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I-GENEL BİLGİLER 

A-Misyon ve Vizyon 

Misyonumuz 

Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki 

ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, mühendis ile işçi arasında, 

kamu ve özel sektörde hizmet pazarlamasında köprü kurabilecek üstün nitelikli eleman 

yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır. 

Vizyonumuz 

Teknik ve iktisadi-idari eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelere sahip, 

uluslararası platformda aranılır nitelikte mesleki beceri düzeyi yüksek elemanlar yetiştiren; 

Ulusal değerlerinden ödün vermeden, kamu ve özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde, öncü 

bir eğitim kurumu olmak 

 

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Yüksekokulumuzun Yönetimi Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreterinden 
oluşmakta olup, 10 Bölüm Başkanlığı bulunmaktadır. Bu bölümler Bilgisayar Teknolojileri, 
Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Çocuk Bakımı ve Gençlik 
Hizmetleri, Gıda İşleme, Mimarlık ve Şehir Planlama, Muhasebe ve Vergi, Ormancılık, 
Pazarlama ve Reklamcılık ile Yönetim ve Organizasyon Bölümleridir. Yüksekokulumuzda halen 
1 Doçent, 8 Dr. Öğr. Üyesi, 4 Dr.Öğretim Görevlisi, 9 Öğretim Görevlisi olmak üzere 22 
akademik, 8 idari personel ve 9 sürekli işçi bulunmaktadır.  

 

C-İdareye İlişkin Bilgiler 

1- Fiziksel Yapı 

Atabey Meslek Yüksekokulu Atabey ilçe merkezinde Gezirler Mahallesi Hıdırlık Mevkiinde 

bitkisel sit alanı olarak belirlenen üzeri 500 yıllık Ardıç ağaçları ile kaplı bulunan 250 dekarlık 

bir alanda 12667 m2 örtülü alanı bulunan ve 2 binadan oluşan fiziki imkânlarıyla hizmet 

vermektedir. 

Yüksekokulumuz 24 yıllık bir hizmet binasıdır. İlk yapılış amacı hastane olarak planlanmış daha 

sonra huzurevi olarak kullanılmaya başlamıştır. 1986 yılından 1994 yılına kadar huzurevi olarak 

hizmet veren bina daha sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü’nce Süleyman Demirel Üniversitesine Kiralanmıştır. 2000 yılına kadar Ziraat ve 

Orman Fakültesi olarak eğitim-öğretime açık olup, 2000-2001 Eğitim ve Öğretim yılı itibariyle 

Atabey Meslek Yüksekokulu olarak eğitime başlamıştır. 2006 yılında ise Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumundan 49 yıllığına devralınmıştır. 

Yüksekokulumuz üç katlı iki binadan oluşmaktadır, mevcut binanın 7225 m2 kapalı alanı 

kullanılmakta olup, fiziksel olarak yeterliliğe sahiptir. 



Zemin Kat: Yemekhane, Mescit ve Kütüphane 3 adet ders salonumuz mevcuttur. 

Öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmeleri için 2 adet fitnes spor salonumuz 

bulunmaktadır. 

1.Kat: İdari odalar, kantin, Konferans salonu ve 3 tane Bilgisayar Laboratuvarı, 2 tane de 

Bitkisel ve Hayvansal Üretimi Bölümüne bağlı (Fidan yetiştiriciliği Programı ve Tıbbı ve 

Aromatik Bitkiler Programı) Laboratuvar bulunmaktadır.  

2.Kat: Öğretim görevlisi Odaları ve 8 adet derslik bulunmaktadır.  

3.Kat: Öğretim görevlisi Odaları ve 8 adet derslik bulunmaktadır. 

Yüksekokulumuzun açık alanlarında çevre düzenlemesi yapılmış, ağaçlandırma ve 

çiçeklendirme çalışmaları da düzenli ve devamlı bir şekilde yapılmaktadır. Açık spor tesisi 

(Basketbol ve voleybol sahası) bulunmaktadır. 

 

2. Örgüt Yapısı 

Yüksekokulumuz örgüt yapısı aşağıda belirtilmiştir.  

 

 

Yüksekokulumuz bölüm kurulları, yüksekokul yönetim kurulu ve yüksekokul kurulu 
düzenli olarak toplantılarını yapmaktadır. Ayrıca yüksekokulumuzda belirli konularda 
komisyonlar ve koordinatörlükler çalışmalarını sürdürmektedir. Bu komisyon ve 
koordinatörlükler aşağıda sunulmuştur:  



 

Komisyonlar 

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu 

Staj Komisyonu 

Mezuniyet Komisyonu 

İntibak/Muafiyet/Yaz okulu/Yatay geçiş Komisyonu 

 

Koordinatörlükler 

Erasmus Koordinatörlüğü 

Engelli Birim Koordinatörlüğü  

Farabi Değişim Programı  

Mevlana Koordinatörlüğü 

 

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Yüksekokulumuz Üniversitemizin idari ve akademik faaliyetlerine ilişkin süreçlerin 
yönetilmesini ve izlenmesini sağlamak amacıyla kullandığı sistemlere dâhildir. Öğrenci 
Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi yoğun olarak 
kullanılan sistemlerdir. Ayrıca bir sistem bulunmamaktadır. 
 

Cinsi Sayı 

Masaüstü bilgisayar 61 

Taşınabilir bilgisayar 3 

Yazıcılar 27 

Projeksiyon 20 

Slayt makinesi 2 

Fotokopi makinesi 5 

Telefon 32 

Faks 1 

Televizyonlar 1 

Tarayıcılar 5 

 

4-İnsan Kaynakları 

Akademik Personel  

Unvan Sayı 

Doç. Dr. 1 

Dr.Öğr. Üyesi 8 

Öğr.Gör. Dr. 4 

Öğr.Gör. 9 

Toplam 22 
 



İdari Personel Durumu 

İdari Personel Sayı 

Yüksekokul Sekreteri 1 

Bilgisayar İşletmeni 3 

Memur 2 

Teknisyen 1 

Bekçi 1 

Toplam 8 

  

Sürekli İşçi  

Büro Personeli 1 

Temizlik Personeli 4 

Koruma ve Güvenlik Personeli 4 

Toplam 9 
 

5-Sunulan Hizmetler  

 

Yüksekokulumuz öğrenci sayıları  

Bölüm 
I. Öğretim II. Öğretim 

Toplam 
Erkek Kız Erkek Kız 

Bilgisayar Teknolojileri 79 41 4 0 124 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim 104 67 - - 171 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 36 37 20 8 101 

Muhasebe ve Vergi  22 14 2 0 38 

Ormancılık 158 25 66 2 251 

Pazarlama 1 0 0 0 1 

Toplam 400 184 92 10 686 

 

 

Bölümlere göre öğretim elemanı sayıları 

Bölümler Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi Öğr.Gör.Dr. Öğr.Gör. Toplam 

Bilgisayar 
Teknolojileri 

- - 1 - 4 5 

Bitkisel ve 
Hayvansal Üretim 

- 1 5 - 3 9 

Büro Hizmetleri 
ve Sekreterlik 

- - 1 - 1 2 

Çocuk Bakımı ve 
Gençlik 
Hizmetleri 

- - - 1 - 1 

Gıda İşleme - - - - - - 



Mimarlık ve Şehir 
Planlama 

- - - 1 - 1 

Muhasebe ve 
Vergi  

- - - - - - 

Ormancılık - - 1 - 1 2 

Pazarlama ve 
Reklamcılık 

- - - 1 - 1 

Yönetim ve 
Organizasyon 

- - - - - - 

Müdürlük 
Kadrosu 

- - - 1 - 1 

Müdür 1 - - - - 1 

Toplam 1 1 8 4 9 23 

 

 

Bölümler itibariyle mezun sayıları 

Bölümler 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 

Bilgisayar Teknolojileri 38 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim 24 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 19 

Muhasebe ve Vergi  10 

Ormancılık 86 

Pazarlama ve Reklamcılık 1 

Toplam 178 

 

Bölümlere Göre Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları 

Bölüm Adı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 

Bilgisayar Teknolojileri 1 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim - 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 2 

Muhasebe ve Vergi  1 

Ormancılık 2 

Toplam 6 

 

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Yüksekokulumuzda hiyerarşik bir yönetim modeli uygulanmaktadır. Yüksekokulumuzun 

organları, 2547 sayılı Kanun'un 20. maddesi gereğince Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu 

ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. Yüksekokul müdürü, üç yıl için doğrudan 

rektör tarafından atamakta olup süresi biten müdürün tekrar atanması mümkündür. Müdürün 

okulda görevli kadrolu öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı 

bulunur.Yüksekokul müdürü bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul 



bakımından yerine getirir. Yüksekokul Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve 

okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu 

ise müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından 

yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşmaktadır. 

 

Eğitim-öğretim ile ilgili operasyonel süreçler oluşturulurken öğretim elemanlarının görüşleri 

ilgili bölüm kurullarında ele alınır; gerektiğinde konu yüksekokul akademik kuruluna iletilir ve 

kurulun verdiği karar bölüm başkanlıklarına bildirilerek uygulamaya konur. 

 

Yüksekokulumuzda akademik personel ihtiyaçları yüksekokul müdürlüğü tarafından 

Rektörlüğe iletilmektedir. Rektörlüğün uygun görmesi halinde tarafından ilana çıkılmakta ve 

şartları sağlayan adaylar yazılı ve/veya sözlü sınava alınmaktadır. Başarılı olan adaylar ilgili 

bölümde göreve başlatılmaktadır. 

 

Yüksekokulumuzda kadrolu idari personele ek olarak hizmet alımı ile yan işlerde (temizlik, 

evrak taşıma, güvenlik vs.) istihdam edilecek personel görevlendirilebilmektedir. Ayrıca 

İŞKUR’dan toplum yararına çalışma kapsamında (geçici süreli) personel temin edilebilmektedir. 

Bu kapsamda yüksekokulumuzda iki personel görev yapmaktadır. İdari personel ve yardımcı 

hizmetler personeli yüksekokul sekreterine; yüksekokul sekreteri de yüksekokul müdürüne 

karşı sorumlu bulunmaktadır. 

 

İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin 

üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere; üniversite genelinde farklı alanlarda hizmet 

içi eğitimler verilmektedir. Ayrıca bu personelin kurum içi yükselmeleri maksadıyla rektörlük 

kanalıyla belirli dönemlerde kurum içi yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmaktadır. Bu 

sınavlarda başarılı olan idari personelin kurum içi yükselmelerinin önü açılmaktadır. 

 

Üniversitemiz devlet üniversitesi olması nedeniyle yüksekokulumuzun başlıca giderleri 

rektörlük tarafından yüksekokulumuza tahsis edilen bütçeden karşılanmaktadır. Her mali yıl 

genel bütçe teklifi hazırlanıp, İdari Mali İşler Daire Başkanlığına sunulmaktadır. 

Yüksekokulumuz akademik ve idari personelinin mali özlük haklarının düzenli bir şekilde 

hazırlanması ve gerekli ödemelerin yapılması sağlanmaktadır.  

 

İç Kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin; satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki 

ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ilişkin yer alan tespit ve 

değerlendirmeler; 5018 Sayılı Yasanın öngördüğü şekliyle yürütülmektedir. Görev ve yetkiler 

ilgililer için belirlenip tebliğ edilmektedir. Müdür ve Yüksekokul Sekreteri gerçekleştirme 

görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bütçe Kanununa göre gerekli kontroller yapılmaktadır. Risk 

alanları her türlü ödemeler hukuk düzenine bağlı olarak belli bir sisteme göre yürütülmektedir. 

İç kontrol faaliyetleri görevlilerce amirin bilgisi dâhilinde yapılıp, sözlü ya da yazılı olarak 

Yüksekokul idaresine bildirilmektedir. Çalışmalar genel olarak internet ortamında yapılmakta, 



ayrıca bu bilgiler bilgisayarda ve dosyalarımızda saklanmaktadır. Sistem ve faaliyetler görev 

yetki paylaşımı ile sürekli takip ve kontrol edilmektedir. 

 

II-AMAÇ ve HEDEFLER 

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri 

Yönetim açısından amaç; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin işleyişine katkıda 

bulunmaktır. “Teknik ve iktisadi-idari eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik 

gelişmelere sahip, uluslararası platformda aranılır nitelikte mesleki beceri düzeyi yüksek 

elemanlar yetiştiren; Ulusal değerlerinden ödün vermeden, kamu ve özel sektör ile sürekli 

işbirliği içerisinde, öncü bir eğitim kurumu olma” vizyonuna ulaşmak için araştırma stratejisini 

yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel ve teknik bilgi üretmek ve paylaşmak 

olarak belirlemiştir. Bu stratejiye ulaşmak için hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir: 

STR A1: Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik olarak, saydam, 

hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışını sürdürülebilir kılmak 

STR A2: Altyapı eksikliklerini tamamlamak ve mevcut altyapıyı etkili bir şekilde kullanmak 

STR A3: Kurumsal hafızayı muhafaza etmek ve kurum kimliğini geliştirmek 

STR A4: Eğitim-öğretimde yeni metotlar geliştirerek, teknoloji kullanımını, verimliliği ve kaliteyi 

arttırmak 

STR A5: Personelin yetkinliklerini artırarak yeni bilgi ve teknolojiler üretmek, kullanmak ve 

yaymak 

STR A6: Ulusal ve uluslararası düzeyde hareketliliği, işbirliğini ve tanınırlığı artırmak 

STR A7: Yerleşkeler içi ulaşım imkânları ve çeşitliliği ile engelli ve çevre dostu yerleşke 

imkânlarını artırmak 

STR A8: Öğrencilerin yerleşkede geçirdiği zamanı artırmak 

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A-Mali Bilgiler 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

Giderler Harcama Tutar 

Personel giderleri 2.520.844,33 

Sosyal Güvenlik kurumlarına Devlet Primi 
Giderleri 

349.320,50 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 50.172,81 
 



B- Performans Bilgileri 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Yüksekokulumuz sahip olduğu bölümleri ve programları ile farklı alanlarda araştırma 

çalışmaları yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize 

edilen 2019 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) I. Çağrı Dönemi kapsamında, geçen 

yıl yapılan çağrıya göre 7 kat fazla bir oran ile, yaklaşık 25.000 başvuruda bulunulmuş ve bunlar 

arasından 1001 projeye destek verilmesi uygun görülmüştür. Bu kapsamda Yüksekokulumuz 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğr. Gör. Oğuzhan KAYGUSUZ tarafından sunulan 

“GENÇLER DOĞAYI TANIYOR, KORUYOR, GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYOR” başlıklı proje kabul 

edilmiştir. 2019 yılı itibariyle yüksekokulumuzda akademik faaliyetler kapsamında 1 kitap 

editörlüğü, 6 dergi editörlüğü, 4 Uluslararası Kitap Bölüm Yazarlığı, 1 Ulusal Kitap Bölüm 

Yazarlığı, 14 SCI kapsamında makale, 28 Alan İndeksine giren makale, 17 Tam Metin 

Uluslararası Bildiri,38 Özet Metin Uluslararası Bildiri, 1 Özet Metin Ulusal Bildiri ve 6 Ulusal 

Hakemli Dergide makale yapılmıştır.  

Akademik Faaliyet Türü ADET 

Kitap Editörlüğü 1 

Dergi Editörlüğü 6 

Uluslararası Kitap Bölüm Yazarlığı 4 

Ulusal Kitap Bölüm Yazarlığı 1 

SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki 
makaleler 

14 

Alan İndeksine giren makaleler 28 

Tam Metin Uluslararası Bildiri   17 

Tam Metin Ulusal Bildiri   - 

Özet Metin Uluslararası Bildiri 38 

Özet Metin Ulusal Bildiri 1 

Ulusal Hakemli Dergide makaleler 6 

    

 

2-Performans Sonuçları Tablosu 

Her yıl hazırlanan faaliyet raporlarıyla yüksekokulumuzun araştırma performansı yıllık 

verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmektedir. Ayrıca her dönem sonunda 

gerçekleştirilen Yüksekokul Akademik Kurulunda önceki dönemin değerlendirmesi 

yapılmakta ve gelecek dönem için faaliyetler planlanmaktadır. Yapılan araştırmaların 

kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla konuyla ilgili olarak kurulan komisyon tarafından 

değerlendirme ve izleme işlemleri yerine getirilmektedir. 

 



Ayrıca akademik teşvik uygulamaları ile öğretim elemanlarımızın performansı izlenebilir 

hale gelmiştir. Bu kapsamda 2019 yılında yüksekokulumuzda görev yapan 1 öğretim 

üyemiz akademik teşvik almaya hak kazanmış olup, akademik teşvik puanı ortalama 

olarak 39,21 belirlenmiştir. 2019 yılı için öğretim elemanlarımızın akademik teşvik 

başvuru işlemleri halen devam etmektedir.  

 

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Akademik teşvik uygulamaları önceki yıllarda tüm bölümlerimizde olumlu sonuçlar vermiş 

ancak 2018 – 2019 yıllarında Akademik Teşvik Yönetmeliğinin puanlama sistemindeki değişim 

nedeniyle bu dönemlerde akademik teşvik başvuruları azalmıştır.  

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

Yüksekokulumuz insan kaynakları yönetimi uygulamaları süreci personel ihtiyacının 
planlanmasıyla başlamaktadır. Akademik personel ihtiyaçları bölüm başkanlıkları 
tarafından idareye yazılı olarak bildirilmektedir. Akademik personel ihtiyaç talepleri 
akademik personel talep formu ile Rektörlüğe bildirilmektedir. Rektörlükten kadro 
taleplerimize olumlu dönüş yapıldığında akademik personel alımı ilanına çıkılmakta ve 
şartları sağlayan adaylardan sınav yoluyla seçim yapılmaktadır. İdari ve destek hizmetleri 
sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle 
uyumunu sağlamak üzere rektörlük tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlere 
katılımları sağlanmaktadır.  
 
Mali yıllara ait genel bütçe ödenekleri aylık dönemler halinde düzenli bir şekilde takip 
edilip gerekli ödemeler yapılmaktadır. Her mali yıl genel bütçe teklifi hazırlanıp, İdari 
Mali İşler Daire Başkanlığına sunulmaktadır. Yüksekokulumuz akademik ve idari 
personelinin mali ve özlük haklarının düzenli bir şekilde hazırlanması ve gerekli 
ödemelerin yapılması sağlanmaktadır. Yüksekokul taşınır kayıt kontrol sistemi dâhilinde 
yapılan alımların kayıtları taşınır kayıt sistemine işlenir ve kullanıma sunulmaları düzenli 
bir şekilde yürütülmektedir. Kullanılan malzemelerin taşınır kayıt sistemi ile çıkışı yapılır 
ve yılsonu raporları hazırlanarak gerekli birimlere gönderilmektedir. 
 
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A- Üstünlükler 

A. Kalite Güvencesi 

 Yüksekokulumuzun şehir merkezine en yakın ilçe konumunda olması, 

 Ekip çalışmasına yatkın, disiplinli, dinamik ve kararlı insan kaynağının bir 

arada bulunması, 

 Öğretim elemanlarının tamamının kendilerine ait birer odalarının bulunması, 

 Karar süreçlerinin katılımcılık esasına göre yönetilmesi, 

 Mesleki uygulamaya yönelik dersler için bilgisayar laboratuvarı ve diğer 

laboratuvarların bulunması, 

 Huzurlu bir üniversite ortamının bulunması, 

 Üniversite üst yönetiminin öğrenci merkezli eğitim için verdiği destekler. 



  

 

 

B. Eğitim-Öğretim 

 Alanında uzman ve tecrübeli öğretim elemanlarının bulunması, 

 Yeterli sayıda ve donanımlı dersliklerin bulunması, 

 Yüksekokulumuzda konferans, okuma salonu ve kütüphanenin bulunması, 

 Hijyenik ortamda öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan kantinimizin ve 

yemekhanemizin bulunması, 

 Sistemli bir şekilde çalışan öğrenci işleri biriminin bulunması, 

 Üniversitemizin diğer fakülte ve meslek yüksekokulu öğretim elemanlarından 

ders vermek üzere destek alınması, 

 Yüksekokul öğrencilerimize yönelik spor alanlarının bulunması 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci değişimi programlarının (Erasmus, 

Farabi, Mevlana vb.) desteklenmesi, 

 Öğrencilere yeterli düzeyde danışmanlık hizmetinin sunulması 

 

C. Araştırma-Geliştirme 

 Alanında uzman ve tecrübeli öğretim elemanlarının bulunması, 

 Mesleki uygulamaya yönelik dersleri için bilgisayar laboratuvarı ve diğer 

laboratuvarların bulunması, 

 Üniversitemiz Orman ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülteleri ile diğer 

birimlerinden araştırmalar için destek ve kaynak alınması, 

 Üniversitemiz bilgi merkezi kaynaklarından akademik veri tabanlarına 

ulaşım kolaylığı,  

 Bilimsel altyapı eksikliklerinin tamamlanması konusunda istekli ve hırslı 

olma, 

 Akademik teşvik uygulamalarının varlığı, 

 Yeterli kütüphane imkânların bulunması 

 

D. Yönetim Sistemi 

 Yüksekokulumuz yönetiminin sorunlar konusunda duyarlı olması, 

 Yüksekokulumuz yönetiminin ihtiyaçlar konusunda duyarlı olması, 

 Mali harcamalarda ihtiyaca uygun ve adil dağılımın yapılması, 

 Yüksekokulumuz yönetiminin sanayi ile işbirliği içerisinde olma çabasına sahip 

olması 

 Sürekli iyileşme yaklaşımını benimseyen yönetim anlayışına sahip olunması 

 Bölüm, Yüksekokul ve Yönetim kurullarının zamanında toplanması, 

bölümler ve yüksekokul ile ilgili tüm kararların hızlı alınması ve uygulamaya 

aktarılması, 

 Alınacak tüm kararlarda katılımcı yaklaşımın benimsenmiş olması. 



B-Zayıflıklar 

 

A. Kalite Güvencesi 

 Öğrencilere psikolojik destek hizmeti verebilecek yetkinliğe sahip bir birimin 

olmaması, 

 Okulumuzun bünyesinde öğrenci kulüplerinin olmaması, 

 Sosyal aktivitelerin yerel düzeyde yeterli olmaması, 

 Üniversite sanayi işbirliği kapsamında sektör desteğinin yeterli düzeyde 
sağlanamaması, 
 

B. Eğitim-Öğretim 

 Okulumuzun bünyesinde öğrenci kulüplerinin olmaması, 

 Öğrencilerde; analiz, sentez ve sorgulamaya yönelik analitik bir bakış 

açısının oluşturulmasındaki güçlükler, 

 Laboratuvar altyapımızdaki eksiklikler, 

 Uygulama seralarındaki altyapı eksiklikleri 

 Fiziksel tesis ve altyapımızın yetersiz olması, 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci değişimi programlarının (Erasmus, 

Farabi, Mevlana vb.) yaygın olarak sağlanamaması 

 

C. Araştırma-Geliştirme 

 Araştırma geliştirme için üst düzey teknolojik cihazlara gereksinim 
bulunması ve bunlara da yüksekokul olanakları dahilinde ulaşılamaması, 
 Öğretim elemanlarının akademik etkinliklerine yeterli bütçenin 
ayrılamaması, 
 Laboratuvar altyapısındaki eksiklikler, 

D. Yönetim Sistemi 

 Mezun takip sisteminin oluşturulmamış olması. 
 

C- Değerlendirme 

Yüksekokulumuz, akademik birikimimizin bize sağladığı özgüveni, eğitime, bilime, topluma ve 

insanlığa hizmet için her yıl artan bir sorumluluk duygusu ve kararlılıkla bütünleştirmekte, 

çağın gereklerine uygun bir şekilde yeni hedeflere üstlenmiş olduğu sorumlulukla 

yönelmektedir. 

Bu bağlamda 2018 yılı içerisinde kurulmuş olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin 

“Uygulamalı Bilimde Ortak Akıl” mottosuyla yüksekokulumuzun faaliyetleri devam 

etmektedir.  



2019 yılı içerisinde eğitim öğretim faaliyetleri artan bir ivme ile devam etmiş, ÖSYM 

yerleştirme sonuçlarına göre programlarımızın %90’a varan oranlarda dolmuştur. 

Öğrencilerimizin uygulamalı bilimler kapsamında uygulamalı eğitim almaları sağlanmıştır.  

Araştırma ve geliştirme kapsamında ise öğretim elemanlarımızın kapasitelerini arttırmaya 

yönelik lisansüstü eğitimler desteklenmiştir.  

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Yüksekokulumuzun gelişimine katkı sağlayabilecek olan ve halen öğrenci alınamayan 

programlarımıza öğrenci alınmasını sağlayacak alt yapı oluşturulmalıdır.  

Fiziki alanlarımızda bulunan eksiklikler giderilmelidir. 

Yüksekokulumuzda görevli öğretim üyelerinin akademik gelişmelerine katkı sağlayacak olan 

lisansüstü eğitimde danışmanlık yapabilmelerinin sağlanması önem arz etmektedir. 

 

 


