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KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

 

1. İletişim Bilgileri 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

Terme Caddesi, Cacabey Yerleşkesi 40100 Merkez / KIRŞEHİR 

 

Birim Kalite Yetkilisi : Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK (Enstitü Müdürü) 

Telefon   : 0 (386) 280 43 05 

e-Posta   : husimsek@ahievran.edu.tr 

 

 

 

Birim Kalite Temsilcisi : Yrd. Doç. Dr. Maksut YİĞİTBAŞ (Enstitü Müdür Yardımcısı) 

Telefon   : 0 (386) 280 43 02 

e-Posta   : maksut@ahievran.edu.tr 

 

 

Birim Kalite Komisyonu Üyesi : Ramazan AKGÜL (Enstitü Sekreter V.) 

Telefon    : 0 (386) 280 43 06 

e-Posta    : rakgul@ahievran.edu.tr 

 

Birim Kalite Komisyonu Üyesi : Serap SARAY (Bilgisayar İşletmeni) 

Telefon    : 0 (386) 280 43 00 

e-Posta    : serap.saray@ahievran.edu.tr 

 

Birim Kalite Komisyonu Üyesi : Yakup ÖZDEMİR (Bilgisayar İşletmeni) 

Telefon    : 0 (386) 280 43 04 

e-Posta    : yakupozdemir@ahievran.edu.tr 
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2. Tarihsel Gelişimi 

Üniversitemizin 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile kurulmasından sonra; 2006 yılında kurulan 

Enstitümüz, 2008 - 2009 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Döneminde Yüksek Lisans düzeyinde; Eğitim 

Bilimleri, Tarih, İlköğretim ve Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında öğrenci alımı yaparak Eğitim - 

Öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. Açılışından itibaren geçen zaman içerisinde istikrarlı bir büyüme 

içerisinde olan Enstitümüz,  Aralık 2018 tarihi itibariyle 11 ana bilim, 1 ana sanat,  6 bilim dalı ve 5 doktora 

programında hizmet vermektedir. Enstitümüze her öğretim yılında yaklaşık  200 öğrenci kayıt 

yaptırmaktadır. 

Anabilim/Anasanat Dallarının açılış yılları aşağıda belirtilmiştir. 

  

S.N. MEVCUT ANABİLİM/ANASANAT DALLARI 
KURULUŞ 

TARİHLERİ 

1 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2009-2010 

2 Tarih Anabilim Dalı 2009-2010 

3 Arkeoloji 2009-2010 

4 Temel Eğitim Anabilim Dalı 2009-2010 

 Sınıf Eğitimi Bilim Dalı 2016-2017 

5 Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 2009-2010 

 Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 2013-2014 

 Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 2016-2017 

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı 2018-2019 

6 Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 2016-2017 

 Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 2013-2014 

 Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı 2009-2010 

7 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD 2016-2017 

8 Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı 2016-2017 

9 Uluslararası İlişkiler ABD 2015-2016 

10 Antropoloji ABD 2016-2017 

11 İşletme ABD 2017-2018 

12 İktisat ABD 2018-2019 

DOKTORA PROGRAMLARI 

1 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2013-2014 

2 Tarih Anabilim Dalı 2016-2017 

3 Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 2017-2018 

4 Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 2018-2019 

5 İşletme Anabilim Dalı 2018-2019 

 

Enstitümüz; Enstitü Müdürü, 2 Enstitü Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri ve 2 Bilgisayar İşletmeni 

olmak üzere 3 akademik 3 idari personel görev yapmaktadır. Enstitümüzde 2 yönetici odası, 3 idari personel 

hizmet bürosu ile birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü ile koordineli kullanılan 1 derslik ve 1 toplantı salonuyla 

eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. 

Üniversitemiz Cacabey Yerleşkesinde 31.432 m2’lik açık alan içerisinde 1.338 m2’lik kapalı alanda 

faaliyet yürütmektedir. 

 



3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Misyonumuz, 

Lisansüstü programlar vasıtasıyla; teori ile uygulama arasında bağ kurabilen, toplumsal olgu ve 

olayları akademik yaklaşımla analiz edebilen, evrensel ölçekte araştırma ve projeler yürütebilen, bilim 

dünyasına, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunan araştırmacılar yetiştirmenin yanı sıra, 

Türkiye'deki değişime ve gelişime öncülük edecek, etik değerlere saygılı akademisyenleri bilim dünyasına 

kazandırmaktır. 

Vizyonumuz 

Nitelikli araştırma ve kaliteli eğitim anlayışıyla; günümüz ve geleceğin toplumsal ihtiyaç ve 

sorunlarına yönelik çalışmalar yürüten, bilim ve teknolojinin üst düzeyde kullanıldığı ve geliştirildiği; 

güvenilir, saygın ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır. 

Değerler 

 Etik ilkelere bağlılık 

 Toplumsal sorunlara duyarlılık 

 Gelecek perspektifi 

 Yenilikçilik 

 Tarihi ve kültürel değerlere bağlılık 

 Kalite ve verimlilik odaklı 

 Şeffaflık ve hesap verilebilirlik 

 İnsan odaklı 

 İşbirlikli ve dayanışmacı 

Enstitümüz, üstlendiği misyon ve belirlediği vizyona bağlı kalarak insan kaynaklarını geliştirmek ve 

toplumumuzun ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik araştırmalar yaptırarak, ülkemizin çok yönlü kalkınmasına 

katkı sağlamayı amaç edinmiştir 

 

 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
 

Enstitümüz misyon ve vizyonunda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak için uygunluk ve uluslararası 

standartlara uyum bileşenlerini göz önüne alarak oluşturulan kalite güvence politikalarını uygulamakta ve 

izlemektedir. Birimimizde kalite politikasının varlığını, kalite güvence sistemine verdiği önemle bu süreci 

benimsemesi ve birimimiz yöneticilerinden çalışan tüm personeline kadar herkes büyük bir inanç ile süreci 

sahiplenmiştir. 

Kalite Yönetim Sistemi temel olarak Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma (PUKÖ) 

döngüsünden oluşmaktadır. Planlama sürecin nasıl olmasını gerektiğini açıklarken, uygulama aşaması 

planlamanın hayata geçirilmesini ve izleme sürecini kapsamaktadır. Kontrol Etme de ise faaliyetlerin ölçme 

ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağını açıklayıp aksayan yönlerin Önlem Alma ile iyileştirme faaliyetleri 

ile düzeltilmesini sağlamaktadır. 

 

 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

 

Enstitümüz Kalite Güvencesi Sistemi doğrultusunda “Sürekli İyileştirmeyi” benimsemiş olup, 

sorumlu olduğu Eğitim-Öğretim Sürecinin üst, ana ve alt süreçler vasıtasıyla tüm personeli koordineli 



şekilde sistemin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Süreçlere ait bilgiler enstitümüz web 

sayfasında güncellenerek ilan edilmektedir. 

Enstitümüz üniversitemiz kalite politikası doğrultusunda iç paydaşımız olan öğrencilerimize kalite 

politikası ders aşamasında ilgili anabilim dalları tarafından anlatılmaktadır. Dış paydaşlarımızlar ile yapılan 

toplantılarda kalite uygulamaları anlatıldı. WEB sayfamızda, enstitü binasında panolar aracılığıyla 

paydaşlarına duyurmakta ve yayılımını sağlamaktadır. 

 

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler 

 

Misyonumuz, 

Lisansüstü programlar vasıtasıyla; teori ile uygulama arasında bağ kurabilen, toplumsal olgu ve 

olayları akademik yaklaşımla analiz edebilen, evrensel ölçekte araştırma ve projeler yürütebilen, bilim 

dünyasına, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunan araştırmacılar yetiştirmenin yanı sıra, 

Türkiye'deki değişime ve gelişime öncülük edecek, etik değerlere saygılı akademisyenleri bilim dünyasına 

kazandırmaktır. 

Vizyonumuz 

Nitelikli araştırma ve kaliteli eğitim anlayışıyla; günümüz ve geleceğin toplumsal ihtiyaç ve 

sorunlarına yönelik çalışmalar yürüten, bilim ve teknolojinin üst düzeyde kullanıldığı ve geliştirildiği; 

güvenilir, saygın ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır. 

Enstitümüz, üstlendiği misyon ve belirlediği vizyona bağlı kalarak insan kaynaklarını geliştirmek ve 

toplumumuzun ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik araştırmalar yaptırarak, ülkemizin çok yönlü kalkınmasına 

katkı sağlamayı amaç edinmiştir. 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda stratejik Kurumun stratejik Stratejik plan Stratejik plan Stratejik plan 

plan kapsamında plan kapsamında kapsamında kapsamında kapsamında 

tanımlanmış tanımlanmış stratejik amaçları stratejik amaçlar stratejik amaç ve 

misyon, vizyon, misyon, vizyon, ve hedefleri ve hedefler hedefleri 

stratejik amaçlar stratejik amaç ve doğrultusunda doğrultusundaki gerçekleştirmek 

bulunmamaktadır. hedefleri kurumun tüm birimleri ve üzere yapılan 

 bulunmaktadır. tamamında yapılan alanları kapsayan olgunlaşmış, 

 Ancak bunları uygulamalar uygulamalar sürdürülebilir 

 gerçekleştirmek bulunmaktadır ve sistematik olarak uygulamalar 

 amacıyla yapılan bu uygulamalardan ve kurumun iç kurumun 

 uygulamalar bazı sonuçlar elde kalite güvencesi tamamında 

 bulunmamaktadır edilmiştir. Ancak sistemi ile benimsenmiştir; 

 veya mevcut stratejik planın uyumlu olarak kurumun bu 

 uygulamalar tüm izlenmesi için izlenmekte ve hususta kendine 

 alanları ve/veya gerekli paydaşlarla özgü ve yenilikçi 

 birimleri mekanizmalar birlikte birçok 

 kapsamamaktadır. oluşturulmamıştır değerlendirilerek uygulaması 

  ve/veya stratejik önlemler bulunmakta ve 



  plan ve/veya alınmaktadır. bu uygulamaların 

  herhangi bir karar  bir kısmı diğer 

  alma sürecinde  kurumlar 

  kullanılmamaktadır.  tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

     

 

 

Kanıtlar 

 Stratejik plan 

Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planı 

 Stratejik hedefler 

Enstitümüz stratejik hedeflerini, Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planda yer alan hedefler 

arasında belirleyerek gerçekleştirmektedir. 

 Performans raporları 

 Uygulanan anketler 

 Kurumun SP uygulama sürecinde kurum iç ve dış paydaşlarıyla periyodik olarak gerçekleştirdiği 

toplantılar, etkinlikler ve raporlar 

Enstitümüz Faaliyet Planı doğrultusunda dış paydaşımız olan diğer Yükseköğretim Kurumları 

Enstitülerini ziyaret ederek yapılan iş ve işlemler hakkında görüşmeler yapılmaktadır. 

 Stratejik plan ve hedeflerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumunu 

gösteren kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi 

politikaları 

 

Enstitümüz Eğitim-Öğretim Süreci doğrultusunda performans göstergelerini tanımlamış ve 

Süreç Performans Parametresi İzleme formları ile hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı izlenmektedir.  

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

Olgunluk düzeyi 

 

1  2  3  4  5 

Kurumda tanımlı  Kurumda kalite  Kalite güvencesi,  Tüm alanlardaki  Tüm alanlardaki 

herhangi bir  güvencesi, eğitim-  eğitim ve öğretim,  kurumsal  kurumsal 

politika  öğretim,  araştırma ve  politikaların  politikalar 

bulunmamaktadır.  araştırma-  geliştirme,  birbirleri ile olan  doğrultusunda 
   

toplumsal katkı ve 
 

ilişkileri kurulmuş 
 

olgunlaşmış,   geliştirme,    

   
yönetim sistemi 

 
ve politikalardaki 

 
sürdürülebilir   toplumsal katkı ve    

   alanlarının  bu bütüncül yapı iç  uygulamalar 
  

yönetim sistemi 
   

   tümünde tanımlı  kalite güvence  kurumun 
  

gibi temel 
   

   politikalar  sistemini  tamamında 
  

alanların 
   



   doğrultusunda  yönlendirmektedir;  benimsenmiştir 

  bazılarında tanımlı  yapılan  sonuçlar  ve karar 

  politikalar  uygulamalar  izlenmekte ve  almalarda esas 

  bulunmaktadır.  bulunmaktadır ve  paydaşlarla birlikte  alınmaktadır; bu 

  Ancak bu politikalar  bu  değerlendirilerek  uygulamalar 

  herhangi bir  uygulamalardan  önlemler  içerisinde 

  planlama veya  bazı sonuçlar elde  alınmaktadır.  kuruma özgü ve 

  karar alma  edilmiştir. Ancak    yenilikçi birçok 

  süreçlerinde  bu uygulamaların    uygulama 

  kullanılmamaktadır.  sonuçlarını    bulunmakta, 

    izlemek için    uygulamaların bir 

    gerekli    kısmı diğer 

    mekanizmalar    kurumlar 

    bulunmamaktadır.    tarafından örnek 

        alınmaktadır. 

 

 

Kanıtlar 

 Politika belgeleri 

 Politika belgelerinin paydaş katılımıyla hazırlandığını kanıtlayan belgeler Politika belgelerinin web 

sayfasından paylaşıldığına ilişkin göstergeler 

 Üniversitemiz Kalite politikası Enstitümüz WEB sayfasında ilan edilerek paydaşlarımızla 

paylaşılmıştır. 

 Politika belgelerinde bütüncül ilişkiyi gösteren ifadeler ve uygulama örnekleri (Eğitim 

programlarında araştırma vurgusu, araştırma süreçlerinde topluma hizmet vurgusu) 

 Politika belgeleri ile iç kalite güvencesi sistemi arasındaki ilişkiyi gösteren ifadeler ve uygulama 

örnekleri 

 Politika belgelerinin izlendiğine ve değerlendirildiğine ilişkin mekanizmalar Politika belgelerinin 

kuruma özgü performans göstergeleri 

 Politika belgeleri yıllık değerlendirme raporları 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 

 

Enstitümüz Eğitim-Öğretim Süreci doğrultusunda performans göstergelerini tanımlamış ve 

Süreç Performans Parametresi İzleme formları ile hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı izlenmektedir.  

Tanımlanmış performans göstergelerden stratejik plan çerçevesinde Paydaşlar ile yapılan 

toplantıları ve lisansüstü program açılması gibi konuları anahtar performans göstergesi olarak 

belirlemiştir. 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

 

Olgunluk düzeyi 

 



 1  2  3  4  5 

 Kurumda  Kurumda  Tüm alanlarla  Tüm  Kurumsal 

 performans  performansı izlemek  ilişkili olarak  alanlarla/süreçlerle  amaçlar 

 
yönetimi 

 üzere bazı  
performans 

 ilişkili tüm  
doğrultusunda, 

  
göstergeler ve 

   

 
uygulaması ve 

  
göstergeleri ve 

 

performans 
 

olgunlaşmış ve 
  

mekanizmalar 
   

 

stratejik planla 
  

anahtar 
  

sürdürülebilir       

  

tanımlanmıştır. 
  

göstergeleri 
 

 
uyumlu olarak 

  
performans 

  
kurumsal   

Ancak bu 
  sistematik ve  

 tanımlanmış   göstergeleri   performans 
  

göstergeleri 
  

kurumun iç kalite 
 

 performans   belirlenmiştir.   yönetimi 
  

izlemek üzere 
  

güvencesi sistemi 
 

 göstergeleri   Ancak bu   kurumun 
  

yapılan 
  

ile uyumlu olarak 

 

 
bulunmamaktadır. 

  
göstergelerin 

  
tamamında   uygulamalar    

    

izlenmesi 
 

izlenmekte ve elde 
 

benimsenmiştir;    bulunmamaktadır    

    

sistematik 
 

edilen sonuçlar 
 

kuruma özgü ve    veya mevcut    

    

olmayan ve tüm 
 

paydaşlarla birlikte 
 

yenilikçi    uygulamalar tüm    
    

alanları 
 

değerlendirilerek 
 

uygulamalar    alanları/süreçleri    
    

kapsamayan 
 

karar almalarda 

 

bulunmakta,    (kalite güvencesi    

    
şekilde 

  
uygulamaların bir    

sistemi, eğitim ve 
  kullanılmakta ve  

    
yapılmaktadır. 

  
kısmı diğer    

öğretim, 
  performans  

       
kurumlar    

araştırma ve 
   yönetimine ilişkin  

       tarafından örnek 
   

geliştirme, 
   

önlemler 
 

       alınmaktadır. 
   

toplumsal katkı, 
   

alınmaktadır. 
 

        

   yönetim sistemi)       

   kapsamamaktadır.       
          

 

Kanıtlar 

 Performans göstergeleri 

Enstitümüzde tanımlanan performans göstergeleri Süreç Performans Parametreleri ile izlenerek 

tanımlamaları yapılmıştır. 

 Anahtar performans göstergeleri 

İç paydaşımız olan anabilim dallarının talepleri ile yeni program açılmasının gerçekleşmesi 

anahtar performans göstergesi olarak belirlenmişti (2018-2019 öğretim yılında İşletme Doktora 

ve İktisat Tezli Yüksek Lisans programlarının açılması gibi).  

 

 Performans göstergelerinin birimler ve kurum ölçeğinde gerçekleşme düzeyi Bilgi Yönetim Sistemi 

içerisinde performans göstergelerinin izlenmesi 

 Yıllık raporlarda performans göstergelerine ilişkin bulgular Performans programı raporu 

 İyileştirme uygulamaları 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

Kurumun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamında Kalite Komisyonunun 

yetki, görev ve sorumlulukları açık şekilde tanımlanmıştır. 



 

A.2.1. Kalite Komisyonu 

 

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Birim Kalite Komisyonu, Enstitü Müdür Yardımcısı 

başkanlığında birim çalışan personeli ile oluşturulmuş ve çalışmalarına devam etmektedir. 

Birim Kalite Komisyonu enstitü personelinden kurulmuş ve düzenli bir şekilde toplanmaktadır. Bu 

toplantılarda enstitünün yürütmüş olduğu kalite faaliyeti çalışmalarında izlenecek yol ve yöntemleri 

belirlemektedir. 
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Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumda kalite  Kalite  Kalite komisyonunu  Kalite komisyonu ve  Kalite 

 güvencesi  komisyonunun  yetki, görev ve  komisyona destek  komisyonunun 

 süreçlerini  yetki, görev ve  Sorumlulukları  olmak amacıyla  ve ilgili diğer 
 

yürütmek üzere 
   

oluşturulan kalite 
 

organizasyonel   sorumlulukları  Kapsamında   
 

oluşturulmuş bir 
   

odaklı organizasyonel 
 

birimlerin   İle  Çalışmalarını   

 
kalite komisyonu 

   
yapılar; yetki, görev 

 
kurumsal   organizasyon  kapsayıcı ve   

 bulunmamaktadır.    ve sorumlulukları  amaçlar 
  

yapısı 
 

katılımcı bir 
  

     doğrultusunda  doğrultusunda, 
   

tanımlanmıştır. 
 

yaklaşımla şeffaf 
  

     sistematik ve  sürdürülebilir ve 
   

Ancak kalite 
 

Olarak 
  

     kurumdaki bütüncül  bütünleşik 

   komisyonu bu  yürütmektedir.  kalite yönetimi  uygulamaları 

   yetki, görev ve  Ancak bu  kapsamında  kurumun 

   sorumluluklar  Uygulamalar  çalışmalarını  tamamında 

   kapsamında  kurumdaki bütüncül  yürütmekte;  benimsenmiştir; 

   planlama  kalite yönetimi  yürütülen  kurumun kalite 
     

uygulamalardan elde 
 

yönetimi    ve/veya karar  Kapsamında   
     

edilen bulgular 
 

kapsamında    alma  yürütülmemektedir   

     
izlenmekte ve izlem 

 
yenilikçi    süreçlerinde  ve uygulamaların   

     sonuçları  uygulamaları 
   

etkin rol 
 

Sonuçları 
  

     değerlendirilerek  bulunmakta, 
   

almamaktadır. 
 

izlenmemektedir. 
  

     iyileştirmeler  uygulamaların 
        

       gerçekleştirilmektedir.  bir kısmı diğer 

         kurumlar 

         tarafından 

         örnek 

         alınmaktadır. 

 

 

Kanıtlar 

 Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

Enstitümüz Kalite Komisyonu aylık rutin olarak toplantılarını gerçekleştirmiş ve planlanan 

faaliyetler, memnuniyet anketleri sonucunda yapılması gereken iyileştirmeleri gerçekleştirmiştir.  



 Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı, üye dağılımı ve birimlerin temsil edilmesi şekli 

Birimimiz Kalite Komisyonu; Kalite Birim Temsilcisi, Kalite Birim Sorumlusu ve idari 

personelden oluşturularak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması 

Kalite komisyonu Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri ve idari 

personelin desteği ile oluşmuştur. 

 Danışma Kurulu 

 Birim düzeyinde kalite yapılanmaları ve çalışma grupları 

 Senato kararları 

 Üst yönetim kararları 

 Kalite Komisyonu çalışmalarına kurum iç ve dış paydaşlarının katılımını gösteren kanıtlar 

(Toplantılar, etkinlikler, anketler ve raporlar) 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

 

Birimimizin sorumlu olduğu Eğitim-Öğretim Süreçlerinde hedefeler Süreç Performans Parametresi 

Tanımlama Formlarında belirlenmiş ve izlenmektedir. Uygulamada meydana gelen aksaklıklar ve 

gerçekleşmeyen hedeflerin sebepleri tespit edilerek iyileştirme faaliyetleri ile önlem alınmaktadır. 
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Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun iç kalite Kurumun iç kalite Kurumun tüm Kurumda tüm Tüm birimleri ve 

güvencesi sistemi güvencesi alanları ve süreçleri birimleri ve süreçleri süreçleri 

ve mekanizmaları mekanizmaları kapsayacak şekilde kapsayan iç kalite kapsayan, 

bulunmamaktadır. bulunmaktadır iç kalite güvencesi güvencesi kurumsal 

 ancak bu Mekanizmaları mekanizmaları, amaçlar 

 mekanizmalar (süreçler, PUKÖ tanımlı süreçler doğrultusunda, 

 bütün çevrimleri, bütüncül bir kalite sürdürülebilir ve 

 alanları/süreçleri görevler, yetki ve yönetimi anlayışı bütünleşik iç 

 (eğitim ve sorumluluklar, kapsamında kalite güvencesi 

 öğretim, kalite araçları) sistematik olarak uygulamaları 

 araştırma ve bulunmakta olup; yürütülmektedir; kurumun 

 geliştirme, bu iç kalite yürütülen tamamında 

 toplumsal katkı, Güvencesi uygulamalardan elde benimsenmiştir. 

 yönetim sistemi) mekanizmalarından edilen bulgular Kurumun kalite 

 kapsamamaktadır. bazı uygulama izlenmekte ve izlem yönetimi 

  sonuçları elde sonuçları paydaşlarla kapsamında 

  edilmiştir. Ancak birlikte yenilikçi 

  bu mekanizmalar değerlendirilerek uygulamaları 

  Kurumdaki iyileştirmeler bulunmakta, 



  bütüncül kalite gerçekleştirilmektedir. uygulamaların 

  Yönetimi  bir kısmı diğer 

  Kapsamında  kurumlar 

  yürütülmemektedir  tarafından örnek 

  ve uygulamaların  alınmaktadır. 

  Sonuçları   

  izlenmemektedir.   

     

 

 

Kanıtlar 

 Kalite el kitabı veya tanımlı kalite süreçleri 

Enstitümüz, belirlenmiş olan süreçlerden 1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek süreci doğrultusunda 

iş işlemleri yürütmektedir. 

 Bilgi Yönetim Sistemi 

Kalite Yönetimi Sistemi çalışmaları kapsamında oluşturulan Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi 

programı ile yapılan çalışmalara ait veriler elektronik ortamda toplanarak ulaşılması 

kolaylaştırılmıştır. 

 Kalite odaklı organizasyonel yapılanma 

 Öz değerlendirme veya akran değerlendirmesi yaklaşımı 

 Periyodik bilgilendirme ve tanıtım toplantıları 

Birim kalite komisyonu aylık periyodik olarak toplanmaktadır. (Toplantı Tutanakları) 

 Geri bildirim yöntemleri 

Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketleri, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Paydaş 

Memnuniyet Anketi 

 Paydaş katılımına ilişkin belgeler 

 Enstitümüz iç paydaşlar ve dış paydaşlar Paydaş İlişkileri Tablosunda belirtilmiştir. 

 Senato ve Yönetim Kurulu kararları 

 Yıllık iyileştirme raporları 

 PUKÖ çevrimlerine ilişkin takvimler 

 PUKÖ döngüsü çerçevesinde birimimiz yılda iki kez iç iç değerlendirmeden geçmekte, ayrıca 

periyodik yapılan kalite toplantılarda hedefler doğrultusunda varsa gerekli iyileştirmeler 

yapılarak döngü sağlanmaktadır. 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 

 

 



A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 

Kalite kültürünün enstitümüzde benimsendiği ve yaygınlaştığını yapılan tüm iş ve işlemlerde 

kullanılan formlar, iş akışları ve süreçlerin gerçekleşmesi yönünde yapılan faaliyetler ile anlamaktayız. Bu 

kültürün oluşması ve benimsenmesi sırasında Birim Kalite Temsilcisi başkanlığında Birim Kalite 

Komisyonu personelde kalite anlayışını, bilincini yerleştirmek için misyon, vizyon ve hedeflerimiz 

konusunda toplantılar yapılmaktadır. 
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Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda kalite Kurumda kalite Kurumda kalite Kurumda yüksek Tüm birimleri ve 

güvencesi güvencesi güvencesi kaliteyi kalıcı bir süreçleri 

kültürünü kültürünü kültürünü şekilde sağlayan kapsayan, 

destekleyen destekleyen destekleyen, tüm kurumsal kültür ile kurumsal 

kurumsal kültür kurumsal kültür birimleri ve kurumdaki değer amaçlar 

ve liderlik ve liderlik süreçleri ve beklentiler doğrultusunda, 

yaklaşımı yaklaşımı kapsayan doğrultusunda sürdürülebilir ve 

bulunmamaktadır. oluşturmak üzere kurumsal kültür kalite olgunlaşmış 

 planlar ve liderlik çalışmalarının kurumsal kalite 

 bulunmaktadır. anlayışı koordine kültürü ve liderlik 

 Ancak bu planlar bulunmakta edilmesini yaklaşımı 

 doğrultusunda olup; bu sağlayan ve kalite kurumun 

 yapılmış kapsamında süreçlerini tamamında 

 uygulamalar gerçekleştirilen sahiplenen liderlik benimsenmiştir; 

 bulunmamaktadır faaliyetlerden anlayışı kurumun kalite 

 veya tüm alanları bazı sonuçlar bulunmaktadır. kültürünü 

 ve birimleri elde edilmiştir. Liderlik ve kalite güçlendirme ve 

 kapsamayan Ancak tüm bu güvencesi kültürü, liderlik yaklaşımı 

 uygulamalar uygulamalar kurumdaki kapsamında 

 bulunmaktadır. kurumdaki bütüncül kalite yenilikçi 

  bütüncül kalite yönetimi uygulamaları 

  yönetimi kapsamında bulunmakta, 

  kapsamında izlenmekte, uygulamaların bir 

  yürütülmemekte paydaşlarla birlikte kısmı diğer 

  ve bu değerlendirilmekte kurumlar 

  uygulamaların ve izlem tarafından örnek 

  sonuçları sonuçlarına göre alınmaktadır. 

  izlenmemektedir. önlem  

   alınmaktadır.  

     

 

Kanıtlar 

 Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan 

yöntemler ile liderlik özelliklerini geliştirmek için yapılan uygulamalar (Liderlik programları vb.) 



 Kurumdaki kalite kültürünü ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler ile kültürü geliştirmek için 

yapılan uygulamalar (İyileştirme raporu) 

 Birimimizde kalite kültürünün yerleştiğinin bir göstergesi olan formlar, yapılan iş ve işlemlerde 

kullanılmakta; gerekli görüldüğünde ihtiyaca göre revize edilmesi yönünde çalışmalar 

yapılmaktadır. 

 Paydaş katılımına ilişkin belgeler 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

A.3. Paydaş Katılımı 

Dış Paydaşlarımızın karar alma sürecinde katılımları yapılan toplantılarla sağlanarak görüşleri 

doğrultusunda hedefler belirlenerek gerçekleşmesi yönünde çalışmalar yapılmakta ve WEB sayfamızda 

bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

 

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim; araştırma ve geliştirme; yönetim ve 

uluslararası süreçlere katılımın sağlanması. 
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Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumda  Kurumda paydaşlar  Kurumda yürütülen  Kurumdaki tüm  Kurumdaki tüm 

 yürütülen tüm  belirlenmiş ve paydaş  tüm süreçlerle ilişkili  süreçlere ve karar  süreçlere ve karar 

 süreçlere (kalite  analizleri  olarak belirlenmiş  almalara  almalara 

 güvencesi, eğitim  gerçekleştirilmiştir ve  olan paydaşların  paydaşların katılımı  paydaşların 
  

paydaş katılımına ilişkin 
 

süreçlere ve karar 
 

kurumdaki 
 

katılımı,  ve öğretim,     

  
bazı tanımlı süreçler 

 
alma 

 
bütüncül kalite 

 
olgunlaşmış ve 

 
araştırma ve 

    

  bulunmaktadır.  mekanizmalarına  yönetimi  sürdürülebilir 
 

geliştirme, 
    

  Ancak bu süreçler  katılımı sağlanmıştır  kapsamında  uygulamalarla 
 

toplumsal katkı, 
    

  doğrultusunda yapılmış  ve bu etkileşimden  yürütülmekte ve  sağlanarak 

 yönetim sistemi,  uygulamalar  bazı uygulama  paydaş katılımı  kurumun 

 uluslararasılaşma)  bulunmamaktadır veya  sonuçları elde  uygulamalarından  tamamında 

 paydaş katılımını  mevcut uygulamalar  edilmiştir.  elde edilen  benimsenmiştir; 

 Sağlayacak  bütün  Ancak tüm bu  bulgular izlenerek  kurumun paydaş 

 mekanizma ve  süreçleri/alanları/paydaş  uygulamalar  paydaşlarla birlikte  katılımını 

 Uygulamalar  gruplarını  kurumdaki  değerlendirilmekte  güçlendirmek 

 
bulunmamaktadır. 

 kapsamamaktadır.  
bütüncül kalite 

 ve izlem  üzere yenilikçi 
     

sonuçlarına göre 
 
uygulamaları 

     
yönetimi 

  

      
önlem 

 
bulunmakta, 

     
kapsamında 

  

      alınmaktadır.  uygulamaların bir 
     

yürütülmemektedir 
  

        kısmı diğer 
     

ve bu 
   

        kurumlar 

     uygulamaların    tarafından örnek 

     sonuçları    alınmaktadır. 

     izlenmemektedir.     

 



Kanıtlar 

 İç ve dış paydaş listesi 

Enstitümüz iç paydaşları (Öğrenciler, Akademik Personel, İdari Personel, Anabilim/Anasanat 

Dalları), dış paydaşlar (Mezun öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları) 

 Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılan veri toplama araçları (Anketler, odak grup 

toplantıları, çalıştaylar gibi) 

Paydaş görüşleri; Öğrenci Memnuniyet anketi, paydaş memnuniyet anketi ve idari personel 

memnuniyet anketi ile alınmaktadır. 

 Paydaş analizi raporu 

Anket değerlendirme formu ile raporlanmaktadır. 

 Paydaşların geri bildirimlerini (şikayet, öneri, memnuniyet vb.) almak için oluşturulmuş mekanizmalar 

(Web sayfası, e-posta, sistematik toplantılar gibi) 

Paydaşlarımızdan gelen istek, şikayet, memnuniyet gibi talepler Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi 

üzerinden birimimize ulaşmakta ve dönütler yine sistem üzerinden verilmektedir. 

 Üst yönetim ve birim düzeyinde kurul ve komisyonlarda (karar alma süreçlerinde) paydaş temsiliyetinin 

sağlandığını gösteren belgeler 

Birimimiz kalite komisyonlarında iç paydaşımız olan öğrencilerden bir temsilci bulunmaktadır. 

 Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin paydaş görüşlerini dikkat aldığına ilişkin 

belgeler, çizelgeler, raporlar. 

Memnuniyet anketleri ile raporlanmaktadır. 

 Mezun izleme sistemi 

Enstitümüzden mezun olan öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan mezun bilgi 

sistemine kayıt yapmaları konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

A.4. Uluslararasılaşma 

Lisansüstü Programlarda Bologna Süreci çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Anabilim 

Dallarımız uluslararasılaşma konusunda (Ödül Süreçleri EFQM… gibi) akreditasyonu sağlamak için 

çalışmalara devam etmektedir. 

 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası 

Lisansüstü Programlarda Bologna Süreci çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Anabilim 

Dallarımız uluslararasılaşma konusunda (Ödül Süreçleri EFQM… gibi) akreditasyonu sağlamak için 

çalışmalara devam etmektedir. 
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Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda tanımlı Kurumun tanımlı Kurumun eğitim Kurumun Kurumun özgün 

bir uluslararasılaşma ve öğretim, uluslararasılaşma uluslararasılaşma 

uluslararasılaşma Politikası araştırma ve politikası modeli kurumun 

politikası bulunmaktadır. geliştirme ve doğrultusunda tamamında 



bulunmamaktadır. Ancak bu politika toplumsal katkı yapılan benimsenmiştir; 

 Doğrultusunda fonksiyonlarının uygulamalar Kurumun 

 gerçekleştirilmiş tümünü dikkate sistematik ve uluslararasılaşma 

 Uygulamalar alan kurumun iç kalite Modeli 

 bulunmamaktadır. uluslararasılaşma güvencesi kapsamında 

  politikası sistemi ile Yenilikçi 

  doğrultusunda uyumlu olarak uygulamalar 

  bazı uygulamaları izlenmekte ve bulunmakta, 

  bulunmaktadır paydaşlarla uygulamaların bir 

  ve bu birlikte kısmı diğer 

  uygulamalardan değerlendirilerek Kurumlar 

  bazı sonuçlar önlemler tarafından örnek 

  elde edilmiştir. alınmaktadır. alınmaktadır. 

  Ancak bu   

  uygulamaların   

  sonuçları   

  izlenmemektedir.   

 

Kanıtlar 

 Uluslararasılaşma politika belgesi 

 Uluslararası protokol ve iş birliği uygulamaları 

 Uluslararasılaşma politikalarına ilişkin göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin belgeler 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 
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Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumun  Kurumun  Kurumda  Kurumda  Kurumda tüm 

 uluslararasılaşma  uluslararasılaşma  uluslararasılaşma  uluslararasılaşma  birimleri/alanları 

 süreçlerinin  Süreçlerinin  süreçlerinin  süreçlerinin  kapsayan 

 yönetimi ve  yönetim ve  yönetimi ve  yönetimi ile ilişkili  uluslararasılaşma 
    

sonuçlar ve paydaş 
 

yönetimi, kurumsal  organizasyonel  Organizasyonel  organizasyonel   

    
görüşleri 

 
Amaçlar 

 
yapısına ilişkin 

 
yapısına ilişkin 

 
yapısı kurumsal 

  

    sistematik olarak  doğrultusunda 
 

planlamalar 
 

Planlamalar 
 

tercihler 
  

    izlenmekte ve  bütünleştirici, 
 

bulunmamaktadır. 
 

bulunmaktadır. 
 

yönünde 
  

    paydaşlarla birlikte  sürdürülebilir ve 

   Ancak bu planlar  uygulamaya  değerlendirilerek  olgunlaşmış 

   Doğrultusunda  konularak bazı  önlemler  uygulamalarla 

   Yapılmış  sonuçlar elde  alınmaktadır.  Kurumun 

   Uygulamalar  edilmiştir. Ancak    tamamında 

   bulunmamaktadır.  bu sonuçlar    benimsenmiş ve 

     izlenmemektedir.    güvence altına 
        

alınmıştır; 



         

         kurumun kendine 

         özgü ve yenilikçi 

         birçok uygulaması 

         bulunmakta ve bu 

         uygulamaların bir 

         kısmı diğer 

         kurumlar 

         tarafından örnek 

         alınmaktadır. 

          

 

Kanıtlar 

 

 Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı  

 Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten birimler 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 
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Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun Kurumun Kurumda fiziki, Kurumda tüm 

uluslararasılaşma uluslararasılaşma uluslararaslaşma teknik ve mali birimlerindeki 

faaliyetlerini Faaliyetlerini faaliyetlerini kaynaklar, uygun nicelik ve 

sürdürebilmesi Sürdürebilmek sürdürebilmek uluslararasılaşma nitelikte fiziki, 

için uygun nitelik için uygun nitelik için uygun nitelik faaliyetlerini teknik ve mali 

ve nicelikte fiziki, ve nicelikte fiziki, ve nicelikte fiziki, destekleyecek ve kaynaklar, 

teknik ve mali teknik ve mali teknik ve mali tüm birimleri kurumsal amaçlar 

kaynakları Kaynakların kaynaklar kapsayacak şekilde (uluslararasılaşma 

bulunmamaktadır. Oluşturulmasına birimler arası yönetilmektedir. politikası ve 

 yönelik planlar denge Tüm bu stratejisi) 

 bulunmaktadır. gözetilerek uygulamalardan elde doğrultusunda ve 

 Ancak bu planlar sağlanmaktadır. edilen bulgular, sürdürülebilir 

 Doğrultusunda Ancak bu sistematik olarak Şekilde 

 Yapılmış kaynakların izlenmekte ve izlem yönetilmektedir; 

 Uygulamalar kullanımına sonuçları paydaşlarla kurumun bu 

 bulunmamaktadır yönelik sonuçlar birlikte kapsamda 

 veya tüm izlenmemektedir. değerlendirilerek kendine özgü ve 

 Birimleri  önlemler alınmakta yenilikçi birçok 

 Kapsamayan  ve ihtiyaçlar/talepler uygulaması 

 Uygulamalar  doğrultusunda bulunmakta ve 

 bulunmaktadır.  kaynaklar bu uygulamaların 



   çeşitlendirilmektedir. bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynaklarının yönetimine ilişkin belgeler (Erasmus vb. bütçelerin 

kulanım oranı, AB proje bütçelerinin yönetimi ve ikili protokoller kapsamında gerçekleşen kaynakların 

yönetimine ilişkin belgeler gibi) 

 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

A.4.4. Uluslararasılaşma perfomansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 1 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda Kurumda Kurumda Kurumda Kurumda, kurumsal 

uluslararasılaşma uluslararasılaşma uluslararasılaşma uluslararasılaşma amaçlar 

performansının Performansının performansının hedefleri (uluslararasılaşma 

izlenmesine ve izlenmesine ve izlenmesine ve doğrultusunda politikası, hedefleri, 

değerlendirmesin değerlendirmesin değerlendirmesine çalışma yapan stratejisi) ve 

e yönelik e yönelik yönelik birimlerin uluslararasılaşma 

planlamalar ve planlamalar ve uygulamalar tüm uluslararasılaşma hedefleri 

tanımlı süreçler tanımlı süreçler alanları ve birimleri performansı doğrultusunda 

bulunmamaktadır. bulunmaktadır. kapsar şekilde izlenerek çalışma yapan 

 Ancak bu planlar yürütülmektedir. değerlendirilmekt birimlerin 

 ve süreçler Ancak bu e ve karar alma uluslararasılaşma 

 Doğrultusunda uygulamaların süreçlerinde performansının 

 Yapılmış sonuçları kullanılmaktadır. izlenmesi ve 

 Uygulamalar izlenmemektedir Buna ilişkin değerlendirilmesin 

 bulunmamaktadır veya karar alma uygulamalar e ilişkin 

 veya tüm birimleri süreçlerinde düzenli olarak sürdürülebilir ve 

 Kapsamayan kullanılmamaktadır izlenmekte ve olgunlaşmış 

 Uygulamalar . izlem sonuçları uygulamalar 

 bulunmaktadır.  paydaşlarla birlikte kurumun 

   değerlendirilerek tamamında 

   önlemler benimsenmiş ve 

   alınmaktadır. güvence altına 

    alınmıştır. Kurumun 

    kendine özgü ve 

    yenilikçi birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve bu 

    uygulamaların bir 



    kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Kurumun uluslararasılaşma performansını izlemek üzere kullandığı göstergeler 

 Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar 

 Uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmaları 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında Anabilim Dallarında açılan programlar toplumsal ve sektörel 

beklentiler dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan alanlara öncelik verilerek ve Anabilim Dalı öğretim üyelerinin 

de fikirleri alınarak tasarlanmakta ve açılması yönünde YÖK’e teklif yapılmaktadır. 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumda  Kurumda  Kurumda tüm  Paydaşların  Paydaşların 

 programların  Programların  programların  katılımıyla  Katılımıyla 

 tasarımı ve  tasarımı ve onayına  tasarımı ve onayına  programların  programların 
  

ilişkin tanımlı ve 
 

ilişkin tanımlı 
 

tasarımı ve onayına 
 

 onayına ilişkin     tasarımı ve 
  

sistematik süreçler 
 

süreçler 
 

ilişkin uygulamalar 
 

 tanımlı ve     onayına ilişkin 
  

bulunmaktadır. 
 
doğrultusunda 

 
sistematik olarak 

 

 
sistematik 

    
sürdürülebilir ve   Ancak bu süreçler  uygulamalar  izlenmekte ve  

 

süreçler 
    

olgunlaşmış   Tüm  gerçekleştirilmiş ve  paydaşlarla birlikte  
 

bulunmamaktadır. 
    

uygulamalar   alanları/programları  bu uygulamalardan  değerlendirilerek  
      

Kurumun    kapsamamaktadır.  bazı sonuçlar elde  önlemler  

     edilmiştir. Ancak  alınmaktadır.  Tamamında 

     bu uygulamaların    benimsenmiştir; 

     sonuçlarının    bu kapsamda 

     izlenmesi    Kurumun 
     

yapılmamaktadır. 
   

        kendine özgü ve 
         

         yenilikçi birçok 

         uygulaması 

         bulunmaktadır 

         ve bu 

         uygulamaların bir 



         kısmı diğer 

         Kurumlar 

         tarafından örnek 

         alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler 

Enstitümüzde yürütülmekte olan programlar 1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetme süreci 

çerçevesinde ilgili anabilim dalları tarafından toplumun beklentileri dikkate alınarak tasarlanır 

ve açılması yönünde Yükseköğretim Kuruluna teklif edilir. 

 Kurumun eğitim politikası ve stratejik amaçları ile bunların uygulandığına dair kanıtlar 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

Programların tasarımında iç paydaşlarımız olan akademik personel önemli rol oynamaktadır. 

Bu aşamada Enstitü Kurul toplantısında alınan görüş ve kararlar doğrultusunda paydaşların 

görüşleri program tasarımına yansıtılmaktadır. 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.1.2. Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 3 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumdaki Kurumdaki programların Tüm Tüm Tüm 

programların 

amaçları, çıktıları ve 

TYYÇ programların programların programların 

amaçları, çıktıları uyumları tanımlanmıştır. amaçları, çıktıları amaçları, çıktıları amaçları, 

ve TYYÇ uyumları Ancak bu uygulama tüm ve bunların TYYÇ ve bunların TYYÇ çıktıları ve 

tanımlanmamıştır. alanlarda/programlarda uyumu uyumuna ilişkin bunların TYYÇ 

 gerçekleştirilmemektedir. tanımlanmış, ilan tüm alanları uyumuna ilişkin 

  edilmiştir ve kapsayan sürdürülebilir 

  eğitim-öğretimle uygulamalar, ve olgunlaşmış 

  ilgili sistematik olarak uygulamalar 

  uygulamalarla izlenmekte ve kurumun 

  ilişkilendirilmiştir. paydaşlarla tamamında 

  Ancak bu birlikte benimsenmiştir; 

  uygulamaların değerlendirilerek bu kapsamda 

  sonuçlarının önlemler kurumun 

  izlenmesi alınmaktadır. kendine özgü, 

  yapılmamaktadır.  yenilikçi ve 

    diğer kurumlar 

    tarafından 

    örnek alınan 

    uygulamalar 



    bulunmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Programların amaçları ve çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi 

Program yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesiyle (TYYÇ) 

uyumlu olacak şekilde ders öğrenme çıktıları belirlenmektedir. Programların yeterliliklerine 

ilişkin doküman ve bilgilere https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna adresinden 

ulaşılabilmektedir. 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

 yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumdaki Kurumdaki Tüm programlarda Tüm programların Ders kazanımları ile 

hiçbir bazı dersin bilişsel ders kazanımları program çıktıları açık, 

programda, programlarda seviyesini (Bloom ile program anlaşılır, gerçekçi ve 

ders kazanımları ders seviyesini) açıkça çıktıları sürdürülebilir şekilde 

ile program kazanımları ile belirten ders eşleştirilmesine eşleştirmiş ve tüm 

çıktıları program kazanımları ile ilişkin tüm alanları programlarda 

eşleştirilmemişti çıktıları program çıktıları kapsayan içselleştirilmiştir; bu 

r eşleştirilmiştir eşleştirilmiş ve bu uygulamalar, kapsamda kuruma 

  eşleştirme ilan sistematik olarak özgü, yenilikçi ve 

  edilerek, eğitim- ve kurumun iç diğer kurumlar 

  öğretimle ilgili kalite güvencesi tarafından örnek 

  uygulamalara (ders sistemiyle uyumlu alınan uygulamalar 

  profilleri ve olarak izlenmekte bulunmaktadır. 

  izlenceler gibi) ve izlem sonuçları  

  yansıtılmıştır. Ancak paydaşlarla  

  bu uygulamaların birlikte  

  sonuçlarının değerlendirilerek  

  izlenmesi önlem  

  yapılmamaktadır. alınmaktadır.  

 

 

Kanıtlar 

 Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

Program çıktılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi Bologna Bilgi Sisteminde ilan edilmiştir. 

Öğretim üyelerimiz dönem içerisinde yaptıkları ara sınav, yılsonu sınav, ölçme ve değerlendirme 

yapmaktadırlar. 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna


 

B.1.4. Programın yapısı ve ders dağılım dengesi (Zorunlu-seçmeli ders dağılım dengesi; alan ve 

meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma 

imkanları). 

 

Enstitümüzde yürütülen programların ders dağılımında zorunlu derslerin toplam ulusak kredinin % 

50’ni geçmeyecek şekilde belirlenmesi sağlanmış ve seçmeli ders sayısının arttırılması ile tez çalışmasına 

kaynak oluşturacak derslerin seçimi sağlanmıştır. Ayrıca farklı disiplinlerde tez çalışmasına yakın ders 

alınabilmesi de sağlanmaktadır.  

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

 

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumdaki hiçbir  Programların  Tüm  Program yapısı ve  Program yapısı ve 

 programda,  yapısı ve ders  programlarda  dengesine ilişkin  dengesine ilişkin 

 programın yapısı  dağılım dengesine  program ve ders  uygulamalar tüm  kurumsal amaçlar 

 ve ders dağılım  ilişkin planlamalar  bilgi paketleri,  programlarda,  (eğitim-öğretim 
     

politikası)  dengesi dikkate  bulunmaktadır.  yapı ve ders  sistematik olarak  

     
doğrultusunda, 

 
alınmamıştır. 

 
Ancak bu 

 
dağılım dengesi 

 
izlenmekte ve 

 

     sürdürülebilir ve 
   

uygulamalar tüm 
 

(alan ve meslek 
 

izlem sonuçları 
 

      olgunlaşmış 
   

programları 
 

bilgisi ile genel 
 

paydaşlarla birlikte 
 

      uygulamalar 

   kapsamamaktadır.  kültür dersleri  Değerlendirilerek  kurumun 

     dengesi, kültürel  önlem alınmakta  tamamında 

     derinlik  ve sürekli olarak  benimsenmiştir. 

     kazanma, farklı  güncellenmektedir.  Kurumun kendine 

     disiplinleri    özgü ve yenilikçi 

     tanıma imkânları    birçok uygulaması 
        

bulunmakta ve bu      vb.) gözetilerek    

        
uygulamaların bir 

     
hazırlanmıştır. 

   

        kısmı diğer 
     

Ancak bu 
   

        kurumlar 
     

uygulamaların 
   

        tarafından örnek 

     sonuçlarının    alınmaktadır. 

     izlenmesi     

     yapılmamaktadır.     

          

 

 

Kanıtlar 

 Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfası 

Program yeterliliklerine ulaşılması noktasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi 

bünyesinde yer alan ve kamuoyunun erişimine açık olan Bologna Süreci portalında 

(https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna/) kontrol edilmekte ve ilgili programlar hakkında 

detaylı bilgiler paylaşılmaktadır. 

 

https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna/


 Ders dağılım dengesi (seçmeli-zorunlu) ve bu kapsamdaki kurum politikası/ilkeleri  

Enstitümüzde yürütülen programların ders dağılımında zorunlu derslerin toplam kredinin % 

50’ni geçmeyecek şekilde belirlenmesi sağlanmış ve seçmeli ders sayısının arttırılması ile tez 

çalışmasına kaynak oluşturacak derslerin seçimi sağlanmıştır. 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 

 

Enstitümüzde yürütülen programlarda dersin özelliklerine göre derslerin kredi değerleri AKTS esas 

alınarak öğrenci iş yükü hesaplaması yapılarak belirlenmiştir. 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 3 

 

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumdaki hiçbir  Programlarda  Tüm  Tüm programlarda  Öğrenci iş yükü 

 programda  öğrenci iş yüküne  programlarda  uygulanan öğrenci  uygulaması, 

 öğrenci iş yüküne  dayalı tasarım  tanımlanmış olan  iş yükü uygulaması,  Kurumsal 

 dayalı tasarım  planlamaları  öğrenci iş yükleri,  sistematik olarak  Amaçlar 
  

bulunmaktadır. 
  

izlenmekte ve 
 

 bulunmamaktadır.   paydaşlarla   doğrultusunda 
  

Ancak bunlar tüm 
  

izlem sonuçları 
 

    
paylaşılmakta 

  
ve sürdürülebilir    programları   paydaşlarla birlikte  

    

(program ve ders 
  

şekilde kurumun    kapsamamakta   değerlendirilerek  
    

bilgi paketleri 
  

Tamamında    veya eğitim ve   önlemler  

   öğretimle ilgili tüm  yoluyla) ve  alınmaktadır.  benimsenmiştir. 

   uygulamalarda  eğitim-öğretimle    Kurumun bu 

   kullanılmamaktadır.  ilgili tüm    hususta kendine 

     uygulamalarda    özgü ve yenilikçi 

     (öğrenci    Birçok 

     hareketliliği,    uygulaması 

     önceki    bulunmakta ve 

     öğrenmelerin    bu uygulamaların 

     tanınması vb.)    bir kısmı diğer 

     kullanılmaktadır.    Kurumlar 

     Ancak öğrenci iş    tarafından örnek 

     yükü ve bununla    alınmaktadır. 

     ilgili     

     uygulamaların     

     sonuçlarının     

     izlenmesi     

     yapılmamaktadır.     

 

 



Kanıtlar* 

 Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış ve paydaşlarla paylaşılmış olması, 

Enstitümüzde yürütülen programlarda dersin özelliklerine göre derslerin kredi değerleri AKTS 

esas alınarak öğrenci iş yükü hesaplaması yapılarak belirlenmiştir. Ayrıca WEB sayfasında 

Bologna süreci ile ilan edilerek paylaşılmıştır. 

 Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için tanımlanmış 

olması, 

 Programlarda öğrenci İş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin belgeler, 

mekanizmalar 

 Diploma Eki 

Öğrenciler iş yükü esaslı kredileri (AKTS) transkriptlerde görebilmekte ve uluslararası 

hareketlilik programlarında işletilebilmesi için Lisansüstü öğrencilerine Bologna Süreci 

kapsamında Diploma Eki verilebilmesine olanak tanıyacak çalışmalar yapılmaktadır. 

 İş yükü temelli kredilerin geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin kanıtlar 

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında iç paydaşımız olan öğrencilerimizin öğrenci iş yüküne dayalı 

kredi değerlerinin belirlenmesi ve güncellemeleri öğrenci anketleri sonucuna göre yapılmaktadır.  

 İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren belgeler 

Yürütülen programlarda kredi transferinde AKTS kredi değerleri esas alınarak öğrencilerin 

intibakları yapılmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci hareketliliği kapsamında farklı 

üniversitelerden gelen öğrencilerin ders intibakları Anabilim Dalı görüşü alınarak 

yapılmaktadır. 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

* Kanıtlar 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır. 

 

 

 

B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

 

Öğrencinin başarısının ölçülmesinde genel olarak esnek bir anlayış benimsenmiş olmakla birlikte 

Bologna Bilgi Sisteminde de ilan edildiği gibi öğretim üyelerimizin çoğu ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile 

ölçme ve değerlendirmeyi yapmaktadır. 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumdaki hiçbir Programlarda Programlarda Tüm Tüm 

programda yeterlilik temelli yeterlilik temelli programlarda programlarda 

yeterlilik temelli ölçme ve ölçme ve tasarlanan ölçme Kurumsal 

ölçme ve değerlendirme değerlendirme ve değerlendirme Amaçlar 

değerlendirme sisteminin sisteminin sistemine ilişkin doğrultusunda 

yaklaşımı tasarımı tasarımı tüm uygulamalardan ve sürdürülebilir 

bulunmamaktadır. bulunmaktadır. programları elde edilen Şekilde 

 Ancak bu tüm kapsamaktadır ve bulgular tasarlanan ölçme 

 programları tasarımın sistematik olarak Ve 



 kapsamamaktadır. uygulanmasından izlenmekte ve değerlendirme 

  bazı sonuçlar izlem sonuçları sistemi, kurumun 

  elde edilmiştir. paydaşlarla tamamında 

  Ancak tasarlanan birlikte benimsenmiştir. 

  bu ölçme ve değerlendirilerek Bu kapsamda 

  değerlendirme önlemler Kurumun 

  sisteminin alınmaktadır. kendine özgü, 

  sonuçlarının  yenilikçi ve diğer 

  izlenmesi  Kurumlar 

  yapılmamaktadır.  tarafından örnek 

    alınan bazı 

    uygulamaları 

    bulunmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Kurumun ölçme ve değerlendirme sistemi (Yönergesi, esas usulleri, bilgi sistemi vb.) 

Enstitümüzde ölçme ve değerlendirme Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-

Öğretim Yönetmeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Uygulama 

Yönergesi hükümlerine göre yapılmakta ve öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilmektedir. 

https://obs.ahievran.edu.tr/ 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

 

B.2.1. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün eğitim, yaygın 

eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler). 

 

Öğrencilerin kabulü ile ilgili süreçlerde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim 

Yönetmeliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Uygulama Yönergesinde 

belirtilen kriterlere göre yapılmaktadır. Öğrenci kabulüne yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, 

2016-2017 Öğretim yılı Güz döneminden itibaren Enstitümüz bünyesinde açık olan programlara başvuran 

adaylar ön kayıt işlemlerini on-line olarak yapmaktadır. 
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Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda öğrenci Kurumda öğrenci Kurumda öğrenci Öğrenci kabulü, Kurumsal 

kabulü, önceki kabulü, önceki kabulü, önceki önceki amaçlar 

öğrenmenin öğrenmenin Öğrenmenin öğrenmenin doğrultusunda 

tanınması ve tanınmasına veya tanınması ve tanınması ve ve sürdürülebilir 

kredilendirilmesine kredilendirilmesine Kredilendirilmesine kredilendirilmesine şekilde yürütülen 

ilişkin kriterler ve ilişkin, ilişkin tanımlı ilişkin öğrenci kabulü 

süreçler yayımlanarak kriterler ve uygulamalardan ve önceki 

tanımlanmamıştır. kamuoyu erişimine süreçler tüm elde edilen öğrenimin 



 açılmış tanımlı Programlarda bulgular, tanınması ve 

 kriterler ve uygulanmaktadır. sistematik olarak kredilendirilmesi 

 süreçler vardır. Ancak bu izlenerek uygulamaları 

 Ancak bu durum Uygulamaların paydaşlarla birlikte kurumun 

 ve uygulamalar Sonuçlarının değerlendirilmekte tamamında 

 kurumdaki tüm İzlenmesi ve izlem benimsenmiştir; 

 alanları yapılmamaktadır. sonuçlarına göre kurumun bu 

 kapsamamaktadır.  önlem kapsamda 

   alınmaktadır. kendine özgü ve 

    yenilikçi birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin tanımlı süreçler, 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun lisans eğitimi 

alan öğrenciler mezuniyet alanlarına uygun yüksek lisans programlarına kabul edilirler. 

 Önceki öğrenmelerin tanınmasında öğrenci iş yükü temelli kredilerin kullanıldığına dair belgeler ((Bu 

belgeler 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır.) 

 Uygulamaların tanımlı süreçlerle uyumuna ve sürekliliğine ilişkin kanıtlar 

 Paydaşların bilgilendirildiği mekanizmalar 

Enstitümüze öğrenci kabulünde yapılan ön değerlendirme sonucunda bilimsel değerlendirme 

sınavına girmeye hak kazanan adaylar ilan edilerek paydaşlara duyurulmaktadır. 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.2.2. Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 2 

 

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumda  Kurumda diploma,  Diploma, derece ve  Diploma, derece ve  Kurumsal amaçlar 

 diploma, derece  derece ve diğer  diğer yeterliliklerin  diğer yeterliliklerin  doğrultusunda ve 

 ve diğer  yeterliliklerin  tanınması ve  tanınması ve  sürdürülebilir 

 yeterliliklerin  tanınması ve  sertifikalandırılması  sertifikalandırılması  şekilde yürütülen 
    

na ilişkin 
 

 tanınması ve  sertifikalandırılması  na ilişkin açık,   diploma, derece ve 
    

uygulamalardan 
 

 
sertifikalandırılm 

 
na ilişkin, 

 
anlaşılır, kapsamlı 

  
diğer yeterliliklerin     elde edilen  

 

ası kriterleri ve 
 

yayımlanarak 
 

ve tutarlı şekilde 
  

tanınması ve     bulgular, sistematik  
 

süreçleri 
 

kamuoyu erişimine 
 

tanımlanmış 
  

sertifikalandırılması 



    olarak izlenerek  

 tanımlanmamıştır  açılmış tanımlı  kriterler ve süreçler  paydaşlarla birlikte  na ilişkin 

.  kriterler ve süreçler  tüm programlarda  değerlendirilmekte  olgunlaşmış 

   vardır. Ancak bu  uygulanmaktadır.  ve izlem  uygulamalar 

   durum ve  Ancak bu  sonuçlarına göre  kurumun 

   uygulamalar  uygulamaların  önlem alınmaktadır.  tamamında 

   kurumdaki tüm  sonuçlarının    benimsenmiştir; 

   programları  izlenmesi    kurumun bu 

   kapsamamaktadır.  yapılmamaktadır.    kapsamda kendine 

         özgü ve yenilikçi 

         birçok uygulaması 

         bulunmakta ve bu 

         uygulamaların bir 

         kısmı diğer 

         kurumlar 

         tarafından örnek 

         alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin kriterler ve tanımlı 

süreçler, 

 Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut uygulamalar 

 Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci 

sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler 

Enstitümüz öğrenci kabulü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Uygulama 

Yönergesi hükümlerine göre yapılmaktadır. 

 Öğrenci iş yükü kredisinin değişim programlarında herhangi bir ek çalışmaya gerek kalmaksızın 

tanındığını gösteren belgeler, (Bu belgeler 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri 

taşımalıdır.) 

 Diploma eki 

Öğrencilerin kredileri (AKTS) transkriptlerde görülmekte; uluslararası hareketlilik 

programlarında işletilebilmesi için Lisansüstü öğrencilerine Bologna Süreci kapsamında 

Diploma Eki verilebilmesine olanak tanıyacak çalışmalar yapılmaktadır. 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, araştırma/öğrenme 

odaklı). 

 

Enstitümüzde yürütülen programlarda öğrencilerinin seminer sunmaları ve tez çalışmalarını 

bitirdikten sonra jüri önünde savunmalarıyla aktif rol almaları sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teorik 

derslerin %70’ine uygulama derslerin de %80’ine katılımları zorunlu tutulmuştur. 
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Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Öğrenme- Öğrenme- Tüm programlarda Öğrenme-öğretme Kurumsal 

öğretme öğretme öğrenme-öğretme süreçlerinde aktif amaçlar 

süreçlerinde süreçlerinde süreçlerinde aktif ve etkileşimli doğrultusunda 

öğrenci merkezli öğrenci merkezli ve etkileşimli öğrenci katılımını ve sürdürülebilir 

yaklaşımlar yaklaşımlar öğrenci katılımını sağlayan güncel, şekilde yürütülen 

bulunmamaktadır. uygulanmasına sağlayan güncel, disiplinlerarası öğretim yöntem 

 yönelik disiplinlerarası çalışmaya teşvik ve tekniklerine 

 planlamalar çalışmaya teşvik eden ve ilişkin 

 vardır. Ancak bu eden ve araştırma/öğrenme olgunlaşmış 

 planlar araştırma/öğrenme ve öğrenci odaklı uygulamalar 

 doğrultusunda ve öğrenci odaklı öğretim yaklaşımı kurumun 

 yapılmış öğretim yöntem ve uygulamalarından tamamında 

 uygulamalar teknikleri elde edilen benimsenmiştir; 

 bulunmamaktadır uygulanmakta ve bulgular, kurumun bu 

 veya tüm alanları bu uygulamalardan sistematik olarak kapsamda 

 kapsamayan bazı sonuçlar elde izlenerek kendine özgü ve 

 uygulamalar edilmektedir. paydaşlarla birlikte yenilikçi birçok 

 vardır. Ancak bu değerlendirilmekte uygulaması 

  uygulamaların ve izlem bulunmakta ve 

  sonuçlarının sonuçlarına göre bu uygulamaların 

  izlenmesi önlem bir kısmı diğer 

  yapılmamaktadır. alınmaktadır. kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin uygulamalar Disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden 

uygulamalar 

Enstitümüz bünyesinde yürütülmekte olan programlarda öğrencilerin tez konularıyla ilgili olarak 

farklı anabilim dallarından ders almaları sağlanmaktadır. Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve 

farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler bulunmadığından öğrencilerimiz bu 

derslere yönlendirilmektedir. Özellikle yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Uygulama Yönergesi ile bu fırsatları tanımak adına öğrencilerin önü açılarak kolaylıklar 

sağlanmıştır. 

 Öğrenme ve öğretme merkezi 

 Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgeleri 

 Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin 

uygulamalar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 



B.3.2. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre 

farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi). 
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Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Programlarda Programlarda Tüm Tüm Kurumsal 

öğrenci merkezli tasarlanmış olan programlarda programlarda amaçlar 

ölçme ve öğrenci merkezli öğrenci merkezli öğrenci merkezli doğrultusunda 

değerlendirmeye ölçme ve ölçme ve ölçme ve ve sürdürülebilir 

ilişkin planlamalar değerlendirmeye değerlendirmeye değerlendirmeye şekilde yürütülen 

veya tanımlı ilişkin ilişkin ilişkin öğrenci merkezli 

süreçleri planlamalar ve uygulamalar olgunlaşmış ölçme ve 

bulunmamaktadır. tanımlı süreçler vardır ve bu uygulamalardan değerlendirmeye 

 vardır. Ancak bu uygulamalardan elde edilen ilişkin 

 planlar bazı sonuçlar bulgular, olgunlaşmış 

 doğrultusunda elde edilmiştir. sistematik olarak uygulamalar 

 yapılmış Ancak bu ölçme izlenmekte ve kurumun 

 uygulamalar ve izlem sonuçları tamamında 

 bulunmamaktadır değerlendirme paydaşlarla benimsenmiştir; 

 veya tüm sisteminin birlikte kurumun bu 

 programları sonuçlarının değerlendirilerek kapsamda 

 kapsamayan izlenmesi önlemler kendine özgü ve 

 uygulamalar yapılmamaktadır. alınmaktadır. yenilikçi birçok 

 vardır.   uygulaması 

    bulunmakta ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler 

Öğrencinin başarısının ölçülmesinde genel olarak esnek bir anlayış benimsenmiş olmakla 

birlikte Bologna Bilgi Sisteminde de ilan edildiği gibi öğretim üyelerimizin çoğu ara sınav, 

yarıyıl sonu sınavı ile ölçme ve değerlendirme yapmaktadır. 

 Ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere kullanılan ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri 

Ders öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi dönem sonunda yapılan ara sınav ve yarıyıl sonu 

sınavları ile yapılmaktadır. 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 



B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve 

öneri sistemleri) 
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Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda öğrenci Kurumda Öğrenci geri Tüm Kurumsal 

geri bildirimlerinin öğrencilerin geri bildirimleri (ders, programlarda amaçlar 

alınmasına yönelik bildirimlerinin dersin öğretim tüm öğrenci doğrultusunda 

mekanizmalar (ders, dersin elemanı, diploma gruplarının geri ve sürdürülebilir 

bulunmamaktadır. öğretim elemanı, programı, hizmet bildirimlerinin şekilde yürütülen 

 diploma ve genel alınmasına ilişkin öğrenci geri 

 programı, hizmet memnuniyet uygulamalardan bildirimlerinin 

 ve genel seviyesi, vb.) (geçerlilik ve alınmasına ilişkin 

 memnuniyet sistematik olarak güvenirliği olgunlaşmış 

 seviyesi, vb.) (her yarıyıl ya da sağlanmış, farklı uygulamalar 

 alınmasına ilişkin her akademik araçlar içeren) kurumun 

 mekanizmalar yılsonunda) elde edilen tamamında 

 oluşturulmuştur. alınmaktadır. Ancak bulgular, benimsenmiştir; 

 Ancak hiç alınan geri sistematik olarak kurumun bu 

 uygulama yoktur bildirimler izlenmekte ve kapsamda 

 veya tüm iyileştirmeye izlem sonuçları kendine özgü ve 

 birimleri yönelik karar alma paydaşlarla yenilikçi birçok 

 kapsamayan süreçlerinde birlikte uygulaması 

 uygulamalar kullanılmamaktadır. değerlendirilerek bulunmakta ve 

 vardır.  önlemler bu uygulamaların 

   alınmaktadır. bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları 

Enstitümüz bünyesinde öğrencilere yönelik yapılan işlemlerde öğrenci bilgi sistemi üzerinde 

SMS gönderilerek geri bildirim sağlanmaktadır. 

 Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin uygulamalar 

Kalite kapsamında gerçekleştirilen Öğrenci Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre 

memnuniyet düzeyi düşük olan konular için ilgili anabilim/anasanat dalları ile Sağlık Kültür 

ve Spor Daire Başkanlığına yazı yazılarak yapılması gereken iyileştirmelere yönelik 

uygulamaların yapılması istenmiştir. 

 Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri 

Birim kalite toplantılarına öğrencinin katılımı sağlanmıştır. (Toplantı tutanakları mevcuttur.) 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 



B.3.4. Akademik danışmanlık 

Enstitümüzde eğitime yeni başlayan her öğrenci için ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından 

ikinci yarıyılın başında akademik danışmanlar atanmakta ve öğrencilerin ders döneminde, seminer ve tez 

çalışmalarında rehberlik etmektedir. 
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Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda tanımlı Kurumda tanımlı Kurumda Kurumda Kurumsal 

bir akademik bir akademik akademik akademik amaçlar 

danışmanlık danışmanlık danışmanlık danışmanlığa doğrultusunda 

süreci süreci uygulamaları ilişkin yürütülen ve sürdürülebilir 

bulunmamaktadır. bulunmaktadır. vardır ve bu uygulamalardan şekilde yürütülen 

 Ancak hiç uygulamalardan elde edilen akademik 

 uygulama yoktur bazı sonuçlar bulgular, danışmanlığa 

 veya tüm alanları elde edilmiştir. sistematik olarak ilişkin 

 kapsamayan Ancak bu izlenmekte ve olgunlaşmış 

 uygulamalar sonuçların izlem sonuçları uygulamalar 

 vardır. izlenmesi paydaşlarla kurumun 

  yapılmamaktadır. birlikte tamamında 

   değerlendirilerek benimsenmiştir; 

   önlemler kurumun bu 

   alınmaktadır. kapsamda 

    kendine özgü ve 

    yenilikçi birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

 

Kanıtlar 

 Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler 

Enstitümüzde eğitime yeni başlayan her öğrenci için ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları 

tarafından ikinci yarıyılın başında akademik danışmanlar atanmakta ve öğrencilerin ders 

döneminde, seminer ve tez çalışmalarında rehberlik etmektedir. 

 Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar 

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden SMS yoluyla ve e-mail yoluyla iletişim sağlanmaktadır. 

 Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar 

Öğrencilerimiz Tez Konusunu danışmanları ile birlikte tespit etmekte ve çalışmalarını 

yürütmektedirler. 



 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.4. Öğretim Elemanları 

Kurum, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile 

ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır. Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerini sürekli 

iyileştirmek için olanaklar sunmalıdır. 

 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

Anabilim Dallarımızda öğretim üyesi alımları ilgili Fakültelerin talepleri doğrultusunda atanma 

süreçleri YÖK’ün belirlemiş olduğu kriterlere ve Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Yönergelerine 

göre yapılmaktadır. 
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Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun atama, Kurumun atama, Kurumun tüm Atama, Tüm alanlarda 

yükseltme ve yükseltme ve alanlar için yükseltme ve atama, 

görevlendirme görevlendirme tanımlı ve görevlendirmeye yükseltme ve 

kriterleri ve kriterleri paydaşlarca ilişkin uygulanan görevlendirmeye 

süreçleri tanımlanmış; bilinen atama, kriterlerin ilişkin kurumsal 

tanımlanmamıştır. ancak yükseltme ve sonuçları, amaçlar 

 planlamada görevlendirme sistematik olarak doğrultusunda, 

 alana özgü kriterleri izlenmekte ve sürdürülebilir ve 

 ihtiyaçlar uygulanmakta ve izlem sonuçları olgunlaşmış 

 irdelenmemiştir. karar almalarda paydaşlarla uygulamalar 

  (eğitim-öğretim birlikte kurumun 

  kadrosunun işe değerlendirilerek tamamında 

  alınması, önlemler benimsenmiştir; 

  atanması, alınmaktadır. kurumun bu 

  yükseltilmesi ve  kapsamda 

  ders  kendine özgü ve 

  görevlendirmeleri  yenilikçi birçok 

  vb.)  uygulaması 

  kullanılmaktadır.  bulunmakta ve 

  Ancak bu  bu uygulamaların 

  uygulamaların  bir kısmı diğer 

  sonuçlarının  kurumlar 

  izlenmesi  tarafından örnek 

  yapılmamaktadır.  alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

(Atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

 



 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilme 

usullerinde tanımlı kurallar 

Enstitümüzde eğitim-öğretimin yürütülmesinde yeterli öğretim üyesi mevcut olduğundan 

dışardan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim üyesi bulunmamaktadır. 

 Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına yönelik 

uygulamalar 

Yüksek lisansta ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri ilgili Anabilim Dalı 

tarafından yapılır ve Enstitü onayı ile kesinleştirilir. Bu görevlendirmelerde öğretim 

üyelerinin uzmanlık alanları dikkate alınarak yapılmaktadır. Öğretim üyelerinin haftalık 

ders yükleri ders görevlendirmeleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.4.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal 

geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi) 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 2 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun öğretim Kurumun öğretim Kurumun Kurumun Öğretim 

elemanlarının elemanlarının öğretim öğretim elemanlarının 

öğretim yenilikçi elemanlarının elemanlarının kurumsal 

yetkinliğini yaklaşımlar, öğretim öğretim amaçlar 

geliştirmek üzere materyal yetkinliğini yetkinliğini doğrultusunda 

planlamalar geliştirme, geliştirmek üzere geliştirmek üzere öğretim 

bulunmamaktadır. yetkinlik uygulamalar gerçekleştirilen yetkinliklerinin 

 kazandırma ve vardır ve bunlar uygulamalardan gelişimine ilişkin 

 kalite güvence tüm birimleri elde edilen sürdürülebilir ve 

 sistemi gibi kapsamaktadır. bulgular olgunlaşmış 

 öğretim Ancak bu sistematik olarak uygulamalar 

 yetkinliklerinin uygulamaların izlenmekte ve kurumun 

 geliştirilmesine sonuçlarının izlem sonuçları tamamında 

 ilişkin planlar izlenmesi paydaşlarla benimsenmiştir; 

 bulunmaktadır. yapılmamaktadır. birlikte kurumun bu 

 Ancak bu planlar  değerlendirilerek kapsamda 

 doğrultusunda  önlemler kendine özgü ve 

 yapılmış  alınmaktadır. yenilikçi birçok 

 uygulamalar   uygulaması 

 bulunmamaktadır   bulunmakta ve 

 veya tüm   bu uygulamaların 

 birimleri   bir kısmı diğer 

 kapsamayan bazı   kurumlar 

 uygulamalar   tarafından örnek 

 (eğiticilerin   alınmaktadır. 



 eğitimi    

 etkinlikleri)    

 bulunmaktadır.    

 

Kanıtlar 

 Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (Kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) 

 Öğrenme öğretme merkezi uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

Akademik personele mesleki gelişimleri için üniversitemizde eğitimler de verilmektedir. Bu 

süreçte özellikle TÖMER ve AESEM’den yararlanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede yabancı dil 

ve istatistik gibi alanlarda kurslar düzenlenmiştir. 

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (Atama-

yükseltme kriterleri vb.) 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre işlemler yapılmaktadır. 

 Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin kanıtlar 

Toplantı katılım Formu ve Toplantı Karar Tutanakları 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 1 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Öğretim Öğretim Kurumun Kurumun Kurumun tüm 

kadrosuna yönelik kadrosunu teşvik öğretim öğretim birimlerinde 

teşvik ve ve ödüllendirme kadrosunu teşvik kadrosunun öğretim 

ödüllendirilme mekanizmalarının etme ve teşvik etme ve kadrosunu, 

mekanizmaları oluşturulmasına ödüllendirme ödüllendirmeye kurumsal 

bulunmamaktadır. yönelik planlar uygulamaları ilişkin amaçlar 

 bulunmaktadır. öğretim uygulamalardan doğrultusunda 

 Ancak bu planlar elemanlarının elde edilen teşvik etme ve 

 doğrultusunda yetkinlikleri bulgular ödüllendirmeye 

 yapılmış dikkate alınarak sistematik olarak ilişkin, 

 uygulamalar adil ve şeffaf izlenmekte ve sürdürülebilir ve 

 bulunmamaktadır şekilde izlem sonuçları olgunlaşmış 

 veya tüm alanları sürdürülmektedir paydaşlarla uygulamalar 

 kapsamayan bazı ve bunlar tüm birlikte kurumun 

 uygulamalar alanları değerlendirilerek tamamında 

 bulunmaktadır. kapsamaktadır. önlemler benimsenmiştir; 

  Ancak uygulama alınmaktadır. kurumun bu 

  Sonuçları  kapsamda 

  izlenmemektedir.  kendine özgü ve 

    yenilikçi birçok 

    uygulaması 



    bulunmakta ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan 

uygulamalar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.5. Öğrenme Kaynakları 

Kurum, eğitim - öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun kaynaklara ve altyapıya sahip olmalı ve 

öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına almalıdır. 

 

B.5.1. Öğrenme kaynakları 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 2 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun eğitim- Kurumun eğitim- Kurumun eğitim- Kurumda tüm Kurumun tüm 

öğretim öğretim Öğretim birimlerindeki uygun birimlerindeki 

faaliyetlerini faaliyetlerini faaliyetlerini nicelik ve nitelikte, uygun nicelik ve 

sürdürebilmek sürdürebilmek sürdürebilmek erişilebilir öğrenme nitelikte, 

için uygun nitelik için uygun nitelik için uygun nitelik kaynakları sağlamak erişilebilir 

ve nicelikte ve nicelikte ve nicelikte üzere öğrenme öğrenme 

öğrenme kaynağı öğrenme Öğrenme kaynakları kaynakları, 

(sınıf, laboratuvar, kaynaklarının kaynakları yönetilmektedir. kurumsal 

kütüphane, oluşturulmasına birimler arası Tüm bu amaçlar 

stüdyo gibi yönelik planları Denge uygulamalardan elde doğrultusunda 

yapılar, ders vardır. Ancak bu gözetilerek edilen bulgular, ve sürdürülebilir 

kitapları, insan planlar sağlanmaktadır. sistematik olarak şekilde 

kaynakları, doğrultusunda Ancak bu izlenmekte ve izlem yönetilmektedir; 

öğrenme desteği yapılmış kaynakların sonuçları paydaşlarla kurumun bu 

vb.) uygulamalar kullanımına birlikte kapsamda 

bulunmamaktadır. bulunmamaktadır yönelik sonuçlar değerlendirilerek kendine özgü ve 

 veya uygulamalar izlenmemektedir. önlemler alınmakta yenilikçi birçok 

 tüm birimleri  ve ihtiyaçlar/talepler uygulaması 

 kapsamamaktadır.  doğrultusunda bulunmakta ve 

   kaynaklar bu uygulamaların 

   çeşitlendirilmektedir. bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 



Kanıtlar 

 Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu 

Birimimizde eğitim-öğretim etkinliğini arttırmaya yönelik olarak lisansüstü düzeyde 15 öğrenci 

kapasiteli derslik mevcuttur. Bu derslikte öğrenci ve öğretim üyesi için gerekli olan masa üstü 

bilgisayar, yazı tahtası, projeksiyon ve projeksiyon perdesi gibi donanımlar sağlanmıştır. 

 Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı 

Enstitümüzde Öğrencilere yönelik hizmet giderlerine ilişkin ödenek bulunmamakla birlikte bu 

tür giderler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının sağladığı yemek hizmeti gibi hizmetleri 

ile sağlanmaktadır. 

 Öğrenme kaynaklarına erişim 

Enstitümüz öğrencileri tez çalışmaları için Üniversitemiz kütüphanesindeki kaynaklardan 

faydalanmaktadır. 

 Öğrenme kaynakların kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, öğrenci sayısındaki 

artış ile öğrenme kaynaklarındaki artış arasındaki ilişki gibi) 

 E-öğrenme uygulamaları 

Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı veri tabanlarına abone olunarak bir 

çok kaynak erişimi açılmıştır. 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.) İyileştirme raporları 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 2 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda uygun Kurumda uygun Kurumun tüm Kurumun tüm Kurumun tüm 

nitelik ve nicelikte nicelik ve birimlerinde birimlerinde uygun birimlerindeki 

sosyal, kültürel ve nitelikte sosyal, uygun nicelik ve nicelik ve nitelikte uygun nicelik ve 

sportif faaliyetler kültürel ve sportif nitelikte sosyal, sosyal, kültürel ve nitelikte sosyal, 

bulunmamaktadır. faaliyetler kültürel ve sportif faaliyetler kültürel ve 

 yürütülmesine sportif faaliyetler kurumsal olarak sportif 

 ilişkin (mekân, birimler arası yönetilmektedir faaliyetler, 

 mali ve rehberlik denge (yürütmek üzere kurumsal 

 desteği sağlamak gözetilerek destekler amaçlar 

 gibi) planlamalar yürütülmektedir. sağlanmakta, idari doğrultusunda 

 bulunmaktadır. Ancak bu örgütlenme ve sürdürülebilir 

 Ancak bu planlar uygulamaların ve bulunmakta vb.). şekilde 

 doğrultusunda faaliyetlerin Tüm bu yönetilmektedir; 

 yapılmış sonuçları uygulamalardan elde kurumun bu 

 uygulamalar izlenmemektedir. edilen bulgular, kapsamda 

 bulunmamaktadır  sistematik olarak kendine özgü ve 

 veya tüm  izlenmekte ve izlem yenilikçi birçok 

 birimleri  sonuçları paydaşlarla uygulaması 



 kapsamayan  birlikte bulunmakta ve 

 uygulamalar  değerlendirilerek bu uygulamaların 

 bulunmaktadır.  önlemler alınmakta bir kısmı diğer 

   ve ihtiyaçlar/talepler kurumlar 

   doğrultusunda tarafından örnek 

   kaynaklar alınmaktadır. 

   çeşitlendirilmektedir.  

 

Kanıtlar 

 Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi 

 Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi 

 Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (Faaliyet türü, 

konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle) 

 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) sonuçları 

Öğrenci Memnuniyet Anketler 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.5.3. Tesis ve altyapılar (Yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları, mediko vs.) 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 3 

Olgunluk düzeyi 

 

1  2  3  4  5 

Kurumda uygun  Kurumda uygun  Kurumda uygun  Kurumun tüm  Kurumun tüm 

nitelik ve nicelikte  nitelik ve nicelikte  nitelik ve nicelikte  birimlerinde uygun  birimlerindeki 

tesisler ve altyapı  tesis ve altyapının  tesis ve altyapı  nitelik ve nicelikteki  uygun nicelik ve 

(yemekhane, yurt,  
kurulmasına ilişkin 

 birimler arası  tesis ve altyapı  nitelikte, 
teknoloji donanımlı 

  

denge gözetilerek 
  

 
planlamalar 

  sağlamak üzere  erişilebilir tesis 
çalışma alanları; 

  
kurulmuştur. 

  

 

bulunmaktadır. 
  

fiziksel kaynaklar ve 
 

ve altyapı 
sağlık, ulaşım,   Ancak bu tesis ve   

 

Ancak bu planlar 
  

mekânlar bütünsel 
 

imkânları, 
bilişim hizmetleri)   altyapının   

 

doğrultusunda 

  

olarak 
 

kurumsal bulunmamaktadır.   kullanımına yönelik   

  yapılmış  sonuçlar  yönetilmektedir.  amaçlar 

  uygulamalar  izlenmemektedir.  Tüm tesis ve  doğrultusunda 

  bulunmamaktadır    altyapıların  ve sürdürülebilir 

  veya tüm birimleri    kullanımına ilişkin  şekilde 

  kapsamamaktadır,    sonuçlar sistematik  yönetilmektedir; 

  birimler arası    olarak izlenmekte ve  kurumun bu 

  Denge    izlem sonuçları  kapsamda 

  gözetilmemektedir.    paydaşlarla birlikte  kendine özgü ve 

      değerlendirilerek  yenilikçi birçok 

      önlemler alınmakta  uygulaması 

      ve ihtiyaçlar/talepler  bulunmakta ve 

      doğrultusunda  bu uygulamaların 

      kaynaklar  bir kısmı diğer 



      çeşitlendirilmektedir.  kurumlar 

        tarafından örnek 

        alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Tesis ve altyapılar ile yeterlilik durumu 

Enstitümüzde öğrencilerin lisansüstü düzeyde eğitim ortamının sağlanması için 20 öğrenci 

kapasiteli bir derslik mevcuttur. 

 Tesislere erişim durumları 

Enstitümüz öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde faydalanabileceği alanlar; biri 

Cacabey Yerleşkesi, diğeri Merkez Yerleşke olmak üzere iki adet kapalı spor salonu, Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindebiri kapalı, diğeri açık olmak üzere iki adet yüzme 

havuzu bulunmaktadır. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde akademik, idari 

personel ve öğrencilerimizin de kullanımına açık fitness salonları mevcuttur 

 Tesis ve altyapının kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, birim sayısındaki artış 

ile fiziksel alanlardaki artış arasındaki ilişki gibi) 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.) sonuçları 

Her yıl düzenli olarak yapılan Öğrenci Memnuniyet Anketleri ile geri bildirimler alınmaktadır. 

 İyileştirme raporları 

Tesis ve altyapılara ilişkin memnuniyet düzeyi düşük olan maddeler için iyileştirme yapılması 

yönünde ilgili birime yazı yazılmıştır. 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.5.4. Engelsiz üniversite 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 5 

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumda engelsiz  Engelsiz  Kurumda  Kurumdaki tüm  Kurumdaki tüm 

 üniversite  üniversite  engelsiz  birimlerde  Birimlerde 

 uygulamalarına  uygulamalarına  üniversite  sağlanan engelsiz  sağlanan engelsiz 

 ilişkin planlamalar  ilişkin planlama  uygulamaları  üniversite  Üniversite 
    

uygulamasından 
 

 bulunmamaktadır.  vardır. Ancak bu  tüm birimleri   Uygulaması 
    

elde edilen 
 

   
planlar 

 
kapsamaktadır. 

  
Kurumsal      bulgular sistematik  

   

doğrultusunda 
 

Ancak bu 
  

Amaçlar      olarak izlenmekte  
   

yapılmış 
 

uygulamanın 
  

doğrultusunda ve      ve izlem sonuçları  

   uygulamalar  sonuçları  paydaşlarla birlikte  Sürdürülebilir 

   bulunmamaktadır  izlenmemektedir  değerlendirilerek  Şekilde 

   veya tüm birimleri    önlemler  yönetilmektedir; 

   kapsamamaktadır.    alınmaktadır.  kurumun bu 

         Kapsamda 

         kendine özgü ve 



         yenilikçi birçok 

         Uygulaması 

         bulunmakta ve 

         bu uygulamaların 

         bir kısmı diğer 

         Kurumlar 

         tarafından örnek 

         Alınmaktadır 

         veya kurum 

         ödüllendirilmiştir. 

 

Kanıtlar 

 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar (Kurullarda temsil, engelsiz üniversite 

uygulamaları vb.) 

Enstitümüz bünyesinde özel yaklaşım gerektiren engelli öğrencimiz bulunmamakla birlikte 

Üniversitemiz genelinde engelli asansörü, engelli rampası gibi hayatı kolaylaştıran adımlar 

atılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet yürüten TÖMER aracılığıyla Yabancı Uyruklu 

öğrencilerimizin ve mültecilerin Türkçe öğretimi almaları sağlanmaktadır. 

 Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler 

 Engelsiz üniversite ödülleri 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar 

Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni’nde Üniversitemizin 8 birimi, Mekânda 

Erişilebilirlik konusunda engellilere yönelik yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Turuncu 

Bayrak ödülü almıştır.  

https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/5365-turuncu-bayrak-almaya-hak-kazanan-birim-

yoneticilerine-rektor-karakaya-dan-tesekkur 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

 

Öğrencilerimize ihtiyaç halinde psikolojik danışmanlık hizmetleri, Sağlık kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığı bünyesindeki Psikolojik Danışma Biriminde bulunan psikolog tarafından randevu esasına göre 

hizmet verilerek yürütülmektedir. 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 3 

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumda uygun  Kurumda uygun  Kurumda uygun  Kurumdaki tüm  Kurumun tüm 

 nitelik ve nicelikte  nitelik ve nicelikte  nitelik ve  birimlerde sağlanan  birimlerindeki 

 rehberlik,  rehberlik,  nicelikte  uygun nitelik ve  sağlanan uygun 

 psikolojik  psikolojik  rehberlik,  nicelikteki rehberlik,  nitelik ve 
     

nicelikteki  danışmanlık ve  danışmanlık ve  psikolojik  psikolojik  

     
rehberlik, psikolojik 

 
kariyer 

 
kariyer 

 
danışmanlık ve 

 
danışmanlık ve 

 

     danışmanlık ve 

https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/5365-turuncu-bayrak-almaya-hak-kazanan-birim-yoneticilerine-rektor-karakaya-dan-tesekkur
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/5365-turuncu-bayrak-almaya-hak-kazanan-birim-yoneticilerine-rektor-karakaya-dan-tesekkur


 

hizmetlerinin 
 

hizmetlerinin 
 

kariyer hizmetleri 
 

kariyer hizmetleri 
 

     kariyer hizmetleri, 
 

sağlanmasına 
 

sağlanmasına 
 

tüm birimleri 
 

bütünsel olarak 
 

     kurumsal amaçlar 

 ilişkin planlama  ilişkin planlama  kapsayacak  yönetilmektedir (bu  doğrultusunda ve 

 bulunmamaktadır.  vardır. Ancak bu  şekilde  hizmetleri yöneten  sürdürülebilir 

   planlar  sağlanmaktadır.  bir merkezin olması  Şekilde 

   doğrultusunda  Ancak bu  ve bu merkezi  yönetilmektedir; 

   yapılmış  uygulamanın  yöneten idari  kurumun bu 

   uygulamalar  sonuçları  örgütlenme olması  kapsamda kendine 
      

özgü ve yenilikçi    bulunmamaktadır  izlenmemektedir.  vb.). Bu hizmetlere  

      
birçok uygulaması 

   
veya tüm alanları 

   
ilişkin sonuçlar 

 

       bulunmakta ve bu 
   

kapsamamaktadır. 
   

sistematik olarak 
 

       uygulamaların bir 
       

izlenmekte ve izlem 
 

        kısmı diğer 

       sonuçları paydaşlarla  Kurumlar 

       birlikte  tarafından örnek 

       değerlendirilerek  alınmaktadır. 

       önlemler alınmakta   

       ve ihtiyaçlar/talepler   

       doğrultusunda   

       kaynaklar   

       çeşitlendirilmektedir.   

 

Kanıtlar 

 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.) sonuçları 

Öğrenci Memnuniyet Anketi sonuçları 

 Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

Kurum, programlarının eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığından, öğrencilerin ve toplumun 

ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için programlarını periyodik olarak gözden geçirmeli ve 

güncellemelidir. Mezunlarını düzenli olarak izlemelidir. 

 

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim 

programlarını da kapsamaktadır.) 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Program Program Tüm programlarda Kurumda tüm Kurumda tüm 

çıktılarının çıktılarının program çıktılarının programların programların 

izlenmesine ve izlenmesine ve izlenmesine ilişkin çıktıları çıktılarının, 

güncellenmesine güncellenmesine uygulamalar sistematik olarak kurumsal 

ilişkin herhangi bir ilişkin gerçekleştirilmiş ve (yıllık ve Amaçlar 

mekanizma mekanizmalar bazı sonuçlar elde program doğrultusunda 



bulunmamaktadır. (süreç ve edilmiştir. Ancak bu süresinin Ve 

 performans sonuçların sonunda sürdürülebilir 

 göstergeleri) değerlendirilmesi, periyodik olarak) Şekilde 

 oluşturulmuştur. karar almalarda ve ve kurumsal izlenmesi 

 Ancak hiçbir güncellemelerde amaçlar güvence altına 

 uygulama kullanılması doğrultusunda alınmıştır; 

 bulunmamaktadır gerçekleştirilmemiştir. (eğitim-öğretim kurumun bu 

 veya tüm  politikası ve kapsamda 

 programları  amaçları) kendine özgü 

 kapsamamaktadır.  izlenmektedir. ve yenilikçi 

   Bu izleme Birçok 

   sonuçları uygulaması 

   paydaşlarla bulunmakta 

   birlikte ve bu 

   değerlendirilerek uygulamaların 

   güncellemeler bir kısmı diğer 

   yapılmaktadır. kurumlar 

    tarafından 

    Örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçler 

Program güncellemeleri gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda mevzuatta 

belirtilen prosedürler ve kalite yönetim sistemi kapsamında belirlenen iş akış şemaları ile 

yapılmaktadır. 

 Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere kurduğu 

mekanizma örnekleri (Yıllık izleme takvimi, program çıktılarına ulaşma düzeyinin senato gündemine 

alınması, program başarı düzeylerinin izlenmesi) 

Enstitümüz bünyesindeki anabilim/anasanat dalları, gelişen teknoloji ve toplum ihtiyaçları 

çerçevesinde programlarında güncellemeler yapabilmektedir. Bu taleplerini eğitim-öğretim 

dönemi başlamadan önce Eğitim Komisyonu ve Senatoda görüşülmek üzere Enstitümüze 

gönderirler. 

 Programların yıllık özdeğerlendirme raporları (Program kazanımları açısından değerlendirme) 

 Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler (Bilgi yönetim 

sistemi) 

Program yeterliliklerine ulaşılması noktasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi 

bünyesinde yer alan ve kamuoyunun erişimine açık olan Bologna Süreci portalında 

(https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna/) kontrol edilmekte ve ilgili programlar hakkında detaylı 

bilgiler paylaşılmakta ve güvence altına alınmaktadır. 

 Programların yıllık özdeğerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler 

 Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar. 

 Program izleme ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren kanıtlar (İstihdam verileri 

vb.) 

 

https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna/


 Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının görüşlerini içerecek 

şekilde gösteren kanıtlar 

Enstitümüzde lisansüstü programlarda eğitim gören öğrencilerimizin çoğunluğunun Milli Eğitim 

Müdürlüğü personeli olması programın eğitim amaçlarına ulaşması noktasında olumlu geri 

bildirim sağlamaktadırlar. 

 Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar 

Program güncellemelerinde iç paydaşımız olan Akademik personel, öğrenci ve dış paydaşımız 

olan kamu kurumları ile yapılan paydaş toplantılarında katkı vermeleri sağlanmaktadır.  

 Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler 

 Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, uygulamalar 

 Varsa İngilizce hazırlık okullarında/programlarında yapılan değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları 

 Program akreditasyonu 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.6.2. Mezun izleme sistemi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 3 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda Mezun izleme Mezun izleme Kurumda tüm Kurum tüm 

herhangi bir sistemine ilişkin sistemine ilişkin tüm programlarda programlarında 

mezun izleme planlar programları kapsayan Sistematik olarak mezunların 

sistemi bulunmaktadır. uygulamalar vardır ve ve kurumsal Kurumsal 

bulunmamaktadır. Ancak bu planlar bunlardan bazı amaçlar Amaçlar 

 doğrultusunda sonuçlar elde doğrultusunda doğrultusunda 

 yapılmış edilmiştir. Ancak bu (eğitim-öğretim izlenmesini 

 uygulamalar sonuçların politikası ve güvence altına 

 bulunmamaktadır değerlendirilmesi ve amaçları) almış, mezunlar 

 veya tüm karar almalarda mezunlar kurumun kalite 

 programları kullanılması izlenmekte ve Güvence 

 kapsamamaktadır. gerçekleştirilmemiştir. izlem sonuçlarına sisteminin bir 

   göre tüm parçası haline 

   birimleri ve gelmiştir; 

   programları kurumun bu 

   kapsayan kapsamda 

   önlemler kendine özgü ve 

   alınmaktadır. yenilikçi birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    Kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 



Kanıtlar 

 Mezun izleme sistemi 

Üniversitemiz mezun öğrencilere yönelik oluşturduğu Kariyer Planlama sistemi ile mezun takibi 

yapılmaktadır. 

https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/kariyer/login.aspx üzerinden bu sisteme ulaşılmaktadır. 

 Mezunların ve iş dünyasının mezun yeterliliklerine ilişkin memnuniyet düzeyi 

 Mezun izleme sistemi kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme uygulamaları 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Kurumun araştırma sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Araştırma süreci kurumun 

sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, 

araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve 

ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele 

alınmalıdır. 

 

C.1. Araştırma Stratejisi 

 

C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 2 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun tanımlı Kurumun, Kurumun tanımlı Kurumda tüm Kurumda 

araştırma araştırmaya bakış araştırma politikası, birimler araştırma 

politikası, açısını, araştırma stratejisi ve hedefleri tarafından alanındaki 

stratejisi ve faaliyetlerinde doğrultusunda yapılan benimsenmiş faaliyetlerin, 

hedefleri izleyeceği ilkeleri, uygulamalar araştırma araştırma 

bulunmamaktadır. araştırmadaki bulunmaktadır. Ancak bu politikası, politikası 

 önceliklerini ve uygulamaların sonuçları stratejisi ve doğrultusunda 

 araştırma değerlendirilmemektedir. hedefleri ile ilgili değer 

 kaynaklarını  uygulamalar, üretebilmesi ve 

 yönetmedeki  sistematik toplumsal 

 tercihlerini ifade  olarak faydaya 

 eden araştırma  izlenmekte ve dönüşebilmesi 

 politikası,  izlem güvence altına 

 stratejisi ve  sonuçlarına alınmış ve 

 hedefleri  göre tüm olgunlaşmış 

 bulunmaktadır.  alanları ve uygulamalarla 

 Ancak bunları  programları paydaşlarca 

 hayata geçirmek  kapsayan benimsenmesi 

 üzere  önlemler sağlanmıştır; 

 mekanizmalar  alınmaktadır. kurumun 

https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/kariyer/login.aspx


 veya uygulamalar   kendine özgü ve 

 bulunmamaktadır.   yenilikçi birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve 

    Bu 

    uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Araştırma politikası 

Enstitümüz Lisansüstü öğrencilerine tez yazım çalışmalarında toplumsal sorunlara yönelik 

araştırmaların yapılmasını teşvik etmekte ve bu doğrultuda hedefler belirlemektedir. 

 Araştırma stratejisi ve hedefleri 

Enstitümüz araştırma stratejisini oluştururken bölgesel kalkınma hedeflerinde meydana gelen 

değişim ve yenilikleri takip etmektedir. 

 Eğitim-öğretim programlarında araştırma politikasının uygulanmasına ilişkin kanıtlar 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Araştırma performans göstergeleri 

Enstitümüz öğrencilerinin tamamlanan tezlerinin YÖK Tez Veri Merkezine yüklenmesi 

yapılarak araştırma faaliyetlerine kaynak teşkil etmesi sağlanmaktadır. 

 Kuruma özgü anahtar performans göstergeleri 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 2 

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumun  Kurumun araştırma-  Kurumunda tüm  Kurumda  Kurumda tüm 

 araştırma-  geliştirme süreçlerinin  alanları kapsayıcı  araştırma-  birimleri/alanları 

 geliştirme  yönetim ve  şekilde araştırma-  geliştirme  kapsayan 
    

süreçlerinin 
 

araştırma-  süreçlerinin  organizasyonel  geliştirme   
    

yönetimi ile ilişkili 
 

geliştirme  yönetimi ve  yapısına ilişkin  süreçlerinin   

    
sonuçlar ve 

 
yönetimi, 

 
organizasyonel 

 
planlamalar 

 
yönetimi ve 

  

    paydaş görüşleri  kurumsal amaçlar 
 

yapısına ilişkin bir 
 

(karışmayan ile 
 

organizasyonel 
  

    sistematik olarak  (araştırma 
 

planlama 
 

müdahaleci 
 

yapısı kurumsal 
  

    izlenmekte ve  politikası, 
 

bulunmamaktadır. 
 

spektrumun 
 

tercihler yönünde 
  

    paydaşlarla  hedefleri, 

   neresinde  uygulamaya  birlikte  stratejisi) 

   konumlandığı,  konularak bazı  değerlendirilerek  doğrultusunda 

   motivasyon ve  sonuçlar elde  önlemler  bütünleştirici, 

   yönlendirme işlevinin  edilmiştir. Ancak bu  alınmaktadır.  sürdürülebilir ve 
       

olgunlaşmış 



   nasıl tasarlandığı, kısa  sonuçlar    
       

uygulamalarla    ve uzun vadeli  izlenmemektedir.    

       
kurumun 

   
hedeflerin net ve 

     

        tamamında 
   

kesin nasıl 
     

        benimsenmiş ve 
   

tanımlandığı, 
     

        güvence altına 
   

araştırma yönetimi 
     

        alınmıştır; 

   ekibi ve görev      kurumun kendine 

   tanımları)      özgü ve yenilikçi 

   bulunmaktadır. Ancak      birçok uygulaması 

   bu planlar      bulunmakta ve 
        

bu uygulamaların    doğrultusunda      
        

bir kısmı diğer    yapılmış uygulamalar      

        
kurumlar 

   
bulunmamaktadır 

     

        tarafından örnek 
   

veya tüm alanları 
     

        alınmaktadır. 
   

kapsamayan 
     

         

   uygulamalar       

   bulunmaktadır.       
          

 

Kanıtlar 

 Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı  

 Araştırma yönetim modeli 

 Araştırma faaliyetlerini yürüten birimler 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 2 

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurum  Kurum,  Kurum araştırma  Kurumda  Kurumda 

 araştırmaların  araştırmaların  ile ilişkili tüm  araştırma  araştırmaların; 

 planlaması,  planlamasında,  alanlardaki  çıktıları; yerel,  yerel, bölgesel ve 

 yürütülmesi veya  yürütülmesinde  araştırmaların  bölgesel ve  ulusal kalkınma 
   

planlamasında, 
  

 yönetilmesinde  veya   ulusal kalkınma  hedeflerine sosyo- 
   

yürütülmesinde 
  

 
yerel, bölgesel ve 

 
yönetilmesinde 

  
hedefleriyle 

 
ekonomik-kültürel    veya   

 

ulusal kalkınma 
 

yerel, bölgesel ve 
  

ilişkili olarak 
 

katkısı ile rekabet    yönetilmesinde   
 

hedeflerini ve 
 

ulusal kalkınma 
  

sistematik ve 
 

Düzeyinin    yerel, bölgesel ve   

 değişimleri  hedeflerini ve  ulusal kalkınma  kurumun iç kalite  (ulusal/uluslararası) 

 dikkate  değişimleri dikkate  hedeflerini ve  güvencesi  değerlendirilmesi 

 almamaktadır.  almaktadır. Ancak  değişimleri dikkate  sistemiyle  Kurumda 

   bu uygulamalar  almaktadır. Ancak  uyumlu olarak  Tamamında 

   tüm alanları  bu uygulamalarla  izlenmekte ve  benimsenmiş ve 

   kapsamamaktadır  ilgili sonuçlar  izlem sonuçlarını  güvence altına 
    

izlenmemektedir. 
  



   veya kurumun   paydaşlarla  alınmıştır; kurumun 
       

   araştırma politikası,    birlikte  bu hususta kendine 

   hedefleri,    değerlendirilerek  özgü ve yenilikçi 

   stratejisine    önlem  birçok uygulaması 

   yansıtılmamaktadır.    alınmaktadır.  bulunmakta ve bu 

         uygulamaların bir 

         kısmı diğer 

         Kurumlar 

         tarafından örnek 

         alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Kalkınma hedefleriyle uyumlu araştırma faaliyetleri 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

Üniversite şehir buluşmaları yapılmakta, Enstitümüz bu buluşmalarda hizmetlerini 

paylaşmaktadır. 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.2 Araştırma Kaynakları 

 

C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 3 

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumun  Kurumun  Kurumun araştırma  Kurumda araştırma  Kurumun tüm 

 araştırma ve  araştırma ve  ve geliştirme  kaynakları, öncelikli  birimlerindeki 

 Geliştirme  geliştirme  faaliyetlerini  araştırma alanlarını  uygun nicelik ve 

 Faaliyetlerini  faaliyetlerini  sürdürebilmek için  destekleyecek ve  nitelikte fiziki, 
   

uygun nitelik ve 
  

 Sürdürebilmesi  sürdürebilmek   tüm  teknik ve mali 
   

nicelikte fiziki, 
  

 
için uygun nitelik 

 
için uygun nitelik 

  
birimleri/alanları 

 
kaynaklar,    teknik ve mali   

 

ve nicelikte fiziki, 
 

ve nicelikte fiziki, 
  

kapsayacak şekilde 
 

kurumsal    kaynaklar birimler   
 

teknik ve mali 
 

teknik ve mali 
  

yönetilmektedir. 
 

amaçlar    arası denge   

 Kaynakları  kaynakların  gözetilerek  Tüm bu  (araştırma 

 bulunmamaktadır.  oluşturulmasına  sağlanmaktadır.  uygulamalardan elde  politikası, 

   yönelik planları  Ancak bu  edilen bulgular,  hedefleri, 

   vardır. Ancak bu  kaynakların  sistematik olarak  stratejisi) 

   planlar  kullanımına yönelik  izlenmekte ve izlem  doğrultusunda 

   doğrultusunda  sonuçlar  sonuçları paydaşlarla  ve sürdürülebilir 
    

izlenmemektedir. 
  

   yapılmış   birlikte  şekilde 
       

   uygulamalar    değerlendirilerek  yönetilmektedir; 

   bulunmamaktadır    önlemler alınmakta  kurumun bu 

   veya uygulamalar    ve ihtiyaçlar/talepler  kapsamda 

   tüm birimleri    doğrultusunda  kendine özgü ve 



   kapsamamaktadır.    kaynaklar  yenilikçi birçok 

       çeşitlendirilmektedir.  uygulaması 

         bulunmakta ve 

         bu uygulamaların 

         bir kısmı diğer 

         kurumlar 

         tarafından örnek 

         alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Araştırma-geliştirme altyapısı ve gelişimine ilişkin kanıtlar 

 Araştırma-geliştirme bütçesi ve dağılımı 

 Öncelikli araştırma alanlarına ayrılan bütçe 

 Araştırma-geliştirme kaynaklarının etkin kullanımı sağlayan uygulamalar 

 Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel) 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 3 

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumun  Kurumun  Kurumun araştırma  Kurumda üniversite  Kurumun tüm 

 araştırma ve  araştırma ve  ve geliştirme  içi kaynaklar,  birimlerini 

 Geliştirme  geliştirme  faaliyetlerini  öncelikli araştırma  kapsayan 

 faaliyetleri için  faaliyetlerini  sürdürebilmek için  alanlarını  üniversite içi 
   

uygun nitelik ve 
  

 üniversite içi  sürdürebilmek   destekleyecek ve  kaynaklar, 
   

nicelikte üniversite 
  

 
Kaynakları 

 
için üniversite içi 

  
erişilebilir şekilde 

 
kurumsal    içi kaynaklar   

 

bulunmamaktadır. 
 

kaynakların 
  

yönetilmektedir. 
 

amaçlar    birimler arası   
   

oluşturulmasına 
  

Tüm bu 
 

(araştırma     denge gözetilerek   

   yönelik  sağlanmaktadır.  uygulamalardan elde  politikası, 

   planları/tanımlı  Ancak bu  edilen bulgular,  hedefleri, 

   süreçleri (BAP  kaynakların  sistematik olarak  stratejisi) 

   Yönergesi gibi)  kullanımına yönelik  izlenmekte ve izlem  doğrultusunda 

   vardır. Ancak bu  sonuçlar  sonuçları paydaşlarla  ve sürdürülebilir 

   planlar  izlenmemektedir.  birlikte  şekilde 
       

   doğrultusunda    değerlendirilerek  yönetilmektedir; 

   yapılmış    önlemler alınmakta  kurumun bu 

   uygulamalar    ve ihtiyaçlar/talepler  kapsamda 

   bulunmamaktadır    doğrultusunda  kendine özgü ve 

   veya uygulamalar    kaynaklar  yenilikçi birçok 

   tüm birimleri    çeşitlendirilmektedir.  uygulaması 

   kapsamamaktadır.      bulunmakta ve 



         bu uygulamaların 

         bir kısmı diğer 

         kurumlar 

         tarafından örnek 

         alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 İç kaynaklar (BAP) 

 İç kaynakların birimler arası dağılımı 

 BAP Yönergesi 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 3 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun Kurumun Kurumda, Kurumda, 

araştırma ve üniversite dışı araştırma ve araştırma ve araştırma ve 

Geliştirme kaynakların geliştirme geliştirme geliştirme 

faaliyetleri için kullanımına ilişkin faaliyetlerini faaliyetlerini faaliyetlerini 

üniversite dışı yöntem ve destek kurumsal kurumsal kurumsal 

Kaynaklara birimlerin amaçlar amaçlar amaçlar 

herhangi bir oluşturulmasına doğrultusunda doğrultusunda (araştırma 

Yönelimi ilişkin planları sürdürebilmek sürdürebilmek politikası, 

bulunmamaktadır. bulunmaktadır. için üniversite için üniversite hedefleri, 

 Ancak bu planlar dışı kaynakların dışı kaynakların stratejisi) 

 doğrultusunda kullanımını kullanımını doğrultusunda 

 yapılmış desteklemek destekleyen sürdürebilmek 

 uygulamalar üzere yöntem ve uygulamalardan için üniversite 

 bulunmamaktadır destek birimleri elde edilen dışı kaynakların 

 veya tüm oluşturulmuş ve bulgular, kullanımına 

 birimleri tüm alanları sistematik olarak ilişkin 

 kapsamayan kapsayan izlenmekte ve sürdürülebilir ve 

 uygulamalar uygulamalar izlem sonuçları olgunlaşmış 

 bulunmaktadır. bulunmaktadır. paydaşlarla uygulamalar 

  Ancak bu birlikte kurumun 

  kaynakların değerlendirilerek tamamında 

  kullanımına ve önlemler benimsenmiş ve 

  uygulamalara alınmaktadır. güvence altına 

  yönelik sonuçlar  alınmıştır; 

  izlenmemektedir.  kurumun 

    kendine özgü ve 

    yenilikçi birçok 

    uygulaması 



    bulunmakta ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Dış kaynaklar 

 Dış kaynaklarda yıllar itibarıyla gerçekleşen değişimler 

 Destek birimler ve çalışmalarına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkanları 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun araştırma Kurumun Kurumda Kurumda Kurumda, 

politikası, hedefleri, araştırma araştırma araştırma araştırma ve 

stratejisi ile uyumlu politikası, politikası, politikası, geliştirme 

doktora ve post- hedefleri ve hedefleri ve hedefleri ve faaliyetlerini 

doc programları stratejileri ile stratejileri ile stratejileri ile kurumsal 

bulunmamaktadır. uyumlu doktora uyumlu ve uyumlu ve amaçlar 

 ve post-doc destekleyen destekleyen (araştırma 

 programlarına doktora ve post- doktora ve post- politikası, 

 ilişkin planlar ve doc programları doc hedefleri, 

 tanımlı süreçler yürütülmektedir. programlarının stratejisi) 

 bulunmaktadır. Ancak bu çıktıları düzenli doğrultusunda 

 Ancak bu planlar uygulamaların olarak sürdürebilmek 

 ve süreçler sonuçları izlenmekte ve için doktora ve 

 doğrultusunda izlenmemektedir. izlem sonuçları post-doc 

 yapılmış  paydaşlarla programlarına 

 uygulamalar  birlikte ilişkin bütünleşik 

 bulunmamaktadır  değerlendirilerek ve olgunlaşmış 

 veya tüm  önlemler uygulamalar 

 birimleri  alınmaktadır. kurumun 

 kapsamayan   tamamında 

 uygulamalar   benimsenmiş ve 

 bulunmaktadır.   güvence altına 

    alınmıştır; 

    kurumun 

    kendine özgü ve 

    yenilikçi birçok 



    uygulaması 

    bulunmakta ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Doktora programları 

Enstitümüz bünyesinde yürütülen doktora programları: Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 

Tarih Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri/ Eğitim 

Yönetimi Bilim Dalı ve İşletme Anabilim Dalı 

 Post-doc programlara ilişkin uygulamalar 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

C.3. Araştırma Yetkinliği 

 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda, öğretim Kurumda, Kurumda, öğretim Kurumda, öğretim Kurumda, 

Elemanlarının öğretim elemanlarının elemanlarının kurumsal 

Araştırma elemanlarının araştırma araştırma amaçlar 

Yetkinliğinin araştırma yetkinliğinin yetkinliğinin (araştırma 

(uzmanlıklar, yetkinliğinin değerlendirilmesine değerlendirilmesine politikası, 

birikim, sayı ve değerlendirilme ve geliştirilmesine ve geliştirilmesine hedefleri, 

dağılım) sine ve yönelik uygulamalar yönelik stratejisi) 

değerlendirilmesine geliştirilmesine tüm alanları uygulamalar doğrultusunda 

ve geliştirilmesine yönelik planlar ve kapsayan şekilde düzenli olarak öğretim 

yönelik bir tanımlı süreçler yürütülmektedir. izlenmekte ve izlem elemanlarının 

Mekanizma bulunmaktadır. Ancak bu sonuçları araştırma 

bulunmamaktadır. Ancak bu planlar uygulamaların paydaşlarla birlikte yetkinliğinin 

 ve süreçler sonuçları değerlendirilerek değerlendirilmesi 

 doğrultusunda izlenmemektedir. önlemler ve 

 yapılmış  alınmaktadır. geliştirilmesine 

 uygulamalar   ilişkin 

 bulunmamaktadır   sürdürülebilir ve 

 veya tüm   olgunlaşmış 

 birimleri   uygulamalar 

 kapsamayan   kurumun 



 uygulamalar   tamamında 

 bulunmaktadır.   benimsenmiş ve 

    güvence altına 

    alınmıştır; 

    kurumun 

    kendine özgü ve 

    yenilikçi birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Yükseltme ve atanma kriterleri ve uygulamaları Eğitimler 

Anabilim Dallarımızda öğretim üyesi alımları ilgili Fakültelerin talepleri doğrultusunda atanma 

süreçleri YÖK’ün belirlemiş olduğu kriterlere ve Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı 

Yönergelerine göre yapılmaktadır. 

 Eğitim kazanımları 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.3.2. Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 2 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda ulusal ve Kurumda ulusal ve Kurumda ulusal Kurumda ulusal Kurumda, 

Uluslararası uluslararası ve uluslararası ve uluslararası kurumsal amaçlar 

düzeyde kurum içi düzeyde kurum içi düzeyde kurum düzeyde kurum (araştırma 

ve kurumlar arası ve kurumlar arası içi ve kurumlar içi ve kurumlar politikası, 

ortak programlar ortak programlar arası ortak arası ortak hedefleri, 

ve ortak araştırma ve ortak araştırma programlar ve programlar ve stratejisi) 

birimleri ile birimleri ile ortak araştırma ortak araştırma doğrultusunda 

araştırma ağlarına araştırma ağlarına birimleri ile birimleri ile kurum içi ve 

katılım ve katılım ve araştırma ağlarına araştırma ağlarına kurumlar arası, 

işbirlikleri kurma işbirlikleri kurma katılım ve katılım ve ulusal ve 

gibi çoklu gibi çoklu işbirlikleri kurma işbirlikleri kurma uluslararası 

Araştırma araştırma gibi çoklu gibi çoklu düzeyde ortak 

Faaliyetleri faaliyetlerine araştırma araştırma programlar ve 

bulunmamaktadır. yönelik faaliyetleri ve faaliyetler ve ortak araştırma 

 planlamalar ve uygulamalar tüm uygulamalar birimleri, 



 tanımlı süreçler alanları düzenli olarak işbirlikleri ve 

 bulunmaktadır. kapsayacak izlenmekte ve araştırma ağlarına 

 Ancak bu planlar şekilde izlem sonuçları katılım gibi çoklu 

 ve süreçler yürütülmektedir. paydaşlarla araştırma 

 doğrultusunda Ancak bu birlikte faaliyetlerine ve 

 yapılmış uygulamaların değerlendirilerek uygulamalarına 

 uygulamalar sonuçları önlemler ilişkin 

 bulunmamaktadır izlenmemektedir. alınmaktadır. sürdürülebilir ve 

 veya uygulamalar   olgunlaşmış 

 tüm birimleri   uygulamalar 

 kapsamamaktadır.   kurumun 

    tamamında 

    benimsenmiş ve 

    güvence altına 

    alınmıştır; 

    kurumun kendine 

    özgü ve yenilikçi 

    birçok uygulaması 

    bulunmakta ve bu 

    uygulamaların bir 

    kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Kurumun dahil olduğu araştırma ağları, 

 Kurumun ortak programları ve araştırma birimleri Ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.4. Araştırma Performansı 

 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi  

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumda öğretim  Kurumda öğretim  Öğretim  Öğretim  Kurumda, kurumsal 

 Elemanlarının  elemanlarının  elemanlarının  elemanlarının  amaçlar (araştırma 

 Araştırma  araştırma  araştırma-  araştırma-  politikası, hedefleri, 
    

geliştirme 
 

 Performansının  performansının  geliştirme   stratejisi) 
    

performansını 
 

 izlenmesine ve  izlenmesine ve  performansını   doğrultusunda 
    

izlemek ve 
 

 
değerlendirmesine 

 
değerlendirmesine 

 
izlemek ve 

  
öğretim     değerlendirmek  

 

Yönelik 
 

yönelik 
 

değerlendirmek 
  

elemanlarının     üzere tüm alanları  
 

Uygulamalar 
 

planlamalar ve 
 

üzere tanımlı 
  

araştırma-     kapsayan  



 

bulunmamaktadır. 
 

tanımlı süreçler 
 

süreçler 
  

geliştirme     uygulamalar  

   (yönetmelik,  (yönetmelik,  düzenli olarak  performansının 

   yönerge, süreç  yönerge, süreç  izlenmekte ve  izlenmesi ve 

   tanımı, ölçme  tanımı, ölçme  izlem sonuçları  değerlendirilmesine 

   araçları, rehber,  araçları, rehber,  paydaşlarla birlikte  ilişkin sürdürülebilir 
     

değerlendirilerek 
 

   kılavuz, takdir-  kılavuz, takdir-   ve olgunlaşmış 
     

önlemler 
 

   tanıma sistemi,  tanıma sistemi,   uygulamalar 
     

alınmaktadır. 
 

   
teşvik 

 
teşvik 

  
kurumun        

   mekanizmaları  mekanizmaları vb.)    tamamında 

   vb.)  tüm alanları kapsar    benimsenmiş ve 

   bulunmaktadır.  şekilde    güvence altına 

   Ancak bu planlar  yürütülmektedir.    alınmıştır; kurumun 

   ve süreçler  Ancak bu    kendine özgü ve 

   doğrultusunda  uygulamaların    yenilikçi birçok 

   yapılmış  sonuçları    uygulaması 

   uygulamalar  izlenmemektedir    bulunmakta ve bu 

   bulunmamaktadır  veya karar    uygulamaların bir 

   veya tüm birimleri  almalarda    kısmı diğer 

   kapsamayan  kullanılmamaktadır.    kurumlar 

   uygulamalar      tarafından örnek 

   bulunmaktadır.      alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

 Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

 Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan 

uygulamalar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

      

C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 1 

Olgunluk düzeyi    

      

 1 2 3 4 5 

 Kurumda Kurumda Kurumda araştırma Kurumda tüm Kurumda, kurumsal 

 Araştırma araştırma performansının birimlerin amaçlar (araştırma 

 Performansının performansının izlenmesine ve araştırma politikası, hedefleri, 

 izlenmesine ve izlenmesine ve değerlendirmesine performansı stratejisi) 

 değerlendirmesin değerlendirmesin yönelik izlenerek doğrultusunda tüm 

 e yönelik e yönelik uygulamalar tüm değerlendirilmekt birimlerin 

 Uygulamalar planlamalar ve alanları ve birimleri e ve karar araştırma 

 bulunmamaktadır. tanımlı süreçler (araştırma almalarda performansının 

  bulunmaktadır. merkezleri de (performans izlenmesi ve 



  Ancak bu planlar dâhil) kapsar temelli teşvik- değerlendirilmesin 

  ve süreçler şekilde takdir e ilişkin 

  doğrultusunda yürütülmektedir. mekanizmaları vb.) sürdürülebilir ve 

  yapılmış Ancak bu kullanılmaktadır. olgunlaşmış 

  uygulamalar uygulamaların Buna ilişkin uygulamalar 

  bulunmamaktadır sonuçları uygulamalar kurumun 

  veya tüm birimleri izlenmemektedir düzenli olarak tamamında 

  kapsamayan veya karar izlenmekte ve benimsenmiş ve 

  uygulamalar almalarda izlem sonuçları güvence altına 

  bulunmaktadır. kullanılmamaktadır paydaşlarla birlikte alınmıştır; kurumun 

   . değerlendirilerek kendine özgü ve 

    önlemler yenilikçi birçok 

    alınmaktadır. uygulaması 

     bulunmakta ve bu 

     uygulamaların bir 

     kısmı diğer 

     kurumlar 

     tarafından örnek 

     alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

 Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar 

 Araştırma-geliştirme süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmaları 

 Kurumun araştırma ve geliştirme performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar (Üniversite 

sıralamaları, kurumsal dış değerlendirme raporları vb.) 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 

C.4.3. Araştırma bütçe performansı 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 1 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun Kurumun araştırma Kurumda tüm Kurumda, kurumsal 

araştırma bütçe araştırma bütçe bütçe birimlerin amaçlar (araştırma 

Performansını performansını performansını araştırma bütçe politikası, hedefleri, 

izlemeye yönelik izlemeye ilişkin izlemeye ve performansı stratejisi) 

Uygulamalar planlamalar ve değerlendirmeye izlenerek doğrultusunda tüm 

bulunmamaktadır. tanımlı süreçler ilişkin uygulamalar değerlendirilmekte birimlerin araştırma 

 bulunmaktadır. bulunmaktadır. ve karar almalarda bütçe 

 Ancak bu planlar Ancak bu (bütçe dağılımı performansının 

 ve süreçler uygulamaların vb.) izlenmesi ve 



 doğrultusunda sonuçları kullanılmaktadır. değerlendirilmesine 

 yapılmış izlenmemektedir Buna ilişkin ilişkin sürdürülebilir 

 uygulamalar veya karar uygulamalar ve olgunlaşmış 

 bulunmamaktadır almalarda düzenli olarak uygulamalar 

 veya tüm kullanılmamaktadır. izlenmekte ve kurumun 

 birimleri  izlem sonuçları tamamında 

 kapsamayan  paydaşlarla birlikte benimsenmiş ve 

 uygulamalar  değerlendirilerek güvence altına 

 bulunmaktadır.  önlemler alınmıştır; kurumun 

   alınmaktadır. kendine özgü ve 

    yenilikçi birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve bu 

    uygulamaların bir 

    kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

 Araştırma bütçe performansını izlemeye ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar 

 Bütçe dağılımı 

 Yıllar itibarıyla değişim 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 
 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

 

Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmelidir. 

 

D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 2 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun tanımlı Kurumun, Kurumun tanımlı Kurumda tüm Kurumda 

toplumsal katkı toplumsal katkı toplumsal katkı politikası, birimler toplumsal katkı 

politikası, faaliyetlerinde hedefleri ve stratejisi tarafından faaliyetlerinin, 

hedefleri ve izleyeceği ilkeleri, doğrultusunda yapılan benimsenmiş toplumsal katkı 

Stratejisi öncelikleri ve uygulamalar toplumsal katkı politikası 

bulunmamaktadır. kaynaklarını bulunmaktadır. Ancak bu politikası, doğrultusunda 



 yönetmedeki uygulamaların sonuçları hedefleri ve değer 

 tercihlerini ifade değerlendirilmemektedir. stratejisi ile ilgili üretebilmesi ve 

 eden toplumsal  uygulamalar, toplumsal 

 katkı politikası,  sistematik faydaya 

 hedefleri ve  olarak dönüşebilmesi 

 stratejisi  izlenmekte ve güvence altına 

 bulunmaktadır.  izlem alınmış ve 

 Ancak bunları  sonuçlarına olgunlaşmış 

 hayata geçirmek  göre tüm uygulamalarla 

 üzere  alanları ve paydaşlarca 

 mekanizmalar  programları benimsenmesi 

 veya uygulamalar  kapsayan sağlanmıştır; 

 bulunmamaktadır.  önlemler kurumun 

   alınmaktadır. kendine özgü ve 

    yenilikçi birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve 

    bu 

    uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

 Toplumsal katkı politikası 

Enstitümüzün yönetim ve idari yapılanmasında insan odaklı, Etik ilkelere bağlı, şeffaflık ve 

hesap verebilirlik, toplumsal sorunlara duyarlı, yenilikçi, işbirlikçi, kamu kaynaklarının en 

verimli bir şekilde kullanılması ve korunması, dayanışmacı, tarihi ve kültürel değerlere bağlı bir 

yönetim politikası benimsemiştir. 

 Toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri 

 Toplumsal katkı politikası ile eğitim-öğretim ve araştırma politikalarının ilişkilendirilmesi 

 Üniversitedeki sürekli eğitim merkezi dışında çeşitli birimlerin yaptığı toplumsal katkı faaliyetleri 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilen toplumsal katkı 

faaliyetleri 

Enstitümüz 2019 yılında 2.si gerçekleştirilen Üniversite-Şehir Buluşması faaliyetine katılmıştır. 

 Üniversitenin toplumsal katkı süreçlerinde belirlenen öncelikli alanlarının listesi ve nasıl 

belirlendiğine dair belgeler 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 

 



D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 2 

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Toplumsal katkı  Kurumun  Kurumunda  Kurumda  Kurumda tüm 

 Süreçlerinin  toplumsal katkı  toplumsal katkı  toplumsal katkı  birimleri/alanları 

 yönetimi ve  süreçlerinin,  süreçlerinin  süreçlerinin  kapsayan 

 Organizasyonel  yerel, bölgesel ve  yönetimi ve  yönetimi ile ilişkili  toplumsal katkı 
   

organizasyonel 
 

sonuçlar ve paydaş 
 

 yapısına ilişkin bir  ulusal kalkınma    süreçlerinin 
   

yapılanması 
 

görüşleri 
 

 
Planlaması 

 
hedefleri ile ilişkili 

   
yönetimi    Kurumsal  

sistematik ve 
 

 
bulunmamaktadır. 

 
ve diğer 

   
kurumsal    tercihler  

kurumun iç kalite 
 

   

süreçlerle 
   

amaçlar     yönünde ve tüm  güvence sistemiyle  
   

(eğitim- öğretim, 
  

uyumlu olarak 
 

doğrultusunda     alanları kapsayıcı   
   

ar-ge) bütünleşik 
  

izlenmekte ve 
 

bütünleştirici,     şekilde   

   
olarak yönetimi 

  

paydaşlarla birlikte 
 

sürdürülebilir ve     uygulamaya   

   
ve 

  

değerlendirilerek 
 

olgunlaşmış     konularak bazı   

   
organizasyonel 

  

önlem 
 

uygulamalarla 
    

sonuçlar elde 
  

   

yapılanması 
  alınmaktadır.  

kurumun     

edilmiştir. Ancak 
  

       

   
(süreçler ve 

    
tamamında     bu sonuçlar    

   
görev tanımları 

    
benimsenmiş ve     izlenmemektedir.    

   
vb.) yönelik 

    
güvence altına         

   planlar      alınmıştır; 

   bulunmaktadır.      kurumun 

   Ancak bu planlar      kendine özgü ve 

   doğrultusunda      yenilikçi birçok 

   yapılmış      uygulaması 

   uygulamalar      bulunmakta ve 

   bulunmamaktadır      bu uygulamaların 

   veya tüm      bir kısmı diğer 

   birimleri      kurumlar 

   kapsamayan      tarafından örnek 

   uygulamalar      alınmaktadır. 

   bulunmaktadır.       

 

Kanıtlar 

 Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı 

 Toplumsal katkı yönetim modeli 

 Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten birimler 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 



D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

 

Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali 

kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. 

 

D.2.1. Kaynaklar 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 1 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun Kurumun Kurumda fiziki, Kurumda tüm 

toplumsal katkı toplumsal katkı toplumsal katkı teknik ve mali birimlerindeki 

Faaliyetlerini faaliyetlerini faaliyetlerini kaynaklar, toplumsal uygun nicelik ve 

Sürdürebilmesi sürdürebilmek sürdürebilmek katkı faaliyetlerini nitelikte fiziki, 

için uygun nitelik için uygun nitelik için uygun nitelik destekleyecek ve teknik ve mali 

ve nicelikte fiziki, ve nicelikte fiziki, ve nicelikte fiziki, tüm birimleri kaynaklar, 

teknik ve mali teknik ve mali teknik ve mali kapsayacak şekilde kurumsal 

Kaynakları kaynakların kaynaklar yönetilmektedir. amaçlar 

bulunmamaktadır. oluşturulmasına birimler arası Tüm bu (toplumsal katkı 

 yönelik planlar denge uygulamalardan elde hedefleri ve 

 bulunmaktadır. gözetilerek edilen bulgular, stratejisi) 

 Ancak bu planlar sağlanmaktadır. sistematik olarak doğrultusunda 

 doğrultusunda Ancak bu izlenmekte ve izlem ve sürdürülebilir 

 yapılmış kaynakların sonuçları paydaşlarla şekilde 

 uygulamalar kullanımına birlikte yönetilmektedir; 

 bulunmamaktadır yönelik sonuçlar değerlendirilerek kurumun bu 

 veya tüm izlenmemektedir. önlemler alınmakta kapsamda 

 birimleri  ve ihtiyaçlar/talepler kendine özgü ve 

 kapsamayan  doğrultusunda yenilikçi birçok 

 uygulamalar  kaynaklar uygulaması 

 bulunmaktadır.  çeşitlendirilmektedir. bulunmakta ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer birimler 

 Toplumsal katkı çalışmalarına ayrılan bütçe ve yıllar içinde değişimi 

 Bölgesel kurumlardan sosyal sorumluluk projeleri için sağlanan kaynaklar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 



D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

 

Kurum, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak izlemeli 

ve sürekli iyileştirmelidir. 

 

D.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 2 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda Kurumda Kurumda toplumsal Kurumda tüm Kurumda, kurumsal 

toplumsal katkı toplumsal katkı katkı birimlerin amaçlar (toplumsal 

Performansının performansının performansının toplumsal katkı katkı politikası, 

izlenmesine ve izlenmesine ve izlenmesine ve performansı hedefleri, stratejisi) 

İyileştirilmesine iyileştirilmesine iyileştirilmesine izlenerek doğrultusunda tüm 

Yönelik yönelik yönelik değerlendirilmekte birimlerin 

Uygulamalar planlamalar ve uygulamalar tüm ve karar almalarda toplumsal katkı 

bulunmamaktadır. tanımlı süreçler alanları ve birimleri kullanılmaktadır. performansının 

 bulunmaktadır. kapsar şekilde Buna ilişkin izlenmesi ve 

 Ancak bu planlar yürütülmektedir. uygulamalar değerlendirilmesine 

 ve süreçler Ancak bu düzenli olarak ilişkin sürdürülebilir 

 doğrultusunda uygulamaların izlenmekte ve ve olgunlaşmış 

 yapılmış sonuçları izlem sonuçları uygulamalar 

 uygulamalar izlenmemektedir paydaşlarla birlikte kurumun 

 bulunmamaktadır veya karar değerlendirilerek tamamında 

 veya tüm almalarda önlemler benimsenmiş ve 

 birimleri kullanılmamaktadır. alınmaktadır. güvence altına 

 kapsamayan   alınmıştır; kurumun 

 uygulamalar   kendine özgü ve 

 bulunmaktadır.   yenilikçi birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve bu 

    uygulamaların bir 

    kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Toplumsal katkı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar 

 Toplumsal katkı süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmaları  

 Durumun toplumsal katkı performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 



 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 
 

Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin neler olduğunun anlatılması ve buna ilişkin 

değerlendirmenin yapılması beklenmektedir. 

 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

 

Kurum, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari 

yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli 

yetkinlikte olmalıdır. 

 

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun misyon Kurumun misyon Kurumunda tüm Kurumda çok 

Misyonuyla ve stratejik ve stratejik birimleri ve alanları sesliliği, etkin 

uyumlu ve hedeflerine hedeflerine kapsayan yönetim karar vermeyi, 

Stratejik ulaşmasını ulaşmasını modeli ve idari değişime uyum 

Hedeflerini güvence altına güvence altına yapılanması ile ilişkili sağlamayı ve 

Gerçekleştirmeyi alan yönetim alan yönetim uygulamalardan elde paydaşların 

sağlayacak bir modeli ve idari modeli ve idari edilen bulgular, temsil edilmesini 

yönetim modeli yapılanması; tüm yapılanması, sistematik olarak güvence altına 

ve organizasyonel süreçler süreçlerle izlenmekte, alan ve kurumsal 

Yapılanması tanımlanarak, uyumlu olarak ve paydaşların görüşleri amaçların 

bulunmamaktadır. süreçlerle uyumlu tüm alınmakta ve izlem gerçekleştirilmesi 

 yetki, görev ve birimleri/alanları sonuçları paydaşlarla için gerekli 

 sorumluluklar (vakıf birlikte ortamı sağlayan 

 belirlenerek yükseköğretim değerlendirilerek yönetim modeli 

 tanımlanmıştır. kurumlarında önlemler alınmakta ve ve idari 

 Ancak bu model mütevelli heyet ihtiyaçlar/talepler yapılanması 

 doğrultusunda ve tüm doğrultusunda (yasal 

 yapılmış yükseköğretim güncellemeler düzenlemeler 

 uygulamalar kurumlarında gerçekleştirilmektedir. çerçevesinde 

 bulunmamaktadır rektör  kurumsal 

 veya uygulamalar yardımcıları ve  yaklaşım, 

 tüm birimleri danışmanlar  gelenekler, 

 kapsamamaktadır. dâhil olmak  tercihler) 

  üzere)  kurumun 

  kapsayacak  tamamında 

  şekilde  benimsenmiştir; 

  oluşturulmuştur  kurumun 

  ve bu doğrultuda  kendine özgü ve 

  yapılan  yenilikçi birçok 



  uygulamalardan  uygulaması 

  bazı sonuçlar  bulunmakta ve 

  elde edilmiştir.  bu uygulamaların 

  Ancak bu  bir kısmı diğer 

  sonuçların  kurumlar 

  izlenmesi  tarafından örnek 

  yapılmamaktadır.  alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Yönetim modeli ve organizasyon şeması 

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan OŞ-019 Enstitüler Organizasyon Şeması 

 Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri 

 Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair 

uygulamalar/kanıtlar 

 Vakıf yükseköğretim kurumlarında Mütevelli Heyeti ile Senato arasındaki ilişki ve çalışma usulleri 

Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

E.1.2. Süreç yönetimi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda eğitim- Kurumda Kurumda tüm Kurumda tüm Kurumda 

öğretim, eğitim-öğretim, birimleri ve alanları birimleri ve alanları stratejik 

araştırma- araştırma- kapsayacak şekilde kapsayacak şekilde hedeflerle 

geliştirme, geliştirme, tüm süreçler yönetilen süreçler uyumlu ve tüm 

toplumsal katkı ve toplumsal katkı tanımlanmıştır ve tüm ilişkin sonuçlar, alanları 

Yönetim ve yönetim uygulamalar süreçler performans kapsayan süreç 

sistemine ilişkin sistemine ilişkin doğrultusunda göstergeleriyle yönetim modeli 

Süreçler süreçler uygulamalar sistematik olarak sürdürülebilir 

tanımlanmamıştır. tanımlanmıştır. gerçekleştirilmektedir. izlenmekte, ve olgunlaşmış 

 Ancak Ancak süreç paydaşların görüşleri uygulamalarla 

 uygulamalar bu performans sonuçları alınmakta ve izlem kurumun 

 süreçlerle izlenmemekte veya sonuçları paydaşlarla tamamında 

 uyumlu değildir süreç performans birlikte benimsemiş ve 

 veya tüm sonuçları karar değerlendirilerek güvence altına 

 birimleri almalarda önlemler alınmakta ve alınmıştır; bu 

 kapsamayan kullanılmamaktadır. ihtiyaçlar/talepler hususta 

 uygulamalar  doğrultusunda kurumun 

 bulunmaktadır.  güncellemeler kendine özgü 

   gerçekleştirilmektedir. ve yenilikçi 

    birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve 



    bu 

    uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından 

    örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Süreç yönetimi el kitabı 

Enstitümüz belirlenen süreçlerden 1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetme sürecine dayanmaktadır. 

 Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları 

 Süreçler ile yönetim modeli arasındaki ilişki 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Süreç performans göstergeleri, izleme sistemi ve sonuçların değerlendirilmesi örnekleri 

Süreç performans parametreleri tanımlama ve izleme formları ile takip edilmektedir. 

 Süreç iyileştirmelerinin listesi 

 Süreç değerlendirme raporları 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

E.2. Kaynakların Yönetimi 

 

Kurum, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli 

kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahip olmalıdır. 

 

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda insan Kurumda insan Kurumun insan Kurumda tüm Kurumda 

kaynakları kaynakları kaynakları politikası birimleri Stratejik 

yönetimine ilişkin yönetimi politikası ve stratejik kapsayan insan hedeflerle 

tanımlı bir politika ile bununla hedefleri ile kaynakları uyumlu ve tüm 

ve süreçler uyumlu olarak uyumlu olarak, yönetimi alanları kapsayan 

bulunmamaktadır. tanımlanmış insan kaynakları uygulamalarına insan kaynakları 

 süreçleri süreçleri ilişkin sonuçlar yönetim modeli 

 bulunmaktadır. doğrultusunda sistematik olarak sürdürülebilir ve 

 Ancak bunları uygulamalar izlenmekte, olgunlaşmış 

 hayata geçirmek bulunmaktadır ve paydaş görüşleri uygulamalarla 

 üzere bu uygulamalardan alınmakta ve Kurumun 

 mekanizmalar bazı sonuçlar elde izlem sonuçları tamamında 

 veya uygulamalar edilmiştir. Ancak bu paydaşlarla benimsemiş ve 



 bulunmamaktadır. uygulamaların birlikte güvence altına 

  sonuçları değerlendirilerek alınmıştır; bu 

  izlenmemekte veya önlemler Hususta 

  karar almalarda alınmaktadır. Kurumun 

  kullanılmamaktadır.  kendine özgü ve 

    yenilikçi birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    Kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

 İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar 

 İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar 

 İdari personelin mevcut yeterliliklerinin beklenen görevlere uyumunun sağlanması ve gelişimine 

yönelik hizmet içi eğitim uygulamaları 

İdari birim personelimizin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak 

için Personel Daire Başkanlığınca düzenlenen Hizmet İçi Eğitimlere katılımları sağlanmaktadır.  

 İdari personelin performansının değerlendirilmesinde kullanılan tanımlı süreçler 

 İdari personele yönelik ödüllendirme mekanizmaları ve uygulama örnekleri 

 Çalışan (akademik ve idari) memnuniyeti anketleri, uygulama sistematiği, anket sonuçları ve 

iyileştirme örnekleri 

İyileştirme Çalışmaları Takip Formu 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 1 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda finansal Kurumda finansal Kurumun stratejik Kurumda tüm Kurumda 

kaynakların kaynakların hedefleri ile alanları Stratejik 

yönetimine ilişkin yönetimine ilişkin uyumlu olarak, kapsayacak hedeflerle 

tanımlı süreçler tanımlı süreçler tanımlı süreçlere şekilde yürütülen uyumlu ve tüm 

bulunmamaktadır. bulunmaktadır. göre finansal finansal alanları kapsayan 

 Ancak bu süreçler kaynakların kaynakların Finansal 

 doğrultusunda yönetimine ilişkin yönetimi kaynakların 

 yapılmış uygulamalar uygulamalarına Yönetimi 

 uygulamalar bulunmaktadır ve ilişkin sonuçlar sürdürülebilir ve 



 bulunmamaktadır bu uygulamalardan sistematik olarak olgunlaşmış 

 veya mevcut bazı sonuçlar elde izlenmekte, uygulamalarla 

 uygulamalar tüm edilmiştir. Ancak bu paydaş görüşleri Kurumun 

 alanları uygulamaların alınmakta ve tamamında 

 kapsamamaktadır. sonuçları izlem sonuçları benimsemiş ve 

  izlenmemekte veya paydaşlarla güvence altına 

  karar almalarda birlikte alınmıştır; bu 

  kullanılmamaktadır. değerlendirilerek Hususta 

   önlemler Kurumun 

   alınmaktadır. kendine özgü ve 

    yenilikçi birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    Kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar 

 Finansal kaynakların dağılımı (gelirler ve giderler bazında ayrı ayrı) ile kurumun stratejisinin uyumu 

Finansal kaynakların etkin ve verimli kullanıldığını gösteren kanıtlar 

 Finansal kaynaklardaki çeşitlilik 

 Finansal kaynakların planlama, kullanım ve izleme uygulamalarının kurumun stratejik planı ile uyumu 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 

 

Kurum, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli 

bilgi ve verileri periyodik olarak topladığı, sakladığı, analiz ettiği ve süreçlerini iyileştirmek üzere 

kullandığı entegre bir bilgi yönetim sistemine sahip olmalıdır. 

 

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda bilginin Kurumda Kurumda tüm Kurumda tüm Kurumsal 

edinimi, kurumsal bilginin alanları kapsayan, süreçleri destekleyen amaçlar 

saklanması ve edinimi, tüm süreçleri entegre bilgi yönetim doğrultusunda 

kullanılmasına saklanması ve destekleyen sistemine ve sürdürülebilir ve 

destek olacak kullanılmasına (eğitim-öğretim, kullanımına ilişkin olgunlaşmış 



herhangi bir destek olacak bilgi araştırma- sonuçlar sistematik entegre bilgi 

bilişim sistemi yönetim geliştirme, olarak izlenmekte, yönetim sistemi 

bulunmamaktadır. sistemleri toplumsal katkı, paydaş görüşleri kurumun 

 bulunmaktadır. kalite güvencesi) alınmakta ve izlem tamamında 

 Ancak bu ve entegre bilgi sonuçları paydaşlarla benimsenmiş ve 

 sistemler yönetim sistemi birlikte güvence altına 

 birbirleriyle bulunmaktadır ve değerlendirilerek alınmıştır; bu 

 bütünleşik bu sistemin önlemler alınmakta ve hususta 

 değildir veya tüm kullanılması ihtiyaçlar/talepler kurumun 

 alanları yönünde bazı doğrultusunda kendine özgü ve 

 kapsamamaktadır. uygulamalar güncellemeler yenilikçi birçok 

  bulunmaktadır. gerçekleştirilmektedir. uygulaması 

  Ancak bilgi sistemi  bulunmakta ve 

  karar almalarda  bu uygulamaların 

  kullanılmamaktadır  bir kısmı diğer 

  ve sistemin  kurumlar 

  kullanımıyla ilgili  tarafından örnek 

  sonuçlar  alınmaktadır. 

  izlenmemektedir.   
     

 

Kanıtlar 

 Bilgi yönetimi politikası ve kurumsal bilgi yönetimi modeli 

Enstitümüzde verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, 

Personel Bilgi Sistemi, e- Bütçe, Ek Ders Otomasyonu, Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

(EBYS), Taşınır Kayıt ve Kontrol Sistemi Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemleri kullanılmaktadır.  

 Bilgi yönetim sistemi ve bu sistemin fonksiyonları 

 Bilginin elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasına ilişkin tanımlı süreçler 

 Bilgi yönetim sistemi analiz sonuçlarının izlenmesi ve iyileştirme çalışmalarında kullanılmasına ilişkin 

uygulamalar 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 5 

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumda bilgi  Kurumda bilgi  Kurumda bilgi  Kurumda bilgi  Kurumsal bilginin 

 güvenliği ve  güvenliği ve  güvenliği ve  güvenliği ve  güvenliği ve 

 güvenirliğinin  güvenirliğinin  güvenirliğinin  güvenirliğinin  Güvenirliği 

 sağlanmasına  sağlanmasına  sağlanmasına  sağlanmasına  sürdürülebilir ve 
   

yönelik bütünleşik 
  

 ilişkin uygulamalar  yönelik tanımlı   yönelik  olgunlaşmış 
   

uygulamalar 
  

 
bulunmamaktadır. 

 
süreçler ve 

  
uygulamalar 

 
uygulamalarla    bulunmakta ve bu   



   

planlamalar 
  

sistematik olarak 
 

Kurumun     uygulamalardan   
   

bulunmaktadır. 
  

izlenmekte ve 
 

Tamamında     bazı sonuçlar elde   

   Ancak bu süreçler  edilmektedir.  izlem sonuçları  benimsenmiş ve 

   doğrultusunda  Ancak bu  paydaşlarla  güvence altına 

   yapılmış  uygulamaların  birlikte  alınmıştır; bu 

   uygulamalar  sonuçları  değerlendirilerek  Hususta 

   bulunmamaktadır  izlenmemekte veya  önlemler  Kurumun 

   veya uygulamalar  karar almalarda  alınmaktadır.  kendine özgü ve 
    

kullanılmamaktadır. 
  

   tüm alanları     yenilikçi birçok 
        

   kapsamamaktadır.      uygulaması 

         bulunmakta ve 

         bu uygulamaların 

         bir kısmı diğer 

         Kurumlar 

         tarafından örnek 

         alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

 Bilgi güvenliğini ve güvenirliğini sağlamaya yönelik süreçler ve uygulamalar 

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikasını 

 Kişisel verilerin korunmasına ilişkin oluşturulan komisyon 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

E.4. Destek Hizmetleri 

Kurum, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına 

almalıdır. 

 

E 4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 3 

Olgunluk düzeyi 

 

 1  2  3  4  5 

 Kurumda,  Kurumda,  Kurumda, dışarıdan  Kurumda,  Kurumda 

 dışarıdan temin  dışarıdan temin  temin edilen tüm  dışarıdan tedarik  dışarıdan temin 

 edilen malların ve  edilen destek  mallardan ve destek  edilen tüm  edilen mal ve 

 destek  hizmetlerinin ve  hizmetlerinden  hizmetlerin ve  hizmetlerin kalite 
    

malların kalitesini 
 

 hizmetlerinin  malların  beklenen kalite   düzeylerini, 
    

güvence altına 
 

 
uygunluğunu ve 

 
uygunluğunu, 

 
düzeylerinin iç kalite 

  
kurumsal     almak üzere  

 

kalitesini 
 

kalitesini ve 
 

güvence sistemi 
  

amaçlar     tedarikçilerle yakın  
 

değerlendirmek 
 

sürekliliğini 
 

kapsamında 
  

doğrultusunda     işbirlikleri  

 üzere tanımlı  güvence altına  planlanması,  yürütülmekte,  güvence altına 

 kriterler ve  almak üzere bazı  değerlendirilip  tedarikçilerin  almak üzere 



 süreçler  tanımlı süreçler  iyileştirilmesi yönünde  performansı ve  tedarik zinciri 

 bulunmamaktadır.  ve mekanizmalar  uygulamalar  memnuniyetleri  yönetilmektedir; 

   (tedarik süreci,  gerçekleştirilmektedir.  sistematik olarak  bu hususta 

   uygunluk ve kalite  Ancak bu  izlenerek  kurumun 
     

paydaşlarla birlikte 
 

   kriterleri gibi)  uygulamaların   kendine özgü ve 
     

değerlendirilmekte 
 

   
bulunmaktadır. 

 
sonuçları 

  
yenilikçi birçok      ve gerekli önlemler  

   

Ancak bu süreçler 
 

izlenmemekte veya 
  

uygulaması      alınmaktadır.  
   

doğrultusunda 
 

karar almalarda 
  

bulunmakta ve        

   yapılan  kullanılmamaktadır.    bu uygulamaların 

   uygulamalar      bir kısmı diğer 

   bulunmamaktadır      kurumlar 

   veya uygulamalar      tarafından örnek 

   tüm alanları      alınmaktadır. 

   kapsamamaktadır.       

 

Kanıtlar 

 

 Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimine yönelik kurumsal politikalar 

 Tedarik edilen hizmetlerin, malların ve tedarikçilerin listesi 

FR-320 Tedarikçi Listesi Formu 

 Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler 

 Tedarikçi performansı değerlendirme yöntemi ve performans sonuçlarının kullanımı örnekleri 

 Tedarikçilerle birlikte yapılan toplantı, süreçlere katılımını sağlayan mekanizmalar, 

değerlendirme ve işbirliği örnekleri 

 Tedarikçilerin memnuniyetini ölçmek üzere kullanılan anketler ve sonuçları 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik 

 

Kurum, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm 

faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve kamuoyunu 

bilgilendirmelidir. Kurum, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap 

verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır. 

 

E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun Kurum, Kurumun Kurumun Kurumun 

faaliyetlerine faaliyetlerine kamuoyunu kamuoyunu kamuoyunu 

ilişkin kamuoyunu ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek bilgilendirme bilgilendirme 

bilgilendirmemek bilgilendirmeyi üzere belirlediği faaliyetlerine faaliyetleri 

üzere tanımlı ilkesel olarak ilkeler ve süreçler ilişkin bulgular Kurumsal 

ilkeleri ve benimsemek doğrultusunda, izlenmekte, amaçlar ve 



mekanizmaları üzere bir politika tüm alanları paydaş görüşleri Değerler 

bulunmamaktadır. tanımlamış, kapsayan alınmakta ve doğrultusunda, 

 kamuoyunu kamuoyunu izlem sonuçları sürdürülebilir ve 

 bilgilendirme bilgilendirme paydaşlarla olgunlaşmış 

 yöntem ve uygulamalarından birlikte uygulamalarla 

 süreçlerini bazı sonuçlar elde değerlendirilerek güvence altına 

 belirlemiştir. edilmiştir. Ancak bu önlemler alınmış ve 

 Ancak bu politika uygulamaların alınmaktadır. Kurumun 

 ve süreçler sonuçları  tamamında 

 doğrultusunda izlenmemekte veya  benimsenmiştir; 

 yapılmış karar almalarda  bu hususta 

 uygulamalar kullanılmamaktadır.  Kurumun 

 bulunmamaktadır   kendine özgü ve 

 veya uygulamalar   yenilikçi birçok 

 tüm alanları   uygulaması 

 kapsamamaktadır.   bulunmakta ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    Kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

 Kamuoyunu bilgilendirme ile ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler 

 Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgilerin paylaşım kanalları 

Enstitümüz WEB sayfası. 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

Anketler sonucunda yapılan iyileştirmeler, İyileştirme Çalışmaları Takip Formu. 

 İç ve dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme durumuyla ilgili olarak memnuniyeti ve geri bildirimleri 

Öğrenci Memnuniyet Anketi, Paydaş Memnuniyet Anketi, Memnuniyet Yönetim Sistemi. 

  Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

E.5.2. Hesap verme yöntemleri 

 

Enstitü olgunluk düzeyi 4 

Olgunluk düzeyi 

 

1  2  3  4  5 

Kurumun hesap  Kurum hesap  Kurumun hesap  Kurumun hesap  Kurumun hesap 

verme yöntemleri  vermeyi ilkesel  vermek üzere  verme  verme ilkeleri, 

ve mekanizmaları  olarak  benimsemiş olduğu  faaliyetleri  Kurumsal 

bulunmamaktadır.  benimsemiş,  ilkeler ve süreçler  sonucunda elde  amaçlar ve 
     

  yöntem ve  doğrultusunda  edilen bulgular  Değerler 



  süreçlerini  yaptığı  izlenmekte,  doğrultusunda, 

  belirlemiştir.  uygulamalardan  paydaş görüşleri  sürdürülebilir ve 

  Ancak bu ilkeler  bazı sonuçlar elde  alınmakta ve  Olgunlaşmış 

  ve süreçler  edilmiştir. Ancak  izlem sonuçları  Uygulamalarla 

  doğrultusunda  bu uygulamaların  paydaşlarla  güvence altına 

  yapılmış  sonuçları  birlikte  alınmış ve 

  uygulamalar  izlenmemekte veya  değerlendirilerek  Kurumun 

  bulunmamaktadır  karar almalarda  önlemler  Tamamında 

  veya uygulamalar  kullanılmamaktadır.  alınmaktadır.  benimsenmiştir; 

  tüm alanları      bu hususta 

  kapsamamaktadır.      Kurumun 

        kendine özgü ve 

        yenilikçi birçok 

        Uygulaması 

        bulunmakta ve 

        bu uygulamaların 

        bir kısmı diğer 

        Kurumlar 

        tarafından örnek 

        alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Hesap verebilirlikle ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler 

Kamuoyuyla paylaşılan bilgiler, Enstitümüzce kullanılan Bilgi Yönetim Sistemleri verilerine 

göre doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği teyit edilerek birimimizce değerlendirilip ilan 

edilmektedir. 

 Hesap vermeyi güvence altına alan mekanizmalar ve uygulama örnekleri 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

  Anketler sonucunda yapılan iyileştirmeler, İyileştirme Çalışmaları Takip Formu. 

 İç ve dış paydaşların hesap verme yöntemleri konusundaki memnuniyeti ve geri bildirimleri 

 Öğrenci Memnuniyet Anketi, Paydaş Memnuniyet Anketi, Memnuniyet Yönetim Sistemi. 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

Kurumun güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, 

Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve de Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak 

sunulması beklenmektedir. Kurum daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve kuruma 

sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu varsa bu raporda belirtilen gelişmeye açık yönlerin 

giderilmesi için alınan önlemler, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmeler ve 

ilerleme kaydedilemeyen noktaların neler olduğu açıkça sunulmalı ve mevcut durum değerlendirmesi 

ayrıntılı olarak verilmelidir. 



Üniversitemiz, 2017-2021 Stratejik Planında “Eğitim öğretimde kaliteyi önceleyen, ulusal ve 

uluslararası alanda akreditasyona sahip üniversitelerden birisi olmayı” kurumsal bir politika olarak 

benimsemiştir. Bu politikayla uyumlu bir biçimde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Enstitülerde 

kullanılan dokümanlarda bir standart oluşturulmuş ve tamamlanmıştır.  

Üniversitemizin tüm birimleri ile birlikte 2016 yılı başlarında çıktığımız Kalite yolculuğunda 

05-08 Kasım 2017 YÖK Kalite Kurulunca görevlendirilen takım tarafından saha ziyareti ile Dış 

Değerlendirme gerçekleştirilmiştir ve tüm birimleri ile TSE belgesi alan ilk Devlet Üniversitesi 

olmuştur. Her yıl TSE Dış Değerlendirme ekipleri doğrultusunda tetkikler yapılmaktadır. 

Kalite Yönetimi kapsamında birimiz çalışanlarının kurumsal aidiyet duygusunun yerleşmiş, 

kalite kültürü oluşmuş, kullanılan formlarda standardın sağlanmış, İş Akış Şemalarının 

oluşturulmuş, Bologna Sürecinde Enstitümüzde yürütülen programların derslerinin öğrenme 

çıktılarının ve diğer yeterlilik bilgilerinin yüksek oranda tamamlanmış olması, öğrenci alımlarında ön 

başvurunun on-line olarak yapılması gibi güçlü yönlerimiz belirtilmiştir. 

Bununla birlikte mezun takip sisteminin öğrencilerimiz tarafından etkin kullanılmaması, istek-

öneri sisteminin etkin olarak kullanılmaması, idari personel yetersizliği, araştırma görevlisi 

kadrosunda öğretim elemanının olmayışı, Enstitümüzün sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler için 

mali kaynaklarının yetersiz olması, Lisansüstü öğrenciler için çalışma ve araştırma ortamlarının 

yetersizliği gibi konular zayıf yönler olarak vurgulanmıştır. 

Enstitümüz daha önce hem iç denetim hem de dış denetimden geçmiştir. Birimimizin kalite 

süreçlerine yönelik eksikliğine dair geri bildirim alınmamıştır. 

 

 





 


