
Amaç 1. Eğitim- Öğretimin Kalitesini Arttırmak 

     Hedef 1.1. Eğitime yönelik altyapının iyileştirilmesi 

           Hedef 1.2. Eğitim-öğretim faaliyetlerini çeşitlendirmek 

Performans Göstergeleri 
2021 

Performans 

Hedefi 

2021 

Performans 

Başarılan 

2021 

Performans Değerlendirmesi 

Öğretim elemanlarının kendi alanında                

kongreler, kurslar ve fuarlara katılması 
1 - 

2021 takvim yılının pandemi dönemi içinde 

kalması ve  ekonomik nedenler dolayısıyla 

bütçe gerektiren sergi, çalıştay, teknik gezi gibi 

ziyaretler yapılamamıştır.   
Ders dışı eğitim ve sertifika        

programlarının düzenlenmesi 
1 - 

Derslere konuları ile ilgili uzman              

kişilerin davet edilmesi 
1 - 

Teknik gezi ve fuar 

ziyaretlerinin  yapılması 
1 - 

Sergi ve defileler düzenlemek 1 - 

Bölümün panel, çalıştay gibi 

akademik faaliyetler 

düzenlemesi 

1 - 

                                                      Amaç 2. İç ve Dış Paydaşlarla İlişkinin Güçlendirilmesi 

  Hedef 2.1.  Öğretim elemanı memnuniyetinin arttırılması 

                                                       Hedef 2.2.  Öğrenci memnuniyetinin arttırılması 

                                                       Hedef 2.3. İş çevresinin memnuniyetinin arttırılması 

     Hedef 2.4. Mezunlarla iletişim ve iş birliğinin arttırılması. 

Performans Göstergeleri 
2021 

Performans 

Hedefi 

2021 

Performans  

Başarılan 

2021 

                  Performans Değerlendirmesi 

Ders dışı sosyal faaliyetler 

düzenlemek 
1 1 

Bu kapsamda sosyal sorumluluk projesi adı 

altında öğrencilerimiz ile atölyemizde çevreyle 

dost bez çanta dikilerek pazar yeri bölgesinde 

vatandaşlara ücretsiz dağıtılarak farkındalık 

yaratılmaya çalışıldı. 

https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/teksti

l-giyim-ayakkabi-ve-deri-bolumu-giyim-

uretim-r584.html 

 

Programımızdan mezun olup 

sektörde çalışan eski 
öğrencilerimizle yeni 

öğrencilerimizi bir araya getirecek 

toplantılar düzenlemek 

1 1 
 Programımızdan mezun olan öğrenciler ile 

halen aktif olarak devam eden öğrencilerimizi 
online olarak bir araya getirerek 

öğrencilerimizin sektördeki iş olanakları 

hakkında konuşma ortamı sağlandı. 

 

https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/teksti

https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/tekstil-giyim-ayakkabi-ve-deri-bolumu-giyim-uretim-r584.html
https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/tekstil-giyim-ayakkabi-ve-deri-bolumu-giyim-uretim-r584.html
https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/tekstil-giyim-ayakkabi-ve-deri-bolumu-giyim-uretim-r584.html
https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/tekstil-giyim-ayakkabi-ve-deri-bolumu-mezun-bulusm-r618.html


l-giyim-ayakkabi-ve-deri-bolumu-mezun-

bulusm-r618.html 

 

Programımızdan mezun olup DGS ile 

4 yıllık bölümlere geçiş yapan eski 

öğrencilerimizle yeni öğrencilerimizi 

bir araya getirecek toplantılar 

düzenlemek 

1 1 
 Dikey Geçiş Sınavı ile Güzel Sanatlar Fakültesi 

ve Mühendislik Fakültesi’ne geçiş yapan iki 

öğrencimiz ile aktif yeni öğrencilerimiz online 

olarak bir araya getirilmiştir. 

https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/mezu

nlarimizla-bulusma-r549.html 

 
 

Üniversite ve iş yaşamına kolay uyum 
sağlamaya yönelik oryantasyon           
programları düzenlemek 

1 1 
Performans göstergesi hedefine ulaştı. Her sene 

programımıza yeni kayıt yaptıran 

öğrencilerimize üniversitemizi, okulumuzu, 

bölüm hocalarımızı tanıştırarak bulunduğu 

ortama uyum sağlaması kolaylaştırılmaktadır. 

https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/teksti

l-giyim-ayakkabi-ve-deri-bolumu-oryantasyon-

-r592.html 

 

Yakın çevremizdeki sektörümüzün iş 

insanları ile bir araya gelerek deneyim 

ve    önerilerini eğitim hayatımıza katmak 

1 - 
Pandemi nedeniyle yapılamamıştır 

Amaç 3. Bölüm- İş dünyası İşbirliğini Geliştirmek 

    Hedef 3.1. Staj ve mesleki uygulamaların geliştirilmesi 

             Hedef 3.2. Meslek Gruplarıyla Ortak Projelerin Geliştirilmesi 

Performans Göstergeleri 
2021 

Performans 

Hedefi 

2021 

Performans 

Başarılan 

2021 

                  Performans Değerlendirmesi 

Yakın çevremizdeki sektörümüzün iş 

insanları ile bir araya gelerek deneyim 

ve önerilerini eğitim hayatımıza katmak 

1 - 
Pandemiye geldiği için yüzyüze 

gerçekleştirilmesi arzu edilen bu etkinlik 
yapılamamıştır 

Öğrencilerin staj yaptıkları 

kurumların ziyaret edilerek                

anket uygulamak 

5 5 
Pandemiye nedeniyle bir kısım öğrenciler 

stajını ödev şeklinde online olarak yapmıştır. 

Fiili olarak staj yapan öğrencilerimiz için ise 

staj değerlendirme formunda yer alan anketler 

ile çalışdıkları iş yerlerinin görüşleri 

alınmaktadır. 

Amaç 4. Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek 

Hedef 4.1. Huzurevi sakinleri ile öğrencilerin bir araya getirilmesi 

Hedef 4.2. Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan çocuklar ile öğrencilerin bir araya getirilmesi 

 

Performans Göstergeleri 
2021 

Performans Hedefi 

2021 

                  Performans Değerlendirmesi 

Huzurevi ziyareti - 
Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. 

 

Çocuk Esirgeme              Kurumu ziyareti - 

 

https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/tekstil-giyim-ayakkabi-ve-deri-bolumu-mezun-bulusm-r618.html
https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/tekstil-giyim-ayakkabi-ve-deri-bolumu-mezun-bulusm-r618.html
https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/mezunlarimizla-bulusma-r549.html
https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/mezunlarimizla-bulusma-r549.html
https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/tekstil-giyim-ayakkabi-ve-deri-bolumu-oryantasyon--r592.html
https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/tekstil-giyim-ayakkabi-ve-deri-bolumu-oryantasyon--r592.html
https://ctbmyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/tekstil-giyim-ayakkabi-ve-deri-bolumu-oryantasyon--r592.html

