KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C.
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

Yenişehir Mahallesi, Baraj yolu Caddesi,
Çağlayan Sokak, No:18,
Ataşehir/İSTANBUL

2 MAYIS 2017

A. Kurum Hakkında Bilgiler
İletişim Bilgileri
MYO Müdürü: Yrd. Doç. Dr. Hüsnü TOLU
Adres: T.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Yenişehir Mahallesi Baraj yolu Caddesi
Çağlayan Sokak No:18 Ataşehir / İstanbul
Telefon :+90 216 455 77 70-74
Faks : +90 216 548 28 17
E-posta: husnutolu@adiguzel.edu.tr
Tarihsel Gelişimi: 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda sunulmuştur. Herhangi bir
değişiklik olmamıştır. http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporu/ linkinden
ulaşılabilir.
Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri
Vizyon: 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda sunulmuştur. Herhangi bir değişiklik
olmamıştır. http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporu/ linkinden
ulaşılabilir.
Misyon- Değerleri ve Hedefleri: 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda sunulmuştur.
Herhangi bir değişiklik olmamıştır. http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-ic-degerlendirmeraporu/ linkinden ulaşılabilir.
Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim hizmeti sunulan birimler ve bu
birimlerin altında yer alan programlar 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda
sunulmuştur. Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda hala web sayfamızda yayımlanmakta olup

http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporu/ linkinden ulaşılabilir
durumdadır.
Ek olarak bu raporda programlar biraz daha detaylı anlatılmıştır. Tüm programlarımızı
ilgilendiren bir gelişme olarak Sanayi ve Yüksekokul işbirliği alanında önemli çalışmalar
yapılmıştır. Bu kapsamda 75 tane firma ile çok amaçlı eğitim işbirliği protokolleri
imzalanmıştır. Bu protokollerle birlikte aşağıda adı geçen programlarımızdaki öğrencilerimiz
staj imkânı bulacak, kendi sektörlerini daha iyi tanıyacak, teknik alan gezileri yapma fırsatı
bulacak, belli ölçülerde istihdam şansını yakalayacaktır. Yapılan protokollere
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/isbirliklerimiz/ adresinden ulaşılabilir.
Görsel İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Radyo Ve Televizyon Programcılığı Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/radyo-televizyon-programciligiprogrami/ linkinden ulaşabilirsiniz.
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/halkla-iliskiler-ve-tanitim/
linkinden ulaşabilirsiniz.
Tasarım Bölümü
Grafik Tasarımı Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/grafik-tasarim-programi/
linkinden ulaşabilirsiniz.
Moda Tasarımı Programı:

Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/moda-tasarimi/ linkinden
ulaşabilirsiniz.
Dış Ticaret Bölümü
Dış Ticaret Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/dis-ticaret-programi/ linkinden
ulaşabilirsiniz.
Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü
Mekatronik Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/mekatronik-programi/ linkinden
ulaşabilirsiniz.
Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/tibbi-dokumantasyon-vesekreterlik- programi/ linkinden ulaşabilirsiniz.
Optisyenlik Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/optisyenlik-programi/ linkinden
ulaşabilirsiniz.
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı:

Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/sivil-havacilik-ve-kabin-hizmetleriprogrami/ linkinden ulaşabilirsiniz.
Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü
İş Sağlığı Ve Güvenliği Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/is-sagligi-ve-guvenligi-programi/
linkinden ulaşabilirsiniz.
Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
İşletme Yönetimi Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/isletme-yonetimi-programi/
linkinden ulaşabilirsiniz.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/saglik-kurumlari-isletmeciligiprogrami/ linkinden ulaşabilirsiniz.
Lojistik Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/lojistik/ linkinden ulaşabilirsiniz.
Hukuk Bölümü
Adalet Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/adalet-programi-2/ linkinden
ulaşabilirsiniz.

Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Çocuk Gelişimi Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/cocuk-gelisimi/ linkinden
ulaşabilirsiniz.
Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü
Bankacılık Ve Sigortacılık Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/bankacilik-ve-sigortacilik/
linkinden ulaşabilirsiniz.
Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü
Mimari Restorasyon Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/mimari-restorasyon/ linkinden
ulaşabilirsiniz.
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü
Bilgisayar Programcılığı Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/bilgisayar-programciligi-programi/
linkinden ulaşabilirsiniz.
Seyahat- Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı:
Programın amaçları ve yapılan faaliyetler hakkında daha detaylı bilgiye
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/bolum-programlar/turizm-ve-seyahat-hizmetleriprogrami/ linkinden ulaşabilirsiniz.

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı:
Günümüzde içinde yaşadığımız her alanda büyük bir rekabetin söz konusu olduğu
dünyamızda, yabancı dil bilmek ve de özellikle İngilizce bilmek önemli ayrıcalıklar arasındadır.
İngilizce konuşma becerisi kişiye dünyanın kapısını açan bir anahtar olmaktadır.
Yüksekokulumuzda bu bağlamda Yabancı dil eğitimine çok önem verilmekte olup, isteğe bağlı
İngilizce hazırlık sınıfımız bulunmaktadır.

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler:
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler ve bu
birimlerin altında yer alan alt birimler 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda
sunulmuştur. Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimlerde herhangi bir değişiklik
olmamıştır. 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda hala web sayfamızda yayımlanmakta
olup http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporu/ linkinden ulaşılabilir
durumdadır.
Ek olarak bu raporda, Yüksekokulumuzda 2016-2017 Güz yarıyılında öğretim elemanlarımız
tarafından toplam 2 Kitap, 20 Ulusal/ Uluslararası Makale ve yaklaşık 51 Ulusal/ Uluslararası
Bildiri Kabul Almış/ Sunulmuş/ yayımlanmıştır. Bahar yarıyılı sonu itibari ile bu verilerde artış
olacaktır.
İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar
Yüksekokulumuz 2013-2014 Eğitim öğretim yılında faaliyete başlamış olup, Yükseköğretim
Kalite Kurulu tarafından daha önce değerlendirilmemiştir.
B. Kalite Güvencesi Sistemi
Kalite Güvencesi Sistemi kapsamında Yüksekokulumuzda bir Kalite Komisyonu kurulmuş,
üyeleri 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda sunulmuştur. 2016 Kurum İç
Değerlendirme Raporunda hala web sayfamızda yayımlanmakta olup
http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporu/ linkinden ulaşılabilir
durumdadır.

Ek olarak bu raporda Kalite komisyonumuza 2 adet Yrd. Doç. Dr.,1 Adet Öğr. Gör. Dr. Üye
Eklemiş olup 1 üyede de değişiklik yapılmıştır. Kurul üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
2017 Kalite Komisyon Kurulumuz aşağıdaki kişilerden oluşmuştur.


Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Tolu / Yüksekokul Müdürü



Öğr. Gör. Erben Aydın / Müdür Yardımcısı



Aylin Saracoğlu / Yüksekokul Sekreteri



Yrd. Doç. Dr. Esra Tokat / Mimari Restorasyon



Yrd. Doç. Dr. Berrin Balkaş Yılmaz



Öğr. Gör. Dr. Tuğçe Şenberber



Öğr. Gör. Rahşan Pektaş / Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Programı Program Başkanı



Öğr. Gör. Neslihan Çamurdan / Moda Tasarımı Program Başkanı



Öğr. Gör. Serhan Karaarslan / Adalet Programı



Öğr. Gör. Pervin Ahu Çerçi / Dış Ticaret Programı



Öğr. Gör. Kadriye Kılıç / Bilgisayar Programcılığı Program Başkanı



Özlem Sıkıcan / Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu

Yüksekokulumuz Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları 2016 Kurum İç
Değerlendirme Raporunda hala web sayfamızda yayımlanmakta olup
http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporu/ linkinden ulaşılabilir
durumdadır.
Ek olarak yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir:


Yüksekokulumuzda tüm akademik ve idari personelin performanslarını daha detaylı
ve objektif bir şekilde değerlendirmeye olanak sağlayan ‘360 Derece Performans
Değerlendirme Sistemi’ uygulanmakta olup, bu şekilde çalışanların performansının
adil bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
Yüksekokulumuzda tüm akademik/idari personele 360 derece performans
değerlendirme 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da uygulanmıştır. 2016 yılında
yapılan çalışmadaki yöneltilen soru sayısı azaltılmış, sadeleştirilmiş ve daha ölçülebilir

kılınmaya çalışılmıştır. Yine puanlama sisteminde de iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
Çıkan tüm sonuçlar ilgili kişilere tebliğ edilmiş, geliştirilmesi gereken yönler hakkında
bilgilendirmeler ilgili birim sorumluları tarafından yapılmıştır. Rehberlik ve insanların
kendilerini geliştirmesi amacıyla yapılan bu çalışmaların olumlu veya olumsuz
sonuçları süreç içerisinde gözlenmekte ve gerekli revize çalışmaları devam
etmektedir.


Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kurumsal memnuniyet
durumunun saptanması ve öğrencilere daha kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla her
yıl düzenli olarak öğrenci anketleri uygulanmakta olup, çıkan neticeler sonucunda
gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Yüksekokulumuzda tüm öğrencilerimize yönelik öğrenci memnuniyet anketi 2016
yılında olduğu gibi 2017 yılında da uygulanmıştır. 2016 yılında yapılan çalışmadaki
yöneltilen sorular daha da sadeleştirilmiş ve daha ölçülebilir kılınmaya çalışılmıştır.
Ayrıca açık uçlu yazabilecekleri alanlar eklenmiştir. Yine puanlama sisteminde de
iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
Bu yıl çıkan sonuçlar geçtiğimiz yıla göre artış göstermiş olup, genel memnuniyet
yüzdesi analiz edilmiş, bu bağlamda geliştirilebilir yanlarımız tespit edilip ilgili
birimlere tebliğ edilmiştir.



Yüksekokulumuz program temsilcileri ile bu temsilcilerin oluşturduğu Öğrenci Konseyi
ve Başkanı seçimleri bu yıl da yapılmıştır.
İlk toplantısına tüm yöneticilerimizin de katıldığı öğrenci konseyi ile Yüksekokulumuz
öğrencilerinin istekleri alınmakta ve bu isteklerin en iyi şekilde yerine getirilmesine
çalışılmaktadır.
Öğrencilerin otopark çizgisi talepleri, okulun yakınındaki yollar ile ilgili kaldırım ve hız
kesici gibi talepleri değerlendirilmiş ve Belediye ile irtibata geçilerek bu yapıcı istekler
yerine getirilmiştir.



Yüksekokulumuz tarafından her yıl “Kariyer Günleri” düzenlenmekte olup, Kariyer
Günleri boyunca, iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrencilerimiz ile iş dünyası arasında
güçlü bir köprü kurulması hedeflemektedir. Yapılan çalışmalar

http://kariyer.adiguzel.edu.tr/2017/03/2016-2017-kariyer-gunlerimizigerceklestirdik/ adresinden ulaşılabilir durumdadır.


Yine öğrencilerin talepleri de dikkate alınarak sosyal kültürel faaliyetler
yüksekokulumuzda gerçekleştirilmiştir.



12.000 ‘e yakın açık erişim veri tabanı, okulun öğrencilerin hizmetine verdiği
bilgisayarlar aracılığıyla öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.



Öğrencilerimize sektör temsilcileri ve alan uzmanları ile buluşturmaktayız. Bu
kapsamda güz yarıyılı itibari ile Yüksekokulumuzda toplamda 95 seminer
düzenlenmiştir.

C. Eğitim ve Öğretim
Programların Tasarımı ve Onayı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda programların tasarımı ve onayı ile ilgili tüm
bilgiler 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda sunulmuştur. 2016 Kurum İç
Değerlendirme Raporunda hala web sayfamızda yayımlanmakta olup
http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporu/ linkinden ulaşılabilir
durumdadır.
Ek olarak, daha önceki raporda belirtilen mezuniyet yeterlilikleri çalışmalarımız revize
edilmiştir. Öğretim izlenceleri detaylı bir şekilde hazırlanıp tüm öğrencilerle paylaşılmıştır.
Her bir öğrencimiz için kurumsal e-posta hesapları okul tarafından açılmış, öğretim
elemanlarımız gerekli tüm eğitim materyallerini bu e-postalar üzerinden öğrencilerle
paylaşmışlardır.
Akademik Danışmanlık saatleri web sayfamızda yayımlanan ders programlarının içerisine
eklenmiş ve ilan edilmiştir. Bu yapının aynısı öğretim elemanlarımız içinde tasarlanmış,
gerekli birimler de öğretim elemanlarımızın danışabilecekleri gün ve saatler ayarlamışlardır.
Öğrenciler için ders ofis saatleri tasarlanmış olup, bu saatlerde öğrenciler öğretim
elemanlarına dersleri ile ilgili akademik bir takım sorularını yöneltip cevap alabilmektedirler.

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve
Değerlendirme ile ilgili tüm bilgiler 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda sunulmuştur.
2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda hala web sayfamızda yayımlanmakta olup
http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporu/ linkinden ulaşılabilir
durumdadır.


Ek olarak, Bologna Süreci ile ilgili tüm başvuru, AKTS akreditasyon ve diploma eki
süreçlerimiz yapılmış olup, 2017-2018 ‘de Yüksekokulumuzdan mezun olacak tüm
öğrencilerimize Bologna Diploma Eki verilmesi hedeflenmektedir.



Bu süreçle birlikte öğrencilerimiz Avrupa’da yükseköğrenim görme ya da çalışma
amaçlarını gerçekleştirebileceklerdir.



Formal ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yanında özellikle sürecin
değerlendirildiği alternatif ölçme yöntemlerinden birisi olan Rubrikler ile ölçme
yapılması için uzun çalışmalar yapılmıştır. Yaklaşık bir yıl boyunca ölçme alanları 19
programda da belirlenmiş, buradan ortak ölçme alanları yine belirlenmiş ve kullanıma
hazır Rubrikler geliştirilmiştir. Hemen her programımızda bu Rubrikler kullanılmakta,
öğrencilerin tüm eğitim süreçleri değerlendirilmekte ve proje tabanlı öğretim modeli
uygulanmaktadır.

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve
Sertifikalandırma ile ilgili tüm bilgiler 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda sunulmuştur.
2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda hala web sayfamızda yayımlanmakta olup
http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporu/ linkinden ulaşılabilir
durumdadır.



Ek olarak;



ApplyAtA, Meslek Lisesi öğrencilerinin merkezi sınav sistemi ÖSYS ile Ataşehir
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’na yerleştirilmeden önce, aday öğrenciye kişisel
becerilerini, hayallerini, projelerini ve hangi programı neden istediklerini anlatma
şansı tanıyarak, onlara sağlanacak Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Burs Desteği
ile yükseköğretimde doğru ve istediği alanda eğitim alabilme olanağı sunar.



ApplyAtA öğrencilerin eğitim almak istedikleri programı ve Ataşehir Adıgüzel Meslek
Yüksekokulu’nu tanımalarını, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda aday
öğrencileri tanımasını sağlayan bir süreç yaratır. Öğrencilerin doğru alanlara ve
programlara yönelmesine olanak sağlayan bir sistem olarak önemli bir işleve sahiptir.



ApplyAtA ile Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ülkemizin genç insan kaynağını
daha doğru yönlendirmeyi; uygun alanlarda eğitim alma imkânını; tekrar tekrar
üniversite sınavına girme oranlarını düşürmeyi; karakter özellikleri ve yeteneklerine
uygun alanlarda eğitim alan gençlerin, mutluluklarını olduğu kadar üretkenlik ve
verimliliklerini de artırmayı hedeflemiştir.



Ayrıntılı bilgiye http://applyata.adiguzel.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir durumdadır.



Okulumuzda hem danışmanlık hem de ofis saatleri uygulaması yapılmaktadır. Bunlar
ayrıca ders programlarından da ilan edilmiş durumdadır. Öğrenciler danışman
öğretim elemanlarına e-maille ve ofislerinde her daim ulaşabilmektedir.



Ayrıca ders seçimi, staj vb. konular dışında da ofis saatlerinde alan dersleri ile ilgili
ayrıntılı çalışabilmektedirler.

Eğitim-Öğretim Kadrosu
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda Eğitim-Öğretim Kadrosu ile ilgili tüm bilgiler 2016
Kurum İç Değerlendirme Raporunda sunulmuştur. 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda
hala web sayfamızda yayımlanmakta olup http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-icdegerlendirme-raporu/ linkinden ulaşılabilir durumdadır.


Ek olarak; yeni gelen ve giden öğretim elemanlarımız bulunmaktadır.



Tüm programlarımızda YÖK kriterlerine uygun olarak yeterli sayıda ve nitelikte
öğretim elemanı kadromuz bulunmaktadır.



Ek olarak kadromuza bu yıl 2 adet Yrd. Doç. Dr.,1 Adet Öğr. Gör. Dr. Daha eklenmiştir.

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler:


Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve
Destekler ile ilgili tüm bilgiler 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda sunulmuştur.
2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda hala web sayfamızda yayımlanmakta olup
http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporu/ linkinden ulaşılabilir
durumdadır.



Ek olarak bu raporda programlar biraz daha detaylı anlatılmıştır. Tüm programlarımızı
ilgilendiren bir gelişme olarak Sanayi ve Yüksekokul işbirliği alanında önemli
çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda 75 tane firma ile çok amaçlı eğitim işbirliği
protokolleri imzalanmıştır. Bu protokollerle birlikte aşağıda adı geçen
programlarımızdaki öğrencilerimiz staj imkânı bulacak, kendi sektörlerini daha iyi
tanıyacak, teknik alan gezileri yapma fırsatı bulacak, belli ölçülerde istihdam şansını
yakalayacaktır. Yapılan protokollere
http://www.adiguzel.edu.tr/akademik/isbirliklerimiz/ adresinden ulaşılabilir.



Kadromuzda PDR uzmanı bulunmakta olup, öğrencilerimize destek vermektedir.



Kadromuzda tam zamanlı bir hemşire bulunmakta olup, öğrencilerimize sağlık
hizmetleri konusunda destek vermektedir.



Okulumuz bu yıl, bölgemizdeki bir kapalı spor salonu ile anlaşma yapılmış ve
öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.



Yüksekokulumuz tarafından her yıl “Kariyer Günleri” düzenlenmekte olup, Kariyer
Günleri boyunca, iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrencilerimiz ile iş dünyası arasında
güçlü bir köprü kurulması hedeflemektedir.



Ayrıntılı bilgilere http://kariyer.adiguzel.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir durumdadır.



Her yıl geleneksel olarak Bahar Döneminde, okul içerisinde yarışmalar, mini konserler
ve çeşitli etkinliklerle coşkulu bir ortam yaratılmakta; final sınavları başlamadan önce
yüksekokulumuza canlılık, heyecan ve renk getirilmesi amaçlanmaktadır.



Her akademik yılın başında öğrencilerimiz, kulüpleri için tanıtım faaliyetleri
yapmaktadırlar. Bu faaliyetler sonunda yeterli sayıda öğrenci toplayıp açılan
kulüplerimiz Yüksekokulumuz tarafından desteklenmektedirler.



Yüksekokulumuzda her yıl 2 defa hem matbu hem de dijital olarak okul gazetesi
yayımlanmaktadır. Bu yayınla hem öğrencilerimiz hem de tüm paydaşlarımız
kurumumuz hakkında bilgi edinmektedir.

Laboratuvarlar / Uygulama Dersliği:
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda Laboratuvarlar / Uygulama Dersliği ile ilgili tüm
bilgiler 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda sunulmuştur. 2016 Kurum İç
Değerlendirme Raporunda hala web sayfamızda yayımlanmakta olup
http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporu/ linkinden ulaşılabilir
durumdadır.
Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
ile ilgili tüm bilgiler 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunda sunulmuştur. 2016 Kurum İç
Değerlendirme Raporunda hala web sayfamızda yayımlanmakta olup
http://www.adiguzel.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporu/ linkinden ulaşılabilir
durumdadır.
Ek olarak, daha önceki raporda belirtilen mezuniyet yeterlilikleri çalışmalarımız revize
edilmiştir. Öğretim izlenceleri detaylı bir şekilde hazırlanıp tüm öğrencilerle paylaşılmıştır.
Her bir öğrencimiz için kurumsal e-posta hesapları okul tarafından açılmış, öğretim
elemanlarımız gerekli tüm eğitim materyallerini bu e-postalar üzerinden öğrencilerle
paylaşmışlardır.
Akademik Danışmanlık saatleri web sayfamızda yayımlanan ders programlarının içerisine
gömülmüş ve ilan edilmiştir. Bu yapının aynısı öğretim elemanlarımız içinde tasarlanmış,
gerekli birimler de öğretim elemanlarımızın danışabilecekleri gün ve saatler ayarlamışlardır.
Öğrenciler için ders ofis saatleri tasarlanmış olup, bu saatlerde öğrenciler öğretim
elemanlarına dersleri ile ilgili akademik bir takım sorularını yöneltip cevap alabilmektedirler.

Sektörün deneyimli yöneticileri ve personeli, alanına göre zaman zaman öğrencilerle seminer
vb. yöntemlerle bir araya gelerek bilgi deneyim paylaşımında bulunmaktadır. Yine
öğrencilerimizin bu komite ve profesyoneller aracılığıyla kurum dışında sektör kurum
kuruluş/ firmalarda yerinde uygulamalı eğitim alma ve staj olanakları sağlanmaktadır.
İç ve Dış paydaşlarda her dönem en az bir kez bir araya gelinerek ilgili program başkanı,
öğretim elemanları Yüksekokul yöneticileri ile birlikte yapılan çalışmalar gözden geçirilmekte,
öneri görüş istekler alınmaktadır. Yine öğrencilerimizin her süreçte bulunmaları Öğrenci
konseyi başkanı ve program temsilcileri aracılığıyla sağlanmaktadır. Tüm iç ve Dış
paydaşlarımız planlama ve müfredat gelişim, iç düzenleme süreçlerinde etkin söz sahibidir. İç
ve dış paydaşlarla yapılan değerlendirme sonuçları gerektiği takdirde program müfredat
değişikliği, kazanım ve çıktıların, yeterliliklerin yeniden düzenlenmesi için kullanılmaktadır.
Programlar bazında oluşturulan Danışma komiteleri istişareleri, firma ziyaretleri, Kariye
Planlama ve Geliştirme Birimi, İŞKUR vb. kuruluşlarla yapılan çalışmalarda eğitimin hedeflere
ulaşmada hangi ölçüde etkin olduğu izlenmektedir. Programların eğitim amaçları ve öğrenme
çıktılarına ilişkin taahhütleri iç raporlama süreçleriyle ve performans değerlendirme,
çevrimiçi veri akışı ile denetim altında tutulmaktadır.
Ç. Araştırma ve Geliştirme
Araştırma Stratejisi ve Hedefleri
Kurumun araştırma stratejisi yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiş olup, kurum içi
istişare toplantıları ile araştırma yol takvimi belirlenmiştir. Araştırma çalışmaları eğitim
komisyonumuz, Yüksekokul Yönetimi tarafından yapılmaktadır.
Kurumun bu bağlamda uluslararası bilgi yerel ölçeğe indirgeyerek elde edilen hedefi bilginin
kullanımı ve yayılması, ulusların refah ve kalkınması ile ekonomik büyümeye katkıda
bulunmaktır.
Kurum Araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak alınmış olup, süreçlerde paydaş ve
operasyon ekiplerinin yaygın olması gözetilmiştir. Bu amaçla da Yüksekokulumuz dahilinde
bulunan 19 program, kendi alanlarına yönelik spesifik araştırma konuları tespit etmekte ve
yürütmektedir.

Yüksekokulumuzda herhangi bir AR-GE merkezi bulunmamaktadır. Ancak iç ve dış
paydaşlarımızın Yüksekokulumuz araştırmada tespit ettiği öncelikli alanlarla ilgili sektörel
toplantılar düzenlenmektedir.
Yüksekokulumuz eğitim öğretim faaliyetlerinin her sürecinde ve akademik faaliyetlerinde
toplumsal katmanlarımıza yapılacak hizmeti esas almaktadır.
Yüksekokulumuz araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma
faaliyetlerini desteklemekte ve bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte çabası
içerisinde olup önümüzdeki dönemlerde bu tarz anlaşma, protokol ve işbirlikleri
planlanmaktadır.
Kurumumuz özellikle yerel yönetimlerle işbirlikleri ve protokoller imzalamakta ve projeler
yürütmektedir. Bu sayede kendi araştırma stratejileri için kalkınma hedefleriyle kendisi
arasında bir bağ kurmaktadır
Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşım toplantıları yapılmaktadır.
Kurum, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak
sürdürülebilirliğini mevzuatımızda bununla ilgili düzenlemeler yapılarak garanti altına
alınmıştır.
Araştırma Kaynakları
Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) kurumun
stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterli olmayıp bununla ilgili sürekli bir çalışma arayış
içerisinde faaliyetimiz devam etmektedir.
Araştırma Kadrosu
Bu konuda özellikle proje ve iş geliştirme birimimiz çalışmalarını yürütmektedir.
Kurum, ilgili birime alınan personelin gerekli yetkinliğe sahip olması için gerekli hassasiyet
gösterilmektedir.

Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve
değerlendirilmektedir.
D. Yönetim Sistemi
Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
Kurumun yönetim ve idari yapılanmada benimsediği yönetim modeli yatay ve dikey
hiyerarşik yapıya dayalı 360 derece performans ile birimlerin çapraz olarak birbirlerini, astın
üstü üstün altı değerlendirme süreçlerinden geçtiği katılımcı demokratik, ancak rapor ve
denetime dayalı bir yapıdadır. Operasyonel süreçler birim sorumluları, komisyonlar, kurullar,
MYO Yönetimi ve Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti karar ve istişare toplantılarında
oluşan ortak akıl ve irade ile hiyerarşik yapıya uygun olarak uygulanmaktadır.
Kaynakların Yönetimi
İnsan Kaynakları yönetimi kurumumuzda Yüksekokul Sekreterliğine bağlı İnsan
Kaynakları Birimi aracılığıyla yönetilmektedir. Etkinliği dönem sonu yapılan performans
değerlendirmeleriyle ölçümlenmektedir.
İdari Birimlerle Eğitim Görev ve uyumluluklarını sağlamak amacıyla MYO Yönetimi ve
İdari Birim sorumlularının katıldığı periyodik istişare toplantıları yapılmaktadır.
Mali kaynakların yönetimi
Mali Kaynaklarımızın Yönetimi Mütevelli Heyet Başkanı, Yönetim ve Mali
İşler Birimi tarafından yönetilmektedir. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılayacak düzeydedir.
Bilgi Yönetim Sistemi
Yüksekokulda bilgi yönetimi Bilgi ve Eğitim teknolojileri Birimi tarafından yönetilmektedir. Bu
amaçla tüm akademik ve idari kadroya bilgisayar, internet erişimi ve dâhili intranet hizmeti
sağlanmıştır. Yüksekokulumuz bünyesinde yapılan AOS bilgi otomasyonu ile birçok veri
çevrimiçi olarak toplanmakta, değerlendirilmekte ve süreçlere dâhil edilmektedir.

Ayrıca “outsource” olarak kullanılan Öğrenci ve Akademik Personel Otomasyon sitemi ile
Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik veriler takip edilmektedir. Öğrencilerin demografik
bilgileri, gelişim tabloları, başarı oranları, program memnuniyetleri vs. bu Öğrenci ve
Akademik Personel Otomasyonu ile değerlendirilmekte ve toplanmaktadır.
Akademik Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı çalışmaları Aylık raporlar ile takip edilmektedir.
Yüksekokul Mezunlarına yönelik Mezunlar Birliği Mevzuatı oluşturulmuş Kariyer
Planlama Geliştirme Birimi ve Öğrenci İşleri Birimi aracılığıyla mezun istatistikleri, iş dünyası
hareketliliği, staj, DGS ve İşe girme konuları takip edilmektedir.
Yüksekokulumuz bilgileri firewall ve yedekleme üniteleri aracılığıyla güvenliği sağlanmakta ve
intranette yetkiye dayalı kullanıcı sistemi ile veri akış güvenliği sağlanmaktadır.
Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi
Kurum dışından alınan hizmetler Satın Alma Yönetmeliği ve ilgili yönergelerle güvence altına
alınmıştır. Hizmet alımlarında, kriter değerlendirmelerine ilgili komisyon ve birimler süreci
denetlemektedir.
Kamuoyunu Bilgilendirme


Yüksekokulumuz toplumsal bir sorumluluk olarak yaptığı tüm çalışma ve faaliyetleri
sosyal medya ve kendi web sitesi üzerinden paylaşmakladır. Ayrıntılı bilgilere
http://www.adiguzel.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir durumdadır.

E. Sonuç ve Değerlendirme


Yüksekokulumuz 2013-2014 Eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiş ön lisans eğitimi
veren bir Yükseköğrenim kurumudur. Ancak bu kısa süre içerisinde mevzuat
düzenlemelerini oluşturmuş, YÖK denetiminden geçmiş, kendi iç süreçlerini denetim
ve kalite kontrol mekanizmalarını devreye sokmuştur. Yüksekokulumuz gelişme ve
değişimini sürdürmekte ve her geçen süre gelişim ivmesi artarak devam etmektedir.



Bu bağlamda özellikle sanayi-üniversite işbirliğine özellikle önem vermektedir. Hem
eğitim-öğretimde kalite hem de nitelik artırımı anlamında sektör beklentilerini
dikkate almaktadır.



Yüksekokul ve Sektör/Sanayi arasında eğitim ve istihdam ile ilgili konularda çok yönlü
işbirliği sağlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, insan
kaynakları maliyetlerini düşürmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak
önceliklerimizden birisi haline gelmiştir.



Bu bağlamda eğitim programlarımız YÖK mevzuatına uygun ve sektörün ihtiyaç
duyduğu alanları da kapsayacak biçimde hem nicelik hem de nitelik olarak
hazırlanmakta, güncellenmekte ve takip edilmektedir.



Gerek Üniversiteler, Gerek Sektör Danışma kurulları, gerek mesleki yeterlilikler
kurumu gerekse de yerel yönetimlerle birlikte çalışarak veya yararlanılarak dinamik,
21. Yüzyıl beklentilerini karşılayacak düzeyde bir eğitim politikası izlenmekte ve
içerikler ihtiyaç düzeyinde her yıl izlenip güncellenmektedir.

