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KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM HAKKINDA BİLGİLER

1. İletişim Bilgileri

Yüksekokul Müdürü : Doç. Dr. Ahmet ÖZ
Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu, Avşar Yerleşkesi, Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
Tel: 344 300 25 13
E-posta : sosyalbmyo@ksu.edu.tr

2. Tarihsel Gelişimi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO); ilk olarak Kahramanmaraş 
Meslek Yüksekokulu olarak 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okul 
olarak kurulmuş, 1992 yılında ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne bağlı 
Elektrik, İklimlendirme- Soğutma, İnşaat, İşletmecilik, Makine, Otomotiv (Motor), 
Muhasebe, Pazarlama, Tekstil Bölümleri ile eğitimini sürdürmüştür. 

26.05.2016 tarihinde ise Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda toplamda 7 bölüm ve 18 program yer 
almakta, 6 bölüm ve 17 programda etkin olarak akademik faaliyetler 
sürdürülmektedir. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda yer alan bölümlerden 
“Saç Bakımı ve Güzellik Bölümü”’ne henüz öğrenci alımı ile ilgili herhangi bir talep 
yapılmamıştır. Bunun en önemli sebebi Karacasu Yerleşkemizdeki eğitim binamızın 
depreme dayanıksız olması nedeniyle 2019 yılı Şubat ayında eğitime Avşar 
Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Binasına taşınmamız ve bulunduğumuz binanın eğitim 
dersliklerinin iki okul için yetersiz kalmasıdır. Açılacak bu bölüm için uygulama 
atölyesi henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle, 1 bölüm ve 1 programda akademik 
faaliyetler stabildir.
SBMYO’nun 36’i Akademik ve 8’sı ise İdari Personel olmak üzere 44 personeli 
bulunmaktadır. Akademik personelin 6’i üniversitenin farklı birimlerinde 
çalışmalarına devam etmektedir. Toplamda 3.100 öğrencimiz bulunmaktadır.

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyonu: Öncelikli olarak Kahramanmaraş ili ve bu ilin bulunduğu yöreye olmak 
üzere Türkiye için sanayi ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan meslek elemanını 
yetiştirmektir. Temel ilkeler; öğrencilerin eğitim ve öğretimleri sırasında yeterli 
bilgileri alarak, gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, yeniliklere açık, kendisini sürekli 
geliştirebilen meslek elemanları olarak yetiştirebilmek, ayrıca mezun olan öğrencilerin, 
bireysel girişimciliğini artırmak ve teşvik etmektir.

Vizyonu: Sanayi ve hizmet sektöründeki temel kavramlar ile sürekli değişen bilgi ve 
teknolojilerin öğrencilere aktarılması, bu bilgi ve teknolojilerin onlar tarafından 
kullanılmalarını sağlamaktır. Bu amaçla sanayi ve hizmet sektörü ile işbirliğini 
geliştirerek, onların ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip elemanlar yetiştirmektir.

mailto:sosyalbmyo@ksu.edu.tr
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Değerleri: Akademik özgürlüğe öncelik veren, etik değerlere ve Cumhuriyet 
değerlerine bağlı,   tarihine sahip çıkan, kentle bütünleşen, saydam ve katılımcı bir 
yönetim anlayışına sahip, çalışanına ve öğrencisine güven duyan, öğrenci merkezli, 
toplumsal cinsiyet eşitliğine ve ülke sorunlarına, önceliklerine duyarlı bir Üniversite 
kültürü geliştirmek Meslek Yüksekokulumuzun ilke ve değerlerini oluşturmaktadır.

Hedefleri:
Ders işlenişinde farklı eğitim metotlarının bir arada kullanması.
Uygulama imkan ve altyapısının geliştirilmesi,
Ders işlenmesinde sektör temsilcilerinden faydalanılması.
Akademik anlamda kurum kültürü oluşturulması
Yeni uygulama alanları oluşturulması
Uygulama alanlarına araç gereç temini
Derslerin günün ve sektörün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
Öğrencilerin eğitim ve öğretimleri sırasında yeterli bilgileri alarak, gelişen teknolojiye ayak 
uydurabilmeleri, yeniliklere açık olabilmeleri, kendilerini sürekli geliştirebilmeleri, meslek 
elemanları olarak yetiştirebilmeleri, ayrıca mezun olan öğrencilerin bireysel girişimciliğini 
artırmak ve teşvik edebilmek için dış paydaşlarla fikir alışverişleri yapılmakta ve müfredatlar 
buna göre güncelleştirilmektedir. Bunun için sektördeki paydalarla danışma kurulu 
komisyonları oluşturulmuştur.
Öğrenci memnuniyet anketleri, akademik ve idari personel memnuniyet anketleri yapılarak 
kurumun kalite süreçleri iç paydaşların görüşü doğrultusunda iyileştirilmeye çalışılmaktadır.

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı
Üniversite birimlerinde yürütülen programların öğretim amaçları ve öğrenme çıktıları; iç ve 
dış paydaş görüş ve katkıları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve 
temel alan yeterliliklerine göre yapılmaktadır.
Olgunluk düzeyi 3: Tanımlı süreçler doğrultusunda; Kurumun genelinde, tasarımı ve onayı 

gerçekleşen programlar, programların amaç ve öğrenme çıktılarına uygun olarak 

yürütülmektedir

Kanıtlar:

https://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/B%C3%96L%C3%9CM_PROGRAM%20A%C3%87IL

MASI_2102151926155013.pdf 

B.1.1. Programların Tasarımı ve Onayı
Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) 
tasarımında iç ve dış paydaş katkıları karşılıklı işbirliği ve görüş alışverişi yapılarak 
gerçekleştirilmektedir. Program tasarımında ilgili bölümün talebi, yüksekokul yönetim kurulu  
onayı ile Rektörlüğe başvurması ile başlar. Açılacak olan programa ilişkin gerekçe, ulusal ve 

https://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/B%C3%96L%C3%9CM_PROGRAM%20A%C3%87ILMASI_2102151926155013.pdf
https://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/B%C3%96L%C3%9CM_PROGRAM%20A%C3%87ILMASI_2102151926155013.pdf
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uluslararası örnekler, dersler ve içerikleri vb. bilgileri içeren başvuru dosyasının sırasıyla 
Eğitim-Öğretim Komisyonu ve Senato tarafından kabul edilmesi ile birlikte Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığının onayı ile açılmaktadır. 

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) 
tasarımında iç ve dış paydaş katkıları karşılıklı işbirliği ve görüş alışverişi yapılarak 
gerçekleştirilmektedir. Programların amaçları, iç paydaşlar olan öğretim elemanları, 
öğrenciler, idari personel ile dış paydaşlar olan mezunlar, işverenler, meslek odası 
temsilcileri, kamu kurumları vb. paydaşların beklentileri, çağın gerektirdiği yeterlilik alanları
göz önüne alınarak belirlenmektedir. Her yıl akademik personelin verdiği dersler anketler 
yoluyla öğrenciler tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına ilişkin geri 
bildirimler dersi veren öğretim elemanına iletilmektedir.
Bologna Süreci kapsamında program yeterlilikleri Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikleri 
Çerçevesi ve temel alan yeterliliklerine bağlı olarak tanımlanmıştır. Üniversitenin misyon, 
vizyon ve hedefleri doğrultusunda iç ve dış paydaşların da görüşleri dikkate alınarak 
programın eğitim amaçları tespit edilmiştir. Daha sonra programın eğitim amaçlarına 
ulaşabilmek için program yeterlilikleri belirlenmiştir.
Program yeterliliği; programın amacı, hedefleri gözetilerek öğrencilere mesleki yeterlilik için 
bilgi, beceri, yetkinlik sağlamak ve bu amacı sağlayacak derslerin içerikleri, kazanımları, iş 
yükü ve AKTS kredisi belirlenerek düzenlenmiştir.
Program yeterlilikleri, gerek öğrenme çıktıları gerekse mesleki yeterlilik olarak, Türkiye 
Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesine uygun olarak düzenlenmekte ve çalışmalar buna göre 
yapılmaktadır.
Bölümlerde teklif olarak hazırlanan programlar öncelikle bölüm akademik kurullarında 
görüşme ve tartışmaya açılmaktadır. Bölüm akademik kurulunun önerisi birim yönetim 
kuruluna sunulur, birim yönetim kurulunun kararı üniversite eğitim-öğretim komisyonu 
tarafından değerlendirilerek uygunluğuna karar verilmesi durumunda üniversite senatosunun 
onayına sunulur; senatonun uygun görmesi halinde onaylanarak uygulamaya başlanır.
Kurumda tüm programların tasarımı ve onayına ilişkin tanımlı süreçler doğrultusunda 
uygulamalar gerçekleştirilmiş ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu 
uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.
Kurumun web sayfasında, programın vizyonu, misyonu, verilen dersler ve bu derslerin 
çıktıları ayrıntılı şekilde bulunmaktadır.
Olgunluk Düzeyi 3: Tanımlı süreçler doğrultusunda; Kurumun genelinde, tasarımı ve 
onayı gerçekleşen programlar, programların amaç ve öğrenme çıktılarına uygun olarak 
yürütülmektedir.
Kanıtlar:
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi (Meslek Yüksekokulu 
program açma kriterleri)

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi
Üniversitemizde Öğrenci işleri bilgi sistemi ve akademisyen bilgi sisteminde proliz 
kullanılmakta olup, yazılım BOLOGNA süreçleriyle tam uyumlu olarak çalışmaktadır.  
Akademisyen bilgi sistemin veritabanında programlara ait müfredatların tanımları ile 

https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi
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müfredatlarda yer alan derslerin izlenceleri bulunmaktadır. Öğretim elemanları vermekte 
oldukları dersler için, derslerle ilgili tüm işlemlerini bilgi sistemi aracılığıyla 
yürütmektedirler. Programın yapısı ve ders dağılım dengesi ilgili programların özelliklerine 
göre değişmektedir. 
Olgunluk Düzeyi 2:  
Kanıt:
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu
Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi akademik birimlerden ilgili dersi veren 
öğretim üyeleri tarafından yapılmakta, güz ve bahar dönemi başında ders içerikleri gözden 
geçirilerek güncellenmekte ve kurumun ve birimin web sitesinde yayınlanmaktadır. 
Üniversitemizde tüm bölüm ve program derslerinde öğrenme kazanımları (karma ve uzaktan 
eğitim de dahil) tanımlanmıştır.
Olgunluk Düzeyi 2: (Ders kazanımları programların genelinde program çıktılarıyla 

uyumlandırılmıştır ve ders bilgi paketleri ile paylaşılmaktadır.)

Kanıt:
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı
Öğrencilerin dersler ile ilgili tüm etkinlikler (teori, uygulama, ödev, sınıf dışı ders çalışma, ara 
sınav, bitirme sınavları vb.) için harcadıkları zaman iş yükü hesabına dahil edilmekte ve 
AKTS hesabı buna göre yapılmaktadır. Programlarda okutulan derslerin teorik olanların 
yanında seçmeli derslere de önem verilmektedir. Öğrenci iş yükleri, paydaşlarla paylaşılmakta 
(program ve ders bilgi paketleri yoluyla) ve eğitim-öğretimle ilgili tüm uygulamalarda 
(öğrenci hareketliliği, önceki öğrenmelerin tanınması vb.) kullanılmaktadır
Tüm programlarda program ve ders bilgi paketleri, yapı ve ders dağılım dengesi (alan ve 
meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri 
tanıma imkânları vb.) gözetilerek hazırlanmıştır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının 
izlenmesi yapılmamaktadır.
Olgunluk Düzeyi 2: Öğrenci iş yükleri dikkate alınarak staj ve uygulama dersleri 
belirlenmiştir. 
Kanıt:
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=31&curSu
nit=10079

B.1.5. Ölçme ve değerlendirme
Programlarda yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme sisteminin tasarımı tüm programları 
kapsamaktadır ve tasarımın uygulanmasından bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak tasarlanan 
bu ölçme ve değerlendirme sisteminin sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.
Öğrenci başarısının doğru adil ve tutarlı değerlendirilebilmesi için KSÜ Önlisans ve Lisans 
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, KSÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile KSÜ 
Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönergesi kullanılmaktadır. Not verme işlemleri 
dersi yürüten öğretim üyelerince öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılmakta ve şeffaf bir 

https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=31&curSunit=10079
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=31&curSunit=10079
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şekilde yürütülmektedir. Sınıf geçme ve mezuniyet kriterleri web sitesi üzerinden, basılı 
“Öğrenci Rehberi” kitapçığı halinde ve el ilanları şeklinde duyurulmakta ve ilan edilmektedir.
Olgunluk Düzeyi 3: 
Kanıt:
KSÜ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİK.docx
KSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ.docx

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 
Tüm programlarda öğrenme-öğretme süreçlerinde aktif ve etkileşimli öğrenci katılımını 
sağlayan güncel,  disiplinlerarası çalışmaya teşvik eden ve araştırma/öğrenme ve öğrenci 
odaklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmakta ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde 
edilmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.
Yüksekokulumuzda öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme anlayışı 
doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrencilere, teorik derslerin 
işleyişinde, konuların hazırlanması ve sunumunda aktif rol verilmektedir. Öğrencilere 
araştırma projeleri, ödevleri ve sunumlar, öğretim süreçlerinin bir parçası haline getirilerek 
öğrencilerin öğrenmede aktif bir rol almaları sağlanmaktadır. Uygulamalı derslerde, 
öğrencinin yaparak/yaşayarak öğrenmesine dönük faaliyetler yapılmaktadır. Uygulamalı 
birimlerde yaz stajı uygulaması bulunmakta ve yaz stajı dönem AKTS yükünü etkilemektedir.

Kanıt: 
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/
KSÜ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİK.docx
KSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ.docx

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme 
Üniversitemizde öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler KSÜ 
Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili yönergeler çerçevesinde 
yürütülmektedir. Üniversitede doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına 
almak için sınavlar, not değerlendirmeleri, derslerin tamamlanması, mezuniyet koşulları, 
önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş ölçütlere dayandırılmakta ve izlenmektedir. Üniversitenin 
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde ve ilgili yönergelerinde 
tanımlı “ara sınav”, “yarıyıl sonu sınavı”, “bütünleme sınavı”, “mazeret sınavı”, “tek ders 
sınavı” ve “ek sınav” olmak üzere altı farklı sınav düzenlenmektedir.
Olgunluk Düzeyi 2:
Kanıt:
KSÜ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİK.docx
KSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ.docx

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri 
Öğrenci geri bildirimleri (ders, dersin öğretim elemanı, diploma programı, hizmet ve genel 
memnuniyet seviyesi, vb.) sistematik olarak (her yarıyıl ya da her akademik yılsonunda) 
alınmaktadır. Ancak alınan geri bildirimler iyileştirmeye yönelik karar alma süreçlerinde 
kullanılmamaktadır. Üniversitemizin adek birimi tarafından aşağıdaki linlte bulunan anketler 
her yıl düzenli olarak yapılmaktadır.

http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSU%20%C3%96NL%C4%B0SANS%20VE%20L%C4%B0SANS%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20VE%20SINAV%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_1602111044196204.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2018/ProofFiles/KS%C3%9C%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20VE%20SINAV%20Y%C3%96NERGES%C4%B0.docx
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSU%20%C3%96NL%C4%B0SANS%20VE%20L%C4%B0SANS%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20VE%20SINAV%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_1602111044196204.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2018/ProofFiles/KS%C3%9C%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20VE%20SINAV%20Y%C3%96NERGES%C4%B0.docx
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSU%20%C3%96NL%C4%B0SANS%20VE%20L%C4%B0SANS%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20VE%20SINAV%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_1602111044196204.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2018/ProofFiles/KS%C3%9C%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20VE%20SINAV%20Y%C3%96NERGES%C4%B0.docx
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Olgunluk Düzeyi 2: Öğrenci geri bildirimleri özel sektör yetkilileri ve dersin öğretim 
elemanlarına yapılmakta öğrenciler tarafından yapılmaktadır.

Kanıt: 
http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21547 (Değerlendirme Anketleri, Ders 
Değerlendirme Anketi, Memnuniyet Anketleri, Öğrenci Memnuniyet Anketi)

B.3.4. Akademik danışmanlık
Kurumda akademik danışmanlık uygulamaları vardır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar 
elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların izlenmesi yapılmamaktadır.

Bölüm/Program başkanlığınca kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölümün öğretim 
üyeleri veya öğretim görevlileri arasından bir akademik danışman atanmaktadır. Akademik 
danışmanlar, danışmanlık hizmetlerini senato tarafından belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat 
hükümlerine göre yürütmektedir.
Olgunluk Düzeyi 3: Öğrencilere akademik ve kariyer planlama yapabilmeleri için 
öğrenciler sektör temsilcileri buluşturulmakta, deneyim paylaşımı yapılmaktadır. 
Kanıt: 
https://sosyalmyo.ksu.edu.tr/

B.4. Öğretim Elemanları

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

Meslek Yüksekokulumuzdaki Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi atamaları 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Üniversitede 2020 yılı 

sonu itibariyle 5 doktor öğretim üyesi, 30 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 35 akademik 

personel bulunmaktadır. 

Kanıtlar

https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9CAtama,%20Y%C3%BCkseltme%20%C3

%96l%C3%A7%C3%BCtleri_1812101431461666.pdf

B.4.2. Öğretim yetkinliği

Öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini (aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi 

yaklaşımlar, materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma) geliştirmek için KSÜ Eğitim 

Fakültesi tarafından 2018 yılından itibaren düzenli olarak “Eğiticilerin Eğitimi” etkinliği 

yapılmış, ancak 2020 yılında COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında yapılamamıştır.  

Pandemi nedeniyle öğretim şekillerinde majör değişiklikler yaşanmış, Üniversitede Tıp 

Fakültesinin bazı dersleri harici uzaktan eğitime 2020 yılı Bahar Döneminde geçilmiştir. Bu 

süreçte Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Süreçlerine ilişkin yetkinliğini arttırmak 

http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21547
https://sosyalmyo.ksu.edu.tr/
https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9CAtama,%20Y%C3%BCkseltme%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri_1812101431461666.pdf
https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9CAtama,%20Y%C3%BCkseltme%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri_1812101431461666.pdf
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amacıyla KSÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Tarafından öğretim elemanlarına yönelik eğitim 

videoları ve Çevirimiçi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 

Olgunluk  Düzeyi:3 

Kanıtlar

Öğretim elemanı eğitim videosu https://uzem.ksu.edu.tr/default.aspx?sıd=26461 
sanal sınıf eğitmen kullanım kılavuzu 
https://uzem.ksu.edu.tr/depo/belgeler/%c3%b6dv1-
d%c3%b6n%c3%bc%c5%9ft%c3%bcr%c3%bcld%c3%bc_2006221019073976.p
df 
eğitmen kılavuzu
https://uzem.ksu.edu.tr/depo/belgeler/alms_egitmen_kullanim_kilavuzu_20100209
06555633.pdf 
çevrim içi yazılı sınav ekleme (ödev aktivitesi ile yürütülür)  
https://www.youtube.com/channel/ucou_fmnlwtgdwpevhnsz-1a 
çoklu test sorusu oluşturma ve sisteme yükleme 
https://www.youtube.com/channel/ucou_fmnlwtgdwpevhnsz-1a 
öys üzerinden resimli soru ekleme; çoktan seçmeli, eşleştirme ve çoktan çok seçmeli soru 
ekleme   https://www.youtube.com/channel/ucou_fmnlwtgdwpevhnsz-1a 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

Üniversitemizde Lisansüstü, Lisans ve Önlisans düzeyinde ders verme, öğretim üyeliğine 

atama, yükseltme ölçütleri arasında yer almakta ve her dönem için öğretim üyesine sırasıyla 3 

ve 2 puan sağlamaktadır.

Olgunluk Düzeyi: 3 Öğretim kadrosuna yönelik teşvik ve ödüllendirilme mekanizmaları 

bulunmamaktadır.

Kanıtlar 

KSÜ Öğretim Üyesi Atama, Görevde Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları

https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9CAtama,%20Y%C3%BCkseltme%20%C3
%96l%C3%A7%C3%BCtleri_1812101431461666.pdf

B.5. Öğrenme Kaynakları

B.5.1 Öğrenme ortamı ve kaynakları

Birimimizin eğitim-öğretime ilişkin donanım imkânlarına; mevcut derslikler ve bu 
dersliklerdeki akıllı tahta, projeksiyon, bilgisayar gibi donanımları ile sahiptir. 
Öğrencilerimizin kullanımı için üniversitemiz merkez kütüphanesi öğrenci ve tüm personelin 
kullanımına açıktır.

B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

https://uzem.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=26461
https://uzem.ksu.edu.tr/depo/belgeler/%C3%B6dv1-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC_2006221019073976.pdf
https://uzem.ksu.edu.tr/depo/belgeler/%C3%B6dv1-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC_2006221019073976.pdf
https://uzem.ksu.edu.tr/depo/belgeler/%C3%B6dv1-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC_2006221019073976.pdf
https://uzem.ksu.edu.tr/depo/belgeler/ALMS_Egitmen_Kullanim_Kilavuzu_2010020906555633.pdf
https://uzem.ksu.edu.tr/depo/belgeler/ALMS_Egitmen_Kullanim_Kilavuzu_2010020906555633.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCoU_fMNlwTgdwpEVHNSZ-1A
https://www.youtube.com/channel/UCoU_fMNlwTgdwpEVHNSZ-1A
https://www.youtube.com/channel/UCoU_fMNlwTgdwpEVHNSZ-1A
https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9CAtama,%20Y%C3%BCkseltme%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri_1812101431461666.pdf
https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9CAtama,%20Y%C3%BCkseltme%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri_1812101431461666.pdf
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Meslek Yüksekokulumuz öğrencileri üniversitemizin spor tesislerinden ve üniversitemizin 

düzenlediği tüm kültürel etkinliklere katılım sağlamaktadırlar.

B.5.3. Tesis ve altyapılar

B.5.4. Engelsiz üniversite

B.5.5. Psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi

Programı gözden geçirme ve güncelleme periyotları her güz ve bahar dönemi başında 

yapılmaktadır. KSÜ Önlisans ve Lisans Uzaktan Öğretim Yönergesi 2. Bölüm Program veya 

ders açma alt başlığı madde 6’da belirtildiği üzere; Eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla 

uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersler, derslerin belirli kısımları, uygulamalar, stajlar veya 

laboratuvar çalışmaları örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlanabilmektedir.

Kanıtlar

Ders Açma İşlemleri iş akış şeması
https://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/DERS%20A%C3%87MA%20%C4%B0%C5%9ELEM
LER%C4%B0_2102151927107817.pdf

B.6.2. Mezun izleme sistemi

Mezun mesajları, mezunlar derneği faaliyetleri,  Mezun bilgi sistemi aktif ve iletişim 

sürdürülmektedir.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.3. Araştırma Yetkinliği
Meslek Yüksekokulumuzda, öğretim elemanlarının araştırma geliştirme projeleri 
bulunmamaktadır.
C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin 
geliştirilmesi
Meslek Yüksekokulumuzda doktora derecesinde akademik araştırma faaliyetleri 
bulunmamaktadır.  

C.3.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri
Meslek Yüksekokulumuzda ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetleri bulunmamaktadır.

C.4 Araştırma Performansları

C.4.1 Öğretim elemanı performans değerlendirmesi

C.4.2 Araştırma Performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi

https://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/DERS%20A%C3%87MA%20%C4%B0%C5%9ELEMLER%C4%B0_2102151927107817.pdf
https://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/DERS%20A%C3%87MA%20%C4%B0%C5%9ELEMLER%C4%B0_2102151927107817.pdf
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D. TOPLUMSAL KATKI

D.1 Toplumsal Katkı Stratejisi

D.1.1 Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi
Meslek Yüksekokulumuz yaşam boyu öğrenme çerçevesinde Kahramanmaraş Görme 
Engelliler Derneği ile ortaklaşa üniversitemiz uygulama otelinde öncelikli olarak görme 
engelli öğrencilerimize ve diğer tüm öğrencilere dernek başkanının sunumuyla bir eğitim 
faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

D.2 Toplumsal Katkı Kaynakları

D.1.2 Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

D.2.1 Kaynaklar

D.3 Toplumsal Katkı Performansı

D.3.1 Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi

E.YÖNETİM SİSTEMLERİ

E.1 Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

E.1.1 Yönetim modeli ve idari yapı
Meslek Yüksekokulumuz idari teşkilat yapısı oluşturulmuş ve görev tanımları yapılmıştır. 
Müdür yardımları, yüksekokul sekreteri, şef, memur, tekniker, teknisyen ve işçilerin görev 
tanımları yapılarak tebliğ edilmiştir.

E.1.2 Süreç Yönetimi

E.2 Kaynakların Yönetimi 

E.2.1 İnsan Kaynakları Yönetimi 
Akademik ve idari personellerle ilgili kurullar oluşturulmuştur. Ancak değerlendirme 
mekanizmaları bulnmamaktadır.

E.3 Bilgi Yönetim Sistemi 
Meslek yüksekok

E.3.1 Entegre bilgi yönetim sistemi

E.4 Destek Hizmetleri
E.4.1 Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Kalite Güvencesi Sisteminin Güçlü Yönleri; Kalite Güvencesi süreçlerinden “Akademik 
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu” (ADEK) kapsamında, ADEK ve KSÜ’nün 
stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, 
kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin belirlenip onaylanması için her yıl düzenli 
anketlerin yapılarak, performans göstergelerinin ölçülmesi ve değerlendirmelerin yapılmış 
olması, Kalite Güvencesi süreçlerinden Stratejik Plan kapsamında kurumun misyon, vizyon, 
temel değerleri, kısa, orta ve uzun vadeli strateji ve amaçlarının belirlenmiş olması,

Kalite Güvencesi Sisteminin İyileşmeye Açık Yönleri; KSÜ’nün performans yönetim 
sisteminin, ilgili mevzuat hükümlerine ve iç kontrol ilkelerine uygun şekilde oluşturulmasında 
güçlüklerin bulunması, Kurumun kuruluşundan bu yana dış değerlendirmeye tabi olmaması 
fakat bu konuda istekli olması, 

Eğitim-Öğretimin Güçlü Yönleri; Bologna süreci kapsamında, kurumun misyon, vizyon ve 
hedefleri ile iç ve dış paydaşların görüşleri de dikkate alınarak ders müfredatlarında 
güncelleme yapılması, Öğrencilerin alanlarında sektör ihtiyaçlarını karşılayan bilgi ve 
donanıma sahip olmaları, İlgili paydaşların talepleri doğrultusunda, güncel alanlara yönelik ön 
lisans programların açılması, “Öğrenci merkezli öğrenme” anlayışının uygulanması ve bu 
sayede araştırma projeleri, ödevleri ve sunumlar yaptırılarak, öğrencilerin öğretim sürecinin 
bir parçası haline gelmelerinin sağlanmaları, Çeşitli öğrenci toplulukları aracılığı ile sosyal ve 
kültürel aktivitelerin sıkça gerçekleştiriliyor olması, Üniversite – Sanayi iş birliğinin 
sağlanması ile öğrencilere uygulama ve istihdam imkanlarının sunuluyor olması,

Eğitim-Öğretimin İyileşmeye Açık Yönleri; Bazı programlarda öğretim elemanı ihtiyacının 
bulunması, derslik ve laboratuvar sayılarının yeterli olmaması. 


