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KALE MESLEK YÜKSEKOKULU

Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yükseko-
kulu, Pamukkale Üniversitesi’nin 18/02/2010 tarihli 
03 sayılı senato kararı ile kurulmuştur. Eğitim-Öğ-
retime 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Turizm ve 
Seyahat Hizmetleri Bölümü birinci öğretim prog-
ramıyla ve 36 öğrenciyle 3.239,53 m² kapalı alanda, 
ilçe merkezindeki binada başlamıştır.

2012-2013 Öğretim Yılında Turizm ve Seyahat 
Hizmetleri Programı’nın ikinci öğretimi öğrenci al-
mış, 2013-2014 Öğretim yılında Maden Teknolojisi, 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, 
Çocuk Gelişimi Programları öğrenci alarak öğre-
tim faaliyetlerine başlamıştır. 2014-2015 Öğretim 
yılında ise Çocuk Gelişimi Programının ikinci öğ-
retimi öğrenci kabul ederek öğretim faaliyetlerine 

geçmiştir. Ayrıca meslek yüksekokulumuzda Büro 
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ve Makine ve Metal 
Teknolojileri Bölümleri olmak üzere henüz öğrenci 
alımı olmayan iki (pasif) bölüm de mevcuttur.

Meslek Yüksekokulumuzda Seyahat-Turizm ve 
Eğlence Hizmetleri Bölümü’nde 3, Madencilik ve 
Maden Çıkarma Bölümü’nde 2, Yönetim ve Orga-
nizasyon Bölümünde 3, Muhasebe ve Vergi Bölü-
mü’nde 3, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bö-
lümü’nde 3 olmak üzere toplam 14 öğretim görevlisi 
bulunmaktadır. Ayrıca 4 idari personel, 3 özel gü-
venlik görevlisi ve 2 şirket personeli görev yapmak-
tadır.

Başarı, beceri düzeylerinin yükseltilmesi, kişinin 
öz güven kazanarak kendini yetiştirmesi kişisel ye-
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• Çocuk Gelişimi
• Çocuk Gelişimi (İ.Ö)
• İşletme Yönetimi
• Maden Teknolojisi
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
• Turizm ve Seyahat Hizmetleri
• Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İ.Ö)

BÖLÜMLER
tenekleri ile bilgi birikiminin sentezlenmesi ile oluş-
maktadır. Günümüzde her şeyi bilmek yerine, bilgiyi 
nerden ve nasıl sağlayacağının bilen seçici davrana, 
sorgulayan, araştıran, öğrenmeyi öğrenen bireylere 
gereksinim duyulmaktadır. Çağdaş mesleki teknik 
eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik ge-
lişmelere yüksek standartlara sahip ulusal platform-
da aranılır nitelikte ve çevre koruma bilinci gelişmiş 
nitelikli ara teknik elemanlar yetiştiren; yenilikçi, 
paylaşımcı, işletme ve sanayi kesimi ile sürekli işbir-
liği içerisinde bulunan bir eğitim kurumu vizyonu 
ile yola çıkan Kale Meslek Yüksekokulu öğrencile-
ri, edindiği bilgileri bir plan dâhilindeki akademik 
disiplin altında muhataplarına aktarabilecektir. Bu 
husustaki çalışmalar mevcut personelimiz tarafın-
dan titizlikle sürdürülmektedir.

  
A. MİSYON VE VİZYON
MİSYON
Özgün toplumsal değerlere sahip, etik ilkele-

re saygılı, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturarak 
mesleki açıdan yetkin, rekabet eden değil, rekabet 
yaratan, kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız 
düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumlu-
luk bilincine sahip kendi tarihinden ve kimliğinden 
güç alarak geleceğe yön verebilen, milletine ve bütün 
insanlığa hizmet edecek örnek bireyler yetiştirmek-
tir. Ayrıca kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu 
alanlarda nitelikli ara insan gücü yetiştirmek, yerel 
ve bölgesel düzeyde ekonomik ve toplumsal geliş-
meye katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, güven-
lik, ekonomi ve yönetim bilimleri alanlarında ulusal 
ve uluslararası bilimsel gelişmeye katkı sağlamaktır.

Okulumuz tüm öğrencilerini, toplumun değer 
ve normlarına devletimizin milli ve üniter yapısına 
bağlı, bilgi ve birikimlerini toplum yararına kulla-
nan, ilgili sektörlerin ihtiyaçlarına uygun, akademik 
anlamda mesleki değerlere öncelik veren ders prog-
ramı ile pozitif düşünen, yaratıcı, üretken ve bütün 
bu edindiği değerler ile ülkesini tüm dünyada temsil 

edebilecek düzeyde hazırlamaktadır.

VİZYON
Ülkemizin bilgi beceri ve refahına katkı sağlaya-

cak çalışmaları yapmak, evrensel değerlerle donatıl-
mış takım çalışmasını teşvik eden katılımcı ve payla-
şımcı bir kurum kültürü oluşturmak, çalışanlarının 
ve tüm çevrenin gururu almayı hak eden bir eğitim 
kurumu olmaktır. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen 
meslek yüksekokulları arasında yer almak, kültürel 
ve akademik çalışmalar ile okulumuzun adını ulusal 
ve uluslararası alanlarda duyurmak, çağın gereksi-
nimleri doğrultusunda nitelikli ara elemen yetiştir-
mek, bünyemizdeki bölümlerimiz ve eğitim-öğretim 
vermeyi planladığımız yeni programlarımız ile ilgili 
sektörlerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilen 
bir meslek yüksekokulu olmaktır.
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