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A. Kurum Hakkında Bilgiler 

 

İletişim Bilgileri: Birim Kalite Sorumlusu 

Adı soyadı : Yusuf Ziya KOCABAŞ 

Unvanı : Dr. Öğr. Üyesi 

Görevi : MYO Müdür V. 

Adresi : KSU Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 

Telefon : 344 300 42 28 

Faks : 344 300 10 54 

Eposta : turkoglu@ksu.edu.tr 

Tarihsel Gelişimi 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’nün 13/04/2009 tarihli Türkoğlu’na 

Meslek Yüksekokulu açılması talebi, 27/08/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 

incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı olarak, Gıda İşleme Bölümü ile bu bölüme bağlı 

olarak Gıda Teknolojileri Programı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü ile bu bölüme bağlı 

Seracılık Programı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı olarak Türkoğlu Meslek Yüksekokulunun 

açılması uygun görülmüştür. 

2011-2012 eğitim-öğretim döneminde Seracılık Programına ek kontenjan ile öğrenci alımı 

yapılmış ancak gelen öğrenci sayısının az olması nedeniyle Seracılık Programına 2012-2013 eğitim-

öğretim döneminde YÖK tarafından öğrenci alımına izin verilmemiştir. Bunun yanı sıra Gıda İşleme 

Bölümüne bağlı Gıda Teknolojileri Programı bulunmakla birlikte öğrencisi olmadığı için aktif 

değildir.  

2013 yılında Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne bağlı olarak Bitki Koruma Programı 

açılmıştır. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne bağlı olarak şu an Bitki Koruma Programı ile 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı aktif olup eğitim ve öğretime devam etmektedir. 

2013 yılında ayrıca Yönetim ve Organizasyon Bölümü ve bu bölüme bağlı olarak İşletme 

Yönetimi ile Lojistik Programları açılmıştır. Bu bölümdeki programlardan İşletme Yönetimi 2016 

yılından Lojistik programı ise 2017 yılından itibaren aktif bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerine 

devam etmektedir.   

2017 yılında açılan Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programıyla, 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü ise Özel Güvenlik ve Koruma Programı, Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik Programı, Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı ile 2018 yılından itibaren öğrenci 

alarak aktif duruma geçmiştir. Bunun yanında Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümüne bağlı 

bulunan Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı ise henüz öğrencisi olmadığı için aktif 

değildir. 

Bununla beraber Meslek Yüksekokulumuzda 26 akademik personel (bunlardan 7’si Dr. 

Öğretim Üyesi, 4’ü Doktorasını tamamlamış Öğretim Görevlisi, 14 Doktora eğitimi aşamasında 

Öğretim Görevlisi ve 1 adet Okutman) ile 5 idari personel görev yapmaktadır. 

Misyonu, Vizyonu, 

Misyonumuz 

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte çağdaş, etkili iletişim kurabilen, üretken, katılımcı, 

sorumluluk sahibi, yenilikçi elemanlar yetiştirerek ülkemizdeki işinin uzmanı ara eleman açığını 

kapatmak; sektörle uzun soluklu işbirliği içine girmek; eğitimde mükemmelliği yakalayarak evrensel 

ölçütlerde bir meslek yüksekokulu olmak; etik değerlere bağlı kalarak her türlü gelişmeye ve daha iyi 

olmaya yönelik çabayı göstermektir. 

Vizyonumuz 

Verdiği eğitimle uluslararası mesleki standartlara uygun nitelikte, işinde uzman, öğrenmeye 

ve gelişmeye açık mezunlar yetiştirerek Türkiye için değer yaratan ve toplumsal refaha katkıda 

bulunan ülkenin saygın meslek yüksekokullarından biri olmaktır. 

Değerleri ve Hedefleri 

Eğitimlerini tamamlayarak çalışma hayatına girecek mezunlarımızın, iş yaşamının gerekleri 

ve çağın koşullarına uygun donanımla yetiştirebilmek temel hedefimizdir. Bu doğrultuda 

öğrencilerimizin “yenilikçi, adil, katılımcı, üretken, duyarlı” bir şekilde yetişebilmesi için Öğrenci 

Odaklı eğitim-öğretim prensibi benimsenmiştir.  2 
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Bu doğrultuda “güncel ve doğru bilgiye ulaşabilmeyi beceren ve edindiği bu bilgiyi 

uygulayabilen, meslek hayatında karşılaştığı sorunları çözümleyebilecek bilgi ve deneyime sahip, iş 

hayatında üstleneceği görev ve sorumluluklarının bilincinde” olan öğrencilerin mezun edilmesi 

hedeflenmektedir.  

Kalite bakımından ulaşmayı arzu ettiğimiz seviye ise, çağdaş eğitim almış, Türkiye endüstrisi 

için nitelikli düzeyde tekniker ara elemanlar yetiştirmektir. Bunun için özümsediğimiz temel 

değerlerimiz ise “eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada” sürekli iyileşme ve gelişmeyi amaçlayan 

bir yüksekokul olabilmektir.  

 

B. Kalite Güvencesi Sistemi 

Misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergeleri Meslek Yüksekokulumuz 

Müdürlüğünce oluşturulan Birim Kalite Komisyonu tarafından izlenmektedir. Meslek 

Yüksekokulumuzda, kurum ve kuruluşların beklentileri uyarınca, bilgi ve teknoloji temelli, 

verimli ve etkin hizmet sunabilen,  bilgi ve beceri düzeyi yüksek, kendine verilen görev ve 

sorumlulukları istenilen kalite ve zamanda yerine getirebilen, kamu ve özel sektörlerince talep 

edilen ara elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı öğretim 

elemanlarının eğitim-öğretim performanslarının izlenmesi ile değerlendirilmektedir. 

 

C. Eğitim ve Öğretim 
 

Programların Tasarımı ve Onayı 

 

Meslek Yüksekokulumuz Eğitim Programları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Lisans-Önlisans Eğitim-Öğretim Yönergesinde belirtilen esaslar dahilinde, işgücü piyasası ve 

meslek yüksekokulları arasında birlikteliğin sağlanarak, hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla 

tasarlanmaktadır. Ders içerikleri ise, dersin kapsamı çerçevesinde dersi veren öğretim elemanları 

tarafından oluşturulmaktadır. 

Ayrıca Meslek yüksekokulumuzda her eğitim-öğretim yılı sonunda bölüm öğretim 

elemanları bir araya gelerek programlarına yönelik dersleri ve ders içeriklerini gözden 

geçirmekte gerekli durumlarda yeni dönem için güncellemeler yapmaktadırlar. Dönem 

sonlarında ise dönemin genel değerlendirilmesi yapılarak uygulanması gereken yenilikler 

belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) 

tasarımında ihtiyaç duyulan yeterlilik alanları göz önüne alınmakta ve süreçten direkt ya da 

dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşlar ile karşılıklı iş birliği ve görüş alışverişi yapılmaktadır. 

Öncelikli paydaşlarımız öğrenciler, öğretim üyeleri ve YÖK’tür. 

Seçmeli derslerin belirlenmesinde öğrencilerin ilgi alanları, teknolojik gelişimler ve 

sektörel istekler göz önünde bulundurulmaktadır.  

Meslek yüksekokulumuzdaki programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve 

yetkinlikleri) Bologna Süreci kapsamında Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikleri Çerçevesi ve 

temel alan yeterliliklerine bağlı olarak tanımlanmaktadır. 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) Meslek yüksekokulumuzdaki 

program yeterlilikleri gerek öğrenme çıktıları gerekse mesleki yeterlilik olarak düzenlenmektedir 

ve akademik faaliyetler buna dayanılarak gerçekleştirilmektedir.  

Programların yeterlilikleri ile ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta; 

özellikle öğrencilerimizin çağın gerektirdiği yeterliklere sahip olmaları sağlanarak, ekip 

çalışmalarına yatkın, sorunları algılayabilen, tahlil edebilen ve çözüm üretebilen bireyler 

olmalarına sağlayacak şekilde eğitim programlarının şekillenmesine önem verilmektedir. 

Kurumda akademik programların onaylanma süreci bölüm başkanları ile meslek 

yüksekokulunun yönetimini temsilen akademik işlerden sorumlu Müdür Yardımcısının denetim 

ve gözetiminde gerçekleştirilmektedir.  

Meslek yüksekokulunun vizyonu, misyonu, bölümlerde verilen dersler ve bu derslerin 

eğitim amaçları ve kazanımları Türkoğlu Meslek Yüksekokulu web sayfasında kamuoyuna ve 

öğrenci bilgi sistemi (OBİS) aracılığıyla öğrencilere açık ve detaylı bir şekilde ilan edilmektedir.  
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Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) 

öğrencilerin ders saatlerinde ve ders saatleri dışında dersle ilgili yaptıkları etkinlikleri kapsayan 

iş yüküne dayanılarak her dönem için 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS olarak 

belirlenmiştir. 

Bunun yanı sıra öğrencilerin işyeri ortamlarında gerçekleştirdikleri stajlarının iş yükleri 

belirlenerek AKTS kredisi olarak programın toplam iş yüküne dâhil edilmektedir. Böylelikle 

mesleki derslerde uygulamaya daha fazla önem verilerek öğrencilerin teorik bilgileri uygulama 

yoluyla pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin ders ile ilgili projeler üretmelerine 

imkan verilmektedir. Bunun yanı sıra meslek yüksekokulu öğrencilerimiz özel ve kamu 

kuruluşlarına giderek mesleki deneyimleri yerinde öğrenmeleri sağlanmaktadır. 

Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almalarını sağlamak için ders öğretim 

elemanları öğrencilere dersin kapsamına ilişkin fikirlerini beyan ederek derse katkıda 

bulunmaları istenmektedir.  

Ayrıca konusunda otorite olan ve başarılı girişimcilerin konuk olarak dersleri ziyaret 

etmeleri öğrencilerin onlarla görüşerek deneyimlerini öğrenmeleri sayesinde eğitim-öğretim 

faaliyetlerine öğrencilerin aktif katılımı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra meslek 

yüksekokulumuz bünyesinde mezun olan öğrencilere mezuniyet sonrasında sahip olacakları 

imtiyazlı haklar ile kariyer günlerinde gelecekteki istihdam olanaklarının tanıtımı yapılmaktadır.  

Öğrencilerin bireysel gereksinimleri ve sorunlarıyla ilgilenilerek bu yönde yardımcı 

olmaya yönelik gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi de söz konusu olmaktadır. 

Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY), hedeflenen ders öğrenme çıktılarına 

ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerin etkin ve hızlı şekilde öğrenimin 

gerçekleştirilebilmesi için hedef ve amaçlarına uygun şekilde ödev ve uygulamalar planlanmakta 

ve gerçekleştirilmektedir. Eğitim ortamı olarak da derslerin işlendiği sınıfların bilgisayar, 

projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı ile donatılması sağlanmıştır. Bunun dışında mesleki 

öğrenimin gözlemlenerek etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için sahada ve iş başında 

eğitimlerin verilmesi de söz konusudur. Nitelikli bilgi donanımının ölçümünde derslerdeki 

uygulama değerlendirmeleri, sınav sonuçları ve zorunlu staj eğitiminde iş yeri amirinin 

değerlendirme raporları kullanılmaktadır. 

Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için 

sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/mezuniyet koşullarının önceden 

belirlenmesi ve herkes tarafından bilinen kriterlere dayanması gibi prosedürlerin izlenmesi 

yüksekokulumuzun benimsediği temel eğitim politikası olarak ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla 

her yarıyıl başında dönemin ilk derslerinde ders programı, derslerin konu içerikleri, sınavların 

yapılış şekli, not sistemi ve mezuniyet koşulları hakkında öğrenciler bilgilendirilmektedir.  

Ayrıca yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ilk dönemde düzenlenen oryantasyon 

eğitimlerinde üniversitenin lisans-önlisans eğitim-öğretim yönetmeliği ve meslek 

yüksekokulumuzdaki eğitim süreçlerinin işleyişiyle ilgili öğrenciler bilgilendirilmektedir. 

Örneğin; bu kapsamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkoğlu Meslek Yüksekokulu 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine göre öğrencinin derse devam yükümlülüğü veya sınava 

girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunda ne yapması gerektiğiyle 

ilgili düzenlemeler açıkça anlatılmaktadır. 

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için meslek 

yüksekokul binasında bu öğrenciler için asansörler, okul binasının içi ve çevresinde yön 

taşlarıyla düzenlenmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Bu yolla ilgili öğrencilerin öğretim 

hayatını kolaylaştırıcı tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda meslek yüksekokulumuz YÖK 

Mekanda Erişim Turuncu Bayrak adayı olmaya hak kazanmıştır.  

 

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma 

Öğrencilerin meslek yüksekokulumuza alımıyla ilgili tüm kriterler yönetmelik ve 

yönergelerle açık ve şeffaf olarak belirlenmiştir. 

Yeni öğrencilerin eğitim programına uyumlarının sağlanması için 1. Sınıfların ilk ders 

haftasında oryantasyon eğitimi yapılmaktadır. Öğrencilere okul, bölüm, değerlendireme 

yöntemleri, disiplin kuralları, mezuniyet şartları, staj gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır. 
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Başarılı  öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki 

akademik başarısının teşvik edilmesi için meslek yüksekokulumuz bünyesinde mekanizmalar 

geliştirilmiştir. Buna göre başarılı öğrenci potansiyelini kuruma çekmek için benimsediğimiz 

temel prensip mezun öğrencilerin mezuniyet sonrası iyi koşullarda iş kariyerlerine 

başlayabilmelerini desteklemek ve mevcut öğrencilerin meslek yüksekokulumuzda eğitim 

almaktan memnuniyetini arttırmaktır. Böylelikle öğrenme motivasyonu yüksek olan meslek 

yüksekokulumuzdaki akademik programlara ilgi duyan nitelikli yeni öğrencilerin kurumumuza 

kazandırılmasına devam edilebilecektir.  

Ayrıca öğrenciler arasında liderlik ve takım çalışmasını geliştirmesine ve teşvik edilmesi 

amacıyla her dönemin başarılı öğrencisi sınıf temsilcisi olarak seçilmekte ve isimleri sınıf 

panosunda duyurulmaktadır. 

Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetlerinin sunulmasında ve öğrencilerin 

akademik gelişimlerinin izlenmesinde meslek yüksekokulumuzun benimsediği prensipler 

şöyledir:  

Danışman öğretim elemanları danışmanlığındaki öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca 

ihtiyaç duydukları bilgileri sunarak onların akademik hayatlarını doğru bir şekilde 

yönlendirmekten sorumludurlar.  

Danışmanların almış oldukları mesleki eğitimle ilgili kendi deneyimlerini yol gösterici bir 

şekilde öğrencilerine aktarmaktadırlar.  

Akademik danışmanlar kontrolü altındaki öğrencilerinin tüm derslerdeki başarı grafiğini 

ve transkriptindeki Genel Not Ortalamasını (GNO) takip ederek gerekli uyarıları yapmakla 

mükelleftirler. Öğrencilerinin ders programlarını takip ederek ilgili dönemin ilgili derslerini 

doğru bir şekilde zamanında seçilmesini sağlamaktadırlar.  

Ayrıca danışmanı olduğu öğrencilerin iletişim ve demografik bilgilerini takip ederek 

gerektiğinde ek destek sağlamak için gerekli yönlendirmeleri uygun bir şekilde yapmalıdırlar.    

 

Eğitim-Öğretim Kadrosu 

Meslek yüksekokulumuzun akademik kadrosu eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde 

yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve niteliktedir. Birimdeki ders görevlendirmeleri yapılırken 

öncelikle öğretim elemanlarının uzmanlık alanları çerçevesindeki ders talepleri ve ders planları 

bölüm başkanlıklarınca alınmakta ve gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Meslek yüksekokulumuzda eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve 

yükseltilmeleri ile ilgili süreçlerin işleyişi şu şekilde olmaktadır. Akademik kadro ihtiyaçları 

bölüm başkanlıkları tarafından belirlenerek meslek yüksekokulu müdürlüğü aracılığıyla 

Üniversite Rektörlük makamına bildirilmektedir. Rektörlük tarafından ilan edilen kadrolar için 

gerekli yeterliliklere sahip başvuru yapan adayların atama işlemleri 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 23, 25 ve 26. Maddelerine göre yapılmaktadır. 

İlgili dersi verecek öğretim elemanının bulunmaması veya öğretim eleman sayısının 

yetersiz olması durumunda, Bölüm başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda kuruma 

dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi yoluyla gerekli 

görevlendirmeler yapılmaktadır. 

Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma 

alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesinin güvence altına alınması 

için kurumdaki ders görevlendirmelerinde, her dersin konusunda uzman öğretim elemanı 

tarafından verilmesine maksimum düzeyde dikkat edilmektedir. Bu süreç bölüm başkanlıkları ve 

meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından koordineli bir şekilde takip edilmektedir. 

Birimimizde eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve 

ödüllendirilmesine yönelik olarak birim akademik teşvik komisyonu gerekli değerlendirmeleri 

yapmakta ve yüksekokul müdürlüğü aracılığıyla Rektörlük makamına gerekli raporları 

sunulmaktadır. 

Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim 

kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini güvence altına almak için eğitim-

öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için 

yurtiçi ve yurtdışı kongre konferans, sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılımları meslek 

yüksekokulu idaresi tarafından cesaretlendirilmektedir.  
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Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 

Meslek yüksekokulumuzun, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarından 

olan derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, tarım alanları, bireysel çalışma alanı gibi fiziki 

yeterliliklerin uygunluğu ve öğrenci başına düşen sayısında iyileştirme gereksinimlerine açıkça 

çok ihtiyaç vardır.     

Meslek yüksekokulumuzda verilen eğitimlerde sınıflarda bulunan projeksiyon cihazı, 

internet, bilgisayar gibi yeni teknolojilerin kullanımı teşvik edilmekle birlikte özellikle mesleki 

simülasyon yazılım programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik olarak kurumumuzda 

düzenli olarak kariyer günleri düzenlenmektedir.   

Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmeleri kapsamında iş yerleriyle 

üniversitemiz staj yönetmeliğine dayanılarak staj protokolleri imzalanmakta böylelikle sektördeki 

işletmelerle meslek yüksekokulumuzda verilen eğitimi bütünleştirmek adına kurum dışı destek 

sağlanabilmektedir.  

Meslek yüksekokulumuzun eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiği Ceceli yerleşkesinde 

öğrencilerin kullanımına yönelik yurt, spor alanları, teknoloji donanımlı çalışma alanları gibi tesis ve 

altyapıların noksanlığının etkileri şiddetle hissedilmektedir.  

Meslek yüksekokulumuzda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin 

desteklenmesi için Sosyal-kültürel ve akademik etkinlikler komisyonu özveriyle çalışmalar 

yürütmektedir.  

Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliğinin güvence altına alınması için 

ilgili mevzuatların hükümleri çerçevesinde meslek yüksekokulu müdürlüğü faaliyetlerini yürütmekte 

ve Rektörlük bünyesinde kurulan ilgili birim ve komisyonlar tarafından da izlenip denetlenmektedir. 

 

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

İç paydaşlar (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek örgütü 

temsilcileri, mezunların) eğitim programlarının oluşturulması veya revize edilmesi süreçlerine 

katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Gözden geçirme faaliyetleri periyodik olarak bölümlerin akademik kurullarında yapılmakta ve 

özellikle seçmeli derslerin açılma kararı öğrencilerin talep ve isteklerine göre belirlenmesi söz 

konusu olmaktadır.  

Bu gözden geçirmelerin ortaya koyduğu değerlendirme sonuçlarına dayanılarak eğitim-

öğretim programlarının güncellenmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanmaktadır. 
 

Ç. Araştırma ve Geliştirme 

 

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

Meslek yüksekokulumuzun araştırma stratejisi hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceği belirlenmesi kurumun Stratejik Planı kapsamında belirlenmektedir. Belirlenen 

araştırma stratejisi ve hedefleri; KSÜ Üst Yönetimi ve meslek yüksekokulumuz yönetimi, BAP 

birimi tarafından nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin yönlendirilmeler yapılmaktadır. 

Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri: ulusal ve uluslararası çaptaki projelerde yer alabilmek, 

patent almak, bilimsel yayın sayısının sürekli artırılmasını sağlamak ve niteliğinin geliştirilmesinin 

teşvik edilmesi, Akademik personelin bilimsel toplantılara katılımlarının desteklenmesi, bilimsel 

araştırma projelerinden uluslararası yayınların çıkarılmasının sağlanması olarak ifade edilmektedir.   

Kurumun araştırma stratejisi, bütünsel ve çok boyutlu multidisipliner, inovasyon ve üretim 

odaklı araştırmalardır. Bu stratejinin detayları Stratejik Planlama Komisyonu tarafından 

belirlenmektedir. Amaç meslek yüksekokulu bünyesindeki farklı programların temsil ettiği disiplinler 

arasında gerek milli ekonomi adına verimli gerekse evrensel akademik değerler açısından bilgi 

birikimine destek olacak araştırma projelerinin geliştirilebilmesini sağlamaktır.   

Meslek yüksekokulumuz, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde 

bulunmak için özellikle TÜBİTAK tarafından ülke ihtiyaçları için belirlenen öncelikli alanları ile 

ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmayı ve bu doğrultuda proje çağrılarını düzenli olarak takip 

etmeyi kurumun araştırma politikası olarak benimsemiştir. 
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Kurumun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma 

hizmet) arasında kurduğu stratejik yaklaşıma göre meslek yüksekokulumuzun araştırma faaliyetleri 

ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimiz bölgemizin ve halkın sorunları konusunda çeşitli 

projeler geliştirilmekte ve araştırma projelerinin sonuçları mümkün olan tüm imkanlar kullanılarak 

kamuoyu ile derhal paylaşılmaktadır. 

Meslek yüksekokulumuz öğretim üyeleri tarafından yürütülen bilimsel araştırmalar, akademik 

faaliyetlerin kalitesinin artmasına ve öğrencilerin güncel bilgiyle donatılmasına katkı sağlamaktadır. 

Meslek yüksekokulumuz, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli 

araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. Örneğin; Tarımsal üretim ile ilgili programların öğretim 

üyeleri ile ekonomi veya lojistik ile ilgili programların öğretim üyelerinin geliştirdikleri disiplinler 

arası proje örnekleri bulunmaktadır. 

Meslek yüksekokulumuzun benimsediği araştırma stratejileriyle yerel/bölgesel/ulusal 

kalkınma hedefleri arasında Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi, Ulusal Üniversite-Sanayi-Kamu 

İş birliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi kuruluşlar ile stratejik bağ kurmaktadır. 

Araştırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) ödüllendirilmesinde eğitim-öğretim 

kadrosunun bilimsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik olarak 

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin 

Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bilimsel 

faaliyetlerinin değerlendirildiği ve ödüllendirildiği mekanizmalar mevcuttur. 

Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımları akademik etkinlikler 

komisyonunun koordinatörlüğünde gerçekleştirilen periyodik toplantılarda ve birim içi elektronik 

haberleşme vasıtaları aracılığıyla duyurularak yapılmaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuz, bütçe imkânları çerçevesinde araştırma öncelikleri kapsamında 

yürütülen faaliyetler için gerekli fiziki/teknik altyapı ve mali kaynakların oluşturulması ve uygun 

şekilde kullanımına yönelik politikalara sahip olup, bunların yürütülmesi için açık ve net uygulama 

ilkeleri mevcuttur. 
 

Araştırma Kaynakları 

Meslek yüksekokulumuzun fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri 

kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve yeterli araştırma merkezi ve laboratuvar 

olanaklarına sahip değildir. 

Meslek yüksekokulumuzda kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik 

açık kriterler mevcuttur.  

Kurum kaynakların etkin kullanımını sağlamak için BAP yönergesi yardımıyla tamamlanan 

her bir projenin yayına dönüştürülme zorunluluğu getirilmiştir. Bilimsel toplantı, konferans ve 

sempozyuma katılan öğretim elemanlarının kurum içinde de aynı sunumları yaparak bilimsel 

birikimin yayılması ve yeni çok disiplinli proje fikirlerinin hayata geçirilmesi teşvik edilmektedir. 

Bu uygulamalar sayesinde birimin sahip olduğu kaynakların nispeten etkin kullanılmasına yardımcı 

olunduğu söylenebilir. 

Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) 

imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

 

Araştırma Kadrosu 

Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için araştırıcıların 

yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel etkinliklere katılımları teşvik edilmekte, araştırma projelerine 

ÜSKİM analizinin yanı sıra maddi destek sağlanarak sarf malzeme ve ekipman alımları 

yapılmaktadır. Araştırıcıların yaptıkları araştırma ve bilimsel faaliyetlerindeki gösterdikleri 

araştırma performansı atama ve yükseltme sürecinde belirleyici rol almaktadır. 

 

Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

Kurumun araştırma performansı verilere dayalı bir şekilde yıllık olarak hazırlanan Birim 

Faaliyet Raporları ile değerlendirilmektedir. 

Bilimsel çalışmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik olarak takip edilen 

mekanizmaların başında yapılan yayının ÜAK doçentlik ve Akademik Teşvik puantaj kriterlerine 

uygunluğuna bakılmaktadır. 
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Kurum, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini gözden 

geçirmek için Stratejik Plan ile Performans Programı karşılaştırılarak değerlendirilmekte ve gözden 

geçirilmektedir. 
 

D. Yönetim Sistemi 
 

Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

Meslek yüksekokulumuzun yönetimi 2547 sayılı Kanunun 16. Maddesinde belirtildiği üzere 

Müdür ve Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreterliğinden oluşmaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuzun akademik birimlerinin yapılanması, Üniversitelerde Akademik 

Teşkilat Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda akademik Bölümler şeklindedir. 

Meslek Yüksekokulumuzun yönetim ve idari yapılanması 2547 sayılı Kanunun 51. maddesi 

ile 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen şekilde oluşturulmuştur. 

Meslek yüksekokul idari teşkilatı, meslek yüksekokul sekreterliği ile sekreterlik bürosunda 

yazı işleri memuru ve öğrenci işleri memuru ile taşınır kontrol yetkilisi birimlerinden oluşmaktadır. 

Meslek yüksekokulumuzda yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak; tüm birimlerin 

uyumlu şekilde çalıştığı katılımcı yönetim modeli benimsenmektedir. 

Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerinin 

yönetilmesinde kendi içinde oluşturulan komisyonların aldığı kararlara göre yönetilmektedir. 

Meslek Yüksekokulumuzda tüm süreçlere ilişkin eylem planları iç kontrol sistemi 

doğrultusunda yürütülmektedir. 

 

Kaynakların Yönetimi 

Mali kaynaklar Üniversitemiz Rektörlük makamı tarafından verilen bütçe ile oluşmakta, 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu hükümleri esas alınarak stratejik plan ve meslek 

yüksekokulunun ihtiyaçları doğrultusunda Meslek Yüksekokul Müdürü tarafından yönetilmektedir. 

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi, Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi 

ve Harcama Yetkilisi tarafından yapılmakta ve kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmaları 

sağlanmaktadır. 

 

Bilgi Yönetim Sistemi 

Meslek yüksekokulumuzda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan 

bilgi yönetim sistemi OBİS olarak adlandırılan Öğrenci Bilgi Sistemidir. Bu sistem ile öğrencilerin; 

demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti gibi bilgiler yetkilendirilmiş 

ilgili kişiler tarafından takip edilmekte ve öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin ihtiyaç 

duyulan raporlar hızlı bir şekilde elde edilebilmektedir.  

Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin konularda üniversite bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi bilgi yönetim sistemi, üniversite BAP projeleri ile ilgili bilgileri barındırmaktadır. Bu 

bilgi kaynağından üniversite BAP projelerine ilişkin proje detaylarına ulaşılabilmektedir. 

Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgilerin periyodik olarak yılda bir defa tüm 

birimlerden hem yazılı hem de dijital ortamda toplanması sağlanmaktadır. 

 

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi 

Meslek Yüksekokulumuz dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine 

ilişkin kriterler ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuz dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 

şartname ve sözleşme hükümleri ile Satın Alma ve Demirbaş Sayım komisyonları tarafından 

güvence altına alınmaktadır. 

 

Kamuoyunu Bilgilendirme 

Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme 

faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmak 

için faaliyet raporları, performans programları, kurumsal mali durum ve beklentiler raporları ile 

yıllık olarak faaliyetlerin tümü kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  8 



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Birim İç Değerlendirme 

Raporu (16.03.2018) 

 

Kurumsal faaliyetler kurum web sayfası aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır 

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği yazılı rapor ile 

Üniversitemiz Rektörlüğü’ne ayrıca iletilmektedir. 

 

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği 

Kurum, 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 

yapılmaktadır. 

Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik 

ilan edilmiş politikası gereği meslek yüksekokulu bünyesindeki tüm akademik ve idari birimlerin 

görev, yetki ve sorumluluklar açık olarak tanımlanmıştır. 

Hükümet politikaları, kalkınma planları, 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. 
 

E. Sonuç ve Değerlendirme 

a) Güçlü Yönlerimiz 

 Eğitim ve araştırma alanında yetkin, yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş, 
ülkenin ve toplumun sorunlarına duyarlı, özveriyle çalışan genç akademik personelin 
olması, 

 Meslek yüksekokulda eğitim veren akademik kadronun birçoğunun ilgili mesleki 
alanlarda aktif olarak görev almış olmaları sayesinde öğrencilere teorik bilginin 
yanında tecrübe aktarımı da yaparak onları meslek hayatına daha donanımlı bir şekilde 
yönlendirmesi, 

 Akademik kadronun proje hazırlama ve yürütme yetkinliğinin gelişmiş olması, 

 Meslek yüksekokulunun konuşlandığı yerin Organize Sanayi Bölgesine yakın 
olması, 

 Meslek yüksekokulu binasının bulunduğu arazinin gelecekte yapılacak 
yatırımlar için uygun ve geniş olması, 

 Öğrenci ve akademik kadro iletişiminin güçlü olması, 

 Meslek yüksekokulumuzda okuyan öğrencilerin birçoğunun kayıtlı oldukları 
programları bilinçli bir şekilde öğrenme motivasyonu yüksek bir şekilde 
kayıt yaptırmaları,   

 Mezun öğrencilerimiz için meslekleriyle ilgili iş hayatında kariyer olanaklarının çekici olması, 

 

b) İyileşmeye Açık Yönlerimiz 

 Kampüs binamızdaki sosyal etkinlik/dinlenme/konaklama (yurt) olanaklarının artırılma 

çalışmaları, 

 Öğrencilerin staj uygulaması yapacakları kurumsal iş yerlerinin ve kamu kurumlarının öğrenci 

başına düşen sayısının azlığı,  

 Dış paydaşlarla daha etkin ve verimli iş birliğinin kurulmasının gerekliliği, 

 Meslek yüksekokulumuzun Türkiye genelinden öğrenciler tarafından tercih edilmesinin 

sağlanması,  

 Laboratuvar/eğitim olanaklarının geliştirilmesine yönelik ayrılan bütçenin 
artırılmasının gerekliliği, 

 Araştırıcıların çalışacağı fiziksel alanların artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, 

 Meslek yüksekokul bünyesinde ki akademisyen başına düşen üst düzey nitelikteki uluslararası 

yayın sayısının çoğaltılması.  
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