi
ve saygı ilişkilerini geliştirmelerine,
birbirlerini tanımalarına, yeteneklerini
sergilemelerine olanak sağlamaktadır.
Üniversitemizde
yıl
boyunca
öğrencilerimiz için bahar şenlikleri,
sinema ve tiyatro gösterileri, anma
ve kutlama törenleri, sergi, panel,
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konferans ve sosyal sorumluluk projeleri,
spor turnuvaları gibi çok çeşitli sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler
gerçekleştirilmektedir.
Üniversite
Sporları
Federasyonu
Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu spor
etkinliklerine üniversitemiz 22 farklı
branşta katılmaktadır. Toplamda ise
üniversitemiz 50 ayrı branşta spor
etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.
Üniversitemiz ayrıca idari ve akademik
personelimizin
sportif
ihtiyaçlarını
karşılamak için imkân sunmaktadır.
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7. ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
1. 911 Arama Kurtarma ve Dağcılık
Topluluğu

28. İnsani Değerler Topluluğu

2. Akademik Düşünce Eğitim
Medeniyet Topluluğu

30. Kariyer Genç Girişimcilik Topluluğu

3. Amatör Fotoğrafçılar Topluluğu
4. Atatürkçü Düşünce Topluluğu

31. Lojistik Topluluğu
32. Maliye Topluluğu

5. Bandırma Kuluçka Merkezi Topluluğu

33. Medeniyet ve Gelişim Topluluğu

6. Bandırma Türk Dünyası Araştırma
Topluluğu

34. Medya ve İletişim Topluluğu
35. Müzik Topluluğu

7.

36. Profesyonel İletişim Topluluğu

Beslenme ve Diyetetik Topluluğu

8. Bilim ve Teknoloji Topluluğu

37. Sağlıklı Yönetim Topluluğu

9. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Topluluğu

38. Sinema ve Televizyon Topluluğu

10. Dans Topluluğu
11. Denizcilik Topluluğu
12. Elektronik Sporlar Topluluğu
13. Felsefe Topluluğu
14. Genç Gönüllüler Topluluğu
15. Genç İş İnsanları Topluluğu

39. Siyasal Bilgiler Topluluğu
40. Tekne Topluluğu
41. Türk Halk Oyunları Topluluğu
42. Türk Tarih Topluluğu
43. Türkoloji Topluluğu
44. Ultraslan Topluluğu

16. Genç Kızılay Topluluğu

45. Uluslararası Öğrenci Topluluğu

17. Genç Tema Topluluğu

46. Uluslararası İlişkiler Topluluğu

18. Genç Türkiye Topluluğu

47. Uni TEKSÜT Topluluğu

19. Gençlik Dayanışma Topluluğu

48. Uni BJK Topluluğu

20. Global İlişkiler Topluluğu
21. Gölge Oyuncuları Tiyatro Topluluğu
22. Havacılık ve Uzay Topluluğu

49. Uni Meşale Fikir ve Hareket Topluluğu
50. Yaşam Topluluğu

23. Herkes için Sağlık Topluluğu

51. Yedi Hilal Topluluğu

24. İç Denetim Topluluğu

52. Yelken ve Kürek Topluluğu

25. İktisat Topluluğu

53. Yeniler Topluluğu

26. İlkyardım ve Arama Kurtarma
Topluluğu

54. Yönetim Bilişim Topluluğu

27. İlmi ve Akademik Çalışmalar
Topluluğu
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29. İşletme ve Ekonomi Topluluğu

55. Yönetim ve Liderlik Topluluğu

8. KONAKLAMA
Öğrencilerimiz
Kredi
ve Yurtlar
Kurumuna bağlı yurtlarda kalabilirler.
Bandırma’da KYK’ya bağlı toplam üç
yurt bulunmaktadır. Bu yurtlardan kız
öğrencilere hizmet veren Bandırma
Öğrenci Yurdu ve Fatma Ana Öğrenci
Yurdu’nun toplam kapasitesi 1324,
erkek öğrencilere hizmet veren Ayhan
Songar Öğrenci Yurdunun kapasitesi
ise 452’dir. Ayrıca Üniversitemizin
Merkez Yerleşkesi içerisinde 1300
öğrenci kapasiteli yeni bir KYK öğrenci
yurdu inşaatı
da tamamlanmak

üzeredir. Manyas’ta da KYK’ya bağlı
bir yurt bulunmaktadır. Kız öğrencilere
hizmet
veren
Manyas
Öğrenci
Yurdunda 350 öğrenci kalabilmektedir.
Gönen MYO yerleşkesinde ise 200
yataklı erkek ve 150 yataklı kız öğrenci
yurdundan oluşan toplam 350 öğrenci
kapasiteli yeni bir KYK öğrenci yurdu
hizmete girmiştir.
KYK yurtlarının
yanı sıra bölgemizde özel teşebbüsün
hizmet verdiği çok sayıda apart ve
öğrenci yurdu da bulunmaktadır.
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9. ULAŞIM
Bandırma, çoklu ulaşım altyapısına ve
merkezi bir konuma sahiptir. İstanbul,
Bursa, Çanakkale, Manisa ve İzmir gibi
büyükşehirlere yakın olma avantajı
vardır. Söz konusu şehirlere karayolu,
denizyolu ve demiryolu ile seyahat
imkânları bulunmaktadır. Ülkemizin en
önemli metropolü olan İstanbul’a iki
saat, Bursa’ya bir saat, Çanakkale ve
Manisa’ya iki saat, İzmir’e ise üç saatlik
bir mesafede bulunmaktadır. Üniversite
merkez yerleşkesine şehir içi ulaşım
Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu
taşıma araçları ile sağlanmaktadır.
Bandırma
Şehirlerarası
Otobüs
Terminali’nden Gönen, Manyas ve
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Erdek’e, ayrıca Bandırma merkezde,
İDO Terminali
önünde
bulunan
Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu
taşıma araçları ile Erdek’e günün her
saati ulaşım imkânı vardır.
10. SAĞLIK
Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinin
hemen yanı başında yüksek donanıma
sahip Bandırma Devlet Hastanesi
yer
almaktadır.
Ayrıca
Merkez
Yerleşkemizde iki doktor, iki hemşire
ve bir psikoloğun görev yaptığı Aile
Sağlığı Merkezi de öğrencilerimize
hizmet vermektedir.

11. BESLENME
Yerleşkelerimizde,
öğrencilerimizin
günlük
yeme-içme
ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri yeni ve donanımlı
yemekhane ve kantinler yer almaktadır.
Yemekhanelerimizde
öğrencilerimiz
uygun ücretle, kaliteli ve tercihli yemek
yeme imkânına sahiptir.
12. ÖĞRENCİ KONSEYİ
Öğrenci Konseyi, öğrencilerin sorun,
görüş ve düşüncelerini üniversitemizin
ilgili
birimleriyle
paylaşarak

üniversitemizin
bulunmaktadır.

gelişimine

katkıda

Üniversitemizin en yüksek karar
alma organı olan senatoda başkan
veya yardımcısı tarafından temsil
edilmektedir.
Üniversitelerarası
etkinliklerde
de
öğrencilerimizi
temsil
eden
konsey,
öğrencilerimiz
arasında
gerçekleştirilen
seçim
süreciyle
yönetimini oluşturmaktadır.
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YERLEŞKELERİMİZ VE
YENİ YERLEŞKE PROJEMİZ
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MERKEZ YERLEŞKE (REKTÖRLÜK)

GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE SPOR KOMPLEKSİ PROJESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ

MANYAS MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PROJESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PROJESİ

BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİ

ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİ

BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU PROJESİ

ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU PROJESİ
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YENİ MERKEZ YERLEŞKE PROJESİ - MERKEZİ DERSLİK

YENİ MERKEZ YERLEŞKE PROJESİ - ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ

YENİ MERKEZ YERLEŞKE PROJESİ - MERKEZİ DERSLİK İNŞAATI

YENİ MERKEZ YERLEŞKE PROJESİ - ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ İNŞAATI

Merkez Yerleşke
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi
10200 Bandırma / BALIKESİR
Tel: 0266 717 01 17 / Faks: 0266 717 00 30

Manyas Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi
Atatürk M. Tavşantepe Mevkii TOKİ Evleri
Manyas / BALIKESİR
Tel: 0266 828 1346 / Faks: 0266 828 1348

Sağlık Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi
Kurtuluş C. Askerlik Şubesi Yanı No: 98
Bandırma / BALIKESİR
Tel: 0266 718 64 00 / Faks: 0266 718 64 14

Erdek Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi
Zeytinli M. Arif Kalıpsızoğlu C. No: 78, 10500
Erdek / BALIKESİR
Tel: 0266 855 71 80 - 855 71 81 / Faks: 0266 855 71 82

Bandırma Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi
Paşakent M. Zirai Donatım S. Ziraat Bahçesi Altı No: 8
Bandırma / BALIKESİR
Tel: 0266 714 93 02 / 03Faks: 0266 714 93 04

Denizcilik Fakültesi Eğitim ve Uygulama Yerleşkesi
Edincik M. Topçuburnu Mevkii
Edincik-Bandırma / BALIKESİR

Gönen Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi
Karşıyaka M. Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu C. No: 10
Gönen / BALIKESİR
Tel: 0266 762 08 68 / Faks: 0266 762 68 67
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