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03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile kurulan 
Yüksekokulumuz 1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılın-
da Muhasebe Vergi Uygulamaları N.Ö. Programına 
öğrenci alınması ile eğitim-öğretim faaliyetine baş-
lamıştır. 

Yüksekokulumuz, Bilgisayar Programcılığı N.Ö. 
ve II.Ö, Bankacılık ve Sigortacılık N.Ö. ve II.Ö, Dış 
Ticaret N.Ö, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
N.Ö. ve II.Ö, Emlak ve Emlak Yönetimi N.Ö, Mali-
ye N.Ö. ve II.Ö, Sağlık Kurumları İşletmeciliği N.Ö. 
ve II.Ö. Programları ile aktif olarak, 2011-2012 Eği-
tim-Öğretim Yılından itibaren öğrenci alımı YÖK 
tarafından durdurulan Muhasebe ve Vergi Uygula-
maları N.Ö. ve II.Ö, İşletme Yönetimi N.Ö. ve II.Ö, 
Pazarlama N.Ö ve II.Ö. mevcut öğrencileriyle top-

lamda 1969 öğrencisiyle eğitim öğretime devam et-
mektedir. 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Sağlık Ku-
rumları İşletmeciliği N.Ö. Programı ile Maliye II.Ö. 
Programı açılmış ve öğrenci alımı yapılmıştır. 2013 
Yılında Mekatronik Programı açılış izni alınmış olup 
söz konusu programa idari ve fiziki altyapı çalışma-
larının tamamlanması ile öğrenci alınması planlan-
maktadır. 

Eğitim programlarımızın genel hedefleri; tek-
nolojik bilgiye ve uygulama becerisine sahip küre-
selleşen dünyada rekabet gücü oluşturabilecek olan 
belirli mesleklere yönelik nitelikli kalifiye eleman 
yetiştirmektir. 
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• Bankacılık ve Sigortacılık
• Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö)
• Bilgisayar Programcılığı
• Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö)
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö)
• Dış Ticaret 
• Emlak ve Emlak Yönetimi
• Maliye
• Maliye (İ.Ö)
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö)

BÖLÜMLER
sunda 1 öğretim üyesi, 15 öğretim görevlisi, 3 kısmi 
zamanlı öğretim elamanı, 11 adet kadrolu, 3 adet 
sözleşmeli idari personel görev almaktadır. Öğretim 
elemanlarımız yüksek lisans ve doktora eğitimlerine 
devam etmekte olup, bilgilerini öğrencilerimize ak-
tarmaktadır. 

Yüksekokul öğrencilerine yönelik olarak, üni-
versite öğrencisi olmanın gerektirdiği sosyal kimliği 
kazandırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine ciddi 
katkılar verecek, konferans, panel, eğlence program-
ları, sportif etkinliklere imkân sağlayacak turnuvalar 
tertip edilmektedir. 

Eğitimde kaliteyi ön planda tutmak, bilgi çağının 
gereklerini yerine getirmek, ekip çalışmaları ve katı-
lımcılığı ön planda tutmak, paydaşlarımız ile etkili 
iletişim ve işbirliği yapabilmek, ulusal ve evrensel 
etik ve moral değerlere sahip teori, uygulama ve tek-
noloji ile bütünleşik, girişimci, araştırmacı, toplum-
sal sorumluluk taşıyan, ülke ve dünya barışına ve re-
fahına katkı sağlayan, geleceğin nitelikli bireylerini 
yetiştirmektir.
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