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ÖNSÖZ

Bu rapor; Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü’nün
30.01.2018 tarihli ve 85434274-622.01- E.5991 sayılı yazısı ekindeki Ankara Üniversitesi Birim Kalite
Komisyonları Yönergesinin 4. maddesince Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunun 18.02.2018 tarihli ve
859/2583 sayılı karınca oluşturulan Birim Kalite Komisyonunu tarafından hazırlanan kalite öz
değerlendirme raporudur. Rapor altı bölümden oluşmaktadır. İlk olarak Yüksekokulumuz hakkında
temel bilgiler verilmiş, ardından Yüksekokulumuzda oluşturulmaya çalışılan kalite güvence sistemi
tanıtılmıştır. Raporun üçüncü bölümünde eğitim ve öğretimle ilgili olarak kalite kapsamında yapılan
çalışmalara yer verilirken, dördüncü bölümde araştırma, geliştirme ve beşinci bölümde de yönetim
sisteminde kalite ile ilgili gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmesi planlanan uygulamalara yer
verilmiştir.
Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm komisyon üyelerine en içten teşekkürlerimi sunarım.
Daha verimli çalışma ortamlarının yaratılabileceği gerçeğinden hareketle bu raporun
Yüksekokulumuzda gerçekleştirilen tüm çalışmaların daha sistemli ve sağlıklı bir şekilde
yapılabilmesine önemli katkılar getirmesi dileğiyle…
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BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU
A. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER
Beypazarı Meslek Yüksekokulu 1994 yılında kurulmuş ve 1995-1996 eğitim öğretim yılı itibariyle
eğitim-öğretime başlamıştır.
Misyonumuz; eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinin her aşamasında, etik ilkelere, hukukun
üstünlüğüne, farklı düşüncelere saygılı ve eşit mesafede, ulusal ve uluslararası kalite standartları
doğrultusunda girişimci ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.
Vizyonumuz; insanlığın sürekli değişen beklenti ve gereksinimleri temel alınarak bu anlamdaki
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bilimsel araştırma yönetebilecek, mesleki faaliyetlerin liderliğini
yapacak bireyler yetiştiren üniversiteler arasında yerini almaktır
Hedeflerimiz; Eğitimin kalitesini artırarak nitelikli mezunlar vermek, ihtiyaç duyulan alanlarda öğretim
elemanlarının sayısını artırmak, niteliğini geliştirmek, programların yapısına uygun öğrenme ortamları
ve mekânları geliştirmek.
İyileştirme Alanları: Akademik binaların iyileştirilmesi, dersliklerin sayısının artırılması ve
iyileştirilmesi (bakım-onarım) eğitim donanımlarının artırılması ve iyileştirilmesi (makine-teçhizat
alımları), öğretim elemanlarının yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri.
İletişim Bilgileri
Yüksekokul Müdürü: Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN
Adres: Gazipaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:226 Beypazarı/ANKARA
Tlf: 0312 762 89 22 / 0312 762 30 20-21-22
Fax:0312 763 39 36
e-posta: tgultekin@ankara.edu.tr
Yüksekokul Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Gülhan GÜLDÜR
Adres: Gazipaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:226 Beypazarı/ANKARA
Tlf: 0312 762 89 22 / 0312 762 30 20-21-22
Fax:0312 763 39 36
e-posta: gulhang@ankara.edu.tr
Yüksekokul Sekreteri: Fehmi DOĞANÇAY
Adres: Gazipaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:226 Beypazarı/ANKARA
Tlf: 0312 762 89 22 / 0312 762 30 20-21-22
Fax:0312 763 39 36
e-posta: dogancay@ankara.edu.tr

Yüksekokulumuz Kalite Komisyon Üyeleri;
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Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN
Öğr. Gör. Gülhan GÜLDÜR
Fehmi DOĞANÇAY
Yrd. Doç. Dr. Nehir VAROL
Yrd. Doç. Dr. Özgür GÜLDÜ
Öğr.Gör.Dr.Muhammed Mustafa GÜLDÜR
Öğr. Gör. Eda SELİMOĞLU
Öğr. Gör. Gül Seçil TAHMAZ
Öğr. Gör. İsmail KARAKUŞ
Öğr. Gör. Murat ÖZBOLAT
Öğr. Gör. Aytül DOĞAN
Öğr. Gör. Aliye KURNAZ
Öğr. Gör. Hatice SOMCAĞ
Metin APAYDIN
Hediye KAYALI
Serpil TİFTİK
Handan KARACA

Müdür
Müdür Yardımcısı
Yüksekokul Sekreteri
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı
Seyahat-Turizm ve Eğlence Hiz. Bölüm Başkanı
Moda Tasarım Programı
Aşçılık Programı
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Turist Rehberliği Programı
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Kuyumculuk Takı ve Tasarım Programı
Ayakkabı Tasarım ve Üretim Programı
Şef ( Öğrenci İşleri)
Bil. İşl. ( Personel İşleri)
Bil. İşl. ( İdari ve Mali İşler)
V.H.K.İşl. ( Özel Kalem )

Tarihsel Gelişimi
Beypazarı Meslek Yüksekokulu 1994 yılında kurulmuş, 1995-1996 eğitim- öğretim yılında bir program
ile eğitime başlamış olup, ( Bankacılık Programı ) 22 dönem mezun vermiştir. Bu tarih itibariyle 8
bölüm altında 12 programa sahip olan Yüksekokulumuzda 7 bölüm altında 9’u örgün eğitim ve 2’si
uzaktan eğitim olmak üzere toplam 9 ayrı programda aktif olarak eğitim-öğretim yapılmaktadır.
Beypazarı Meslek Yüksekokulu açıldığı günden bu güne kadar olan süre zarfında; daha sonra
Üniversitemize tahsisi yapılan, Beypazarı Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait binada eğitimöğretim hizmetlerini sürdürmüştür. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise Üniversitemiz ile
Beypazarı’ lı hayırsever iş adamları “ Nurettin Karaoğuz Eğitim ve Yardım Vakfı - Beypazarı Tarımsal
Üretim Pazarlama San ve Tic. A.Ş - Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.” arasında yapılan protokol
çerçevesinde inşa edilen yeni eğitim binalarında hizmet vermeye başlamıştır.
Yeni eğitim binalarımızın yapılması için Üniversitemiz ile hayırsever iş adamları “bağışçılar” arasında
31 Aralık 2013 tarihinde sözleşme yapılmış, Yüklenici firma Bir İnşaat A.Ş.’ne 31.01.2014 tarihinde yer
teslimi yapılarak 18 Şubat 2015 tarihinde inşaat alanının hafriyatına başlamıştır. Mayıs 2015 tarihinde
donamı ve tefrişatı biten hizmet binalarının geçici kabulü yapılarak taşınılmış ve 2015-2016 EğitimÖğretim yılına bu binalarda aktif olarak eğitim-öğretime başlanmıştır.
Yeni eğitim binalarının 09 Şubat 2016 tarihinde kesin kabulü yapılarak Üniversitemizce teslim
alınmıştır. Yeni eğitim binalarımız 3 blok halinde olup, 13.423 m2 açık, 7600 m2 kapalı alana sahiptir.
Yeni eğitim binamızda 23 derslik, 3 eğitim laboratuvarı, 7 atölye, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 konferans
salonu bulunmaktadır. Yeni eğitim binalarımız aynı anda 1200 öğrenciye hizmet verebilecek
kapasitededir. İlçemiz İstiklal Mahallesinde bulunan Uygulama Oteli de hizmet vermektedir.
Beypazarı Meslek Yüksekokulu Kampüsün bulunduğu açık alanın toplamı 29.773,42 m2 olup, bu
alanların tahsisleri tamamen Üniversitemiz adına tescil ettirilerek tapu kayıtları üzerimize alınmıştır.
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Son üç yıla ait öğrenci, akademik ve idari personel sayımız aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
A.Ü. BEYPAZARI M.Y.O.
2016
2017
2018
Örgün eğitim öğrenci sayısı
1.682
1.880
1232
Uzaktan öğretim öğrenci sayısı
675
788
566
Akademik personel sayısı
17
20
24
İdari personel sayısı
19
19
Altyapı Durumu:
Ankara’nın 100 Km. batısında Beypazarı ilçesinde bulunan Yüksekokulumuza bağlı bir uygulama oteli
bulunmaktadır. Ankara’dan her gün gelip giden öğrenciler yanında diğer öğrenciler kiralık ev tutarak
barınmalarını sağlamaktadırlar. Yüksekokulumuz binasında hizmet veren bir yemekhane ve öğrenci
kantini bulunmaktadır. Öğrenci yemekhanesinde öğrencilere tabldot usulü dört çeşit yemek
verilmektedir. Öğrenci yemekhanesinden günde ortalama 100 öğrenci yararlanmaktadır. Öğrenciler
yemek ihtiyaçlarını yemekhane haricinde, kantinlerden ve çevredeki lokantalardan (okul çevresinde,
yürüyerek 10-20 dakikada gidilecek lokantalar mevcuttur) karşılayabilmektedir.
Yüksekokulumuzda yaklaşık dört bin kitap kapasiteli kütüphane bulunmakta; bunun yanında Ankara’da
bulunan Merkez Kütüphanemiz aracılığı ile İnternet kullanılarak tüm öğretim elemanı ve öğrenciler ekütüphane hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yüksekokul bünyesindeki internet odası, bilgisayar
laboratuvarı ile bilgisayar desteği sağlanmaktadır.
Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri
Misyonumuz; Öğrencilerimizi pozitif bilimler ışığında, çağdaş bilgi ve beceriler ile mezun ederek, iş
dünyasına yetkin, kalifiye iş gücünü kazandırmak.
Vizyonumuz; Eğitim ve öğretimi ile tercih edilen yeni teknoloji ve stratejilere uyum sağlayan, ulusaluluslararası alanda mesleki eğitimde örnek ve öncü okul olmaktır.
Temel Değerlerimiz;
- Ulusal ve evrensel niteliklere sahip, öğrenen ve öğreten, insana ve çevreye değer veren, sürekli başarıyı
hedefleyen öğrenciler mezun edebilmek.
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- Kültürel ve sanatsal değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirebilmek
- Meslek etiğini ve iş ahlakını benimseyen bireyler yetiştirmek.
- Akademik ve etik değerlere bağlılık, adil olmak, yaratıcılık, eleştirel düşünebilirlik, yenilikçilik
özgüven, güvenilirlik, kentle bütünleşme, saydamlık, katılımcılık, çalışana ve öğrenciye güven duyma.
Hedeflerimiz; Eğitimin kalitesini artırarak nitelikli mezunlar vermek, ihtiyaç duyulan alanlarda öğretim
elemanlarının sayısını artırmak, niteliğini geliştirmek, programların yapısına uygun öğrenme ortamları
ve mekânları geliştirmek.
Eğitim-Öğretim Hizmetleri
Programların Tasarımı ve Onayı
Programın yeterlilikleri ilgili bölüm kurullarında, ulusal ve uluslararası referanslar, alan ve sektörle ilgili
gelişmeler dikkate alınarak belirlenmektedir. Programın yeterlilikleri Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumlaştırılmıştır. Aynı şekilde programın müfredatlarında yer alan
derslerin öğrenme çıktıları da bilgi,
beceri ve yetkinlik olarak programın yeterlilikleriyle
ilişkilendirilmiş olup kamuoyuna açık bir şekilde Üniversitenin resmi web sitesinde yapılandırılan
Bologna
Bilgi
Paketi
aracılığıyla
paylaşılmıştır.
(http://bbs.ankara.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=1984&bot=606)
Programın öneri ve onay süreci, fakülte / yüksekokul /enstitü kurulu onaylı tekliflerin, Üniversite Eğitim
Komisyonunda değerlendirilmesinden sonra Senato tarafından kabulü ve akabinde onay için YÖK’e
gönderilmesi silsilesiyle gerçekleştirilmiştir. Yüksekokulumuzun staj yönergesinde bulunan programa ait
bilgiler doğrultusunda staj yerleri belirlenmektedir. Öğrencilere danışmanları tarafından; staj yönergesi,
staj dosyası hazırlama ve staj yapılacak yerler ile ilgili bilgilendirme toplantıları stajdan önce
yapılmaktadır.
Örgün Eğitim Programları: Eğitim dili (Türkçe)
 Acil Durum ve Afet Yönetim Programı
 Aşçılık Programı
 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı
 Bankacılık ve Sigortacılık Programı
 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı
 Moda Tasarım Programı
 Turist Rehberliği Programı
 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
 Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Uzaktan Eğitim Programları: Eğitim dili (Türkçe)
 Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
 Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Araştırma Faaliyetleri
Birimde Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda hizmet sunan ve destek veren alt
yapı bulunmamaktadır.
Beypazarı Meslek Yüksekokulu’nda şu anda;
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Acil Durum ve Afet Yönetim Programı alanında eğitim almış uzman personele olan ihtiyacı
karşılamak üzere, her türlü acil durum merkezleri, sivil savunma ekipleri, itfaiye teşkilatları,
ilgili kamu kurum-kuruluşları ve özellikle AFAD bünyesinde uzman pozisyonlarında görev
alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda
görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi
verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman
yetiştirmektir. Birinci öğretim kapsamında Türkçe ve örgün eğitim verilmektedir.



Aşçılık Programında aşçılık eğitiminin ihtiyaç duyacağı her türlü donanıma sahip
laboratuvarlarda geleceğin başarılı aşçıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler mezun
olmadan önce mutfak çalışmaları ile ilgili pratiği hem yüksekokulumuzda hem de sahada çalışarak
gerekli bilgi ve beceriyi edinmiş olacaklardır. Mezun olan öğrenciler, otel, hastane veya bağımsız
işletmelerde yani müşterilerin yiyecek ve içecek ihtiyacının karşılandığı birçok mekânda rahatlıkla
çalışma alanı bulabileceklerdir.
 Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Programı’na ait her türlü donanıma sahip tasarım-model, saya,
montaj atölyelerimiz bulunmaktadır. Atölyelerimizde öğrencilerimizin yıl içerisinde hazırlamış
oldukları ayakkabı tasarımları, üretime dönüştürülerek defile ve etkinliklerde sergilenmektedir.
Yurt dışında 100 yıldan uzun zamandır verilen ayakkabı tasarım ve üretimi eğitimleri gerek lise
gerek yükseköğretim düzeyinde olsun ülkemizde oldukça yeni ve az sayıdadır.
Öğrencilerimiz elde ve bilgisayarda kalıp, taban, ökçe, aksesuar ve sayası ile ayakkabının
tasarlanması, geliştirilmesi, model profili ve stampa (şablon)larının çıkartılması, kesim, dikim ve
montaj işlemleri sonucunda prototip oluşturarak tasarımlarını üretime dönüştürmektedir.
Firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak mezunlarımız tekniker unvanı ile
tasarımcı, model sorumlusu, modelist, üretim çalışanı, üretim sorumlusu ve kalite kontrol uzmanı
olarak çalışabilmektedir.



Bankacılık ve sigortacılık Programı’ na ait Öğrenme Merkezimiz bulunmaktadır. Bu
merkez de öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Bunun
yanında güncel sek- törel uygulamalar yapılmaktadır. Dergi Park'ın ev sahipliği yaptığı ve
Beypazarı meslek yüksekokulu bünyesinde çıkarılan elektronik dergilerimiz, araştırmacılara
çalışmalarını yayınlama imkânı sunarak bu alandaki bilimsel literatüre katkı sağlamaktadır.



Cam ve Dokuma Atölyesi kuyumculuk ve döküm atölyelerine sahip Kuyumculuk ve Takı
Tasarımı Programına eklenen Cam Boncuk Atölyesi (Açık Alevde Cam Şekillendirme lampworking) atölyesi Kuyumculuk programını zenginleştirmek, cam boncuklar ile
tasarımlara farklı boyut kazandırmak amacı taşımaktadır.



Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı’na ait günümüz teknolojisine uygun döküm ve
kuyumculuk atölyesi bulunmaktadır. Bu atölyelerde hem öğrencilerin eğitimi-uygulama dersleri
yapılmakta hem de araştırma faaliyetleri kapsamında da kullanılmaktadır. Bu kapsamda
Anadolu’ya özgü kültürel değerlerin somut özgü kültürel değerlerin somut hale getirilmesi, bazı
özel koleksiyonların tasarım ve üretimleri gerçekleştirilmektedir. Üniversitemize yönelik
kurumsal sembollerin tasarımı ve üretimi bu atölyelerde yapılmaktadır.



Moda Tasarımı Programına ait kalıp, tasarım ve dikiş atölyeleri bulunmaktadır. Bu atölyelerde
7

hem uygulama hem de teorik dersler yapılmaktadır. Bunun yanında bu atölyelerde üretilen
ürünler yılsonunda bir defileye dönüşmektedir. Ayrıca her yıl bu atölyelerde Üniversitemiz
Rektörlüğü’nün desteği ile belirlenen temalarda kreasyonlar üretilerek Ülkemiz de birçok ulusal
ve uluslararası etkinliklerde sergilenmektedir.






Turist Rehberliği Programı bugüne dek turizm sektöründe birçok rehber yetiştirmiştir. Programda
turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu çağdaş ve eğitimli eleman ihtiyacı karşılama hedefiyle eğitim
verilmektedir. Bu amaçla turizm sektörüne yönelik temel derslerin yanı sıra tarih, arkeoloji, sanat
tarihi, psikoloji, mitoloji, coğrafya vb. derslerle öğrencilerimize turist rehberliğine uygun donanım
kazandırılması hedeflenmektedir.
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı kapsamında öğrenciler, seyahat sektöründe ihtiyaç
duyulan çağdaş ve eğitimli eleman ihtiyacını karşılama hedefi çerçevesinde, seyahat ve ulaştırma
hizmetleri konularında çağdaş bilgilerle donatılmaktadırlar. Bu amaçla öğrencilere temel
işletmecilik ve turizm bilgisinin yanı sıra, turizm dağıtım sistemini oluşturan seyahat sektörünün
yapısı ve işleyişi, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü, tur planlama ve yönetimi, turizmde
ulaştırma ve profesyonel biletleme konularında gerekli bilgi, beceri ve donanımı kazandırmak
hedeflenmektedir.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda alınan eğitim ile öğrenciler sektörde rahatlıkla yer
edinebilmektedirler. Derslerin uygulamalı olarak yapılmasına imkân veren Ankara Üniversitesi
Uygulama Oteli Mevcuttur. Bu sayede turizm alanındaki gelişmeleri yakından takip ederler ve aynı
zamanda yönetici kadrolarına gelebilecek özelliklere sahip nitelikli birer turizm meslek elemanı
olurlar.

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar
Daha önceden Birim Dış Değerlendirme Ekibi’ne sunulmuş olan, Yüksekokulumuzla ilgili aşağıdaki
iyileştirme çalışmaları plan kapsamında devam etmektedir.
 Kız ve erkek öğrenci yurdu yapılması
 İdari ve sosyal alanları da içeren yeni bir bina yapılması.
 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümüne öğrenci alımı
 Mevcut spor alanlarının iyileştirilmesi
 Öğrenciler için yeni sosyal alanlar
 Bütün tasarım bölümlerinin kullanabileceği bilgisayar destekli tasarım laboratuvarı
 Uzaktan Eğitim ile İŞKUR’la ortaklaşa eğitim kursları
 Akademik personel artırımı, idari personel artırımı planlamaya alınmıştır.
 Web sayfası güncelleştirilmiş, erasmus ve öğrenci temsilciliği odaları hazırlanmış öğrencilerin
sosyal ve kültürel etkileşimleri için bir alan ayrılmıştır.
 Mezunların iletişim bilgileri takip edilmekte olup üniversitemizin mezun yönetim
sisteminin aktif çalışmaması nedeniyle bu alana yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 Akademik personelin yurt içi ve yurtdışı etkinliklere katılımı amacıyla bütçe artırılması
planlanmaktadır.
 Topluma hizmet amacıyla iç ve dış paydaşlara yönelik etkinlikler yapılmakta ve
devamına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
Birimin, stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu politikaları
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hayata geçirmek üzere stratejilerini nasıl belirlediğine, uyguladığına, izlediğine ve süreci nasıl
iyileştirdiğine ilişkin yöntemini bu kısımda anlatması beklenmektedir.
Kalite Güvence Süreçleri:
Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri ve Yükseköğretim Kalite,
Kurulu’nca belirlenen ilkeler doğrultusunda, eğitim –öğretim ve araştırma etkinlikleri, idari hizmetlerin
değerlendirilmesi ve niteliğinin geliştirilmesi ile Üniversite’ nin iç ve dış kalite güvence sistemini
kurmak, kurumsal göstergelerini belirlemek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları yürütmek ve bu
çalışmaları Senato onayına sunmak üzere;
 Program kataloglarının iş gücü piyasasının ihtiyaçları, Mesleki Yeterlilik Kurumu çalışmaları ve
çağdaş eğitimin gerekleri doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 Dış paydaşlarla birlikte toplantılar yapılarak ülkemiz ve dünyamızdaki gelişmelere paralel olarak
faaliyetler (staj, sertifika programları, seminer, kongreler vs.) planlanmaktadır.
 İş gücü piyasasında öncü kuruluşların temsilcileri ile öğrencilerimizi biraraya getirerek, onların
mevcut çalışma yaşamı hakkında bilgi edinmelerini sağlayarak kariyer planlamalarında destek
olunmaktadır.

Bu kapsamda eylem planımız;
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İç Değerlendirme: Üniversite’ nin, eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri ile idari hizmetlerinin
kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilmesi.
İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının
sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senato’ya sunmak, Senato
tarafından onaylanan bu raporu Üniversite’nin internet sitesinden ulaşılacak şekilde kamuoyu ile
paylaşmak.

Eylem Planları: Her yıl düzenli olarak, bir sonraki takvim yılının başlangıcına kadar, kendi yıllık iç
değerlendirme raporunu, bir sonraki yılın iş takvimini ve iyileştirme planlarını oluşturmak ve yürütmek.
Hizmetlerin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçülmesi için İç Tetkik Prosedürüne göre yapılan
tetkikler ve süreç performans göstergelerinin takibi ile yapılmaktadır. Bu metotlar proseslerin,
plânlanmış sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermektedir. Plânlanmış sonuçlara ulaşılamadığında,
uygulanabildiği ölçüde düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
‘ne göre gerçekleştirilmektedir.


Birim geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?” sorusu kapsamında birimin
diğer Üniversitelerdeki aynı birimlerle rekabet avantajını koruyabilmek üzere ne tür
iyileştirmeler yaptığı, birim iç ve dış değerlendirme (program akreditasyonu, laboratuvar
akreditasyonu ve sistem standartları yönetimi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001
vb.) çalışmaları, ödül süreçleri (EFQM, …) kapsamında birimde geçmişte gerçekleştirilen
ve halen yürütülen çalışmaların nasıl kurgulandığı ve yönetildiği,
Üniversitemizin KYS dokümantasyonu aşağıdakileri içermektedir:
a) Kalite politikası ve kalite hedeflerinin dokümante edilmiş beyanları,
b) Kalite el kitabı,
c) ISO 9001 Standardının istediği dokümante edilmiş prosedürler ve kayıtları,
d) Proseslerin etkin olarak plânlanması, uygulanması ve kontrolünü güvence altına almak için
hazırlamış olduğumuz iç kaynaklı ve dış kaynaklı dokümanları,


“Birim misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?” sorusuna yanıt oluşturmak üzere
birimin, dış değerlendirme sonuçlarına göre süreçlerini nasıl iyileştirdiği; bu iyileştirme
faaliyetlerinin etkilerinin birimin işleyiş ve iş yapış yöntemlerine nasıl yansıdığı (kısacası
iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığı [Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma
(PUKÖ) döngüsü)] anlatılmalıdır.
Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapıp, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış
değerlendirici kurumlara gerekli desteği vererek.
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 Birimin ilan edilmiş bir kalite politikası bulunmakta mıdır?
Yüksekokulumuzda Birim Kalite Komisyonu kurulmuş olup, ilan edilmiş kalite politikası
bulunmaktadır.


Kalite Güvencesi Politikası birimin tercihini yansıtmakta mıdır? (standartlara uygunluk,
amaca uygunluk ya da her ikisi birlikte vb.)
Henüz kalite güvencesi politikası oluşturulmadığı için uygunluk karşılaştırılması
yapılmamıştır.
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Birim, Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan performans göstergeleri ile kalite
güvencesi süreçleri arasındaki ilişkiyi nasıl kurmuş, iç kontrol ve iç denetim sistemini, iç kalite
güvence sisteminin tesisi için bir araç olarak kabul etmekte midir? (BÖDR de kalite süreçlerinin,
stratejik plan ve iç kontrol sistemi ile ilişkilendirilmiş olması).
Bu süreçte iç kontrol ve iç denetim mekanizması gerek akademik kurul gerekse kalite yürütme
kurulu tarafından sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir. İç kalite güvence sisteminin tesisi için bir
araç olarak kullanılmaktadır.

 Birimin misyon, vizyon ve hedefleri birimin duruşunu, önceliğini ve tercihlerini yansıtmakta mıdır?
Birim misyon, vizyon ve hedefleri birimin duruşunu, önceliğini ve tercihlerini yansıtmaktadır.


Planlama, Uygulama, Kontrol ve Önlem alma (PUKÖ) döngüsü yönetim sistemi, eğitim öğretim,
araştırma ve varsa toplumsal katkı süreçleriyle idari ve yönetsel süreçlerinin tamamında işletilmekte
midir?
Eğitim programlarımızda dış paydaşların ihtiyaçlarına göre ders katalogları ve ders içeriklerinin
güncellenmesi planlanmış olup, uygulamaya konulmuştur. Kontrol aşamasında dersi veren öğretim
elemanları ile dersi alan öğrencilerin performansları gözlemlenmiş ve gerekli önlemler alınmıştır.
Örnek; Kuyumculuk ve Takı Tasarımı programında dış paydaşlara yönelik sektörün beklentileri
kapsamında eğitim programı ders kataloğuna Mücevher Tasarımı ve Vitrin Kuyumculuğu dersleri
eklenmiş olup; 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde uygulanmaya başlanmıştır. Kontrol aşamasında
öğretim elemanı ve öğrencilere yönelik dış paydaşların desteği ile yeterliliklerini artırmak için seminer
ve eğitime katılmaları gerektiği görülmüştür. Önlem olarak da dış paydaşların desteği ile sektöre yönelik
eğitimler planlanmış ve iç paydaşlara yönelik (öğretim elemanı-öğrencilere) pırlanta eğitimi verilmiştir.



Birim yöneticilerinde, kalite çevrimleri konusunda farkındalık, sahiplenme ve motivasyon düzeyi
nedir?
Tüm kalite komisyon üyeleri ve programlarda ki öğretim elemaları kalite süreçlerini sahiplenmiş yüksek
motivasyonla vizyon ve misyonumuz kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.
İç paydaşların kalite çalışmalarına katılımları ve farkındalıkları sağlanmaktadır.


Eğitim-öğretim, araştırma, idari ve toplumsal katkı süreçlerinde birime özgü anahtar performans
göstergeleri tanımlanmış mıdır? (Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak
öğrencilerin; demografik
bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti vb.
bilgiler; Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak araştırma kadrosunun; ulusal/uluslararası
dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayımlarının nicelik ve niteliği, aldığı patentler,
sanat eserleri vb. bilgiler; mezunlara yönelik olarak mezunların; istihdam oranları ve
istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri, vb. bilgiler; Toplumsal Katkı hedeflerinin
izlenmesine yönelik göstergeler; birime özgü diğer göstergeler)
Birim Faaliyet Raporun da performans göstergeleri yer almaktadır. Yüksekokulumuz web sayfasında
kamuoyuna sunulmuştur.


Uluslararasılaşma stratejisi tanımlı mıdır? Uluslararası protokoller ve işbirliği programlarının
sonuçları nicel göstergelerle değerlendirilmekte, sonuçlar bir sonraki yıl iyileştirmelerde
kullanılmakta mıdır? (Uluslararasılaşma, eğitim işbirliği çalışmalarının sonuçları (örneğin
Erasmus programının katkısı)
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Gerek öğretim elemanları idari personele yönelik gerekse öğrencilerimize yönelik uygulanmakta olan
Erasmus programları Yüksekokulumuzun uluslararası stratejisine uyumlu olarak başarı ile
sürdürülmekte ve her yıl artan sayıda personel ile öğrenci kapasitelerini geliştirmek için yurtdışına
gönderilmektedir.
 Uluslararası öğretim elamanlarının katkısı nicel göstergelerle değerlendirilmekte midir?
Yüksekokulumuz önlisan düzeyinde eğitim vermekte olup, Bu tarihe kadar Uluslararası öğretim elamanı
istihdam edilmemiştir.


Birim içi kalite kültürü yaygınlaşmış ve uygulamalara yansımakta mıdır? Birimsel hafıza ve birim
kültürünün sürekliliğine hassasiyet nasıl gösterilmektedir?
Evet yansıtmaktadır. Yüksekokulumuzun kurum hafızasını yansıtan kısa bir belgesel hazırlanmış ve web
sayfamızda yayınlanmakta olması, Yüksekokulumuzda mevcut programların tanıtım broşürlerinin olması
Kurum hafızasında; kuruma ait müzeler ve kurumun verdiği kültür sanat ödülleri yer alabiliyor.

 Birimin tarihsel geçmişi ve alışkanlıkları kalite güvence sistemi ile nasıl entegre edilmiştir?
Belli bir plan çerçevesinde hedeflere uygun hareket edilerek gerek öğrenci sayısı gerek program ve
gerekse de öğretim elemanı sayısı bakımından zamana bağlı olarak gelişimde süreklilik sağlanmaktadır.
 Bölümler / Anabilim dalları arası denge nasıl kurulmuştur?
Yüksekokulumuzda bölümler, programlardan oluşmakta olup
bulunmamaktadır.

anabilim

dalı

yapılanması



Birimin kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamında Birim Kalite
Komisyonunun oluşturulması, yetki, görev ve sorumlulukları açık şekilde tanımlanmalıdır.
“Ankara Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi”ne uygun olarak görev ve sorumluluklar
tanımlanmaktadır.


Birimde bir kalite komisyonu oluşturulmuş mudur? Kalite Komisyonunun yetki, görev ve
sorumlulukları ve organizasyon yapısı tanımlı mıdır? (Birim Kalite Komisyonu web sayfası ve
faaliyetlerin şeffaflığı)
Evet oluşturulmuştur. Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları ve organizasyon yapısı
tanımlıdır.
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 Komisyon çalışmalarını kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla yürütmekte midir?
Yüksekokulumuzda bulunan tüm programların temsilcilerinin katılımı ile bu çalışmalar kapsayıcı ve
katılımcı bir anlayışla sürdürülmektedir.
 Komisyon çalışmalarının şeffaflığı ve kamuoyuyla paylaşımı yeterli düzeyde midir?
Birimiz kalite komisyonumuz yeni kurulmuş olup; çalışmaları şeffaf ve paylaşımı yeterli düzeyde
yapılacaktır.


Birimde Kalite komisyonu oluşturulmamış ise birime özgü kalite odaklı komisyon/danışma
grupları bulunmakta mıdır?
Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü’nün 30.01.2018
tarihli ve 85434274-622.01-E.5991 sayılı yazısınca Birimizde Kalite Komisyonu oluşturulmuştur.


Komisyonun sorumluluğu kapsamında, önceki kurumsal dış değerlendirme ve kalite odaklı
kurumsal deneyimlerden nasıl yararlanılmaktadır? (Kurumsal dış değerlendirme, program
akreditasyonu, laboratuvar akreditasyonu ve sistem standartları yönetimi (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, ISO50001 vd.) çalışmaları, ödül süreçleri (EFQM, …) kapsamında
birimde geçmişte gerçekleştirilen ve halen yürütülen çalışmalar bulunmakta mıdır? (Birim
web sayfasında kurumsal dış değerlendirme, program akreditasyonu,
laboratuvar
akreditasyonu ve sistem standartları)?
Üniversitemizin KYS dokümantasyonu aşağıdakileri içermektedir:
 Kalite politikası ve kalite hedeflerinin dokümante edilmiş beyanları,
 Kalite el kitabı,
 ISO 9001 Standardının istediği dokümante edilmiş prosedürler ve kayıtları,
 Proseslerin etkin olarak plânlanması, uygulanması ve kontrolünü güvence altına almak için
hazırlamış olduğumuz iç kaynaklı ve dış kaynaklı dokümanları
 Birim, iç ve dış paydaşlarını tanımlamış, stratejik paydaşlarını belirlemiş midir?
Stratejik paydaşlar belirlenmiş ve belli bir süreç kapsamında belirlenmiş hedeflere ulaşılacaktır.


Birimin iç paydaşları ile yapılandırılmış bir etkileşimi nasıl sağlamaktadır? (İç paydaşların
katılımının ne şekilde sağlandığının tanımlanmış olması ve bu durumun iç paydaşlar
tarafından bilinmesi.)
Düzenli toplantı ve duyurularla etkileşim sürdürülmektedir.


Birim dış paydaşları ile yapılandırılmış bir etkileşimi nasıl sağlamaktadır? (Dış
paydaşların katılımının ne şekilde sağlandığı tanımlanmış olması ve bu durumun dış
paydaşlar tarafından bilinmesi.)
Düzenli toplantı, duyurular, kongre, çalıştay, fuarlar, segiler ve kariyer haftasına davet edilen sektör
temsilcileri ile etkileşim sürdürülmektedir.



İç ve dış paydaş görüşlerine kalite güvence sisteminde bütüncül bir yaklaşımla; eğitim,
araştırma ve idari süreçler konusunda nasıl başvurulmaktadır? (Paydaş görüşlerinin kalite güvence
sistemine aktarılması)
Yukarıda bahsedildiği üzere yapılan toplantı tutanakları, eğitim faaliyetleri raporları ve dış paydaşların
gerek Yüksekokulumuz ziyaretleri gerekse yerinde ziyaretler ile edinilen görüşleri Yüksekokulumuz
kalite komisyonu tarafından değerlendirilir.


Yapılandırılmış bir mezun izleme sistemi ile mezunların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı
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izlenmekte midir? İzlemenin sonuçları eğitim-öğretim, araştırma ve yönetimsel süreçlere nasıl
aktarılmaktadır?
Yüksekokulumuzun web sayfasında mezunlarımıza ait bilgiler bulunmakta olup ayrıca mezun takip
sisteminin oluşturulmasına dair çalışmalar devam etmektedir.
 Öğrenciler karar alma süreçlerine katılmakta mıdır?
Öğrenci Temsilciliği ve program temsilcileri ile düzenli toplantılar yapılmakta ayrıca danışmanlar
aracılığı ile öğrenciler ile toplantılar yapılıp edinilen bilgiler yönetimle paylaşılmaktadır.


Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar gibi kurumlar birim düzeyinde gelişime
düzenli katkı vermekte midir? Söz konusu katkı nasıl gerçekleşmektedir? (Yerel yönetimler,
sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklarla yapılan görüşmeler ve sonuçları hakkında
değerlendirme raporları)
İlçedeki Kaymakamlık, Belediye, Ticaret Odası, Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer Kamu Kurumları ile
Meslek Odalarıyla işbirlikleri yapılarak ortaklaşa faaliyetler organize edilmektedir.


Birim kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların katılımının ne şekilde sağlandığı
tanımlanmış mıdır? Bu durum dış paydaşlar tarafından bilinmekte midir? (Komisyonun dış
paydaşlarla düzenlediği toplantılar)
Komisyonumuz yeni oluşturulduğu için dış paydaşların bilgilendirilmesi ve katılımları sağlanacaktır.
C. EĞİTİM – ÖĞRETİM
1- Programların Tasarımı ve Onayı: Programların tasarımı ve onayı için tanımlı süreçlere sahip
olmalıdır. (Programlar, hedeflenene öğrenme çıktıları da dahil olmak üzere amaçlarına uygun
olarak tasarlanmalıdır. Programın sonucu olan yeterlilikler programa uygun seviyedeki Türkiye
Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesini de kapsayacak şekilde tanımlanmalı ve ilgili paydaşlara
duyurulmalıdır.)


Programların tasarımında paydaş görüşleri hangi yöntemlerle alınmaktadır? Katılımcılık ve
kapsayıcılık nasıl sağlanmaktadır? (anketler, toplantı tutanakları vb.)
Yukarıda da belirtildiği üzere programlar açılırken işgücü piyasasının ara eleman ihtiyacı ve toplumun
ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaktadır. Programlardan birinden örnek verecek olursak;
Bankacılık Programı dersleri oluşturulurken Türkiye de faaliyette bulunan bazı bankalarla ve BDDK
eğitim departmanıyla görüşülmüştür. Ayrıca derslerimize girmekte olan kadrolu bankacılık meslek
branş deneyimi olan hocalarımızın deneyimi doğrultusunda oluşturulmuştur.
Sigortacılık Programı dersleri oluşturulurken sigorta sektörüne yönelik mesleki nitelik taşıyan eğitim ve
sınav organizasyonlarının tek bir çatı altında yürütülmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığına bağlı
kuruluş olan Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), tarafından düzenlenen “Türkiye de Sigortacılık
Aktüerya Eğitim Çalıştayı” doğrultusunda oluşturulmuştur. Ayrıca sigorta sektörü paydaşları olan
Sigorta Şirketleri, Sigorta Acentaları, Sigorta Brokerleri, Sigorta Experleri ve Sigorta Aktüerleri ile
sürekli işbirliği çalışmaları yapılmaktadır.


Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumu
göz önünde bulundurulmakta mıdır? (Program yeterlilikleri ve TYYÇ matrisleri, web
sayfasından erişilebilir durumdaki program bilgi paketleri)
Programlara ait yeterlilikler belirlenirken Türkiye deki tüm üniversiteler incelenmiş YÖK’ün eğitim
çerçevesi ve kazanımları göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca yurt dışında bulunan üniversiteler ile
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kıyaslamalar yapılmıştır.
 Mesleki yeterlilik kurumunun meslek standartları göz önünde bulundurulmuştur.
Yüksekokulumuzda mevcut programların eğitim programları mesleki yeterlilik kurumu standartlarına göz
önüne alınmış olup; güncellenerek uygun hale getirilmektedir.

 Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılması nasıl güvence altına alınmaktadır?
Tüm programların program kazanımları ve amaçları; web sayfamızda kamuoyuna ilan edilmiştir. Ayrıca
programların eğitim amaçları ve istihdam imkânlarına yönelik bilgiler de program tanıtım broşüründe
yer almaktadır.


Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte midir?
(Web sayfasından Lisans ve Lisansüstü programların program bilgi paketleri, Ders bilgi
paketleri ile program bilgi paketlerinin ilişkilendirilmesi)
Açık erişim sağlanmakta olup, açık arşiv hizmeti verilmektedir. Ayrıca açık ders materyalleri sistemi
ile tüm ders notları haftalık bazda kamuoyu ve öğrencilere sunulmaktadır.


Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi birim dışı deneyim edinmeleri gerektiğinde, programın birim
dışı destek bileşenleri tanımlı süreçlerle nasıl garantiye almaktadır? (Öğrencilere yönelik
bilgilendirme toplantıları, birim ve programlara ait staj yönergesi)
Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmeleri gerektiğinde öğrencilerin izleyeceği
yollarla ilgili bilgiler Yüksekokulumuza ait Staj Yönergesi’nde belirlenmiş olup web sayfamızda
duyurulmuştur. Öğrencilerimizin staj yeri bulmasına danışmanlar tarafından da gerekli destek
sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin yapmış olduğu bu çalışmaları değerlendirmek üzere Staj Komisyonu
ve Staj Değerlendirme Komiteleri kurulmuştur.
2- Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi: Birim, programlarının eğitim-öğretim amaçlarına
ulaştığından öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için paydaşlarını
düzenli olarak izlemeli ve programlarını periyodik olarak gözden geçirerek güncellemelidir.
Program yeterliliklerine ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla staj yapılan ve mezun olduktan sonra
çalıştıkları yerler ile görüşülerek izlenmektedir.


Program yeterliliklerine ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla hangi mekanizmalar
oluşturulmuştur?
Sınavlar, ödevler, projeler, ve stajlar vasıtası ile program yeterlilikleri test edilmektedir.
Yüksekokulumuzda, başarı/farkındalık anketleri çalışmaları da yapılmakta ayrıca sistemin
yenileştirmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Eğitim-Öğretim programlarının mezunlara iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları mesleki yeterliliği
sağlamalarını temin edecek şekilde yapılandırılması için ders, müfredat ve katalog güncellemeleri
yapılmaktadır. Bu durumun güncel tutulması için dış paydaşlar ve iç paydaşlar tanımlanmıştır.


Program güncelleme çalışmaları ne sıklıkta yapılmaktadır? (Program güncelleme çalışmaları
ile ilgili yönerge ya da kararlar)
Program güncelleme çalışmaları Yüksekokul Kurulu Kararına göre 2-3 yıl ara ile güncellenerek
Üniversitemiz Senatosuna sunulmaktadır.


Gözden geçirme faaliyetleri hangi yöntemlerle yapılmaktadır? Katkı veren paydaşların kimler
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olduğu ve karar verme sürecinde hangi aşamalara katılacağı nasıl belirlenmiştir?
Gözden geçirme faaliyetleri yıllık bazda, bir önceki yılla kıyaslanarak ve Yüksekokulumuz Yönetim
Kurulunca gerçekleştirilmektedir. Katkı veren dış paydaşların; çalışma alanlarının ilgili programların
müfredatı ile uyuşmasına bağlı olarak belirlenmesine çalışılmaktadır.


Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl
kullanılmaktadır?(Güncelleme sırasında kullanılan sonuçlara ilişkin bilgiler)
Dış paydaşlarla yapılan toplantılar ve yönlendirmeler ile raporlar dikkate alınarak işverenin staj
komisyonlarına teslim ettiği öğrenci değerlendirme formları da incelenerek programların güncellenmesi
ve süreli iyileştirilmesi sağlanmasında kullanılmaktadır.


Program yeterliliklerine ulaşılamadığının tespiti halinde iyileştirme çalışmaları nasıl yapılmakta
ve çevrimler nasıl kapatılmaktadır?
Yükseköğretim Kurumunun belirlediği sınavlı ve sınavsız geçiş sistemleri çerçevesinde gelen
öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi gözönünde bulundurularak eğitim öğretim tekniklerinde öğretim
elemanlarımız tarafından değişikliklere gidilerek iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.


Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşlar bilgilendirilmekte midir?
(Paydaş bilgilendirme toplantıları)
Yüksekokulumuza ait web sitemiz ve duyuru panolarımız aracılığıyla yapılan iyileştirmeler ve
değişiklikler konusunda tüm paydaşlar bildirilmektedir.


Birimde programların tercih edilme oranları nasıl izlenmekte, uygun önlemlerle iyileştirmeler
yapılmakta mıdır? (Program izleme ve değerlendirme çalışmaları)
Programların tercih edilme oranları izlenmekte ve gerektiğinde programların öğrenci kontenjanlarında
düzenlemelere gidilmektedir.
 Akredite olmak isteyen programlar nasıl teşvik edilmektedir? (Teşvikle ilgili tanımlı süreçler)
Yüksekokulumuz programları bu konuda teşvik edilmekte ve süreç için Türkiye Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) ile görüşmeler devam etmektedir.
3- Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme: Birim, programlarını öğrencilerin öğretim
sürecinde aktif rol almalarını teşvik edecek şekilde yürütmelidir. Öğrencilerin başarı ölçme
değerlendirmesinde bu yaklaşımı yansıtmalıdır.


Programlarda yer alan derslerin iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmekte midir?
(Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yükünün kredilendirilmesi ve açılımı)
Programlarda yer alan derslerin AKTS leri ilgili öğretim elemanları tarafından ödev, çalışma zamanı,
sunumlar, haftalık ders yükleri ve sınav durumları gözetilerek detaylı incelemeler sonucunda ortaya
konulmuştur.


Gerçekçi öğrenci iş yükünün belirlenmesi ve kredilerin güncellenmesinde öğrenci geri
bildirimleri alınmakta mıdır? (iş yükü anketleri)
Bu süreç Üniversitemizin Bologno Koordinatörlüğümüzce yürütülmektedir.
 Öğretmeden öğrenmeye geçiş stratejileri bulunmakta ve uygulamaya yansıtılmakta mıdır?
Öğrencilerimizin mezun olduğu alanlar(lise programları) göz önünde bulundurulmaktadır. Bu konu ile
ilgili de kapsamlı çalışmalar (anket düzenleme) yapılmaktadır.
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 Öğrenci merkezli eğitim konusunda öğretim üyelerinin farkındalığı ne düzeydedir?
Öğretim elemanlarının alanları ile ilgili seminer, konferans, çalıştay ve sempozyumlara katılarak yeni
gelişmelerden haberdar olunmaktadır.
Yüzyüze veya iletişim araçlarında faydalanılarak bu
gelişmelerden öğrencilerde bilgilendirilmektedir.


Birim eğitim programlarında ya da eğiticilerin eğitimi programında öğrenci merkezli eğitim
yaklaşımları (BDY, öğrenme ve öğretme teknikleri vb.) ile ilgili bilgiler periyodik olarak
paylaşılmakta mıdır?
Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanları ve diğer koordinatörler ile birlikte düzenli
toplantılar düzenlenmekte, eğitim ve geliştirme için gerekli ihtiyaçlar gözden geçirilmektedir. Öğretim
elemanlarının mesleki yönden kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Üniversitemiz içinde ve
dışında düzenlenen eğitim programlarına katılmaları sağlanmaktadır.


Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler
bulunmakta mıdır ve öğrenciler bu derslere yönlendirilmekte midir?
Özellikle sosyal ve kültürel derinlik içeren seçmeli derslerin sayılarının artırılmasına gidilmekte olup
farklı disiplinler ile etkileşim hedeflenmektedir.



Birimde seçmeli derslerin yönetimi uygun mekanizmalarla sağlanmış mıdır? (örneğin,
seçmeli dersler koordinatörlüğ yapılanması)
Yüksekokulumuzda seçmeli ders komisyonu oluşturulmuş olup kurum içi seçmeli dersler alanında
uzman öğretim elemanları tarafından birçok yükseköğretim kurumu programları incelenerek ve
sektörün ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Programı destekleyecek şekilde seçmeli dersler
eklenmekte gerektiğinde alanında uzman kişiler görevlendirilmektedir.


Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı program yeterliliklerinin garantiye alınması
açısından yeterli midir?
Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı yeterli olup gerektiğinde Üniversitemiz birimlerinden ve
dışarıdan görevlendirmeler yapılmaktadır.


Danışmanlık sistemi nasıl işletilmektedir? (öğrencilerin eğitim amaçları, AKTS, Kalite güvencesi,
program akreditasyonu gibi konularda farkındalık ve beklenti düzeylerinin artırılması, kariyer
planlama ve yönetimi, başarı düzeyinin yönetimi, mağduriyetlerin önlenmesi gibi katkılar
sunulmaktadır)
Öğretim elemanlarının danışmanlık hizmetleri (gün ve saatleri) web sayfamızda, duyuru panomuzda ve
ilgili öğretim elemanının oda kapı panosunda da ilan edilerek öğrenciler bilgilendirilmektedir. Oldukça
etkin işleyen danışmanlık sistemi mesai saatleri dışında da diğer iletişim yoları ile de devam etmektedir.
Uzaktan öğretim kapsamında yapılan danışmanlıklar için öğrenci danışmanına mail üzerinden ve sosyal
siteler üzerinden sürekli iletişim kurabilmektedir. Ayrıca ANKUZEM web sayfası üzerinden bulunan
forumlar üzerinde de danışmanlık hizmeti alabilmektedirler.


Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi uluslararası hareketlilik programlarında
işletilmekte midir? ( transkriptlerde kredi transferinin izlenebilmesi)
Meslek Yüksekokulların da Erasmus Eğitim Öğretim hareketliliği değil staj hareketliliği programı
uygulanmakta olup kredi transfer sistemi işletilmemektedir.

18



Programlarda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen
mesleki uygulama/alan çalışması ve stajlarının iş yükleri belirlenmiş (AKTS kredisi) ve
programın toplam iş yüküne dâhil edilmiş midir? (Stajların AKTS kredileri (Program bilgi
paketi) Birimsel ve Programa ait staj yönergeleri)
Uluslararası hareketlilik kapsamında öğrenci değişim programlarında iş yükü esaslı kredi transfer sistemi
işletilmekte olup, mezun öğrencilerin almış olduğu derslere ve stajlara ait krediler transkript ile
diploma eklerinde gösterilmektedir. Programlarımızda zorunlu staj 45 iş günü olup 12 AKTS olarak iş
gününe dahil edilmiştir.



Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) ile hedeflenen program ve ders öğrenme
çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl ölçülmektedir? (BDY ile öğrenme çıktılarının ders bilgi
paketleriyle ilişkilendirilmesi)
Her ders için ayrı ayrı belirlenmiş ve her dersin öğretim elemanı tarafından titizlikle uygulanmaktadır.



Öğrencinin derslerdeki başarılı olma durumuna ve öğrencinin mezuniyet koşullarını sağlayıp
sağlamadığına ilişkin kararlar nasıl verilmektedir?
“Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” nin 14. ve 46. maddelerinde
belirlenen esaslara göre yürütülmektedir.


BDY’yi uygulayan kişiler, başarı değerlendirmesinin öğrencilerin hedeflenen bilgi, beceri ve
yetkinlikleri edinmesinde oynadığı rol hakkında yeterli ve düzenli olarak bilgilendirilmekte
midir? (BDY ile ilgili eğiticilerin eğitimi programının içeriği, BDY ile ilgili düzenli
eğitimler, BDY ile ilgili yönerge, kriter vb.)
BDY’yi uygulayan kişiler, başarı değerlendirmesinin öğrencilerin hedeflenen bilgi, beceri ve
yetkinlikleri edinmesinde oynadığı rol hakkında yeterli ve düzenli olarak bilgilendirilmektedir.


Doğru, adil ve tutarlı değerlendirmeyi güvence altına almak için süreçler (sınavların/notlandırmanın/
derslerin tamamlanmasının/ mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş
kriterlere dayanması, vb.) önceden tanımlanmış ve tanımına uygun yürütülmekte midir?
Üniversitemizin Bologna Bilgi Sistemi ( BBS) üzerinden sınav ve değerlendirme öncesi kriterler ilan
edilerek öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.


Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli
nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler bulunmakta mıdır? (İlgili
yönetmelikler)
“Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 31. ve 38. maddeleri ile
“Haklı ve Geçerli Mazeretler” kapsamında yapılmaktadır.
 Birim, öğrenci kabullerinde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır? (Yönetmelikler)
Öğrenci alım kriterleri YÖK tarafından belirlenerek ilgili alanlarda yayınlanmıştır.


Önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler bulunmakta mıdır? (yatay,
dikey geçişler, lisans tamamlama, hareketlilik programları vb) (Yönergeler, transkriptlerde
tanınmanın izlenebilmesi vb. )
“Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” göre öğrenciler kabul edilmekte ve ders intibakları komisyonlarca yapılmaktadır.
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Birim, öğrencilerin akademik gelişimini ölçülebilir hangi yöntemlerle izlemektedir?
(Akademik gelişim izleme yöntemleri) (program tercih sırası, programı bitirme süresi,
başarısızlık oranı, program değiştirme oranı gibi ölçütlerin değerlendirilmesi)
Kurum öğrenci kabullerine yönelik kriterleri, diploma, derece, yeterliliklerin tanınmasını tercih sırası,
program bitirme süresi, başarısızlık oranlarının belirlenmesi için “Bilgi Yönetim Sistemi” kurma
çalışmalarına devam etmektedir.



Birimde, öğretim elemanlarının işe alınma, atanma sürecin ilişkin tanımlı süreçler bulunmakta ve
tanımına uygun yürütülmekte midir? (Atama ve yükseltilme kriterleri)
2547 sayılı yükseköğretim kanununun 31.md.ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı resmi gazete’de
yayınlanan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak
atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin
ilgili maddelerinde öğretim görevlisi olarak görevlendirileceklerin nitelikleri ve görevlendirme usulüne
göre düzenlenmiştir.
 Birimde atama ve yükseltme kriterlerinin misyon ve hedeflerle ilişkisi nasıl sağlanmıştır?
Evet sağlanmıştır. İlan edilecek bölümün mevcut öğretim görevlisi ile bölüme kayıtlı öğrenci sayısının
fazla olması halinde verimi artırmak için, bölüme alımı düşünülen öğretim görevlisi için gerekli kriterler
belirlendikten sonra, rektörlük aracılığıyla www.yoksis.yok.gov.tr. ilan edilmesi sağlanır.


Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma alanı/
akademik uzmanlık alanı bilgi birikimi vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına
alınmakta mıdır?
İlan edilen alımı yapılacak olan öğretim görevlisinin özel şartları taşıdığına dair diplomaları, kadroya
uygun olduğuna dair belgeleri ve programın ders içeriklerinin örtüştüğüne dair belgeler.


Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek
için nasıl olanaklar sunulmaktadır? (Eğitim öğretim kadrosuna yönelik ödüller, BAP destekleri
vb.)
Öğretim elemanları mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 39.maddesi uyarınca; alanları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı bilimsel
etkinliklere ve proje faaliyetlerine katılarak araştırmalar yapmakta ve sunumlar yapmaktadırlar.


Eğiticilerin eğitimi programı bulunmakta, sonuçları izlenmekte ve gerekli güncellemeler
yapılmakta mıdır? (Eğiticilerin eğitimi sonuç analizleri ve katkı alanları)
Dönem dönem eğiticilerim eğitimi programı kapsamında akademik personele yönelik eğitimler
düzenlenmektedir.


Birim, öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerini düzenli olarak
yürütmekte midir? (Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri)
Öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti için rektörlükten talep edilen uzman psikolog Sevgi
GÜNEY 11.03.2015 tarihinden itibaren öğrencilere danışmanlık yapmaktadır.


Öğretim elemanları, öğrencilere öğrenimlerinde yeterli rehberlik ve desteği nasıl
sağlamaktadır?(Danışmanlık sisteminin belgeleri, örneğin danışman toplantı tutanakları)
Öğrencilere grup ve bireysel toplantılar ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti
vermektedir.
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Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi)
için düzenlemeler bulunmakta mıdır? (Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin görüşlerinin
değerlendirilmesi, anket sonuçları)
Engelsiz Yaşam
 Yüksekokulumuzun“Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi”, akademi ve idari personel ile birlikte ;
 Öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak
 Yüksekokulda düzenlenen tüm etkinliklere katılmalarını sağlayarak başarılarını arttırmayı
hedefleyen hizmetlerin tümünü amaç edinmiştir.


Birim, öğrencilere sunulan öğrenme kaynaklarını (kütüphane hizmetleri ve iletişim altyapısı
gibi), özel öğrenim, ders ve diğer konularda ihtiyaç duyulabilecek rehberlik/danışmanlık gibi
destekleri planlı faaliyetlerle sağlamakta mıdır? (Öğrenme kaynaklarının yıllık raporları)
Her eğitim öğretim yılı başında akademik kurul toplantısı yapılmakta ayrıca her ay bölüm içi toplantılar
yapılarak süreçler gözetilmektedir.
 Öğrenme kaynaklarına erişimde rekabet odaklı (diğer birimlerle) yaklaşım benimsenmekte midir?
Öğretim elemanlarının katılmış oldukları hizmetiçi eğitimler, çalıştay, seminer, konferans ve bunun gibi
yerlerde edinilen bilgiler dış paydaşlarla paylaşılmaktadır.


Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir?
(Destek faaliyetlerinin yıllık analiz raporları)
Öğrencilerimiz üniversitemiz bünyesinde düzenlenen geleneksel spor oyunları etkinliğine katılımı
sağlanmakta, bölüm hocalarımız öncülüğünde sergi/fuar etkinliğine, Ankara’nın Tarihi ve Kültürel
Değerleri dersi kapsamında Anıtkabir, Anadolu Medeniyetler Müzesi,, Etnografya Müzesi, Ankara
Kalesi ve Hacı Bayram Veli Camii eğitim gezisi, Anadolu Uygarlığı dersi kapsamında Çorum
Alacahöyük (Alaca), Hattuşaş (Boğazköy), Yazılıkaya antik yerleşim yerlerine eğitim gezisi vb.
faaliyetlerle desteklenmektedir.
Aşçılık programı dahilinde sektörle işbirliği kurularak öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini
geliştirecek yarışmalar düzenlenmektedir.


Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı
çalışma alanları vs.) mevcut mudur? (Sunulan hizmet ve destekleri; erişilebilirlik, geri
bildirim, şikâyetlere duyarlılık ve ihtiyaçlara uygunluk açılarından değerlendiriniz.)
Birimimize bağlı uygulama oteli, yemekhane, teknoloji donanımlı atölye ve laboratuvarlar ve
çalışma alanları bulunmaktadır. Erişilebilirlik, geri bildirim, şikayetlere duyarlılık ve ihtiyaçlara
uygunluk açısından gerekli hassasiyet gösterilmekte ve tedbirler alınmaktadır.
 Birim, sunulan hizmet ve desteklerin kalitesi ve etkinliğini nasıl güvence altına almaktadır?
İdari hizmet alımı işlerinde, yıllık sözleşme esas alınmaktadır. Yılsonunda performans değerlendirmesi
yapılarak sözleşmenin yenilenmesi ya da yenilenmemesi karara bağlanmaktadır. Destek hizmetlerinde
ise özellikle uygunsuzluk durumunda Üniversitemiz Rektörlüğü ile iletişime geçilerek çözüm üretilmesi
ya da birimimiz tarafından çözüm sunularak gereğinin arz edilmesi benimsenmektedir.
 Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler desteklenmekte midir?
Sosyal etkinlikler ve sportif faaliyetler için Yüksekokulumuzda açık basketbol ve voleybol sahası vb.
bulunmaktadır. Her yıl Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen spor şenliklerine katılım
sağlanmaktadır. Öğrencilerimize yönelik kültür ve teknik geziler düzenlenmektedir. Araç tahsisi
Üniversitemizce sağlanmaktadır.
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Yıllık Bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımı
tanımlı mıdır ve tanımına uygun gerçekleştirilmekte midir? (Burs, ücretsiz barınma, yemek,
kütüphane hizmetleri, sosyal ve sportif olanaklar, öğrenci kulüpleri, engellilere sunulan
hizmetler, ulaşım olanakları) (Bütçe yönetiminde izlenen yöntem ve şeffaflığı)
Yıllık Bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımı tanımlı
değildir.
 Birimde engelsiz üniversite koşulları oluşturulmuş mudur?
Yüksekokulumuzun“Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi”, akademi ve idari personel ile birlikte;
- Öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak
- Yüksekokulda düzenlenen tüm etkinliklere katılmalarını sağlayarak başarılarını arttırmayı
hedefleyen hizmetlerin tümünü amaç edinmiştir.
Ç. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
1-Araştırma Stratejisi ve Hedefleri: Birim, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik
öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini teşvik etmelidir.


Birimin araştırma faaliyetlerinin diğer akademik faaliyetler (eğitim, öğretim, topluma
hizmet) arasındaki yeri nasıl tanımlanmıştır?

Yüksekokulumuzdaki programlar eğitim – öğretim ve topluma hizmet kapsamında birçok
araştırma faaliyetinde bulunmaktadır. (Son üç yıla ait Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim
faaliyetleri ekte sunulmuştur.)
2015-2016-2017 Yıllarına ait Akademik ve Eğitim Faaliyetleri
1- 03 Mayıs 2016 Salı günü saat 10.00'da, Beypazarı’lı hayırsever işadamları tarafından
yaptırılan Yüksekokulumuz Yeni Hizmet Binalarımızın Resmi Açılış Töreni
gerçekleştirilmiştir.
2- 2014 yılından itibaren CNR fuar alanında düzenlenen İstanbul Jewelry Show “İstanbul
Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri” fuarına; makine ve malzeme incelemeleri
ile fuara götürülen bölüm öğrencilerine fuarda inceleme, gözlem yaptırmak iş ve staj
imkânları sağlamak üzere, Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı El Sanatları Bölümü Öğr.
Gör. Gülhan GÜLDÜR’ün sorumluluğunda, Mart ayında belirlenen tarihlerde stand
açılmaktadır.
3- Ankara Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "TRAVEL EXPO ANKARA"
Uluslararası Turizm Fuarına Yüksekokulumuz Turizm ve Otel İşletmeciliği, Kuyumculuk
ve Takı Tasarım Programı ile Uygulama Oteli’nin tanıtımı için stant açılmakta olup;
öğrencilerimiz tarafından yapılan takıları sergilemek, ilgili program öğrencilerine fuarda
inceleme ve gözlem yaptırmak, öğrencilerin turizm sektöründeki gelişmeleri yakından takip
etmelerini sağlamak, iş ve staj imkânları yaratmak amacıyla ilgili program öğretim
elemanları sorumluluğunda ilgili program öğrencilerinin katılımı sağlanmaktadır.
4- Yüksekokulumuz Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Acil Durum ve Afet Yönetimi
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Programı altında öğretim elemanlarımız Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Nehir
VAROL, Öğr. Gör. Leyla DERİN, Öğr. Gör. Sadi UYMAZ tarafından hazırlanan, 2016
yılında bitirilen/sonuçlandırılan “Ankara İli Beypazarı İlçesi ve Yakın Çevresinin Jeopark
Potansiyelinin Belirlenmesi” başlıklı araştırma raporu Rektörlüğümüze ve Beypazarı
Kaymakamlığına teslim edilmiştir.
5- Yüksekokulumuz Acil Durum ve Afet Yönetimi Programında istihdam edilmek üzere 2(iki)
Ayakkabı Tasarım ve Üretim Programında istihdam edilmek üzere 3(üç), Moda Tasarım
Programında istihdam edilmek üzere 1(bir), Aşçılık Programında istihdam edilmek üzere
3(üç), Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında istihdam edilmek üzere 1(bir) Öğretim
Görevlisi alınmıştır.
6- Kocaeli (Gölcük) Değirmendere İlçesi Ali Özbay MYO’nda 18-20 Nisan 2017 tarihleri
arasında düzenlenen etkinliğe Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı El Sanatları Bölümü
Öğr. Gör. Gülhan GÜLDÜR davetli sanatçı olarak katılmıştır.
7- Yüksekokulumuz Moda Tasarım Programı ile Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı
2.sınıf öğrencilerinin tasarlayıp hayata geçirdiği ‘Ankara Üniversitesi ile “Geçmişten
Günümüze Anadolu” temalı giysi ve takı defilesi 06.06.2017 tarihinde Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Salonunda sunulmuştur.
8- 16 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 17.00’de Beypazarı Festivali programı çerçevesinde
“Ankara Üniversitesi ile Geçmişten Günümüze Beypazarı Giysi ve Takı Defilesi”
düzenlenmiştir.
9- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim
Dairesi Müdürlüğü tarafından davet edilen, Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı, El
Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı Öğretim Elemanlarından
Öğr.Gör.Gülhan GÜLDÜR’ün, 19-25 Kasım 2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde seminer vermek üzere görevlendirilmiştir.
10- Yüksekokulumuzda Kuyumculuk programını zenginleştirmek, farklı cam boncuk ve
dekoratif objelerle tasarımlara boyut kazandırmak amacı ile El Sanatları Bölümü
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programına yeni bir atölye daha eklendi : ”Cam Boncuk
Atölyesi”. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşacak olan 500 m2’lik “Cam
Boncuk Üretim” atölyesinin Nisan 2018 yılında temeli atılmıştır.
11- 10 Ekim 2018 Çarşamba günü saat: 11:30′ da A Blok Konferans Salonun da TUREB Başkanı Ahmet
Zeki APALI Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği ve Turizm,
Seyahat, Eğlence Programı öğrencileri ile bir buluşma gerçekleştirdi.
12- Dama Mutfak Akademi ve Ankara Gönüllüleri Derneği işbirliğinde “Hayalden gerçeğe şef” sloganı
ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan “Geleceğin Mutfak Şefleri” yarışmasının yarı
finali Beypazarı’ M.Y.O. Aşçılık programı mutfağında yapıldı. Beypazarı Meslek Yüksekokulu’nda,
Beypazarı Kaymakamlığı, Beypazarı Belediyesi ve Beypiliç sponsorluğunda gerçekleştirilen yarı
finalde 20 yarışmacı hünerlerini sergiledi. Beypazarı MYO. Aşçılık programından 2 öğrencimiz yarı
finale kaldı. Elemeler sonunda finale kalan 10 yarışmacı Crystal Hotel Grup
sponsorluğunda Antalya Side’de 16 Nisan’da Crystal Palace Hotel’ de yarıştı. Yarışmada dereceye
giren 3 finaliste Dama Mutfak Akademi tarafından mutfakta aşçılık eğitimi verildi.
13- 9 Mayıs 2018 tarihinde, Kariyer Danışmanları Gözde ÇAMAŞ ve Ayşegül ANAYURT
öğrencilerimize ”CV Yazma ile İş Arama ve Mülakat Teknikleri” konulu bir seminer ile
öğrencilerimizi bilgilendirmişler ve sorularını yanıtlamışlardır.
14- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda eğitim uzmanı Cezzim ÖZDEMİR, dönem içinde
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yüksekokulumuza yaptığı çeşitli ziyaretlerde, öğrencilerimize sektör hakkında bilgiler vermiş,
deneyimlerini bizlerle paylaşmıştır.
15- Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü
işbirliğiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Amirliği ve Beypazarı İtfaiye Amirliğinin
destekleriyle Beypazarı Meslek Yüksekokulu’nda kontrollü acil durum tahliye ve yangın tatbikatı
gerçekleştirildi. Tatbikat, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN ve Acil Durum ve Afet
Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nehir VAROL’ un açılış konuşmaları ile başladı. Daha
sonra itfaiye eğitim merkezi amirinin acil durum tahliyesi ve yangın anında ve sonrasında yapılması
gerekenler hakkında bilgilendirme sunumu ile devam etti. İtfaiye eğitmenlerinin hazır bulunduğu
tatbikat, hazırlanan senaryoya göre 22 Mayıs 2019 tarihinde saat 11:36’da Ankara Üniversitesi
Beypazarı MYO Yerleşkesi A blok zemin katta meydana gelen bir yangın sonucu çıkan duman
akabinde yangın ihbar butonuna basılarak başladı. Kat bölüm sorumluları tarafından bina içerisinde
bulunan öğrencilerin kontrollü şekilde binayı yangın merdivenlerini kullanarak, tahliye etmeleri
sağlandı. Öğrenci ve personel Acil Durum Toplanma Alanında toplandı. Gerekli sayım işlemleri
bina sorumluları tarafından yapılarak itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Dumandan etkilenen ve mahsur
kalan iki öğrenci itfaiye aracıyla ikinci kattan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri ve bina yangın söndürme
görevlilerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öğrencilere, akademik ve idari personele
yangın söndürme cihazları ve yangına müdahale yöntem ve teknikleri anlatılarak tatbikat sona
erdirildi.
16- Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencilerine yönelik 04.05.2019
tarihinde Düzce İli Cumayeri Beldesi’nde Melen Çayında “Su Üstü Arama Kurtarma” çalışması
düzenlendi. Öğrencilerin doğaya adaptasyonu amacıyla su üstü kurtarma çalışması öncesinde 4-5 km
uzunluğundaki şelale mevkii hiking etabı geçildi. Akabinde su üstü kurtarma amacıyla Melen Çayı
başlangıç noktasından eğitime başlanıldı. Bu çalışmada uygulanan senaryoya göre; suya düşen kişi
kurtarıldı, ters dönen bot çevrildi, yaralı sedye ile çayın karşısına geçirildi. Çalışmada olası su
kazalarına karşı kazazedeyi bota çekme, akıntıya kapılan kişileri bot ile kurtarma, ters dönen
kurtarma botunu tekrar düzeltme eğitimleri uygulamalı olarak verildi.
17- 21-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Sakarya Sapanca Selman Dede Mesire Alanında Ankara
Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi öğrencilerine yönelik
Sakarya Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Sakarya Arama Kurtarma Ekipleri (SAKE) ve
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Akademisyenlerinin katılımı ile Afet
Farkındalık Eğitimi ve Temel Taşıma Teknikleri konulu kamp düzenlenmiştir. Afet Yönetimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) ve Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu
ile işbirliğiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Amirliği ve Beypazarı İtfaiye
Amirliğinin destekleriyle Beypazarı Meslek Yüksekokulu’nda kontrollü acil durum tahliye ve
yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
18- Acil Durum ve Afet Yönetimi bu faliyetlere ek olarak uzaktan eğitim programını 2019 yılı içerisinde
açıp ilk öğrencilerini almıştır.

19- 2015-2016-2017 yıllarında; Yüksekokulumuz Akademik ve İdari Personel etkinlik katılım
listesi;
Akademik Personel
İdari Personel
2015
2016
2017
2018 2015
2016
2017
Fuar
2
6
6
4
2
2
1
24

Sempozyum
Çalıştay
Kongre
Eğitim
Semineri

3
1
3
2

5
1
5
25

12
5
9
6

4
2
22

2

5

2



Birimin araştırma hedefleri tanımlanmış ve bu hedefler düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte
midir? (Birimin araştırma politika belgesi)
Yıl sonu ve dönem içi akademik toplantılar ile düzenli aralıklarla araştırma hedefleri gözden
geçirilmektedir.


Birim, yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasında bir bağ
kurmakta mıdır? (Dikkate alınan ve izlenen yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerine ilişkin
belgeler)
Yüksekokulumuzun ilçede bulunması, araştırma stratejilerimiz ile bölgenin kalkınma hedeflerinin bir
arada yürütülmesinde önemli rol oynamaktadır.
 Yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkısı nasıl teşvik edilmektedir?
Yöreye uygun somut olmayan kültürel mirasımıza yönelik programlarımıza uygun çalışmalar
yapılmaktadır. (Sergiler, defileler, projeler vs.)
2-Araştırma Kaynakları: Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali kaynaklar
oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımına yönelik politikalara ve stratejilere sahip olmalıdır
(Birimin araştırma politikaları iç ve dış paydaşlarla işbirliğini ve dış fonlardan yararlanmayı teşvik
etmelidir).


Birimin, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki ve teknik altyapı ve mali kaynak
oluşturulmasına, uygun şekilde kullanımına yönelik politikası bulunmakta mıdır?
Üniversitemiz Rektörlüğü, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak
amacıyla lisanslı yazılım kullanımını desteklemekte ve birimimize de temin etmektedir. Birim, araştırma
bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların (fiziki/teknik altyapı, mali kaynaklar)
Üniversitemiz bilimsel araştırma projeleri (BAP) tarafından yürütülmektedir.


Birim, araştırmacıların iç ve dış paydaşlarla işbirliğini nasıl sağlamaktadır? (Paydaşların davet
edildiği toplantılar, kariyer günleri, proje günleri vb.)
İç ve dış paydaşlarla sık sık biraraya gelinerek gerek eğitim-öğretim gerekse donanımsal açıdan
destekler sağlanmaktadır.
Dış paydaşlarımız;
- Ankara Valiliği
- Belediye Başkanlığı
- Ticaret ve Sanayi Odası
- KOSGEB
- İŞKUR
- Meslek Odaları
İç Paydaşlar;
- Öğrenciler (mezunlar dahil)
- Öğretim Elemanları
- İdari Personel
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İç ve Dış paydaşlarla ortak toplantılar yapılarak oluşan fikirler doğrultusunda stratejik planımızdaki
hedeflere aynı zamanda kalite güvencesinde kullanılmak üzere birer eylem planı olarak belirlenmiştir.
Kariyer günlerinde dış paydaşlardan destek alınarak kariyer seminerleri yapılmaktadır.
Ek


Değerlendirme yılı içinde tanımlanan yada devam eden araştırma faaliyetlerinin sonuçlarını
(çıktılarını) veya kısa vade de beklenen sonuçları nasıl izlenmekte ve değerlendirilmektedir?
(Araştırma Faaliyetleri sonuçlarının değerlendirme raporları)
Birimimizin ilk değerlendirme rapordur. Bu süreç ile birlikte sonuç, izleme ve değerlendirme çalışmaları
yapılacaktır.


Birimin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarına artırmaya yönelik rekabetçi
stratejileri bulunmakta mıdır? Bu fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere nasıl
faaliyetler gerçekleştirilmektedir?
Birimimizde Araştırmaya yönelik stratejiler bulunmamaktadır. Fon kullanımı Üniversitemiz Bilimsel
Araştırma Projeler (BAP) tarafından yürütülmektedir.


Alınmış veya elde edilmiş mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) birimin stratejik
hedefleri ile uyumlu, yeterli ve sürdürülebilir midir? (Dış destek bilgilendirme toplantılarının
sıklığı ve sayısı)
Yüksekokulumuza hayırseverler tarafından 3 adet eğitim-öğretim binası yaptırılmıştır. Bu binalarda ki
donanım ve laboratuvarlar da son teknolojiye uygun olarak kamu kaynakları kullanılmadan hayırseverler
tarafından karşılanmıştır. Yüksekokulumuzda kullanılan bilgisayar programları da sektörler tarafından
ücretsiz karşılanmıştır. Ayrıca programlara ait sektör odaları/firmaları tarafından makine ve el aleti
desteği de sağlanmaktadır.
3-Araştırma Kadrosu: Birim araştırmacılarının işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili tüm
süreçlerde adil ve açık olmalıdır.


Birim, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını nasıl güvence
altına almaktadır? (Akademik alımlar için yönetmelikler, atama ve yükseltme kriterleri ,)
Eğitim kadromuzun, Üniversitemiz Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü’nün düzenlediği “Eğiticilerin
Eğitimi” kapsamındaki eğitimlere katılımları sağlanmaktadır.
 Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte ve değerlendirilmektedir?
Öğretim elemanlarımızın yıllık faaliyet raporları alınmaktadır. Yapılan akademik kurullarda da öğretim
elemanlarının gelecekte katılmayı planladıkları proje veya kongre hakkında da planlamalar yapılmaktadır.


Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için hangi olanaklar
bulunmaktadır?(BAP Destekleri, kongre, proje vb.)
Yüksekokulumuzun yolluk ve yevmiyeleri yardımıyla ayrıca Üniversitemizin bilimsel araştırmaları
teşviklerinden de faydalanmaları teşvik edilmektedir.


Araştırma kadrosu; araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetleri araştırma performansı nasıl
teşvik edilmektedir? (Bilimsel başarı desteği motivasyon desteği)
Üniversitemizin vakfı, araştırmaların çıktılarını ödüllendirmektedir. Bunun yanısıra, ülkemizde 2015
yılında yürürlüğe giren “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” kapsamında da araştırma çıktıları
ödüllendirilmektedir. Öğretim elemanlarımızın performansına yönelik olarak katılacakları her türlü
26

bilimsel çalışmaya adil ve şeffaf bir şekilde destek olunmaktadır.
4-Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi: Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini
verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen
bulgular, birimin araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve
iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.
 Birimin mevcut araştırma faaliyetleri belirlenen hedefleriyle uyumlu mudur?
Yüksekokulumuzun araştırma stratejisi ve hedefleri, akademik personelimizin uzmanlık alanlarına göre
belirlenmiştir.


Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkinlik düzeyi/performansı verilere dayalı ve
periyodik olarak nasıl ölçülmekte ve değerlendirilmektedir? (Yıllık Faaliyet raporlarının
değerlendirilerek raporlanması)
Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkinlik düzeyi/performansı verilere dayalı ve
periyodik olarak yıllık faaliyet raporları ile ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.


Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları yayımlanmakta
mıdır?(İç izlem-Birim adresli yayınlar-proje-tez vb. Doktora verileri)
Evet, Yüksekokulumuzda çıkan kitaplar ve dergiler web sayfamızda bulunmaktadır.



Birim, üniversitenin araştırma üniversitesi statüsünün korunmasına nasıl katkılar
sağlamaktadır (Yayın, proje, patent vb)
Birim, üniversitenin araştırma üniversitesi statüsünün korunmasına yayınlarla katkı sağlamaktadır.
Birimimizde öğretim elemanlarımızca yapılan yayınlar ve etkinlikler de birim adresli yapılmaktadır.
Medya organları ile de duyurular yapılmaktadır.


Yakın çevresinden başlayarak, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel kalkınmayı geliştirecek birim
düzeyinde katkıları tanımlanmış mıdır?
Yakın çevresinden başlayarak, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel kalkınmayı geliştirecek birim
düzeyinde katkıları tanımlanmamıştır. Yüksekokulumuzun misyon ve vizyonu hedefleri kapsamında
katkılar sağlanmaktadır.


Birim, araştırma performansının birimin hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini düzenli olarak
nasıl gözden geçirmekte ve iyileştirilmesini nasıl sağlamaktadır?
Birim araştırma performansının birimin hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini düzenli olarak faaliyet
raporları ile gözden geçirmektedir.

D. YÖNETİM SİSTEMİ
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1-Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı: Birim, stratejik hedeflere ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak
güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı
liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır.
Yüksekokulumuz, hiyerarşik yönetim modelini benimsemiştir. Karar mekanizması Yüksekokul
Müdürüdür. Müdür Yardımcıları ile Yüksekokul Müdürü arasında dikey iletişim türü
benimsenmiştir Yüksekokul Sekreteri ve Bölüm Başkanları ile Yüksekokul Müdürü arasında dikey
iletişim benimsenmiştir. İdari Personel ile Yüksekokul Sekreteri arasında Akademik Personel ile
Bölüm Başkanlıkları arasında dikey iletişim benimsenmiştir. Bölüm Başkanlıkları arasında yatay,
idari birimler arasında yatay ilişki benimsenmiştir.


Birimin, eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinin yönetimi dâhil olmak üzere yönetim ve idari yapısı
nasıl tanımlanmıştır? (Birimde, gerekli durumlarda Üniversitelerde Akademik Teşkilat
Yönetmeliği kapsamının gerekliliklerine ilave olarak farklı bir yönetim yaklaşımı
geliştirilmiş olması.)
Organizasyon şemasında da görüldüğü üzere; Yüksekokul ile ilgili tüm kararlar yönetimi ve
yüksekokul kurullarında tartışıldıktan sonra alınmaktadır. Alınan kararların uygulama süreci ise; Meslek
Yüksekokulu, kuruluşun amaçlarını gerçekleştirmek üzere mesleki temelde akademik eğitim verme
sürecine ilişkin kararlar; Müdürlük Makamının öncülüğünde akademik müdür yardımcılığı ile bölüm
başkanlıklarınca yürütülmektedir. Yüksekokulumuzda; etkinlik, burs, sosyal işler, staj vb konularda
alınan kararlar ise yine Müdürlük Makamının öncülüğünde Öğrenci İşlerinden sorumlu Müdür
Yardımcılığı, Koordinatörler ve Öğrenci Temsilciliği tarafından yürütülmektedir. Yönetim süreçlerinin
yerine getirilmesi için rol alan destek hizmetleri birimlerinin (personel, mali işler, öğrenci işleri ve
teknik işler vb.) denetim ve yürütülmesinde Yüksekokul Sekreterliği aktif rol almaktadır.



İç kontrol standartlarına uyum eylem planı uygulanmakta mıdır? (İç kontrol standartlarına
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uyum eylem planına ait etkinlikler )
Evet, Yüksekokulumuz İç Kontrol komisyonumuz mevcuttur. Komisyon her iki ayda bir toplanarak
değerlendirme yapmaktadır.


İç kontrol standartlarında da sorgulanan, idari ve destek birimlerinde görev alan personelin eğitim
ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere tanımlı süreçler
kullanılmakta mıdır? (Görev tanımları, iş akış süreçleri)
Evet, Kurum stratejisinin belirlenmesi ve denetimi adına; Üniversitemiz Stratejik Plan Komisyonu
tarafından Yüksekokulumuzun kurumsal gelişimi takip edilmektedir. Bu kapsamda; akademik ve idari
personelin nicelik ve nitelikleri, fiziki altyapı, sosyal olanaklar, öğretim elemanı-öğretim elemanı,
öğretim elemanı-öğrenci, öğrenci-idari personel arasındaki organizasyonel iletişim ve mezunlar ile
iletişim konuları esas alınmaktadır. Bunun yanı sıra Yüksekokulumuzda her eğitim-öğretim dönemi
başlangıcında Yüksekokul Müdürünün başkanlığında akademik ve idari personelin katılımları ile;
öğretim elemanlarının ders dağılımlarının belirlendiği, bir önceki dönemde yaşanan sorunların beyan
edildiği ve çözüm önerilerinin tartışıldığı yeni döneme ilişkin dilek ve temennilerin yer aldığı rutin
toplantılar gerçekleştirilmektedir.
2-Kaynakların Yönetimi: Birim, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının
tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahip olmalıdır.
(İlan edilmiş yönetim sistemi belgesi)
 İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?
Yüksekokulumuzun Üniversitemiz merkez kampüsunun dışında yer alması, etkin insan kaynakları
yönetimi açısından büyük bir engel olarak görülmektedir. Merkez Kampusunda görev yapan akademik
ve idari personel, merkeze 100 km. uzaklıkta bir ilçeyi tercih etmemektedir. Yeni istihdamlarda da
benzer sorunlarla karşılaşılması çok muhtemeldir.
Personelin iş yükü göz önünde bulundurularak etkin çalışmaları sağlanmaktadır.


İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin
üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir sistem kullanılmaktadır?
Yüksekokulumuz idari personelinin, Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Birimince düzenlenen eğitimlerden
uygun görülenlere katılımları sağlanmaktadır. Bunun yanısıra, rutin toplatılar düzenlemektedir.
Üniversitemizin Hizmet içi Eğitimlerinden faydalanmaları ve katılımları teşvik edilmektedir.
 Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?
Gerekli fiziki/teknik altyapının ve mali kaynakların oluşturulmasında, Yüksekokulumuz özellikle
Beypazar’lı hayırsever işadamlarının desteklerini kabul etmektedir. Bunun yanısıra, Üniversitemiz
Rektörlüğünün bütçesi kapsamında birimimize verilen ödenekler çerçevesinde personel giderleri, mal ve
hizmet alımları olmak üzere birimin hizmetini aksatmayacak, öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
yapılmaktadır.
 Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?
Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun
olarak yürütülmektedir. Taşınır ihtiyaç talep eden birimler, sarf malzeme ve demirbaş malzeme
ihtiyaçlarını KBS istek yetkilisi rolündeki personelin talebiyle, Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından
karşılanmaktadır. İhtiyaçlar, talep edilen taşınırın eğitim, araştırma ve idari nitelikli hizmetlerin
yürütülmesindeki önem ve etkisi göz önünde tutularak, ambar stok kontrolleri yapılarak ve bir önceki
yılda karşılanan talepler de dikkate alınarak tespit edilmektedir. Yüksekokulumuz envanterinde bulunan
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taşınırların kayıt ve takip işlemleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen
Kamu Bilişim Sisteminde yer alan “Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi” modülü kullanılarak yürütülmektedir.
Söz konusu sistem aracılığı ile taşınır taleplerinin yapılması, taşınırların zimmete verilmesi, taşınır
sayımının yapılması, “satın alma, bağış, sayım fazlası ve devir” gibi giriş ile “devretme, hurdaya ayırma
ve sayım noksanı” gibi çıkış işlemleri yürütülebilmektedir. Ayrıca bu sistem aracılığı ile taşınırlara
yönelik tüm raporlama işlemleri de yapılabilmektedir.
3-Bilgi Yönetim Sistemi: Birim, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına
alabilmek üzere gerekli bilgi verileri periyodik olarak toplamalı, analiz etmeli ve süreçlerini iyileştirmek
üzere kullanmalıdır.


Birim her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere
nasıl bir bilgi yönetim sistemi kullanmaktadır? (Bilgi yönetim sisteminin yapısı, erişilebilir ve
kullanım kolaylığı)
Birimimiz her türlü süreç ve toplantılara ait veriler ilgili birimlerce gerekli sistemlere girilmek şartıyla
veya evrak olarak matbu formlara işlenip arşivlenmektedir. Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde sayısal
olarak bu bilgilere ulaşım sağlanmaktadır.


Kalite güvencesi bilgi sistemi, birimin belirlediği anahtar performans göstergelerini nasıl
izlemektedir?
Kalite Güvence Bilgi Sistemine yönelik anahtar performans göstergeleri oluşturulmaya
çalışılmaktadır.
Meslek Yüksekokul bünyesinde kullanılan bilgi yönetim sistemleri aşağıda listelenmiştir:

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

Puantaj Bilgi Sistemi

Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemi

Personel Bilgi Sistemi

Muhasebe Bilgi Sistemi

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)


Bilgi Yönetim Sistemi kalite süreçleri ile ilişkili ve sistemde insan kaynakları, eğitimöğretim ve araştırma faaliyetlerinin entegrasyonu sağlanmış mıdır?( Bilgi yönetim sisteminde
kalite göstergeleri, birimler düzeyinde de veri girişi olması, birime özgü bilgi yönetim
sistemi kullanılması.)
Evet, Bilgi Yönetim Sistemine yönelik insan kaynakları açısından desteklenmesi konusunda ilgili
personelin eğitimi sağlanmıştır.


Birimin iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgileri önceden planlanmış ve ilan edilmiş
sıklıkta toplanmakta mıdır?
Birim iç ve dış ölçme-değerlendirme adına bir sistem oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir.

4-Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi: Birim dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin
(yemek, temizlik, ulaşım vb.) uygunluğunu ve sürekliliğini güvence altına alınacaktır.


Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiş
midir?
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Üniversitemiz İdari Mali İşler ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen kriterler
kapsamında yapılmaktadır.


Birim dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği nasıl güvence altına
alınmaktadır? (Hizmetlerle ilgili birim iç paydaşlarının görüşleri)
Yüksekokulumuzda öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik bu tür hizmetlerle ilgili anketler
düzenlenmektedir. (Yemekhane memnuniyeti anketi vb.)
5-Kamuoyunu Bilgilendirme: Birim, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme
faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetler hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay
ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve kamuoyunu bilgilendirilmelidir.


Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme
faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla
paylaşmakta mıdır?
Evet, bu konu ile ilgili Yüksekokulumuz sempozyumlar, sergiler, konferanslar, defileler ve seminerler
düzenlemekte olup kamuoyu ile paylaşılmaktadır.


Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği nasıl güvence altına
alınmaktadır?
Yapılacak olan etkinlikler Yüksekokulumuz eğitim komisyonu tarafından planlanmakta ve
onaylanmaktadır.
Yapılan hizmetler, duyurular, etkinlikler web sayfasında duyurular ve haberler kısmında yayınlanmakta,
web sayfasında güncelleme çalışmaları ve yenilikler periyodik aralıklarla yapılmaktadır. Web
koordinatörlüğü, yönetim tarafından onaylanan hizmet, haber, duyuru ve bilgi ve belgeleri web sitesinin
düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için web sitesinin güncellenmesinden sorumlu
personel ile birlikte çalışır.

6-Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği: Birim ve yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp
değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır.


Birim, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik
özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlamış mıdır?
Yüksekokulumuz Kalite Komisyonu’nun kalite güvencesi sisteminin kurulması çalışmaları devam
etmekte olup; bu çalışmaları değerlendirmek, süreci izlemek ve sürekli iyileştirme adına gerekli
önlemleri; her türlü bilgi ve belgenin oluşturulması ve/veya temin edilmesi ile Yüksekokulumuz
akademik ve idari personelinden her türlü destek ve yardım talep etme yetkisine imkan verilecek şekilde
tasarlanacaktır.


Yönetim ve idarenin birim çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik
ilan edilmiş politikası var mıdır?
Yönetim ve idarenin birim çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik yetkisi
Üniversitemiz Rektörlüğüne aittir.
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E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Yüksekokulumuz eğitim ve öğretimi ile tercih edilen, yeni teknoloji ve stratejilere uyum sağlayan,
ulusal-uluslararası alanda mesleki eğitimde örnek ve öncü olmak, öğrencilerimizi pozitif bilimler
ışığında, çağdaş bilgi ve beceriler ile mezun ederek, iş dünyasına yetkin, kalifiye iş gücü kazandırmak
ilkesiyle hareket eden ve temelde de Akademik Kalite, Yönetsel Kalite, Kaliteli Eğitim ile Kaliteli
Mezun ilkesini benimseyen bir Yüksekokul ’dur.
Yüksekokulumuzda 10 örgün, 3 Uzaktan Öğretim olmak üzere toplam 12 Program bulunmaktadır.
Öğrencilerimize kütüphane ve yemek hizmeti verilmektedir.
Yapılan Birim Öz Değerlendirme çalışmalarında Yüksekokulumuzda Kalite Komisyonu kurulmuş,
kurullar oluşturularak görev tanımları yapılmıştır. Yüksekokulumuzun gelişmeye açık ve gelişmiş
yönleri değerlendirilmiştir:
Gelişmiş Yönlerimiz
- Fiziki alanlarımızın, eğitim laboratuvarlarımızın yenilenmesi,
- Web sitemizin öğrencilerimiz ve Akademik personelimizin ulaşabileceği zengin ve güncel
içeriğe sahip olması,
- Uygulama Otelimizin bulunması,
- Görme engelli öğrencilerimize yönelik uygun menülere sahip olmasıdır.
- Yüksekokulumuzda
akademik personel, idari personel ve öğrencilerimize yönelik
birimimizin olması.
- Kampüs alanı ve binalarımızın iş sağlığı ve güvenliği çalışma esaslarına uygun hale
getirilmiş olması.
- Öğrencilerimize yönelik olarak Üniversitemizin burs (yemek bursu) ve diğer Erasmus ve
Farabi programlarından faydalandırılması konusunda danışmanlıklar oluşturulmuştur.
- Yüksekokulumuzda gerek çalışan personel, gerekse öğrencilerin yönetime rahat
ulaşılabilirliği hususunda şeffaf bir yönetim anlayışımızın olması.
- Yüksekokulumuzun Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında Yurtdışındaki Üniversitelerle
antlaşmasının yapılmış olması.
- Yüksekokulumuz Öğretim Görevlilerinin kitap, makale, tebliğ, araştırma, teksir, sergi, defile
ve sanat faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanması.
- Yüksekokulumuza ait bir dergi yayınlanmıştır.
- Yüksekokulumuzda her yıl defile, uluslararası mesleki bilimler sempozyumları
düzenlenmesi.
- Yüksekokulumuzda öğrenci ve ilçemiz halkına yönelik kurs ve seminerlerin verilmesi.
- Her yıl standart Kariyer Günleri ve Seminerlerin düzenlenmesi.
- Kültürel geziler ve etkinliklerle zenginleştirilmiş bir eğitim sisteminin benimsenmesi,
- Yüksekokulumuzda ilkyardım odasının bulunması.
- Kurumsal hafızayı yansıtması
açısından her programa ait Türkçe-İngilizce broşürlerin
bulunması.
- Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim yönetim sistemine yönelik olarak planlama, uygulama,
kontrol etme ve önlem almaya yönelik süreçlerin bulunması.
Gelişmeye Açık Yönlerimiz
- Yurt olanaklarının arttırılması, sosyal mekânların arttırılması veya öğrencilerimiz için yeni
sosyal imkânların sağlanması.
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-

Eğitim programlarının mesleki yeterlilik standartlarına uygun hale getirilmesi.
Mezun öğrenci memnuniyet anketlerinin yapılması ve istatistiklerinin çıkartılması
Mevcut öğrencilere memnuniyet anketleri düzenlenmesi. (Her akademik dönemde en az bir
kez öğrenci memnuniyetinin ölçülmesine yönelik anket uygulanması planlanmakta ve bu
anketin sonuçlarına göre gerekli iyileştirme çalışmaları yapılması düşünülmektedir.)
İç-dış paydaşlarla iş birliklerin yapılması.
İç paydaşların tamamına çalışan memnuniyeti anketleri uygulanması planlanmakta ve bu
anket sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapılması düşünülmektedir.
Mezun öğrencilerin istihdamına yönelik gerekli kamu kuruluşları ile protokoller yapılması.
(İş kur)
Mezun bilgi sistemi kurulması ve mezunlara yönelik web sayfasında düzenlemeler
oluşturulması.
Akreditasyon süreçlerinin başlatılması.

-

Akademik kadronun gelişen teknoloji ve uyum sorununun giderilmesi.
Öğrencilerin yabancı dil sorununun çözülmesi

-

-

Kalite Güvencesi: Yüksekokulumuz genç ve dinamik bir akademik kadrosu ile tecrübeli idari kadronun
bir arada uyumlu bir şekilde çalışabildiği, yeniliklere açık ve girişimci bir birimdir. Ekip çalışmasına
yatkın, disiplinli ve kararlı insan kaynağının bir arada bulunması, birimimizin güçlü yönlerinden
birisidir. Bu bakımdan, Yüksekokulumuzun köklü bir birim olması, oluşturulmak istenilen kalite
güvencesi sisteminin daha sağlam inşa edilmesi bağlamında avantaj olarak değerlendirilmektedir.
Eğitim-Öğretim: Yüksekokulumuz bünyesinde; bulunduğu Beypazarı ilçesinde ihtiyaç duyulan,
çoğunluğu üniversitemizin diğer birimlerinde olmayan ve iş imkânı fazla olan programların açılmış
olması, açılan programlar için yeterli öğrenci kaynağının bulunması, öğrencilerin iş hayatına
hazırlanmasına yönelik yapılan etkinliklerin süreklileştirme çabaları, genç ve dinamik akademik kadrosu
birimimizin güçlü yönlerindendir. Yabancı dil eğitiminin yetersizliği, öğrenci yurtlarının yetersiz oluşu
ve KYK yurdu bulunmaması, eğitim amaçlı teknik gezilerin istenilen seviyede olmaması, bazı
programlarda staj yeri temininde yaşanan güçlükler ve staj yapılan kuruluşların öğrencilerimize gereken
önemi vermeyişi gibi hususlar da dezavantaj olarak görülmektedir.
Araştırma-Geliştirme: Yüksekokulumuzda akademik ve idari ofisler, teknik resim salonu, konferans
salonu, bilgisayar laboratuvarı, kuyumculuk atölyeleri, moda tasarım atölyesi, mutfak ve servis alanı,
teknik laboratuvarlar gibi birimlerin bulunması fiziki alan olarak birimimizin güçlü yönlerindendir.
Yönetim Sistemi: Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu üyelerinin, alanlarında kendilerini ispatlamış
başarılı birer akademisyen olmaları, Yüksekokulumuzun sürekli iyileştirilmesi adına, uzun yıllardır
faaliyet gösteren kendi bölümlerinde tecrübe ettikleri kazanımları Yüksekokulumuza aktarabilecek
yetkinliğe sahip olmaları, birimimizin güçlü yönlerindendir. Üniversitemiz merkez kampüsunun dışında
yer alması nedeniyle özellikle acil karar alma durumlarında Üniversitemiz ana birimlerine ulaşımda
sorunlar yaşanabilmesi gibi hususlar da dezavantaj olarak görülmektedir.
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