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Dış Ticaret Programı 

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönleri 

 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Başmakçı Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü tarafından 

hazırlanan Öz Değerlendirme Raporu ve Akran Değerlendirme Raporu incelenmiş olup, genel 

itibarıyla raporların uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda raporlardan anlaşıldığı üzere, 

yapılan değerlendirmeler neticesinde Programın güçlü yönleri, gelişmeye açık yönleri ve 

iyileştirmeye yönelik öneriler aşağıda açık bir şekilde belirtilmiştir: 

 

Bölümde önlisans eğitimi devam etmektedir. Bölüme kabul edilen öğrencilerin kabulünde göz 

önüne alınan kriterlerin izlendiği ve bunların yıllara göre gelişiminin değerlendirildiği 

kanıtlanmıştır. Bölümde öğrencilerin ders başarılarının, sınav, ödev, sunum veya proje ödevleri 

gibi araçlarla ölçülmekte olduğu ve program kapsamındaki derslerdeki başarılarının şeffaf, adil 

ve tutarlı yöntemlerle ölçüldüğü sunulan kanıtlardan anlaşılmaktadır. Bölümde, öğrencilerin 

mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine 

getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olduğu gösterilen 

kanıttan anlaşılmaktadır. Programın eğitim amaçları açıklayıcı ve anlaşılır bir şekilde 

tanımlanmıştır. Bölümün belirlediği misyon, vizyon ve hedefleri Afyon Kocatepe Üniversitesi 

ile Başmakçı MYO’un misyon ve vizyon hedefleriyle uyumludur. Bölümün dış paydaşlarının 

da sürece dahil edilmesi iyileştirmeye açık yönlerinden biridir. Bölümün program eğitim 

amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir eğitim planı (müfredatı) mevcut olup; plan bu 

ölçütte verilen ortak bileşenler ve disipline özgü bileşenleri içermektedir. Programın iç ve dış 

paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda ders müfredatı uygun aralıklarla güncellenmelidir. 

Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerin program çıktılarını sağladıkları, sunulan 

kanıtlardan anlaşılmaktadır. Dış Ticaret Bölümünde kadrolu olarak görev yapan 1 Öğr. Gör. 

bulunmaktadır. Eksik öğretim kadrosunun tamamlanması programın iyileştirmeye açık 

yönlerinden biri olarak görülmektedir. Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim 

amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer 

hazırlamaya yardımcı olacak düzeydedir. Öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak 

veren, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, 

mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini canlandıran uygun 

altyapı mevcudiyeti programın iyileştirmeye açık yönüdür. Öğrencilere sunulan kütüphane 

olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli düzeydedir. Program 

gereksinimlerini karşılayacak teknik ve idari kadrolar, program çıktılarını sağlamaya destek 

verecek sayı ve nitelikte değildir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler neticesinde Dış Ticaret bölümü akademik kadrosunu 

güçlendirmesi durumunda akreditasyon sürecine başlayabileceği düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bankacılık ve Sigortacılık Programı 

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönleri 

 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Başmakçı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 

Bölümü tarafından hazırlanan Öz Değerlendirme Raporu ve Akran Değerlendirme Raporu 

incelenmiş olup, genel itibarıyla raporların uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda 

raporlardan anlaşıldığı üzere, yapılan değerlendirmeler neticesinde Programın güçlü yönleri, 

gelişmeye açık yönleri ve iyileştirmeye yönelik öneriler aşağıda açık bir şekilde belirtilmiştir: 

 

Bölümde önlisans eğitimi devam etmektedir. Bölüme kabul edilen öğrencilerin kabulünde göz 

önüne alınan kriterlerin izlendiği ve bunların yıllara göre gelişiminin değerlendirildiği 

kanıtlanmıştır. Bölümde öğrencilerin ders başarılarının, sınav, ödev, sunum veya proje ödevleri 

gibi araçlarla ölçülmekte olduğu ve program kapsamındaki derslerdeki başarılarının şeffaf, adil 

ve tutarlı yöntemlerle ölçüldüğü sunulan kanıtlardan anlaşılmaktadır. Bölümde, öğrencilerin 

mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine 

getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olduğu gösterilen 

kanıttan anlaşılmaktadır. Programın eğitim amaçları açıklayıcı ve anlaşılır bir şekilde 

tanımlanmıştır. Bölümün belirlediği misyon, vizyon ve hedefleri Afyon Kocatepe Üniversitesi 

ile Başmakçı MYO’un misyon ve vizyon hedefleriyle uyumludur. Bölümün dış paydaşlarının 

da sürece dahil edilmesi iyileştirmeye açık yönlerinden biridir. Bölümün program eğitim 

amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir eğitim planı (müfredatı) mevcut olup; plan bu 

ölçütte verilen ortak bileşenler ve disipline özgü bileşenleri içermektedir. Programın iç ve dış 

paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda ders müfredatı uygun aralıklarla güncellenmelidir. 

Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerin program çıktılarını sağladıkları, sunulan 

kanıtlardan anlaşılmaktadır. Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde kadrolu olarak görev yapan 

2 Öğr. Gör. bulunmaktadır. Eksik öğretim kadrosunun tamamlanması programın iyileştirmeye 

açık yönlerinden biri olarak görülmektedir. Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim 

amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer 

hazırlamaya yardımcı olacak düzeydedir. Öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak 

veren, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, 

mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini canlandıran uygun 

altyapı mevcudiyeti programın iyileştirmeye açık yönüdür. Öğrencilere sunulan kütüphane 

olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli düzeydedir. Program 

gereksinimlerini karşılayacak teknik ve idari kadrolar, program çıktılarını sağlamaya destek 

verecek sayı ve nitelikte değildir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler neticesinde Bankacılık ve Sigortacılık bölümü akademik 

kadrosunu güçlendirmesi durumunda akreditasyon sürecine başlayabileceği düşünülmektedir. 

 


