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1. ÖNSÖZ
Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
Sevgili Öğrencilerimiz, Mezunlarımız,
Sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün omurgasını oluşturan nitelikli ve rekabetçi işgücü yetiştirmek hedef i
ile kurulmuş Kapadokya Meslek Yüksekokulunun onuncu yılını gururla kutluyoruz.
Geçtiğimiz on yıl bizi kuruluş hedeflerimize her geçen gün biraz daha yaklaştırdı. Bu geçen sürede çok çalıştık;
ülke ekonomisinin dinamiklerini, bölgemizin ihtiyaçlarını inceledik; yeni programlar geliştirdik; sektörlerin
ihtiyaçları doğrultusunda müfredatımızı yeniden, yeniden şekillendirdik.
Sabiha Gökçen Havalimanı yerleşkemiz ve kalitesi tescilli eğitimimizle sivil havacılığın önde gelen eğitim
kurumu olduk; mesleki ve akademik donanımı yüksek bir eğitim kadrosu oluşturduk ve uygulama ve
araştırma merkezlerimizi bölgemiz halkının hizmetine sunduk. Tarihi eserlerin korunması ve değerlendirilmesi
prensibine sadık kalarak eşi benzeri olmayan Mustafapaşa yerleşkemizi kurduk. İdari işleyişimizde kalite
anlayışını benimsedik. Yüksekokulumuzu, hızla küreselleşen dünyanın değişimine senkronize, iş dünyası
ve insan kaynakları kuruluşlarının taleplerine ivedilikle cevap verebilecek şekilde yapılandırdık.
Geldiğimiz bu noktada hazırladığımız stratejik planımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.
2016 - 2020 Stratejik Planı, bir yandan mesleki eğitimde mükemmeliyete ulaşırken bir yandan da öğrenciyi
ve toplumumuzun ihtiyaçlarını odağa koyan bir sistem kurmak için öngördüğümüz hedefleri içermektedir.
Stratejik plan hedef lerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz ve bu süreçte her zaman olduğu gibi meslek
yüksekokullarının yükseköğretim camiası içindeki yerlerini kavramsal bağlamda oturtmak, varlık nedenlerini,
görev ve işlevlerini sarahate kavuşturmak ve akademik hiyerarşideki konumlarını netleştirmek için çalışmaya
devam edeceğiz.
Stratejik planımızın yüksekokulumuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olması dileklerimle...
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2. STRATEJİK PLANLAMA KURULU
Stratejik Planlama kurulumuz, yüksekokul müdürünün başkanlığında, yüksekokulumuz 2016 – 2020
Stratejik Planını hazırlamak üzere görevlendirilen yüksekokulumuzun çeşitli akademik ve idari kalite
geliştirme çalışmalarında görev almış idari personel ve öğretim elemanlarından oluşturulmuştur.
Stratejik Planlama Kurulu:
Funda AKTAN – Yüksekokul Müdürü
Halil İbrahim ÜNSER – Yüksekokul Sekreteri
Tahsin Vural AKYÜREK – Strateji Geliştirme Birim Başkanı
Aslıhan AKSOY – Öğretim Görevlisi
Hamiyet ECİROĞLU – Öğretim Görevlisi
Kurul, yüksekokulumuzun 2016 – 2020 stratejik plan çalışmalarını, stratejik hedef ler doğrultusunda
birimlerin yıllık strateji ve hedef lerinin planlanıp sistemin yürüyüp yürümediğini kontrol etmekten,
çalışmanın sürekliliğini ve gelişimini sağlamaktan sorumludur.

3. STRATEJİK PLANIN HAZIRLANMA ve UYGULANMA AŞAMALARI
Stratejik planın hazırlanma ve yürütülmesi aşamaları;
• stratejik amaçların belirlenmesi,
• stratejik amaçlara uygun hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi,
• stratejik planda belirlenen faaliyetlerin izlenmesi,
• faaliyetlerin gerçekleşme durumuna göre stratejik planda revizyon yapılması
olarak belirlenmiştir.

4. TARİHSEL GELİŞİM ve MEVCUT DURUM
TARİHSEL GELİŞİM
Ülkemizin ekonomik kalkınma hedef leri doğrultusunda doğrudan yapılanan ilk yükseköğretim kurumu
olan Kapadokya Meslek Yüksekokulu, ilk öğrencilerini 2005–2006 akademik yılında kabul etmiştir.
2005–2006 akademik yılında, bölge kalkınma hedef leri paralelinde belirlenmiş olan beş programla eğitime
başlayan Kapadokya Meslek Yüksekokulu, bugün Kapadokya ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında
yer alan iki yerleşkesinde eğitim görmekte olan 2.500 civarında öğrencisi ile 23 programa ulaşmıştır.
Kapadokya programları, bölge kalkınma hedef leri doğrultusunda yapılandırılan, bölgemizin sürdürülebilir
kaynaklarının değerlendirilmesini sağlamayı hedef leyen programlardır. Aşçılık, Atçılık ve Antrenörlüğü,
Mimari Restorasyon, Turist Rehberliği bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bölgemizin dönemsel ihtiyaçlarına
cevap vermek üzere açılmış olan, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Organik Tarım,
Geleneksel El Sanatları gibi programlar bölge devlet üniversitelerinde aynı programların, yüksek kontenjanla
açılması sonrasında kapatılmıştır.
2009 yılında alınan stratejik kararla, sivil havacılık alanında yoğunlaşılmaya başlanmış ve Balon Pilotluğu,
Uçak Teknolojisi, İngilizce Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Uçuş Harekât
Yöneticiliği programları açılmıştır.
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Bu doğrultuda 2011 yılında Nevşehir’de verilen eğitimlerin havacılığın kalbi İstanbul’un bilgi birikimi, alt
yapısı ve teknik olanakları ile desteklenmesine duyulan ihtiyaç nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanının uygun bir konumda olduğu değerlendirilerek, Yüksek Öğretim Kurulunun izni ve Savunma
Sanayi Müsteşarlığının desteği ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı içerisinde küçük ölçekli bir yerleşke
oluşturulmuştur. Bu yerleşkede okuyan öğrenciler henüz İngilizce hazırlık sınıfındayken sektörde yarı zamanlı
çalışma imkânına sahiptirler. Nevşehir’de eğitim görmekte olan öğrencilerimizin de istekleri doğrultusunda
İstanbul’da uygulama yapma imkânı bulunmaktadır.
Yüksekokulumuz, tüm havacılık programları için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiştir.
Türkiye sivil havacılık sektörü uluslararası kurallara tabidir. Bu kurallar sivil havacılık alanında verilen eğitimlerin,
eğitimcilerin standardını ve bu alanda çalışacak personelin eğitim yeterliliklerini de düzenlemektedir.
Türkiye’deki uygulamalar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’nün faaliyet ve denetim alanına girmektedir.
Yüksekokulumuz, öğrencilerinin eğitim yeterliliklerinin temini amacıyla sivil havacılık alanlarındaki
eğitim müfredatını SHGM onayına da sunmakta ve SHGM’den eğitim yetkisi almaktadır. Bu uygulama
yüksekokulumuzun sivil havacılık eğitiminin yüksek standardının teminatıdır.
2013 yılında yüksekokulumuz başkanlığında yürütülen Kapadokya Balonculuk Komisyonu çalışmaları
neticesinde Kapadokya bölgesinde faaliyetlerine devam eden balon işletmelerinin ve buna bağlı olarak
balon sayısının artmasından dolayı yüksekokulumuz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ticari hava
taşıma işletmelerinin Nevşehir - Kapadokya bölgesindeki slot uygulamalarına ait iş ve işlemlerin
gerçekleştirilmesi hususunda yetkilendirilmiştir.
Bu yetki kapsamında, Kapadokya bölgesinde,
• uçuşlara ait bilgilerin toplanması,
• istatistiki verilerin oluşturulması,
• meteorolojik değerlendirme ve bayrak uygulaması,
• slot hakkı kullanımının kontrolü,
• kalkış uygunluğu taleplerinin değerlendirilmesi,
iş ve işlemleri yüksekokulumuz tarafından yürütülmektedir.
2012 yılında, sağlık sektörünün büyüme hedef leri ve bu hedef ler doğrultusunda doğacak eleman ihtiyaçları
incelenmiş sağlık programlarında yoğunlaşmaya başlanmıştır.
2011 - 2012 akademik yılında Çocuk Gelişimi, 2012 - 2013 akademik yılında Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane
Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programları; 2013 - 2014 akademik yılında
Anestezi, Elektronörof izyoloji, İlk ve Acil Yardım, Odyometri ve Optisyenlik programları; 2014 - 2015 akademik
yılında, Diyaliz (İngilizce), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Patoloji
Laboratuvar Teknikleri; 2015 - 2016 akademik yılında ise Diş Protez Teknolojisi programı açılmıştır.
2014 yılında İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz,
Odyometri, Optisyenlik programlarının uygulama eğitimlerini yürütmek üzere tam donanımlı uygulama
alanları oluşturulmuştur.

5

2016-2020
STRATEJİKPLAN
Yüksekokulumuzda yürütülen programların uygulama eğitimlerini desteklemek üzere 2014 yılında Ağız
ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fizik Tedavi
ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi adlarıyla dört merkez kurulmuştur.
Çocuk Gelişimi programının uygulama eğitimleri, Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezimizde
yürütülmektedir. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, hem her yaştan ve meslek grubundan
kişilerin katılabileceği eğitim programlarıyla, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmakta
hem de havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere mesleki eğitimler vermektedir.
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma ile Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma
Merkezlerimizde kuruluş işlemleri tamamlanmış, yatırım aşamasına geçilmiştir.
2013 yılı fizibilite çalışmaları neticesinde uzaktan öğretim birimi kurulmuş ve 2014 yılında Turist Rehberliği,
2015 yılında Çocuk Gelişimi uzaktan öğretim programları açılmıştır.
2015 - 2016 akademik yılında, öğretim programlarına yeni bir alan eklenmiş hukuk alanında Adalet
önlisans programı açılmıştır.
MEVCUT DURUM
Yüksekokulumuz, 2010 yılından itibaren sürekli olarak eğitim verdiği alanlarda belgelendirme ve kalite
sistemi geliştirme faaliyetleri göstermektedir:
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM),
Türkiye’de Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) adına hareket etmekte ve ICAO mevzuatı
paralelinde ulusal mevzuatı düzenlemektedir. Uluslararası ve ulusal mevzuat gereği, sivil havacılık sektöründe
çalışacak elemanların SHGM tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarında eğitim alması zorunluluktur.
Kapadokya MYO tüm havacılık programlarında SHGM tarafından yetkilendirilmiştir ve bu özelliği ile meslek
yüksekokulları arasında tektir. Eğitimler yıllık olarak SHGM tarafından kalite denetimine tabi tutulmaktadır.
Yetki isimleri ve alınış tarihleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Sivil Havacılık Eğitim Yetkileri

Tarih

Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Yetkisi

13 Ocak 2011

Uçuş Eğitim Organizasyonu Yetkisi

01 Mart 2011

Yer Hizmetleri Eğitim Yetkisi

27 Nisan 2011

Heliport Eğitim Yetkisi

16 Aralık 2011

Hava Aracı Bakım Eğitimi ve Sınav Kuruluşu Yetkisi

17 Ağustos 2012

Slot Hizmet Merkezi Yetkisi

28 Haziran 2013

Sıcak Hava Balonu Yer Ekibi Eğitim Yetkisi

02 Eylül 2013

Hava Aracı Bakım Personeli Dil Yeterliliği Sınav Merkezi Yetkisi

12 Haziran 2015

Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi ve F Bakım Yetkisi

06 Ağustos 2015

Dispeçer Eğitim Organizasyonu Yetkisi

14 Eylül 2015

İnsansız Hava Aracı Sistemleri Eğitim Kuruluşu Yetkisi

01 Temmuz 2016
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Havacılık ve sağlık programı öğrencilerimizin ve bölgemizdeki balon işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap
vermek üzere 2012 yılında Sağlık Bakanlığından ilkyardım eğitim yetkisi alınmıştır.
Yine 2012 yılında Oxford Quality School belgesi alan yüksekokulumuz, 2014 yılından itibaren Oxford
İngilizce Testi (OTE), Pearson Versant İngilizce Testi ve Pearson İngilizce Testi (PTE), Çocuklar için Pearson
İngilizce Testi (PTE Young Learners) yetkili sınav merkezidir.
Yüksekokulumuzda kalite çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Yüksekokulumuzun tüm faaliyet alanları
kalite güvence sisteminde ilişkilendirilmiş, organizasyonun tamamının görev, yetki ve sorumlulukları
tanımlanmıştır. Yüksekokulumuzda yürütülen tüm süreçlerin iş akış şemaları oluşturulmuş, iç denetim
usulleri belirlenmiştir.
Kalite çalışmalarının Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi, Akademik Öğretim
Yönetim Sistemi (ALMS) ile entegrasyonu üzerine iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir.
Yüksekokulumuzda faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda yeterliklere dayalı öğretim programları
oluşturulmuştur. Uygulama eğitimlerinin tamamı standardize edilmiştir. Öğretim programlarını oluşturan
tüm unsurlar bilgi paketinde ortak kullanıma sunulmuştur.
Yüksekokulumuzda ISO:9001’i temel alan yönetim sistemi oluşturulmuştur. Akademik süreçlerin daha etkin
yönetimini sağlamak üzere Öğrenci Otomasyon Sistemi geliştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Kalite yönetim sisteminin kurulması aşamasında tüm personele kalite eğitimleri verilmiştir. Kalite sisteminin
kurumsal kültür haline getirilmesi yönünde sistem geliştirme ve eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir.

5. KMYO’NUN ÇALIŞMA YAPISI
ORGANİZASYON YAPISI
Kapadokya Meslek Yüksekokulu yönetim ve organizasyonu, 2547 sayılı kanun ve bu kanun kapsamında
çıkarılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre oluşturulmuştur.
Mütevelli Heyet, yüksekokulun en yüksek karar organı olup yüksekokulun tüzel kişiliğini temsil etmektedir.
Mütevelli heyeti üyeleri, vakıf yönetim organı tarafından, yaş sınırlaması hariç devlet memuru olma
niteliklerine sahip adaylar arasından dört yıl süre için seçilen üyelerden oluşmaktadır.
Müdür, yüksekokulun en üst akademik yöneticisidir. Müdür, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü
alınarak Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için atanmıştır. Müdür, yüksekokulun akademik başarısını en
üst düzeye ulaştırma sorumluluğu taşımaktadır ve bilimsel üretimin artması, eğitim öğretim ve hizmet
standartlarının iyileştirilmesi için akademik ve idari personeli yönlendirmektedir.
Yüksekokul organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulundan oluşmaktadır.
İdari yapının başında yüksekokul sekreteri, yüksekokul sekreterliğine bağlı birim sorumluları ve diğer
görevliler bulunmaktadır.
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ORGANİZASYON ŞEMASI

MÜDÜR YARDIMCISI AKADEMİK

MÜTEVELLİ HEYET

MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRENCİ
YÜKSEKOKUL KURULU
MÜDÜR YARDIMCISI UYGULAMA/İSTANBUL
YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
YÖNETİM KURULU
KALİTE ve PROGRAM
GELİŞTİRME BİRİMİ

MERKEZLER
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1. MÜTEVELLİ HEYET
1.1. YÜKSEKOKUL KURULU
1.2. YÖNETİM KURULU
1.3. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
1.3.1. MÜDÜR YARDIMCISI – AKADEMİK
1.3.1.1. EĞİTİM PLANLAMA KOORDİNATÖRÜ
1.3.1.2. EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ MUSTAFAPAŞA
1.3.1.3. AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİMİ
1.3.1.4. YABANCI DİLLER BİRİMİ
1.3.1.5. SAĞLIK PROGRAMLARI KOORDİNATÖRÜ
1.3.1.6. SAĞLIK PROGRAMLARI UYGULAMA ve KALİTE SORUMLUSU
1.3.1.7. BÖLÜM BAŞKANI
1.3.1.7.1. Ağız ve Diş Sağlığı
1.3.1.7.2. Ameliyathane Hizmetleri
1.3.1.7.3. Anestezi
1.3.1.7.4. Çocuk Gelişimi
1.3.1.7.5. Diş Protez Teknolojisi
1.3.1.7.6. Diyaliz
1.3.1.7.7. Diyaliz (İngilizce)
1.3.1.7.8. Elektronörof izyoloji
1.3.1.7.9. Fizyoterapi
1.3.1.7.10. İlk ve Acil Yardım
1.3.1.7.11. Odyometri
1.3.1.7.12. Optisyenlik
1.3.1.7.13. Sağlık Turizmi
1.3.1.7.14. Sosyal Hizmetler
1.3.1.7.15. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
1.3.1.7.16. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
1.3.1.7.17. Patoloji Laboratuvar Teknikleri
1.3.1.8. BÖLÜM BAŞKANI
1.3.1.8.1. Aşçılık
1.3.1.8.2. Atçılık ve Antrenörlüğü
1.3.1.8.3. Mimari Restorasyon
1.3.1.8.4. Turist Rehberliği
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1.3.1.9. BÖLÜM BAŞKANI
1.3.1.9.1. Adalet
1.3.2. MÜDÜR YARDIMCISI – ÖĞRENCİ
1.3.2.1. TANITIM ve ETKİNLİK KOORDİNATÖRÜ
1.3.2.2. KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ
1.3.2.3. BURS ve SOSYAL YARDIMLAŞMA KOMİSYONU
1.3.2.4. ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU
1.3.2.5. ÖĞRENCİ REHBERLİĞİ VE DANIŞMANLIĞI KOORDİNASYONU KOMİSYONU
1.3.2.6. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ
1.3.2.7. TANITIM ve HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
1.3.2.8. ÖĞRENCİ EVLERİ MÜDÜRÜ
1.3.2.9. ÖĞRENCİ EVLERİ KOMİSYONU
1.3.2.10. ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
1.3.2.11. ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNETİM KURULU
1.3.3. MÜDÜR YARDIMCISI – UYGULAMA / İSTANBUL
1.3.3.1. EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ İSTANBUL
1.3.3.2. HAVACILIK PROGRAMLARI KOORDİNATÖRÜ
1.3.3.3. STAJ ve UYGULAMALI EĞİTİM KOMİSYONU
1.3.3.4. BÖLÜM BAŞKANI
1.3.3.4.1. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
1.3.3.4.2. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
1.3.3.4.3. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce)
1.3.3.4.4. Uçuş Harekât Yöneticiliği
1.3.3.4.5. Uçak Teknolojisi
1.3.4. YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
1.3.4.1. BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
1.3.4.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ
1.3.4.2.1. Muhasebe
1.3.4.2.2. Fon Yönetimi ve Alacak Takibi
1.3.4.3. İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
1.3.4.3.1. Özlük İşlemleri
1.3.4.3.2. İş Sağlığı ve Güvenliği
1.3.4.4. ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
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1.3.4.5. KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON BİRİMİ
1.3.4.6. SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR BİRİMİ
1.3.4.7. İDARİ, DESTEK ve TEKNİK HİZMET BİRİMİ
1.3.4.8. TANITIM ve HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
1.3.4.9. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1.3.5. KALİTE KOMİSYONU
1.3.6. STRATEJİK PLANLAMA KURULU
1.3.7. KALİTE VE PROGRAM GELİŞTİRME BİRİMİ
1.3.8. MERKEZLER
1.3.8.1. SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
1.3.8.1.1. Uçuş Eğitim Organizasyonu
1.3.8.1.2. Slot Hizmet Merkezi
1.3.8.1.3. F Bakım – Sürekli Uçuşa Elverişlilik Kuruluşu
1.3.8.1.4. Havaaracı Bakım Eğitim Kuruluşu
1.3.8.1.5. Dil Yeterliliği Hizmet Sağlayıcı Organizasyonu
1.3.8.1.6. İlkyardım Eğitim Merkezi
1.3.8.2. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
1.3.8.3. FİZİK TEDAVİ ve SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
1.3.8.4. ÇOCUK GELIŞİMİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
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PERSONEL SAYILARI
Okulumuzda görev alan personel sayıları 30.06.2016 tarihi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir:
PERSONEL SAYISI
AKADEMİK

İDARİ

KADROLU

DSÜ*

ERKEK

55

10

22

KADIN

36

14

15

Toplam öğretim elemanı sayısı: 115
Toplam idari personel sayısı : 37
Toplam destek personeli sayısı: 27
*Okulumuzda ders saat ücretli statüsünde tam zamanlı olarak çalışan personel sayıları.
CİNSİYET DAĞILIMI GRAFİĞİ (Akademik Personel)

50
65

KADIN
ERKEK

22

KADIN
ERKEK

17

KADIN
ERKEK

CİNSİYET DAĞILIMI GRAFİĞİ (İdari Personel)

15

CİNSİYET DAĞILIMI GRAFİĞİ (Destek Personeli)

10

12

2016-2020
STRATEJİKPLAN

EĞİTİM DURUMU (Akademik Personel)

DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
LİSANS
ÖN LİSANS
LİSE
İLKÖĞRETİM

34
35
45
1
0
0
0

10

20

30

40

50

EĞİTİM DURUMU (İdari Personel)

DOKTORA 0
YÜKSEK LİSANS 1
LİSANS
ÖN LİSANS
LİSE
İLKÖĞRETİM 0
0

19
8
9

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20

EĞİTİM DURUMU (Destek Personeli)

DOKTORA 0
YÜKSEK LİSANS 0
LİSANS
1
ÖN LİSANS
LİSE
İLKÖĞRETİM
0

3
9
14
2

4

6

8

10
13

12

14

16
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PERSONEL YAŞ ARALIĞI (Akademik Personel)

50 YAŞ ve ÜSTÜ

24

40-49 YAŞ

18

30-39 YAŞ

50

20-29 YAŞ

23

19 YAŞ ALTI 0
0

10

20

30

40

50

60

PERSONEL YAŞ ARALIĞI (İdari Personel)

50 YAŞ ve ÜSTÜ

1

40-49 YAŞ

11

30-39 YAŞ

11

20-29 YAŞ

14

19 YAŞ ALTI 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

PERSONEL YAŞ ARALIĞI (Destek Personeli)

50 YAŞ ve ÜSTÜ

4

40-49 YAŞ

10

30-39 YAŞ

7

20-29 YAŞ

6

19 YAŞ ALTI 0
0

2

4

6

8
14

10

12
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6. SWOT ANALİZİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulunun güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
GÜÇLÜ YÖNLER
1. Hızlı idrak edebilen, karar verebilen ve uygulayabilen kurum kültürünün varlığı,
2. Özgürlükçü, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışının tüm kurumca benimsenmiş olması,
3. Öğretim kadrosunun hem akademik olarak yetkin hem de sektör deneyimine sahip elemanlardan oluşması,
4. Öğrenci odaklı yönetim anlayışının benimsenmiş olması,
5. İdari kadronun deneyimli ve bilgili olması,
6. Kalite yönetim sisteminin kurulmuş ve çalışanlar tarafından benimsenmiş olması,
7. Sektörel işbirlikleri sayesinde, öğretim programlarının içeriklerinin ihtiyaca yönelik olarak hazırlanmış
ve güncel tutuluyor olması,
8. Teori ile uygulamanın birleştirilebildiği uygulamaya dönük eğitimin birçok alanda verilebiliyor olması,
9. Öğrencilerinin uygulamalı öğrenim görebilmelerine imkân tanıyan laboratuvar, atölye vb. eğitim
alanlarının kurulmuş olması,
10. Yabancı dil eğitimimizin, Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterlerine göre tasarlanmış, Oxford Quality School
belgesi ile tescillenmiş ve mesleki İngilizce dersleri ile zenginleştirilmiş olması,
11. İstanbul’da, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı içerisinde bir havacılık yerleşkemizin olması,
12. Mesleki eğitimde büyük önem taşıyan “işyeri uygulama eğitimlerinin” yöntem, içerik ve kontrol
mekanizmaları açılarından sistematikleştirilmiş olması,
13. Havacılık programlarımızın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olması (yer
hizmetleri; kabin temel emniyet; uçak teknisyenliği A-I, A-II kategorisi; balon UEO; dispeçerlik eğitimleri),
14. Programlarımızın, öğrencilerimizin iş hayatında ihtiyaç duyacakları sertifika, lisans eğitimlerine koşut
olarak düzenlenmiş olması,
15. Eğitim verilmekte olan sektörlerin önde gelen kurum ve kuruluşları ile eğitimde ve istihdamda işbirliği
protokolleri yapılmış olması,
16. Havacılık alanında sektörel eğitim verme tecrübesi,
17. Kapadokya bölgesinin eğitim-öğretim faaliyetleri için uygun ve huzurlu bir ortam sağlaması,
18. Akademik ve idari personel için lojman imkânının bulunması,
19. Öğrenci evlerimizin bulunması,
20. Yerel yönetimlerin ve bölge halkının tam desteği,
21. Sürekli Eğitim Merkezi aracılığı ile bölgemiz toplumunun ihtiyaçlarına göre çeşitli eğitimler
düzenlenebiliyor olması...
ZAYIF YÖNLER
1. Meslek yüksekokullarının yükseköğretim camiası içindeki yerlerinin kavramsal bağlamda saptanmamış,
varlık nedenlerinin, görev ve işlevlerinin sarahate kavuşturulmamış olması,
2. Vakıf meslek yüksekokullarının, yükseköğretim kurumları içerisinde temsil edilemiyor olması,
3. Mesleki deneyim sahibi öğretim elemanlarının tam zamanlı istihdam edilmelerinin önündeki yasal
zorluklar,
4. Yabancı dil yeterliliğine sahip idari ve akademik personel sayısının istenilen düzeyde olmaması,
15
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5. Bölgemizde idari işleri yürütmek için gerekli niteliğe sahip ve işinde süreklilik gösterecek eleman temin
edilmesinde yaşanan zorluklar,
6. Sınavsız geçişle yerleşen öğrencilerin önceki dönem eğitimlerinin zayıf olması,
7. Meslek yüksekokullarının Erasmus öğrenci değişim programlarından yararlanmalarının güç olması,
8. Öğrenci kulüplerinin proje üretme ve faaliyet düzenleme konusunda etkin olmamaları,
9. Mezunlarla etkin bir iletişim ağı kurulamamış olması,
10. Sportif ve kültürel tesislerin tamamlanamamış olması,
11. Ulusal ve uluslararası proje sayılarının istenilen düzeyde olmaması,
12. Mustafapaşa yerleşkesinin konumunun doğal sit alanı olması nedeniyle yapıların f iziki kapasitelerinin
artırılmasında yaşanan zorluklar,
13. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanındaki yerleşkemizin fiziki alt yapısının yeterli olmaması…
FIRSATLAR
1. Kapadokya MYO’nun eğitim verdiği alanlarda özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile iyi ilişkiler
geliştirmiş olması,
2. Hızla gelişmekte olan sivil havacılık sektöründe Kapadokya MYO’nun tanınırlığının yüksek olması,
3. İşyeri eğitimine ilişkin yapılan yasal düzenlemelere mesleki ve teknik yükseköğretim öğrencilerinin de
dahil edilmiş olması,
4. MYO mezunlarının dikey geçiş yolu ile lisans programlarına geçiş kontenjanlarında önemli artışlar
sağlanmış olması,
5. Ulusal bazda mesleki eğitime verilen değerin artıyor olması,
6. Sektör kuruluşları ile gerçekleştirilmiş olan işbirliği protokolleri...
TEHDİTLER
1. Açık öğretim ön lisans programlarının sayılarının kontrol altında tutulmaması ve kontenjanlarındaki artış,
2. Sivil havacılık programı kontenjanlarında sektör ihtiyacının üzerinde artış yapılması ve kontenjan izni
verilirken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilendirmesinin aranmaması,
3. Kontenjan belirlenirken eğitim – istihdam ihtiyacının nitelik ve nicelik olarak dikkate alınmaması,
4. Tercih yapan öğrencilere mesleki rehberlik yapılmaması, öğrencilerin okul tercihi yaparken bilinçsiz olmaları,
5. Devlet üniversitelerinde ücretsiz eğitim verilmesinden dolayı rekabet imkânı bulunmaması,
6. Yakın çevrede bulunan üniversitelerde aynı programların açılması ve rekabet ortamı yaratması…

7. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER
MİSYON
Kapadokya Meslek Yüksekokulunun misyonu, 21. yüzyılın dünyasına entegre olabilmek için gerekli nitelik
sıçramasına “çıkış noktası evrensel, uygulaması milli” olan bir eğitim anlayışıyla katkıda bulunmak; meslek
yüksekokullarının yükseköğretim camiası içindeki yerlerinin kavramsal bağlamda saptanmasına, varlık
nedenlerinin, görev ve işlevlerinin sarahate kavuşturulmasına önayak olmak; meslek yüksekokulu talebelerinin
ufkunu genişletmek, dünyaya açılmalarına yardım etmek, yetişkin yaşamlarında tutunabilmek için ihtiyaç
duyacakları farkındalık, merak, hayal gücü, yaratıcılık, özen, sorumluluk ve muhakeme gibi temel hasletleri
aşılamak, teşvik etmek, derinleştirmek; sanayi ve teknolojimizi çağdaş dünya seviyesine yükseltecek patent,
lisans, tasarım, ürün üretimlerini hızlandıracak uluslararası nitelikte bilgi ve becerileri haiz ara-elemanlar
olarak yetiştirmelerini sağlamak.
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VİZYON
Kapadokya Meslek Yüksekokulunun vizyonu, ekonominin gerçek aktörleri olan ara-elemanların eğitim ve
öğretim standartlarını küresel akranlarıyla yenişebilecekleri evrensel düzeye yükseltmek, yaygınlaştırmak,
idame ettirmek, mesleki eğitime dinamizm ve itibar kazandırmaktır.
• Hızla küreselleşen dünyanın değişimine senkronize olmak, gelişmelerin ardında kalmamak, uluslararası
standartlardan ödün vermemek,
• eğitim programlarımızı, Selçuklu dönemindeki Ahi, Osmanlı dönemindeki Lonca teşkilatlarında uygulanan
yol, yöntem ve usullerle zenginleştirmek, usta-çırak ilişkisinin günümüz pedagoji anlayışını desteklemesini
sağlamak,
• siyaset, sanayi, ticaret ve iş dünyası ile iletişim içinde ve insan kaynakları kuruluşları ile yakın temasta
olmak suretiyle müfredatın 21. yüzyıl gereksinimlerini ve dinamizmini yansıttığından emin olmak,
• öğretim elemanlarının akademik müktesebatlarının ötesinde, uzmanı oldukları sektörlere ilişkin gelişmeleri,
güncel mesele ve trendleri izlemelerini, derslerine yansıtmalarını ve talebeleri ile paylaşmalarını sağlamak,
• göreli ekonomik avantaj/istihdam sağlayan sektör ve işkollarında, öğrencilerinin doğrudan uzmanlık
geliştirmelerini sağlamak, öğrencilerine kariyer edindirmek
vizyonumuzun ana öğelerini oluşturmaktadır.
DEĞERLER
Değerlerimizi,
• f ikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren,
• eğitimde ciddi, sorumluluk sahibi, yüzeysellikten kaçınan,
• öğrenciye saygılı, dürüst ve gerçekçi yaklaşan,
• öğrenciye odaklanan,
• yönetimde özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı,
• insan hakları beyannamesini benimseyen ve benimsenmesine katkıda bulunan,
• bölge sorunlarına duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan,
• kamusal ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan,
• toplumsal değerlere sahip çıkan,
• bilimsel etik kurallarını gözeten,
• çalışanlarını performanslarına göre değerlendiren,
• çevreye duyarlı, tabiat ve kültür varlıklarını koruyan
olarak ifade etmekteyiz.
KALİTE POLİTİKASI
Kurumumuzdan hizmet alanların ve hizmet verenlerin memnuniyetini esas alan kalite anlayışı ile yasalar
doğrultusunda, ulusal ve uluslararası seviyede eğitim hizmeti vermek, verdiğimiz hizmetin kalitesini sürekli
iyileştirmek ana kalite politikamızdır.
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STRATEJİK AMAÇ 1
Kapadokya MYO'nun amaç ve değerlerinin iç ve dış paydaşlar tarafından öğrenilmesini ve
benimsenmesini sağlamak, bu değerlerin idari ve akademik süreçlerde uygulanmalarını
temin etmek.
Kapadokya MYO'nun değerlerinin hayata geçirilmesi ve yaşatılması temel amaçlarımız arasındadır.
Değerlerimizin, paydaşlarımıza aktarımı için mekanizmalar geliştirilmeyi ve bu mekanizmaları
kuvvetlendirilmeyi hedef leriz. Kapadokya MYO mezunları camiasının oluşturulması ve bu camianın
Yüksekokulumuz ile bağlarının sürekli ve canlı tutulması bu hedef imizi gerçekleştirmekte başlıca aracımızdır.
STRATEJİK HEDEFLER 1.1.
Kapadokya MYO amaç ve değerlerinin öğrencilere aktarılması
FAALİYETLER
1.1.1. Kapadokya MYO amaç ve değerlerini yansıtacak çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek
1.1.2. AHİ'lik değer sisteminin tüm paydaşlara anlatılmasını, benimsetilmesini sağlamak
1.1.3. Kapadokya MYO değerlerinin yer aldığı bir öğrenci - yüksekokul taahhütnamesi hazırlanarak kayıt
sırasında istenen evraklar arasına dâhil edilmesini sağlamak
1.1.4. Kapadokya MYO amaç ve değerlerini uygun ders içeriklerine yansıtmak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Yüksekokulumuzun amaç ve değerlerinin, kurumsal internet
sayfamızdan ilan edilmesi (0-1)

Tanıtım ve Etkinlik Koordinatörü

• Yüksekokulumuzun amaç ve değerlerinin, görsellerinin hazırlanarak
tüm öğrencilerimizin görebileceği şekilde sergilenmesi (0-1)

Tanıtım ve Etkinlik Koordinatörü

• Yüksekokulumuz internet sitesinde Ahilik sistemi değerlerine yer
verilmesi (0-1)

Tanıtım ve Etkinlik Koordinatörü

• AHİ'lik değer ve sistemine ilişkin düzenlenen seminer sayısı

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

• Kayıt döneminden itibaren taahhütnamenin öğrenci dosyalarına
zorunlu evrak olarak dahil edilmesi (0-1)

Öğrenci İşleri Birimi

• Meslek etiği konusunun tüm programların uygun ders içeriklerinde
yer almasının sağlanması (0-1)

Müdür Yardımcısı - Akademik
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STRATEJİK HEDEFLER 1.2.
Mezunlarla iletişimin geliştirilip, sürekli kılınması
FAALİYETLER
1.2.1. Mezun ilişkileri birimi oluşturmak
1.2.2. Mezunlar ile öğrencilerin bir araya gelmesini temin edecek organizasyonlar yapılmasını sağlamak
1.2.3. Erişilebilen mezun sayısının arttırılmasını sağlamak
1.2.4. Mezunlarımızın yüksekokulumuzdaki etkinlikler hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesi ve
katılımının özendirilmesini sağlamak
1.2.5. Mezunlar Derneğinin güçlendirilmesini sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Mezun ilişkileri birimi personel alımı yapılması (0-1)

Yüksekokul Müdürlüğü

• Mezun - Öğrenci buluşma gününün belirlenmesi ve yıllık rutin
olarak planlanması (0-1)

Tanıtım ve Etkinlik Koordinatörü

• Mezun veri tabanı oluşturulması (0-1)

Tanıtım, Basın ve
Halkla İlişkiler Birimi

• Yüksekokul internet sitesinde mezunlarımıza yönelik bir sayfa
oluşturulması (0-1)

Tanıtım ve Etkinlik Koordinatörü

• Mezunlar derneği üye sayısı

Mezun İlişkileri Birimi
(kurulmasını müteakip)

STRATEJİK AMAÇ 2
Öğrencilerimize yetişkin yaşamlarında tutunabilmek için ihtiyaç duyacakları farkındalık, merak,
hayal gücü, yaratıcılık, özen, sorumluluk ve muhakeme gibi temel hasletleri; “çıkış noktası evrensel,
uygulaması milli” olan bir eğitim kazandırmak
Öğretim programlarımızın, mezunlarımıza iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları mesleki yeterliliği sağlamalarını
temin edecek şekilde yapılandırılması, güncel tutulması ve bu yolla mezunlarımızın tercih edilen elemanlar
olmalarının sağlanması başlıca hedef imizdir. Bu doğrultuda, etkin öğretim yöntemleri ve uygulamalı
öğretim ile desteklenen, güncel bilgiler içeren programlarımız ile bilmediklerini öğrenen ve öğrendiklerini
sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedef liyoruz.

19

2016-2020
STRATEJİKPLAN
STRATEJİK HEDEFLER 2.1.
Eğitim programlarının sürekli ve düzenli değerlendirilerek etkinliklerinin artırılması, mesleki bilgilerin
güncel tutulmasının sağlanması
FAALİYETLER
2.1.1. Yeni program açılışında ilgili sektörün personel ihtiyacına ilişkin nitelik ve nicelik analizini yapmak
Programların eğitim amaçlarının, yeterliliklerinin ve müfredatlarının oluşturulmasında iç ve dış
paydaşların görüşünün alınmasını sağlamak
2.1.2. Eğitim programlarına ilişkin iç ve dış paydaşlardan, program değerlendirme anketleri ile düzenli
olarak geri bildirim alınmasını sağlamak
2.1.3. İş dünyası temsilcileri ile öğrencilerin bir araya gelmesini sağlamak
2.1.4. Senkron ve asenkron verilebilecek uzaktan eğitim paketlerinin geliştirilmesini ve bunlara ağ
üzerinden erişimi sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Eğitim programlarının teklif, hazırlık ve onaylanma süreçlerine ilişkin
prosedür oluşturulması ve uygulanması (0-1)

Yüksekokul Müdürlüğü

• Dış paydaşlara yönelik yapılacak program değerlendirme
anketlerinin sayısı

Müdür Yardımcısı - Akademik

• Öğrencilere uygulanan program değerlendirme anketlerinin
katılımcı sayısı

Müdür Yardımcısı - Akademik
Kalite ve Program Geliştirme Birimi

• Eğitim programlarının gözden geçirilmesine ilişkin prosedür
oluşturulması ve yıllık olarak uygulanması (0-1)

Yüksekokul Müdürlüğü

• "Program etkinlikleri"'nin sayısı

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

• Uzaktan eğitim ve açık öğretim ile verilen derslerin sayısı

SEM Yönetim Kurulu ve
Bölüm Başkanları

STRATEJİK HEDEFLER 2.2.
Okulumuzda verilen eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun ve tanınır olmasının sağlanması
FAALİYETLER
2.2.1. Tüm programlarımızın yeterliliklerinin TYYÇ ile uyumlu olmasını sağlamak
2.2.2. Programın yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmasını sağlamak
2.2.3. Program yeterlilikleri belirlenirken, varsa ulusal/uluslararası mesleki mevzuata uyumun sağlanmasını
ve ulusal yetkilendirmenin temin edilmesini sağlamak
2.2.4. Kurumsal dış değerlendirme ölçütlerine tam uyum gerçekleştirilerek, program akreditasyonlarının
tamamlanmasını sağlamak
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STRATEJİKPLAN
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ
• Tüm programların yeterliliklerinin varsa TYYÇ ile uyumununun
gözden geçirilmesi ve gerekli görülmesi halinde düzeltmeler
yapılması, TYYÇ matrislerinin kamuoyuna açıklanması (0-1)
• Tüm programların yeterliliklerinin ders öğrenme çıktıları ile uyumununun
gözden geçirilmesi ve gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılması (0-1)
• Tüm programlar için ulusal mesleki mevzuatın incelenmesi ve uyum
sağlanmasına yönelik hedef lerin belirlenmesi (0-1)
• Hedef lenen tüm programlar için, varsa ulusal mevzuat dahilinde
yetkilendirmenin tamamlanması (0-1)

SORUMLU DEPARTMAN
Bölüm Başkanları
Bölüm Başkanları
Bölüm Başkanları
Bölüm Başkanları

• Kalite güvence sistemi kurulması (0-1)

Yüksekokul Müdürlüğü

• Akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesi için ekip oluşturulması (0-1)

Yüksekokul Müdürlüğü

• Akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesi için danışmanlık hizmeti almak (0-1) Yüksekokul Müdürlüğü
• Akreditasyon kurumundan ve/veya başka bir kurumdan değerlendirme
hizmeti almak (0-1)
• Programlarda akreditasyon çalışmaları hakkında bilgilendirme
toplantıları yapmak (0-1)

Yüksekokul Müdürlüğü

Kalite ve Program
Geliştirme Sorumlusu
Kalite ve Program
• Program bazında iyileştirme planları oluşturmak ve hayata geçirmek (0-1)
Geliştirme Sorumlusu
STRATEJİK HEDEFLER 2.3.
Yüksek nitelikli ve yeterli süreli uygulama eğitimleri yapmak suretiyle öğrencilerimizin sektöre tam
donanımlı gitmelerinin temin edilmesi
FAALİYETLER
2.3.1. Yüksekokul dışında yürütülecek uygulama eğitimlerinin, kaliteden taviz vermeksizin
yaygınlaştırılmasını sağlamak
2.3.2. Yüksekokul dışında yürütülecek uygulama eğitimlerinden beklenen asgari kazanımları tanımlamak
2.3.3. Uygulama eğitimlerinin izleme - değerlendirme süreçlerinin etkinliğini artırmak
2.3.4. Uygulama eğitimlerinin başarısına ilişkin paydaş memnuniyetini ölçme mekanizmaları geliştirmek
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Uygulama eğitiminde işbirliği protokolü imzalanacak kurum adedi

Müdür Yardımcısı - Uygulama/İstanbul
Bölüm Başkanları
Müdür Yardımcısı Uygulama/İstanbul

• Yüksekokul dışında yürütülecek uygulama eğitimlerinin standardının
temini için "task list" oluşturulması ve güncel tutulması (0-1)
• Uygulama eğitimlerinin izleme-değerlendirme faaliyetlerinin
etkinliğinin artırılmasına yönelik prosedürlerin geliştirilmesi,
görevlendirmelerin yapılması (0-1)
• Uygulamalı eğitim paydaş memnuniyeti ölçme anketi hazırlanarak,
ilgili yönetmeliğin güncellenmesi (0-1)

Müdür Yardımcısı Uygulama/İstanbul

• Uygulamalı eğitim dış paydaş değerlendirme anketi adedi

Müdür Yardımcısı - Uygulama/İstanbul
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STRATEJİKPLAN
STRATEJİK HEDEFLER 2.4.
Eğitim programlarının yürüyüşünün izlenmesi, erken tespit mekanizmalarının kurulması, düzeltici
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
FAALİYETLER
2.4.1. Eğitim programlarının yürüyüşünün etkin olarak izlenmesini ve tespit edilen sorunlara müdahale
edilmesini sağlamak
2.4.2. Öğrenci başarısının kurum dışı, bağımsız sınavlarla izlenmesini sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Her program başkanı tarafından akademik dönem ortasında, programın
yürüyüşüne ilişkin hazırlanan raporların standardının belirlenmesi (0-1)

Müdür Yardımcısı - Akademik

• Tüm programlarda, öğrenci memnuniyetine ilişkin yüzyüze
değerlendirme sayısı

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

• Başarı ortalamalarının, program, ders ve eğitmen bazında takip
edilme sisteminin oturtulması, sapma kriterlerinin ve müdahale
usullerinin tespiti (0-1)

Yüksekokul Müdürlüğü

• Havacılık programlarında, hazırlık sınıfında İngilizce seviyesinin Oxford
placement test vb. ölçme testleri ile izlenmesi ve başarısızlık halinde
durumun değerlendirilmesine yönelik mekanizmanın kurulması (0-1)
• Sertif ikalandırma, lisanslandırma vb. sınavların sonuçlarının izlenmesi
ve başarı-başarısızlık durumlarının değerlendirilmesine yönelik
mekanizmanın kurulması (0-1)

Müdür Yardımcısı - Akademik
Müdür Yardımcısı - Akademik

STRATEJİK HEDEFLER 2.5.
Öğrencilerimizin kariyer planlamasına destek olunması
FAALİYET
2.5.1. Kariyer planlamasına yönelik çalışmaların arttırılmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜSÜ

SORUMLU DEPARTMAN

• Yüksekokulumuzun diğer kurum ve kuruluşlarla yaptığı istihdamda
işbirliği protokollerinin sayısı

Müdür Yardımcısı - Uygulama/İstanbul
Bölüm Başkanları

STRATEJİK HEDEFLER 2.6.
Öğrencilerimizin araştırma becerilerinin geliştirilmesi
FAALİYET
2.6.1. Araştırma projesi yapılması gereken ders sayısının artırılmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜSÜ

SORUMLU DEPARTMAN

• Her programda araştırma projesi yapılan bir dersin yer alması (0-1)
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STRATEJİK HEDEFLER 2.7.
Programların eğitim amaç ve kazanımlarının kamuoyuna ilan edilmesi
FAALİYET
2.7.1. Yüksekokul internet sitesini, programların eğitim amaç ve kazanımlarını kamuoyuna ilan edecek
şekilde düzenlemek
PERFORMANS ÖLÇÜSÜ

SORUMLU DEPARTMAN

• Yüksekokulun internet sitesinde her bir program için kısa program
tanıtımı, eğitim programı, eğitim amaçları, kazanımları, TYYÇ matrisi vb.
bilgilerin yer alacağı bir internet sayfası oluşturmak ve güncel tutmak (0-1)

Kalite ve Program
Geliştirme Sorumlusu

STRATEJİK AMAÇ 3
Öğrenme, öğretme ve öğrenim süreçlerinin değerlendirilmesinde öğrenci merkezli bir eğitim
anlayışı izlemek
Kapadokya MYO, öğrenim süreçlerinde "öğrencileri" merkezde tutmayı hedef ler. “Girdiye” dayalı, öğretim
süresine ve kaynaklara yoğunlaşan, "biz ne öğrettik, nasıl öğrettik" soruları etrafında yapılanan bir öğretim
sistemi yerine, “çıktı” odaklı bir yaklaşımla öğrencilerin ne öğrendiğini, hangi becerileri kazandığını izlemeyi
hedef ler. Bu hedefe yönelik olarak mesleki yeterliliği izleme metodları geliştirir, öğrenci değerlendirmelerini
dikkate alır.
STRATEJİK HEDEFLER 3.1.
Eğitim programlarının, kredi yükü ve dağılımı açılarından dengeli ve tutarlı bir bütünlüğe kavuşturmak
üzere sürekli gözden geçirilmesi
FAALİYET
3.1.1. Programlarda yer alan derslerin kredilerinin öğrenci iş yükü dikkate alınarak belirlenmesini
(Avrupa Kredi Transfer Sisteminin uygulanmasını) sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Her bir ders için AKTS yükünün, iç ve dış paydaş değerlendirme
anketleri ile belgelendirilmesi ve öğrenci işleri programına
girilmesi (0-1)

Müdür Yardımcısı - Akademik

• Staj ve uygulama eğitimlerinin iş yüklerinin AKTS hesabına dahil
edilmesi (0-1)

Müdür Yardımcısı - Akademik
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STRATEJİK HEDEFLER 3.2.
Öğrencilerin temel akademik beceri eksikliklerinin tespit edilerek, kazanılması faydalı olacağı düşünülen
becerilerin yüksekokul genelinde çok sayıda öğrenciye ulaşacak şekilde verilmesi
FAALİYETLER
3.2.1. Temel akademik beceri eksikliklerinin tespit edilmesini sağlamak
3.2.2. Temel akademik beceri eksikliklerinin giderilmesine yönelik derslerin açılmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Tüm yeni başlayan öğrencilerin, temel matematik ve Türkçe becerisinin
çoktan seçmeli sınavla ölçülmesi (0-1)
• Seçmeli, takviye edici Türkçe ve matematik dersleri açılması (0-1)

Müdür Yardımcısı - Akademik
Müdür Yardımcısı - Akademik

STRATEJİK HEDEFLER 3.3.
Öğrencilerin yönetime ilişkin görüş ve isteklerini korkusuzca ve özgür şekilde duyurmalarını, yönetimde
aktif rol almalarını temin etmek için mekanizmaların kurulması
FAALİYET
3.3.1. Öğrenci Gelişimi ve Memnuniyetinden Sorumlu Müdür Yardımcılığının güçlendirilmesini sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Müdür yardımcılığına bağlı görev yapan personel sayısı

Yüksekokul Müdürü
Yüksekokul Sekreteri

• Öğrenci talep ve isteklerinin, ele alınma prensipleri ile takip süreç ve
usullerine ilişkin prosedürün yazılması (0-1)

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

STRATEJİK HEDEFLER 3.4.
Öğrencilerin yüksekokulumuzun işleyişine ilişkin prosedürler hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması
FAALİYETLER
3.4.1. Yeni başlayan öğrencilere Kapadokya MYO amaç ve değerlerinin; yüksekokul hayatının kurallarının
ve işleyişinin anlatıldığı bir oryantasyon çalışması yapmak
3.4.2. Yüksekokulun internet sitesinde, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı yönetmelik ve yönergelerin güncel
olarak bulunmasını sağlamak
3.4.3. Öğrenci bilgilendirmelerinin etkin şekilde yapılmasını sağlamak
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PERFORMANS ÖLÇÜLERİ
• Yeni başlayan öğrencilere yönelik olarak her akademik yıl başlangıcında
yüksekokulun genel işleyişi, sınav sistemi, notlandırma sistemi, itiraz
usulleri, mezuniyet koşulları vb. konularda oryantasyon toplantısı
yapılması, bilgi kitapçığı dağıtılması (0-1)
• Yönetmelik, yönerge, talimat vb. yayınlama prosedürünün
hazırlanarak, hayata geçirilmesi (0-1)
• Akademik takvimin yüksekokulumuzun internet sitesinden
yayınlanması (0-1)
• Duyuruların, yüksekokulumuz panolarından, internet sitesinden,
sms vb. mecralardan yapılma usullerinin belirlenmesi ve
bilgilendirmenin bu düzen dahilinde yapılması (0-1)
• Öğrencilerin, işleyişe ilişkin olarak sık sordukları soruların
cevaplarının internet sitesinde yer alması (0-1)

SORUMLU DEPARTMAN
Müdür Yardımcısı - Öğrenci
Kalite ve Program
Geliştirme Sorumlusu
Tanıtım ve Etkinlik Koordinatörü
Tanıtım ve Etkinlik Koordinatörü
Tanıtım ve Etkinlik Koordinatörü

STRATEJİK HEDEFLER 3.5.
Öğrencilerimizin yüksekokulumuzdan aldığı hizmetlerden memnuniyetlerinin arttırılması
FAALİYETLER
3.5.1. Öğrenci şikâyetlerinin ve taleplerinin yakından izlenmesini ve kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamak
3.5.2. Dönem sonlarında tüm öğrencilere değerlendirme anketi yapılmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ
• Canlı destek bilgisayar programı ile öğrencilerin şikayet ve bilgi
taleplerinin hızla cevaplanmasının sağlanması, cevaplama
süreçlerinin izlenmesinin sağlanması (0-1)

SORUMLU DEPARTMAN
Müdür Yardımcısı - Öğrenci

• EBYS sistemi ile öğrenci işlemlerinin hızlandırılması (0-1)

Kütüphane ve
Dokümantasyon Birimi

• Dönem sonlarında tüm öğrencilere yapılan değerlendirme anketi sayısı

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

STRATEJİK HEDEFLER 3.6.
Akademik başarının teşvik edilmesi
FAALİYETLER
3.6.1. Başarı bursları vermek ve bu bursların öğrencilere duyurulmasını sağlamak
3.6.2. Mezun olan öğrencilerin akademik başarısına göre ödüllendirilmesini sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Başarı bursu koşulları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi (0-1)

Müdür Yardımcısı - Öğrenci
Akademik Danışmanlar

• Mezuniyet derecelerinin ödüllendirme ile teşvik edilmesi (0-1)

Müdür Yardımcısı - Öğrenci
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STRATEJİK AMAÇ 4
Mesleğe uygun ve bir meslek sahibi olmaya istekli öğrencileri yüksekokulumuza kazandırmak ve
yüksekokulumuzun tanınırlığını arttırmak
Hedef imiz başarılı, mutlu, kendisi ile barışık, mesleğinde uzman, nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir. Bu
doğrultuda meslek seçiminin öneminin vurgulanması; mesleki eğitimin üniversite eğitiminden farkı
konusunda öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi; kamuoyundaki mesleki eğitime ilişkin olumsuz kanaatleri
giderecek bilgilendirme çalışmalarının yapılması öncelikli hedefimizdir.
STRATEJİK HEDEFLER 4.1.
Meslek tanıtımları yapılarak yüksekokulumuzu tercih eden öğrencilerin, kariyer yapmak niyetinde oldukları
alanı bilmelerinin, tanımalarının sağlanması ve doğru tercih yapmalarının temin edilmesi
FAALİYETLER
4.1.1. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimini güçlendirip çeşitlendirerek birimi daha etkin hale getirmek
4.1.2. Canlı destek sistemi kurularak öğrenci adaylarının bilgilendirilmesini sağlamak
4.1.3. Tüm programlarımızın gerektirdiği f iziksel ve ruhsal özelliklerin belirlenerek öğrenci adaylarına tercih
öncesinde ilan edilmesini ve böylelikle öğrencilerin doğru tercih yapmaya yönlendirilmesini sağlamak
4.1.4. Lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtım seminerleri düzenlemek
4.1.5. Lise ve özel öğretim kurumlarının rehberlik öğretmenlerine yönelik, meslek ve program seçimi
konularında bilgilendirmeler yapmak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Tanıtım ve Halkla İlişkiler Biriminin personel sayısı

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

• Canlı destek programının, internet sitemize entegre edilmesi (0-1)

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

• İnternet sitesi ve ÖSYM klavuzunda f iziki ve ruhsal özelliklerin ilan
edilmesi (0-1)

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

• Fiziki özellikleri tutmayan öğrencilerin tercih yapması halinde
izlenecek prosedürün hazırlanması (0-1)

Öğrenci İşleri Birimi

• Seminer adedi ve seminere katılan öğrenci adedi

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

• Veri tabanında kayıtlı rehberlik öğretmeni sayısı

Müdür Yardımcısı - Öğrenci
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STRATEJİK HEDEFLER 4.2.
Mesleğe uygun öğrencilerin yüksekokulumuzu tercih etmesinin teşvik edilmesi
FAALİYET
4.2.1. Öğrenci adaylarına kişilik envanteri testi (DISC) uygulamak ve kişilik testi uygulanan öğrenciler
içerisinden yüksekokulumuzda yürütülen programlara uygun olduğu tespit edilenleri, mesleki
eğilim bursuyla yüksekokulumuzu tercih etmeye yönlendirmek
PERFORMANS ÖLÇÜSÜ

SORUMLU DEPARTMAN

• Öğrenci adaylarına yönelik yapılan DISC kişilik envanteri sayısı

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

STRATEJİK HEDEFLER 4.3.
Yüksekokulumuzun tanınırlığının arttırılması
FAALİYETLER
4.3.1. Yüksekokulumuzun kamuoyundaki bilinirliğinin arttırılmasını sağlamak
4.3.2. Yüksekokulumuzu tercih eden öğrenci sayısının arttırılmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Basılı ve görsel medyada tanıtım amaçlı çıkan yayın sayısı

Tanıtım ve Etkinlik Koordinatörü

• Tüm programlarımızın Google arama motorunda İç Anadolu bölgesinde
Tanıtım ve Etkinlik Koordinatörü
ilk sayfada, İstanbul bölgesinde ilk iki sayfada yer almasının sağlanması (0-1)
• Yüksekokul internet sitesinin aylık ortalama ziyaret edilme sayısı

Tanıtım ve Etkinlik Koordinatörü

• Facebook resmi hesabının takipçi sayısı

Tanıtım ve Etkinlik Koordinatörü

• Instagram resmi hesabının takipçi sayısı

Tanıtım ve Etkinlik Koordinatörü

• Her bir program için, "programı tercih eden öğrenci sayısı/kontenjan" oranı

Müdür Yardımcısı - Öğrenci
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STRATEJİK AMAÇ 5
Öğretim altyapısını iyileştirmek.
Kapadokya MYO öğrenci ve öğretim elemanlarına gelişmiş eğitim-öğretim imkanları sunmak için altyapısını
geliştimeyi hedef ler. Moderņ öğretim tekniklerinin gereği olan teknolojik altyapıyı sağlamak, kütüphane
hizmetlerini geliştirmek, bilişim olanaklarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak, öğrenciler ile ilgili akademik
idari süreçleri elektronik ortama aktararak bilgi paylaşımını hızlandırmak, arşivlemeyi kolaylaştırmak ve
sürdürülebilir kılmak önceliklerimizdir.
STRATEJİK HEDEFLER 5.1.
Dersliklerin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi
FAALİYETLER
5.1.1. İhtiyaca yönelik farklı büyüklükteki dersliklerin sayılarının artırılmasını sağlamak
5.1.2. Derslik altyapılarını ve f iziksel koşulları ergonomik tasarım ilkelerini gözeterek iyileştirmek
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ
• Öğrenci başına düşen derslik alanı (m2)

SORUMLU DEPARTMAN
Yüksekokul Sekreterliği

• Her yarıyıl için derslik kullanım ve doluluk oranları

Yüksekokul Sekreterliği

• Ergonomik olarak iyileştirilmiş sınıf sayısı

Yüksekokul Sekreterliği

STRATEJİK HEDEFLER 5.2.
Yüksekokul bünyesinde yürütülmekte olan uygulama eğitimleri için yeterli sayıda ve donanımda atölye,
laboratuvar vb. oluşturulması
FAALİYETLER
5.2.1. Binicilik tesisinin Mustafapaşa'ya taşınmasını ve imkânlarının geliştirilmesini sağlamak
5.2.2. Uçak teknisyenliği uygulama eğitimleri için, faal bir uçak temin etmek
5.2.3. Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini faaliyete geçirmek
5.2.4. Diş Protez Programı Uygulama Laboratuvarının açılmasını sağlamak
5.2.5. Nevşehir'de Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi açmak
5.2.6. Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezini faaliyete geçirmek
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PERFORMANS ÖLÇÜLERİ
• Binicilik tesisi inşaatının tamamlanarak, faliyete geçirilmesi (0-1)

SORUMLU DEPARTMAN
Yüksekokul Sekreterliği

• Uçak teknolojisi programı için faal bir uçak temin edilerek eğitimde
kullanılmaya başlanması (0-1)

Yüksekokul Sekreterliği

• ADS merkezi inşaatının tamamlanarak, faliyete geçirilmesi (0-1)

Yüksekokul Sekreterliği

• DP Uygulama Laboratuvar inşaatının tamamlanarak, faliyete
geçirilmesi (0-1)

Yüksekokul Sekreterliği

• ÇGUAM inşaatının tamamlanarak, faliyete geçirilmesi (0-1)

Yüksekokul Sekreterliği

• Fizik Tedavi ve SYM inşaatının tamamlanarak, faliyete geçirilmesi (0-1)

Yüksekokul Sekreterliği

STRATEJİK HEDEFLER 5.3.
Bilişim olanaklarının geliştirilmesi; internete ulaşımda etkin kullanım ve dağıtımın sağlanması
FAALİYETLER
5.3.1. Kablosuz internet erişimi imkânının açık ve kapalı alanlara yaygınlaştırılmasını sağlamak
5.3.2. Derslerde öğretilen yazılımları çeşitlendirmek
5.3.3. Uzaktan öğretim derslerini yaygınlaştırmak
5.3.4. Yüksekokul web sitesini mobil uyumlu hale getirmek
5.3.5. Ders ve sınıf programı dağıtımı işlerini otomasyon üzerinden yürütmek
5.3.6. Ders yeterlikleri, öğrenim çıktıları vb. verilerin öğrenci işleri yazılımına entegre edilmesini ve yazılım
üzerinden internet ortamında yayınlanmasını sağlamak
5.3.7. Öğrenci işleri yazılımının mobil uyumunu sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Kablosuz internet erişim imkanı olan iç ve dış mekanların oranları

Bilgi İşlem Birimi

• Her programda en az bir mesleki yazılım öğretilmesi (0-1)

Müdür Yardımcısı - Akademik

• Her programda uzaktan öğretim oranının %20'ye ulaşması (0-1)

Müdür Yardımcısı - Akademik

• Web sitesi mobil uyum oranı

Bilgi İşlem Birimi

• Ders ve sınıf dağıtımı için yazılım temin edilmesi (0-1)

Bilgi İşlem Birimi

• AKTS - Bologna bilgi paketi oluşturulması (0-1)

Bilgi İşlem Birimi

• Öğrenci işleri yazılımının mobil uyumlu hale getirilmesi (0-1)

Bilgi İşlem Birimi
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STRATEJİK HEDEFLER 5.4.
Öğrencilerle ilgili idari süreçlerin tamamıyla elektronik ortama aktarılması, hızlandırılması ve kolaylaştırılması
FAALİYETLER
5.4.1. Öğrenci işleri yazılımının iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak
5.4.2. İngilizce hazırlık birimi uygulamalarının öğrenci işleri yazılımına entegrasyonunu sağlamak
5.4.3. Öğrenci evlerine ilişkin şikâyetlerin çözümlenme sürecini tanımlamak
5.4.4. Öğrenci evlerine ilişkin şikâyet sayısının azaltılmasını sağlamak
5.4.5. Akademik ve idari süreçleri hızlandırmak üzere, iletişimi kolaylaştıracak yazılımlar temin etmek ve bu
yazılımların öğrencilerin kullanımına açılmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Öğrenci şikayeti / öğrenci sayısı oranı

Eğitim Planlama Koordinatörü

• Hazırlık sınıfı eğitim programının öğrenci işleri yazılımına entegrasyonu (0-1)

Öğrenci İşleri Birimi

• Öğrenci evleri şikayetlerinin giderilmesine yönelik prosedür
oluşturulması (0-1)

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

• Canlı Destek Programına gelen şikayet sayısı

Öğrenci Evleri Müdürü

• Tüm öğrenci dilekçelerinin EBYS'ye girilmesi (0-1)

Kütüphane ve
Dokümantasyon Birimi

• E-imza sisteminin faliyete geçirilmesi (0-1)

Kütüphane ve
Dokümantasyon Birimi

• Müşteri ilişkileri yazılımı (CRM) temin edilmesi ve ilgili prosedürlerin
tamamlanması (0-1)

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

STRATEJİK HEDEFLER 5.5.
Yüksekokul binalarının afet ve yangın risklerinin azaltılması
FAALİYETLER
5.5.1. Kapadokya yerleşkesinde bulunan derslik, öğrenci evi vb. binalara yangın alarmının ve söndürme
sistemlerinin kurulmasını sağlamak
5.5.2. Kapadokya yerleşkesinde bulunan derslik, öğrenci evi vb. binaların deprem güçlendirme çalışmalarının
tamamlanmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Kapadokya yerleşkesi yangın önleme tedbirlerinin alınması (0-1)

İdari, Destek ve
Teknik Hizmet Birimi

• Eğitim ve konaklama binalarının güçlendirilmesi (0-1)

İdari, Destek ve
Teknik Hizmet Birimi
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STRATEJİK HEDEFLER 5.6.
Yüksekokulun kütüphane hizmetlerinin ve olanaklarının geliştirilmesi
FAALİYETLER
5.6.1. Yüksekokul kütüphanesinin tematik kaynaklarla zenginleştirilmesini sağlamak
5.6.2. Elektronik veri tabanlarına ulaşım imkânını arttırmak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Kütüphanede bulunan tematik kitap sayısı
• Okulumuzun eğitim verdiği alanlarda ücretsiz veritabanlarına
ulaşımın sağlanması (0-1)

Kütüphane ve
Dokümantasyon Birimi

• ANKOS üyeliği ve elektronik veri tabanlarına ulaşımın sağlanması (0-1)

STRATEJİK AMAÇ 6
Öğrencilerimizin yükseköğretim deneyimlerini zenginleştirerek ve hayat kalitelerini yüksek
tutarak memnuniyetlerini arttırmak
Öğrencilerimizin gelişiminde, akademik faaliyetler ve mesleki deneyimin yanında sosyal, kültürel, sportif
faaliyetlerin de önemli yer tuttuğuna inanıyor, kişisel gelişimlerini destekliyoruz. Artan öğrenci sayımız
sonucu ortaya çıkan barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçları ile sosyalleşme mekanlarını geliştirmeye
büyük önem veriyoruz.
STRATEJİK HEDEFLER 6.1.
Öğrencilerimizin konaklama hizmetlerine makul bedelle ve kolay şekilde ulaşmalarının temin edilmesi
FAALİYETLER
6.1.1. Ürgüp'te öğrenci evleri işletilmesi, mevcut işletmelerle sözleşme yapılarak hizmetin
çeşitlendirilmesi ve standardının arttırılmasını sağlamak
6.1.2. İstanbul'da öğrenci evleri işletilmesi, mevcut işletmelerle sözleşme yapılarak hizmetin
çeşitlendirilmesi ve standardının arttırılmasını sağlamak
6.1.3. Mustafpaşa'da öğrenci evleri işletilmesi, mevcut işletmelerle sözleşme yapılarak hizmetin
çeşitlendirilmesi ve standardının arttırılmasını sağlamak
6.1.4. Mustafapaşa'da evlerde yapılan öğrenci pansiyonculuğunun teşvik edilmesini, pansiyonculuk
konusunda bir akreditasyon sistemi geliştirilerek sisteme standardizasyon kazandırılmasını sağlamak
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PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Ürgüp konaklama kapasitesi

Yüksekokul Sekreterliği

• İstanbul konaklama kapasitesi

Yüksekokul Sekreterliği

• Mustafapaşa konaklama kapasitesi

Yüksekokul Sekreterliği

• Sisteme dahil edilecek hane sayısı

Yüksekokul Müdürlüğü

STRATEJİK HEDEFLER 6.2.
Öğrenciye, makul bedelle sağlıklı beslenme imkanının sağlanması
FAALİYETLER
6.2.1. Mustafapaşa'da kafeterya açılmasını sağlamak
6.2.2. Mustafapaşa'da eğitim binalarına içecek ve “snack” makinaları konulmasını sağlamak
6.2.3. İstanbul yerleşkesine içecek ve “snack” makinaları konulmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Mustafapaşa'da kafeterya açılması (0-1)

Yüksekokul Sekreterliği

• Mustafapaşa yiyecek içecek makinası sayısı

İdari, Destek ve
Teknik Hizmet Birimi

• İstanbul yiyecek içecek makinası sayısı

İdari, Destek ve
Teknik Hizmet Birimi

STRATEJİK HEDEFLER 6.3.
İstanbul Sabiha Gökçen yerleşkesinin f iziki imkanlarının geliştirilmesi
FAALİYETLER
6.3.1. Derslik sayısını arttırmak
6.3.2. Öğrenci evi açılmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• İstanbul yerleşkesi derslik sayısı

İdari, Destek ve
Teknik Hizmet Birimi

• İstanbul yerleşkesi öğrenci konaklama kapasitesi

İdari, Destek ve
Teknik Hizmet Birimi
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STRATEJİK HEDEFLER 6.4.
Engelli öğrencilerin eğitimlerinin önündeki engellerin kaldırılmasına destek verilmesi
FAALİYET
6.4.1. Yüksekokul tesislerini engelli öğrencilerin kullanımına uygun hale getirmek
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Engelli tasarım ilkesine uygun mekan düzenlenmesi (0-1)

Yüksekokul Sekreterliği

• Yerleşke içi yolların engelliler için haritalanma oranı

Yüksekokul Sekreterliği

STRATEJİK HEDEFLER 6.5.
Öğrenci sayısı oranında öğrenci dinlenme ve çalışma alanlarının oluşturulması
FAALİYETLER
6.5.1. Mustafapaşa yerleşkesinde açık-kapalı alan düzenlemeleri yapmak
6.5.2. İstanbul yerleşkesinde açık-kapalı alan düzenlemeleri yapmak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Nevşehir yerleşkesinde medrese ek bina avlusunda oturma alanı
oluşturulması (0-1)

İdari, Destek ve
Teknik Hizmet Birimi

• İstanbul yerleşkesinde kantin oturma alanının genişletilmesi,
üzerinin kapatılması (0-1)

İdari, Destek ve
Teknik Hizmet Birimi

STRATEJİK HEDEFLER 6.6.
Öğrencilerin yüksekokul deneyimlerinin zenginleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için gerekli ortamın yaratılması
FAALİYETLER
6.6.1. Öğrencilerimizin sportif faaliyetlere yönlendirilmesini sağlamak
6.6.2. Öğrenci etkinliklerinin arttırılmasını, zenginleştirilmesini sağlamak
6.6.3. Spor altyapısını geliştirmek
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ
• Spor etkinliklerinin sayısı
• Yüksekokul bünyesinde bulunan bisiklet sayısı
• Atçılık sporu ile uğraşan öğrenci sayısı
• Öğrenci kulübü sayısı
• Kültürel etkinlik sayısı
• Kulüp etkinliği sayısı
• Konsey etkinliği sayısı
• Mustafapaşa açık basketbol sahasının kapatılarak, çok amaçlı spor
alanı oluşturulması (0-1)
• İstanbul'da spor alt yapısı oluşturmak (0-1)
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SORUMLU DEPARTMAN
Sağlık, Kültür ve Spor Birimi
Sağlık, Kültür ve Spor Birimi
Sağlık, Kültür ve Spor Birimi
Sağlık, Kültür ve Spor Birimi
Sağlık, Kültür ve Spor Birimi
Sağlık, Kültür ve Spor Birimi
Sağlık, Kültür ve Spor Birimi
İdari, Destek ve Teknik Hizmet Birimi
İdari, Destek ve Teknik Hizmet Birimi
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STRATEJİK HEDEFLER 6.7.
Öğrencilerin ruh sağlığı konusunda önleyici ve destekleyici çalışmaların ve etkinliklerinin artırılması
FAALİYETLER
6.7.1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından ruh sağlığı konusunda önleyici ve bilgilendirici
eğitim ve seminerler yapılmasını sağlamak
6.7.2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Biriminden randevu alarak görüşme yapan öğrenci sayısının
artırılmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Rehberlik birimi seminer adedi

Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Birimi

• Rehberlik birimi seminerlerine katılımcı adedi

Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Birimi

• Rehberlik biriminden randevu alarak görüşme yapan öğrenci adedi

Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Birimi

STRATEJİK AMAÇ 7
Yüksek nitelikli akademik ve idari personel istihdamını sağlamak ve sürdürmek
Kapadokya MYO'nun tüm akademik birimlerinde, mesleki deneyime sahip, nitelikli ve gelişmeye açık
akademik personel istihdamının sürekliliğini sağlamaya yönelik politikaların geliştirilmesi temel
amaçlarımızdandır. Yüksekokulumuzda, akademik kadroların istihdamında mesleki deneyime büyük
önem verilmektedir. Mesleki deneyimin arttırılmasına ve sektör çalışanlarının istihdamına özen
gösterilmektedir. Kapadokya MYO akademik ve idari kadroları ile bir ailedir. Tüm aile bireylerinin mesleki
ve bireysel gelişimine ve hayat standartlarının yükseltilmesine destek olunmakta, personelin, motivasyon,
bağlılık ve üretkenliklerinin arttırılmasına önem verilmektedir. Akademik ve idari birimlerdeki işleyişin en
verimli düzeyde sürdürülmesini mümkün kılacak nitelikli idari personel istihdamına yönelik çalışmalar
yürütülmektedir.
STRATEJİK HEDEFLER 7.1.
Nitelikli akademik personel istihdamına yönelik politikalar geliştirilmesi
FAALİYETLER
7.1.1. Programlara nitelikli öğretim elemanları kazandırmak için faaliyetler yapmak
7.1.2. İngilizce ders anlatabilme yeterliliğine sahip öğretim elemanlarının sayısını yükseltmek
7.1.3. Sektör temsilcilerinin yüksekokulumuzda ders vermeye teşvik edilmesini sağlamak
7.1.4. Akademik kadronun işe alınması, atanması ve yükseltilmesine ilişkin açık ve objektif süreçler
izlenmesini temin etmek
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PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• İstihdam edilen sağlık uygulama eğitmen sayısı

İnsan Kaynakları Birimi

• İngilizce ders anlatabilme yeterliliğine sahip öğretim elemanı sayısı

İnsan Kaynakları Birimi

• Yüksekokulumuzda görev yapan sektör temsilcisi sayısı

Müdür Yardımcısı - Akademik

• Akademik kadro ihtiyacının belirlenmesi ve karşılanmasına ilişkin
prosedür oluşturulması (0-1)

Müdür Yardımcısı - Akademik

• Akademik başvuru veri tabanı oluşturulması (0-1)

İnsan Kaynakları Birimi

• Yüksekokul dışından ders vermek üzere öğretim elemanı seçim ve
davet prosedürlerinin belirlenmesi (0-1)

Müdür Yardımcısı - Akademik

• Yüksekokul bünyesindeki öğretim elemanlarının veya ders
görevlendirmelerinin ve görevlendirmenin ders içerikleri ile
örtüşmesinin prosedür ile güvence altına alınması (0-1)

Müdür Yardımcısı - Akademik

STRATEJİK HEDEFLER 7.2.
Akademik personelin yüksekokul işleyişi usul ve esaslarına hâkim olmasının sağlanması
FAALİYET
7.2.1. Akademik yıl başlangıcında tüm akademik personele bilgilendirme toplantıları yapmak ve
bilgilendirme kitapçıkları dağıtmak
PERFORMANS ÖLÇÜSÜ
• Toplantılara katılan personel oranı

SORUMLU DEPARTMAN
Müdür Yardımcısı - Akademik

STRATEJİK HEDEFLER 7.3.
Akademik ve idari çalışanlara verilen destek hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması
FAALİYETLER
7.3.1. Geçici konaklama ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
7.3.2. Çalışanların çocuklarına yönelik eğitim desteklerini sürdürmek ve geliştirmek
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Misaf irhane oda sayısı

Yüksekokul Sekreterliği

• Çocuk Gelişimi ve Uygulama Merkezinden yararlanan personel sayısı

Yüksekokul Sekreterliği
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STRATEJİK HEDEFLER 7.4.
Akademik kadronun gelişimini destekleyecek faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması
FAALİYETLER
7.4.1. Öğretim elemanlarının, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını desteklemek
7.4.2. Öğretim elemanlarının mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve uzmanlıklarını geliştirmelerini
desteklemek
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Yüksek lisans ve doktoraya devam eden öğretim elemanı oranı

İnsan Kaynakları Birimi

• Sektörde staj/çalışma sayısı (kişi)

İnsan Kaynakları Birimi

STRATEJİK HEDEFLER 7.5.
Akademik kadronun eğitsel performansının izlenmesi, geliştirilmesi ve başarının ödüllendirilmesine yönelik
mekanizmalar kurulması
FAALİYETLER
7.5.1. Her yıl sonunda, akademik personel performans değerlendirmesi yapmak ve sonuçların personelle
paylaşılmasını sağlamak
7.5.2. Sözleşme yenilemelerinde kalite standardının getirilmesini sağlamak
7.5.2. Başarılı akademik personelin tespiti, mezuniyet töreninde açıklanması ve ödüllendirilmesini sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Akademik performans değerlendirmesi yapılması (0-1)

Müdür Yardımcısı - Akademik

• Sözleşme yenilemenin performans değerlendirme formlarına
baz edilmesi (0-1)

İnsan Kaynakları Birimi

• Prosedür geliştirilmesi (0-1)

Yüksekokul Müdürlüğü

STRATEJİK HEDEFLER 7.6.
İdari kadronun gelişimini destekleyecek faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması
FAALİYET
7.6.1. İdari kadronun hizmetiçi eğitimlerle geliştirilmesini sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜSÜ

SORUMLU DEPARTMAN

• Hizmetiçi eğitim verilen idari personel sayısı

İnsan Kaynakları Birimi
36

2016-2020
STRATEJİKPLAN

STRATEJİK AMAÇ 8
Toplumsal hizmetlerin arttırılması yolu ile sosyal sorumluluk bilincini yerleştirmek
Amacımız, yüksekokulumuz ile toplum arasındaki bağların toplumsal hizmet ve sosyal sorumluluk anlayışı
esas alınarak güçlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda temel hedef imiz, bölgemizde okul öncesi eğitime
katkıda bulunulması, yaşam boyu eğitime katkının çeşitlendirilerek sürdürülmesi, bölgemizin turizm
aktivitelerinin çeşitlendirilmesine katkıda bulunulması, doğal ve kültürel varlıkların korunması ve komşu
yaşam alanlarında sosyal destek projeleri uygulanması olarak belirlenmiştir.
STRATEJİK HEDEFLER 8.1.
Bölgemizin sosyal ve kültürel gelişimine destek verilmesi
FAALİYETLER
8.1.1. Kurum içi ve kurum dışı paydaşların bir araya getirilmesi ile sosyal sorumluluk projeleri
düzenlenmesini sağlamak
8.1.2. Bölgemizin sosyal hayatına, sanatsal ve kültürel aktivitelerle katkıda bulunulmasını sağlamak
8.1.3. Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinin genişletilmesini sağlamak
8.1.4. Ortak projeler geliştirmek ve kamu yararını ilgilendiren konularda danışmanlık vermek yoluyla yerel
yönetimlerle ve kamuyla ilişkileri kuvvetlendirmek
8.1.5. Çevre halkına ihtiyaca yönelik eğitimler düzenlemek
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Her yıl düzenlenecek sosyal sorumluluk projesi adedi

Sağlık, Kültür ve Spor Birimi

• Öğrenci dışı katılımcılara açık konser, söyleşi vb. etkinlik adedi
• Eğitim almakta olan çocukların sayısı

Sağlık, Kültür ve Spor Birimi
Çocuk Gelişimi Uygulama
ve Araştırma Merkezi

• SLOT hizmet merkezi gerçek zamanlı balon takip sistemi
yazılımının geliştirilmesi (0-1)

Müdür Yardımcısı Uygulama/İstanbul

• SLOT takip yazılımının geliştirilmesi (0-1)

Müdür Yardımcısı Uygulama/İstanbul

• SEM kapsamında bölgede eğitim verilen kişi sayısı

SEM Müdürü
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STRATEJİK AMAÇ 9
Kurumsal yönetim süreçlerimizi kalite yönetimi anlayışını temel alarak iyileştirmek
Yüksekokulumuz, tüm iç ve dış paydaşlarının memnuniyetini esas alan kalite anlayışı ile stratejik planlama
süreci ve uygulamalarını yaygınlaştırarak kurum kültürünün temel bir parçası haline getirmeyi
hedef lemektedir. Akademik ve idari birimlerin kendi stratejik plan çalışmaları ile insan kaynakları
planlamasının kurumsallaştırılmasına yönelik çalışmalara destek vererek, bu çalışmaların uygulamaya
konmalarını sağlamak temel hedef lerimiz arasındadır. Tüm faaliyetlerimize ilişkin özdeğerlendirme
kültürünün ve uygulamalarının yerleştirilmesi yanında tüm iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve süreç yönetiminin
kurumsallaştırılması hedef lenmektedir.
STRATEJİK HEDEFLER 9.1.
Entegre yönetim bilgi sistemi ve bilgi işlem altyapısının geliştirilerek iç ve dış paydaşlara verilen hizmetlerin
kalitesinin arttırılması
FAALİYETLER
9.1.1. Şikâyet ve dileklerin çözümlenme süreçlerinin şeffaf şekilde izlenmesini sağlamak
9.1.2. İç ve dış yazışmaların elektronik ortama geçirilmesi suretiyle süreçlerin hızlandırılmasını sağlamak
9.1.3. Öğrenci işleri bilgi sisteminin tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanılmasına ilişkin
çalışma yapılmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Canlı destek verebilen bir CRM programının faliyete geçirilmesi (0-1)

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

• Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulması

Kütüphane ve
Dokümantasyon Birimi

• Öğrenci otomasyon programının tüm modülleri ile kullanılmasının
sağlanması (0-1)

Öğrenci İşleri Birimi

STRATEJİK HEDEFLER 9.2.
Hizmet alanların memnuniyetini esas alan kalite anlayışı ile verdiğimiz hizmetin kalitesininin sürekli
iyileştirilmesi
FAALİYET
9.2.1. Etkin bir kalite yönetim sistemi kurulmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜSÜ

SORUMLU DEPARTMAN
Kalite ve Program
Geliştirme Sorumlusu

• ISO 9001: 2008 belgesi almak (0-1)
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STRATEJİK HEDEFLER 9.3.
Stratejik planlama süreci ve uygulamalarının kurumsallaştırılmasının sağlanması
FAALİYET
9.3.1. Akademik ve idari birimlerin kendi stratejik planlarını yapmalarının desteklenmesini sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜSÜ

SORUMLU DEPARTMAN

• Güncel stratejik plana sahip birim sayısı

Strateji Geliştirme Birimi

STRATEJİK AMAÇ 10
Yüksekokulun kaynaklarını etkin yönetim ve mali kaynakların çeşitlendirilmesi sureti ile artırmak.
Mali kaynakların çeşitlendirilerek arttırılması ve en verimli şekilde yönetilmesi, Kapadokya MYO'nun
hedef lerine ulaşabilmesi için en önemli parametrelerden biridir. Öğrenci evleri gelirleri, merkez gelirleri,
bağışlar ile ulusal-uluslararası fonlardan elde edilen gelirlerin arttırılması için çalışılmaktadır.
STRATEJİK HEDEFLER 10.1.
Yüksekokul mali kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli değerlendirilmesine yönelik bir mali yönetim
sisteminin şeffaf bir yönetim anlayışı içinde güçlendirilmesi
FAALİYETLER
10.1.1. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik bütçenin tüm paydaşlar tarafından
müştereken hazırlanması ve disiplin içerisinde uygulanmasını sağlamak
10.1.2. Kaynak yönetiminin etkin yapılmasını temin amacıyla, yüksekokul müdürlüğüne sunulan yönetim
muhasebesi raporlarının zamanında ve doğru olarak teslimini sağlamak
10.1.3. Öğrenci alacaklarının minimum kayıpla tahsil edilmesini sağlamak
10.1.4. Muhasebe, satın alma ve insan kaynaklarının işleyiş sisteminin ve yasal yükümlülüklerin hatasız şekilde
yerine getirildiğinin bağımsız dış denetim kuruluşları tarafından kontrol edilmesini sağlamak
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PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Bütçe prosedürünün tamamlanması ve uygulanması (0-1)

Strateji Geliştirme Birimi

• Yatırım bütçe gerçekleşme oranı

Strateji Geliştirme Birimi

• Gelir bütçesi gerçekleşme oranı

Strateji Geliştirme Birimi

• Gider bütçesi gerçekleşme oranı

Strateji Geliştirme Birimi

• Tahsilat raporu tesliminin zamanında gerçekleşmesinin sağlanması (0-1) Strateji Geliştirme Birimi
• Bütçe - f iili durum analizi raporunun zamanında gerçekleşmesinin
sağlanması (0-1)

Strateji Geliştirme Birimi

• Stok takip raporunun zamanında gerçekleşmesinin sağlanması (0-1)

Strateji Geliştirme Birimi

• Yasal takibe geçilen alacak / toplam alacak oranı

Strateji Geliştirme Birimi

• Bağımsız dış denetim raporunda tekrar eden bulgu sayısı

Strateji Geliştirme Birimi

• Her bir denetimde yeni bulgu sayısı

Strateji Geliştirme Birimi

STRATEJİK HEDEFLER 10.2.
Mali kaynakların çeşitlendirilmesi
FAALİYET
10.2.1. Öğrenci eğitim alacakları dışında mali kaynaklar yaratılmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜSÜ

SORUMLU DEPARTMAN
Yüksekokul Müdürlüğü

• Eğitim gelirleri / toplam gelirlere oranı

STRATEJİK AMAÇ 11
Doğal ve kültürel varlıkları korumak
Kapadokya MYO, UNESCO Kültür Mirası olarak korunan, büyüleyici coğrafyası ve benzersiz tarihi eserleriyle
dünyanın gözbebeği Kapadokya’da tarihi binaların restore edilmesiyle oluşturulan bir yerleşkede eğitim
vermektedir. Doğal ve kültürel varlıkların korunması Yüksekokulumuz ana ilkelerindendir.
STRATEJİK HEDEFLER 11.1.
Kullanımımızdaki tarihi binaların korunması
FAALİYET
11.1.1. Kültür varlıklarımızın bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜSÜ

SORUMLU DEPARTMAN

• Koruma altına alınan sanat eseri niteliğindeki kültür varlıklarına
tadilat - restorasyon uygulanması (0-1)
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STRATEJİK HEDEFLER 11.2.
Doğal ve kültürel varlıkların korunması amacına yönelik akademik ve sosyal faaliyetlerin desteklenmesi
FAALİYETLER
11.2.1. Bölgemizin ağaçlandırma çalışmalarına katılmak
11.2.2. Çevre kulübünün aktif hale gelmesini sağlamak
11.2.3. Mustafapaşa'nın tabelalandırma projesinin hayata geçirilmesini sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Dikilen ağaç sayısı

Sağlık, Kültür ve Spor Birimi

• Çevre kulübü kurulması (0-1)

Sağlık, Kültür ve Spor Birimi

• Çevre konulu aktivite sayısı

Sağlık, Kültür ve Spor Birimi

• Çevre kulübü üye sayısı

Sağlık, Kültür ve Spor Birimi

• Proje tamamlanma yüzdesi

Mimari Restorasyon Programı

STRATEJİK AMAÇ 12
Yaşam boyu öğrenme ile bireylerin kendilerini sürekli yenilemesini temin etmek
Dünya çok hızlı değişmekte. Sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki bu değişimler, artık, bireylerin hayatları
boyunca eğitim almalarını gerekli kılıyor. Kapadokya MYO, bireyin günlük hayatını topluma uyumlu bir
şekilde sürdürebilmesinin ve mesleğindeki gelişmeleri yakından takip edebilmesinin ancak kendilerini
yenilemeleri ile mümkün olduğu bilinciyle, her yaştan ve meslek grubundan kişilerin katılabileceği eğitim
programlarıyla, bireylerin kişisel ve mesleki, gelişimlerine katkıda bulunmayı hedef lemektedir.
STRATEJİK HEDEFLER 12.1.
Öğrencilerimize yönelik kişisel gelişim eğitimlerinin sayısının artırılması
FAALİYETLERİ
12.1.1. Öğrencilere yönelik kişisel/mesleki gelişim kapsamında verilebilecek eğitimler tespit etmek
12.1.2. Yapılan tespitlere göre eğitimler düzenlemek ve aylık planda duyurulmasını sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Yaygın eğitimlerin belirlenmesi için yapılan anketlerin toplam
öğrenciye oranı

Müdür Yardımcısı - Öğrenci

• Yaygın eğitimlere katılan öğrencinin toplam öğrenciye oranı

Müdür Yardımcısı - Öğrenci
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STRATEJİK HEDEFLER 12.2.
Topluma yönelik hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin genişletilmesi
FAALİYETLER
12.2.1. Topluma yönelik kişisel/mesleki gelişim kapsamında verilebilecek eğitimleri araştırmak ve bu
araştırmalar doğrultusunda eğitim programları açmak
12.2.2. SEM eğitim geliştirme, yürütme ve tanıtım faaliyetlerinin prosedüre bağlanmasını sağlamak
12.2.3. SEM kapsamında eğitim verilecek kişi sayısının arttırılması sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Yaygın eğitim araştırma raporunun oluşturulması (0-1)

SEM Yönetim Kurulu
ve Yüksekokul Kurulu

• SEM prosedürünün yazılması (0-1)

SEM Yönetim Kurulu

• Yaygın eğitimlere dışarıdan katılan kişi sayısı

SEM Yönetim Kurulu

STRATEJİK HEDEFLER 12.3.
Uzaktan verilen eğitimlerin geliştirilerek tercih edilirliğinin artırılması ve eğitim kalitesinin
sürdürülebilirliğinin sağlanması
FAALİYETLER
12.3.1. Sektör analizleri yapmak ve analiz sonuçlarına göre çalışanlara yönelik uzaktan verilecek eğitimler
belirlemek
12.3.2. Yabancı dil eğitimlerinin asenkron kullanıma açılmasını sağlamak
12.3.3. Turist Rehberliği programında yer alan kültür derslerinin yaygın eğitim kapsamına alınmasını sağlamak
12.3.4. Çocuk Gelişimi programında yer alan Montessori yöntemi derslerinin asenkron kullanıma açılmasını
sağlamak
12.3.5. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında yer alan derslerin asenkron kullanıma açılmasını
sağlamak
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PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Dışarıya düzenlenen yaygın eğitim adedi

SEM Yönetim Kurulu

• Genel İngilizce A - 1 ve A - 2 seviye kurslarının kayıtlarının
tamamlanarak öğrencilerimizin kullanımına sunulması (0-1)

Yabancı Diller Birimi

• En çok tercih edilen iki yabancı dilde temel seviye kayıtlarının
tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunulması (0-1)

Yabancı Diller Birimi

• Turist Rehberliği programındaki kültür derslerinin yaygın eğitim
programına dönüştürülmesi ve kredilendirilmesi (0-1)

SEM Yönetim Kurulu
Turist Rehberliği Programı

• Montessori yöntemi eğitiminde asenkron takip edilebilecek derslerin
belirlenmesi ve kayıtların gerçekleştirilmesi (0-1)

SEM Yönetim Kurulu
Çocuk Gelişimi Programı

• Sivil havacılık alanında verilen eğitimlerde asenkron takip edilecek
eğitimlerin belirlenmesi ve kayıtların gerçekleştirilmesi (0-1)

SEM Yönetim Kurulu - Sivil Hava
Ulaştırma İşletmeciliği Programı

STRATEJİK AMAÇ 13
Dünyayı tanıyan bireyler yetiştirmek
Kapadokya MYO, içinde bulunulan toplumu tanımak kadar kendinden farklı ve uzak toplumları
öğrenmenin ve tanımanın önemine inanır. Öğrencilerin küresel farkındalık ve deneyimlerini
güçlendirmeyi hedef lemektedir.
STRATEJİK HEDEFLER 13.1.
Okulumuzun değişim programları dışındaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapacağı işbirliğinin artırılması
FAALİYETLERİ
13.1.1. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak yükseköğretim faaliyeti gerçekleştirmek üzere işbirliği
anlaşması yapmak
13.1.2. İşbirliği anlaşmaları kapsamında faaliyet gösterdiğimiz alanlarda uluslararası çalıştay, seminer
konferans vb. etkinlikler düzenlemek
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan anlaşma adedi

Uluslararası İlişkiler Birimi

• Uluslararası kurum ve kuruluşlarla düzenlenen çalıştay sayısı

Uluslararası İlişkiler Birimi
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STRATEJİK HEDEFLER 13.2.
Yurt dışı değişim programlarından faydalanan öğrenci ve akademik personel sayısının artırılması
FAALİYETLERİ
13.2.1. ERASMUS programı kapsamında başka üniversitelerle temas kurmak, ikili anlaşmalar gerçekleştirmek
13.2.2. Mevlana programı kapsamında başka üniversitelerle temas kurmak, ikili anlaşmalar gerçekleştirmek
13.2.3. Anlaşma yapılması muhtemel yurt dışındaki üniversiteleri ziyaret etmek
13.2.4. Değişim programlarının tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantıları yapmak
13.2.5. Değişim programlarından yararlananların geri bildirimlerini almak ve sonuçları değerlendirmek
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ

SORUMLU DEPARTMAN

• Erasmus programı kapsamında hareketlilik anlaşması sayısı

Uluslararası İlişkiler Birimi

• Mevlana programı kapsamında değişim anlaşması sayısı

Uluslararası İlişkiler Birimi

• Yurt dışı üniversite ziyareti sayısı

Uluslararası İlişkiler Birimi

• Uluslararası faaliyetlere ilişkin öğrenci bilgilendirme toplantıları
yapılması (0-1)

Uluslararası İlişkiler Birimi

• Uluslararası faaliyetlere ilişkin personel bilgilendirme toplantısı
yapılması (0-1)

Uluslararası İlişkiler Birimi

• Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması (0-1)

Uluslararası İlişkiler Birimi

STRATEJİK AMAÇ 14
Yurt içi ve yurt dışı ortaklarla işbirliği halinde araştırmalar yapmak
Yüksekokulumuzun temel hedef i mesleki eğitimde mükemmeliyeti sağlamaktır. Bu doğrultuda eğitim
vermekte olduğumuz alanlarda mesleki trendleri araştırmak, sektörlerdeki gelişmeleri takip etmek,
eğitim metodlarımızı bu değişikliklere uyumlu hale getirmek temel amaçlarımızdır. Bilgi birikimimizi
somut çıktılarla toplumsal faydaya dönüştürmeyi; toplumumuzun hizmetine sunmayı hedef leriz.
STRATEJİK HEDEFLER 14.1.
Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların sayısının arttırılması
FAALİYET
14.1.1. Uluslararası sempozyum düzenlenmek
PERFORMANS ÖLÇÜSÜ

SORUMLU DEPARTMAN

• Uluslararası sempozyum sayısı

Yüksekokul Müdürlüğü
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STRATEJİK HEDEFLER 14.2.
Yurt içi bildirilerin teşvik edilmesi
FAALİYET
14.2.1. Bildiri verilmesinin teşvik edilmesi amacı ile kaynak ayırmak
PERFORMANS ÖLÇÜSÜ

SORUMLU DEPARTMAN

• Teşvik verilecek bildiri sayısı

Yüksekokul Müdürlüğü

STRATEJİK HEDEFLER 14.3.
Yurt dışı bildirilerin teşvik edilmesi
FAALİYET
14.3.1. Bildiri verilmesinin teşvik edilmesi amacı ile kaynak ayırmak
PERFORMANS ÖLÇÜSÜ

SORUMLU DEPARTMAN

• Teşvik verilecek bildiri sayısı

Yüksekokul Müdürlüğü

STRATEJİK HEDEFLER 14.4.
Araştırma merkezi faaliyetlerinin arttırılması
FAALİYETLER
14.4.1. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yabancı dil öğreniminde karşılaştıkları güçlüklerin nedenlerini
araştırmak ve gerekirse çözüm geliştirmek üzere yeni öğretim metotları geliştirmek
14.4.2. Bölgemize ve sektörlerimize yönelik araştırma faaliyetlerinde bulunmak
PERFORMANS ÖLÇÜLERİ
• Araştırma, metod ve öğretim programı (0-1)

SORUMLU DEPARTMAN
Yüksekokul Müdürlüğü

• Araştırma ve geliştirme faaliyeti sayısı

Yüksekokul Müdürlüğü
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9. KONTROL VE DEĞERLENDİRME
Bu strateji planında belirtilen bütün faaliyetler, okulumuzun yönetim felsefesini oluşturan kalite anlayışı
doğrultusunda belirli bir sistematik yapı içinde düzenli olarak ölçülüp, kayıt altına alınıp anlamlı hale
getirilerek üst yönetime sunulacaktır.
Her birim tarafından hazırlanacak olan birim faaliyet raporları, iç denetim ekibi tarafından yapılacak olan
iç denetim sonuçları, performans izleme raporları, memnuniyet anketleri, bütçe takip analizleri ve finansal
ölçüm analizleri gibi veriler periyodik olarak toplanıp değerlendirilecektir.
Bu takip, kontrol ve değerlendirme sisteminde sorumluluk, hiyerarşik yapıya göre birim sorumlularından
başlayarak en üst yönetime kadar olacaktır. Bu çalışmada temel amaçlarımız;
1. Hedef lere maksimum seviyede ulaşmak,
2. Okulumuzun performansını yükseltmek,
3. Öğrencilere daha etkin ve efektif hizmet vermek,
4. Olası hataların önüne geçmek,
5. Oluşan hataları, tekrarı olmayacak şekilde düzeltmek,
6. Kaynakları zamanında ve doğru kullanmak,
7. Çalışanların ve hizmet alanların mutlu olduğu ortamı sağlamak,
8. Kayıt ve kontrol anlayışını yaygınlaştırmak,
9. Çözüm odaklı çalışma anlayışını yaygınlaştırmak.
10. Kurumda sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi bir kültür haline getirmektir.
Ek: 2016 – 2020 Yılları Arası Stratejik Plan Performans Ölçütleri Tablosu
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