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BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU
Ülkemiz bilim ve teknolojinin hızlı değişimi ve
gelişimiyle karşı karşıyadır. Bilim ve Teknoloji üretiminin
artmasıyla sanayileşme artmakta ve ara elemanın, nitelikli ana
eleman olarak değiştiği günümüzde kalifiye eleman talebinde
artış olduğu gözlenmektedir. Bu açıdan, kalifiye işgücü
yetiştiren Meslek Yüksekokullarına düşen sorumluluk da
talebe orantılı olarak artmaktadır.
Avrupa Birliği’ne girme sürecinde Yükseköğretim mezunu
sayısını artırmak için açılan Meslek Yüksekokulları, daha iyi bir eğitim kalitesi sağlamada yarış
içerisine girmektedirler. Bu anlamda, doğru adımı, doğru yer ve zamanda atan, yani mevcut
durumunu ortaya koyarak, yapabileceklerini belirleyen, kısaca Stratejik Planlamayı doğru
yapan yarışı kazanacaktır.
Cumayeri Meslek Yüksekokulu, 23 Ekim 2008 tarihinde, Makine ve Endüstriyel Kalıpçılık
olmak üzere iki programla 2008–2009 Öğretim yılına eğitim-öğretime başlamıştır. 2009–2010
Öğretim Yılında ilk mezunlarını vermiştir. Yüksekokulumuzun bundan sonraki amacı, eğitim
ve öğretim kalitesinden ödün vermeden istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektir.
Bunun için gerekli fiziki mekânların yüksekokulumuza kazandırılması hususunda çalışmalar
mevcut personelimiz tarafından titizlikle sürdürülmekte ve kısa vade de gerçekleşmesi
hedeflenmektedir.
Yüksekokulumuz, üstlendiği görevleri, geleceğimizin güvencesi gençlerimize çağdaş bir eğitim
vererek yerine getirmekte, aklın ve bilimin ışığında; çalışkan, üretken değerler
yetiştirmektedir. Hedefimiz, büyük bir heyecanla geldiğimiz bu noktadan sonra
Yüksekokulumuzu, Türkiye’nin sayılı Meslek Yüksekokulu yapmak olacaktır.
Cumayeri Meslek Yüksekokulu’nun açılmasında, büyümesinde ve daha birçok konuda ileri
görüşüyle yanımızda olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof.
Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU’na teşekkürü bir borç bilirim.

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR
Müdür
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I.

GENEL BİLGİLER

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nün 29.11.2007 tarihli talebi üzerine, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretim Genel Kurulu 07.12.2007 tarihli toplantısında Düzce İli
Cumayeri İlçe’sinde Düzce Üniversitesine bağlı Cumayeri Meslek Yüksekokulunun kurulması
yönünde karar almıştır. Cumayeri Belediyesi’nin Düzce Üniversitesi’ne tahsis etmiş olduğu
3768 m2’si açık, 1540 m2’si kapalı hizmet binası olmak üzere toplam 5308 m2 alanda eğitimöğretim faaliyetine başlamıştır.
Yüksekokulumuzun Programları, ilçe, bölge ve ülke ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmiştir.
Teknik Programlarda; Makine ve Endüstriyel Kalıpçılık Programları açılmıştır. Makine
Programına 2008–2009 Güz Döneminde Ek Kontenjanla 18 öğrenci alınmıştır. Endüstriyel
Kalıpçılık Programına gerekli Atölye ve Laboratuar kurulumları yapılarak 2009–2010 eğitimöğretim yılı Güz döneminde öğrenci alınmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
mevcut bölümlerin isimleri değiştirilmesi sonucu Endüstriyel Kalıpçılık ve Makine
programları; Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanlığına bağlanmıştır. 2010 yılı
içerisinde Yüksekokulumuz derslik binasının ikinci katının yapılması sonucu mevcut bölüme
ilaveten Tasarım Bölüm Başkanlığına bağlı Endüstri Ürünleri Tasarımı, Elektronik ve
Otomasyon Bölüm Başkanlığına bağlı Mekatronik programları açılmıştır. Mekatronik
Programına 2012–2013 Eğitim-Öğretim döneminde ek kontenjanla 38 öğrenci kayıt
olmuştur. Öğrencisi bulunmayan Endüstri Ürünleri Tasarımı Programına öğrenci ve öğretim
üyesi alınarak Yüksekokulumuzun öğrenci kapasitesinin arttırılması planlanmaktadır. 20142015 eğitim-öğretim yılında Yüksekokulumuzda fiziki yapı; 5 adet derslik, 2 adet Bilgisayar
(CAD) Laboratuarı, 1 adet Teknik Resim Salonu, 1 adet Makine ve Metal Teknolojileri
Atölyesi, 1 adet Mekatronik Laboratuarı ile 1 adet Kütüphane, 1 adet Okuma Salonu,
Yemekhane, Kantin ve Akademik ve İdari ofislerden oluşmaktadır. 2015 yılında
Yüksekokulumuza 2910 m2 ilave kapalı alan, sonraki yıllarda ise 2800 m2 daha ilave kapalı
alan yapılarak toplamda 5310 m2 kapalı alan yapılabilmesi için Üniversitemiz ile Cumayeri
Belediyesi arasında çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu çalışma tamamlandığında; 5 yıl
içinde 1500, 10 yılsonunda ise 3000 öğrenci kapasitesine ulaşmak hedeflenmektedir. 2015
yılı sonunda Yüksekokulumuz; 430 öğrencisi, 7 akademik ve 4 idari personeli ile eğitimöğretim faaliyetini sürdürmektedir.
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A. Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin
gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları
yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve
uluslar arası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.
Vizyonumuz;
Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle öncü,
eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan,
çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak.
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Yetki;

Yüksekokulumuz, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nün 29.11.2007 tarih ve 211-556/5256
sayılı yazılı talebi üzerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretim Genel
Kurulu’nun 07.12.2007 tarihli toplantısında alınan karar ile Cumayeri Meslek Yüksekokulu
kurulmuştur.
Yüksekokulumuzun görev, yetki ve sorumlulukları 04.11.1981 tarihli 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile belirlenmiştir.
Yüksekokulumuzun Makine ve Metal Teknolojileri bölüm başkanlığı bünyesinde Makine ve
Endüstriyel Kalıpçılık, Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanlığı bünyesinde Mekatronik,
Tasarım Bölüm Başkanlığı bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı programları bulunmaktadır.
Görev ve Sorumluluklar
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda, Meslek Yüksekokulları için tanımlanan eğitimöğretim faaliyetlerini yürütmek.
- Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun
ihtiyaçları, kalkınma planları, ilke ve hedeflerine uygun eğitim-öğretim yapmak,
- Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı
olan dallarda ve yeterli sayıda nitelikli tekniker yetiştirmek,
- Kadrosunda bulunan Öğretim elemanlarının akademik seviyelerini yükseltmek.
- Örgün eğitim yoluyla Cumayeri İlçesinin sosyal, kültürel ve özellikle sanayileşme alanında
eğitilmesini sağlamak,
- Düzce çevresindeki sanayinin ihtiyaçlarına uygun mesleki-teknik elemanların yetişmesine ve
bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi kuruluşlarının üretiminde artışı sağlayacak
çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla
işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm üretmek,
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- Yüksekokulumuz Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir İdari
ve akademik bakımdan Rektörlüğün vereceği her türlü Hukuki sorumluluğu yerine getirmekle
ve Rektöre karşı sorumludur,
Yüksekokul Organları
Müdür (Harcama Yetkilisi)
Yüksekokul Müdürü, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda üç yıl için rektörce atanır. Süresi
biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından
atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme dekanlarda olduğu gibidir.
Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı kanun ile dekanlara verilmiş görevleri yüksekokul
bakımından yerine getirir.
Görev ve Sorumlulukları:
1- Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, bu kurulların aldığı kararları uygulamak ve
Yüksekokul birimleri arasında uyumlu çalışmayı sağlamak,
2- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu hakkında rektöre
rapor vermek,
3- Yüksekokulun bütçe ödenekleri ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe
bildirmek,
4- Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel denetim ve gözetim
görevini yapmak,
5- 2547 Sayılı Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak,
Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında
ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli
sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin
düzenli bir şekilde yürütülmesinde, rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Ayrıca Yüksekokul müdürleri, aynı zamanda 5018 sayılı kanun gereği harcama yetkilisidir.
Yüksekokul Kurulu
Kuruluş ve İşleyişi:
Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve yüksekokulu oluşturan
bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur
Görev ve Sorumlulukları:
Yüksekokul Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1- Yüksekokulun, eğitim-öğretim bilimsel çalışma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili
plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
2- Yüksekokul Yönetim Kuruluna üye seçmek,
3- 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmak,
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Yüksekokul Yönetim Kurulu
Kuruluş ve İşleyişi:
Yüksekokul Yönetim Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce
gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşur.
Görev ve Sorumlulukları
Yüksekokul Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde müdüre yardımcı bir organ olup, aşağıdaki
görevleri yapar:
1- Yüksekokul Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yardım
etmek,
2 Yüksekokulun eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,
3- Yüksekokulun bütçe tasarısını hazırlamak,
4- Müdürün yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
5- Öğrencilerin ders intibakları, çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri
hakkında karar vermek,
6- 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmak,
Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri:
1- Yüksekokul idari teşkilatı, Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre
kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri
biriminden oluşur.
2- Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, Yüksekokulun idari
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
Bölüm
Bir yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm
bulunamaz.
Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.
Bölüm Başkanı:
Bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı
takdirde yardımcı doçentler arasından yüksekokul müdürünün önerisi üzerine rektörce üç yıl
için atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir.
Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil
olarak bırakır.
Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmasından ve bölüme ait her
türlü faaliyetinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinden sorumludur.
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Bölümün İdari Teşkilatı ve Görevleri:
Bölüm idari teşkilatı bir büro şefinin yönetiminde yeter sayıda personelden oluşur. Bölüm
bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini bölüm başkanının emirlerine göre yerine
getirir.
C. İdareye İlişkin Bilgiler

Yüksekokulumuz Cumayeri Belediye Başkanlığı tarafından 2007 yılında 7 yıllığına tahsis
edilmiş olan 5308 m2 yüzölçümüne sahip arsa üzerinde bulunmaktadır. Yaklaşık 500 m 2
Prefabrike idari binası ile iki katlı 1020 m2 betonarme derslik binasından oluşmaktadır.
Yüksekokulumuzda üç bölüm başkanlığına bağlı üç programda 430 öğrencisi, yedi öğretim
elemanı ve rektörlüğümüz tarafından görevlendirilen dört adet okutman ile eğitim-öğretim
faaliyetini sürdürmektedir. Yüksekokulumuzda ikisi genel idari hizmetler, ikisi teknik hizmetler
olmak üzere dört idari personel bulunmaktadır.
1. Fiziksel Yapı
1.1. Taşınmazların Dağılımı
Yerleşke Adı
Cumayeri Yerleşkesi

Birim Adı
Cumayeri Meslek Yüksekokulu
TOPLAM

Açık Alan(m2)
3768,12

Kapalı Alan(m2)
1540

Toplam Alan (m2)
5308,12

3768,12

1540

5308,12

Cumayeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde:
Makine,
(N.Ö)
Mekatronik,
(N.Ö)
Endüstriyel Kalıpçılık,
(N.Ö)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (N.Ö) (Öğrenci kontenjanı bulunmamaktadır.)
programları yer almaktadır.
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1.3. Eğitim Alanları Derslikler
Eğitim Alanı
Kapasite
Kapasite
Kapasite
Kapasite
Kapasite
Kapasite

0-50
51-75
76-100
101-150
151-250
251+
TOPLAM

Amfi
-

Sınıf
5
5

Atölye
3
3

Bilgisayar
2
2

Laboratuvarlar
Araştırma
-

Toplam
Diğer
-

10
10
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1.4. Sosyal Alanlar
1.4.1. Yemekhane, Kantin ve Kafeterya
Yemekhane
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi
Cumayeri Yerleşkesi

Adet
1

Kapalı Alan
(m2)
60

Kapasite
(Kişi)
50
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Kantin/Kafeterya
Kantin/Kafeterya
Cumayeri Meslek Yüksekokulu

Adet
1

Kapalı Alan
(m2)
12,5

Kapasite
(Kişi)
-

1.5. Spor Alanları
Spor Alan Adı (Futbol, Voleybol, Yüzme Havuzu v.b.)
Basketbol-Voleybol

Açık/Kapalı
Spor Salonu
Açık

Sayı
(Adet)
1

Alanı
(m2)
200
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1.6. Hizmet Alanları
Akademik Personel
İdari Personel
TOPLAM

Alan(m2)
66,96
114,45
181,41

Ofis Sayısı
4
5
9

Personel Sayısı
7
5
12

2013
181,41
15,12

Kapalı Alan Miktarı (m2)
Personel Başına Düşen Kapalı Alan Miktarı (m2)

2014
181,41
15,12

1.9. Ambar ve Arşiv Alanları
2013

Ambar
Arşiv
TOPLAM

Sayı
(Adet)
2
1
3

2014
Alanı
(m2)
20
10
30

Sayı
(Adet)
2
1
3

Alanı
(m2)
20
10
30
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2. Örgüt Yapısı

Yüksekokulumuz, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nün 29.11.2007 tarih ve 211556/5256 sayılı yazılı talebi üzerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretim
Genel Kurulu’nun 07.12.2007 tarihli toplantısında alınan karar ile Cumayeri Meslek
Yüksekokulu kurulmuştur.
Cumayeri Meslek Yüksekokulunun örgüt yapısı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun Yüksekokulların akademik ve idari
örgütlenmesine ilişkin maddeleri ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda; Makine ve Metal
Teknolojileri Bölüm Başkanlığına bağlı Makine programı ve Endüstriyel Kalıpçılık programı,
Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanlığına bağlı Mekatronik programı, Tasarım Bölüm
Başkanlığına bağlı Endüstri Ürünleri Tasarımı programları bulunmaktadır. İdari yapı olarak;
müdür, müdür yardımcıları ve yüksekokul sekreterliğine bağlı idari ofislerden oluşmaktadır.
Yüksekokulumuzun güvenlik ve temizlik gibi yardımcı hizmetleri Üniversitemizin satın
almasını yaptığı hizmet satın alımı ile yürütülmektedir.
Müdür
Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı

Yüksekokul
Sekreteri

Makine ve Metal
Teknolojileri
Bölüm Başkanlığı

Personel İşleri
Ofisi

Elektronik ve
Otomasyon
Bölüm Başkanlığı

Muhasebe ve
Satın Alma Ofisi

Tasarım Bölüm
Başkanlığı

Öğrenci İşleri Ofisi
Kütüphane ve
Dokümantasyon
Teknik Hizmetler
Birimi
Yardımcı
Hizmetler Birimi
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1. Yazılım

Yüksekokulumuz,
Üniversitemizin
Web
ve
DNS
sunucularını
kullanan
www.cumyo.duzce.edu.tr web sayfasına sahiptir. Bu web sayfamız ile Yüksekokulumuzda
yürütülen faaliyetler için hazırlanan eğitim-öğretime ilişkin dokümanlar, çeşitli konularda
yapılan duyurular, Stratejik Plan ve Kamu hizmet standartları hakkında bilgi, Yüksekokulumuz
programları ve ilgili programlarda okutulan derslerin içeriği Üniversitemiz birimlerine ve
okulumuz öğrencilerine iletilmesi sağlanmaktadır. Yüksekokulumuz kütüphanesi bilişim
ürünleri ile bütünleşmiş hale getirilmeye çalışılmış olup 8 adet bilgisayar ile daha verimli hale
getirilmiştir. Birimimiz ağ iletişiminin daha sağlıklı hale getirilebilmesi için sistem yenilemesi
yapılmıştır.
3.2. Teknolojik Kaynaklar
Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
TOPLAM

2013
97
1
98

2014
97
2
99

2012
10
1
1
1
21
5
-

Projeksiyon
Slayt Makinesi
Tepegöz
Episkop
Barkot Okuyucu
Baskı Makinesi
Fotokopi Makinesi
Faks
Fotoğraf Makinesi
Kameralar
Televizyon
Yazıcı
Tarayıcı
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD ve Cd okuyucuları
Laboratuvar Cihazı
Diğer Teknolojik Kaynaklar

Artış Oranı (%)
0
100
100

2013
12
1
1
2
1
21
1
5
-

2014
12
1
2
2
12
1
21
1
5
-

3.3. Kütüphane Kaynakları
2013
-

Kitap Sayısı (Adet)
Basılı Elektronik Yayın Sayısı (Adet)
Elektronik Yayın Sayısı (Adet)

2014
219
-

Artış Oranı (%)
219
0
0

4. İnsan Kaynakları
4.1. Akademik Personel
2013 Yılı
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim-Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
TOPLAM

Dolu
7
7

2014 Yılı
Boş

Dolu
7
7

Artış/Azalış
Boş

Oranı(%)
0
0

12

4.2. İdari Personel
Dolu Kadro Sayısı
Erkek
2
2
4

Kadın
-

Genel İdari Hizmetleri Sınıfı
Teknik Hizmetleri Sınıfı
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
Din Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
TOPLAM

Toplam
2
2
4

Boş Kadro
Sayısı

5. Sunulan Hizmetler
5.1.4. Öğretim Görevlisi ve Okutman Başına Düşen Öğrenci Sayısı
2014-2015 Eğitim Öğretim Dönemi
Toplam
Öğrenci Sayısı
Toplam
Öğretim Görevlisi/Okutman Sayısı
Ortalama Öğretim Görevlisi/Okutman
Başına Düşen Öğrenci Sayısı

431
7
61,57

5.7. Genel / Kamu Alanındaki Ürün ve Hizmetler
5.7.1. Ulusal ve Uluslararası Kongre Katılım Desteği
Desteklenen Kongre Sayısı Ulusal
Kongre Sayısı
Destek Tutarı
-

Desteklenen Kongre Sayısı Uluslararası
Kongre Sayısı
Destek Tutarı
-

5.7.2. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara İştirak Eden Akademik Personel Sayısı
Ulusal
2

TOPLAM

Uluslararası
-

Toplam
2

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. Mali Bilgiler
1.

Bütçe Uygulama Sonuçları

Bütçe Giderleri



Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu
Görevlendirilen
Personel Sayısı
Kümülatif
HarcamaToplamı (TL)

Ortalama Personel Başına Düşen
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Tutarı (TL)

2012

2013

2014

281

338

224

3.793,00

3.170,27

2.335,00
11,06

13,50

14.15
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Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

Naklen Atamalar/OYP kapsamında gidenler
2012

2013

2014

Yararlanan
Personel Sayısı

-

1

-

Kümülatif Harcama
Toplamı (TL)

-

1.529,35

-

Ortalama Personel Başına Düşen
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Tutarı (TL)

-

1.529,35

-





Doğalgaz tüketim giderleri ve personel başına düşen ısınma gideri(TL)
2012

2013

Doğalgaz Tüketim Miktarı
(m3)

21555

12561

Harcama Toplamı
(TL)

16.567,11

16.220,07

Ortalama Personel Başına Düşen
Isınma Gideri(TL)

1.274,39

1.351,67

2014
7320

9.767,01
22.10

(Öğrenci ve personel sayıları toplamı bazalınmıştır.)
Elektrik tüketim giderleri ve personel başına düşen aydınlatma gideri(TL)
2012

2013

Elektrik Tüketim Miktarı
(kw)

12.257

18.844

Harcama Toplamı
(TL)

2.990,57

5.275,94

Ortalama Personel Başına Düşen
Aydınlatma Gideri(TL)

230,04

439,66

2014
12.740

3.971,18
8,58

(Öğrenci ve personel sayıları toplamı bazalınmıştır.)



Haberleşme giderleri ve personel başına düşen haberleşme gideri(TL)
2012



2013

Haberleşme Gideri Toplamı
(TL)

847,55

811,50

Ortalama Personel Başına Düşen
Haberleşme Gideri(TL)

65,19

67,625

2014
620,80
56,36

Su giderleri ve personel başına düşen su gideri(TL)
2012

2013

2014

Su Tüketim Miktarı
(m3)

1294

1719

446

Harcama Toplamı
(TL)

1.497,52

3.449,76

963,36

Ortalama Personel Başına Düşen
Su Gideri(TL)

115,19

287,48

2,18

(Öğrenci ve personel sayıları toplamı bazalınmıştır.)
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B. Performans Bilgileri
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1. Faaliyet Bilgileri
Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler
Sempozyum ve Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
Eğitim Semineri
Çalıştay

2012
1

2013
1

1

1

3

1
3
1

2014
1
6
3
2
4
-

TOPLAM

İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar
Uluslararası Makale
Ulusal Makale
Uluslararası Bildiri
Ulusal Bildiri
Uluslararası Sergi
Ulusal Sergi
Uluslararası Ödül
SCI, SSCI, AHCI de taranan Uluslararası Makaleler
Atıflar(SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde)
Atıflar(Ulusal ve Uluslararası İndeksli dergilerde)
Kitap
TOPLAM

2012
5
3
1
1
10

2013
2
1
1

2014
1
2
1
1
1
6

4

3.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
3.2. 2014 Yılı Performans Programı Kapsamında Değerlendirilemeyen ve 2010-2014 yılı
Stratejik Plan doğrultusunda takip edilmesi gereken Hedef ve Göstergeler
Stratejik Hedef
2011 yılına kadar Ön lisans
eğitimindeki öğretim programı ve
ders içeriklerini güncellemek

Performans
Göstergesi
Güncellenen ders sayısının
güncellenebilir ders sayısına oranı
Kullanılan ders materyali çeşidi
sayısı

Her yıl derslerde kullanılan
öğretim yöntemlerini sürekli
olarak geliştirmek.

Her yıl en az bir defa öğretim
elemanlarının ve idari personelin
mesleki gelişimlerini destekleyecek

Dersler ile ilgili Internet ortamında
öğrencilere ulaştırılan materyal
sayısı
Eğitimcilerin öğretim teknikleri
üzerine katıldığı etkinlik sayısı

Hedeflenen

Ulaşılan

Açıklama

%100

%100

Hedefe Ulaşılmıştır.

6

6

Hedefe Ulaşılmıştır.

2

2

Hedefe Ulaşılmıştır.

3

0

Öğretim elemanlarımızın ders
yüklerinin fazla olması.
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faaliyet düzenlemek

Çağdaş eğitim yöntemleri ve
sistemleri ile ilgili yeniliklerin
izlenmesi ve deneyimlerin
paylaşılmasına yönelik düzenlenen
sürekli eğitim etkinliklerinin
(çalıştay, kurs vb.) sayısı.

10

10

Hedefe Ulaşılmıştır

7

2

Öğretim elemanlarımızın ders
yükü yoğunlu nedeni ile hedefe
ulaşılamamıştır.

Değerlendirilen öğretim elemanı
sayısı

7

7

Hedefe Ulaşılmıştır

Değerlendirme sürecine katılan
değerlendirici sayısı

430

120

2

2

Hedefe Ulaşılmıştır

1

0

Hedefe Ulaşılamamıştır.

2

2

Hedefe Ulaşılmıştır.

1

0

Öğrencilerimizin memnuniyetini
ölçecek anket ve değerlendirme
çalışmalarını yapacak ilgili
alandan akademik personelimizin
bulunmamaktadır.

%100

%100

12

24

%100

%100

3

1

Hedefe Ulaşılamamıştır.

7

3

Hedefe Ulaşılamamıştır.

-

-

-

7

1

Öğretim elemanlarımızın doktora
tamamlama süreci devam
etmektedir.

7

1

Öğretim elemanlarımızın doktora
tamamlama süreci devam
etmektedir.

Öğretim elemanlarının her yıl
katıldığı mesleki seminer ve kurs
sayısı

2011 yılına kadar öğretim
elemanları için performansa dayalı
değerlendirme sistemini başlatmak

Yüksekokulumuz kütüphanesinin
kaynak(kitap, dergi, belge, online
veritabanları vb.) kapasitesini
%100 artırmak.

Kütüphanedeki yayın (kitap, dergi,
veritabanı vb.) sayısını artırmaya
yönelik bağış sayısı
Kütüphanedeki yayın (kitap, dergi,
veritabanı vb.) sayısını artırmaya
yönelik sponsorluk faaliyeti sayısı
Danışmanlık yapan öğretim
elemanlarına yönelik düzenlenen
bilgilendirme toplantısı sayısı

Her yıl akademik danışmanlık
hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Öğrencilerin akademik danışmanlık
hizmetlerinden genel memnuniyet
yüzdesi
Yüksekokula ilk defa kaydolan
öğrencilerden oryantasyon
programına katılanların oranı

Öğretim elemanı başına düşen
haftalık ders saatini her yıl
azaltmak.

Öğretim elemanı başına düşen
haftalık ders saati

2011 yılına kadar Yüksekokulda
yürütülen tüm dersleri içerik ve
kredi değerleri açısından Avrupa
Birliği yüksek öğrenim normlarına
uygun biçimde düzenlenmek.

İçerik ve kredi değerleri açısından
düzenlenmesi tamamlanmış ders
sayısının toplam ders sayısına
oranı
Erasmus (Yaşam Boyu Öğrenme)
kapsamında öğretim elemanı
değişimine yönelik anlaşma sayısı

Her yıl uluslar arası öğretim
elemanı hareketliliğini %20
artırmak.

Yüksekokulun, uluslararası
endeksli dergilerde öğretim
elemanı başına düşen yayın sayısı
sıralamasındaki yerini her yıl
iyileştirmek.

Yurt dışındaki üniversitelerle
yapılan anlaşmalar kapsamında
araştırmacı ve gözlemci olarak
değişim amacıyla görevlendirilen
öğretim elemanlarının sayısı
Yüksekokulumuzun öğretim
elemanı başına düşen yayın sayısı
sıralamasındaki yeri
Öğretim elemanı başına düşen
yayın sayısı (SCI, SSCI, AHCI)
Öğretim elemanı başına düşen
yayın sayısı (diğer uluslararası
endeksler)

Öğrencilerimiz değerlendirme
sürecine katılım konusunda
bilgilendirilmektedir..

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yeterli öğretim elemanı
alınamamıştır.

Hedefe Ulaşılmıştır.

16

Öğretim elemanı başına düşen atıf
sayısı (SCI, SSCI, AHCI)
Öğretim elemanı başına düşen atıf
sayısı (diğer uluslar arası
endeksler)

2014 yılı sonuna kadar AB,
TÜBİTAK, DPT vb kurumların
fonları ile üretilen proje sayısını
%50 artırmak.

AB, TÜBİTAK, DPT vb kurumların
fonları ile üretilen proje sayısı
Her birimde çeşitli kurumların
proje çağrılarını izlemek üzere
kurulan ekip sayısı
Yayın sayısı artışını teşvik edecek
bir değerlendirme mekanizmasının
varlığı

AB, TÜBİTAK, DPT vb kurumların
fonları ile yürütülen projelerden
üretilen yayın sayısını artırmak

Proje kapsamında/sonucunda
bilimsel toplantılarda sunulan
poster, bildiri, v.b sayısı
Proje kapsamında/sonucunda
dergilerde yayınlanan makale
sayısı

2014 yılı sonuna kadar disiplinler
arası yürütülen proje sayısını %50
artırmak

Disiplinlerarası çalışma sayısı
Endekslerce taranan dergilerde
disiplinlerarası yayın sayısı
Düzenlenen toplantı sayısı
Toplantılara katılan öğretim
elemanı sayısı

2014 yılı sonuna kadar öğretim
elemanlarının katıldığı ulusal
düzeyde bilimsel toplantı sayısını
%50 arttırmak

Öğretim elemanı başına düşen
ulusal bilimsel toplantı sayısı
Ulusal kongrelere katılımı
Üniversite tarafından finansal
olarak desteklenen öğretim
elemanı oranı

2014 yılı sonuna kadar öğretim
elemanlarının katıldığı uluslararası
düzeyde bilimsel toplantı sayısını
%50 arttırmak

Öğretim elemanı başına düşen
uluslararası bilimsel toplantı sayısı
Uluslararası kongrelere katılımı
üniversite tarafından finansal
olarak desteklenen öğretim
elemanı sayısı
Sanayi odası, ticaret odası, STK ile
işbirliğini koordine edecek bir
yapılanmayı başlatmak

Kamu, özel sektör ve sivil toplum
kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini
geliştirmek

Mevcut ulusal işbirliği protokolleri
sayısı
Kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği içinde
yürütülen proje sayısı
Kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları ile yapılan toplantı

7

1

Öğretim elemanlarımızın doktora
tamamlama süreci devam
etmektedir.

7

-

-

1

0

Öğretim elemanlarımızın ders
yükü fazlalığı ve Yayın sayısı
artışını teşvik edecek
değerlendirme mekanizması
bulunmayışı.

1

0

Proje çalışmaları
başlatılamadığından izleme ekibi
kurulamamaktadır.

1

0

Yayın sayısı artışını teşvik edecek
değerlendirme mekanizması
bulunmamaktadır.

-

-

-

-

-

-

1

0

Proje çalışması devam
etmektedir.

-

-

-

-

-

-

2

2

Hedefe Ulaşılmıştır

0,29

0.29

Hedefe Ulaşılmıştır.

%100

%100

Hedefe Ulaşılmıştır.

0,29

0,29

Hedefe Ulaşılmıştır.

2

2

Hedefe Ulaşılmıştır.

1

0

Öğretim elemanlarımızın ders
yükü fazlalığı nedeni ile
başlatılamamıştır.

0

0

1

0

Yerel yönetim ile özel sektör
destekli Kampus oluşturma
projesi devam etmektedir.

2

2

Hedefe Ulaşılmıştır.
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sayısı
Kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarına verilen danışmanlık
sayısı

1

1

Hedefe Ulaşılmıştır.

3

3

Hedefe Ulaşılmıştır.

3

3

Hedefe Ulaşılmıştır.

1

0

Fiziki imkânlardan dolayı toplantı
gerçekleştirilememiştir.

1

0

Fiziki imkânlardan dolayı toplantı
gerçekleştirilememiştir

1

0

Fiziki imkânlardan dolayı toplantı
gerçekleştirilememiştir

Yüksekokul kapsamında yapılan iş
tanımı sayısı

11

11

Hedefe Ulaşılmıştır.

İş tanımlarının web sitesinde
yayınlanması

11

11

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ulusal Kalite Hareketi’ne dâhil
olmak üzere bildirge imzalanması

1

0

Birimimizde akademik personel
yetersizliği sürecin başlamasına
engel olmaktadır.

1

0

Birimimizde akademik personel
yetersizliği sürecin başlamasına
engel olmaktadır.

1

1

Hedefe Ulaşılmıştır.

1

0

Birimimizde akademik personel
yetersizliği sürecin başlamasına
engel olmaktadır.

1

1

Hedefe Ulaşılmıştır.

2

2

Hedefe Ulaşılmıştır.

1

0

Öğrencilerimizin memnuniyetini
ölçecek anket ve değerlendirme
çalışmalarını yapacak ilgili
alandan akademik personelimizin
bulunmamaktadır.

%100

%100

Bölgenin gelişime ihtiyaç duyduğu
alanlara yönelik eğitim sayısı
İstihdama yönelik olarak ilgili
üniversite birimlerinde düzenlenen
meslek kursları sayısı
Bölgenin sürdürülebilir
kalkınmasına katkıda bulunacak
faaliyetler gerçekleştirmek.

Bölge halkını sürdürülebilir
kalkınma konusunda
bilgilendirmeye yönelik toplantı
sayısı
Ulusal ve uluslararası düzeyde
uzmanların katılımı ile
gerçekleştirilen toplantı sayısı
Ulusal ve uluslararası düzeyde
uzmanların katılımı ile
gerçekleştirilen seminer sayısı

Yüksekokul birimlerinde çalışan
akademik ve idari personelin
görev ve sorumluluklarını açık bir
şekilde tanımlamak

2014 yılına kadar Yüksekokulda
ISO 9001 kalite yönetim sistemine
yönelik çalışmalara başlamak.

Kalite geliştirme sürecinin
koordinasyonu ile ilgili bir birimin
oluşturulması
Yüksekokulda düzenlenen “Kalite”
konulu etkinlik sayısı
Yüksekokulun faaliyetlerine yönelik
olarak hazırlanan iş akış
diyagramları sayısı

2014 yılı sonuna kadar
Yüksekokulun stratejik yönetime
geçmesinin sağlamak

Stratejik planı yapılan birim oranı

Öğrencilerle düzenlenen iletişim
toplantılarının sayısı
Her yıl (periyodik olarak) öğrenci
memnuniyetini ölçmek ve
değerlendirmek

2014’e kadar ortak kullanılan
derslik, atölye ve laboratuarların
oranını artırmak

Öğrenci memnuniyetini
değerlendirmeye yönelik yürütülen
anket çalışmasına katılan öğrenci
sayısı
Ortak kullanılan derslik, atölye ve
laboratuar alanının (m2) toplam
derslik, atölye ve laboratuar
alanına (m2) oranı

Hedefe Ulaşılmıştır.
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2012 yılına kadar Yüksekokul
bünyesinde evrak akış ve
yazışmaların elektronik ortamda
paylaşımını sağlayacak altyapıyı
geliştirmek.

Elektronik olarak dağıtımı yapılan
evrakların oranı

Her yıl kaynak kullanım
verimliliğinin sağlanabilmesi için
personele düzenli bilgilendirme
toplantıları düzenlemek.

Kaynak kullanım verimliliğine
yönelik olarak personel ve
öğrenciler ile yapılan toplantı sayısı

2014 yılına kadar yapımı süren
derslik, atölye ve laboratuarların
tamamlanmasını sağlamak

Derslikler, kütüphane ve diğer
kapalı alanların teknolojik
donanımını iyileştirmek.

2014 yılı sonuna kadar web
destekli eğitim programları
(alıştırma, simülasyon vb.)
uygulamasını başlatmak.

%100

%100

Hedefe Ulaşılmıştır.

2

2

Hedefe Ulaşılmıştır.

10

0

Yapımı tamamlanan
atölye/laboratuar sayısı

10

0

Yüksekokul içi kablosuz Internet
erişimine sahip birim sayısı

1

1

Hedefe Ulaşılmıştır.

2

2

Hedefe Ulaşılmıştır.

Bağış yolu ile Yüksekokula
kazandırılmış teknolojik araç sayısı

2

2

Hedefe Ulaşılmıştır.

Veritabanlarının kullanımına
yönelik düzenlenen eğitim sayısı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yapımı tamamlanan derslik sayısı

Teknolojik araçların bakım sıklığı

Kullanılan elektronik kaynak sayısı
2014 yılına kadar kütüphanedeki
elektronik veri kaynaklarının
kullanımını %100 artırmak

Elektronik belge sayısı
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
kullanımına yönelik düzenlenen
eğitim ve bilgilendirme toplantısı
sayısı

Yerel yönetim ile özel sektör
destekli Kampus oluşturma
projesi devam etmektedir.
Yerel yönetim ile özel sektör
destekli Kampus oluşturma
projesi devam etmektedir.

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A.


Güçlü Yönler
Mezunlarımız için kamu ve özel sektörde geniş istihdam alanlarının olması,



Genç ve dinamik bir kadro ve tüm elemanlarımızın özverili çalışması,



Akademik Personelimizin özel sektör deneyimlerine sahip olması,



Öğrencilerimizin teknolojik gelişmelere paralel uygulamalı eğitim yapabilecekleri atölye

olanağı,


Güncel tasarım ve imalat programlarının verildiği öğrenci sayılarına uygun bilgisayar

laboratuar imkânı,
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Üniversitelerde nadir bulunan ve endüstride en çok ara elaman ihtiyacı duyulan bir

programın (Endüstriyel Kalıpçılık) olması,


Coğrafi konum,



Yenilikçi, dinamik, katılımcı ve ilkeli yönetim anlayışı,



Açılan programların uyumluluğu,



Öğrenci ve öğretim elemanları arasında iyi bir iletişim ortamının olması,



Öğrencilere etkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,



Etkin, dinamik ve yenilikçi bir eğitim programına sahip olunması,



Sürekli gelişim isteğidir.

B.


Zayıf Yönler
Fiziksel mekân yetersizliği,



Tanıtım eksikliği,



Sınavsız geçiş uygulaması nedeniyle öğrencilerin yetersizliği,



Akademik ve idari personel sayısının yetersiz olması,



İlçedeki sosyo-kültürel mekânların yetersizliği,



Daha kaliteli bir eğitim verme imkanı sağlayacak ekipman/tezgah eksikliği,



Öğrenci barınma imkânlarının yetersizliği,



Kütüphanemizdeki kitap ve dokümanların yetersizliğidir.

C.


Fırsatlar
Bölgede küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının yaygın olması,



Nitelikli ara eleman ihtiyacı,



Yeniliklere ve gelişmelere açık bir yönetim anlayışına sahip olunması,



Üniversitemizin stratejik planlama ve akreditasyon çalışmalarına başlanmış olması,



Ulusal öğrenci değişim projelerinin varlığıdır.

D.


Tehditler
Bütçe kısıtlamalarından kaynaklı ekonomik sıkıntılar,



Sınavsız geçiş sisteminden dolayı öğrenci kalitesinin giderek düşmesi,



Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirebilmesi için maaş ve ücretlerinin yetersiz olması,



Üniversitemizin birinci dereceden deprem bölgesinde yer alması,



Bilimsel seminer ve konferans düzenleme olanaklarının yetersiz olmasıdır.
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V. ÖNERİ VE TEDBİRLER
2014 yılında yapılan girişimler sonuç vermiş ve yerel yönetim ile özel sektör işbirliği ile
Yüksekokulumuza 5310 m2 kapalı alan yapılması çalışmaları başlatılmıştır. İlk etapta 2015 yılı
içinde 2910 m2 kapalı alan yapılması için proje ve izin çalışması sürdürülmektedir. İlk etap için; 10
derslikler, 1 amfi, 6 laboratuar,1 konferans salonu, yemekhane, kütüphane ve 4 bilgisayar
laboratuarlarının tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamı bittiğinde ise; 5820 m2
kapalı alana sahip tüm fiziki eksikliklerin giderilmiş olduğu 5 yıl için 1500, 10 yıl sonunda ise 3000
öğrenciye eksiksiz hizmet verebilecek kampus oluşturulması hedeflenmektedir.
2016 yılında planlanan 2910 m2 alan tamamlandığında öğrencilerimize, bölge insanına ve bölge
sanayisine yönelik seminer, toplantı ve eğitimler gerçekleştirilebilecektir. Bu faaliyetler
Yüksekokulumuzun etkisini güçlendirerek bölgeye katkısını arttıracaktır. Öğrenci sayısında
sağlanacak artış ile İlçenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısında da olumlu gelişmeler sağlayacak,
öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarda kendiliğinden gerçekleşecektir. Şu anda
ilçemizde 3 adet özel pansiyon bulunmakta, öğrencilerimizin barınma problemi bulunmamaktadır.
Üniversitemiz fiziki alan problemi olmayan birimlere, yeteri kadar araç gereç ve ekipman temini
konusunda destek olmaktadır, aynı desteği akademik ve idari personel temini konusunda da
göstereceğini biliyoruz.
Bu proje tamamlandığında öğrencilerimiz tüm derslik, laboratuar, atölyeleri ve sosyal alanları tam
bir Yüksekokulda kaliteli eğitim alabileceklerini, Yüksekokulumuzun da zayıf yönlerinin büyük bir
bölümü kendiliğinden sona erecek ve güçlü yönleri daha aktif ve verimli kullanılabileceğini
öngörmekteyiz.
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EKLER:

İç Kontrol Güvence Beyanı
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak
uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden
önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, / / 2015

Yrd.Doç.Dr. Hasan ÖZDEMİR
Müdür
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