Program Adı: SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE KALİTE YÖNETİMİ
Program Türü: Tezsiz Yüksek Lisans

Program Profili: 2002 yılında Kalite Yönetimi adıyla açılan program, yenilikçi bir yaklaşımla
2014 yılında “Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi” adını almıştır. Türkiye’de
Sürdürülebilirlik odaklı Kalite Yönetimi yüksek lisans eğitimi veren ilk ve tek programdır.
Uluslararası düzeyde ise sayılı programlar arasında yer almaktadır. Program, sosyal bilimlerin
pek çok alanı ile işbirliği içinde olan interdisipliner nitelikte bir programdır. Program,
özellikle çalışma hayatında yer alan, Kalite Yönetimi ve Sürdürülebilirlik alanında
uzmanlaşmak isteyen adaylara, iş dünyasının gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda;
araştırıcı, uygulayıcı, bilimsel düşünce ve sürdürülebilirlik perspektifine sahip kalite uzmanı/
yöneticisi olma fırsatı sunmaktadır. Öğrencilerin, sürdürülebilir kaliteyi yaşam felsefesi haline
getirmeleri ve hem bireysel olarak kendilerine hem de çalıştıkları kurum ve ülkelerine değer
katması hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri(örneklerle):
Mezunlar, kalite yönetimi sistemleri ve sürdürülebilir büyüme hakkında temel bilgileri edinip
bu

bilgileri

işletmelerin

uygulamalarıyla

ilişkilendirebilirler.

İşletmelerde

kalite

uygulamalarına ilişkin veri toplama, analiz etme, karar alma ve sorun çözme süreçlerini
yönetebilir, işletmelerde oluşan kalite programların çözüm odaklı yaklaşabilirler. Rekabet
üstünlüğünü sürekli hale getirebilmenin, kalite yönetiminin sürdürülebilirliği ile mümkün
olduğunu kavrarlar.
Hizmet ve ürün sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin kalite ile ilgili birimlerinde; kalite
iyileştirme sorumlusu, kalite mühendisi/ uzmanı/ temsilcisi/ koordinatörü gibi alanlarda
çalışabildikleri gibi sürdürülebilirlik açısında varlığı gün geçtikçe önem kazanan
departmanlarda sürdürülebilirlik profesyoneli, sosyal uygunluk denetçisi, sosyal sorumluluk
uzman/ yöneticisi gibi geleceğin meslekleri olmaya aday alanlarda da görev yapabilirler.

Program Adı: SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE KALİTE YÖNETİMİ
Program Türü: Tezli Yüksek Lisans

Program Profili: 2002 yılında Kalite Yönetimi adıyla açılan program, yenilikçi bir yaklaşımla
2014 yılında “Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi” adını almıştır. Türkiye’de
Sürdürülebilirlik odaklı Kalite Yönetimi yüksek lisans eğitimi veren ilk ve tek programdır.
Uluslararası düzeyde ise sayılı programlar arasında yer almaktadır. Program, sosyal bilimlerin
pek çok alanı ile işbirliği içinde olan interdisipliner nitelikte bir programdır. Program, Kalite
Yönetimi ve Sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak isteyen adaylara, alanla ilgili bilgi
birikimi ve bilimsel düşünebilme yetisi kazandırarak onlara hem sürdürülebilirlik
perspektifine sahip kalite uzmanı/ yöneticisi olma fırsatı hem de akademik olarak kendilerini
geliştirebilme fırsatı sunmaktadır. Öğrencilerin, sürdürülebilir kaliteyi yaşam felsefesi haline
getirmeleri ve hem bireysel olarak kendilerine hem de çalıştıkları kurum ve ülkelerine değer
katması hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri(örneklerle):
Mezunlar, kalite yönetimi sistemleri ve sürdürülebilir büyüme hakkında temel bilgileri edinip
bu

bilgileri

işletmelerin

uygulamalarıyla

ilişkilendirebilirler.

İşletmelerde

kalite

uygulamalarına ilişkin veri toplama, analiz etme, karar alma ve sorun çözme süreçlerini
yönetebilir, işletmelerde oluşan kalite programların çözüm odaklı yaklaşabilirler. Rekabet
üstünlüğünü sürekli hale getirebilmenin, kalite yönetiminin sürdürülebilirliği ile mümkün
olduğunu kavrarlar.
Hizmet ve ürün sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin kalite ile ilgili birimlerinde; kalite
iyileştirme sorumlusu, kalite mühendisi/ uzmanı/ temsilcisi/ koordinatörü gibi alanlarda
çalışabildikleri gibi sürdürülebilirlik açısında varlığı gün geçtikçe önem kazanan
departmanlarda sürdürülebilirlik profesyoneli, sosyal uygunluk denetçisi, sosyal sorumluluk
uzman/ yöneticisi gibi geleceğin meslekleri olmaya aday alanlarda da görev yapabilirler.
Doktor

programlarına

katılıp

akademik

olarak

gelişimlerini

sürdürebilirler.

