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1. İletişim Bilgileri 

ÇATALZEYTİN MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM KALİTE KOMİSYON BAŞKANI  

Ünvanı: Dr. Öğr. Üyesi  

Adı Soyadı: ABDÜLKADİR KARACI  

Birimi: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Bölümü : Bilgisayar Mühendisliği 

Ana Bilim Dalı: Bilgisayar Yazılımı 

İş Adresi: Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

İş Telefonu: 03662802918  

Kurum E-Posta Adresi: akaraci@kastamonu.edu.tr 

Özel E-Posta Adresi: akaraci@gmail.com  

 

 

2.Tarihsel Gelişimi 

Kastamonu Üniversitesi Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu 18.05.2016 tarihinde 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı 

kanunla değişik 7/d–2 maddesi uyarınca ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.05.2016 tarih ve 3035-

29699 sayılı kararı ile kurulmuştur. Çatalzeytin Meslek Yüksek Okulu binası bodrum katla birlikte 4 kattan 

oluşmaktadır. Bina içerisinde 5 adet derslik; 1 adet bilgisayar, 2 adet sağlık uygulamaları laboratuvarı olmak 

üzere 3 adet laboratuvar, 100 kişilik konferans salonu, 1 adet kütüphane, 1 adet yemekhane, 3 adet öğretim 

görevlisi ofisi, 2 idari personel ofisi ve 2 yönetim ofisi bulunmaktadır. Meslek yüksekokulu 68000 m2 açık ve 

yeşil alana sahiptir. Kampüs alanı içinde 1 adet yurt binası, 1 adet kapalı spor salonu, toplamda 20 daire olmak 

üzere lojman binaları bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzda 2020 Ocak ayı itibariyle öğrenci sayısı 

495’dir. Birimimizde 7 akademik personel, 2 idari personel ve 2 adet daimi işçi bulunmaktadır. 

Yüksekokulumuz akademik kadrosunda 7 öğretim görevlisi bulunmaktadır.  

 

 

 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Misyon 

Yüksekokulumuzun olarak misyonumuz; ulusal ve uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış 

eğitim programları aracılığıyla, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda; üstün bilgi ve beceri ile 
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donatılmış, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı inisiyatif 

sahibi ara elemanların yetişmesini sağlamaktır. 

Vizyon 

Yüksekokulumuzun vizyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, değişen bilimsel ve sosyal 

koşullara kolayca uyum sağlayabilen, rekabet gücüne sahip, etik ilkeleri benimseyen ve mensubu olmaktan 

gurur duyulan lider bir eğitim kurumu olmaktır. 

Değerler ve Hedefler 

 Kastamonu Üniversitesi’nde tüm faaliyetlere aşağıda belirtilen değerler yön verir. 

 

 Katılımcılık: Üniversitedeki yönetime tüm paydaşların eşit şekilde katılım hakkı vardır. 

 Şeffaflık: Üniversitedeki çalışmalar tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşir, her düzeydeki yetkilinin 

eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır. 

 Bilimsellik ve Çağdaşlık: Üniversite çalışanları ve öğrencileri bilimsel ve çağdaş normlara göre 

hareket eder. 

 Adalet: Üniversite yönetimi tüm çalışanlara eşit davranır, göreve yükselmede liyakat esas alınır. 

 Toplumsal Sorumluluk: Üniversite toplumun gelişimi için toplumla işbirliği kurarak toplumsal 

sorumluluğunu yüklenir. 

 Etik Değerlere Bağlılık: Üniversite çalışanları tüm çalışmalarında etik ilkelere göre hareket eder. 

 İletişimde Açıklık: Üniversitede aşağıdan yukarıya doğru açık bir iletişim vardır. 

 İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşım: Üniversitenin tüm birimlerinde çalışanlar arasında işbirliği, 

dayanışma ve paylaşım vardır.  

A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler 

Vizyonumuz 

Yüksekokulumuzun vizyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, değişen bilimsel 

ve sosyal koşullara kolayca uyum sağlayabilen, rekabet gücüne sahip, etik ilkeleri benimseyen ve 

mensubu olmaktan gurur duyulan lider bir eğitim kurumu olmaktır. 

 

Misyonumuz 

Yüksekokulumuzun misyonu; evrensel değerler ışığında kendini yenileyebilen, akılcı, paylaşım 

kültürüne yatkın, bilgili ve inisiyatif sahibi bireyler yetiştirmektir. 

 

Stratejik amaç ve hedefler  

Çatalzeytin Meslek Yüksekokulunda tüm faaliyetlere aşağıda belirtilen değerler yön verir.  

Katılımcılık: Yüksekokulumuzdaki yönetime tüm paydaşların eşit şekilde katılım hakkı vardır. 



Şeffaflık:  Yüksekokulumuzdaki çalışmalar tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşir, her düzeydeki 

yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır. 

Bilimsellik ve Çağdaşlık: Yüksekokulumuz çalışanları ve öğrencileri bilimsel ve çağdaş normlara 

göre hareket eder. 

Adalet: Yüksekokul yönetimi tüm çalışanlara eşit davranır, göreve yükselmede liyakat esas alınır. 

Toplumsal Sorumluluk: Yüksekokulumuz toplumun gelişimi için toplumla işbirliği kurarak 

toplumsal sorumluluğunu yüklenir. 

Etik Değerlere Bağlılık: Yüksekokul çalışanları tüm çalışmalarında etik ilkelere göre hareket eder. 

İletişimde Açıklık: Yüksekokul aşağıdan yukarıya doğru açık bir iletişim vardır. 

İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşım: Yüksekokul çalışanları tüm birimlerinde çalışanlar arasında 

işbirliği, dayanışma ve paylaşım vardır. 

KANIT 

https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/yuksekokulumuz/misyon-vizyon 

A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim 

sistemi politikaları 

Kastamonu Üniversitesi Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu belirlemiş olduğu misyon, vizyon ve 

hedeflere ulaşma noktasında bir iç kontrol sistemi benimsemiştir. İç kontrol sisteminin amacı aşağıda 

sıralanmıştır. 

* Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yönetilmesini, 

* Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, 

* Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 

* Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, 

* Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak. 

 Ayrıca, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara 

uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere gerekli tedbirler 

alınmaktadır. 

 

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 

Kurumsal performansın sürekli iyileştirilmesi adına bir takım düzenlemelerin yapılması, uygulama 

sistematiğinin geliştirilmesi değerlendirilmektedir. Bu konuların ana başlıkları şunlardır: 

* Yolluk ve gündeliklerin ödenme süresi/süreci 

* Görevlendirmelere ilişkin ödeme kalemleri 

https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/yuksekokulumuz/misyon-vizyon


* Randevu ve iletişim (Erasmus, Farabi ve Mevlana Ofisi Uygulamaları) 

* Yazılı müracaatlara cevap verme 

* Kurum içi sorun çözme (Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ve Danışmanlık sistemi 

uygulamaları) 

* İzin ve görevlendirmeler 

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

A.2.1. Kalite Komisyonu 

BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU VE ALT ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU (5-9 KİŞİDEN OLUŞUR) 

1. Müdür : Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir KARACI  

2. Müdür Yardımcısı  :  Öğr. Gör. Oğuzhan HARMANDAOĞLU 

3. Müdür Yardımcısı : Öğr. Gör. Yasin AK 

4. Birim Sekreteri  :  Harun GÜDEK V. 

5. Birimi Temsil Edecek Bir Öğrenci : Feray TOPAL  

BİRİM KALİTE ALT ÇALIŞMA GRUPLARI 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ GRUBU  5-7 Kişiden Oluşur (Akademik Personel) 

1- Öğr. Gör. Oğuzhan HARMANDAOĞLU 

2- Öğr. Gör. Elif YURDAKUL 

3- Öğr. Gör. Yasemin KARTAL 

4- Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK 

5- Öğr. Gör. Turan DELİMEHMETOĞLU 

EĞİTİM-ÖĞRETİM GRUBU 5-7 Kişiden Oluşur (Akademik Personel) 

1- Öğr. Gör. Oğuzhan HARMANDAOĞLU 

2- Öğr. Gör. Elif YURDAKUL 

3- Öğr. Gör. Yasemin KARTAL 

4- Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK 

5- Öğr. Gör. Turan DELİMEHMETOĞLU 



ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME GRUBU 5-7 Kişiden Oluşur (Akademik Personel) 

1- Öğr. Gör. Yasin AK 

2- Öğr. Gör. Elif YURDAKUL 

3- Öğr. Gör. Yasemin KARTAL 

4- Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK 

5- Öğr. Gör. Turan DELİMEHMETOĞLU 

TOPLUMSAL KATKI GRUBU 5-7 Kişiden Oluşur (Akademik Personel) 

1- Öğr. Gör. Oğuzhan HARMANDAOĞLU 

2- Öğr. Gör. Elif YURDAKUL 

3- Öğr. Gör. Yasemin KARTAL 

4- Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK 

5- Öğr. Gör. Turan DELİMEHMETOĞLU 

YÖNETİM SİSTEMİ GRUBU 5-7 Kişiden Oluşur (Akademik Personel) 

1- Öğr. Gör. Yasin AK 

2- Öğr. Gör. Elif YURDAKUL 

3- Öğr. Gör. Yasemin KARTAL 

4- Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK 

5- Öğr. Gör. Turan DELİMEHMETOĞLU 

KANIT 

                92683351-050-E.1734 sayılı ebys yazısı  

                A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

Yüksekokulumuzda belirlemiş olduğu misyon, vizyon ve hedeflere ulaşma noktasında bir iç kontrol 

sistemi benimsemiştir. İç kontrol sisteminin amacı aşağıda sıralanmıştır. 

* Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yönetilmesini, 

* Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, 

* Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 

* Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, 

* Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak. 



Ayrıca, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara 

uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere gerekli tedbirler 

alınmaktadır. 

 

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 

Bu kısımda kurumun hizmet kalitesini güvenceye almak için yaptığı çalışmalar, “Kalite Güvence 

Sistemi” kurma ve sürekli hale getirme metodolojisi paylaşılmıştır. 

Kurum Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedeflere Ulaşma Metodolojisi 

Eğitim Öğretim açısından; 

* Ders bilgi paketleri hazırlanmıştır. 

* Sınav ve ders programlarına ilişkin temel esaslara riayet edilmektedir. 

* Sınav, ders usul ve esaslarına ilişkin standartlar geliştirilmesi değerlendirilmektedir. 

A.3. Paydaş Katılımı 

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme,  yönetim ve 

uluslararasılaşma süreçlerine katılımı  

Mevcut durum itibariyle yüksekokulumuzun öğrencileri ve ailelerinin geri bildirimleri kurumsal 

işleyişin belirlenmesinde yol gösterici olarak dikkate alınmıştır. Ayrıca, eğitim-öğretim hizmeti 

sunan akademik birimlerin, bölgedeki kurum ve kuruluşlar ile yaptığı etkileşimlerden de özellikle 

öğretim programların revizyonunda faydalanılmaktadır. 

Gerek idari gerekse akademik personelin kendi görev alanları ile ilgili değerlendirmeleri kalite 

iyileştirme adına temel ölçüler olarak değerlendirilmiştir. 

Reel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile yer yer ortak çalışmalar yapılmakta, görüş alış 

verişinde bulunulmaktadır.  

Önümüzdeki dönemde, gerek iç ve gerekse dış paydaşlarla olan bu işleyişin sistematik bir yapıya 

kavuşturulması, periyodik olarak toplantılar gerçekleştirilmesi ve bunun sonuçlarının şeffaf bir 

biçimde duyurulması değerlendirilmiştir. 

 

A.4. Uluslararasılaşma 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası 

Meslek yüksekokulumuzda uluslararası yapılan anlaşma yoktur. 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

ERASMUS PROGRAMI 

Misyon 



 Kastamonu Üniversitesinde AB Eğitim Programlarının etkin, tarafsız, şeffaf ve hesap verilebilir 

şekilde yürütülmesini sağlayarak Kastamonu Üniversitesinin tüm personelini programlara 

yönlendirerek en yüksek katılımı gerçekleştirmek ve yurtdışında üniversitemizin tanınırlığını 

artırarak daha çok yabancı katılımcıyı üniversitemize çekmektir. 

 Vizyon 

 Kastamonu Üniversitesi olarak AB Eğitim Programlarına en üst düzeyde katılan, Bologna süreciyle 

uyumlu, yönünü Batıya ve gelişmeye çevirmiş, bilimin ışığında her geçen gün gelişen ve büyüyen 

bir üniversite olma  hedefi doğrultusunda  tam anlamıyla uluslararasılarmış bir üniversite ortamı 

yaratılmasını hedeflemekteyiz. 

KANIT 

https://erasmus.kastamonu.edu.tr/index.php/erasmus/misyon-ve-vizyon  

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

Yüksekokulumuzda uluslararasılaşma birimine ayrılmış kalem bulunmaktadır. Ama ayrılmış bir 

bütçe bulunmamaktadır. 

KANIT 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/9.5.11420-ekorehber.doc 

A.4.4. Uluslararasılaşma perfomansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

Dış değerlendirme raporları doğrultusunda Kurum Kalite Komisyonunun çalıştırılması, önerilerin 

raporlanması ve bu doğrultuda gelecek dönem işleyişinin standartlaştırılması değerlendirilmektedir.  

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim-öğretim, kurumun 

sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların 

kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır. 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı  

Program yeterlilikleri bölüm başkanları ile alandaki öğretim elemanlarının gerçekleştirmiş oldukları toplantılar 

sonucunda belirlenmektedir. Bu süreçte, Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu çerçevelere uyulmaktadır. 

Belirlenen yeterlilikler üniversite AKTS bilgi sistemine Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) olarak girilmekte ve 

yayınlanmaktadır.  

B.1.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Yeni bir program açma işlemi, herhangi bir birimin hazırladığı ve ilgili üst kurulunun tasdikini aldığı teklif dosyası 

ile Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğe müracaatı ile başlar. Açılacak programa ilişkin gerekçe, milli ve milletlerarası 

örnekler, dersler ve içerikleri, programın faydası, öğretim elemanı bazında birimin altyapısı, talebe alım şartları vb. bilgileri 

içeren bu dosya ilgili Meslek Yüksekokulu ve Yönetim Kurulu kararı ile Kastamonu Üniversitesi  Senatosuna sevk edilir. 

Senato tarafından değerlendirilip, olumlu karar alınması durumunda program müracaat dosyası, Yükseköğretim Kurumuna 

onay için gönderilmektedir. Program açmanın son kararını Yükseköğretim Genel Kurulu vermektedir. 

Yüksekokulumuzda hali hazırda öğrencisi olan 3 program mevcuttur.  

https://erasmus.kastamonu.edu.tr/index.php/erasmus/misyon-ve-vizyon
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