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Doç. Dr. Hüseyin TEMİZ 

KAHRAMANMARAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ    
  

M E S L E Ğ İ N  S E S İ  D E R G İ S İ ’ N D E N  
       M E R H A B A  

Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu olarak yayın hayatına başlamasını planladığımız 

“Mesleğin Sesi” elektronik dergimizden sizlere merhaba demenin mutluluğunu yaşıyorum. İlk 

sayımızda Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu’nun bölüm ve programlarını tanıtmak istedik. 

Yaklaşık yarım asırlık eğitim-öğretim hayatıyla yüksekokulumuz Türk Yükseköğretim sistemi 

içinde önemli bir yere sahiptir.  YÖK/Dünya Bankası ve Avrupa Birliği projelerince desteklenen 

az sayıdaki yüksekokullarımızdan biridir. Uzun geçmişine rağmen, meslek yüksekokulumuzun 

(diğer birçok meslek yüksekokulu gibi)  sanayi ile ilgili kurum ve kuruluşlara yeterince 

tanıtılamadığı kanısındayım.  Bu nedenle ilk sayımızı meslek yüksekokulumuzun tanıtılmasına 

ayırdık. Gelecek sayılarda bilimsel çalışmalara yer verilmesi düşünülmektedir. Öncelikli 

hedefimiz dergimizin ulusal hakemli dergiler arasına girmesi, ileri hedefimiz ise uluslararası 

kategoride yer almasıdır. Yılda dört kez yayımlanması düşünülmektedir.  

Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu 20 bölüm ve 30 programa sahiptir. 

Yüksekokulumuz yaklaşık 6 bin öğrencisi, 109 akademik personeli, 60 idari personeli ve 1000 

dönüm yeşil yerleşkesi ile ülkemizin gözde meslek yüksekokullarından biridir.  Her bölümün 

uygulama atölye veya laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, teknolojik eğitim araçlarına 

sahip sınıfları vardır. Ortak kullanıma ait yaklaşık 1000 kişi seyircili kapalı spor salonu, halı 

sahası, tam ölçekli futbol sahası, doğal ve yapay havuzları, dinlenme yerleri, kamelyalar, 

kantinler vb. mevcuttur. Yerleşkenin mevcut durumunun yeterli olduğunu söylemek elbette 

mümkün değildir; geliştirme çabalarımız devam etmektedir.  Bilimsel, sosyal ve sportif 
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aktivitelerin düzenlenmesi yine çalışmalarımız arasındadır. Göreve başladığım 20 Aralık 2014 

tarihinden hemen sonra yeni nizamiyenin güvenli hale getirilebilmesi, durak yapılması ve 

yerleşkemizin yol ve kaldırımlarının iyileştirilmesi için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 

Başkanı, 12 Şubat ve Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanları ziyaret edilerek destek sözleri 

alınmıştır. Yine yeni Nizamiye önünden karşıya güvenli geçebilmek için Karayolları Şube 

yetkilileri ve Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ile görüşme ve yazışmalar sürdürülmektedir. 

Sonuçların olumlu neticeleneceği ümit edilmektedir.   

Orman Bölge Müdürlüğü ile planlama yaparak öğrencilerimizle ve halkla beraber 

yerleşkemize yaklaşık 1000 adet fıstık çamı dikimini gerçekleştirdik.   Azerbaycan Bakü Hazar 

Üniversitesinin bir konserini yüksekokulumuz kapalı salonunda yapılmasını sağladık. İşKur 

Müdürlüğünün Yerleşkemizde büro açmasını gerçekleştirdik. İlimizdeki turizmcileri ve otelcileri 

Uygulama otelimizde bir kokteylde buluşurduk. İnşaat Bölümü öğrencilerinin mesleki 

gelişimlerine katkı sağlamak için İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr. Derya ÖZEL “Bir yaşam kültürü 

olarak mimarlık” isimli konferansı verdi. 06.05.2015 tarihinde “Trafik güvenliği ve ilk yardım” 

konularında tüm öğrencilerimize, personelimize ve halka açık panel düzenlenmiştir. Hedefimiz, 

Yüksekokulumuzun yüklendiği misyonu yerine getirmesidir. 

 Dergimizin bol içerikli, kaliteli ve uzun ömürlü olması dileğiyle…     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

GİRİŞ 

Günümüz iş dünyasında teknolojideki hızlı ilerleme ve artan rekabet ortamına uyum sağlamak 

için ülkeler kendilerini yenilemekte ve bu yenilenmenin içinde de eğitim büyük önem 

kazanmaktadır. Bu hızlı değişim sürecinde, en kârlı yatırımın insana yapılan yatırım olduğu, 

daha vasıflı ve eğitimli insan gücü için kurum ve şirketlerin isteğinin her yıl giderek arttığı 

bilinen bir gerçektir. Bu gelişmelerin ışığında Türkiye’de de eğitim ve mesleki eğitim her geçen 

gün önemini daha da arttırmaktadır.  

Mesleki eğitimin temel amacı; Sanayinin ve iş yaşamının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün 

yetiştirilmesidir. Bu nedenle Meslek Yüksekokullarının (MYO) eğitimin, işletmelerin ihtiyaçları 

doğrultusunda yapılandırılması gerekir. Ayrıca eğitimin uygulama ağırlıklı olması, MYO’larda 

görev yapacak öğretim elemanlarının akademik niteliklerinin yanı sıra, sektörel tecrübeye sahip 

olmalarını da gerektirmektedir. 

Özetle, MYO’lar günümüzde, sektör ihtiyaçları doğrultusunda ve sektörle iç içe bir eğitim alarak 

mesleğinde yetkin, teknolojiye hâkim olarak yetiştirilen ana elemanlardır. Kalitesi yükseltilen 

MYO’lar ülkenin kalkınmasında itici güç olacaklardır.  

Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu,  yukarıda ifade edildiği gibi eğitim-öğretim yapan ve 

yetiştirdiği yönetici ve çalışan mezunlarıyla Türk Yükseköğretim sistemi içindeki önemli 

konumunu 1976 yılından beri sürdürmektedir. 
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GENEL BİLGİ 

Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu 03.04.1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Örgün 

Öğretim Daire Başkanlığına bağlı olarak açılmıştır. 1976 yılından beri faaliyet gösteren 

Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu, 1988 Yılında YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim 

Projesi kapsamına alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölgesinde donanımı ve eğitim kalitesiyle önde gelen meslek yüksekokullarından biridir.  

KMYO, Gaziantep yolu üzerinde, şehir merkezine 12 km. uzaklıkta, Karacasu mevkiinde 

yaklaşık 1000 dekarlık araziye sahiptir. Şekil 1’de B Blok ve göl görülmektedir.  

Şekil 1. B Blok ve doğal göl, Şekil 2. B Blok, Şekil 3. A Blok, Şekil 4. C Blok yer almaktadır. 

 

 
Şekil 2. B blok 
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Şekil 3. A blok 

 

Şekil 4. C blok 
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Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu’nun Program Ve Öğrenci Sayıları 

PROGRAM ADI ÖĞRENCİ SAYISI 

Bankacılık ve Sigortacılık 163 

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 54 

Bilgisayar Programcılığı 221 

Bilgisayar Programcılığı II 246 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 193 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı II 197 

Elektrik 261 

Elektrik II 252 

Elektronik Teknolojisi 237 

Elektronik Teknolojisi II 97 

Farabi 3 

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 126 

Geleneksel El Sanatları 140 

Geleneksel El Sanatları II 39 

Giyim Üretim Teknolojisi 89 

Gıda Teknolojisi 78 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 59 

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 101 

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 36 

Lojistik 92 

Lojistik II 76 

Makine 239 

Makine II 201 

Moda Tasarımı 97 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 233 

BÖLÜMLER VE PROGRAMLAR 
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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları II 234 

Otomotiv Teknolojisi 221 

Otomotiv Teknolojisi II 109 

Pazarlama 165 

Pazarlama II 90 

Tekstil Teknolojisi 193 

Tekstil Teknolojisi II 51 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 117 

Turizm ve Otel İşletmeciliği II 18 

Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) 50 

Özel Öğrenci 2 

İklimlendirme ve Soğutma 1 

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 154 

İnşaat Teknolojisi 203 

İşletme Yönetimi 277 

İşletme Yönetimi II 249 

GENEL TOPLAM 5664 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

I. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

   

Öğr. Gör. Veysel DEMİR 

Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. A. Rıza TANIŞ Öğr. Gör. Mahmut CAN FIRIŞ 

   

Öğr. Gör. Mustafa AKSU Öğr. Gör. Atilla ATASOY  Uzm. Serdar AKGÜNEŞ 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü’nün iki programı eğitim-öğretim faaliyetlerine devam 

etmektedir. Bu programlar; Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Destekli Tasarım 

Programlarıdır.  

A) BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI  PROGRAMI 

Genel Bilgiler  

Bilgisayar Programcılığı Bölümü 1994 yılında kurulmuş, bilgisayar programcısı yetiştiren bir 

bölümdür. 1997 da ikinci eğitime başlamıştır. 2009 da ayrı bölüm haline gelerek Bilgisayar 

Teknolojileri Bölümü adını almıştır. Bu bölüm altında Bilgisayar Programcılığı programı devam 

etmektedir. Büyük, her mevsim yemyeşil çehresi, doğal gölü bulanan ve sakin bir ortama sahip 

yerleşkesiyle başarılı olmak isteyenler için bulunmaz bir konuma sahiptir. Şekil 5’te yerleşke 

içindeki bir grup öğrencimiz görülmektedir. Bölüme ait derslikler kantin ve teknolojik 

imkânlarla donatılmış 4 tane laboratuvar vardır.  
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Şekil 5. Yerleşke içerisindeki bir grup öğrenci 

 

Şekil 6. Satranç Alanı 
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Programın Amacı  

Ana amaç, bilgi teknolojileri konusunda endüstrinin ihtiyacı olan yetişmiş insan gücü 

yetiştirmektir. Bu ana amaca ulaşmak için aşağıda sıralanan alt amaçların gerçekleştirilmesi 

gerekir. Alt amaçlar: 

 Endüstrinin ihtiyaç duyduğu yazılım projelerinde çalışabilecek, 

 Gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilecek, 

 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturup, yazılım 

geliştirecek, 

 İşletmelerin bilgisayar sistemlerinin kurulumu ve sürekliliğinin sağlanmasında teknik 

destek elemanı olarak çalışabilecek niteliklerin kazanılmasıdır. 

Programda başlıca; sistem, bilgisayar ağları güncel yazılımlar ve web programlarına önem 

verilmiştir. Bu programdan mezun olan kişiler, endüstrinin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri 

konusunda yazılım geliştirecek özelliklerle donanmış olarak ülkemiz ihtiyacı olan yetişmiş 

işgücüne katkıda bulunacaklardır.  

Yaşanan ekonomik gelişmeler iş yaşamını derinden etkilemekte ve e-iş ve e-ticaret olarak 

adlandırılan yeni yöntemleri devreye sokmaktadır. Firmalar işlerini ve ticaretlerini bu tür 

elektronik platformlara taşırken ve çalışmalarını bu yöntemlerle sürdürürken nitelikli bilgi 

teknolojisi elemanlarına gereksinim duymaktadır. Şekil 7’da eğitim-öğretim ortamı 

görülmektedir.  

 

Şekil 7. Bilgisayar Programcılığı laboratuvarından bir görünüş 

Bu programda, donanım, algoritma ve teorik konularda dersler, daha sonra bilgisayar ağları, 

işletim sistemleri, ağ programlama gibi dersler alarak sistem ve bilgisayar ağları konularında 

gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaklardır.  

Ayrıca, endüstriyel süreçler konusunda kalite kontrol ve işletme yönetimi dersleri de alarak bilgi 

sahibi de olacaklardır. Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla; 
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Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları, endüstri ve işletmelerde yapılacak staj 

çalışmaları, öğrenci bitirme tezleri gibi yararlı ve yol gösterici bilgiler sağlayacaktır. Ayrıca 

öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de 

programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. 

Çalışma Alanları 

 Bilgi ekonomisine geçişle birlikte bilgisayar alanında çeşitli kariyer geliştirme imkânları ortaya 

çıkmıştır. Ülkemizdeki bütün sektörlerde bilgi teknolojileri elemanlarına talep yüksektir ve 

giderek artmaktadır. Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişme, sektörde çalışanların ve sektöre 

yeni girecek olanların, bu yeni gelişmeler ve teknolojiler konusunda sürekli olarak 

geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Şekil 7’de Bilgisayar laboratuvarındaki eğitimden bir 

görüntü verilmiştir.  

 

Şekil 8. Bilgisayar laboratuvarındaki eğitimden bir görüntü 

Sanayi Kuruluşları, Medya Kuruluşları, Donanım, Yazılım ve Hizmet Üreten ve Geliştiren 

Firmalar, Veritabanı Sistemleri Geliştiren Firmalar, Lojistik Firmaları, Internet Çözümleri 

Geliştiren Firmalar, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Firmaları, Şirketlerin Bilgi İşlem 

Birimleri, Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine devam edenler için Akademik Kariyer. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları 

Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri 

Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, 

Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol 

Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği.  
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B) BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM PROGRAMI 

Genel Tanıtım  

İlk yıl makine-resim –konstrüksiyon bölümü ile aynı dersler görülmekte. İkinci sınıftan itibaren 

ise bölüm dersleri bilgisayar ağırlıklı olarak gelişmektedir. İyi derece teknik çizim yapabilen ara 

elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bölümde, teknik çizim programları öğretilmektedir. Bölüm 

mezunları kamu kesiminde çalışabileceği gibi özel mühendislik ve mimarlık bürolarında iş 

bulabilmektedir. 

Programın Amacı 

Bilgisayar destekli tasarım programının amacı, fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme 

birimlerinde, bilgisayarla model çizimi yapacak elemanları yetiştirmektir. Bilgisayar destekli 

tasarım programında matematik, tasarı geometri, bilgisayarlı tasarım, çevre ve ürün tasarımı, 

bilgisayar destekli çizim, endüstri ürünleri tasarımı ergonomi ve mukavemet gibi dersler 

okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Bilgisayar destekli tasarım programında okumak isteyenlerin 

matematik, geometri ve fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı, uzay ilişkilerini görebilme, şekil ve 

çizimleri tasarlayıp çizebilme yeteneklerine sahip, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. 

Çalışma Alanları 

Bilgisayar destekli tasarım programını bitirenlere “Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri” 

unvanı verilir. Bilgisayar destekli tasarım teknikerleri özel sektöre ait fabrikalarda çalışırlar ve 

üretilecek ürünün, çeşitli üretim aşamalarında ayrıntılı çizimlerini yapar. Üretilen ürünün, 

bilgisayar ortamında modellenmesini yapar, bilgisayar nümerik kontrol tezgâhlarının 

programlarını yaparlar. Üretimde insan emeği azalıp otomasyon arttıkça bilgisayar destekli 

tasarımcılara gereksinim giderek artmaktadır. Özel sektör araştırma geliştirme faaliyetlerine ve 

yaratıcılığa önem verdikçe bu meslek elemanları da giderek daha çok aranan elemanlar 

olacaklardır. 
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2. BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

A) BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 

Genel Tanıtım 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı ile 1993 yılında 

1.Öğretimde, 1997’de de 2.öğretim ile eğitime başlamıştır. Bu bölümlere 2013-2014 Eğitim-

Öğretim yılında da Çağrı Merkezleri Hizmetleri (Uzaktan Eğitim) programı ilave edilmiştir. 

Bilginin önem kazandığı, bilgi teknolojilerinin hızla geliştiği; bilginin ve teknolojinin her alanda 

yoğun bir şekilde kullanıldığı bu çağda sekreterlik mesleğinin yeri ve önemini de değişmiş, hızla 

yükselen ve tüm sektörlerde ihtiyaç duyulan mesleklerden biri durumuna gelmiştir. İş hayatında 

yaşanan gelişmeler sonucu mesleğin profesyonelleşmesiyle de sekreterlik kavramı yerini 

yönetici asistanı kavramına bırakmıştır.  

Günümüzde sekreterlik hizmetlerinin yönetimin vazgeçilmez bir ögesi haline gelmesinden dolayı 

bu mesleği yapacak bireylerin de kendilerini, verilen yetki sınırları içerisinde kararlar verebilen, 

kendine güvenen, verimliliği ve etkinliği arttırmaya yönelik gerekli tedbirleri uygulayabilen, 

teknolojiyi takip eden, inisiyatif sahibi, kurumun vizyonunu temsil eden birer çalışan olma 

yönünde eğitmeleri gerekmektedir.  

 

 
Öğr. Gör. Türkan ŞİŞMANOĞLU 

Bölüm Başkanı 

 
Öğr. Gör. Mansur GÜZEL 

Böl. Bşk. Yrd. 

 
Öğr. Gör. Gülten ŞAHİN 

 
Öğr. Gör. Aysun BALIK 

 

 
Öğr. Gör. Ümit KUTLUCAN 

 
Öğr.Gör. Feza Solak TUYGUN 



15 

 

Bölümün Amacı 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik  Bölümünün amacı, hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının 

gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, en az bir yabancı dil bilen, 

bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce 

kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, yazıları on parmakla ve bakmadan, süratle yazabilen, 

her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro 

elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir. 

Büro otomasyon sisteminin kullanılması sekreterin ve büro çalışanlarının işlerini düzenli ve 

zamanında yapmasını sağlamaktadır. Ancak bu teknolojiyi kullanmak için mutlaka sekreterlik 

eğitimi almış sekreterlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

İşverenler tarafından en çok aranan pozisyonlar arasında yer alan Sekreterlik mesleğinin iş 

imkânları, iş alanlarının sayısı kadar geniştir. İşletmeler hangi işi yaparlarsa yapsınlar işlerini 

büro ortamında yürüttüklerinden dolayı sekreterler hemen hemen her iş alanının da iş bulma 

imkânına sahiptirler.  

Öğrencilerimiz; Büro Otomasyonu, Büro Malzeme ve cihazlarının (faks, fotokopi, bilgisayar, 

telefon vb.) kullanımı, Ticari iletişim, Dosyalama, Halkla İlişkiler, Resmi yazılar, İş raporları ve 

iş mektupları konularında bilgi ve beceri sahibi olurlar. Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11, Şekil 12 de 

öğrenci etkinlikleri ve uygulamalı eğitim çalışmalarından fotoğraf kareleri yer almaktadır. 

Çalışma Alanları 

Kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde; 

Yönetici Sekreteri, Bölüm Sekreteri, Mali Sekreter, Hukuk Sekreteri alanların da 

çalışabilmektedirler. 

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programını tercih eden öğrencilerin, 2 yıllık ön lisans 

eğitimini tamamladıktan sonra DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans 

programları: 

 •         Halkla İlişkiler 

•          Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

•          Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

•          İşletme Bilgi Yönetimi 

•          Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 

•          Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

•          Yönetim Bilişim Sistemleri 

Ayrıca ön lisans programından mezun olanlar Anadolu Üniversitesi İşletme - İktisat 

Fakültelerinin 3. sınıfına doğrudan dikey geçiş yapabilirler. 
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B) ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI 

 Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 2013 yılında açılarak öğrenci almaya başlamıştır. 

Genel Tanıtım  

Türkiye’de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimini sağlamak, faaliyet ve etki 

alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi 

yüksek, nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır.  

Çağrı merkezi sektörü, Türkiye'de çok genç bir sektör olmasına rağmen hızla büyüyen bir 

sektördür.  Dolayısıyla sektörde kalifiye eleman ihtiyacı da bir hayli fazladır.  

Programın Amacı 

Çağrı Merkezi Yönetimi Ön lisans Programı’nın temel amacı, alanında yetkinlik kazanmış 

bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda, programdan mezun olan öğrenciler, sektörel hacmi giderek 

artan ‘çağrı merkezi’ sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması hususunda öncelik 

kazanmaktadırlar. Çağrı Merkezi Yönetimi Ön lisans Programı’ndan mezun öğrencilerin en 

büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak çağrı merkezleridir. Aynı 

zamanda bu programdan mezun olacak öğrenciler, özel sektörde ve kamu kurum ve 

kuruluşlarında istihdam edilebileceklerdir. 

Çalışma Alanları 

Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar çağrı merkezi 

yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, tüketici davranışları gibi sektörleri ilgilendiren birçok 

konuda yeterlilik kazanacaklar, çağrı merkezi çalışanlarının temel yetkinliklerine sahip 

olacaklardır. 

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

Öğrenciler isterlerse “Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön lisans Programları 

Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca kendi 

alanlarında örgün öğretim veren programlara dikey geçiş yapabileceklerdir. 
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Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler 

 
Şekil 9. Soma için Kermes 

 

Şekil 10. Soma için Kermes 
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Şekil 11. Öğrencilerimizle Bir Kare 
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Şekil 12. 

Büro Uygulamaları 
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3. EL SANATLARI BÖLÜMÜ  

A) GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

 
  

Öğr.Gör. Hakan ÖZGER 

Bölüm başkanı  

Öğr.Gör. Zeynep BIÇAK 

Böl. Bşk.Yrd. 

Öğr.Gör.Nazik AĞYAR 

   

Öğr.Gör. İbrahim KELEŞ Öğr.Gör. Hasan UYANIK Öğr.Gör. Ahmet AKKURT 

Genel Tanıtım  

Geleneksel sanat yapıtlarının, Türk Toplumunun sanatsal yapısını, geçmiş değerlerini temel 

alarak evrensel platforma taşımak. Kültürel değerlerimizi araştıran, sınıflandırabilen,  onları 

tanıtabilen ve güzel sanatların plastik sanatlar alanında çağdaş yorumlara ulaşmada gereken tüm 

eğitimi alarak, yeni yapıtlar ortaya çıkarmak. Programda El Sanatlarına Giriş, Temel Sanat 

Eğitimi, Desen, Temel Tasarım, Dekoratif Yüzey Boyama, Geleneksel Nakışlar, Temel Nakış 

Teknikleri, Ebru, Hat, Minyatür, Takı Yapım Teknikleri gibi ilgili dersleri seçerek o alana 

yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler Programdan Teknik 

Eleman olarak mezun olurlar. 
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Programın Amacı 

Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği niteliklere sahip, Uluslararası platformda tercih 

edilen El Sanatları teknik elemanları yetiştirmektedir. Öğrencinin yaratıcı gücünü açığa çıkarma, 

araştırma, bulma, uygulama, deneme ve sonuçlandırma becerilerini estetik kaygılarla 

geliştirmek. 

Çalışma Alanları 

 Minyatür Sanatı 

Minyatür, genellikle el yazma eserlerin anlatımını kolaylaştırmak ve kitap sayfalarını süslemek 

için yapmıştır. Ustalar minyatür resim sanatında doğadan elde ettikleri doğal boyalar ve doğal 

materyallerle yaptıkları fırçaları kullanmışlar. Minyatürler yapıldığı alanlar küçük olmasından 

dolayı küçük çizilirken, anlatımı kolaylaştırmak içinde basit çizilmişlerdir. Minyatürün 

doğasında uzaklık yakınlık kavramı olmadığından en uzaktaki figürde en yakındaki figürde aynı 

büyüklükte çizilmişlerdir. Figürler iki boyutlu basit çizilirken en ince ayrıntısına kadar çizilerek 

gerçekçiliği yakalanmıştır.  Türk minyatür sanatı Osmanlı devletinde de gelişerek devam 

ettirmiştir.  

 Ebru Sanatı 

Ebru sanatı ise kâğıt sanatlarından sadece biridir. Osmanlı dönemine dayanan ve o dönemin 

kuralı olan usta-çırak ilişkisi mevcuttur ebru sanatında. Sanatçının iradesi dışında birçok olaydan 

ve durumdan etkilenebilir. Renklerin suyla dansı, renklerin uyumu ya da renklerin ahengi 

şeklinde adlandırılır çoğu zaman ebru.  Farsça’da bulut, bulut gibi anlamına gelen ebri’den 

almıştır. 

 Tezhip Sanatı 

Tezhip Farsça bir kelimedir. Altın ile süsleme anlamına gelen tezhip, Ferman, berat ve Kur’an 

ayetleri gibi değerli evrak ve levhaların yüksek manevi değerini ifade etmek amacıyla gelişen 

bir sanat dalıdır  Tezhipte temel malzeme altın ya da boyadır. 

 Çini Sanatı 

Osmanlılardan günümüze kadar gelmiş geleneksel Türk sanatlarından biri olan iç ve 

dış mimari süslemelerin yanı sıra toprağın pişirildikten sonra şekil verilip kap-kacak, tabak, 

vazo, sürahi vb gibi eşyalar üretilmesine olanak sağlayan bir el sanatıdır. 

Bu konularda eğitim alan öğrenciler geleneksel el sanatları ile ilgili kamu ve özel teşebbüslerde 

çalışabilmektedirler. 

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Halı-Kilim ve Eski Kumaş 

Desenleri, Tezhip bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.  

http://sanat.nedir.com/
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Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin birçok sayıdaki bölümlerine de dikey geçiş imkanı 

bulunmaktadır. 

B) KUYUMCULUK VE TAKI TASARIM PROGRAMI 

Genel Tanıtım  

İnsanoğlunun var olduğu tarihten günümüze kadar uygarlıklar el sanatlarıyla iç içe yaşamıştır ve 

yaşamaktadır. Genel anlamda düşünülürse insan, yiyecek, barınma, avlanma, giyecek, süslenme, 

eğlence gibi ihtiyaçlarını karşılarken hep el sanatlarından ve onun ürünlerinden yararlanmıştır. El 

sanatlarıyla sanat kıymeti yüksek, ulusal ve geleneksel değeri yüksek eserler meydana 

getirilmektedir. Bazı sanatların özelliklerinden dolayı el sanatları halinde kalmasında zorunluluk 

vardır. Son yıllarda el sanatları boş duran işgücünü değerlendirmede yardımcı bir kaynak 

olmuştur.  

Kuyumculuk ve Takı Tasarım, değerli maden ve taşlardan takı ve süs eşyası yapma sanatıdır. 

Kuyumcu ise; tüketici isteklerini ve kullanım alanlarını dikkate alarak tasarım yapan, altın, 

gümüş gibi kıymetli metal ve alaşımları eriterek döküm yapan, plaka veya tel haline getirildikten 

sonra, onları işleyerek ziynet eşyası meydana getiren kişidir.  Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 

Programımız, 2012 – 2013 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci almıştır. Amacı, her türlü takı 

tasarımı ve yapımı alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Temel Sanat Eğitimi, Teknik 

Resim, Takı Tasarımı, Takı Yapım Teknikleri, Bilgisayar Destekli Çizim, Mıhlamacılık, 

Kuyumculukta Temel Teknikler gibi derslerin okutulduğu programımızda, estetik ve yaratıcılık 

ön plandadır. Öğrenciler, titiz ve dikkatli çalışmalar sonucu ortaya çıkardıkları takılar ile 

yüksekokulumuzu başarıyla temsil etmektedirler. 

Programın Amacı 

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programının amacı, endüstriyel alanda sektörde üretim yapabilme 

yetisine sahip teknik elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilere Takı tasarım ve uygulamaları için 

gerekli olan tüm teorik ve pratik bilginin, becerinin kazandırılmasıdır. Teknik alanda verilen 

eğitimi, sanatsal ve estetik değerlerle zenginleştiren öğrencilerimizin, bilgisayar ortamında 

yarattıkları tasarımlarla da sektöre yön vermeleri sağlanmaktadır. Kuyumculuk sektöründe üç 

boyutlu tasarımlar yaparak ve yaptıkları tasarımları üretime geçirebilecek meslek elemanları 

yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Çalışma Alanları 

Özel sektörde Kuyum-Mücevher ve Maden Sektöründe; Kuyumcular Odası’nın kabul ettiği usta 

unvanı ile ya da Çalışma Bakanlığı’nın kabul ettiği tekniker unvanıyla işleme atölyesi açabilme 

imkânına sahiptirler. Ayrıca yönetim, imalat, tasarım, teknik ya da sanat danışmanlığı, 

pazarlamacı, satış elemanı vb. olarak da istihdam edilebilmektedirler. Kamu da ise Darphane ve 

Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde mücevher uzmanı olarak, Dış Ticaret Müsteşarlığında, 

Maden tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünde süs taşları grubu 

uzmanı olarak, Müzelerde; arkeo-gemolog olarak, Turizm Bakanlığının Döner Sermaye 
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İşletmelerinde, takı ve süs taşı ürünlerinin pazarlamasında satış elemanı olarak, istihdam 

edilebilirler. 

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

 Mühendislik ve Tasarım Fakültelerinin Mücevher Mühendisliği Bölümü  

 Takı Teknoloji ve Tasarımı Yüksekokulları dikey geçiş yapabilmektedirler.  

 Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin başta İktisat ve İşletme bölümleri olmak üzere çok 

sayıdaki bölümlerine de dikey geçiş imkânı bulunmaktadır. 

Sosyal ve Eğitsel Faaliyetleri 

 

Şekil 13. El Sanatları Atölyesi 

 

Şekil 14. El Sanatları Atölyesi 
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Şekil 15. Sanatsal çalışmalar  
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Şekil 16. Kuyumculuk Atölyesi 

 

Şekil 17. Telkari 
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Şekil 18. Tasarım çalışmaları 

  

Şekil 19. Tasarım çalışmaları 
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Şekil 20.  Minyatür çalışmaları 

Şekil 21.  Hat çalışmaları  
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Şekil 22.  Çeşitli çalışmaları 

 

Şekil 23.  Dersten kareler 
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Şekil 24.  Kuyumculuk Fuarı 

A. ELEKTRONİK VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

 
 

   
Yrd. Doç.Dr. Hanifi ÇAM 

Bölüm başkanı 

Öğr. Gör. Mahmut Can FIRIŞ 

Böl. Bşk.Yrd. 

Öğr. Gör. Osman DOĞMUŞ 

Böl. Bşk.Yrd. 

Öğr. Gör. Osman 

AYDOĞAN 

 

Yrd. Doç.Dr. Şaban ERGÜN  

 

 Öğr. Gör. Şaban YILMAZ 

  

Öğr. Gör: Ali ÖTER 
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Genel Tanıtım 

Elektronik programı 1994 yılında açılmış 2002 yılında YÖK tarafından yapılan düzenleme ile 

Endüstriyel Elektronik Programı, 2009 yılında yapılan düzenleme ile ise Elektronik Teknolojisi 

Programı adını almıştır. Elektronik Teknolojisi Programımız Elektronik Teknikeri yetiştiren bir 

programdır. 

Elektronik teknolojisinin temeli üzerine kurulan elektrikli cihazlar, güvenlik sistemleri, iletişim 

araçları, otomasyon sistemleri, tıbbi cihazlar, endüstriyel sistemler gibi birçok uygulama alanları 

ülkemizde bölgesel ve sektörel olarak değişik gelişmişlik düzeylerine sahiptir. Elektronik 

teknolojilerine artan bir şekilde duyulan ihtiyaç, yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da 

artırmaktadır. 

Hızla küreselleşen iş dünyasında Elektronik Teknolojisi alanında da görülen rekabet büyük 

yoğunluk kazanmaktadır. Rekabetin temel unsurlarından en zor kazanılanı nitelikli insan 

kaynağıdır. Ayrıca, rekabet unsurlarından en önemlisi hız olarak görülmektedir. İstenen kalite 

düzeyine geç ulaşıldığı zaman işletmelerin yaşama şansı azalmaktadır. Bu yüzden Elektronik 

Teknolojisi Programı İKMEP projesi kapsamına dâhil edilerek modüler eğitimin pilot 

uygulayıcısı olmuş müfredatlarını güncelleyerek, ilk uygulayan okul olma özelliğini kazanmıştır. 

 

Şekil 20.  Dersten bir kare 

Program Kuruluşundan günümüze kadar Dünya bankası desteği ile kurulan Elektrik atölyesinde 

Ölçme, Devre Analizi, Elektronik, PLC/Mikro İşlemciler, Güç Elektroniği ve Elektrik Motorları 

Laboratuvarlarında atölye faaliyetlerini yürütmüştür.2008 yılında İKMEP projesi kapsamında 

alınan ekipman ve teçhizat desteği ile PLC, Mikro İşlemci, Baskı Devre, Sayısal Elektronik 

Devre analizi. Endüstriyel Elektronik gibi temel Laboratuarları olmak üzere Güncel 

Uygulamaları içeren; Elektrikli ev cihazları, Asansör Sistemleri Robotik sistemler, Güvenlik 
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sitemleri ve sensör uygulamaları yapılabilen çok geniş bir laboratuarlar ağına sahiptir. Ayrıca 

Kahramanmaraş'ta elektronik alanında faaliyet gösteren modern işletmelerde ve bilgisayar 

firmalarında yaz dönemi iş yeri uygulaması ve staj adı altından uygulamalı eğitim verilmektedir. 

1997 –1998 Eğitim öğretim yılından itibaren ikinci öğretim yapılmaktadır. 2009-2010 Öğretim 

yılında normal öğretimde 164, ikinci öğretimde 143 öğrenci öğrenim görmektedir. 

 

Şekil 21.   

PROGRAMIN AMACI 

Elektronik teknolojisi programını bitiren öğrenci genel olarak; elektrik ve elektronik devreler ile 

mekanik donanımların açıkça anlaşılabilen blok diyagramlarının taslağını hazırlama, Çeşitli 

elektronik teçhizatı monte etme, bakımını yapma ve onarma, Sayısal elektronik ve 

mikroişlemcilerin teorilerinin endüstriyel elektroniğe uyarlaması, Kendi endüstri alanı ile ilgili 

yeni teknolojileri anlama ve teknik personele bu yeniliklerin uygulanabilirliği konusunda 

tavsiyelerde bulunma, beceri ve alışkanlıkları kazanarak mezun olur. 

Sorumlu olduğu teçhizatın çalışmasına ilişkin temel elektronik prensipleri, sayısal elektroniğin 

temel ilkelerini ve tasarımları, Mikroişlemcilerin mimarisini, programlamasını ve uygulamaları, 

otomatik ve elektronik kontrol teçhizatın çalışma esasları, robot teknolojileri, bilen ve 

uygulamalarını yapabilecek beceride kalifiye ara eleman yetiştirmektir. 

ÇALIŞMA ALANLARI 

Elektronik Teknolojisi Programı mezunları, “Elektronik Teknolojileri Teknikeri” olarak mezun 

olurlar. Bu bölümün mezunları; bilgisayar ve günümüzün hızla gelişen teknolojisine paralel 

olarak geliştirilen teknik cihazların; bakım, onarım, kontrol, üretim yönetimi başta olmak üzere 

çok geniş bir alanda çalışma olanağı bulabilirler. Geniş bir yelpazeye sahip olan iş bulma 

olanağının yanı sıra bu bölüm mezunları, girişimciliklerinin de yardımıyla kendi iş imkânlarını 

oluşturma yönünde önemli bir avantaj yakalarlar. 
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Elektronik teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; elektronik ve otomasyon sektöründe mal/hizmet üreten, küçük ve orta ölçekli 

işletmeler, sanayi kuruluşları, bilişim, elektronik ve otomasyon sektöründe istihdam edilirler. 

Mezunlarımız elektrik ve elektronik devre ve devre gereçleri üreten tesislerde, asansör imalat ve 

montajında, bilgisayar sistemlerinde (yazılım, montaj, tamir), haberleşme sektöründe, otomasyon 

sektöründe, güç elektroniği sektöründe, biyomedikal cihaz sektöründe, güvenlik sistemleri 

sektöründe, CNC makineleri sektöründe çalışabilirler. Ayrıca gıda, tekstil, otomotiv, uçak, 

savunma sanayileri gibi alanlarda faaliyet gösteren büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde 

istihdam edilebilirler. 

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

Elektronik Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey 

Geçiş Sınavında başarılı olduklarında, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik 

Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Haberleşme Elektronik Öğretmenliği, Teknoloji Elektronik ve Bilgisayar 

Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, 

Enerji Öğretmenliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Meteoroloji 

Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Mühendisliği, Lisans programlarına dikey geçiş 

yapabilirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültesi İktisat ve İşletme bölümlerine de doğrudan kayıt 

yaptırabilirler. 

 

Sosyal Ve Eğitsel Faaliyetler 
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Şekil 

22.  Atölyeden kareler 
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Şekil 23.  Teknik gezi 
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Şekil 24.  Geziden kareler 
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B. ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

 
 

 
Öğr.Gör. Bülent GEDİK 

Böl.Bşk.Yrd. 

 

 

 
Öğr.Gör.Sıtkı GÜRDAL 

 
Öğr.Gör. Hüseyin Hüsnü 

KISAKÜREK 

 
 

 

 

 

 

 Öğr. Gör. Çelebi KARAPINAR  

1. ELEKTRİK PROGRAMI  

Genel Tanıtım 

1980 yılında kurulan programımız ilk öğrencilerini 1980-1981 Eğitim Öğretim yılında kabul etti. 

1982 yılında ilk mezunlarını verdi. 2002 yılından itibaren ikinci öğretime öğrenci kabul edilmeye 

başlanmıştır.  

 Elektrik Ön lisans derecelerine sahip öğrencilerin alındığı bu programla mezunlara TEKNİKER 

unvanı verilmektedir. 

Öğr. Gör. Celil KEKEÇ 
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1990 yılında Dünya Bankası Projesi ve 2011 yılında İKMEP projesinde yer almış, bu projeler ile 

tam donanımlı beş ayrı laboratuvar ve uygulama atölyesi kazanmıştır. Bu laboratuvar ve 

atölyelerde derslerde anlatılan tüm teorik konuların uygulamaları öğrenciler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Programımızda endüstriyel tecrübesi olan, konusunda hem teorik hem de 

pratik alanda uzman olan Öğr. Gör. Ahmet KARATUTLU, Öğr. Gör.  Celil KEKEÇ ve Öğr. 

Gör. Yaşar HANÇER’ den oluşan üç adet akademik personelimiz bulunmaktadır 

Bölümün Amaçları 

Bölüm ulusal kuruluşlarda iş yapabilme özelliği veren,  yaşam boyu öğrenme yeteneği 

kazandıran, gelişen teknolojileri takip ederek güncel bir öğretim planı uygulayan, gelişmiş 

teknikerlik araç ve yöntemlerini kullanabilme yeteneği kazandıran, elektrik devre ve sistemlerini 

tasarlama ve uygulama becerisi veren, evrensel bilim ve eğitimi temel alan teorik ve uygulamalı 

olarak ön lisans elektrik teknikerliği eğitimi vermeyi amaçlamaktadır.  Böylelikle ulusal 

kalkınmayı destekleyecek bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapabilen, bilimsel düşünceye ve 

teknolojik gelişmelere katkıda bulunabilen,  analitik düşünme yeteneğine sahip,  problem 

tanımlama, analiz etme ve çözüm bulma yeteneği kazanmış, mesleki etik değerlere sahip, 

teknikerlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Çalışma Alanları 

Genç girişimciler yetiştirerek mezun ettiği öğrencilerinden birçoğunun kendi işini kurmasına 

yardımcı olarak ülkemize hizmet etmektedir.  Ülke genelinde faaliyet gösteren TEDAŞ 

(AKEDAŞ) gibi firmalarda Teknik elemanlarının büyük bölümü okulumuz elektrik 

programından mezun olmuştur. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları 

Elektrik" önlisans programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında 

başarılı oldukları takdirde; Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, 

Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Fizik, Meteoroloji 

Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Uçak, Elektrik-Elektronik, Elektrik 

Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Öğretmenliği, Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 

Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 
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Sosyal Ve Eğitsel Faaliyetler 

Öğrencilerimizi motive etmek amacı ile sosyal aktivitelere önem vermekteyiz.  Bu bağlamda 

birçok teknik ve sosyal amaçlı geziler organize edilmektedir. Kapıçam  (Piknik) ,Süleymanlı 

HES (teknik) Ilıca (sosyal) Döngel HES Döngel mağaraları (piknik), Başkonuş ,Sanko Çimento 

,Sır barajı Menzelet HES, Kılavuzlu şalt sahası, Kılavuzlu HES Çevre sanayi kuruluşları, TM 2 

Şalt tesisleri Bu gezilerden bir kaçıdır . 

 

Şekil 25. İKMEP programına katılan öğretim elemanlarımız. 

 

Şekil 26. Elektrik Programı Bünyesinde Verilmekte Olan Kurslar 

PLC (Programmable Logic Controller ), AutoCAD, Bilgisayar Destekli Proje, Cofaso (E-

PLAN), Ayrıca KOSGEB Girişimcilik, eğitiminde de katkı sağlamaktayız. 
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Elektrik Programı Öğrenci sayıları 

1.Örgün 1.Sınıf:  86 2.Sınıf: 55                2.Örgün 1.Sınıf: 67              2.Sınıf: 55 

Daha çok K.Maraş ve yakın bölgeden öğrenci gelmektedir.  Bunların % 90’ını sınavsız geçiş 

yapanlar oluşturmaktadır.  

 

Şekil 27. Atölye ve Laboratuvar durumu 

MİSYONUMUZ 

Elektrik Bölümünün misyonu, Bilgi ve teknoloji 

üretimini dikkate almak, 

Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate 

almak. 

Başarılı öğrenciyi teşvik etmek, 

Teknoloji konusunda, günümüz sorunlarını 

algılayıp ve çözümler üretebilmek, aynı zamanda 

bu bilinci taşıyan TEKNİKERLİK formasyonu 

kazanmış öğrenciler yetiştirmek, 

Öğrencileri araştırmaya ve uygulamaya teşvik 

ederken bilimsel gerçeklerle Endüstrideki 

gereksinimleri dengelemek için gerekli bilgi ve 

beceriyi sunmak, 

Öğrencilerine çeşitlilik içeren bilgi, beceri ve 

yaklaşımlar kazandırmak, 

Öğrenci odaklı bilgi üretme ve öğrenmeyi sürekli 

güncellenen içerikleri ile destekleyen bir program 

ortaya koymaktır. 

VİZYONUMUZ 

Dünya standartlarında Elektrik 

Teknikerliği eğitimi sunan, 

Mevcut teknolojileri kullanan ve yeni 

teknolojiler sunabilen, 

Kendi alanlarında söz sahibi 

olabilecek kalitede öğrenci yetiştiren, 

Mezunları ile örnek gösterilen, 

Günümüzün sorunlarını çözmeye 

yönelik kaliteli, Sürdürülebilir 

kalkınma hedefi için çalışan, 

uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik 

değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel 

değerleri ilke edinmiş akademik 

kadroya sahip bir bölüm olmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobinaj Atölyesi 

Elektrik Makine Atölyesi 

Kumanda Laboratuvarı 

Ölçme Laboratuvarı 

Elektrik Tesisat Atölyesi 

Hidrolik-Pnömatik Laboratuvarı 
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2. GAZ VE TESİSATI PROGRAMI  

Genel Tanıtım 

Gaz ve tesisatı Programı 2007 yılında Meslek Yüksek Okulları içerisinde Türkiye’de ilk 

Doğalgaz ve Boru Hatları programı olarak açılmıştır.  Yüksek Öğretim Kurumunun İKMEP 

kapsamında yapılan çalışmalar ve İSKET 97 çerçevesinde yeniden yapılanmaya gitmesi 

nedeniyle 2009 yılının Kasım ayından itibaren Elektrik ve Enerji bölümü altında Gaz ve Tesisatı 

Programı adıyla faaliyetine devam etmektedir 

 

 

Kayıtlı Öğrenci Sayısı 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN AMACI: 

•  Gaz ve tesisat sektörü ,Ülkemizde hızla yayılan ve gelişim gösteren,   dinamik bir süreç 

içerisindedir.  Bu özellikleri nedeni ile doğal gaz sektörü: 

•  Stratejik bir endüstri olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte bu sektör için devletler 

tarafından özel planlamalar yapılmaktadırÖzellikle ülkemizde ısınma amacıyla 

kullandığımız  doğal gazın:  Dışa bağımlı olarak kullanılması, mevcut kaynaklarımızın 

kısıtlı oluşu, diğer yakacaklara göre birçok üstünlüğünün olması, doğal gazın etkili ve 

verimli kullanılması ile ilgili özel tedbirler alınmasını gerektirmektedir. 

• Deprem kuşağında olan ülkemizde yanlış yapılan gaz ve tesisat sisteminin binaya 

getirdiği ekstra yükün yapının mukavemetini ve statiğini bozduğu bilinen bir gerçektir. 

• Gaz Ve Tesisat Sektöründe: Ülkemizde doğal gazın hızla yayılmasından dolayı büyük 

oranda istihdam açığı oluşmaktadır. 

•  Gaz yakan cihazların imalâtını yapan firmaların hızla kendilerini yenilemeleri ve 

teknolojinin gereklerine göre cihazlarını geliştirmeleri 

•  Bu dalda büyük oranda servis elemanı ihtiyacını doğurmaktadır. Bu dalda teknolojinin 

gereklerine uygun bilgi ve becerisi yüksek kaliteli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. 

•  Doğal gazın kullanımına başlanmasıyla bu meslekte iş bulma imkânı  artmıştır 
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Çalışma Alanları 

Botaş gibi kamu kuruluşlarında,Doğalgaz dağıtım şirketlerinde (ARMADAŞ),İnşaat şirketlerinin 

Yapı-Tesisat gruplarında,Gaz tesisatı yapan özel şirketlerde, Isıtma sektörlerindeki her türlü 

kuruluşta, İnşaat malzemesi üreten veya satan kuruluşlarda görev alabilirler. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları 

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi” Ön Lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan 

Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Makine Mühendisliği, Enerji sistemleri 

Mühendisliği, Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

Sosyal Ve Eğitsel Faaliyetler 

 

Fırsatlar 

Tesisat işlerinin yapılabilmesi için küçük 

sermaye yeterli olmaktadır. En önemli iş 

yapabilme kriteri mesleği bilme ve montaj 

yeteneğidir. 

Bu mesleğin yapılabilmesi için fazla bir 

sermayenin gerekmemesi de önemli bir 

avantajdır.  

İnsanlar var oldukça bu mesleğe duyulan 

ihtiyaç da hep var olacaktır 

Güçlü yanları 

Doğalgaz, kalorifer, ısıtma, soğutma, havalandırma, 

yalıtım konularında alanında uzmanlaşmış sektör 

deneyimi olan öğretim elemanlarının bulunması, ders 

programlarının güncel gelişmeler doğrultusunda 

hazırlanması veuygulanması, 

Öğrencilerimizin proje ve diğer alanlarda desteklemek 

için öğrencilere sunulan zetacad kursu 

Öğrencilerimizin dikey geçiş sınavlarında kmyo dan 

dikey geçiş sınavlarında yüzdelik olarak daha çok 

başarılı olup lisans eğitimlerine devam etmeleri 
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Şekil 28.  Atölyelerden kareler 
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3. İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 

Genel Tanıtım 

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programının amacı: Klima, ısıtma, soğutma ve 

havalandırma sistemlerinin üretimi, kurulması (montaj), ve çalıştırılması (işletimi) alanlarında 

görev yapabilecek donanımda eğitilmiş (nitelikli) tekniker yetiştirmektedir. Bu programdan 

mezun olanların gerek kamu da gerekse özel sektördeki kuruluş ve 

 İşletmelerde (fabrika / soğuk depo / sera vb. gibi) enerji teknolojileri ile ilintili HVAC/R (ISK) 

sistemleri ile tüm alanlarda (hat ve şantiyelerde) ulaşım ve lojistik hizmetlerindeki taşıt ve 

araçlardaki uygulamalarda. Gıda, tarım, sağlık ve turizm gibi ana sektörlerinin işletme veya 

destek birimlerinde olmak üzere çok geniş alan da çalışmaları söz konusudur. Tüm meslek 

bilgileri ve kültürel kazanımlara yönelik dersler bu doğrultuda ve İKMEP(*) kapsamında 

düzenlenmiştir. 

Programın Amacı 

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programının amacı, klima, ısıtma, soğutma ve 

havalandırma sistemlerinin kurulması, üretimi, çalıştırılması ve yine ürün satış departmanları ve 

pazarlaması alanında görev yapacak ara elamanların yetişmesini sağlamaktır.  Piyasaların 

beklenti ve koşullarına uygun gerekli bilgi ve donanımları onlara kazandırmaktır. 

 Bir “İklimlendirme ve soğutma teknolojisi tekniker ”inin HVAC/R (ISK) sistemlerinin 

teknolojik yapısının kavranılması, genelde olabilecek arızalar, bakım /onarım (servis) 

hizmetlerinin yürütülmesi ve sistem tasarımını kavraması ve araçların işlevselliğini tam anlaması 

gerekmektedir. Programımız mezunları; teknikerlik, görevleri süresince iklimlendirme ve 

soğutma, işletme, makine ve enerji ağırlıklı mühendislik disiplinin ve uzmanlık altyapısına 

yönelik hazırlanarak, kendi alanındaki diğer görevli kişilerle birlikte ve işbirliği halinde uyumlu 

çalışacak şekilde Yüksek Öğretim Yasasındaki amaçlar doğrultusunda hazırlanılırlar. 

Çalışma Alanları 

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programını bitirenlere resmen "İklimlendirme-Soğutma 

Teknikeri" unvanı verilir. İklimlendirme-soğutma teknikeri olarak; yapı uzmanları, enerji veya 

makine mühendislerinin gözetimi, denetimi veya yönetimi altında, tüm yapılardaki mekanik 

tesisatlarında, ticari / endüstriyel binaların tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin 

projelendirilmesinde, bunların yapımı, kurulması ve işletilmesi için planlanan tüm işlemleri 

yürütür;  monte eder, sistem için gerekli bakım ve onarımı da yapar. İKMEP Projesi ve AB 

kriterleri ne uygun programımız gerekli dönüşüm çalışmaları sonucunda. Bu unvana sahip 

olanlar, ayrıca uluslararası ve özellikle AB ülkelerindeki iş piyasalarında geçerli sertifikaları ile 

rahatlıkla iş kurma/bulma ve çalışma hakkına sahip konuma gelmişlerdir.                         

Ayrıca mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey geçiş sınavında başarı gösterdiği takdirde 

kendi dalları ile uyumlu lisans programlarına devam ederek mühendis unvanı alabilmektedir. 
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Programın Fiziki Kapasite Ve Dağılım: 

İklimlendirme-Soğutma Laboratuvarı:100 m
2
 İklimlendirme-Soğutma Atölyesi: 100 m

2 

 

 

Şekil 28. Dersten kareler 

ATÖLYE VE LABORATUAR İMKÂNLARI 

Atölyede; yardımcı el aletleri ve gereçleri, diğer mekanik ve elektriksel ölçüm aletleri, boru 

bağlama ve mekanik birleştirme işlemleri ekipmanları. Elektrik Ark ve Oksi-Gaz kaynağı setleri, 

lehimleme, diş açma takımları, matkap tezgâhı. Yine mesleğe özel vakum pompaları, soğutucu 

akışkan şarj silindirleri ve gaz şarj manifoldları gibi teknolojik araçlarda bulunmaktadır. 

Laboratuvarda; soğutma eğitim ünitesi, bilgisayar bağlantılı soğutma eğitim ünitesi, soğuk oda 

ünitesi, mekanik ısı (çevrim) pompası, tezgâh üstü soğutma kulesi, İklimlendirme, havalandırma 
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eğitim ünitesi, soğutma devresi ünitesi ve arıza bulma ünitesi ile iklimlendirme ve soğutma 

sistemlerinde kullanılan diğer araç/gereç ve teçhizatlardan oluşmaktadır. 

Sanayi İle İşbirliği 

Programımız bünyesinde, sektörün ihtiyaçlarına yönelik ayrıca dönem dönem seminerler ve 

sertifika programları da düzenlenmektedir. Sektörle alakalı yönetici konuşmacılar programımıza 

davet edilmektedir.  

Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler 
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Şekil 29. Atölyelerden kareler 

C. FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

   

Öğr. Gör. Hakan KELLEROĞLU 

Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Necmettin 

KAHRAMANOĞLU 

Böl. Bşk. Yrd. 

Öğr. Gör. Merve GÜNGÖR 

Genel Tanıtım 

Günümüz koşullarında, bankacılık ve sigortacılık sektörü, küreselleşmeden en fazla etkilenen 

sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çok uluslu 
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şirketlerin de önemli bir paya sahip olmaya başlaması ile nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve 

deneyimle donanmış gençlerin istihdamına olan gereksinim daha da artmaktadır. 

Bankacılık ve Sigortacılık sektörü, yerel ve yabancı aktörlerin yer aldığı rekabetçi ve büyüme 

potansiyeli çok yüksek bir yapı arz etmektedir. Sektördeki büyüme ve dinamizmin devam 

etmesi, bankacılık ve sigortacılık sektörünü önemli bir istihdam alanı haline getirmektedir.  

Banka ve diğer finans kurumları ülke ekonomisinin en önemli aktörleri olduğundan bu alanlarda 

yarattıkları iş imkânları her dönem cazibesini korumaktadır. Bu kurumların fonlarının 

yönlendirilmesi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi, ekonomik dengelerin korunması konusunda 

tartışılmaz bir öneme sahip olmasından dolayı bu alanda yetişmiş nitelikli elemanlara her zaman 

ihtiyaç duyulmaktadır.  2008 yılında başlayan ve kısa zamanda gelişmiş ülke ekonomilerini 

olumsuz yönde etkileyen küresel ekonomik krizden ülkemizin olumlu ayrışmasında en önemli 

faktörlerden birisi sağlam ve güçlü bir yapıya sahip bankacılık sektörünün varlığıdır. Bu olumlu 

yapı, dünyanın dev banka ve sigorta kurumlarının ülkemize kısa zaman içerisinde ortaklık ve 

satın alma şeklinde yatırım yapmalarını da sağlamıştır. BDDK açıklamalarına göre bankacılık 

sektöründe 20’nin üzerinde lisans talebi incelenmekte ve sektördeki mevcut bankalar da şube 

sayısını arttırarak gelecekteki rekabete hazırlık yapmaktadırlar. Tüm bu gelişmeler bize gerek 

bankacılık gerekse sigortacılık alanında yakın gelecekte önemli iş fırsatlarının olduğunu 

göstermektedir. 

Programın Amacı 

Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi 

yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni finansal enstrümanları, yeni bankacılık ve sigortacılık 

ürünlerini, yeni finansal kurumları ve uygulama tekniklerini bilen, özellikle finansman 

teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik 

düşünme yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmektir. Bu program bankacılık ve sigortacılık 

sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm 

Üniversitemiz bünyesinde 2012 yılında açılan “Bankacılık ve Sigortacılık” programı; birinci 

öğretime 60 öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. 2012, 2013 ve 2014 

yıllarında 60 kişilik kontenjanların tamamı dolmuş, bunun üzerine ikinci öğretim açılması için 

hazırlanan rapor Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir. 

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması 

(toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi 

gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bankacılık ve Sigortacılık Meslek 

Elemanı Önlisans Diploması verilmektedir. Öğrencilerimizin sektörle ilgili bilgi ve deneyim 

kazanmaları açısından, eğitim süresi boyunca, ilgili işyerlerinde haftanın belli günlerinde 

çalışmalarına yönelik uygulama dersleri müfredat kapsamındadır. Ayrıca, zorunlu toplam 30 

günlük mesleki staj öngörülmüştür. 
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Çalışma Alanları 

Ülkemizin finansal sistemi içinde büyük yer tutan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde 

çalışacak, nitelikli Meslek Elemanı yetiştirecek olan “Bankacılık ve Sigortacılık” programı, ön 

lisans düzeyinde, iki yıl süreli, teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğretim vermektedir. 

Bölümümüz ders programlarında hem bankacılık hem sigortacılık için de gerekli ortak dersler 

mevcuttur. 

Adaylar, Anadolu Ticaret Lisesi ve/veya Ticaret Lisesi mezunu olması halinde, sınavsız geçişle 

ÖSYM tarafından yerleştirilmekte, diğer liselerden mezun olanlar, kontenjan dolmamışsa ÖSYM 

sınavı sonuçlarına göre kayıt yaptırabilmektedirler.  Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, titizlikle 

belirlenen ders ve uygulama programları ile Sermaye Piyasası Kurumunun (SPK), bankaların, 

sigorta şirketlerinin açtığı sınavlara, öğrencilerimizi hazırlama amacını da gütmektedir.  

Bölüm mezunları özellikle, aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu 

kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin 

muhasebe ve finans departmanlarında geniş iş ve staj olanaklarına sahiptirler. Çalışma alanları 

bunlardan ibaret olmayıp mezunlar tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kurumlarında iş 

bulabilirler. Çünkü verilen eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına 

uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir. 

 

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler,  DGS sınavlarına girerek, başta Bankacılık ve 

Finansman lisans bölümleri olmak üzere, Aktüerya, Bankacılık, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi 

ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, Maliye, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, 

Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman 

Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi 

ile ilgili tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir. KPSS sınavlarında başarılı olmaları 

durumunda da, kamuda çalışabilmektedir.  

5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 31. maddesi gereği, Meslek Yüksekokulları, Bankacılık ve 

Sigortacılık Programından mezun öğrencilerin acente açmaları konusunda yetki verilmiştir. 

Ayrıca bu kanun kapsamında Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları Sigortacılık 

Sektöründeki sınavlarda, işe alımlarda 4 yıllık fakülte mezunları ile aynı haklara sahiptirler. 
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Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler 

 

Şekil 30. Bankacılık Program Öğrencileri 

 

Şekil 31. Kep töreni 
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D. GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ  

ÖĞRETİM ELEMANLARI 
 

  

Öğr. Gör.Dr. Elife KAYA 

Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Fatma Betül TEKİN 

Böl.Bşk.Yrd. 

  

Öğr. Gör. Tuğba KARABEKMEZ ERDEM Uzm.  Zümrüt Hatice  KİPER ŞEKKELİ 

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 

Genel Tanıtım 

Küreselleşme ile ülkemiz de dâhil tüm ülkeler, dünya pazarından pay kapabilmek, rekabet 

edebilmek ve AB mevzuatına uygun koşullarda faaliyet gösterebilmek için büyük gayret 

göstermektedirler. Ayrıca kişi başına düşen gelirin artması, nüfusun çalışma hayatında daha çok 

yer alması, kentleşme sonucu yaşam biçiminin değişerek çekirdek aile yapısının yaygınlaşması 

gibi etkenlerin, tüketim kalıplarını da değiştirdiği görülmektedir.  

Programın Amacı 

Tüm bu gelişmeler ışığında gıda sektöründe çalışabilecek kalifiye eleman ihtiyacı kaçınılmaz 

hale gelmiştir. Bu amaçlarla kurulan Gıda Teknolojisi Programı, gıda hammaddelerinin elde 

edilmesi, bu hammaddelerin işlenmesi, depolanması gibi süreçleri kendi içinde denetleyebilen, 

kaliteli, sağlıklı gıdalar üretebilecek, bu ürünlerin pazarlanmasını sağlayabilecek; özel üretim 

tekniklerine vakıf, araştırma geliştirme konusunda tecrübeli, nitelikli ara elemanlar yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır. 
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Kahramanmaraş’taki gıda sektörü incelenecek olursa, dondurma, biber, tarhana üretiminin 

ağırlıkta olduğu görülmektedir.  Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü 

Gıda Teknolojisi programında fiziksel-kimyasal ve mikrobiyoloji laboratuvarları, dondurma, 

tarhana ve biber üretim birimleri mevcut bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler teorik olarak 

gördüğü dersleri laboratuvarlarda uygulama imkânına sahip olmakta, yöresel gıda ürünlerini ise 

başarıyla yapabilecek düzeye gelmektedirler. Ayrıca bu yörelerdeki firmalar yaz stajı amacıyla 

öğrencilerimizi kabul etmektedirler. 

Çalışma Alanları 

Gıda Teknolojisi programlarında ön lisans düzeyinde dört yarıyıllık dönemlerden oluşan, iki yıl 

süreli eğitim verilmektedir. Bu program mezunları ön lisans diploması ve ”Gıda Teknikeri” 

meslek unvanını almaktadırlar. 

Gıda teknikerleri, gıda sanayi ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında, gıda üreten 

fabrikaların gıda laboratuvarlarında ve özel gıda laboratuvarlarında ara teknik eleman olarak 

çalışırlar.  

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

Gıda Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş 

Sınavı (DGS)’de başarılı olmaları halinde mezuniyet alanlarıyla ilgili bölümlere geçiş 

yapabilmektedirler. Bunlar; Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Beslenme ve Diyetetik Bitki 

Koruma Gıda Mühendisliği Tarımsal Biyoteknolojidir. 

Sosyal ve Eğitsel  Faaliyetler 

Dondurma Üretim Birimi Tarhana Üretim Birimi 

Şekil 32. Atölyelerden kareler 
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Şekil 33. Ekmek Fabrikası Teknik gezi 
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Şekil 34. Piknik 

 

Şekil 35. Şeker Fabrikası Teknik gezisi 
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Şekil 36. Un Fabrikası Teknik Gezisi 
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Şekil 37. Kısır Partisi 

 

 

Şekil 38. Aşure Dağıtımı 
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Şekil 39. Ürün Geliştirme Sunumu 
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E. İNŞAAT BÖLÜMÜ 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

  
Öğr. Gör. Abdülkadir GÜLEÇ 

Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Ela Bahşude GÖRÜR 

 
 

Öğr. Gör. Mehmet Fatih KAYA Öğr. Gör. Cem ERTUĞRUL 

 

 

Genel Tanıtım 

İnşaat Teknolojisi programında dersler gerekli teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, 

geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Bölümde temel eğitim 

laboratuvar uygulamalarıyla desteklenmektedir. 

Programın Amacı 

İnşaat Teknolojisi Programının amacı; Ülkemizin ve başta Kahramanmaraş olmak üzere 

bölgemizde yer alan inşaat firmalarına ve devletin çeşitli kurum ve kuruluşlarına donanımlı ve 

pratiğe yatkın personel yetiştirmektir. Gelişmekte olan bölgemizde sürekli olarak büyüyen inşaat 

sektöründeki personel açığını kapatmak, gerekli donanıma sahip, imalat kalitesini arttıracak ve 

yapılacak işlere katma değer katabilecek, muhakeme ve organizasyon yeteneği yüksek, milli 

menfaatleri her zaman ön planda tutacak üstün vasıflı İnşaat teknikerleri yetiştirmek bölümün en 

temel amaçlarıdır. Programın ana hedefi ve vizyonu; Ülkemizde çok yoğun eksikliği hissedilen 

ara eleman sıkıntısına çare bulmaktır. Özellikle inşaat sektöründe taşeron ve işçi kontrolünün 
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tam olarak yönetilebilmesi noktasında yaşanan kaliteli personel açığını kapatmak bu bölümün 

ana hedefidir. 

Çalışma Alanları 

Yetiştirilen teknikerler; 

 Her türlü saha uygulamasında kontrol şefliği veya yardımcılığı yapabilir 

 Proje safhasında mühendis ve mimara yardımcı olabilir 

 Yapı malzemeleri konusunda geniş bir bilgiye sahip olurlar 

 İş güvenliği konusunda gerekli donanıma sahip olurlar 

 Belirli yapı elemanlarının boyutlandırılması ve imalatı konusunda gerekli bilgiye 

sahiptirler. 

İlimizde ve bölgemizde onlarca inşaat firması aktif olarak çalışmaktadır. Gelişen özel sektörde 

ciddi manada istihdam açığı vardır. Sadece Kahramanmaraş değil çevre komşu şehirlerde de bu 

açığı görmekteyiz. Ayrıca diğer programların aksine bu programdan mezun olacak öğrenciler 

devlet kadrolarında da istihdam edilebilmektedirler. Karayolları, Devlet Demiryolları, DSİ, Tapu 

Kadastro, Belediyeler ve benzeri kamu kuruluşunda geniş çalışma olanakları yakalayabilirler. 

Ayrıca belirli bir tecrübe elde ettikten sonra özel teşebbüs için de çok uygun bir alandır.  

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

İnşaat mühendisliği ve Mimarlık 

 

 

 

 

Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler 
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Şekil 40.  

 

Şekil 41. Atölye Uygulama Örnekleri 
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Şekil 42. Atölyelerden kareler 
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F. MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ  

MAKİNE PROGRAMI (I. ve II.Ö) 

Öğretim Elemanları 

  

Doç.Dr. Metin KÖK 

Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Meltem RESİM 

 
 

 

Öğr. Gör. Uğur AVCI Öğr. Gör. Serdar KAVELOĞLU 

 

 

Genel Tanıtım 

Programımız Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında 1992 yılında eğitime 

başlamıştır. Eğitim öğretim çalışmalarını 1 Doç, 3 Öğretim Görevlisi ile yürütmektedir. Program 

her yıl I. ve II. Öğretime 60 olmak üzere 120 öğrenci almaktadır.             

Makine Programı Üretim Teknikerliği endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları, 

bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM), bakım ve onarım teknikleri, ölçme ve kalite 

kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler, malzeme tanıma ve muayenesi (tahribatlı-tahribatsız) 

hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir işletmede atölyede sorumluluk üstlenebilmesi için 

yöneticilik formasyonu verilen teknik ara eleman yetiştiren bir programdır. 
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Programın Amacı 

Makine programında eğitim 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 15 hafta) eğitim-öğretim 

verilmektedir.  Mühendis ile teknisyen arasındaki rolü yürütecek şekilde makine eğitimine ait 

teorik ve pratik bilgilere sahip, günün değişen koşullarına uygun yeni teknolojilerin tanıyan, iş 

disiplini, yönetim ve organizasyon prensiplerine sahip, Ölçü, kontrol teknikleri ile tahribatlı ve 

tahribatsız muayene yöntemlerine hâkim, ¨Talaşlı ve talaşsız imal usulleri ve takım tezgâhlarını 

kullanabilen ¨Hidrolik-Pnömatik kontrol sistemleri teori ve uygulamaları ile devre tasarımları 

yapabilen, ara elamanlar yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. Mezun olan öğrencilere “Makine 

Teknikeri” unvanı verilmektedir. 

Çalışma Alanları  

Bir Makine Teknikeri her türlü talaşlı/talaşsız üretim ve teknik hizmet faaliyetinin yürütüldüğü 

her kamu/özel sektörde istihdam edilebilir. Bunlar iş takip, kalite kontrol, programlama, işlem 

planlama, ısıl işlemci, kontrol ve otomasyon ve teknik servis ve tanıtım alanlarında görev 

alabilirler. Yeterli bilgi ve beceri birikimi sağlayan ve kendine güvenenler kendi işini 

kurabilirler. Tasarım ve Üretim şefi, Bakım Onarım şefi, Ar-Ge şefi, Malzeme ve Kalite kontrol 

şefi, Pazarlama ve Satış Sorumlusu, Alım satım ve tedarik şefi, Eğitim şefi, Otomasyon şefi 

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

Makine Programından mezun/mezun durumda olan öğrenciler dikey geçiş yapmak için ÖSYM 

tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek mecburiyetindedirler. Başarılı oldukları 

takdirde, belirlenen kontenjanlar dâhilinde ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş 

yapabilecekleri lisans programları aşağıda verilmiştir: 

 

Döküm Öğretmenliği 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği 

Gemi İnşaatı Mühendisliği 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği  

Makine Mühendisliği 

Makine Resmi ve Konstrüksiyonu 

Öğretmenliği 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

Malzeme Mühendisliği 

Metal Öğretmenliği 

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 

İmalat Mühendisliği 

Kalıpçılık Öğretmenliği 

Makine 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 

Otomotiv Mühendisliği 

Otomotiv Öğretmenliği 

Talaşlı Üretim Öğretmenliği 

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği 

Üretim Mühendisliği 
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Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler 
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Şekil 43. Derslerden kareler 

 

Şekil 44. Teknik gezi 
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G. MALZEME VE MALZEME İŞLEME BÖLÜMÜ 

1. MOBİLYA VE DEKORASYON 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

  
Yrd. Doç.Dr. Dr. Erdal KÜÇÜKÖNDER 

Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Semih DEMİR 

Genel Tanıtım 

Program, öğrencilerin yaratıcı özelliklerini ifade edebildikleri, mobilya tasarımı ve profesyonel 

mobilya üretim imkânlarını sunmaktadır. Bu program, sektöre ait işletmelere, mobilya 

tasarımını, üretimini, mekân içerisinde ergonomik kullanımını sağlayacak dekorasyonu 

yapabilen yetişmiş ara eleman işgücünü sağlamaktadır. Mobilya endüstrisinin ihtiyacını 

karşılayacak yeterli mesleki bilgi ve donanıma sahip mobilya ve dekorasyon teknikeri 

yetiştirmektir. Öğrencilere meslek için gerekli olan teorik bilgiler öğretilirken aynı zamanda 

mesleki uygulamalar da yaptırılmakta ve meslek ile ilgili beceriler kazandırılmaktadır. 

Programda 2. sınıfın sonunda 30 gün meslek stajı yer alır. Böylece teori-uygulama imkânı 

sağlanmış olur. 

Eğitim dili Türkçedir.  İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri 

(toplam 120 AKTS karşılığı) ile 30 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan 

öğrenciler ön lisans derecesi alırlar. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile 

tamamlayan mezunlar "Mobilya ve Dekorasyon alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar. 

Programın Amacı 

Mobilya ve Dekorasyon Bölümünün temel eğitim prensibi; Tasarım, malzeme ve üretim alanları 

ile birlikte güncel, bilimsel ve teknolojik çalışmaları birleştirerek öğrenciye mobilya ve 

dekorasyon alanında teknolojik çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde eğitim vermektir.  

Sektörün arzuladığı Mobilya ve Dekorasyon alanına özgü, kültür, estettik, yöntem, teknik ve 

malzemeler konusunda temel bilgilere sahip, alanında edindiği temel tasarım, kuramsal ve 

uygulamalı bilgilerini kullanabilen, temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilen, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturabilen,  alanının gerektirdiği 

tasarım, malzeme ve üretim alanlarında temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve 

iletişim teknolojilerini kullanabilen, çevre duyarlılığına, iş sağlığı ve güvenliği konularında 

yeterli bilince sahip ara elemanı yetiştirmektedir.  
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Çalışma Alanları 

Bu programın mezunları iş hayatlarında karşılaşabilecekleri tüm konu ve sorunları çözebilecek 

yetenek ve bilgi birikimine sahip olurlar. Ayrıca teknik resim çizme, malzeme bilgisi, maliyet 

hesapları vb. gibi mobilya sektöründe hayati öneme sahip konulara hâkim olabilirler ve 

mesleklerinde kullanabilecekleri AutoCAD ve diğer paket programlarını öğrenebilirler. Mobilya 

ve Dekorasyon programından mezun olanlar; Mobilya İmalatı ve Üretimi yapılan işletmelerde 

AR-GE, ÜR-GE, Tasarım, İmalat ve Pazarlama, Mamul, Yarı Mamul ve Hammadde üretimi 

yapılan kısımlarında teknik ara eleman - tekniker olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca mezun 

olan öğrencilerimiz kabiliyetlerine ve kişisel becerilerine bağlı olarak kendi işyerlerini 

kurabilirler. 

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları  

1-Bölüm mezunları sınavsız olarak açık öğretimin bazı programlarına devam edebilirler. 

Uygulanan uyum programında başarılı olanlar 3. sınıftan devam ederler. Alanları dışında 

(işletme, iktisat vb.) bir alandan lisans diplomasına sahip olurlar.  

2-Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında belirlenen bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 

girerek alanlarında eğitimlerini sürdürebilirler. 

H. MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 

BÖLÜMÜ 

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI  

ÖĞRETİM ELEMANLARI  

  
 

Öğr. Gör. Ali PARLAKYİĞİT 

Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Yüksel GÜLTEKİN 

Böl. Başk. Yrd. 

Öğr. Gör. Levent BAŞ 

Otomotiv Sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç 

duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine 

uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir Yükseköğretim 

programıdır. Mezunları Otomotiv Teknikeri unvanını alır. Üretim ve satış sonrası hizmet 

sektöründe mühendis/yönetici arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi 

adına iş yeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar. 
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Genel Tanıtım  

Otomotiv imalatı ve ihracatı ülkemizin lokomotif sektörü konumuna sahip olması ülke 

gelirimizin büyük bölümünün bu sektörden elde edilmesi nedeni ile bu alanda istihdam edilmek 

üzere kalifiye insan gücüne her zaman ihtiyaç duyulan bir meslek dalı konumundadır. Otomotiv 

sektörünün tamama yakını özel teşebbüs tarafından meydana getirilmiş ana ve yan sanayiden 

oluşmaktadır. Bu nedenle MYO Otomotiv Programı mezunlarının çoğu özel sektör 

kuruluşlarında istihdam alanı bulmakta mezunların bir kısmı da kamu kurum ve kuruluşlarının 

bünyelerinde çalışmaktadırlar. Bir kısmı da kendi işyerini açarak sektöre katılmaktadır. 

Otomotiv Teknikerleri, ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen hemen tüm 

kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev almaktadır. Fakat 

üretim ve montaj hatlarında otomotiv teknikerlerin sayıca yoğun olarak bulundukları ve üretim 

çalışmalarında etkin rol oynadıkları, mühendis, planlamacı ve yöneticilerle işçiler arasında 

iletişim ve irtibatı sağladıkları, kalite çemberlerinde ekip lideri olarak görev aldıkları, eğitim 

çalışmalarında alt kademelerdeki personelin işbaşı eğitimlerinde eğitmen olarak sorumluluk 

aldıkları görülmektedir.  

Otomotiv sektörünün üretim kadar önem arz eden bir başka kısmı ise satış sonrası hizmet 

birimleri olarak adlandırabileceğimiz servisler ve satış noktaları ve eğitim merkezleridir. 

Otomotiv teknikerlerinin bu birimlerde aldıkları sorumluluk üretim sisteminin seri üretimden 

yalın üretime geçmesi ve müşteri odaklı kalite, satış prensiplerinin hayat bulması sonucu daha da 

artmıştır. Bu birimlerde grup liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis 

atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk ve görev 

almaktadırlar.  

Programın Amacı 

Karayolu taşımacılığında kullanılan motorlu araçların yapımı ve bakım onarım-servis alanında 

çalışacak, ülkemizde üretim yapan otomotiv sanayi kuruluşlarının üretim, servis ve bakım 

hizmetlerine getirdikleri teknolojik yenilikleri uygulayabilen, otomotiv programı içerisinde yer 

alan, ancak birden fazla bölümü ilgilendiren bilgi ve becerileri kazanmış ara eleman 

yetiştirmektedir. 

Bölümümüzün misyonu  

Gelişen teknoloji ile birlikte iş 

dünyasının ihtiyaç duyduğu Ulusal ve 

Uluslararası standartlarda mesleki ve 

teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve 

beceriye sahip, bilimsel, yenilikçi, 

özgün, mesleki ahlaki değerlerine 

sahip, toplumsal değerlere saygılı 

mühendis ile işçi arasında köprü 

kurabilecek üstün nitelikli ara teknik 

eleman yetiştirmek ve ülke 

kalkınmasına katkıda bulunmaktır.  

Bölümümüzün vizyonu  

Mensubu olmaktan gurur duyulan, mesleki teknik 

eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik 

donanımlara sahip, Ulusal ve Uluslararası mal ve 

hizmet sektörlerinde aranılır nitelikte ara teknik 

elemanlar yetiştiren, endüstri ile sürekli işbirliği 

içerisinde, yenilikçi ve dinamik, takım çalışmasını 

teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime 

sahip, İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere Ülkemizin 

sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, 

Üniversite / Sanayi / Toplum işbirliğini sağlamada 

öncü, Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak 
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 çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan, mesleki 

ve ahlaki kurallara bağlı, evrensel değerlere saygılı, 

toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş bir eğitim 

programı olmaktır.  

 

Çalışma Alanları  

Otomotiv teknikerlerinin her türlü yerli ve yabancı kuruluşlara ait otomotiv sanayii ve yan 

sanayide iş bulma olanakları vardır. 

Satış sonrası tamir ve bakım servislerinde çalışabilme olanağına sahip oldukları gibi, gerekli 

sermayesi olanlar kendi işyerlerini de açabilmektedirler. Akla gelebilen diğer tüm sektörlerin 

montaj, demontaj, makine bakım, onarım, arıza tespiti ve giderilmesi alanlarında bu bölüm 

mezunları istihdam edilmekte ve diğer bölüm mezunlarından daha başarılı olmakta ve tercih 

sebebi olmaktadır. Bütün şehir ve ilçelerdeki küçük ve orta ölçekli sanayinin tüm meslek 

gurupları düşünülürse otomotiv sektöründen ekmek yemekte ve kazancını bu sektörden 

sağlamaktadır, buralarda da bu bölüm mezunları ağırlıklı istihdam edilmektedir. Gemi yapımı ve 

gemi ulaşımı, hava ulaşımı alanlarında da çok geniş iş olanağı bulunmaktadır. Kamu 

kurumlarında teknik hizmet (tekniker) sınıfında çalışmaktadır. Burada verilen motivasyonla ve 

buradan mezun olmanın güveniyle kendi becerisini de kullanarak çok geniş bir yelpazede özel 

sektörde iş bulabildiği gibi her alanda kendi işini de kurabilmektedir. Otomotiv üretimi yapan 

fabrikalardan, oto yan sanayinde ve satış sonrası servislerde iş hayatına atılanlar tecrübe ve 

yeteneğine göre kısım şefi veya servis şefi olarak da çalışabilmektedirler 

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

 

 

 

 

 

 

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında 

(DGS) başarılı oldukları takdirde, 

-Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, 

- Makine Mühendisliği,- Otomotiv Mühendisliği, 

- Otomotiv Öğretmenliği, 

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 

- Uçak Gövde – Motor, 

- Uçak Gövde – Motor Bakım, 

- Uçak Mühendisliği 
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Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler 

 

  

  

Şekil 45. Atölyelerden kareler 
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İ. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ 

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI  PROGRAMI (I. ve II.Ö) 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Tanıtım 

Bölümümüz Kahramanmaraş’ ta 1982 yılında I. Öğretim Programını, 1998 yılında II. Öğretim 

Programını açarak eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Halen KSU Karacasu Kampüsü 

içerisinde C Blokta eğitim öğretim hayatına devam etmektedir.  

Bölümümüz, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Programı (1. Öğretim) ,  Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları  Programı  (2. Öğretim)  olmak üzere 2 programdan oluşmaktadır. Bu 

programların her biri için ön lisans öğretim süresi 2 yıl olup YGS-6 puan türüyle ve meslek 

liseleri öğrencileri direk geçiş imkânından yararlanarak öğrenci alımı yapmaktadır. Öğretim dili 

Türkçe’ dir. 

 

   

Öğr. Gör. Naci USALAN 

Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Mustafa ESER Öğr. Gör. Nadire GÜNEŞ 

  

 

Öğr. Gör. Mustafa ŞAHİN Öğr. Gör. Zeki GİŞİ  
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Programın Amacı 

Muhasebe ve Vergi  Uygulamaları  Programının temel amacı muhasebe ve vergi konusunda 

hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının 

muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, 

problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmektir. Bu amacı, ders içeriklerinin 

zenginliği ve uzun yıllardır tecrübe edinmiş konusunda uzman öğretim görevlilerinin desteğiyle 

ve hedeflenen sektörlerin öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmış bir program ile 

gerçekleştirmektedir. 

Bilgi çağının elemanlarını yetiştirmede büyük önem taşıyan bilgisayar kullanımı, üniversitemizin 

eğitiminin temel unsurlarından biridir. Muhasebe sisteminin tamamının bilgisayarlaşmış olması, 

özellikle muhasebecilik mesleğini seçecek öğrencilerin, bilgisayarlı muhasebe ve vergi 

konularında donatılmış olmalarını gerektirmektedir. İş hayatı bilgisayarlı muhasebeyi ve vergi 

konularını iyi bilen, iyi kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır. Bu özelliklere sahip 

elemanların yetişmesi ise uzun zaman almaktadır. Muhasebe ve vergi uygulamaları programında 

yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeler 

hakkında bilgi sahibi olmakta ve muhasebe programlarına hâkimiyet kazanmaktadırlar. 

Çalışma Alanları  

Mezunlar, “Muhasebe Meslek Elemanı” unvanı ile “Ön Lisans Diploması” almaya hak 

kazanırlar. Öğrencilerimiz istedikleri takdirde, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü 

sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Diğer taraftan, lisans 

eğitimi tamamlandıktan sonra üç yıl staj yaptıkları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

sınavında başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” unvanına sahip 

olabilmektedirler. Mezun olan öğrencilerimiz; kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe 

departmanlarında (Bankalar, Sigorta şirketleri, Finans şirketleri vb), Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin yanında istihdam edilmektedirler. 

DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ LİSANS PROGRAMLARI 

Muhasebe programını başarı ile bitiren öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş 

Sınavında (DGS)başarılı oldukları takdirde;  

 

 

 

 

*Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

* İşletme,  İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme 

Enformatiği  

* İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi 

* Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri  

*Muhasebe ve Finansal Yönetim  

* Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği  

* Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik  

* Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans 

programlarına dikey geçiş yapabilirler. 
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Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler 
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Şekil 46.  

 

Şekil 47. Yürüyüş Yolundan Bir Kare 
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Şekil 48. Ağaç Dikme Bayramından Bir Kare 

 

Şekil 49. Okulumuzdan Bir Manzara 
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Şekil 50. Bahar Şenlikleri 

 

Şekil 51. B Blok 
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J. MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ 

1. ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

 

Öğr. Gör. Özlem Gürler 

Genel Tanıtım 

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi olarak Risk Yönetimi, İlk Yardım, Sivil Savunma konularında 

teknolojik gelişmelere paralel olarak donanımlı mezunlar vermek ve ülkemizde de yeni olan bu 

alanda öncü bir kurum olmaktır. 

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde yeniden yapılandırılacak olan AFAD 

birimleri, İtfaiye teşkilatları ile 112 acil servislerine Acil Yardım Uzmanı, Afet Yöneticisi, 

İtfaiye Teşkilatı Uzmanı ve Yöneticileri gibi nitelikli uzman yöneticiler yetiştirmektir. 

Programın Amacı 

Her türlü sağlık kuruluşu ve itfaiye teşkilatı ile ilgili müdürlükler bünyesinde “uzman” ve 

“yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve 

uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun 

gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman 

eleman yetiştirmektir. 

Çalışma Alanları 

Mezun olanların istihdam alanları oldukça geniştir. Başlıca istihdam alanları şu şekilde 

sıralanabilir: 

 5902 no.lu 29.5.2009 kabul tarihli ‘Afet ve Acil Durum Yönetimi  Başkanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun’ isimli yasanın öngördüğü şekilde şu kamu teşekküllerinde 

görev yapabilir: 

 Başkanlığın gerekli gördüğü durumda kuracağı belirtilen çalışma gruplarında 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde 

 Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde 

 Belediyeler başta olmak üzere kamu teşkilatlarında ilgili merkezlerde (112 ambulans 

merkezlerinde, itfaiyelerde vb.) koordinatör ve yönetici olarak 
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 Özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde afet yönetimiyle ilgili alanlarda (İlgili kanunun 

15. maddesi gereği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sözleşme ile araştırma, 

etüt ve proje yaptıracağı belirtilmiştir) 

 Üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim görevlisi ve bilim insanı olarak 

 Uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda 

 Kar amacı gütmeyen kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli kurumlarda halkın afet 

konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim verilmesi ve afet olması durumunda hasar 

kontrol ve rehabilitasyon konularında planlama ve çalışma yapabilirler. 

 

2. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI 

Genel Tanıtım 

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim vererek tercih edilen 

lider bir kurum olmak. Çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meydana gelebilecek 

meslek hastalıkların önleme; iş vereni, iş göreni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen risklerin 

neden oldukları maddi ve manevi kayıpları en aza indirerek ülke ekonomisine katkıda buluna; 

mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, iletişimi güçlü, eğitimli,  değişim ve yeniliklere açık, 

vereceği hizmetin önemini kavramış, sosyal sorumluluğun bilincinde, meslekine sevgi ile bağlı, 

hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş, evrensel değerlere sahip,  insan haklarına saygılı nitelikli İş 

Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarını topluma kazandırmak. 

Programın Amacı  

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meydana 

gelebilecek meslek hastalıkları ile ilgili olarak, güncel teknoloji ve bilgi ışığında özel sektöre ve 

kamu sektörüne; yetkin,  uzman personel yetiştirmek üzere kurulmuştur. Böylelikle 

öğrencilerimiz yine kamu ve özel sektör alanında, yasal olarak da zorunlu tutulan bu istihdam 

alanında çalışma fırsatı bulmaktadırlar. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, teorik ve uygulamalı olarak, günümüzün şatlarına uygun, 

çağdaş eğitim metotlarıyla desteklenmekte ve mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek 

şekilde öğrencilerimizin,  bölümden mezun olmalarına olanak vermektedir. 

Çalışma Alanları 

Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu, özel sektörde yer alan tüm kurum ve 

kuruluşlarda "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak istihdam edilme imkânı bulacaklardır. 

Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi 

sonrası Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları 

durumunda "C Sınıfı iş güvenliği uzmanı" unvanını alabilmeleri mümkün olacaktır. 

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal hizmet 
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K. OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

1. TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 

  

Öğr. Gör. Fatih KAZANCI Öğr. Gör. Serhan ARSLAN 

Genel Tanıtım 

Bölümümüz 2004 yılında İşletme -Yönetim Programlar Bölümünde Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Programı olarak, ek kontenjanla gelen 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2009 yılında Yüksek 

Öğretim Kurulunun aldığı kararla programdan bölüm yapısına geçilmiş ve bu nedenle ismi Otel, 

Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü olarak değişmiştir. 

Öğrencilerimiz derslerde gördükleri teorik bilgileri, bölümümüz uygulama otelinde gerçek otel 

şatlarında uygulama yaparak öğrene bilme ayrıcalığına sahiptirler. Uygulama otelimiz Karacasu 

yerleşkesi içinde yer almakta olup,24 yatak kapasitesine sahiptir. Odalarımız 10 twin ve 2 süit 

oda olmak üzere toplam 12 odadan oluşmaktadır. Odalarımızda tv, mini bar, çalışma masaları, 

telefon, wireless, klima ve 24 saat sıcak su mevcuttur. Öğrencilerimizin uygulama yapabileceği 

kafe ve çok amaçlı salon bulunmaktadır. Bu salonlarda öğrencilerimiz ziyafet, kokteyl, doğum 

günü vb. organizasyon uygulamaları yapabilmektedirler.  

Öğrencilerimiz 1. Sınıf sonunda bölümümüz uygulama oteli,4 ve 5 yıldızlı otellerde 30 günlük 

zorunlu işyeri ve uygulama stajı yapmaktadırlar.  
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KSU KONUK EVİ 

 

Şekil 52. ESKİ HALİ 
YENİ HALİ 
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Şekil 53. 

Programın Amacı  

Bu programın temel amacı öğrencilerinin ulusal ve uluslararası çapta turizm sektöründe 

gereksinin duyulan teorik alt yapıya, sektörel deneyime; yabancı dil ve bilgisayar kullanabilme 

becerisine sahip, analitik düşünebilen ve problem çözme becerilerini kazanmış, sektördeki 

gelişmeleri takip eden, kalifiye ara kademe elemanlarını ve kendi adına iş yeri açabilecek 

nitelikte insan gücünü yetiştirmektir. 

Çalışma Alanları 

Mezun olan öğrencilerimiz mesleki becerileri arttıkça otel müdürü, ön büro müdürü, yiyecek 

içecek müdürü, kat hizmetleri yöneticisi, kat şefi gibi unvanlarla otellerde görev almaktadır. 

Restoran şefi, mutfak şefi, şef garson, garson gibi unvanlarla da yiyecek içecek işletmelerinde 

çalışma ve kariyer yapma imkânı bulmaktadır. 

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

Ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, eğitimine lisans düzeyinde devam etmek isterse 

sınavsız geçiş ile; Açık Öğretim Fakültesinin İşletme ve İktisat Bölümlerine; Örgün eğitimde 

devam etmek isteyenler, Dikey Geçiş Sınavı ile; İlgili fakültelerin Konaklama İşletmeciliği 

Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Otel 

işletmeciliği, Turizm ve Rehberlik bölümlerinde eğitimlerine devam edebilmektedirler. 
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2. AŞÇILIK PROGRAMI 

Aşçılık programımız 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenci alacaktır. 

Genel Tanıtım 

Yiyecek-içecek yönetimi ve yemek pişirme teknikleri teorik ve uygulamalı dersler olarak 

hazırlanmış ve öğrenciler alanı ile ilgili konularda yetkin, ferdi veya grup olarak araştırma, 

geliştirme ve yürütme konularına meraklı, ikram hizmetleri işletmecisi olarak hukuki 

sorumluluğunu bilecek bir eğitim programı ile yetiştirileceklerdir. 

Programın Amacı  

Otel, lokanta, yemek fabrikası, vb işletmelerde yiyecek-içecek hazırlanması ve sunulmasını 

sağlayan, koku ve tat alma duyuları gelişmiş, hijyen ve sağlık konularına özenli hızlı, titiz ve 

sistemli çalışabilen, kalifiye insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Çalışma Alanları 

Aşçılık Programı’ndan mezun olanlar, “Aşçı” unvanını kazanarak; restoranlarda, turistik 

işletmelerde, yemek fabrikalarında kurum mutfaklarında; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım 

şefi, birim şefi, joker şef (değişim aşçısı), komi vb. olarak çalışabilirler. Ayrıca yemek 

araştırmacısı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb. isimler altında da 

topluma hizmet sunabilmektedirler. 

Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler 

07.Ocak 2011 Tarihinde 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam 

Boyu Eğitim Merkezince 

Bölümüz Öğrencilerine Ve 

Personeline Yiyecek İçecek, 

Kat Hizmetleri İle Ön Büro 

Konularında Sertifika Eğitimi 

Verildi. 

 

Şekil 54.  
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Şekil 55. 2011 Akademik Yılından İtibaren 

Uygulama Eğitimlerimiz Tamamen Uygulama 

Otelinde Yapılmaya Başlandı. 

 

01.03.2012 Tarihinde İl Kültür Ve Turizm 

Müdürümüz Seydihan Küçükdağlı Tarafından 

Germenicia Antik Kenti Konulu Konferans 

Verildi

 

  

Şekil 56.2011 Akademik Yılından 2013-2014 

Akademik Yılına Kadar Personel Yemek 

Hanesinde Her Öğlen Servis Uygulaması 

Yapıldı. 
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Şekil 57.Her Yıl Mayıs Ayında 

Bölüm Gezileri Düzenlendi 

Şekil 58.2012 Gaziantep Gezisi ( 

Müze) 

 

 

 

Şekil 59.2012 Gaziantep Gezisi Cam İşleme Sanatı 
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Şekil 60. 2011,2012,2013.2014 Döngel 

Mağaraları, Yeşilgöz, Ashabı Kehf Gezisi. 

 

 

 

 

Şekil 61. 



88 

 

 

Şekil 62. 2013 Yılında Uygulama Otelinde Aşure Günü Düzenlendi. 

Şekil 63. Pazarcık Gazetesi Haber Kupürü 
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Şekil 64. 23.03.2013 Tarihinde Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu 

 
Şekil 65. Futbol Turnuvasında Bölümümüz Birinci Oldu. 

 



90 

 

Şekil 66.Üniversitemizin birçok bölümünün her 

yıl yemek, mezuniyet ve benzeri etkinlikleri 

bölümüzce organize edildi ve bölümüz 

öğrencilerinin okula gelişlerinde tanışma 

kokteylleri ve kahvaltıları düzenlendi. 
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       Şekil 67.  Her Yıl 15-22 Nisan Aralığında 

Kutlanan Turizm Haftasına Bölümüz 

Personeli Ve Öğrencileri Aktif Olarak 

Katıldı 

 

 

Şekil 68.Polis Teşkilatının 169. Yılı Kokteyli Servisi Bölüm Hocalarımız Nezaretinde Bölüm 

Öğrencilerimizce Yapıldı. Söz Konusu Faaliyet Basında Yer Buldu. 

 

Şekil 69. Katso’da Polis Teşkilatı Yıldönümü Kokteyli 

Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası (Katso) Fuayesinde, Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 169. 

Yıldönümü Nedeni İle Bir Kokteyl Düzenlendi. 

10 Nisan Akşamı Gerçekleştirilen Kokteyle; Vali Şükrü Kocatepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Erkoç, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Apaçık, Garnizon Komutanı Albay Kerim Acar, İl 

Jandarma Komutanı Albay Coşkun Doğan, İl Emniyet Müdürü Ümit Yaşar Adalar, İl Sağlık Müdürü 

İlker Çitil, Milli Eğitim Müdürü Mesut Alkan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük, 

Katso Meclis Başkanı Ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz, Kmesob 

Başkanvekili Mustafa Öz, Gaziler Ve Diğer Davetliler İle Emniyet Teşkilatı İdarecileri Katıldı.  

Canlı Müzik Eşliğinde Samimi Ortamda Sohbetlerin Yapıldığı Kokteylde, Servis Hizmetlerini İse Ksü Otel, 

Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü Başkanı Naci Usalan Yönetimindeki Öğrenciler Başarılı Şekilde 
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Yerine Getirdi. (Foto: Lütfi Yıkan – Www.Edeajans.Com 

Kahramanmaraş’ın Önde Gelen İşadamları, Marteks Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hacı 

Balcı’nın Organizasyonu İle Uygulama Otelimizi Gezdi. 

 
Şekil 70. Söz Konusu Ziyaret 29.Mart.2012 Tarihinde Son Haber Ve Diğer Medya 

Organlarında Yayınlandı. 

Şekil 71. “ Sanayiciler, Karacasu Meslek Yüksekokulu’nda İncelemelerde bulundu” 

 

“Kahramanmaraş’ta, işadamlarından bir grup, Karacasu’daki KSÜ Meslek Yüksekokulu 

(MYO)’nu ziyaret ederek, kampüste yapılabilecek alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler aldılar. 

Meslek Yüksekokulu’ndaki turizm ve otelcilik bölümü öğrencilerinin  uygulama oteli’ni de gezen 

işadamları, okulda öğrenilen bilgilerin, uygulamada kullanılır hale getirilmesi gerektiği 

üzerinde durdular. Abdulkadir Kurtul, Mahmut Kalkan, Mehmet Temizdemir, Ökkeş Balsuyu, 

Sıdık Ciğer, Ve S.Ziya Gümüşer’in de aralarında bulunduğu bir grup işadamının, okulu 

ziyaretlerinde, turizm bölümü başkanı Naci Usalan, kampus alanının sanayi bölgesine yakın 

olmasının, öğrencileri için büyük bir şans olduğunu vurguladılar. İşadamlarından, Avşar 

Kampüsü’nde yapılmasına başlanması beklenene mühendislik fakültesi binasının Karacasu 
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kampüsünde yapılması için destek istendi. Mühendislik fakültesi binasının Karacasu 

Kampüsü’nde yapılması durumunda buranın bir teknik üniversite temeli olabileceğini ve şehrin 

ikinci üniversitesinin teknik bir üniversite olabileceğini dile getirildi.” 

L. PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

 

 

 

Öğr. Gör. Bikem DEDEOĞLU 

Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Bahar ÖZDEMİR  

Bölüm Başkan Yrd.: 

   

Öğr. Gör. Mahmut Tekin 

YENİNARCILAR 

Öğr. Gör. Ömer BÜYÜKBAŞ Öğr. Gör. Semra BAYAZIT 

 

1. PAZARLAMA PROGRAMI 

Genel Tanıtım 

İletişim teknolojilerinin hayatın her alanına girdiği, kurumların ancak hedef kitleleriyle doğru 

ilişki ve iletişimi sürdürerek başarılı olabileceği günümüzde, uluslararası standartlarda pazarlama 

ve reklamcılık eğitimi veren, teori ve uygulamayı bir arada yürüten, yeni iletişim teknolojilerini 

başarıyla kullanabilen, yenilikçi, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştiren bir program olmak 

temel vizyonumuzdur. 

Pazarlama Programı iş yaşamında karşılaşılabilecek dinamikler göz önünde bulundurularak 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş dünyası ile öğrencileri buluşturarak reel iş 

dünyasının deneyimlerini birleştirmek ile kendi kendini yetiştirmeleri için araştıran, sorgulayan, 



94 

 

gündemi ve yenilikleri takip eden, sosyal sorunlara duyarlı öğrenciler yetiştirmeyi kendine 

misyon edinen bir kurumdur. 

Programın Amacı 

1992 yılından beri eğitim vermekte olan programın amacı öğrencileri, ulusal ve uluslar arası 

ekonomi ve istihdamda önemli yer tutan pazarlama alanında, pazarlama teori ve uygulamaları 

gerekliliklerine uygun bir şekilde donatılmış uzmanlar olarak yetiştirmektir. Bu programda 

öğrencilerin mesleğin temel becerilerine sahip olmalarının yanında;  bir yabancı dil bilen, 

bilgisayar kullanabilen, girişimci, kişilik sahibi elemanlar olarak yetiştirilmesi de 

amaçlanmaktadır. 

Çalışma Alanları 

Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde herhangi bir alanda faaliyet gösteren 

işletmelerin pazarlama, halkla ilişkiler, reklam, satış, ar-ge ve lojistik bölümlerinde 

çalışabilmektedirler. Ayrıca doğrudan programla ilgili olan reklam ve halkla ilişkiler ajansları ve 

medya şirketlerinde istihdam edilebilirler. Yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini 

açarak işletmelerinin satış faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Bunun yanında KPSS sınavından 

geçerli puanı almak koşuluyla kamuda çalışma imkânı bulabilirler.  

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

Ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş 

Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler. Devlet ve 

vakıf üniversitelerinde yer alan bu programlar şunlardır: Halkla İlişkiler- Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık- İletişim- İletişim Bilimleri- İşletme- Ekonomi- Lojistik 

Yönetimi- Pazarlama- Reklam Tasarımı ve İletişimi – Reklamcılık- Reklamcılık ve Halkla 

İlişkiler- Uluslararası İşletme- Uluslararası İşletmecilik- Uluslararası Ticaret- Uluslararası 

Ticaret ve Finansman- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik. 

Ayrıca mezun öğrencilerimiz dikey geçiş kapsamında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 

Fakültesinin İktisat-İşletme-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri- Kamu Yönetimi-Maliye-

Uluslararası İlişkiler-İşletme-Konaklama İşletmeciliği lisans programlarına sınavsız başvuru 

yapabilmektedirler. Program mezunlarına “Pazarlama Meslek Elemanı” unvanı verilir. 

Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler 

Programımızda öğrencilerimiz için piknik, kermes, şehir içi ve şehir dışı kültürel gezi, mezuniyet 

eğlencesi, sportif karşılaşmalar vb. etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca meslek alanları ile ilgili 

konferanslarda dönem içerisinde yer almaktadır. 
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Şekil 72. Öğrencilerimizle ders işlerken… 

 

Şekil 73. Öğrencilerimizle bahçe keyfi 

2. HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMI 

Genel Tanıtım 

İletişim teknolojilerinin hayatın her alanına girdiği, kurumların ancak hedef kitleleriyle doğru 

ilişki ve iletişimi sürdürerek başarılı olabileceği günümüzde, uluslararası standartlarda halkla 

ilişkiler eğitimi veren, teori ve uygulamayı bir arada yürüten, yeni iletişim teknolojilerini 

başarıyla kullanabilen, yenilikçi, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştiren bir program olmak 

temel vizyonumuzdur.  

Programımızın temel misyonu ulusal düzeyde tanınan seçkin bir eğitim, araştırma ve uygulama 

özelliklerini daha da geliştirip halkla ilişkiler alanındaki değişimlerde söz sahibi olacak konuma 

gelmektir. Ulusal ve uluslararası bilim dünyası tarafından kabul görecek kuramsal ve uygulamalı 

araştırmalar gerçekleştirmek geleceğin halkla ilişkiler uzmanlarının yetişmesine elverişli bilimsel 
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bir ortam sunmak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli, etik ve toplumsal değerlere bağlı, bilgiye 

kolay ulaşabilen, üretebilen ve paylaşabilen, yerinde ve doğru kararlar alma becerisine sahip 

mezunlar yetiştirmektir 

Programın Amacı 

İşletmelerin daha iyi faaliyet gösterebilmeleri ve amaçlarına daha kolay ulaşabilmeleri için 

kamuoyunun desteğini almak zorundadırlar. Bu anlamda Halkla İlişkiler ve Tanıtım konusu 

işletmeler açısından günümüzde önem taşımaktadır. Programın amacı, kuruluşların halkla 

ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde hem kamu hem de özel sektörde çalışacak nitelikli 

elemanlar yetiştirmektir. 

Çalışma Alanları 

Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel kuruluşların halkla 

ilişkiler birimleri başta olmak üzere, sağlık kuruluşları, belediyeler, siyasal partiler, sivil toplum 

kuruluşları, gazete, radyo ve televizyonlarda görev alabilmektedir. Ayrıca çeşitli kuruluşların 

insan kaynakları, reklam, pazarlama, yönetim kurulu büroları gibi birimlerinde görev 

yapabilmektedir.  

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

Ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş 

Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler. Ayrıca 

mezun öğrencilerimiz dikey geçiş kapsamında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin 

İktisat-İşletme-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri- Kamu Yönetimi-Maliye-Uluslararası 

İlişkiler-İşletme-Konaklama İşletmeciliği lisans programlarına sınavsız başvuru 

yapabilmektedirler. Program mezunlarına “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” unvanı verilir. 

Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler  

Programımızda öğrencilerimiz için piknik, kermes, şehir içi ve şehir dışı kültürel gezi, mezuniyet 

eğlencesi, sportif karşılaşmalar vb. etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca meslek alanları ile ilgili 

konferanslarda dönem içerisinde yer almaktadır. 
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Şekil 74. Öğrencilerimizle konferans… 

M. TASARIM BÖLÜMÜ 

MODA TASARIM PROGRAMI  

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

  
 

Öğr. Gör. Hale SOLAK 

Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Esra ÇELİK 

  

  
Öğr. Gör. Onur ÇELİK Müberra ÖZDEMİR 
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Genel Tanıtım 

Moda tasarımı; giyim ve aksesuar alanlarındaki arayışı karşılamak üzere alışılmışın dışında, 

farklı, estetik ve talep görebilecek fikirleri görsel olarak aktaran bir sanat tasarım alanıdır. Moda 

tasarımcısı standart kalıplardan, standart materyallerden sıyrılıp yeni bakış açıları ile yorum 

katma ve yenilik yapma kaygısı güder. Bu amaçla materyale ve metoda da hakim olması 

gereklidir. 

Moda tasarım programı eğitiminde öncelikle çizim teknikleri, giysi tasarımı, giysi üretimi, kalıp 

hazırlama ve sanatsal içerikli teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Derslerde öncelikli 

hedef öğrencinin düşlediği tasarımı birebir hayata geçirebilmesi için gerekli tüm becerilere sahip 

olabilmesidir. Ayrıca gelişen teknolojileri takip edebilmesi amacı ile öğrencilerimize bilgisayarlı 

tasarım ve bilgisayarlı kalıp uygulamaları da aktarılmaktadır. Bunların yanı sıra modayı 

etkileyen faktörlerin başında gelen moda tarihi, moda ve sanat akımları, kumaş ve lif bilgisi, 

marka yönetimi ve pazarlama gibi tamamlayıcı unsurlar da müfredat içerisinde yer almaktadır. 

Bahsedilen tüm bu uygulamaların yapılabilmesi için gerekli olan; teknik çizim sınıfları, 

bilgisayar atölyesi, konfeksiyon ürünlerini hayata geçirebilecek teçhizatlara sahip donanımlı bir 

konfeksiyon atölyesi, drapaj atölyesi, baskı ve nakış makineleri ve gerekli tüm ekipmanlar moda 

tasarım programı eğitiminde öğrencinin kullanımına sunulmaktadır. 2 yıl (dört dönem) süren 

eğitim sonunda öğrenci yaz stajı uygulaması ile sanayi ile tanıştırılmakta ve sektörel 

uygulamalar içinde bulunması sağlanmaktadır.  

Programın Amacı 

2011/2012 Eğitim Öğretim döneminde öğrenci kabulüne başlayan Moda Tasarım Programı; 

gelişen teknolojik altyapıları kullanarak tekstil, konfeksiyon ve bunların tamamlayıcı unsurları 

olan aksesuar tasarımı alanlarında özgün ve yenilikçi tasarımlar yapabilecek, alanıyla ilgili 

yenilikleri takip eden, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek duyarlı, nitelikli elemanlar 

yetiştirme hedefi ile yola çıkmıştır. Düşlediği tasarımı görsel olarak ifade edebilen, alanı ile ilgili 

uygulamaların tüm detaylarına hakim nitelikli ve yetkin bireyler yetiştirmektir. 

Çalışma Alanları 

Moda tasarım programı eğitimi sonucunda mezuniyet hakkı kazanan kişiler hazır giyim 

işletmelerinde ve butik giyim firmalarda (terzi, moda evi, abiye ve gelinlik...v.b) moda tasarımı, 

koleksiyon tasarımı, stilistlik,  modelistlik, aksesuar tasarımı, aksesuar takibi, planlama, 

pazarlama, AR-GE ve ÜR-GE gibi birimlerde; tekstil firmalarında desen tasarımı, renk ve 

varyant hazırlama görevlerinde; deri ve triko firmalarında model tasarımı görevlerinde, ayakkabı 

ve saraciye alanlarında model ve aksesuar tasarımı görevlerinde uzman, tekniker ve yönetici 

olarak istihdam edilebilirler. 

Öğrencilerimiz bireysel girişimleri sonucunda kendi işyerlerini açabilecek beceriler de 

edinmektedir.  
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Kamu alanında çalışma imkânı pek az olmakla birlikte yüksekokul mezuniyetinden sonra KPSS 

sınavı ile merkezi yerleştirmeyle silahlı kuvvetler dikim evlerinde çalışma imkânı 

bulabileceklerdir. Halk eğitim merkezlerinde eğitimini aldıkları konulardan kurs hazırlayarak 

eğitmen olarak çalışabilirler. Ayrıca Yüksekokul mezuniyet hakkına sahip olduklarında MEB’de 

gerek görüldüğünde sözleşmeli olarak uzman vasfı ile çalışabileceklerdir. 

Kostüm tasarımı alanında kendilerini geliştirdiklerinde Devlet Opera ve Balesi’nde Devlet ve 

Şehir Tiyatroları’nda ve özel görsel sanat merkezlerinde kostüm tasarımcısı, sahne ve kostüm 

teknikerliği görevlerini de üstlenebilirler. Aldığı tasarım eğitimini çok yönlü olarak 

kullanabilecek düzeydeki öğrenciler grafik tasarımı alanlarında da çalışabilirler.  Görev yaptığı 

sektör ve sahaya göre değişken olmakla birlikte genel olarak moda tasarımcısının çalışma ortamı 

ve koşulları sessiz ve temiz mekânlarda, gürültü ve tozdan nispeten uzak yerlerdedir. Çalışma 

saatleri esnektir. Güncel moda trendlerini takip etmek, araştırmak ve uygulamak mesleğin 

önceliklerinden biridir. Bu nedenle moda tasarımcısının araştırmacı yönü kuvvetli, sosyal 

ilişkileri güçlü olmalıdır. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok fuarda, workshop ‘ta, sunum ve 

tanıtım organizasyonlarında yer alacağından çalışma mekânları değişken olabilir. D 

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

 Moda Giyim Tasarımı 

 Moda Tasarımı 

 Moda ve Tekstil Tasarımı 

 Sahne Dekorları ve Kostümü 

 Tekstil 

 Tekstil Mühendisliği 

 Tekstil Tasarımı 

 Tekstil ve Moda tasarımı  
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Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler 

 

Şekil 75. 

 

Şekil 76. 
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Şekil 77. 

 

Şekil 78. Dersten kareler 
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Şekil 79. Adana Gezisi  
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Şekil 80. 

 

 

 

R. TEKSTİL GİYİM AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ 

1. TEKSTİL TEKNOLOJİSİ  

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

 
  

Öğr. Gör. Mahmut KILINÇKIRAN 

Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Emine Keleş 

Böl. Bşk. Yrd. 

Öğr. Gör.  Bekir CANBOLAT 

Böl. Bşk. Yrd. 
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Öğr. Gör. Sami TÜRKOĞLU Öğr. Gör. Selim ERKOÇ Öğr. Gör.  A.Arif SEZAL 

 

  

Öğr. Gör. Reyhan SEZAL        Öğr. Gör. Elif KUÇ Öğr. Gör. Bilal ÇONTAR 

 

 

 

Öğr. Gör. Utkay DÖNMEZ 
Öğr. Gör. Berna BÜYÜKDERELİ  

Genel Tanıtım 

Bölümümüz 1983 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ)’ne bağlı bulunan okulumuz 

Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu bünyesinde eğitim vermektedir. 1988 yılında YÖK-

Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında bölümümüz fiziksel tekstil muayeneleri, 

kimyasal tekstil muayeneleri, boya ve baskı laboratuvarlarına kavuşmuştur. 

2009 yılında Avrupa Birliği projesi olan insan kaynaklarını mesleki eğitim yoluyla geliştirme 

projesi (İKMEP) kapsamına alınan bölümümüz bu proje ile daha önceki laboratuvar imkanları 

daha güçlü ve modern hale gelmiş böyle laboratuvar sayımız dörde ulaşmış ve teknik ekipman 

zenginliği bakımından Türkiye’deki Tekstil bölümleri arasında ilk sıralara yerleşmiştir. 

Programımızda halen 6 Öğretim Elemanı ve 1 Tekstil Teknikeri görev yapmaktadır. Program her 

yıl I.  Öğretime 60 öğrenci almaktadır.  
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Tekstil Teknikerinin Görevleri: İşletmedeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı 

ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir. Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir. 

İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile 

kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir. Tekstilde 

kullanılan liflerin özelliklerini bilir, İplik ve kumaş üzerinde yaygın kullanılan lifleri tayin 

edebilir. Farklı iplik, dokuma, örme, terbiye üretim sistemlerini bilir, alanı ile ilgili; makineleri 

tanır, üretim proseslerin bilir, iş organizasyonu yapabilir, üretim planlarını yapabilir, üretim 

kontrollerini yapabilir, gerektiğinde üretim faaliyetlerinde kararlar alabilir. Alanı ile ilgili test 

laboratuarlarında; testlerin yapılmasını bilir, testler hakkında bilgi sahibidir, test cihazlarını ve 

makinelerini tanır, test sonuçlarını rapor edip yorumlayabilir. 

 

Programın Amacı: 

Tekstil programında eğitim 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim 

verilmektedir. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin 

beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. Programın amacı piyasada 

ihtiyaç olan teknik ara elamanı yetiştirmektir. 

 Bu amaçla Tekstil programında ilk 2 yarıyıl dersler kültür dersleri ve meslek dersler bütün 

öğrenciler için ortak olup, 3. ve 4. yarıyılda iplik ve terbiye alanında imkânlar dâhilinde ve 

bölgesel ihtiyaçlara göre zorunlu mesleki ve seçmeli mesleki seçmeli dersler verilmektedir. 

1. Sınıfta verilen meslek derslerinden bazıları: Doğal ve Yapay Lifler, Dokuma Teknolojisi, İplik 

Teknolojisi, Terbiye Teknolojisi, Örme Teknolojisi, Konfeksiyon Teknolojisi 

II. Sınıfta verilen meslek derslerinden bazıları: İplik Dalında; Pamuk İplikçiliği, Sentetik 

İplikçilik, Fantezi İplikçilik, Yeni İplik Eğirme Yöntemleri, Lif Testleri, İplik Testleri, İplik 

İşletme Uygulamaları 

Terbiye Dalında; Selülozun Ön Terbiyesi, Sentetiklerin Ön Terbiyesi, Selüloz Liflerin 

Boyanması, Sentetiklerin Boyanması, Makinelerle Terbiye İşlemleri, Desen ve Şablon 

Hazırlama, Makinelerle Baskı, Tekstil Mamullerinin Apre İşlemleri, Terbiye İşletme 

Uygulamaları 

Çalışma Alanları  

Bir Tekstil Teknikeri tekstil faaliyetlerinin yürütüldüğü her kamu/özel sektörde istihdam 

edilebilir. Bu sektörler; İplik İşletmeleri, Dokuma ve Örme İşletmeleri, Terbiye İşletmeleri, Halı 

İşletmeleri… 

Yukarıda yazılan sektörlerde; Üretim Alanında, Planlamada, Kalite Kontrolde, Laboratuarda, 

Pazarlamada çalışabilirler. Yeterli bilgi ve beceri birikimi sağlayan ve kendine güvenenler kendi 

işini kurabilirler. 

İş Bulma Olanakları; Özellikle bölgemizdeki illerde tekstil sektöründe çok sayıda ve çeşitli 

işletmelerin olması nedeniyle mezunlar kolayca iş bulabilmektedirler. Kendisini geliştiren tekstil 

teknikerleri Türkiye şartlarında iyi maaşlarla çalışabilmektedirler.  
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Tekstil teknikerinin çalışabildiği örnek işler: 

            ● İşletme Vardiya Sorumlusu 

            ● İşletme Kalite Kontrol Sorumlusu 

            ● Ar-Ge Elemanı 

            ● Laboratuar Sorumlusu  

            ● Pazarlama ve Satış Sorumlusu 

            ● Alım, Satım ve Tedarik Sorumlusu 

            ● Eğitim Faaliyetleri Sorumlusu 

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

Tekstil Programından mezun/mezun durumda olan öğrenciler dikey geçiş yapmak için ÖSYM 

tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek mecburiyetindedirler. Başarılı oldukları 

takdirde, belirlenen kontenjanlar dâhilinde ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş 

yapabilecekleri lisans programları aşağıda verilmiştir: 

Tekstil Mühendisliği 

Teknik Eğitim Fakültelerinin Tekstil ve Konfeksiyon bölümleri 

Giyim Öğretmenliği 

Moda Tasarım  

Öğrenciler mezun oldukları zaman mesleklerine tanınan her türlü haklara sahip olurlar, 

kamu/özel sektörde istihdam edilirler, isteyen kendi işini kurabilir. 

2. GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 

Genel Tanıtım 

Giyim üretim teknolojisi programı 2002 yılında mini bir üretim laboratuvarıyla Tekstil bölümü 

içinde kurulmuş ve 2004 yılında ilk mezunlarını verdikten sonra çeşitli nedenlerden ötürü 

kapanmıştır.  

Kahramanmaraş’ta giyim işletmelerinin yaygın olarak bulunması, liselerde giyim üretim 

bölümünün ilgi görmesi ve mezun olan öğrencilere iş imkânlarının fazla olması nedeniyle 2010-

2011 eğitim öğretim yılında tekrar öğrenci alımına başlamıştır. Giyim üretim teknolojisi 

programının faaliyete geçmesinin en önemli nedenlerinden biri İnsan Kaynaklarının Mesleki 

Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi (İKMEP) projesidir. İKMEP projesi kapsamında Tekstil 

bölümünün adı Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri olarak; önceden Konfeksiyon olarak bilinen 

programımız ise Giyim Üretim Teknolojisi olarak değiştirilmiştir. Bu proje ile yenilenen 

müfredat ve içeriklerin yanında projenin okulumuza sağlamış olduğu yeni laboratuvarlar 

programımıza son teknoloji makineler sağlamıştır. Önceleri Tekstil atölyesinde bulunan mini 

laboratuvar yerine ayrı bir binada üretim atölyesi, teknik resim sınıfları, bilgisayar laboratuvarı 

ve sınıflar oluşturulmuş böylece programımız geniş, teknolojik, ferah ve donanımlı bir ortama 

kavuşmuştur.  
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Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; tekstil üretim sürecini, hazır giyim üretiminin 

temel prensiplerini, hazır giyim üretim sürecini, giysi tasarım ve ürün geliştirme sürecini, tekstil 

malzeme ve özelliklerini, giysi üretiminde kullanılan ana ve yardımcı malzemelerini ve 

özelliklerini, giysi kalıbı hazırlama ve giysi üretiminde kullanılan temel teknikleri, makine ve 

aletlerin kullanımını ve bakımını yapmayı, hazır giyim üretim organizasyonu yapmayı, 

bilgisayar kullanmayı ve sanayide kullanılan CAD/ CAM ve benzeri programları kullanmayı, 

teknik rapor-föy hazırlamayı ve proje hazırlamayı, öğrenmektedirler.  

Programımızda temel kalıp ve dikiş eğitiminin yanı sıra stilistlik, drapaj dersleri de 

verilmektedir. Ayrıca talep doğrultusunda Temel Kalıp Kursu, Bilgisayar Destekli Kalıp 

Hazırlama Kursu ve Stilistlik Kursu da verilmektedir. 

Özetle, Giyim Üretim Teknolojisi, toplumun isteklerini dikkate alarak bugüne ve geleceği ait 

tasarım ve üretimle çalışmalar yapan kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyaçlarını 

karşılayacak giyim üretim teknikerlerini yetiştiren bir ön lisans programıdır. Eğitim-öğretim 

süresi iki yıl olup dört yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler yarıyıllıktır. 2. yarıyıl sonunda 

öğrencilerimiz 30 iş günü kamu kurumlarında veya özel sektörde staj yaparak bilgi becerilerini 

arttırmaktadır. 

2010-2011 yılında 30 kontenjanla öğrenci alımına başlayan programımız artan talepler nedeniyle 

YÖK tarafından kontenjanı artırılarak tecrübeli öğretim görevlisi kadrosuyla eğitim öğretim 

hayatına devam etmektedir. Programımızda halen 5 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. 

Program her yıl I. Öğretime 40 öğrenci almaktadır.      

Programın Amacı 

Kamu kuruluşlarının ve özel sektörün giyim ve tekstil ile ilgili taleplerini karşılayabilecek, 

kendine güvenen, mesleki bilgi ve becerileri kazanmış, bireysel ve ekip çalışması ruhunu 

kavramış, kendini yazılı, sözlü ve tasarımlarıyla ifade edip iletişim kurabilen, mesleki ve etik 

sorumluluklar çerçevesinde çalışmalarını yürütebilen "Giyim Üretim Teknikerleri" 

yetiştirmektir. 

Çalışma Alanları 

Giyim Üretim Teknolojisi programı mezunlarının istihdam imkânları oldukça geniştir. 

Mezunlarımız Kamu Kurumlarının tekstil atölyelerinde, özel sektörün tasarım ve üretim 

bölümlerinde ve kendi kurabilecekleri işyerlerinde çalışabilirler.  
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Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler 

  

 

Şekil 81. Defile 
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Şekil 82. Atölye  Çalışması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 83. Atölye Çalışması 
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Şekil 84. Atölye Çalışması 

 

 

Şekil 85.  
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Şekil 86. Teknik Gezi 

 

Şekil 87. Tekstil Atölyesi 
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Şekil 88. Teknik gezi 
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Şekil 89. Derslerden kareler 

 

 

Şekil 90, Tekstil Bölümü 
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Şekil 91. Defile 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

R. YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

   
Öğr. Gör. Tamara FETTAHLIOĞLU 

Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Birgül UYAN 

Böl. Bşk. Yrd. 

Öğr. Gör. Mustafa ŞENEL 

   

Öğr. Gör. Bircan DEMİR Öğr. Gör. Şehnaz EŞBAH Öğr. Gör. Nuri ÖZDEMİR 

1. İŞLETME VE YÖNETİM PROGRAMI 

Genel Tanıtım 

Programımızın 1. Öğretimi 1998 yılında, 2 öğretimi ise 1982 yılında açılmıştır.  

Kahramanmaraş sanayisinin ve ticaret hayatının son yıllarda gösterdiği gelişme nitelikli eleman 

ihtiyacında önemli bir artış doğurmaktadır. Programımız bu talebin en yoğun olduğu sektörlere 

mezun öğrencileriyle katkıda bulunmaktadır. 

Programımızı tercih eden öğrenciler branşlarında deneyimli öğretim elemanları tarafından 

eğitimde kaliteden taviz vermeden eğitilmektedir.  Öğrencilerimiz genel işletme ve hukuk 

bilgilerinin yanında, piyasada yaygın olarak kullanılan LOGO, MİKBÜRO ve ETA paket 

programlarının son sürümlerini sistem yöneticisi düzeyinde öğrenmektedirler.  

Bölümümüz de örgün eğitimin dışında yaygın eğitim olarak Bilgisayarlı Muhasebe kursları 

verilmektedir. Kurslara üniversitemizin bütün öğrencileri gelebildiği gibi halka da açıktır. Talep 

olduğunda hafta sonları da kurs programları devam edebilmektedir.  

İstihdamda en önemli etkenlerden bir tanesi de stajdır. Bölümümüzde yaz yarılında olmak üzere 

bir ve ikinci sınıfta30 gün olmak üzere toplam 60 gün zorunlu staj yaptırılmaktadır. Staj yapmak 



121 

 

için değişik işletmelere giden öğrencilerimiz aldıkları eğitimin kalitesini buralarda göstererek 

başarılı bir performans göstermekte ve daha staj aşamasında iş teklifi almaktadır.  

Programın Amacı 

Son yıllarda küreselleşmeye bağlı olarak meydana gelen değişim ve gelişmeler, işletmeciliğin 

önemini de gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu gelişmeler göz önüne alındığında programın amaçları 

iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetimde görev alacak veya kendi adına iş 

yeri açarak yönetebilen, çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 

işletmelerin ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve eğitim donanımına sahip, kaynakların nasıl 

planlandığını, örgütlendiğini, yönetildiğini ve denetimin nasıl gerçekleştirildiğini, kısaca tüm 

yönetsel fonksiyonların nasıl yürütüldüğünü kavramış “Nitelikli İnsan Gücü ”nü yetiştirmektir.  

Çalışma Alanları 

Mezun olan öğrencilerimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, İl Özel 

İdareleri, Avrupa Birliği Yerel Ofisleri ve diğer kamu kurumları ile özel sektörde istihdam 

olanakları bulmaktadır.   

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

Ayrıca öğrencilerimiz iki yıllık eğitimlerini tamamladıktan sonra, Dikey Geçiş Sınavı ile örgün 

öğretimde şu bölümlere geçiş yapabilmektedirler: 

Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri, İşletme, İşletme ve Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme 

Ekonomisi, Muhasebe ve Finansal Yönetimi, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sağlık 

Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, 

Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve 

Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri. Ön lisans 

diplomalarını aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin: İktisat, İşletme, 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler, Kamu Yönetimi bölümlerine sınavsız 

kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilmektedirler. 

Başarılı eğitimimizi daha da ileriye götürebilmek için bölümüz piyasadaki gelişmeleri takip 

etmekte gelişmelere hızla uyum sağlamaktadır.  
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Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler 

 

Şekil 92.  
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Şekil 93. Öğrencilerimiz 



124 

 

2. LOJİSTİK PROGRAMI 

Genel Tanıtım 

Programımız 2011 yılında 1.ve 2. öğretim olarak açılmıştır. Şu anda 152 öğrenci bölümümüzde 

kayıtlıdır. Lojistik programının amacı her türlü lojistikle ilgili müdürlükler bünyesinde uzman ve 

yönetici pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve 

uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun 

gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman 

eleman yetiştirmek olacaktır. 

Programın Amacı 

Lojistik programının temel amacı dünyada ve ülkemizde büyümekte ve gelişmekte olan lojistik 

sektörünün artan ihtiyacı için; dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve nakliye konularına hakim, 

nitelikli, etik değerlere sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışacak ara elemanlar 

yetiştirmektir. 

Çalışma Alanı 

Günümüzde, yoğun ekonomik küreselleşme çerçevesinde uluslararası ticaret ve lojistik ile 

ilişkisi bulunmayan özel ve kamusal şirket kalmamıştır. Bu nedenle UBYO “Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik Bölümü” mezunlarının çalışma alanları son derecede geniştir. Mezunlarımız tüm 

şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte özellikle 

ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden işler 

ve saygın meslekî pozisyonlar bulabileceklerdir. Dört yıllık UBYO, “Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Bölümü” ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim 

yapan diğer fakülte ve yüksekokul bölümlerine eşdeğer olduğu için, mezunlarımızın bu 

okullardan mezun olanların elde edebilecekleri tüm meslek ve uzmanlıklara da sahip olma 

olanakları vardır.  Lojistik Programı, Kahramanmaraş’ta mevcut olan yetişmiş nitelikli insan 

ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacaktır. Birçok genç için iş imkânı sağlanacaktır.  

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

 Lojistik Yönetimi,  

 Ulaştırma ve Lojistik,  

 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık,  

 Uluslararası Lojistik 
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Sosyal ve Eğitsel Faaliyetler 

 

Şekil 94.  

 

Şekil 95. Bölüm Öğretim Görevlileri 
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Şekil 96. Dersten kareler 

ORTAK DERSLER VE ÖĞRETİM ELEMANLARI 

   
Okt.Mehmet KOCAER 

İngilizce  

Öğr. Gör. Mehmet Ali OLGUN 

İngilizce  

Öğr. Gör. Mehmet NARLIOĞLU 

İngilizce  

 
 

 

Öğr. Gör. Nimet Ebru AKAY 

İngilizce  

Okt. Semih SARIGÜL 

İngilizce  
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