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İlgi : 13/03/2019 tarih ve 16557 sayılı "Bilgi ve Belge Talebi" konulu yazınız

Yüksekokulumuz bünyesinde 2018-2019 güz döneminden geçerli olmak üzere tüm 
programlarda müfredat yenileme çalışması yapılmış ve 17/08/2018 tarih 2018/140 Karar nolu 
senato kararı ile uygulamaya geçirilmiştir. Bu çalışmaların yapılmasındaki temel güdüleyici 
faktörler ise şunlardır;

1.Öğrencilerden alınan kredi, içerik ve tekrar eden konulara dair geri dönüşler.
2.Öğrencilerimizin staj yaptıkları kuruluşların "meslek derslerini almadan staja gelen 

öğrencilerin verimli olamadıkları" eleştirileri.
3.Çevresel değişiklikler ve ihtiyaçlara uygun dinamik bir müfredat yapısı oluşturabilmek 

için toplam müfredat içerisindeki seçmeli ders oranının %25 düzeyinden %35-40 aralığına 
taşınması.

4.Meslek yüksekokulu misyonuna uygun olarak müfredat içerisindeki toplam teorik ders 
yükünün azaltılarak, uygulamalı ders yükü ağırlığının artırılması.

5. Günümüz iş dünyasının gerçeklerine uygun olarak bilgisayar destekli/uygulamalı ders 
imkânlarının artırılması ihtiyacı. 

6.İş ilanlarında istenen nitelikleri sağlayacak ders ve müfredat yapısını oluşturma ihtiyacı.

Yüksekokulumuz bünyesinde ayrıca günümüz iş dünyasının gerçeklerine uygun olarak 
mezunlarımızın mezun olmadan yetkinlik kazanmalarını sağlamak amacıyla iş ilanlarında istenen 
nitelikleri kazanmalarını sağlayacak güncel kurumsal kaynak planlama sistemlerini 
öğrenmelerini temin etmek amacıyla Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. ile imzalanan protokol ile 
40 adet lisanslı ERP yazılım kurulumu gerçekleştirilmiş ve eğiticilerin eğitimi için Logo 
Akademi ile ortak eğitim faaliyeti düzenlenmiştir. Yüksekokulumuz bölümlerinden gelen ilgi 
sayılı yazınız ekinde istenen belgeler hazırlanarak ekte sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize arz 
ederim.

e-imzalıdır
Doç. Dr. Rahmi YÜCEL
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