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


 

Tablo 1. Meslek Yüksekokulumuzdaki Öğrenci Mevcut Olan Programlar 

Bölüm Program 

Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 

Terapi ve Rehabilitasyon Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 

Terapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi 

Paydaşların katılımıyla programların tasarımı ve onayına ilişkin uygulamalar sistematik olarak izlenmekte ve paydaşlarla 

birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/%C4%B0lgili%20Akademik%20Birimin%20Teklifi.pdf 

 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/%C4%B0lgili%20Akademik%20Birimin%20Y%C3%B6netim

%20Kurulu%20Karar%C4%B1.pdf 

 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/Senato%20Karar%C4%B1.pdf 

 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/Teklifin%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kuru

luna%20Sunulmas%C4%B1.pdf 

 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumundan%2

0Gelen%20Cevap.pdf 

 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumundan%2

0Gelen%20Cevab%C4%B1n%20%C4%B0lgili%20Akademik%20Birime%20%C4%B0letilmesi.pdf 

 

B.1.2. Program Amaçları, Çıktıları ve Programın TYYÇ Uyumu 

Programlara ait yeterlilikler belirlenirken Türkiye deki tüm üniversiteler incelenmiş YÖK’ün eğitim çerçevesi ve 

kazanımları göz önünde bulundurulmuştur. Mesleki yeterlilik kurumunun meslek standartları göz önünde 

bulundurulmuştur. Yüksekokulumuzda mevcut programların eğitim programları mesleki yeterlilik kurumu standartlarına 

göz önüne alınmış olup; güncellenerek uygun hale getirilmektedir. Tüm programların program kazanımları ve amaçları; 

Kastamonu Bilgi Paketinde yer almakta olup açık erişim sağlanmaktadır. 

https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/
https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/%C4%B0lgili%20Akademik%20Birimin%20Teklifi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/%C4%B0lgili%20Akademik%20Birimin%20Y%C3%B6netim%20Kurulu%20Karar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/%C4%B0lgili%20Akademik%20Birimin%20Y%C3%B6netim%20Kurulu%20Karar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/Senato%20Karar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/Teklifin%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kuruluna%20Sunulmas%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/Teklifin%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kuruluna%20Sunulmas%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumundan%20Gelen%20Cevap.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumundan%20Gelen%20Cevap.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumundan%20Gelen%20Cevab%C4%B1n%20%C4%B0lgili%20Akademik%20Birime%20%C4%B0letilmesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/kastamonu/2017/ProofFiles/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumundan%20Gelen%20Cevab%C4%B1n%20%C4%B0lgili%20Akademik%20Birime%20%C4%B0letilmesi.pdf


Mevcut bir bölüm/programda yeni bir ders açmak isteyen öğretim elemanı ders teklifini İngilizce ve Türkçe AKTS 

formlarıyla birlikte Yüksekokula iletir. Bölüm başkanının uygun görmesi durumunda ilgili ders açılmak için Yüksekokul 

kuruluna sunulur. Buradan alınacak onay durumunda takip edilen dönemde ders açılır. Kastamonu Bilgi Paketinden her bir 

programın ve dersin bilgileri, eğitim amaçları ve kazanımları ilan edilmektedir. 

 

Tüm programların amaçları, çıktıları ve bunların TYYÇ uyumuna ilişkin tüm alanları kapsayan uygulamalar, 

sistematik olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

Kanıtlar 

 https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/bologna/ 

 

 

 

B.1.3. Ders Kazanımlarının Program Çıktıları ile Eşleştirilmesi 

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS), Bologna süreci göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmekte ve belirlenmektedir. Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ), hedeflenen ders öğrenme 

çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarla 

Tüm programların ders kazanımları ile program çıktıları eşleştirilmesine ilişkin tüm alanları kapsayan uygulamalar, 

sistematik olarak ve kurumun iç kalite güvencesi sistemiyle uyumlu olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla 

birlikte değerlendirilerek önlem alınmaktadır. 

   Kanıtlar 

  https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/bologna/ 

 https://www.kastamonu.edu.tr/images/uzaktan_ogretim_esas_usul_25022014.pdf 

 

 

 

B.1.4. Programın yapısı ve Ders Dağılım Dengesi (Zorunlu-Seçmeli ders dağılım dengesi; alan ve meslek bilgisi ile 

genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkanları) 

 

Program yapısı ve dengesine ilişkin uygulamalar tüm programlarda sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlem alınmakta ve sürekli olarak güncellenmektedir. 

Kanıtlar 

 https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/153-bolumler/yasli-bakim-programi 

 https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/engelli-bakimi-ve-rehabilitasyon-programi 

 https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/151-bolumler/fizyoterapi-programi 

 

B.1.5.Öğrenci İş Yüküne Dayalı Tasarım 

https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/bologna/
https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/bologna/
https://www.kastamonu.edu.tr/images/uzaktan_ogretim_esas_usul_25022014.pdf
https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/153-bolumler/yasli-bakim-programi
https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/engelli-bakimi-ve-rehabilitasyon-programi
https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/151-bolumler/fizyoterapi-programi


 

Tüm programlarda uygulanan öğrenci iş yükü uygulaması, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla 

birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

B.1.6.Ölçme ve Değerlendirme  

Tüm programlarda tasarlanan ölçme ve değerlendirme sistemine ilişkin uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik 

olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_0

8012014.pdf 

 https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/staj 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

Öğrencinin kabulü Üniversitemizin Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılmaktadır. Yeni öğrencilerin 

kuruma/programa uyumlarının sağlanması için yüksek okulumuza kayıt yaptırdıkları dönem başında bölüm öğretim 

görevlileri tarafından üniversite, yüksekokul ve kayıt yaptırdıkları bölüm hakkında oryantasyon eğitimi verilmektedir.  

B.2.1.Öğrenci Kabulü ve Önceki Öğrenmenin Tanınması ve Kredilendirilmesi (Örgün Eğitim, Yaygın Eğitim ve 

Serbest Öğrenme Yoluyla Edinilen Bilgi ve Beceriler) 

 

Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz web sayfasında başvuru ile ilgili tüm süreçler ilan edilmekte ve gerekli 

güncelleştirmeler buradan duyurulmaktadır. Ayrıca, öğrenciler öğrenci işleri birimini ve bölüm başkanlarının 

görevlendireceği öğretim elemanı ve ihtiyaç halinde bölüm başkanı ve Yüksekokul yöneticilerinden bilgi ve yardım 

alabilmektedirler. Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri, öğrenci ile danışmanı arasında yürütülen bir süreç 

olup bu sürece herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı sürece müdahil olunmamaktadır. Okulumuzda eğitim örgün, ikinci 

öğretim olarak yapılmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin 4 yarıyıl ön lisans eğitiminin 

ardından ek olarak 30 günlük bir yaz stajı zorunludur. Staj ile ilgili yönerge yüksekokulumuz web sayfasında 

bulunmaktadır. 

 

Kurumda Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanıması ve kredilendirilmesine ilişkin uygulamalardan elde edilen 

bulgular, sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

 https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi-sistemleri/ilanlar-tr/3125-2019-yks-sonuclarina-gore-
yerlesen-ogrencilerin-dikkatinehttps://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/staj 

 https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/ogrenci_danismanlik_yonergesi.p

df 

 

B.2.2. Diploma, Derece ve Diğer Yeterliliklerin Tanıması ve Sertifikalandırılması 

Diploma, Derece ve Diğer Yeterliliklerin Tanıması ve Sertifikalandırılmasına ilişkin uygulamalarda elde edilen bulgular, 

sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem alınmaktadır. 

 

 

Kanıtlar: 

https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_08012014.pdf
https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_08012014.pdf
https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/staj
https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi-sistemleri/ilanlar-tr/3125-2019-yks-sonuclarina-gore-yerlesen-ogrencilerin-dikkatine
https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi-sistemleri/ilanlar-tr/3125-2019-yks-sonuclarina-gore-yerlesen-ogrencilerin-dikkatine
https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/staj
https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/ogrenci_danismanlik_yonergesi.pdf
https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/ogrenci_danismanlik_yonergesi.pdf


 https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/OnemliBilgiveBelgeler/%C3%87%

C4%B0FT_ANADAL_PROGRAMI_Y%C3%96NERGES%C4%B02018.pdf 

 https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/KURUM_%C4%B0%C3%87%C4

%B0_YATAY_GE%C3%87%C4%B0%C5%9E_Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf 

 https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS), Bologna süreci göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmekte ve belirlenmektedir. Yüksekokulumuzda staj eğitimi bulunmaktadır ve eğitim süreci 

kapsamına dâhil edilmektedir. Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ), hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını 

ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. 

Öğrencilerin eğitim süreci bir yönetmelikle ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Öğrencinin devamını veya sınava girmesini 

engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin; 

devamsızlıkla ilgili temel bir çerçeve bulunmaktadır. Bu çerçeve kapsamında öğrenci sağlık durumuna ilişkin olarak bir 

sağlık kuruluşundan heyet raporu alması durumunda ilgili günler için devamsızlık kuralından muaf sayılabilir. Öğrencinin 

devamını veya sınava girmesini engelleyen nedenlerin haklı ve geçerli olup olmadığının değerlendirilmesi noktasında 

Kastamonu Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği temel alınmaktadır.  

 

B.3.1.Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Aktif, disiplinler arası çalışma, etkileşimli araştırma /öğrenme odaklı) 

Programların yürütülmesinde öğrencilerin etkinlikler (teknik geziler, uzman konuşmacı davetleri gibi) organize ederek 

aktif rol almaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin mesleki bilgi becerilerini arttırmak amaçlı uygulamalı eğitimler ve diğer 

kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir. 

Diploma, Derece ve Diğer Yeterliliklerin Tanıması ve Sertifikalandırılmasına ilişkin uygulamalarda elde edilen bulgular, 

sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem alınmaktadır. 

Kanıtlar 

 https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi-sistemleri/haberler-tr/3142-myo-ogrencileri-yaslilarla-

bulustu-2 

 https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi-sistemleri/haberler-tr/3133-huzurevi-ziyaretleri 

  

 

Tablo 2. Meslek Yüksekokulumuzda Görevli Öğretim Görevlilerin Eğitim Sertifikaları 

Hakkında 

Bölüm / 

Program 
Öğretim Görevlileri  

 

Sağlık Bakım 

Hizmetleri 

Öğr. Gör. Yasemin 

KARTAL (Bölüm 

Başkanı) 
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=10698 

Öğr. Gör. Ayşe ÖZ  

Terapi ve 

Rehabilitasyon 

Öğr. Gör. Oğuzhan 

ÖZTÜRK(Bölüm 

Başkanı) 

http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=11008 

https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/OnemliBilgiveBelgeler/%C3%87%C4%B0FT_ANADAL_PROGRAMI_Y%C3%96NERGES%C4%B02018.pdf
https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/OnemliBilgiveBelgeler/%C3%87%C4%B0FT_ANADAL_PROGRAMI_Y%C3%96NERGES%C4%B02018.pdf
https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/KURUM_%C4%B0%C3%87%C4%B0_YATAY_GE%C3%87%C4%B0%C5%9E_Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/KURUM_%C4%B0%C3%87%C4%B0_YATAY_GE%C3%87%C4%B0%C5%9E_Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi-sistemleri/haberler-tr/3142-myo-ogrencileri-yaslilarla-bulustu-2
https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi-sistemleri/haberler-tr/3142-myo-ogrencileri-yaslilarla-bulustu-2
https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi-sistemleri/haberler-tr/3133-huzurevi-ziyaretleri
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=10698
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=11008


Öğr.Gör.Elif 

YURDAKUL 
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=11012 

Öğr.Gör.Yasin AK http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=10880 

Öğr.Gör.Oğuzhan 

HARMANDAOĞLU 
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=10879 

Öğr.Gör.Turan 

DELİMEHMETOĞLU 
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=11002 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3.2. Ölçme ve Değerlendirme ( Öğrencilerin Özelliklerine ve Öğrenme Düzeylerine Göre 

Farklılaştırılmış Alternatif Ölçme Yöntem ve Tekniklerine Yer Verme Gibi.) 

 

Tüm programlarda öğrenci merkezli, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin olgunlaşmış uygulamalardan elde edilen bulgular, 

sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

Kanıtlar 

 https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_0801

2014.pdf 

 

 

B.3.3. Öğrenci Geri Bildirimleri ( Ders- Öğretim Üyesi-Program-Genel Memnuniyet Anketleri, Talep ve 

Öneri Sistemleri) 

 

 

 

Kurumda öğrencilerin geri bildirimlerinin  (ders, dersin öğretim elemanı, 

Diploma programı, hizmet ve genel memnuniyet seviyesi, vb.) alınmasına ilişkin mekanizmalar oluşturulmuştur. 

Ancak hiç uygulama yoktur veya tüm birimleri kapsamayan uygulamalar vardır. 

Kanıtlar: 

 https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/akademik/start.aspx?gkm=077438840366603770038808356002146343883111

53667238960 

  

 

B.3.4. Akademik Danışmanlık 

Kurumda akademik danışmanlığa ilişkin yürütülen uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

        Kanıtlar 

http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=11012
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=10880
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=10879
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=11002
https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_08012014.pdf
https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_08012014.pdf
https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/akademik/start.aspx?gkm=07743884036660377003880835600214634388311153667238960
https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/akademik/start.aspx?gkm=07743884036660377003880835600214634388311153667238960


 https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/ogrenci_danismanlik_yonergesi.pdf 

 Yüksekokulumuzdaki öğrenciler için; öğretim elemanlarının ders programında danışmanlık saati bulunmaktadır. 

 

 

B.4. Öğretim Elemanları  

 

B.4.1.Atama,yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri 

Yüksekokul bünyesinde Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere akademik kadrosunda 7  

Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili süreçleri 

Üniversitemiz Atama Yükseltilme Kriterleri belirlemektedir. Başvurular Rektörlüğümüzce alınmaktadır.  İşe alımlar, 

atamalar ve görevde yükseltme ile ilgili süreçler;  Rektör oluru ile Personel Daire Başkanlığı Birimi tarafından 

yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulumuza dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı görevlendirmesi yapılmaktadır. 

Her öğretim elemanının akademik uzmanlık alanına göre uygun olan dersler için görevlendirmeleri yapılır. Eğitim-öğretim 

kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için; Öğretim Elemanlarının talepleri 

doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmalar, konferans, kongre ve toplantılara katılımları sağlanmaktadır. 

Öğretim Elemanlarının sözleşme sürelerinin bitiminde akademik çalışmaları ve performansları ile ilgili hazırlamış 

oldukları sunum dosyaları önce Meslek Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunda görüşülür. Yönetim Kurulunun almış olduğu 

karar Rektörlük Makamının oluruna sunulur. Rektörlük Makamının uygunluğu doğrultusunda tekrar ataması yapılır.  

Atama, yükseltme ve görevlendirmeye ilişkin uygulanan kriterlerin sonuçları, sistematik olarak izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

Kanıtlar: 

 https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/personel/Mevzuat/Y%C3%B6nerge_Revize_-

_27-12-2018.pdf 

 

B.4.2.Öğretim Yetkinliği (Aktif Öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materayal geliştirme, 

yetkinlik kazadırma ve kalite güvence sistemi 

  

Kurumun öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere gerçekleştirilen uygulamalardan elde edilen 

bulgular sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

Kanıtlar 

 

 

Tablo 3. Yüksekokulumuzda Görevli Öğretim Görevlilerin Eğitim Sertifikaları 

Hakkında 

Bölüm / 

Program 
Öğretim Görevlileri  

 

Sağlık Bakım 

Hizmetleri 

Öğr. Gör. Yasemin 

KARTAL (Bölüm 

Başkanı) 
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=10698 

Öğr. Gör. Ayşe ÖZ  

Terapi ve 

Rehabilitasyon 

Öğr. Gör. Oğuzhan 

ÖZTÜRK(Bölüm 

Başkanı) 

http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=11008 

https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/ogrenci_danismanlik_yonergesi.pdf
https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/personel/Mevzuat/Y%C3%B6nerge_Revize_-_27-12-2018.pdf
https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/personel/Mevzuat/Y%C3%B6nerge_Revize_-_27-12-2018.pdf
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=10698
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=11008


Öğr.Gör.Elif 

YURDAKUL 
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=11012 

Öğr.Gör.Yasin AK http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=10880 

Öğr.Gör.Oğuzhan 

HARMANDAOĞLU 
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=10879 

Öğr.Gör.Turan 

DELİMEHMETOĞLU 
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=11002 

 

 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine Yönelik Teşvik ve Ödüllendirme 

 

Kurumun öğretim kadrosunun teşvik etme ve ödüllendirmeye ilişkin uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik 

olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

Kanıtlar: 

 https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20158305&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=aka

demik%20te%C5%9Fvik%20%C3%B6dene%C4%9Fi 

 

B.5. Öğrenme Kaynakları 

B.5.1.Öğrenme Kaynakları 

Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını; derslik, bilgisayar 

laboratuvarı, toplantı salonu, programın özelliğine göre , laboratuvar, kütüphane  vb. yeterli ve uygun donanıma sahip, 

eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak şekilde iç ve dış paydaşların olanaklarından yararlanabilmektedir. Ayrıca 

Yüksekokul bünyesinde de eğitim-öğretim için yeterli olanaklar bulunmaktadır. Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını 

teşvik etmektedir. Her program kendi alanı ile ilgili makine ve teçhizat teknolojileri kullanmakta olup, Yüksekokul 

tarafından programa ayrılan bütçe dâhilinde alımlar yapılmaktadır.  Diğer taraftan Yüksekokul olarak eğitimde yeni 

teknolojilerin kullanılması hedeflenmekte fakat bütçe yetersizliğinden tam anlamıyla gerekli adımlar tam olarak 

atılamamaktadır.  Yüksekokul bünyesinde, Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik seminer ve 

programlar düzenlenmekte,  öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar 

bulunmaktadır. Öğretim elemanları ve bölüm başkanları öğrencilerin işyeri eğitimi/staj firmaları ile iletişime geçip alanla 

ilgili tecrübelerini almakta ve aktarmaktadır.  

 

Kurumda tüm birimlerindeki uygun nicelik ve nitelikte, erişilebilir öğrenme kaynakları sağlamak üzere öğrenme 

kaynakları yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler 

Doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir. 

 

B.5.2.Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 

http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=11012
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=10880
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=10879
http://abis.kastamonu.edu.tr/?psno=11002
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20158305&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=akademik%20te%C5%9Fvik%20%C3%B6dene%C4%9Fi
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20158305&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=akademik%20te%C5%9Fvik%20%C3%B6dene%C4%9Fi


            Kurumda uygun nicelik ve nitelikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yürütülmesine ilişkin (mekân, mali ve 

rehberlik desteği sağlamak gibi) planlamalar bulunmaktadır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış 

uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm birimleri kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır. 

B.5.3. Tesis ve Alt yapılar (Yemekhane,Yurt,Teknoloji Donanımlı Çalışma alanları,mediko vs.) 

 Yüksek Okulumuzda 5 adet derslik, 2 adet laboratuar, 1 adet  kütüphane,1 adet amfi, 1 adet konferans salonu 

bulunmaktadır. Öğrencilerin kullanımına yönelik yemekhane, spor salonu, çalışma alanları mevcut olup, öğrencilere 

psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri; üniversite bünyesinde bulunan Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı birimi tarafından sunulmaktadır. Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı birimi tarafından 260 kişilik kız 

yatakhanesi  hizmet sunmaktadır.  

 

 

Kurumun tüm birimlerinde uygun nitelik ve nicelikteki tesis ve altyapı sağlamak üzere 

fiziksel kaynaklar ve mekânlar bütünsel olarak yönetilmektedir. Tüm tesis ve altyapıların 

kullanımına ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek 

önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar 

Çeşitlendirilmektedir 

B.5.4. Engelsiz Üniversite 

Kurumda engelsiz üniversite uygulamalarına ilişkin planlamalar bulunmamaktadır 

Kanıtlar 

 Yüksekokulumuzda  engelli rampası bulunmakta, işaret ve işaretlemeler, asansör bulunmamaktadır. 

B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

Öğrencilere psikolojik rehberlik, vb. destek hizmetleri; üniversite bünyesinde bulunan Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı birimi tarafından sunulmaktadır. 

Kurumda uygun nitelik ve nicelikte rehberlik, psikolojik danışmanlık ve Kariyer hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin 

planlama vardır. Ancak bu Planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim programlarını da 

kapsamaktadır.) 

 

 

Gözden geçirme faaliyetleri dönem başı ve dönem sonu yapılan toplantılar ile yılda iki defa olmak üzere ifa edilir. 

Toplantılar, bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve öğretim  görevlilerinin katılımı ile kurumun idari amiri olan 

yüksekokul müdürü başkanlığında ifa edilir. Değerlendirme neticeleri, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi 

için ders döneminin sonunda yapılan toplantılar neticesinde gelecek dönem için kullanılmaktadır. Programların eğitim 

amaçlarına ait hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı, talebelerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verip vermediği, ortaya çıkan 

olumlu ve olumsuz dönütlerden elde edilmeye çalışılmaktadır. 

Talebelerin ve eğitim programlarının ihtiyaçları doğrultusunda her yıl müfredatlar tetkik edilmekte, gerekli görülen 

değişiklikler için bölüm başkanlıkları tarafından alınan kurul kararları doğrultusunda meslek yüksekokulu yönetim kurulu 

ve/veya akademik kurul kararları alınmakta ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmektedir. İlgili başkanlık 

tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra Üniversitemiz Senatosuna sunulmaktadır. Senatonun değerlendirme/olumlu 

kararlarından sonra bilgiler öğrenci işleri bilgi sistemine girilmektedir. 

 



 

Kurumda tüm programların çıktıları sistematik olarak (yıllık ve program Süresinin sonunda periyodik olarak) ve kurumsal 

amaçlar doğrultusunda (eğitim-öğretim politikası ve amaçları) izlenmektedir. Bu izleme sonuçları Paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek güncellemeler yapılmaktadır. 

 

Kanıtlar 

https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=07733771436582388563335136648322323330336570365
883555536648322223220633330219721463877631115377843448032126219937819333423214021973110733225344
443660038488321102148 

 

B.6.2. Mezun izleme sistemi 

 

Kurumda tüm programlarda Sistematik olarak ve kurumsal amaçlar Doğrultusunda (eğitim-öğretim politikası ve amaçları) 

mezunlar izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre tüm birimleri ve programları kapsayan önlemler alınmaktadır. 

 

Kanıtlar: 

https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/kariyer/ 

  

 

 

C.1. Araştırma Stratejisi 

 

C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

 

 Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri Meslek Yüksekokulumuz 2019-2020 stratejik planları 

içerisinde belirtilmiş olup, aşağıda sıralanmıştır. Bu stratejileri gerçekleştirme göstergelerinin 

izlenmesi amacıyla altı ayda bir öğretim elemanlarının akademik faaliyetleri istenmektedir. 

 Ulusal ve uluslararası endeksli dergilerdeki yayın sayısını artırmak. 

 Disiplinler arası proje sayısını artırmak. 

 İlçemiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetlerine ilişkin projeler üretmek. Bu hedeflere 

yönelik olarak ise aşağıdaki faaliyetlerin yapılması planlanmıştır; 

 Her eğitim-öğretim yılında en az bir defa öğretim elemanlarını ve idari personelin mesleki 

gelişimlerini destekleyecek faaliyetler düzenlenecek. 

 Öğretim elemanlarını eğitim becerilerini geliştirmek üzere, her yıl en az bir defa ulusal/ 

uluslararası kurs, konferans vb. bilimsel toplantılara katılımları teşvik edilecek. 

 Öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme olanaklarından yararlanmalarını sağlanacak.  

 Akademik personel memnuniyetinin araştırılması, memnuniyet açısından önemli faktörlerin 

belirlenecek ve gerekli iyileştirmeler yapılacak. 

 Öğretim elemanları performans değerlendirme kriterleri güncellenecek. 

 

 

C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

      

 Kurumun araştırma hedefi başta sağlık ve eğitim alanında olmak üzere ülkenin ve bölgenin 

https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=07733771436582388563335136648322323330336570365883555536648322223220633330219721463877631115377843448032126219937819333423214021973110733225344443660038488321102148
https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=07733771436582388563335136648322323330336570365883555536648322223220633330219721463877631115377843448032126219937819333423214021973110733225344443660038488321102148
https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=07733771436582388563335136648322323330336570365883555536648322223220633330219721463877631115377843448032126219937819333423214021973110733225344443660038488321102148
https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/kariyer/


bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunları 

araştırma konusu yapmak, toplum yararına hizmet vermek ve araştırma sonuçlarını kamuoyu ile 

paylaşmaktır.  

 Üniversitemizin misyon farklılaşması kapsamında sağlık ve çevre alanında ihtisaslaşma noktasında 

araştırma geliştirme süreçleri eğitim süreçleri ile bütünleştirilmeye çalışılmaktadır. 

 Kurumun araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutludur. Özellikle yaşlı bakım hizmetleri,  engelli 

bakım ve rehabilitasyon ve fizyoterapi programı Sağlık Bakım Hizmetleri alanına odaklanmıştır.  

 Üniversitemizin 2019 yılında sağlık ve çevre alanında ihtisaslaşma misyonu çerçevesinde 

okulumuz bünyesinde araştırma stratejileri yönlendirilmektedir.  

 Kurumda temel araştırma ve uygulamalı araştırmalar konuları araştırma değerlerine göre eşit 

şekilde desteklenmektedir. 

 

Kanıtlar 

 

 Araştırma geliştirme kurulu üyeleri; 

Öğr. Gör. Yasin Ak 

Öğr. Gör. Elif Yurdakul 

Öğr. Gör. Yasemin Kartal 

Öğr. Gör. Oğuzhan Öztürk 

Öğr. Gör. Turan Delimehmetoğlu 

 

C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

 

 Kurumun araştırma hedefi başta sağlık ve eğitim alanında olmak üzere ülkenin ve bölgenin 

bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunları 

araştırma konusu yapmak, toplum yararına hizmet vermek ve araştırma sonuçlarını kamuoyu ile 

paylaşmaktır.  

 Kurumumuz araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetler arasında eğitim-öğretim ve 

topluma hizmet kapsamında belirlenen stratejimiz “İlçemiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık ve 

eğitim hizmetlerine ilişkin projeler üretmektir.  

 Ayrıca Üniversitemizin sağlık ve çevre alanında ihtisaslaşma misyonu çerçevesinde öğretim 

elemanlarımız yönlendirilmektedir. 

 Kurumumuz bünyesinde Meslek Yüksekokulu Kurul toplantılarında akademik çalışmalar teşvik 

edilmekte, yıl içerisinde akademik stratejiler çerçevesinde araştırılacak konu başlıkları ve 

araştırmacıların hedefleri paylaşılarak fikir alışverişi yapılmaktadır. Araştırma sonuçları üniversite, 

il düzeyinde, ulusal, uluslararası alanla paylaşılmakta ve gereksinimler doğrultusunda eğitim 

danışmanlık çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

 Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu Kastamonu Meslek yüksekokulundan yeni ayrılmış olması 

sebebiyle bugüne kadar, ağırlıklı faaliyetlerini eğitim-öğretim odaklı sürdürmüştür. Kastamonu 

Üniversitesi ile çalışmalarını sürdürecektir. Uzun vadede belirlenecek taleplere ve yetkinliğe göre 

araştırma stratejimiz şekillenecektir.  

 Yüksekokulumuzda sağlık programları bulunması sebebiyle gerektiğinde Çatalzeytin Devlet 

Hastanesiyle ortak yürütülen çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 



 Aerobik antrenmanın serebral palsili çocuklarda bedensel uygunluk ve yönetici işlevler üzerine 

etkileri (Ak Yasin,2016, egzersiz fizyolojisi yüksek lisans tezi) 

 Alman der spieger dergisinin Recep Tayyip Erdoğan algısı (Delimehmetoğlu Turan, 2016, alman 

dili eğitimi yüksek lisans) 

 



C.2.ARAŞTIRMA KAYNAKLARI  

C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali 

 

     

 Yapılan araştırmaların çoğunluğu üniversitemiz Bilimsel araştırma projeleri tarafından 

desteklenmektedir.  

 Araştırma kaynağı olarak dış destek sağlama konusunda Kastamonu Üniversitesi destek 

vermektedir. 

 Meslek Yüksekokulumuz özellikle staj uygulamalarında kurumumuz ile işbirliği içerisinde olan dış 

paydaşlarla bu kurumların öğretim elemanları ve öğrencilerimiz ile çalışmalarda bulunmaktadır. Bu 

çalışmalarda iç paydaşımız olan öğrenciler de araştırma sürecinin değişik aşamalarında yer 

almaktadır. Ayrıca dış paydaşlara yönelik sempozyum vb. eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir. 

 Öğretim elemanlarının altı (6) aylık periyodlar halinde bilimsel araştırmalara ve projelere yönelik 

performans çizelgelerini doldurarak rapor haline getirip kuruma sunmaları istenmekte ve kurum 

tarafından buna yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır. İyileştirmeye yönelik öğretim elemanları ile 

toplantılar yapılmakta ve öğretim elemanları yönlendirilmektedir. 

 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

 

    Kanıtlar  

 

 Meslek Yüksekokulumuzda engelli bakım ve rehabilitasyon, yaşlı bakım ve fizyoterapi 

programlarının uygulama derslerinin işlendiği 2 adet uygulama odası, temel bilgi ve teknolojileri 

derslerinin işlendiği bilgisayar laboratuvarı, meşguliyet terapisi ile ilgili 1 adet çalışma salonu, tiyatro 

ve sanatsal çalışmaların yürütüldüğü 1 adet konferans salonu kütüphane ve kampüs alanı 

içerisinde öğrencilerin yararlandığı kapalı spor salonu bulunmaktadır. 

    

C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 

   

 Kurumumuz araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma faaliyetlerini 

desteklemektedir. 

 Bu kapsamda öğretim elemanları Bilimsel Toplantılara katılma konusunda teşvik edilmektedir.  

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından araştırmaların çıktıları izlenerek kurum politikası 

çerçevesinde değerlendirilmektedir.  

 Kurumumuz bünyesinde akademik kurullarda ve diğer toplantılarımızda güncel bilgiler 

doğrultusunda araştırma fırsatları ve alanlarına yönelik bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. 

  Kanıtlar  

 

 Meslek yüksekokulumuzda 2019 yılında Kızılay işbirliğiyle kan bağışı organizasyonu yapılmış olup 

kan bağışı hakkında öğrencilere yönelik bilgilendirme yapılmıştır. 

 

 

C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkanları 

 

 



C.3. Araştırma Yetkinliği 

 

 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 

 Öğretim elemanlarının uzmanlık alanları dikkate alınarak araştırma yetkinlikleri belirlenmektedir.  

 Öğretim elemanlarının uzmanlık alanları çerçevesinde yapmış olduğu araştırmaların, sosyokültürel 

anlamda bölgeye ve topluma katkı sağladığı düşünülmektedir.  

 Ağırlıklı olarak huzurevi, hastane ve okullarda yapılan çalışmalarda bölgesel olarak profilin 

tanınmasına katkıda bulunulmakta ve iyileştirmeye yönelik çalışmalara veri katkısı sağlanmaktadır. 

 

C.3.2. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik Ortak programlar, ortak araştırma birimleri 

 

 

C.4. Araştırma Performansı 

 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

 

      Kanıtlar  

 

 Öğretim elemanlarının altı (6) aylık periyodlar halinde bilimsel araştırmalara ve projelere yönelik 

performans çizelgelerini doldurarak rapor haline getirip kuruma sunmaları istenmekte ve kurum 

tarafından buna yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır. 

 

C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi 

 

 Kurumumuz araştırma stratejisinin bir parçası olarak disiplinler arası, çok disiplinli araştırma 

faaliyetlerini desteklemektedir ve bu kapsamda öğretim elemanlarına teşvik vermektedir. 

 

Kanıtlar 

 

 Strateji  Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından araştırmaların çıktıları izlenerek kurum politikası 

çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

 

 

C4.3 Araştırma bütçe performansı


