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İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU  

A. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER  

 

A.1 İletişim Bilgileri 
 

Boyabat Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu Başkanı 

Öğr. Gör. Nazlı ÜLKER HANÇER 

Boyabat Meslek Yüksekokulu, Sinop Üniversitesi, 57200, Sinop, Türkiye 

0368 315 0101 /5700 

nulker@sinop.edu.tr 

 

Boyabat Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu Üyesi 

Öğr. Gör. Recep KURAL 

Boyabat Meslek Yüksekokulu, Sinop Üniversitesi, 57200, Sinop, Türkiye 

0368 315 0101 /5703 

recepkural@sinop.edu.tr 

 

Boyabat Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu Üyesi 

Mehmet Emin ERDOĞAN 

Boyabat Meslek Yüksekokulu, Sinop Üniversitesi, 57200, Sinop, Türkiye 

0368 315 0101 /5704 

meerdogan@sinop.edu.tr 

  

A.2 Tarihsel Gelişimi  
 

Boyabat Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.09.1994 tarihli 

toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve 2007 yılında Sinop Üniversitesi'nin 

kurulması ile buraya bağlanmıştır. 1995–1996 Eğitim-Öğretim yılında İnşaat Teknolojisi ve 

Harita ve Kadastro Programlarıyla Eğitim-Öğretime başlanmış olup, bu programlara 2014-

2015 Eğitim-Öğretim yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, 2017-2018 Öğretim yılında 

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Programları eklenmiştir. 2019-

2020 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla öğrenci alımı planlanan yeni programlar Mülkiyet Koruma 

ve Güvenlik Bölümü altında  “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı”, Mimarlık ve Şehir 

Planlama Bölümü altında "Mimari Restorasyon Programı"dır. 

mailto:nulker@sinop.edu.tr
mailto:recepkural@sinop.edu.tr
mailto:meerdogan@sinop.edu.tr
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Meslek Yüksekokulu, Boyabat’tan 6 km. uzaklıkta bulunan Sanayi Sitesindeki Çıraklık-

Eğitim merkezinde geçici hizmet binasında eğitim-öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuz 

30.05.2006 tarihinde inşaatı tamamlanan kendi hizmet binasına taşınmıştır.  

Yüksekokulumuz fiilen 1 Yüksekokul Müdürü, 1 Yüksekokul Müdür Yardımcısı, 1 

Yüksekokul Sekreteri, 22 Öğretim Görevlisi ve 11 İdari Personel olmak üzere toplam 36 

personelle hizmet vermektedir. 

Boyabat Meslek Yüksekokulu’nda, 4 amfi, 8 sınıf, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 teknik 

resim sınıfı,  1 İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı,  1 İnşaat Laboratuvarı ve 1 Harita 

Laboratuvarı bulunmaktadır.  

Öğrenciler, Boyabat Yerleşkesinde bulunan ücretsiz internet imkânından faydalanabilir, 

kütüphanede ilgi duydukları alanlardaki güncel kitap ve dergilere, edebi eserlere ve romanlara 

ulaşabilir, araştırma yapabilir, futbol, basketbol, voleybol sahaları ve kantinde boş zamanlarını 

en iyi şekilde değerlendirebilirler. Ayrıca öğrenciler konferans ve seminer salonumuzda 

kültürel ve sanatsal etkinlikleri izleyebilmekte, söyleşilere ve etkinliklere katılabilmektedirler. 

Meslek Yüksekokulumuzda bulunan yemekhanede öğrenciler için günde iki öğün 

(öğlen+akşam) yemek servisi de sunulmaktadır. 

Tablo 1. Akademik Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Listesi 

Program 

Hazırlık 1.Sınıf 2.Sınıf Birim Toplamı 

E K T E K T E K T E K T 

İş Sağliği Ve Güvenliği  1   1 34 23 57 43 18 61 78 41 119 

Harita Ve Kadastro        24 16 40 52 27 79 76 43 119 

Tekstil Teknolojisi              1 2 3 1 2 3 

İnşaat Teknolojisi        24 7 31 47 9 56 71 16 87 

Coğrafi Bilgi Sistemleri              1   1 1   1 

Emlak Ve Emlak Yönetimi        18 3 21 8 5 13 26 8 34 

Harita Ve Kadastro (İ.Ö.)             34 20 54 34 20 54 

İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) 1   1       29 3 32 30 3 33 

İş Sağliği Ve Güvenliği (İ.Ö.) 1   1 31 15 46 45 20 65 77 35 112 

 Toplam : 3  3 3 131 64 195 260 104 364 394 168 562 
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A.3 Üniversitemiz Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası  

  Misyon 

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiştirmek, bilim ve 

teknoloji üreterek toplumun hizmetine sunmak suretiyle bölgesine ve ülkesine katkı 

sağlamaktır. 

Vizyon 

Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine daha fazla katkı 

sağlayan, bölgenin çevre ve turizm yönünden gelişmesini önceleyen, en az bir alanda 

ihtisaslaşmış, bilim ve teknoloji üreterek bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında 

başat rol oynayan, akademi camiasında saygınlığını ispatlamış, paydaş memnuniyet inin ve 

katılımcı yönetim anlayışının üst düzeyde olduğu, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan 

çevreci ve engelsiz bir üniversite olmaktır. 

        Kalite Politikası 

       Çağdaş, milli ve kültürel değerlere saygılı öğrenci merkezli eğitim ve öğretim yaklaşımı, 

etkinlik ve verimlilik odaklı bütünleşik yönetim yaklaşımı, bölgesel, ulusal ve uluslararası 

beklentilere karşılık vermeyi amaçlayan araştırma yaklaşımından oluşan kalite politikasına 

sahiptir. 

A.4 Birimimiz Misyon ve Vizyonu 
 

 Misyon 

 Mesleki eğitim alanında bölge ve ülke ihtiyaçlarına yönelik, meslek ahlâkı ve sosyal 

sorumluluk bilinciyle hareket eden, çalışma hayatında ihtiyaç duyulan iş gücünü karşılamak 

amacıyla alanı hakkında gerekli bilgi, beceri ve uygulama yeterliliğine sahip olan nitelikli 

meslek elemanları yetiştirmek. 

 

 Vizyon 

Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu, çağın gereksinimleri doğrultusunda kendini 

geliştiren nitelikli meslek elemanları yetiştirilmesine katkı sağlayan, dış paydaşları ile bağları 

güçlü, yenilikçi ve girişimci uygulamaları takip eden, çevreye duyarlı bir meslek yüksekokulu 

olmak. 
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 İdarenin Amaç ve Hedefler  

 Misyonu yerine getirebilmek için vizyona ulaşılmasının hedeflendiği birimimizde kalite 

politikası çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik fiziksel ve teknolojik donanımı 

aşamalı olarak iyileştirmek, eğitim kalitesini artırmak için bölüm müfredatını güncelleştirmek, 

dış paydaşlar ile işbirliğini geliştirmek, öğrencileri mezuniyet sonrası takip etmek 

hedeflenmektedir. 

 

A.5 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri  
 

Tablo 2. Akademik Birim Program Listesi 

Program Adı 
Program Türü Program Seviyesi 

Program Dili 
Normal 

Öğretim 

İkinci 

Öğretim 
Önlisans Lisans 

Coğrafi Bilgi Sistemleri 

 
√  √  Türkçe 

Emlak ve Emlak Yönetimi 

 
√  √  Türkçe 

Harita ve Kadastro 

 
√ √ √  Türkçe 

İnşaat Teknolojisi 

 
√ √ √  Türkçe 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

 
√ √ √  Türkçe 

Mimari Restorasyon √  √  Türkçe 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik √  √  Türkçe 

 

A.6 Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 
 

Meslek Yüksekokulumuzda Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda hizmet sunan ve 

destek veren birim bulunmamaktadır. 

 

A.7 İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar  
 

Yüksekokulumuzun ilk iç değerlendirme raporudur. 
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B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

  

Yüksekokulumuzda, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi 

ve beceriye sahip, bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık, sorgulayıcı-yaratıcı düşünebilen, 

kendini ifade edebilen, mükemmele ulaşmayı hedefleyen, bölgemizin ve şehrimizin 

gelişmesine sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkıda bulunabilecek, kendine verilen 

görev ve sorumlulukları istenilen kalite ve zamanda yerine getirebilecek nitelikli eleman 

yetiştirmek üzere eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Misyon, vizyon ve hedeflerimize 

ulaşabilmek için eğitim-öğretime, bilimsel araştırmaya, tanıtıma, altyapıya vb. yönelik aşağıda 

sıralanan çeşitli amaçlar ile bunlara yönelik ölçme ve izleme kriterleri belirlenmiştir.  

 

Tablo 3.Boyabat Meslek Yüksekokulu amaçları ve bunlara yönelik ölçme/izleme kriterleri  

Amaçlar  Ölçme ve İzleme Kriterleri 

Eğitim- Öğretime Yönelik Amaçlar  

Staj imkânlarının artırılması ve üniversite sanayi 
işbirliği kapsamında daha etkin hale getirilmesi 

1. Öğrencilerin staj yaptıkları yerlerin sayısı  
2. Staj yapılan yerlerden alınan geribildirimler  

Öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin 

azaltılması 

1. Öğretim elemanı başına düşen haftalık ders 

saati 

Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 
azaltılması 

1. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı  

Öğrenci memnuniyet oranının artırılması 1. Öğrenci memnuniyet anketleri 

Öğretimde bilişim teknolojilerinden yeterince 

yararlanılması 

1. Öğrencilerin kullanabileceği internet 
bağlantılı bilgisayar sayısı  

2. Bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülen 

derslerin etkinliğinin artırılması 

Öğrencilere etkili rehberlik ve danışmanlık 

hizmeti verilmesi 

1. Öğrenci memnuniyet anketleri 
2. Öğrenci akademik danışmanların her 

akademik yarıyılda danışmanı olduğu 

öğrenciler ile en az iki kez bilgilendirme ve 
durum değerlendirmesi amacıyla toplantı 

yapılması, öğrencilerin görüş ve önerilerinin 

alınması 

Bilimsel Araştırmaya Yönelik Hedefler  

İndekse giren yayın sayısının artırılması 1. Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 

Fuar, kongre, sempozyum ve seminerlere 

katılımın artırılması 

1. Öğretim elemanı başına düşen kongre, 

sempozyum ve seminer sayısı 

Üniversite-Sanayi işbirliği koordinatörlüğünün 

kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi 

1. İşyeri gezilerinin yaygınlaştırılması 

2. Sanayinin beklenti ve talepleri doğrultusunda 

eğitimler düzenlemek 



 

6 

 

Bilimsel yayın kalitesinin artırılması 

1. Öğretim elemanı başına düşen yıllık atıf sayısı  

2. Dergilere yapılan bilim kurulu ve editörlük 
sayısının artırılması 

Akademik personelin proje yapmaya teşvik 
edilmesi 

1. Öğretim elemanı başına düşen yıllık proje 
sayısı 

Altyapı Geliştirme Hedefleri 
1. Kütüphanedeki ilgili kitap ve süreli yayın 

sayısının artırılması 

İnsan Kaynakları Yönetimi Hedefleri  

Akademik ve idari personelin nitelik ve 

niceliğinin artırılması 

1. Öğrenci anketleri  

2. Eğitici eğitimi alan öğretim elemanı sayısı  

3. Yeni katılan personel sayısı 
4. Hizmet İçi Eğitim 

 

Meslek Yüksekokulu olarak kaliteli eğitimi daha üst düzeylere ulaştırabilmek için 

önümüzdeki yıllarda öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalar yapabilmesi yönünde gerekli 

desteğin sağlanması planlanmaktadır. Program ve ders içerikleri güncellenecek, öğretim 

elemanı başına düşen ders yükü ve öğrenci sayılarının azaltılması için ihtiyaç duyulan 

bölümlere öğretim elemanı kadrosu tahsisi için gerekli taleplerde bulunulacaktır.  

Üniversitelerin hedefi olan çağdaş eğitim ve öğretim seviyesine ulaşmaları ancak 

kurumsal kimliklerini geliştirmeleri, kurumu meydana getiren tüm öğelerin niteliklerini ve iç 

paydaşların kuruma olan bağlılıklarını artırmaları ile mümkün olabilir. Bu anlayış çerçevesinde 

Boyabat Meslek Yüksekokulu personel ve öğrencilerinin gelişimini destekleyecek ve sunulan 

hizmetlerin kalitesini arttıracak hedefler benimsemiştir. Bu hedefleri yerine getirirken mali 

olanakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuz kalite güvence sisteminin etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülebilmesi ve performans değerlendirmesinin yapılabilmesi için her türlü çabayı azami 

düzeyde gösterecektir. İç değerlendirme ve dış değerlendirme sonuçlarına göre süreçlerdeki 

iyileştirmeler gerçekleştirilecek ve sonuçları izlenecektir. Bunun için Meslek Yüksekokulumuz 

bünyesinde oluşturulan Kalite Komisyonu belirli dönemlerde bir araya gelerek çalışmalar 

yapacaktır. Komisyon üyeleri dışındaki öğretim elemanları ve diğer iç paydaşlar ile dış 

paydaşların kalite güvence sistemine katılım ve katkılarını sağlamak üzere anketler 

düzenlenecek ve değerlendirilecektir. 
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 Kanıtlar 

 Kuruma Ait Belgeler: 

 

Dış Paydaş Anketi 

Mezun Öğrenci Anketi 

2018 Birim Faaliyet Raporu 

 

 İyileştirme Kanıtları: 

Eğiticilerin Eğitimi Programı 2.Grup.pdf 

Ek-1 Diğer Kamu Kurum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile 

İmzalanan Protokoller 

 

C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

 

C.1 Programların Tasarımı ve Onayı  
 

Eğitim-Öğretim programları, YÖK’ün mesleki yeterlilik çerçeve programları temel 

alınarak ilgili alanlardaki bölüm başkanı ve öğretim elemanları tarafından tasarlanmaktadır. 

Öncelikle Yükseköğretim programlarında bulunan ulusal ve uluslararası amaç ve müfredatlar 

incelenir, daha sonra iç ve dış paydaşların (öğrenciler, öğretim elemanları, mezun öğrenciler, 

kamu/özel kuruluşları, sanayi işletmeleri, Sivil Toplum Kuruluşları vb.) beklentileri ve 

ihtiyaçları doğrultusunda programların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanır. 

Program yeterlilikleri iç ve dış paydaşlardan alınan geri bildirimler (mezun öğrenci ve 

işveren ile yapılan yüz yüze görüşmeler ve uygulanan anketler vb.) göz önünde bulundurularak 

akademik bölüm kurulları tarafından belirlenmektedir. 

Öğretim programlarımızın yeterlilikleri, programın tasarımı aşamasında, Türkiye 

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) ile ilişkilendirilmektedir.  

Yürütülen programların yeterlilikleriyle, ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme 

yapılmakta ve program bazında her ders için öğrenme çıktıları ile program amaçlarına 

katkılarını gösteren ders/program yeterlilikleri matrisleri oluşturulmaktadır. Bu bilgilere 

Öğrenci Bilgi Paketi kurumsal Bologna Bilgi Sistemi sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. 

http://bmyo.sinop.edu.tr/Duyurular-4195
http://bmyo.sinop.edu.tr/Duyurular-4196
http://bmyo.sinop.edu.tr/dosya/Boyabat_Meslek_Yuksekokulu_websitesi/i%C3%A7%20kontrol/2018%20B%C4%B0R%C4%B0M%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORU.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sinop/2018/ProofFiles/E%C4%9Fiticilerin%20E%C4%9Fitimi%20Program%C4%B1%202._Grup.pdf
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/
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Yeni bir bölüm/program açılma sürecinde Yükseköğretim Kurulu yükseköğretimde 

program açma çerçevesine göre ilgili başvuru dosyası hazırlandıktan sonra yönetim kurulunda 

programın açılıp açılmayacağı onaylanır ve program açma kararı alınırsa dosya üniversite 

senatosuna gönderilir. Burada onaylanması halinde başvuru dosyası üniversite tarafından 

Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. Buradan alınacak onay sonucunda bölüm/program açılır. 

Programların eğitim amaçları ve kazanımları Öğrenci Bilgi Paketi kurumsal internet adresi 

üzerinden kamuoyuna ilan edilmektedir. 

Kanıtlar 

 Kuruma Ait Belgeler: 

  Harita ve Kadastro Program Bilgileri 

Emlak ve Emlak Yönetimi Program Yeterlilikleri ve TYYÇ Matrisleri  

 

C.2 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 
2011 yılından itibaren Yükseköğretim programlarımızda yer alan derslerin kredi değerleri 

(AKTS) Bologna süreci kriterleri göz önünde bulundurularak (ders saati, teorik, uygulama, 

ödev, proje, seminer, sınav, sözlü sunum vb.) öğrenci iş yüküne göre belirlenmektedir. Derslere 

ilişkin öğrenci iş yükü, dersten sorumlu öğretim elemanları tarafından belirlenmektedir. Ayrıca 

öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri stajların 

iş yükleri belirlenmiş (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmiştir.  

Uluslararası hareketlilik programlarında da öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi (AKTS) 

işletilmektedir. Diploma eki ve transkriptlerde uluslararası hareketliliğe ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuzda öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımını benimseyen bir Kalite 

Politikası tanımlanmıştır. Bu yaklaşımın bir gereği olarak öğrencilerin proje, ödev, sosyal 

sorumluluk etkinlikleri, teknik geziler, işyeri eğitimi süreci vb. yollarla eğitim ve öğretimde 

aktif rol almaları sağlanmaktadır. Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin memnuniyet düzeyleri de 

anketler yoluyla tespit edilmektedir. Üniversitemizde her yarıyıl sonunda elektronik ortamda 

tüm öğrencilere uygulanan Öğretim Elemanı/Ders Değerlendirme Anketi sonuçları öğretim 

elemanlarımız ile paylaşılmaktadır. Öğretim elemanlarının bu anketten elde edilen sonuçları 

aktif öğrenme konusunda kendi yeterliklerini geliştirmek üzere kullanmaları beklenmektedir. 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/program_hakkinda.aspx?lang=tr&curProgID=552
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/bologna_tyyc_ext.aspx?curProgID=8023&lang=tr
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Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli eğitim konusundaki yetkinliğinin geliştirilmesine 

yönelik olarak hizmet içi eğitim (öğrenme, öğretme ve ölçme değerlendirme yöntemleri) 

verilmeye başlanmıştır. 

Öğrenciler şikâyet ve taleplerini akademik danışmanlar aracılığı ile ya da doğrudan 

Müdürlüğümüze yapmaktadırlar. Bu şikâyet ve talepler Müdürlüğümüz tarafından 

değerlendirilmekte ve öğrenci yapılan işlemler ile ilgili bilgilendirilmektedir. Bunların yanı sıra 

tüm iç ve dış paydaşlar hem web ortamında (Dilek İstek Kutusu) hem de birimlerde fiziki olarak 

bulunan Dilek ve İstek Kutuları aracılığı ile görüş ve önerilerini doğrudan Rektörlük Makamına 

iletebilmektedir. 

Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimize başta akademik danışmanlık hizmetleri olmak 

üzere öğrenim hayatları boyunca öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi, Özel 

Öğrencilik), engelsiz yaşam vb. konularda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetler 

kanunlar, yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde tanımlanmış ve güvence altına alınmıştır. 

Bu yönetmelik ve yönergelere Mevzuat ve Yönetmelikler kurumsal internet sayfasından 

erişilebilmektedir. Danışmanlık sisteminin etkinliğine ve değerlendirilmesine ilişkin, 

danışmanların öğrencilerle yapmış oldukları toplantıların tutanakları Müdürlüğümüze 

gönderilmektedir. Bu tutanaklar Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir. 

Doğru, adil ve tutarlı değerlendirmeyi güvence altına almak için ölçme ve değerlendirmeye 

ilişkin metotlar öğrenci bilgi paketi üzerinden öğrencilere ve dış paydaşlara ilan edilmekte olup 

bu süreçlerin uygulanması yönetmeliklerle güvence altına alınmaktadır. Öğrencilerin 

mezuniyete hak kazanması için öğrenim gördüğü Yükseköğretim programı için tanımlanmış 

olan AKTS kredisini tamamlaması ve 4.00 üzerinden 2.00 genel ağırlıklı ortalama başarı 

koşulunu sağlaması gerekmektedir. Kurumda, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi 

engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler konuya 

ilişkin yönetmeliklerde yer almaktadır (Mevzuat ve Yönetmelikler, Bologna Bilgi Sistemi). 

Kanıtlar 

 Kuruma Ait Belgeler: 

2018-2019 Güz Dönemi Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi 

Sonuçları 

İnşaat Teknolojisi Programı Ders Müfredatı    

 

http://www.sinop.edu.tr/dilek_istek_kutusu
http://oidb.sinop.edu.tr/Mevzuat_Yonetmelikler
http://oidb.sinop.edu.tr/Mevzuat_Yonetmelikler
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/
http://kalite.sinop.edu.tr/dosya/20182019GuzDonemiOgretimElemaniveDersDegerlendirmeAnketiSonuclari.pdf
http://kalite.sinop.edu.tr/dosya/20182019GuzDonemiOgretimElemaniveDersDegerlendirmeAnketiSonuclari.pdf
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&curProgID=551
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&curProgID=551
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 İyileştirme Kanıtları: 

Eğiticilerin Eğitimi Programı 2.Grup.pdf 

Teknik Gezi 

 

C.3 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma  
 

 

Meslek Yüksekokulumuza öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile kabul edilmektedirler. Merkezi 

Yerleştirme ile gelen öğrenci grupları dışında kalan öğrencilerin kabulünde ise, uluslararası 

(yabancı uyruklu), yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin yönetmelik, yönerge ve senato 

kararları uygulanmaktadır (Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi, Önlisans ve 

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Yönergesi).  

Öğrencinin kabulü Üniversitemizin Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılmaktadır. 

Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için yüksekokulumuza kayıt 

yaptırdıkları dönem başında bölüm öğretim elemanları tarafından üniversite,  meslek 

yüksekokul ve kayıt yaptırdıkları bölüm hakkında oryantasyon eğitimi verilmektedir.  

Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki 

akademik başarısını teşvik etmek için ikinci öğretim öğrencilerinden ilk %10’luk dilime 

girenlerden normal öğretim ücreti alınmaktadır. Ayrıca Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 

(GANO) 2,50 ve üzerinde olan öğrencilerin kendi bölümlerinde üstten ders alarak bölümlerini 

erken bitirmeleri mümkün olmaktadır. 

Öğrenci danışmanlığı bölümler tarafından belirlenen öğretim elemanlarınca yürütülür. 

Öğrenci akademik danışmanları, her akademik yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler ile en az 

iki kez bilgilendirme ve durum değerlendirmesi amacıyla toplantı yapılıp, öğrencilerin görüş 

ve önerileri bir tutanak ile tespit edilir. Akademik danışman her yarıyılın sonunda yapılan 

toplantılara ilişkin tutanaklar ile varsa görüş ve önerilerini müdürlüğe iletir. Öğrenci danışmanı 

ile Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden çevrimiçi iletişim kurabilir ve kayıt işlemlerini 

interaktif olarak gerçekleştirebilir. Danışmanlık büyük ölçüde ders kayıtları sırasında önem 

kazanmasına karşın, öğrenciler danışman öğretim üyelerine sosyal ve kültürel konularda da 

başvurup bilgi alabilirler. Danışmanlar öğrencilerin mali, ailevi ve diğer benzeri sorunları ile 

de ilgilenirler. 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/sinop/2018/ProofFiles/E%C4%9Fiticilerin%20E%C4%9Fitimi%20Program%C4%B1%202._Grup.pdf
http://mulkiyet.bmyo.sinop.edu.tr/Etkinlikler-1
http://oidb.sinop.edu.tr/fileman/Uploads/oidb/Uluslararas%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenci%20Ba%C5%9Fvuru%20ve%20Kay%C4%B1t%20Kabul%20Y%C3%B6nergesi.pdf
http://oidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/yatay_gecis_ilkeleri.pdf
http://oidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/yatay_gecis_ilkeleri.pdf
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Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerimizin ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA değişim 

programlarından yararlanması için belirli kriterler dâhilinde imkân verilmektedir. 

Öğrencilerimiz ERASMUS değişim programı ile Avrupa’da anlaşmalı olunan üniversitelerde 

bir ya da iki dönem öğrenim görebilmektedirler. Ayrıca aynı program kapsamında yurtdışında 

uygun görülen firma ya da üniversitelerde staj yapabilmektedirler. FARABİ değişim programı 

ile de yurtiçi üniversitelerde bir yıl öğrenim görebilmektedirler. Bu programların düzgün 

yürütülebilmesi bakımından da AKTS kredi sistemi meslek yüksekokulumuzun tüm 

bölümlerinde kullanılmaktadır. MEVLANA değişim programı ile de diğer değişim 

programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı 

bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.  

Kanıtlar 

 Kuruma Ait Belgeler: 

2019-2020 Akademik Yılında Farabi Değişim Programından Yararlanan 

Öğrencilerimiz 

 İyileştirme Kanıtları: 

    Erasmus Bölüm Koordinatörlerimize Yönelik Bilgilendirme Toplantısı 

C.4  Eğitim-Öğretim Kadrosu  
 

Yüksekokulumuz bünyesinde eğitim - öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilecek sayıda 

ve nitelikte kadrolu ve görevlendirme ile çalıştırılan akademik personel bulunmaktadır. Meslek 

Yüksekokulumuzda unvanlarına göre kadrolu ve görevlendirme ile çalıştırılan akademik 

personel sayısı aşağıdaki Tabloda verilmiştir. 

Tablo 4.Eğitim-Öğretim Kadrosu 

Bölüm Program 
Öğretim 

Görevlisi 
Toplam 

İnşaat İnşaat Teknolojisi 4 4 

Mimarlık ve Şehir Planlama 

Harita ve Kadastro 3 

9 Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 

Mimari Restorasyon 3 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 
İş Sağlığı ve Güvenliği 3 

6 
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 3 

Toptan ve Perakende Satış Emlak ve Emlak Yönetimi 4 4 

Ortak Dersler(Türk Dili/Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi/Yabancı Dil) 3 3 

http://farabi.sinop.edu.tr/Duyurular-1072
http://farabi.sinop.edu.tr/Duyurular-1072
https://www.sinop.edu.tr/Etkinlikler/3295
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Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçlerde; 

a) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri, 

b)  Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama kriterleri 

uygulanmaktadır. 

Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri 

2547 sayılı Kanunun 31’inci ve 40’ıncı maddeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir.  

Birimdeki ders görevlendirmeleri yapılırken öncelikle öğretim elemanlarının uzmanlık 

alanları çerçevesindeki ders talepleri ve ders planları bölüm başkanlıklarınca alınmakta ve 

değerlendirilmektedir. Bölüm başkanlıklarınca uygun görülen (akademik personelin çalışma 

alanı/akademik uzmanlık alanı vb. ile ders içeriklerinin örtüşmesi sonucunda) ders dağılımları 

meslek yüksekokulumuz kurulunca güvence altına alınmaktadır. 

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

iyileştirmek için yurt içi/dışı bilimsel etkinliklere bütçe imkânları çerçevesinde katılım desteği 

verilmeye çalışılmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü 

tarafından, eğitim-öğretim kadrosundaki personelin akademik gelişimini sağlamak amacıyla proje 

desteği verilmektedir. Bilimsel yayın veri tabanlarına erişim sağlanmaktadır. Süreli yayın 

abonelikleri ve talebe bağlı olarak ilgili kitaplar temin edilmektedir. Sunulan hizmetlere tüm 

öğretim elemanlarının katılımını sağlamak için bilgilendirilmeler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve öğretim becerilerinin 

iyileştirilmesine yönelik Eğiticilerin Eğitimi Sertifika programı uygulanmıştır. Kurumumuzdaki 

tüm hizmet içi eğitim faaliyetleri Sinop Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi çerçevesinde 

yürütülmektedir.  

 

Meslek Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının 

izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik akademik teşvik dışında bir mekanizma 

bulunmamaktadır. Birimimiz, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak 

eğitim öğretim kadrosunun nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 

akademik personeli yüksek lisans ve doktora olanakları konusunda teşvik etmektedir. Ayrıca 

memnuniyetlerini ve aidiyet duygularını artırmaya yönelik çeşitli çabalar sarf edilmekedir. 

http://bap.sinop.edu.tr/Duyurular
http://kutuphane.sinop.edu.tr/
http://kutuphane.sinop.edu.tr/
http://kalite.sinop.edu.tr/Haberler/8
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Kanıtlar 

 Kuruma Ait Belgeler: 

Sinop Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi.pdf  

Öğretim Üyeligine Atanma Ölçütleri Yönergesi.pdf  

 İyileştirme Kanıtları: 

Eğiticilerin Eğitimi Programı 2.Grup.pdf 

 

C.5 Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler  
 

Meslek Yüksekokulumuzda, öğrencilerimizin kullanımına yönelik derslik, amfi, toplantı 

salonu, kütüphane, yemekhane, kantin, spor alanları (Futbol, Basketbol, Voleybol sahaları), mescid, 

İnşaat ve İş Sağlığı ve Güvenliği  laboratuvarları ile öğrenci kulüplerine ait çalışma/etkinlik alanları 

istenilen düzeydedir.  

Meslek Yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrencilerin barınma ihtiyacı Kredi ve Yurtlar 

Kurumunun sağladığı yurt imkânları ile bölgede faaliyet gösteren özel yurtlar ve yerel imkânları ile 

karşılanmaktadır. Üniversitemiz, öğrencilerine bütçe ve fiziki imkânlar dahilinde sosyal, kültürel 

ve sportif faaliyetler için imkân sağlamaktadır. 

Laboratuvarlarımızda bulunan bilgisayarların ve dersliklerdeki projeksiyon cihazlarının 

teknolojik yeterliliklerinin sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır. Teknolojideki ilerlemeye 

paralel olarak bu donanımların yenilenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda gerekli 

tedbirler alınmaktadır.  Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde işletmelerde yoğun olarak 

kullanılan yazılım programları belirlenerek öğrencilerimizin kullanımı için laboratuvarımızdaki 

bilgisayarlara yüklenmektedir. 

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik olarak dönem içerisinde 

 seminerler düzenleyerek uzman kişilerin fikirlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır. Bazı 

dersler kapsamında sektörde deneyimli kişiler davet edilerek ders vermeleri sağlanmaktadır. 

 Üniversitemiz bünyesinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri 

sunulmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzda sunulan rehberlik ve destek hizmetleri öğretim 

elemanları tarafından yapılan akademik danışmanlıklar, çeşitli konferanslar, kültürel etkinlikler 

ve kariyer günleri gibi faaliyetlerle sağlanmaktadır. Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili 

öğrenci geri bildirimleri Öğrenci Memnuniyet Anketi aracılığıyla toplanmaktadır. 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/sinop/2018/ProofFiles/Sinop%20Universitesi%20Hizmet%20%C4%B0%C3%A7i%20Egitim%20Yonergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sinop/2018/ProofFiles/OgretimUyeligineAtanmaOlcutleriYonergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sinop/2018/ProofFiles/E%C4%9Fiticilerin%20E%C4%9Fitimi%20Program%C4%B1%202._Grup.pdf
http://ogrencianketi.sinop.edu.tr/
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Engelli öğrenciler için gerekli olan düzenlemeler belirli ölçülerde gerçekleştirilmiş olup 

bu konudaki çalışmalar bütçe imkânları doğrultusunda devam etmektedir.  Özel yaklaşım 

gerektiren öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla Meslek 

Yüksekokulumuz bünyesinde bir akademik personel, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü 

olarak görevlendirilmiştir. Birimimizde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle özel yaklaşım 

gerektiren öğrencimiz bulunmamaktadır. Uluslararası öğrenciler için Erasmus Kurum 

Koordinatörlüğü, Mevlana Kurum Koordinatörlüğü ve Türkçe Öğretim Merkezi hizmet 

vermektedir. 

Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliğini güvence altına almak 

adına her yarıyıl sonunda toplantılar düzenlenerek öğrenme kaynakları, tesis ve altyapılarla 

ilgili öğretim elemanlarından ve idari personelden geri bildirimler alınarak, Boyabat Meslek 

Yüksekokulu kalite güvence ve akreditasyon birim temsilcileri tarafından gerekli iyileştirmeler 

yapılmaktadır. 

Kanıtlar 

 Kuruma Ait Belgeler: 

Ek-2 Fiziki Alanlar Tablosu 

Fiziki Alanlara Ait  Fotoğraflar 

 İyileştirme Kanıtları: 

Eğiticilerin Eğitimi Programı 2.Grup.pdf 

C.6 Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi  
 

 Bölümlerde görevli öğretim elemanları ve paydaşların görüşleri doğrultusunda bilimsel 

ve teknolojik gelişmelere uygun olarak, yerel/ulusal ve uluslararası talepler de göz önünde 

bulundurularak programların genel bir değerlendirilmesi yapılabilmekte ve güncel 

tutulabilmektedir.  

 İç paydaşlarımız olan öğrencilerle iletişim danışmanlık sistemi ile kurulmaktadır. 

Öğrenciler akademik danışmanları ile görüşmek suretiyle de dileklerini ve görüşlerini dile 

getirebilmektedir. Öğrenci memnuniyet anketleri de dersler, öğretim elemanları vb. konularda 

geri bildirim mekanizması olarak kullanılmaktadır. Öğretim elemanlarının görüşleri ise Meslek 

Yüksekokulu Akademik Kurulu, toplantılar ya da birebir görüşme yolu ile alınmaktadır. 

http://www.sinop.edu.tr/Erasmus_Kurum_Koordinatorlugu-1
http://www.sinop.edu.tr/Erasmus_Kurum_Koordinatorlugu-1
http://www.sinop.edu.tr/Mevlana_Degisim_Programi_Kurum_Koordinatorlugu-1
http://sintomer.sinop.edu.tr/
http://bmyo.sinop.edu.tr/tr/YuksekokulFotograflari/
http://bmyo.sinop.edu.tr/tr/YuksekokulFotograflari/
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sinop/2018/ProofFiles/E%C4%9Fiticilerin%20E%C4%9Fitimi%20Program%C4%B1%202._Grup.pdf
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Öğretim elemanları düşünce ve önerilerini bizzat idare ile iletişime geçerek dile 

getirebilmektedirler. 

 Dış paydaşların katılımını sağlamak amacıyla, birim bazında anketler yapılmış olup, 

anket sonuçları üzerinden ilgililerine web sayfası aracılığı ile geri bildirim sağlanmıştır (Mezun 

Öğrenci Anketi, Dış Paydaş Anketi). Bunun yanında dış paydaşların kurumdaki karar alma ve 

iyileştirme süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla birim bazında, dış paydaşlarla mutat 

aralıklarla çalıştaylar yapılması planlanmış ve bu kapsamda Dış paydaşlarla “Müfredatın 

Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi’’ toplantısı gerçekleştirilmiştir (Dış Paydaşlarla Boyabat 

Meslek Yüksekokulu Müfredatının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Raporu ve Toplantı 

Görüntüleri ). 

 Gözden geçirme faaliyetleri her yarıyıl sonunda yapılan dönem sonu toplantılarında 

yapılmaktadır. Bu toplantılar, Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan programlardan 

sorumlu öğretim elemanları ve bölüm başkanları tarafından yürütülmekte olup yüksekokul 

müdürü denetiminde gerçekleştirilmektedir. Yüksekokulumuzda yer alan programlarla ilgili 

paydaşlar örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumları başta olmak üzere kamu/özel kuruluşları, 

sanayi işletmeleri ve Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan görüş alışverişleri neticesinde tespit 

edilmiş olup bu paydaşların ders müfredatlarının güncellenmesi konusundaki görüşleri 

değerlendirilmektedir. 

 Değerlendirme sonuçları hususunda alınan geri bildirimler belirlenerek düzeltilmesi 

gereken noktalar Mevzuat, Yönetmelikler ve imkanlar dâhilinde iyileştirilmeye çalışılmaktadır. 

 Meslek Yüksekokulumuzda yer alan programların eğitim amaçlarına ilişkin 

hedeflerinin öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesini sağlamak için sektörün 

ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak ders müfredatlarının güncellenmesi söz konusu olmaktadır. 

Öğrencilerimizin mesleki uygulama dersleri ve staj sonrası yaptıkları geri bildirimleri ile 

süreçlerin etkinliği ortaya konmakta ve durum değerlendirilmektedir 

 Sinop Üniversitesi Öğrenci Bilgi Paketi vasıtasıyla eğitim amaçları ve öğrenme çıktıları 

kurumsal Bologna Bilgi Sistemi sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmakta ve güvence altına 

alınmaktadır. 

 

 

http://bmyo.sinop.edu.tr/Duyurular-4196
http://bmyo.sinop.edu.tr/Duyurular-4196
http://bmyo.sinop.edu.tr/Duyurular-4195
http://kalite.sinop.edu.tr/dosya/21032019BoyabatMeslekYuksekokuluBolumleriMufredatlarininDegerlendirilmesiveGeli%C5%9FtirilmesiCalistayi.pdf
http://kalite.sinop.edu.tr/dosya/21032019BoyabatMeslekYuksekokuluBolumleriMufredatlarininDegerlendirilmesiveGeli%C5%9FtirilmesiCalistayi.pdf
http://bmyo.sinop.edu.tr/Etkinlikler-14
http://bmyo.sinop.edu.tr/Etkinlikler-14
http://oidb.sinop.edu.tr/Mevzuat_Yonetmelikler
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/
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Kanıtlar 

 Kuruma Ait Belgeler: 

Ek-3 Akademik Danışmanlık Toplantı Tutanak Örneği 

 İyileştirme Kanıtları: 

Ek-4 Akademik Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

Eğiticilerin Eğitimi Programı 2.Grup.pdf 

                         

D. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

 

D.1 Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 
 

 Meslek Yüksekokulumuzun araştırma stratejisi, belirlenirken yüksekokulumuz ve 

üniversitemizin bilimsel ve teknolojik alandaki ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak 

ve mezunlarımızın donanımlı, ahlaklı ve kaliteli birer birey olarak topluma kazandırılması göz 

önünde bulundurulmuştur. Araştırma hedefleri ise; 

1. Akademik personelin yayın sayısı ve niteliğini arttırmak, 

2. Dış paydaşlar ile meslek yüksekokulumuzdaki araştırmacılar arasındaki 

koordinasyonu güçlendirmek  

3. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılım ve organizasyonu 

desteklemek 

4. Laboratuvar, Kütüphane ve Atölye gibi araştırmacıların ihtiyaç duyduğu 

araştırma altyapısını güçlendirmek, 

5. KOSGEB ile işbirliğinin artırılması  

 Meslek Yüksekokulumuzun araştırma stratejisi bütünsel olarak ele alınmıştır. Derslerde 

kazanılan teorik bilginin uygulamaya dökülebilmesi için ve öğrencilerimizin mezun 

olduklarında sektör tecrübelerini kazanabilmeleri için işyeri uygulamasına yönelik dersler ve 

ders içerikleri programlarımızda yer almaktadır. 

 Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde araştırma uygulama merkezi bulunmamaktadır. 

Ancak yüksekokulumuzda üniversitemiz bünyesinde yer alan 10’dan fazla araştırma uygulama 

merkezi ile işbirliğine açık hareket edilmektedir.  

https://api.yokak.gov.tr/Storage/sinop/2018/ProofFiles/E%C4%9Fiticilerin%20E%C4%9Fitimi%20Program%C4%B1%202._Grup.pdf
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 Araştırma fırsatları, eğitimleri ile ilgili bilgilendirmeler E-mail ve EBYS aracılığıyla 

öğretim elemanlarına duyurulmakta ve katılımları desteklenmektedir.  Yurt içi/dışı bilimsel 

etkinliklere bütçe imkânları çerçevesinde katılım desteği verilmeye çalışılmaktadır. 

D.2 Araştırma Kaynakları 

 

 Meslek Yüksekokulumuzun fiziki/teknik altyapısı, araştırma öncelikleri kapsamındaki 

faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun olup, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası 

platformlardaki araştırma faaliyetlerine katılımı konusunda destekler artırılabilir. 

 Sinop Üniversitesi araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini 

sağlamak için “ithenticate” ve “turnitin” isimli lisanslı intihal tespit programlarını öğretim 

elemanlarının kullanımına sunmuştur. 

D.3  Araştırma Kadrosu 

 

 Meslek Yüksekokulumuzda 24 akademik personel görev yapmaktadır. Akademik 

Personel atama ve yükselmelerinde ALES, Mesleki Tecrübe, Yayın Sayıları, gibi yetkinlik 

bazlı kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Söz konusu kriterler unvanlara göre farklılık 

göstermektedir. 

 Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesine yönelik olarak 

akademik teşvik sistemi, bilimsel araştırma proje desteği, bilimsel proje hazırlama eğitimi gibi 

imkânlar sunulmaktadır. Ancak bütçe sıkıntıları nedeniyle öğretim elemanlarına 2017 yılından 

beri ulusal/uluslararası kongre ve konferanslara katılım desteği yeteri kadar 

sağlanamamaktadır. 

 Araştırma kadrosunun yetkinliği, aylık, üçer aylık ve yıllık periyotlar halinde 

performans değerlendirilmesi araştırmacılar tarafından iletilen geri bildirimler ile 

izlenmektedir. Meslek Yüksekokulumuzda araştırma kadrosunun nicelik olarak 

sürdürülebilirliği, YÖK tarafından tahsis edilen kadro olanaklarıyla sınırlıdır. Bununla birlikte 

nicelik sürdürülebilirlik amacına yönelik olarak bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi 

sağlanmaktadır. 
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Tablo 5. Birimimiz Öğretim Elemanları Tarafından Düzenlenen/Katılım Sağlanan Bilimsel Toplantı 

SayısıBirimimiz Öğretim Elemanları Tarafından Düzenlenen/Katılım Sağlanan Bilimsel Toplantı Sayısı 

ULUSLARARASI 

SEMPOZYUM 

KONGRE 

ULUSAL 

SEMPOZYUM 

KONGRE 

PANEL 

(PANELİST) 

SEMİNER 

TOPLAM 

Sözlü 

Sunum 
Poster Katılım 

Sözlü 

Sunum 
Poster Katılım Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı 

12 1 4 - - - - - 1 - 18 

 

Tablo 6.Birimimiz Öğretim Elemanları Tarafından Yürütülen Bilimsel Yayın Sayıları 

MAKALE/YAYIN KİTAP TEZ 

TOPLAM SCI, SCI-Exp, 

SSCI, AHCI 
indekslerin 

deki dergilerde 

Uluslararası 
hakemli 

dergilerde 

Ulusal 
hakemli 

dergilerde 

Editörlü
k 

Kitap 
Bölümü 

Tercüm
e 

Yükse
k 

Lisans 

Doktora 

1 4 3 2 3 - - - 13 

 

 Araştırma kadromuzun çalışma alanlarına yönelik Akademik Personel Uzmanlık 

Alanları Kataloğu hazırlanmış olup hem web ortamında hem de basılı olarak gerek kamusal 

alanlarda gerekse Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği toplantılarında paylaşılmıştır. 

 

D.4 Kurumun Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

 

 Meslek Yüksekokulumuz araştırma performansı yıllık olarak hazırlanan faaliyet 

raporları ile verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve niceliksel olarak 

değerlendirilmektedir. Araştırma performansının iyileştirilmesi için öğretim elemanlarımıza 

gerekli destekler sağlanmaktadır. 

 

http://kalite.sinop.edu.tr/dosya/AkademikPersonelUzmanlikAlanlariKatalogu2018.pdf
http://kalite.sinop.edu.tr/dosya/AkademikPersonelUzmanlikAlanlariKatalogu2018.pdf
https://www.sinop.edu.tr/Haberler/6313
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E. YÖNETİM SİSTEMİ  

 

E.1 Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

 

Meslek Yüksekokulumuzun, yönetim sistemini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

belirlemektedir. 

Boyabat Meslek Yüksekokulu yönetimi karar süreçleri ağırlıklı olarak Yüksekokul 

Müdürlüğü, Yüksekokul Sekreterliği, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul 

Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Rektörlük Makamı, Meslek Yüksekokullarından 

Sorumlu Rektör Yardımcısı, Üniversite Yönetim Kurulu da Boyabat Meslek Yüksekokulu 

Yönetim Sistemi’nin karar süreçlerine etkide bulunmaktadır. 

Şekil 1.Boyabat Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şemasi   

 

Bölüm düzeyindeki süreçleri Bölüm Başkanları takip etmektedir. Bölüm düzeyindeki 

süreçler yönetsel süreçlerden ziyade, derslerin yürütülmesi vb. akademik süreçlerdir. Bölüm 

kurulu kararları ise ilgili bölümü ilgilendiren bazı süreçlerle ilgili bir karar düzeneği olarak 

işletilmektedir. 
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 Meslek Yüksekokulumuzun operasyonel süreçleri ile idari/destek süreçleri 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yönetilmektedir. Ayrıca 

Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu ilgili süreçleri daha etkin ve verimli 

kılmak için gerekli kararları almakta ve uygulamaktadır. 

 İç Kontrol Sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi çalışmalarının elektronik 

ortamda yürütülmesi, sistemin daha etkin yönetilmesi ve izlenmesi için temin edilen yazılım ile 

stratejik risklerin yönetilmesi, süreç modelleme ve tanımlama, süreç bazlı risk değerlendirmesi 

ve kontrol faaliyetlerinin birbirine entegre bir şekilde etkin ve verimli yönetilmesi 

amaçlanmıştır. 

 Meslek Yüksekokulumuzda iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve 

uygulanması için İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planımız hazırlanmıştır. 

Müdürlüğümüzce görevlendirilen İç Kontrol görevlisi Rektörlük Makamınca düzenlenen 

toplantı ve etkinliklere katılmaktadır (İç Kontrol Sistemi Eğitimi). 

 Meslek Yüksekokulumuz akademik ve idari faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını 

sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak için Maliye Bakanlığının 02.12.2013 tarih 

ve 10775 sayılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi çerçevesinde Meslek 

Yüksekokulumuz görev tanımları belirlenerek iş akış süreçleri oluşturulmuş web sayfamızda 

yayımlanmıştır ( Görev Tanım Fromları, İş Akış Süreçleri). 

E.2 Kaynakların Yönetimi 

 

 Üniversitemizde gerekli eğitim şartlarını taşıyan, donanımlı ve yetkin personelin 

çalıştırılması insan kaynakları politikamızdır. Personel istihdamı, üst görevlere atanma ve özlük 

hakları gibi hususlar ile ilgili olarak yasal düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmektedir. 

Akademik atama ve yükseltmeler, YÖK’ün belirlediği çerçeve kriterler ve Senato tarafından 

belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine göre, Öğretim 

üyesi dışındaki öğretim elemanı (Öğretim görevlisi, uzman, araştırma görevlisi) alımları ise 

‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ uyarınca 

yapılmaktadır. 

 Meslek Yüksekokulumuzda istihdam edilecek akademik personelin unvan ve 

programlar bazında dağılımı (Meslek Yüksekokulumuz Norm Kadro Planlaması ve öğretim 

https://www.sinop.edu.tr/Etkinlikler/3220
http://bmyo.sinop.edu.tr/tr/GorevTanimFormlari/
http://kalite.sinop.edu.tr/is_akis_semasi/
http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/formlar/OgrUyeAtanmaOlcutleriYonergesi(11.02.2019).pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYES%C4%B0%20DI%C5%9EINDAK%C4%B0
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYES%C4%B0%20DI%C5%9EINDAK%C4%B0
file:///C:/Users/cbox/Desktop/2019YiliNormKadroPlanlamasi.xls
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elemanları için verilen açıktan atama izni sayısı kadar) Rektör ve ilgili kurullar tarafından 

belirlenir. Akademik personel işlemleri ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir. 

 İdari personel Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izni sayısı kadar belirlenen kadrolara 

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Terörle Mücadele Kanunu, Sosyal Hizmetler Kanunu 

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74. maddesi uyarınca naklen atamalar temel alınarak 

atanmaktadır. Mevcut personelin dağılımı, eğitim ve mesleki tecrübelerine göre 

değerlendirilmesi süreci Personel Daire Başkanlığı ve birimlerin ortak görüşü ile 

sağlanmaktadır. Yer değişiklikleri ve terfi durumlarında görev, yetki ve sorumluluklarda 

tanımlanmış eğitim şartları ve kişinin performansı dikkate alınmaktadır. 

 Meslek Yüksekokulumuz idari ve destek birimlerde görev alan personel, mevzuat 

hükümleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2828 

sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu) çerçevesinde eğitim ve liyakatleri göz önünde bulundurularak 

görevlendirilmektedir. Üniversite yönetimi idari personelin ihtiyaç duyduğu alanlarda sunulan 

hizmetin verimini ve kalitesini artırmak, personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek için gerekli 

gördüğü eğitimleri belirlemekte, planlamakta ve eğitimlerin uygulanması için çalışmalar 

gerçekleştirmektedir. İşe yeni başlayan personel için ‘Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair 

Genel Yönetmelik’ doğrultusunda eğitimler verilmektedir (Aday Memur Eğitimi). 

 Meslek Yüksekokulumuz Mali kaynakların yönetimi KBS 

(https://www.kbs.gov.tr/Portal/) ve Kamu Bütünleşik Mali Yönetim Sistemi 

(https://mys.muhasebat.gov.tr/login) sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Harcama 

yapılacak kalem baz alınarak mevcut bütçe üzerinden harcamalar gerçekleştirilmektedir. Mali 

kaynaklarının iç denetimi ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu 

Kanuna dayanılarak çıkarılan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslarda yer alan 

hükümler doğrultusunda Strateji Geliştirme Daire başkanlığının alt birimi olan Ön Mali Kontrol 

ve İç Kontrol Birimi tarafından yapılan ön mali kontrol işlemlerine tabi tutularak mevzuata 

uygunluk, etkinlik ve verimlilik ilkeleri kapsamında değerlendirilerek yapılmaktadır. 

 Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi KBS (https://www.kbs.gov.tr/Portal/) sistemi 

üzerinden ve TKYS ( Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi )  modülü üzerinden kontrol 

edilmektedir. Yüksekokul üzerinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallar bulundukları birimlere 

göre çalışanlar üzerine zimmetlenmektedir.  

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.836061&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.836061&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
https://www.sinop.edu.tr/Etkinlikler/3237
https://www.kbs.gov.tr/Portal/
https://mys.muhasebat.gov.tr/login
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E.3 Bilgi Yönetim Sistemi  

 

     Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde kullanılan bilgi yönetim sistemleri aşağıda 

listelenmiştir: 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

 Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi 

  Uzaktan Eğitim Merkezi Öğrenme Yönetim Sistemi  

  Personel Bilgi Sistemi 

 Kamu Bütünleşik Mali Yönetim Sistemi (MYS) 

 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 

 Mezun Bilgi Sistemi 

E.4 Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi 

 

 Meslek Yüksekokulumuzda sürdürülen yemek ve kantin hizmeti için 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hizmet alımı ve kiralama işlemleri 

yapılmaktadır. Üniversitemizde personel ve öğrencilere yönelik memnuniyet anketi 

düzenlenerek sürdürülen hizmetlerin kalitesini ölçmeye ve gerekli iyileştirmeleri 

gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir (Memnuniyet Anketleri).  

 Yemek üretilen mutfakta, yemek servisi yapılan yemekhanelerde ve kiralama yoluyla 

hizmet veren kantinlerde denetim ve kontrol komisyonlarınca faaliyet alanına uygun olarak 

güncellenen yasal mevzuatlar ve hazırlanan şartname hükümlerine göre denetim ve kontroller 

yapılarak kalitenin sürekliliği sağlanmaktadır (Kantin Hizmeti Birim İdari Denetim ve Kontrol 

Komisyonu , Yemekhane Hizmeti Birim İdari Denetim ve Kontrol Komisyonu ) 

E.5 Kamuoyunu Bilgilendirme 

 

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetler ile ilgili tüm duyuru ve haberler 

Meslek Yüksekokulumuz web sitesi (http://bmyo.sinop.edu.tr/) üzerinden kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır. Gerektiğinde telefon veya e-posta yolu ile iletişime geçilmektedir. 

E.6 Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği  

 

Meslek Yüksekokulumuz, Kalite güvencesi sistemi ile yönetim ve idari sistemine yönelik 

faaliyetleri, Ölçme ve İzleme Sistemi kapsamında hazırladığı raporlar ve değerlendirmelere 

göre yürütmekte olup, tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler doğrultusunda, yeni 

düzenlemeler ve geliştirmeler devam etmektedir. 

http://kalite.sinop.edu.tr/MemnuniyetAnket
http://bmyo.sinop.edu.tr/dosya/Boyabat_Meslek_Yuksekokulu_websitesi/Komisyonlar/KANT%C4%B0N%20H%C4%B0ZMET%C4%B0%20%20B%C4%B0R%C4%B0M%20%C4%B0DAR%C4%B0%20DENET%C4%B0M%20VE%20KONTROL%20KOM%C4%B0SYONU.pdf
http://bmyo.sinop.edu.tr/dosya/Boyabat_Meslek_Yuksekokulu_websitesi/Komisyonlar/KANT%C4%B0N%20H%C4%B0ZMET%C4%B0%20%20B%C4%B0R%C4%B0M%20%C4%B0DAR%C4%B0%20DENET%C4%B0M%20VE%20KONTROL%20KOM%C4%B0SYONU.pdf
http://bmyo.sinop.edu.tr/dosya/Boyabat_Meslek_Yuksekokulu_websitesi/Komisyonlar/YEMEKHANE%20H%C4%B0ZMET%C4%B0%20%20B%C4%B0R%C4%B0M%20%C4%B0DAR%C4%B0%20DENET%C4%B0M%20VE%20KONTROL%20KOM%C4%B0SYONU.pdf
http://bmyo.sinop.edu.tr/
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Meslek Yüksekokulumuzda her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında 

denetimin sağlanması, kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amacıyla; 

a) Görev, yetki ve sorumluluklar açık olarak tanımlanmıştır. 

b) Yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda 

görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve 

ulaşılabilir olması için gerek sanal ortamda gerek diğer bilgilendirme yöntemleri ile 

kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  

 

F. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

 

Meslek Yüksekokulumuzda kalite güvence sistemi çalışmaları 2019 yılı başında Akademik 

Birim Kalite Komisyonu kurulmasıyla başlamış olup daha önce bir dış değerlendirme 

sürecinden geçmemiştir.  

 

Meslek Yüksekokulumuzun Kalite Komisyonu gerekli çalışmaları gerçekleştirerek, Kalite 

Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Sistemi açısından güçlü ve 

iyileştirmeye açık yönlerini tespit etmiştir. 

 

Üstün Yönlerimiz 

  

A. Kalite Güvencesi  
 

 

 Kalite Güvence Sistemi çalışmaları ile ilgili farkındalık düzeyinin artırılmasına 

yönelik tüm akademik ve idari personelin katılımının sağlanmış olması, 

 Meslek Yüksekokulumuzun vizyon ve misyonu birimimizde görevli öğretim 

elemanları ve idari personelin katılımıyla belirlenmesi, 

 Meslek Yüksekokulumuzda görev alan yönetici ve çalışanların görev tanımlarının 

belirlenerek personele bildirilmesi, 

 Nitelikli ve dinamik bir akademik kadromuzun bulunması,  

 Ekip çalışmasına yatkın, disiplinli ve kararlı insan kaynağının bir arada bulunması,  

 Eğitim Öğretim faaliyetleri için gelişmiş fiziki şartların bulunması  

 Öğretim elemanlarının tamamının kendilerine ait, tefrişli, internet bağlantılı, 

bilgisayar donanımlı odalarının bulunması, 

 Öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecine ilişkin görüşlerinin alınması, 
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 Alanında uzman meslek elemanlarının yetiştirilmesi için dış paydaşlarla bir araya 

gelinerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, 

 Dış paydaşlarımıza ihtiyaç duydukları konularda destek sağlanması, 

 

      B. Eğitim-Öğretim  
 

 Programların yeterliliklerinin belirlenmesinde Bologna süreci ve TYYÇ göz önünde 

bulundurulması, 

 Tüm programlara ait bilgi paketlerinin paydaşların erişimine/kullanımına açık 

olması, 

 Program müfredatlarının, katılım sağlayan paydaşlardan gelen görüşler 

doğrultusunda değerlendirilmesi ve güncellenmesi, 

 Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve önceden 

belirlenen değerlendirme kriterleri göz önünde bulundurulması, 

 Öğrencilerin akademik başarıları teşvik edilmekte ve öğrencilere etkin biçimde 

akademik danışmanlık sağlanması, 

 Öğretim elemanlarının işe alınmaları, atanmaları ve yükseltilmeleri önceden 

belirlenmiş kriterlere göre yapılması, 

 Öğretim elemanları, yetkinlikleri doğrultusunda ilgili derslere görevlendirilmesi,  

 Birimimizde yeterli sayıda ve donanımda dersliklerin bulunması, 

 Boyabat Yerleşkemizde kütüphane, konferans salonu ve diğer imkânların bulunması 

ve ulaşım kolaylığı,  

C. Araştırma-Geliştirme 

 

 Yeterli bilgi işlem imkânları ve bilgiye ulaşım kolaylığının bulunması, 

 Meslek Yüksekokulumuzda görevli öğretim elemanlarının internet ve çok sayıda 

uluslararası veri tabanlarına sınırsız ulaşabilmesi, 

D. Yönetim Sistemi 

 

 Meslek Yüksekokulumuz yönetiminin sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda duyarlı 

olması, 

 Mali harcamalarda ihtiyaca uygun ve adil dağılımın yapılması, 

 Sürekli iyileşme yaklaşımını benimseyen yönetim anlayışına sahip olunması, 
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 Meslek Yüksekokulumuz ve diğer birimler arasındaki resmi yazışmaların 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yürütülüyor olması. 

 

Gelişmeye Açık Yönler: 

 

 

A. Kalite Güvencesi  
 

 Mezun öğrencilerin tam olarak izlenememesi, 

 Birimimizdeki idari personel yetersizliği, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya 

mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini 

etkileyen nedenlere karşı önlem alınması, 

      B. Eğitim-Öğretim 
 

 Birimimiz bünyesinde yeterli sayıda öğrenci kulüplerinin olmaması, 

 Eğitsel amaçla kullanılan bilgisayar sayısının yetersizliği 

 Uluslararası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yetersizliği, 

 Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak teknik gezi, seminer vb.  

planlamalara ihtiyaç duyulması, 

 Birimimizde özel gereksinim gerektiren bireylere dönük fiziksel bir düzenlemenin 

yapılması, 

 Programların oluşturulmasında, izlenmesinde ve güncellenmesinde dış paydaşlarla 

olan işbirliğinin arttırılması, 

 

      C. Araştırma-Geliştirme 
 

 Araştırma geliştirme faaliyetlerine paydaşların tam olarak katılımının sağlanması, 

 Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde bilimsel toplantılar ve etkinlik yapılması, 

özellikle diğer üniversitelerdeki akademisyenlerin katılımının sağlanacağı bir 

kongre, sempozyum veya konferans düzenlenmesi, 

 

      D. Yönetim Sistemi 
 

 Öğretim elemanlarımızın yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımı için 

yeterli mali desteğin sağlanamaması, 
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Ekler: 
 

 

 

 

 

 

 
Ek-1 Kamu Kurum/ Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İmzalanan Protokoller 

Protokol İmzalanan 

Kurum 

 

Protokol Konusu 
İmzalandığı 

Tarih 

Bitiş 

Tarihi 

Boyabat Belediye Başkanlığı 
Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Bilimsel 

Alanlarda İşbirliği 
2018 2021 

Boyabat Gençlik Merkezi 
Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Bilimsel 

Alanlarda İşbirliği 
2018 2021 

 

 

 
Ek-2 Fiziki Alanlar Tablosu 

İdari Binalar, 

Ofisler ve 

Uygulama 

Alanları (I) 

Derslik Laboratuvar 
Konferans 

Salonu 

Kantin, 

Yemekhane 
Lojman 

Açık Spor 

Tesisleri 
Toplam 

1.182 4.000 251 410 520 1.137 1.177 8.677 
(I) Kazan dairesi, toplantı salonu, kütüphane, sığınak, güvenlik gibi mahaller idari bina içerisinde hesaplanmıştır.İdari Birimler, 
Laboratuvar ve derslik mahalleri fiziki alanları içerisinde bulundukları birimin sirkülasyon alanları ve ıslak hacimleri eklenerek 
hesaplanmıştır 
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Ek-3 Akademik Danışmanlık Toplantı Tutanak Örneği 
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Ek-4 Akademik Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

 
 

 

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Temsilcileri 

 

Başkan 

Öğr.Gör. Nazlı ÜLKER HANÇER 

              

Üye 

Öğr.Gör. Recep KURAL 

Üye 

Mehmet Emin ERDOĞAN 

Yüksekokulu Sekreteri 

                                                                             


