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İşletme ve Yönetim Bilimleri 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları) 

 

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 

BİLGİ  

(Kuruksal, Olgusal) 

1 Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir 

x x x x 

x 

 x x x x x x 

 

BECERİLER 

(Bilişsel, Uygulamalı) 

1 Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip 

arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. 
  x 

  
x  x     

 

2 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin 

edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri 

yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları 

tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme 

becerisine sahiptir. 

x x  

  

 x  x    

 

YETKİNLİKLER 

(Bağımsız Çalışabilme ve 

Sorumluluk Alabilme 

Yetkinliği) 

1 Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar     x x x  x x  x  

2 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje 

hedeflerine uygun sorumluluk alır 
  x x x  x      

 

3 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.    x    x      

YETKİNLİKLER 

(Öğrenme Yetkinliği) 

1 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak 

değerlendirir 
 x x x   x   x   

 

2 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini 

kavradığını gösterir 
         x  x 

 

 

YETKİNLİKLER 

(İletişim ve Sosyal 

Yetkinlik) 

1 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler 

düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere 

yazılı ve sözlü olarak aktarır 

 x    x       

 

2 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar  x            

3 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar 

Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar 

    x         



yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanır 

4 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 

Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri 

izler ve meslektaşları ile iletişim kurar 

    

x 

       

x 

YETKİNLİKLER 

(Alana Özgü Yetkinlik) 

1 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun 

davranır 
    

 
     x  

 

2 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz 

eder ve etkin biçimde yürütür 
 x   

 
  x     

 

3 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir          x  x  

4 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür   x    x       

5 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite 

ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve 

güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir 

 x x   x     

 

x 
  

 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI ÇIKTILARI (PÇ) 

 

PÇ 1. İnsan kaynakları yönetimine ait temel kavramlara ve hukuki bilgiye sahip olmak. 

PÇ 2 Örgütsel yapı içerisinde insan kaynaklarının seçimi, eğitimi ve yerleştirilmesi, mülakat süreçleri, motivasyon, performans ve kariyer gelişimi, 

ücret yönetimi, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyişini algılar ve sağlar. 

PÇ 3 İnsan gücünü etkin, verimli ve insanın motivasyonunu ve mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirir. 

PÇ 4 Kalifiye ve üretken bir personel olma becerisini kazanmak ve iş alanında bu ilkeleri uygulamak. 

PÇ 5 Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak. 

PÇ 6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma becerisine sahip olmak. 



PÇ 7 Doğru bilgiye erişme ve onu kullanma, problem çözme, analitik, bütünsel ve stratejik düşünme ve karar verme gibi becerileri geliştirmek. 

PÇ 8 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarıyla uygulamak. 

PÇ 9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini iyi tanımak ve edindiği akademik bilgiyi hem küresel hem de yerel alanda uygulamak. 

PÇ 10 Alanına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek. 

PÇ 11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini anlamak ve her şart altında toplumsal ve evrensel değerlerden şaşmadan, sahip olduğu bilgileri, çevre ve 

kişilere saygılı, doğru ve güvenli şekilde kullanmak. 

PÇ 12 Sürekli değişen ve küreselleşen dünyada bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve yaşam boyu öğrenim felsefesini benimser. 

PÇ 13 İnsan kaynakları alanıyla ilgili uluslararası bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek için bir yabancı dili kullanmak 

 

 

 

 

 

 

 


