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ÖZET  

Birim İç Değerlendirme Raporu, Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulunun misyon 

ve hedefleriyle uyumlu olarak kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve 

geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinde sahip olduğu kaynakları ve 

yetkinlikleri nasıl planladığı ve yönettiği, paydaşlarla iletişimi, iş birliği, öz değerlendirme 

çalışmaları, kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi, iç değerlendirme 

sisteminin olgunluk düzeylerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

 

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 

Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulunun tarihsel gelişimi, misyonu, vizyonu, 

değerleri, hedefleri, organizasyon yapısı ve iyileştirme alanları hakkında bilgi verilmiştir. 

 

1. İletişim Bilgileri 

Bozova Meslek Yüksekokulu Birim Kalite Komisyonu 

 

 

 

 

Görev Unvan İsim Telefon E-Posta 

Birim Kalite Yöneticisi Müdür Prof. Dr. Ahmet YILMAZ 

0 414 318 3256 hayilmaz@harran.edu.tr 

Birim Akademik Kalite 

Elçisi 

Öğretim 

Görevlisi 
Öğr. Gör. Hakan YILDIZ 

0 414 318 2744 hyildiz@harran.edu.tr 

Birim İdari Kalite Elçisi 
Fakülte 

Sekreteri 
Emrullah GÖKHAN 

0 414 318 3259 egokhan@harran.edu.tr 

Çevre Koruma 

Teknolojileri Bölümü 

Kalite Yöneticisi 

Bölüm 

Başkanı   
Prof. Dr. Fatih DENİZ 

0 414 318 2748 fdeniz@harran.edu.tr 

Çevre Koruma 

Teknolojileri Bölümü 

Kalite Elçisi 

Öğretim 

Görevlisi  
Öğr. Gör. Hakan YILDIZ 

0 414 318 2744 hyildiz@harran.edu.tr 

Muhasebe ve Vergi 

Bölümü Kalite 

Yöneticisi 

Bölüm 

Başkanı 

Doç. Dr. Erdal 

ALANCIOĞLU 0 414 318 2736 ealancioglu@harran.edu.tr 

Muhasebe ve Vergi 

Bölümü Kalite Elçisi 

Öğretim 

Görevlisi   
Öğr. Gör. Cansu TEKİN 

0 414 318 2744 cansutekin@harran.edu.tr 

Birim Adresi: Yavuz Selim, 63850 Bozova/Şanlıurfa 

Tel: 0 414 318 27 42  

E-Posta: bozovamyo@harran.edu.tr 

bozovamyo@harran.edu.tr
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2. Tarihsel Gelişimi 

Meslek yüksekokulumuz, 16.04.1994 tarih ve 21785 sayılı YÖK kararı ile açılmasına izin 

verilmiştir. İlk eğitim ve öğretime Su Ürünleri Programı ile başlanılmıştır. 1994-1999 yılları 

arasında Bozova Belediye binası içerisinde faaliyet göstermiştir. 1999-2003 tarihleri arasında 

Kırmızıpınar İlköğretim Okul binasında hizmete devam etmiştir. 2003 yılı mayıs ayından 

itibaren bugünkü yerleşkesine taşınmıştır. 

 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Bozova Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü altında Çevre 

Koruma ve Kontrol programı, Muhasebe ve Vergi Bölümü altında Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları programı bulunmaktadır. Pasif durumda olan Su Ürünleri, Bankacılık ve 

Sigortacılık, Çevre Temizliği ve Denetim Programları olmak üzere 5 programla, mevcut 

yerleşkesinde eğitim ve öğretim faaliyetine devam etmektedir. 

 

Meslek Yüksekokulumuzda alanında uzman toplam 8 akademik personel (3 adet Profesör, 1 

adet Doçent, 1 adet Dr. Öğr. Üyesi ve 3 adet Öğretim Görevlisi) ile eğitim-öğretim faaliyetleri 

yürütülmekte olup; okulumuzdan mezun olan öğrencilerin kendi branşlarında iyi yetişmiş ve 

ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bireyler olması hedeflenmektedir. Ayrıca birimimizde 12 

idari personel bulunmaktadır. Bu amaçla Yüksekokulumuz kaliteli mesleki eğitim, öğrenci 

merkezlilik, iş dünyası ile iş birliği, toplam kalite yönetimi, dinamik ve yenilikçi bir eğitim-

öğretim anlayışını benimsemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bozova.harran.edu.tr/tr/personel/akademik-personel/
http://bozova.harran.edu.tr/tr/idari-personel/idari-personel/
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ÖLÇÜTLER 

 

 

A) KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ  

 

A.1) Liderlik ve Kalite 

Birim, kurumsal dönüşümünü sağlayacak yönetim modeline sahip olmalı, liderlik yaklaşımları 

uygulamalı, iç kalite güvence mekanizmalarını oluşturmalı ve kalite güvence kültürünü 

içselleştirmelidir.  

 

A 1.1) Yönetim modeli ve idari yapı  

Bozova Meslek Yüksekokulunda yönetim modeli ve idari yapı (yasal düzenlemeler çerçevesinde 

kurumsal yaklaşım, gelenekler, tercihler); karar verme mekanizmaları, kontrol ve denge 

unsurları; kurulların çok sesliliği ve bağımsız hareket kabiliyeti, paydaşların temsil edilmesi; 

öngörülen yönetim modeli ile gerçekleşmenin karşılaştırılması, modelin kurumsallığı ve 

sürekliliği yerleşmiş ve benimsenmiştir. Organizasyon şeması ve bağlı olma/rapor verme 

ilişkileri; görev tanımları, iş akış süreçleri vardır ve gerçeği yansıtmaktadır; ayrıca bunlar 

yayımlanmış ve işleyişin paydaşlarca bilinirliği sağlanmıştır. 

 

 A 1.2) Liderlik 

Birimde rektörün ve süreç liderlerinin yükseköğretim ekosistemindeki değişim, belirsizlik ve 

karmaşıklığı dikkate alan bir kalite güvencesi sistemi ve kültürü oluşturma konusunda sahipliği 

ve motivasyonu yüksektir. Bu süreçler çevik bir liderlik yaklaşımıyla yönetilmektedir. 

Birimlerde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü yerleşmiştir. Liderler birimin değerleri ve 

hedefleri doğrultusunda stratejilerinin yanı sıra; yetki paylaşımını, ilişkileri, zamanı, kurumsal 

motivasyon ve stresi de etkin ve dengeli biçimde yönetmektedir. Akademik ve idari birimler ile 

yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmuştur. Liderlik süreçleri ve kalite güvencesi 

kültürünün içselleştirilmesi sürekli değerlendirilmektedir.  

 

A 1.3) Birimin dönüşüm kapasitesi  

Yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve 

paydaş beklentilerini dikkate alarak birimimizin geleceğe hazır olmasını sağlayan deneyimli bir 

kadrosu vardır. Geleceğe uyum için amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda birimi 

dönüştürmek üzere değişim yönetimi, kıyaslama, yenilik yönetimi gibi yaklaşımları kullanır ve 

kurumsal özgünlüğü güçlendirir. 

 

 A 1.4) İç kalite güvencesi mekanizmaları 

Bozova Meslek Yüksekokulunda hangi işlem, süreç, mekanizmaların devreye gireceği 

planlanmış, akış şemaları belirlidir. Sorumluluklar ve yetkiler tanımlanmıştır. Gerçekleşen 

uygulamalar sürekli değerlendirilmektedir. Takvim yılı temelinde tasarlanmayan diğer kalite 

döngülerinin ise tüm katmanları içerdiği kanıtları ile belirtilmiştir. Birime ait kalite güvencesi 

http://bozova.harran.edu.tr/tr/is-akisi/personel-isleri-is-akis-semalari/
http://bozova.harran.edu.tr/tr/is-akisi/personel-isleri-is-akis-semalari/
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rehberi gibi, politika ayrıntılarının yer aldığı erişilebilen ve güncellenen belgeler bulunmaktadır.

   

 

A 1.5) Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

Birimizce kamuoyunu bilgilendirme ilkesel olarak benimsenmiştir, hangi kanalların nasıl 

kullanılacağı tasarlanmıştır, erişilebilir olarak ilan edilmiştir ve tüm bilgilendirme adımları 

sistematik olarak atılmaktadır. Birimin internet sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca 

erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sağlanması için gerekli mekanizma mevcuttur. Birimin 

bölgesindeki dış paydaşları, ilişkili olduğu yerel yönetimler, diğer üniversiteler, kamu kurumu 

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve yerel halk ile ilişkileri değerlendirilmektedir.  

 

A.2) Misyon ve Stratejik Amaçlar  

Birim; misyon, vizyon ve amacını gerçekleştirmek üzere kurumun politikaları doğrultusunda 

oluşturduğu stratejik amaçlarını ve hedeflerini planlayarak uygulamalı, performans yönetimi 

kapsamında sonuçlarını izleyerek değerlendirmeli ve kamuoyuyla paylaşmalıdır. 

 

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar 

Misyon ve vizyon ifadesi tanımlanmıştır, Bozova Meslek Yüksekokulu çalışanlarınca bilinir ve 

paylaşılır. Birime özeldir, sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için yol göstericidir. Kalite 

güvencesi politikası vardır, paydaşların görüşü alınarak hazırlanmıştır. Politika birim 

çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır. Politika belgesi yalın, somut, gerçekçidir. Sürdürülebilir 

kalite güvencesi sistemini ana hatlarıyla tarif etmektedir. Kalite güvencesinin yönetim şekli, 

yapılanması, temel mekanizmaları, merkezi kurgu ve birimlere erişimi açıklanmıştır. Aynı 

şekilde eğitim ve öğretim (uzaktan eğitimi de kapsayacak şekilde), araştırma ve geliştirme, 

toplumsal katkı, yönetim sistemi ve uluslararasılaşma politikaları vardır ve kalite güvencesi 

politikası için sayılan özellikleri taşır.  

   

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler  

Stratejik Plan kültürü ve geleneği vardır, mevcut dönemi kapsayan, kısa/orta uzun vadeli 

amaçlar, hedefler, alt hedefler, eylemler ve bunların zamanlaması, önceliklendirilmesi, 

sorumluları, mali kaynakları bulunmaktadır, tüm paydaşların görüşü alınarak (özellikle stratejik 

paydaşlar) hazırlanmıştır. Mevcut stratejik plan hazırlanırken bir öncekinin ayrıntılı 

değerlendirilmesi yapılmış ve kullanılmıştır; yıllık gerçekleşme takip edilerek ilgili kurullarda 

tartışılmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır. 

 

A.2.3. Performans yönetimi       

Birimde performans yönetim sistemleri bütünsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu sistemler 

birimin stratejik amaçları doğrultusunda sürekli iyileşmesine ve geleceğe hazırlanmasına 

yardımcı olur. Bilişim sistemleriyle desteklenerek performans yönetiminin doğru ve güvenilir 

olması sağlanmaktadır. Birimin stratejik bakış açısını yansıtan performans yönetimi süreç odaklı 

ve paydaş katılımıyla sürdürülmektedir. Tüm temel etkinlikleri kapsayan kurumsal (genel, 

anahtar, uzaktan eğitim vb.) performans göstergeleri tanımlanmış ve paylaşılmıştır.  

http://bozova.harran.edu.tr/tr/kalite/
http://bozova.harran.edu.tr/tr/
http://bozova.harran.edu.tr/tr/okulumuz/misyonumuz/
http://bozova.harran.edu.tr/tr/okulumuz/vizyonumuz/
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A.3) Yönetim Sistemleri 

 Birim, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına almak amacıyla 

mali, beşerî ve bilgi kaynakları ile süreçlerini yönetmek üzere bir sisteme sahip olmalıdır.

  

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi 

 Birimin önemli etkinlikleri ve süreçlerine ilişkin veriler toplanmakta, analiz edilmekte, 

raporlanmakta ve stratejik yönetim için kullanılmaktadır. Akademik ve idari birimlerin 

kullandıkları Bilgi Yönetim Sistemi entegredir ve kalite yönetim süreçlerini beslemektedir. 

 

 A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi 

İnsan kaynakları yönetimine ilişkin kurallar ve süreçler bulunmaktadır. Şeffaf şekilde yürütülen 

bu süreçler birimde herkes tarafından bilinmektedir. Eğitim ve liyakat öncelikli kriter olup 

yetkinliklerin arttırılması temel hedeftir. Çalışan (akademik-idari) memnuniyet, şikâyet ve 

önerilerini belirlemek ve izlemek amacıyla geliştirilmiş olan yöntem ve mekanizmalar 

uygulanmakta ve sonuçları değerlendirilerek iyileştirilmektedir. 

  

A.3.3. Finansal yönetim 

 Temel gelir ve gider kalemleri tanımlanmıştır ve yıllar içinde izlenmektedir. 

  

A.3.4. Süreç yönetimi 

 Tüm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler (uzaktan eğitim dahil) tanımlıdır. Süreçlerdeki 

sorumlular, iş akışı, yönetim, sahiplenme yazılıdır ve birimce içselleştirilmiştir.  

 

A.4) Paydaş Katılımı 

Birim, iç ve dış paydaşlarının stratejik kararlara ve süreçlere katılımını sağlamak üzere geri 

bildirimlerini almak, yanıtlamak ve kararlarında kullanmak için gerekli sistemleri oluşturmalı 

ve yönetmelidir. 

  

 A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı 

İç ve dış paydaşların görüşü sistematik olarak ve çeşitli yollarla alınmakta, etkin kullanılmakta 

ve sonuçları paylaşılmaktadır. 

  

 A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri 

Öğrenci görüşü (ders, dersin öğretim elemanı, diploma programı, hizmet ve genel memnuniyet 

seviyesi, vb) sistematik olarak ve çeşitli yollarla alınmakta, etkin kullanılmakta ve sonuçları 

paylaşılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin geçerli ve güvenilir olması, verilerin tutarlı ve temsil 

eder olması sağlanmıştır. Öğrenci şikayetleri ve/veya önerileri için muhtelif kanallar vardır, 

öğrencilerce bilinir, bunların adil ve etkin çalıştığı denetlenmektedir 

https://obs.harran.edu.tr/oibs/akademik/login.aspx
https://ebys.harran.edu.tr/enVision/Login.aspx
http://kys.harran.edu.tr/
http://kys.harran.edu.tr/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/strateji.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/51/files/2022-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu-02082022.pdf
http://kys.harran.edu.tr/
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 A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi 

 Mezunların işe yerleşme, eğitime devam, gelir düzeyi, işveren/ mezun memnuniyeti gibi 

istihdam bilgileri sistematik ve kapsamlı olarak toplanmakta, değerlendirilmekte, birim gelişme 

stratejilerinde kullanılmaktadır. 

 

A.5) Öğrenci Sayıları ve İnsan Kaynakları Verileri  

  

Program Öğrenci Sayısı 

Çevre Koruma ve Kontrol 89 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 63 

 

 

   

B) EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

     

B.1) Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi 

Birimimizde bulunan programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, 

TYYÇ ile uyumu belirtilmiş, sitemizde ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken 

kurumun misyon vizyonu göz önünde bulundurulmuştur. Ders bilgi paketleri varsa ulusal 

çekirdek programı, varsa ölçütler (örneğin akreditasyon ölçütleri vb.) dikkate alınarak 

hazırlanmıştır.  

  

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

Öğrenme çıktılarının ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında bölüm bazında ilke ve 

kurallar bulunmaktadır. Program düzeyinde yeterliliklerin hangi eylemlerle kazandırılabileceği 

(yeterlilik-ders-öğretim yöntemi matrisleri) belirlenmiştir. Alan farklılıklarına göre 

yeterliliklerin hangi eğitim türlerinde (örgün, karma, uzaktan) kazandırılabileceği tanımlıdır. 

Programların tasarımında, fiziksel ve teknolojik olanaklar dikkate alınmaktadır (erişim, sosyal 

mesafe vb.)  

 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi 

 Programın ders dağılımına ilişkin ilke, kural ve yöntemler tanımlıdır. Öğretim programı 

(müfredat) yapısı zorunlu-seçmeli ders, alan-alan dışı ders dengesini gözetmekte, kültürel 

derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve haftalık ders saati 

öğrencinin akademik olmayan etkinliklere de zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda geliştirilen ders bilgi paketlerinin amaca uygunluğu ve işlerliği izlenmekte ve bağlı 

iyileştirmeler yapılmaktadır. 

 

 

http://bozova.harran.edu.tr/tr/duyuru/18187/mezun-portali-faaliyete-gecmistir/
http://bozova.harran.edu.tr/tr/ders-izlenceleri/
http://bozova.harran.edu.tr/tr/ogrenci-bologna/cevre-koruma-ve-kontrolu-bologna/
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B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu  

Derslerin öğrenme kazanımları (karma ve uzaktan eğitim de dahil) tanımlanmış ve program 

çıktıları ile ders kazanımları eşleştirmesi oluşturulmuştur. Kazanımların ifade şekli öngörülen 

bilişsel, duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Ders öğrenme kazanımlarının 

gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle alana özgü olmayan 

(genel) kazanımların irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir. 

  

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı 

Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta, öğrenci iş yükü takibi ile 

doğrulanmaktadır. Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince 

öğrenci iş yükü ve kredi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Gerçekleşen uygulamanın niteliği 

irdelenmektedir. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarımda uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeşitlilikler 

de göz önünde bulundurulmaktadır. 

 

 B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi  

Her program ve ders için (örgün, uzaktan, karma, açıktan) program amaçlarının ve öğrenme 

çıktılarının izlenmesi planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu sürecin isleyişi ve sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilmektedir. Eğitim ve öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler (her 

yarıyıl açılan dersler, öğrenci sayıları, başarı durumları, geri besleme sonuçları, ders çeşitliliği, 

lab uygulama, lisans/lisansüstü dengeleri, ilişki kesme sayıları/nedenleri, vb) periyodik ve 

sistematik şekilde izlenmekte, tartışılmakta, değerlendirilmekte, karşılaştırılmakta ve kaliteli 

eğitim yönündeki gelişim sürdürülmektedir.  

 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi 

Birim, eğitim ve öğretim süreçlerini bütüncül olarak yönetmek üzere; organizasyonel yapılanma 

(üniversite eğitim ve öğretim komisyonu, öğrenme ve öğretme merkezi, vb.), bilgi yönetim 

sistemi ve uzman insan kaynağına sahiptir. Eğitim ve öğretim süreçleri üst yönetimin 

koordinasyonunda yürütülmekte olup; bu süreçlere ilişkin görev ve sorumluluklar 

tanımlanmıştır. Eğitim ve öğretim programlarının tasarlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi 

ve güncellenmesi faaliyetlerine ilişkin kurum genelinde ilke, esaslar ile takvim belirlidir. 

Programlarda öğrenme kazanımı, öğretim programı (müfredat), eğitim hizmetinin verilme 

biçimi (örgün, uzaktan, karma, açıktan), öğretim yöntemi ve ölçme-değerlendirme uyumu ve 

tüm bu süreçlerin koordinasyonu üst yönetim tarafından takip edilmektedir. 

 

B.2) Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme Öğretme ve Değerlendirme) 

Birim, hedeflediği nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak amacıyla öğrenci merkezli ve 

yetkinlik temelli öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulamalıdır. Birim, öğrenci 

kabulleri, diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına yönelik 

açık kriterler belirlemeli; önceden tanımlanmış ve ilan edilmiş kuralları tutarlı şekilde 

uygulamalıdır.  
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B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim 

türleri içerisinde (örgün, uzaktan, karma) o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli, 

yetkinlik temelli, süreç ve performans odaklı disiplinlerarası, bütünleyici, vaka/uygulama 

temelinde öğrenmeyi önceleyen yaklaşımlara yer verilir. Bilgi aktarımından çok derin 

öğrenmeye, öğrenci ilgi, motivasyon ve bağlılığına odaklanılmıştır. Örgün eğitim süreçleri ön 

lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli 

öğrenme gibi yaklaşımlarla zenginleştirilmektedir. Öğrencilerinin araştırma süreçlerine katılımı 

müfredat, yöntem ve yaklaşımlarla desteklenmektedir. Tüm bu süreçlerin uygulanması, kontrol 

edilmesi ve gereken önlemlerin alınması sistematik olarak değerlendirilmektedir. 

  

 

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme 

Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans temelinde yürütülmekte ve 

öğrencilerin kendini ifade etme olanakları mümkün olduğunca çeşitlendirilmektedir. Ölçme ve 

değerlendirmenin sürekliliği çoklu sınav olanakları ve bazıları süreç odaklı (formatif) ödev, 

proje, portfolyo gibi yöntemlerle sağlanmaktadır. Ders kazanımlarına ve eğitim türlerine (örgün, 

uzaktan, karma) uygun sınav yöntemleri planlamakta ve uygulanmaktadır. Sınav uygulama ve 

güvenliği (örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) mekanizmaları 

bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler arasında tutarlılığı ve 

güvenirliği sağlanmaktadır. Birim, ölçme değerlendirme yaklaşım ve olanaklarını öğrenci-

öğretim elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmektedir. Bu iyileştirmelerin 

duyurulması, uygulanması, kontrolü, hedeflerle uyumu ve alınan önlemler irdelenmektedir.  

 

B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

Öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları tanımlanmış ve ilan edilmiştir. Bu ilke ve kurallar 

birbiri ile tutarlı olup, uygulamalar şeffaftır. Diploma, sertifika gibi belge talepleri titizlikle takip 

edilmektedir. Önceki öğrenmenin (örgün, yaygın, uzaktan/karma eğitim ve serbest öğrenme 

yoluyla edinilen bilgi ve becerilerin) tanınması ve kredilendirilmesi yapılmaktadır.  

 

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

Yeterliliklerin onayı, mezuniyet koşulları, mezuniyet karar süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı ve 

tutarlı şekilde tanımlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sertifikalandırma ve diploma 

işlemleri bu tanımlı sürece uygun olarak yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli önlemler 

alınmaktadır. 

 

B.3)   Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 

Birim, hedeflediği nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak ve eğitim- öğretim faaliyetlerini 

yürütmek için uygun altyapıya, kaynaklara ve ortamlara sahip olmalı ve öğrenme olanaklarının 

tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına almalıdır. Birim öğrencilerin 

akademik gelişimi ve kariyer planlamasına yönelik destek hizmetleri sağlamalıdır. 

 

 

http://bozova.harran.edu.tr/tr/mevzuat/yonetmelikler/
http://bozova.harran.edu.tr/tr/mevzuat/yonetmelikler/
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B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları 

Öğrenme ortamı ve kaynaklarının kullanımı izlenmekte ve iyileştirilmektedir. Birimde eğitim-

öğretim ihtiyaçlarına tümüyle cevap verebilen, kullanıcı dostu, ergonomik, eş zamanlı ve eş 

zamansız öğrenme, zenginleştirilmiş içerik geliştirme ayrıca ölçme ve değerlendirme ve hizmet 

içi eğitim olanaklarına sahip bir öğrenme yönetim sistemi bulunmaktadır.  

 

B.3.2. Akademik destek hizmetleri 

Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer 

planlamasına destek olan bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır. Danışmanlık sistemi 

öğrenci portfolyosu gibi yöntemlerle takip edilmekte ve iyileştirilmektedir. Öğrencilerin 

danışmanlarına erişimi kolaydır ve çeşitli erişimi olanakları (yüz yüze, çevrimiçi) 

bulunmaktadır.  

 

B.3.3. Tesis ve altyapılar 

Tesis ve altyapılar ihtiyaca uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve öğrencilerin 

bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Tesis ve altyapıların kullanımı irdelenmektedir. 

 

B.3.4. Dezavantajlı gruplar  

Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli, yoksul, azınlık, göçmen vb.) eğitim 

olanaklarına erişimi eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilerek sağlanmaktadır. 

Uzaktan eğitim alt yapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuştur.  

 

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

Öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine 

yönelik mekân, bütçe ve rehberlik desteği vardır. Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri 

yürüten ve yöneten idari örgütlenme mevcuttur. Gerçekleştirilen faaliyetler izlenmekte, 

ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmektedir. 

 

B.4) Öğretim Kadrosu 

Kurum, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile 

ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır. Hedeflenen nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak 

amacıyla, öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerini sürekli geliştirmek için 

olanaklar sunmalıdır 

 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

Öğretim elemanı atama, yükseltme ve görevlendirme süreç ve kriterleri belirlenmiş ve 

kamuoyuna açıktır. İlgili süreç ve kriterler akademik liyakati gözetip, fırsat eşitliğini sağlayacak 

niteliktedir. Uygulamanın kriterlere uygun olduğu kanıtlanmaktadır. Öğretim elemanı ders yükü 

ve dağılım dengesi şeffaf olarak paylaşılır. Birimin öğretim üyesinden beklentisi bireylerce 

bilinir. Kadrolu olmayan öğretim elemanı seçimi ve yarıyıl sonunda performanslarının 

http://bozova.harran.edu.tr/tr/haber/20257/teknik-gezi/
http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/%C3%B6yp.pdf
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değerlendirilmesi şeffaf, etkin ve adildir; birimde eğitim-öğretim ilkelerine ve kültürüne uyum 

gözetilmektedir. 

 

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi 

Tüm öğretim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim 

süreçlerini öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik eğiticilerin eğitimi etkinlikleri (kurs, 

çalıştay, ders, seminer vb.) ve bunu üstlenecek/ gerçekleştirecek öğretme-öğrenme merkezi 

yapılanması vardır.  

 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

Eğitim ve öğretimi önceliklendirmek üzere yükseltme kriterlerinde yaratıcı eğitim faaliyetlerine 

yer verilir.                

 

C) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

      

C.1) Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları 

Birim, araştırma faaliyetlerini stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleri ile 

yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya 

dönüştürülebilen biçimde yönetmelidir. Bu faaliyetler için uygun fiziki altyapı ve mali 

kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır.  

  

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi 

Araştırma süreçlerin yönetimine ilişkin benimsenen yaklaşımlar, motivasyon ve yönlendirme 

işlevinin nasıl tasarlandığı, kısa ve uzun vadeli hedeflerin net ve kesin nasıl tanımlandığı, 

araştırma yönetimi ekibi ve görev tanımları belirlenmiştir; uygulamalar bu kurumsal tercihler 

yönünde gelişmektedir. Bilimsel araştırma ve sanatsal süreçlerin yönetiminin etkinliği ve 

başarısı izlenmekte ve iyileştirilmektedir.    

 

C.1.2. İç ve dış kaynaklar 

Birimin fiziki, teknik ve mali araştırma kaynakları misyon, hedef ve stratejileriyle uyumlu ve 

yeterlidir. Kaynakların çeşitliliği ve yeterliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir. Misyon ve 

hedeflerle uyumlu olarak üniversite dışı kaynaklara yönelme desteklenmektedir. Bu amaçla 

çalışan destek birimleri ve yöntemleri tanımlıdır ve araştırmacılarca iyi bilinir. 

 

C.2) Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler 

Birim, öğretim elemanları ve araştırmacıların bilimsel araştırma ve sanat yetkinliğini sürdürmek 

ve iyileştirmek için olanaklar (eğitim, iş birlikleri, destekler vb.) sunmalıdır. 

  

 



FRM-0160; Yayın Tarihi: 25.08.2022; Revizyon Tarihi: 25.08.2022; Revizyon No:00 

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi 

Doktora derecesine sahip araştırmacı oranı, doktora derecesinin alındığı kurumların dağılımı; 

kümelenme/uzmanlık birikimi, araştırma hedefleri ile örtüşme konularının analizi, hedeflerle 

uyumu irdelenmektedir. Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek 

üzere eğitim, çalıştay, proje pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

 

 C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 

Kurumlararası iş birliklerini, disiplinlerarası girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri 

özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve etkindir.  

 

C.3) Araştırma Performansı 

Birim, araştırma faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve 

sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, birimin araştırma ve geliştirme 

performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için 

kullanılmalıdır.         

 

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

Birim araştırma faaliyetleri yıllık bazda izlenir, değerlendirilir, hedeflerle karşılaştırılır ve 

sapmaların nedenleri irdelenir.  

 

 

Bozova Meslek Yüksekokulu 2022 Yılı Araştırma, Çalışma ve 

Performans Göstergeleri 

Prof. Dr. Erdinç ŞAHİNÖZ Yök Akademik Google Scholar Web of 

Science 

Prof. Dr. Fatih DENİZ Yök Akademik Google Scholar Web of 

Science 

Prof. Dr. Zafer DOĞU Yök Akademik Google Scholar Web of 

Science 

Doç. Dr. Erdal ALANCIOĞLU Yök Akademik Google Scholar Web of 

Science 

Öğr. Gör. Ö. Sait KILIÇ  Yök Akademik Google Scholar Web of 

Science 

Öğr. Gör. Cansu TEKİN Yök Akademik Google Scholar Web of 

Science 

Öğr. Gör. Hakan YILDIZ Yök Akademik Google Scholar Web of 

Science 

 

 

 C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi 

Öğretim elemanlarının araştırma performansını paylaşması beklenir; bunu düzenleyen tanımlı 

süreçler vardır ve bunlar ilgili paydaşlarca bilinir. Araştırma performansı yıl bazında izlenir, 

değerlendirilir ve kurumsal politikalar doğrultusunda kullanılır. Çıktılar, grubun ortalama 

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
https://scholar.google.com/citations?hl=tr&user=R_WnNn0AAAAJ
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2132196
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2132196
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
https://scholar.google.com.tr/citations?user=sWr64DgAAAAJ&hl=tr&oi=ao
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1014276
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1014276
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=EQIooVwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2131963
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2131963
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
https://scholar.google.com/citations?user=jiVWXSYAAAAJ&hl=tr
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2822266
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2822266
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
https://scholar.google.com/citations?hl=tr&user=Mj_zcc4AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5P4MD2AQoa0dj6whJ-v5uokhwV0CfpJI_kDfet6eK4jQ74JiD4ouMTy2RU6vnSbnrCknvASBOc-jvkjSIeC1b4ezK-xuTZjOyFZuIsDazKsI_2j4k
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3123752
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3123752
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=2Xwcq-QAAAAJ
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2185330
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2185330
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değerleri ve saçılım şeffaf olarak paylaşılır. Performans değerlendirmelerinin sistematik ve 

kalıcı olması sağlanmıştır. 

 

D) TOPLUMSAL KATKI 

 

D.1) Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları 

Birim, toplumsal katkı faaliyetlerini stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda yönetmelidir. 

Bu faaliyetler için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde 

kullanımını sağlamalıdır. 

 

 D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi  

Birimin toplumsal katkı politikası birimin toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve 

organizasyonel yapısı kurumsallaşmıştır. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetim ve 

organizasyonel yapısı kurumun toplumsal katkı politikası ile uyumludur, görev tanımları 

belirlenmiştir.  

 

D.1.2. Kaynaklar  

Toplumsal katkı etkinliklerine ayrılan kaynaklar (mali, fiziksel, insan gücü) belirlenmiş, 

paylaşılmış ve kurumsallaşmış olup, bunlar izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

  

D.2) Toplumsal Katkı Performansı 

Birim, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik 

olarak izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir.  

 

 D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

Birim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu, dezavantajlı gruplar dahil toplumun ve 

çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve değer yaratan toplumsal katkı faaliyetlerinde 

bulunmaktadır.  

 

DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bozova Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü altında Çevre 

Koruma ve Kontrol programı, Muhasebe ve Vergi Bölümü altında Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları programı bulunmaktadır. Birimimiz kaliteli bir eğitim için kurumsallaşmanın 

bilinci ve sorunların eş zamanlı ve planlı projelerin emek ve gayretle yürütülmesi ile 

çözülebileceği esası üzerinde durmakta ve stratejilerini bu yönde belirlemektedir. Bunun için, 

nitelikli eğitimin tesisi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için eğitimin önündeki engelleri 

kaldıracak gerekli tedbirlerin alınması ve bunun için yapılması gerekli çalışma ve uygulamaların 

yapılmaya devam edileceği teması ile günün gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, iş 

yaşamında ihtiyaç duyulan meslek ara elamanı yetiştirmek için ilgili meslek kuruluşları ile 

araştırma ve uygulama çalışmaları yapmaktır. 


