İnsan Kaynakları Proğramı Amacı, Tarihçesi
İnsan kaynakları işyerlerinde ihtiyaç duyulan insan gücünü karşılamak ve verimli
kullanmak için oluşturulmuş bölümün adıdır. Daha önceleri, personel bölümü olarak, devam
takibi yani puantaj işlemi yaparak bordro hazırlayan bir görevi olan bu bölüm günümüzde
faaliyet alanını genişleterek bu ismi almıştır. En genel anlamıyla insan kaynakları, işveren ile
çalışan veya potansiyel çalışanların ilişkilerini düzenleyen süreçlerin genel adı ve işletmelerde
aynı adla anılan birimdir. İşgücü planlaması ile başlar, işe alım, ücretlendirme ve yan
menfaatler, endüstriyel/sendikal ilişkiler, kurumsal performans yönetimi, kariyer yönetimi ve
eğitim, çalışanların memnuniyetinin ölçümlenmesi, sosyal ve idari hizmetlerin tahsisi gibi
çalışanları ilgilendiren tüm konuları kapsar. İnsan kaynakları çalışanları, yasa gereği, iş arayan
bireylerden hiçbir maddi talepte bulunamazlar.
Yaklaşık 8100 m2 bir alan içerisinde içinde 4 katlı 5000 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde
öğrenim yapılmaktadır. Bununla birlikte her türlü spor aktivitelerine haiz spor salonumuz
bulunmaktadır. Kapalı alan içerisinde Derslikler, 50 bilgisayar kapasiteli Bilgisayar Salonu,
Yemekhane ve Kantin bulunmaktadır. İnsan Kaynakları programına 2009-2010 EğitimÖğretim yılında ÖSYM tarafından ek yerleştirmeyle 50 öğrenci alınması suretiyle program
eğitim vermeye başlamıştır. Programda kuramsal bilginin yanı sıra, uygulamalı eğitim-öğretim
yapılarak öğrencilerin becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciler 2. Yarıyıl ve
4. Yarıyıl sonlarında toplam 40 işgünü staj yaparak teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı
çalışmalarda bulunmaktadırlar. İnsan kaynakları mesleğinin uygulamasında, gelişen
teknolojilere paralel olarak, bilgisayarın yoğun kullanımı sağlanarak öğrenim gören
öğrencilerin sahip olması gereken bilgi ve beceriler verilmektedir.

Proğram Olanakları:
İnsan Kaynakları Proğramı mezunları, kamu ve özel sektörde meslek elemanı ünvanı ile
çeşitli işlerde çalışabilirler. Öte yandan İnsan Kaynakları elemanı ya da yöneticisi, İşletmenin
çalışan sayısını ve niteliğini belirlemeye, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasına,
var olan planların gözden geçirilmesine yardımcı olur, işletmeye başvuranların niteliklerini
değerlendirerek, uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar, çalışanların emeklilik, izin, hastalık,
yer değiştirme, çalışma ortamının düzeni ve kaynaklarının kullanımı gibi işlemlerini yürütür,
işe yeni alınanların ve çalışanların işe uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile
çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet içi eğitim programlarını düzenlemeye, eğitim
materyallerinin hazırlanmasına, eğitim sonrası eğitim sonuçlarını ölçmeye yardımcı olur,
işletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve politika
çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasına çalışır, işletmedeki tüm birim yöneticileri ile
iletişim ve bilgi alışverişi yapmada, sendikal ilişkilerde, iş kazalarının bölge çalışma
müdürlüğüne bildirilmesinde işveren temsilcisi rolündeki amirine yardımcı olur, toplam kalite
yönetiminin işletmeler ve kurumlar içinde öncülüğünü üstlenerek, çalışanların moralini,
motivasyonunu ve uyum düzeyini artırmaya çalışır, çalışanlara yönelik dönemsel Performans
Değerleme Sistemini düzenler, uygular ve sonuçlarını analiz edip yönetime rapor sunar.
Mezunlarımız sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm,
danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma
şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler. Özel söktürün yanı sıra Merkez Bankası,
Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası

Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi
kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı da bulabilirler. Kamuda ve özel sektörde Toplam Kalite
Yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazandığından bu bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç
yoğunlaşarak artacaktır. Her sektörde iş bulabilme şansları vardır. Çalıştıkları işyerlerinde
başarılı olanlar, İnsan kaynakları Yöneticisi veya Personel Yöneticisi olabilirler. Daha önceki
yıllarda mezun olan öğrencilerle kurulan iletişim sonucunda, öğrencilerimizin çoğunlukla
bankalarda, özel ve kamu hastahanelerinde, eğitim ve danışmanlık şirketlerinde istihdam
olanakları bulabildikleri bilgilerine ulaşılmıştır. Bunun yanında DGS sınavı ile 4 yıllık lisans
öğrenimine devam eden öğrencilerimizde mevcuttur.
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not
almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler. İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Kamu Yönetimi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi, bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilir.
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