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1. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
 

 Misyon, Stratejik Amaç ve Hedefler, Performans Yönetimi 
Meslek Yüksekokulumuz performans yönetimi sürecinde; Performans Göstergeleri İzleme 

Sistemi (PEGİS) üzerinden veriler girilmekte olup, risk analizi, hedeflerin gerçekleşme ve sapma 
durumları takip edilmektedir. 
 

 İç Kalite Güvencesi 
Meslek Yüksekokulumuz kalite yapılanması doğrultusunda; Birimimiz Kalite Koordinatörü 

ve Bölüm Kalite Elçileri görevlendirmesi yapılmıştır. Üniversitemiz tarafından kalite sorumlusu ve 
kalite elçilerine yönelik “Orviks – Kalite ve Bilgi Yönetim Sistemi” ile ilgili 21 Kasım 2020 tarihinde 
online eğitim verilmesi sağlanmıştır.  
 

2. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
 

 Programların Tasarımı ve Onayı, Ders Dağılım Dengesi, Ders Kazanımlarının 
Program Çıktılarıyla Uyumu 

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Program açılmasına ilişkin talebimiz Yüksekokul 
Kurulu Kararı ile birlikte Rektörlüğe arz edilmektedir.  

Ders dağılımları; Bölümün önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır.  
 

 Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

YKS sonucu programlara yerleştirilecek öğrencilere ilişkin kontenjan taleplerimiz Yönetim 
Kurulu Kararı ile Rektörlüğe arz edilmektedir. 

Öğrencilerimiz önceki öğrenimlerinin tanınmasına ilişkin talepleri ve önceki öğrenimin 
tanınması Üniversitemiz “Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi” çerçevesinde 
yapılmaktadır.  

Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu 
öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal programı öğrenci kabulleri; Üniversitemiz 
ilgili yönergeleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

 

 Paydaşların Bilgilendirildiği Mekanizmalar 
Yatay geçiş ilanları, yatay geçiş başvuru değerlendirme sonuçları ve kayıt takvimi web 

sayfamızda duyurulmaktadır. Öğrencilerimiz daha önceki öğrenimlerinde gördükleri derslerden 
muafiyet taleplerinin sonucunu Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrenebilmektedir.  

 

 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme, Akademik Danışmanlık 

Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim yöntemlerine ilişkin olarak 
27.08.2020 tarih ve 24 Sayılı Senato Kararı gereğince;  eğitim süreçlerinde daha etkin öğrenme 
yaklaşımlarının ve ölçme değerlendirmede çoklu değerlendirme yöntemlerinin kullanılması için 
çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda derslerin uzaktan eğitim platformunda online olarak 
yürütülmesi esnasında NEBİS sisteminde ders bilgi paketinde belirtildiği çerçevede yürütülmesi için 
azami gayret gösterilmiştir.  

Ayrıca uzaktan eğitim sisteminde öğrencilerin ders materyallerine ulaşılabilirliğini artırmak 
üzere ders kaynaklarından bazıları uzaktan eğitim sistemi üzerinden eklenmiştir.  



Öğrencilerimiz danışmanlarına; e-mail, telefon, UZEM üzerinden e-mail yoluyla ulaşmakta, 
ayrıca staj danışmanlıkları UZEM üzerinden senkron olarak her hafta düzenli olarak 
yürütülmektedir. 
 

 Öğretim Elemanları  
Öğretim üyelerimizin görev süresi uzatımlarında; Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” çerçevesinde “Puanlama Tablosu”, “Birim Ön Değerlendirme 
Komisyonu Raporu”,  öğretim görevlilerimizin görev süresi uzatımlarında ise; “Görev Süresi 
Uzatma Faaliyet Raporu” Yönetim Kurulu Kararı ile Rektörlüğe arz edilmektedir.  

Akademik personelimizin mezun olduğu uzmanlık alanına uyumlu derslerin verilmesine 
özen gösterilmektedir. 

Öğretim Elemanlarımız Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi tarafından, 14-27 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen oniki (12) saatlik 
"Eğiticilerin Eğitimi - Eğitimde Dijitalleşme" programını tamamlamışlardır.  
 
 Öğrenme Kaynakları 

Meslek Yüksekokulumuz toplam öğrenci sayısı 258’dir. 10 adet derslik ve kapasitesi 60 
kişilik iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ereğli Eğitim Fakültesi bünyesinde ortak 
kütüphane bulunmaktadır. 
 
 Engelsiz Üniversite,  Psikolojik Danışmanlık ve Kariyer Hizmetleri 

“Engelsiz Üniversite Ödülleri 2020” çerçevesinde Meslek Yüksekokulumuz “Mekânda 
Erişim” konusunda turuncu bayrak aday ödülü almaya hak kazanmıştır.  

Mezun izleme sistemi kapsamında Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörü 
görevlendirilmiştir.  

 

3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

 
 Araştırma Kaynakları ve Yetkinliği 

Öğretim elemanlarımızın araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik Üniversitemiz 
Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen araştırma yetkinliğini geliştirmek üzere 
çeşitli eğitimlere katılmaktadır.  

 

 Araştırma Performansı  
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında öğretim elemanlarımızın akademik 

çalışmaları değerlendirilmekte ve yeterli puanı sağlayıp komisyonlar tarafından çalışmaları uygun 
görülenler teşvikten yararlandırılmaktadır.(2020 yılında yeterli puan şartını sağlayan akademik 
personelimiz bulunmamaktadır.)  

Öğretim elemanlarının araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ve bu yönergede yer alan puan 
tabloları dikkate alınmaktadır. 

Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı Performans Göstergeleri İzleme 
Sistemi (PEGİS) üzerinden veriler takip edilmektedir. 

Meslek Yüksekokulumuz yıllık faaliyet raporunda yer alan tablolar ile araştırma-geliştirme 
hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilgiler takip edilebilmektedir. 

 

4. TOPLUMSAL KATKI 



 
Meslek Yüksekokulumuz sosyal, kültürel ve bilgi bakımından donanımlı bireyler yetiştirip 

mezun ederek topluma katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede; Üniversitemiz ile Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapılmıştır.  

Ayrıca Meslek Yüksekokulumuz öğrencileri görev aldığı toplumsal sorumluluk projeleri ve 
gönüllülük çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile topluma, insanlığa fayda 
sağlayacak bir çok çalışmada yer alma imkanı yakalamaktadır. 
 

5. KURUMSAL İŞLEYİŞ 
 

Meslek Yüksekokulumuz yönetim ve idari yapısı Üniversitemizin ilgili mevzuatına göre 
yapılandırılmış olup iş ve görev tanımları web sayfamızda yayınlanmaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuzda  (6) idari personel, (4) sürekli işçi bulunmaktadır. 
Kurumsal işleyişte katılım ve şeffaflığa önem verilmektedir. Bu kapsamda Meslek 

Yüksekokulumuz kurul ve komisyonlarında farklı bölümlerden üyelere yer verilmeye gayret 
gösterilmektedir. 

Meslek Yüksekokulumuzda düzenli olarak Akademik Kurul toplantıları 
gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda Meslek Yüksekokulumuz bölümleri ile ilgili analizler 
yapılmakta ve birimlerin talepleri ve durum değerlendirmeleri görüşülmektedir.  
 
 


