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EK.1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ŞABLONU 
 

KURUM HAKKINDA BİLGİLER 
 
1. İletişim Bilgileri 

Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR (Rektör) / Prof. Dr. Ali AKYOL (Rektör Yardımcısı) 
Adres : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii 
Efeler / AYDIN 09010 
Telefon : (0256) 218 20 00 
Faks : (0256) 214 66 87 
e-Posta : ozelkalem@adu.edu.tr 

 

2. Tarihsel Gelişimi 

Adnan Menderes Üniversitesi 03.07.1992 tarihli 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca 1992 yılında kurulmuştur. 

 

11 Ekim 1992 tarihinde Prof. Dr. Nevres Turhan Kurucu Rektör olarak atanmıştır. 

Kuruluş Kanunu’nda Üniversitemiz, 

(a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Nazilli İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Aydın Ziraat Fakültesi ve Aydın Veteriner Fakültesinin 
adları ve bağlantılarının değiştirilmesiyle rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Ziraat Fakültesi ile Veteriner 
Fakültesi’nden, 
(b) Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adı ve 
bağlantısının değiştirilmesi ve rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu ile Söke Meslek Yüksekokulundan, 
(c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü’nden oluşmaktadır. 

 

Üniversitemizin kuruluş kanununda; Fen-Edebiyat, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner, Ziraat 
Fakülteleri olmak üzere 5 Fakülte; 3 Enstitü; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Söke Meslek 
Yüksekokulu yer alırken; 2019 yılı itibariyle, Aydın Merkez Efeler ilçesi dahil 6 ilçedeki 8 ayrı yerleşkede 
4.701.559,41 metrekarelik arazi üzerinde 514.369,61 metrekarelik kapalı alanda; 3 Enstitü, 20 Fakülte, 1 
Devlet Konservatuvarı, 5 Yüksekokul, 19 Meslek Yüksekokulu, 34 Araştırma ve Uygulama Merkezinde 56.538 
öğrenci ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir ve 
Aydın merkezde ve ilçelerinde büyümeye de devam etmektedir. 

 

Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve 
dünyadaki gelişmeleri izleyebilen; ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk 
ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek. 

 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Misyonumuz ; 
Ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı 
sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye 
duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 

Vizyonumuz ; 

mailto:ozelkalem@adu.edu.tr


 
Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi 
olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak. 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

Kurum, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek 
üzere stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla paylaşmalıdır. 

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

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 ( X) 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. 

 

Gerekçe: Üniversitemiz Stratejik Planına ve kurumun “Ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri 

geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak. 

Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.” 

misyonuna ve “Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve 

öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak” vizyonuna uygun olarak evrensel bilime katkı 

sağlayacak projeler üreten ve alalarında özgün araştırmalara yaparak bunları bilimsel yayınlar haline getirerek gerek 

ulusal gerekse uluslararası alanda erişime sunan Fen-Edebiyat Fakültemiz akademik ve idari personelleri ile 

öğrencilerine ve de paydaşlarına güvenilir, hızlı, toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten, standartları yüksek, 

kaliteli hizmet anlayışını benimsemiştir. 

Kurum, birim, çalışan ve öğrencilerinin talep ve önerilerini dikkate alarak, kurumun stratejik planı ve hedeflerine uygun 



olarak ilgili konu ve alanlarda kurullar, komisyonlar kurmakta ve bunları düzenli periyotlarla işletmektedir. Bu 

mekanizmayı hızlı, güvenilir ve kaliteli olarak sağlamak için Fakülte Yönetim Kurulunu her hafta, Fakülte Kurulunu 5 

haftada bir, Burs, Eğitim, Disiplin Kurullarını ise gerek duyulduğu her süreçte zaman kaybetmeksizin işletmektedir. 

Performans göstergelerini öğrenci ve çalışanlarına yönelik yaptığı anketlerle izlemekte ve değerlendirmektedir. Bu 

hususlardaki tüm yazışma, belge ve bilgiyi EBYS sistemi aracılığıyla arşivlemekte ilgili paydaş, katılımcı ve üst-alt 

birimlerle paylaşmakta, şeffaflık, adalet, eşitlik politikası adına da erişilebilir tutmaktadır. Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 4.madde Eşit Eğitim prosedürüne uygun olarak ders, uygulama ve araştırmaların AKTS 

ve Kredileri ülke vatandaşı ve yabancı uyruklu her öğrenciye eşit şekilde uygulanmakta, Eğitim Öğretim Yönetmeliği, 

Danışmanlık Hizmetleri, YÖS, Yemek Bursları gibi komisyonlarca yürütülen eğitim ve yardımcı faaliyetler eşitlik ve adalet 

anlayışıyla sürüdürülmekte, her öğrenciye eşit hak ve imkanlar sağlanmaktadır. Yine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları 16. Madde ola “Barış Adalet ve Güçlü Kurum” başlığına uygu olarak adalet anlayışıyla öğrenci, çalışan 

ve kurum dışından gelen dilek ve öneriler verilen ilgili dilekçeler sonrası işleme alınıp sorumlu olunan kanun, 

yönetmelik, yönerge, esaslar vb. kurallar çerçevesinde üst yönetim ile paylaşılarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 

sonuçlandırılmaktadır. 

 

 
Kanıtlar 

•Stratejik plan https://idari.adu.edu.tr/db/strateji/webfolders/topics/stratejik_plan_2019-
2023(2).pdf  

•Stratejik hedefler https://idari.adu.edu.tr/db/strateji/webfolders/topics/stratejik_plan_2019-
2023(2).pdf  

• Performans raporları (1 Ocak 2019 itibariyle raporlanan Performans Raporları EBYS üzerinde 
kayıtlıdır 

•Uygulanan anketler https://obisnet.adu.edu.tr  

• Kurumun SP uygulama sürecinde kurum iç ve dış paydaşlarıyla periyodik olarak gerçekleştirdiği 
toplantılar, etkinlikler ve raporlar EBYS üzerinde kayıtlıdır 

• Stratejik plan ve hedeflerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumunu 
gösteren kanıtlar. BMSKA 4.madde EŞİT EĞİTİM kanıtı (Bologna AKTS Eğitim Öğretim Yönetmeliği, 
Danışmanlık, YÖS, YEMEK BURSLARI, YÖSlere öğrenci kart ve imkanları, burslar, Türkçe Kursları, 16. 
BMSKA Barış Adalet güçlü kurum.. Adil yönetim (verilen dilekçeler ile ilgili alınan kararlar 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar (Haftalık kurullar, komisyonlar, EBYS üzerinde kayıtlıdır 

 

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

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 (X) 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 

 
geliştirme, toplumsal katkı ve ilişkileri kurulmuş olgunlaşmış, 

 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 

https://idari.adu.edu.tr/db/strateji/webfolders/topics/stratejik_plan_2019-2023(2).pdf
https://idari.adu.edu.tr/db/strateji/webfolders/topics/stratejik_plan_2019-2023(2).pdf
https://idari.adu.edu.tr/db/strateji/webfolders/topics/stratejik_plan_2019-2023(2).pdf
https://idari.adu.edu.tr/db/strateji/webfolders/topics/stratejik_plan_2019-2023(2).pdf
https://obisnet.adu.edu.tr/


Ancak bu politikalar bu değerlendirilerek Uygulamalar 

herhangi bir uygulamalardan önlemler içerisinde kuruma 

planlama veya bazı sonuçlar elde alınmaktadır. özgü ve yenilikçi 

karar alma edilmiştir. Ancak  birçok uygulama 

süreçlerinde bu uygulamaların  bulunmakta, 
kullanılmamaktadır. sonuçlarını  uygulamaların bir 

 izlemek için  kısmı diğer 
 gerekli  Kurumlar 
 mekanizmalar  tarafından örnek 
 bulunmamaktadır.  alınmaktadır. 

 

Gerekçe: Birimimiz YÖK politikalarına ve üst politika belirleyici devlet kurumlarının politika belgelerine göre 

kendi iç yönetim mekanizmasını işletmektedir. Eğitim ve YÖK politikalarına uygun olarak oluşturulan, geliştirilen 

yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar doğrultusunda eğitim-öğretim, kalite güvencesi, araştırma geliştirme, toplumsal 

katkı ve yönetim sistemi politikalarını kurumun üst yönetimi denetiminde sürdürmektedir. Bağlı bulnulan ve üst 

politikalara sonucu geliştirilen, uygulanan yönetmelik, yönerge, esas ve usuller birimin WEB sayfasından 

paylaşılmaktadır. Öğrenim protokolleri ile eğitim öğretim kalitesi güvencesi sağlanmaktadır. 

Kanıtlar 

•Politika belgeleri https://idari.adu.edu.tr/db/strateji/webfolders/topics/stratejik_plan_2019-2023(2).pdf  

•Politika belgelerinin paydaş katılımıyla hazırlandığını kanıtlayan belgeler YÖK Politikalarına göre 
hazırlanan yönetmelik vs. https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=363932  

• Politika belgelerinin web sayfasından paylaşıldığına ilişkin göstergeler (FEF Web Sayfası 
Yönetmelikler https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333238  
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=363932  

•Politika belgelerinde bütüncül ilişkiyi gösteren ifadeler ve uygulama örnekleri (Eğitim 
programlarında araştırma vurgusu, araştırma süreçlerinde topluma hizmet vurgusu) 
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/  

• Politika belgeleri ile iç kalite güvencesi sistemi arasındaki ilişkiyi gösteren ifadeler ve uygulama 
örnekleri yönetmelik esas ve usullere göre alınmış karar ve uygulamalar 

• Politika belgelerinin izlendiğine ve değerlendirildiğine ilişkin mekanizmalar (Sınıflarda donanım 
derslikler çalışma alanları, projeler) 

• Politika belgelerinin kuruma özgü performans göstergeleri  

• Politika belgeleri yıllık değerlendirme raporları (Yönetmelik vb. üzerine alınan karar ve uygulamalar, 
öğrenim protokollerinin uygulaması ders seçimleri vb. 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3(X) 4 5 

Kurumda Kurumda Tüm alanlarla Tüm Kurumsal amaçlar 
performans performansı ilişkili olarak alanlarla/süreçlerle doğrultusunda, 
yönetimi izlemek üzere bazı performans ilişkili tüm olgunlaşmış ve 

uygulaması ve göstergeler ve göstergeleri ve Sürdürülebilir 
mekanizmalar performans 

stratejik planla anahtar Kurumsal 
tanımlanmıştır. göstergeleri 

uyumlu olarak performans Performans 
Ancak bu sistematik ve tanımlanmış göstergeleri Yönetimi 

 

kurumun iç kalite performans göstergeleri belirlenmiştir. Kurumun 
izlemek üzere güvencesi sistemi 

https://idari.adu.edu.tr/db/strateji/webfolders/topics/stratejik_plan_2019-2023(2).pdf
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=363932
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333238
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=363932
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/


göstergeleri 
yapılan 

Ancak bu  Tamamında 
bulunmamaktadır. göstergelerin ile uyumlu olarak benimsenmiştir; 

uygulamalar  

izlenmesi izlenmekte ve elde kuruma özgü ve  

bulunmamaktadır  

sistematik edilen sonuçlar Yenilikçi  veya mevcut 
 uygulamalar tüm olmayan ve tüm paydaşlarla birlikte Uygulamalar 
 alanları/süreçleri alanları değerlendirilerek bulunmakta, 
 

kapsamayan 
 

uygulamaların bir  (kalite güvencesi karar almalarda  

şekilde kısmı diğer  

sistemi, eğitim ve kullanılmakta ve  

yapılmaktadır. Kurumlar  

öğretim, performans   

tarafından örnek  

araştırma ve 
 

yönetimine ilişkin   alınmaktadır. 
 geliştirme,  önlemler 
 toplumsal katkı,  alınmaktadır.  

 yönetim sistemi)    

 kapsamamaktadır.    

 

Gerekçe: 2019 yılı boyunca, üst yönetim talep ve kontrolünde, 3’er aylık performans göstergelerinin 
bölümlerden, anabilim dallarından performans ve faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgelerin talep edilmesi sonucu 
performans göstergelerinin raporları tutulmuş ve takibi yapılmıştır. Bu raporlarda proje, kitap, bilimsel yayın, etkinlik 
 ve öğretim üyelerimizin akademik çalışmalarına yapılan atıflar gibi önemli göstergeler kayıt altına alınmıştır. Kurumsal 
performansın iyileştirilmesi için yapı, donanım eksiklikleri iç paydaşlar olan personel ve öğrencilerin dilek ve önerileri 
başta olmak üzere birim yönetiminin tespitleri sonucu giderilmeye çalışılmıştır. Sınıf, laboratuvar, çalışma alanları, yayın 
ve bilgi/belge, doküman hususlarına yönelik iyileştirmeler yapılmıştır. Bu iyileştirmelerde kurum üst yönetimi, Yapı İşleri 
Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve alt birimleri ile paydaşlar 
olarak birlikte çalışılmıştır. 

 

Kanıtlar 

• Performans göstergeleri 2019 performans 

• Anahtar performans göstergeleri Proje, Kitap, Yayın, Etkinik ve Atıflar 

• Performans göstergelerinin birimler ve kurum ölçeğinde gerçekleşme düzeyi 

• Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde performans göstergelerinin izlenmesi EBYS Performans talep ve  
dönüşleri 

• Yıllık raporlarda performans göstergelerine ilişkin bulgular 

• Performans programı raporu Rapor 
• İyileştirme uygulamaları Araştırma, etkinlik, faaliyet teşvikleri, yapısal eksikleri gidermek, 

bilgisayarları projeksiyonları yükseltmek gibi, katılım oranları 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

Kurum, iç kalite güvencesi sistemini oluşturmalı ve bu sistem ile süreçlerin gözden geçirilerek sürekli 
iyileştirilmesini sağlamalıdır. Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları açık şekilde tanımlanmalı 
ve kurumda kalite kültürü yaygınlaştırılmalıdır. 

 

 
A.2.1. Kalite Komisyonu 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3(X) 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 

oluşturulmuş bir 
sorumlulukları kapsamında 

odaklı organizasyonel birimlerin 
ile 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 
 ve/veya karar kapsamında uygulamalardan elde yönetimi 
 alma yürütülmemektedir edilen bulgular kapsamında 
 

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. 

 
 

Gerekçe: Kalite Komisyonunun kanunlarda belirlenmiş ölçütlerle 15.03.2019 tarihinde yetki, görev ve sorumlulukları 

belirlenmiştir. Birimin iç kalite güvencesi adına kurumda yürütülen süreçlere olanaklar dahilinde katılım gösterilmekte ve katkı 

verilmektedir. 

 

Kanıtlar 

• Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

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

• Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması 

• 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) 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 X 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 bir 
 yönetimi  kısmı diğer 
 kapsamında  kurumlar 
 yürütülmemektedir  tarafından örnek 
 ve uygulamaların  alınmaktadır. 
 sonuçları   

 izlenmemektedir.   

 

Gerekçe: ADÜ stratejik yönetim kapsamında belirlemiş olduğu hedeflerine ve amaçlarına ulaşma noktasında 3 

ana sürece göre Eğitim ve Öğretim Ana Süreci dikkate alınarak fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik 

oryantasyon toplantıları düzenlenmekte ve program koordinatör ve öğrenci danışmanları aracılığıyla hizmet verilerek 

iç kalite güvencesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

 

Kanıtlar 

• Kalite el kitabı veya tanımlı kalite süreçleri 

• Bilgi Yönetim Sistemi 

•Kalite odaklı organizasyonel yapılanma Komisyonlar, kurullar, koordinatörlükler, 
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333131  

• Öz değerlendirme veya akran değerlendirmesi yaklaşımı 

•Periyodik bilgilendirme ve tanıtım toplantıları Oryantasyon, akademik kurullar vb EBYS üzerinde 
kayıtlı 

• Geri bildirim yöntemleri Anketler, EBYS yazışmaları Bölüm Bşk.dan gelen 

• Paydaş katılımına ilişkin belgeler Kalite Koordinatörlüğüyle yazışma EBYS üzerinde kayıtlı 

• Senato ve Yönetim Kurulu kararları 
• Yıllık iyileştirme raporları 

• PUKÖ çevrimlerine ilişkin takvimler 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 
 

Olgunluk düzeyi 
 

https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333131


1 2 X 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 anlayışı çalışmalarının kurumsal kalite 
 bulunmaktadır. bulunmakta olup; koordine kültürü ve liderlik 
 Ancak bu planlar bu kapsamında edilmesini yaklaşımı 
 doğrultusunda gerçekleştirilen sağlayan ve kalite kurumun 
 yapılmış faaliyetlerden süreçlerini tamamında 
 uygulamalar bazı sonuçlar sahiplenen liderlik benimsenmiştir; 
 bulunmamaktadır elde edilmiştir. anlayışı kurumun kalite 
 veya tüm alanları Ancak tüm bu bulunmaktadır. kültürünü 
 ve birimleri uygulamalar Liderlik ve kalite güçlendirme ve 
 kapsamayan kurumdaki güvencesi kültürü, liderlik yaklaşımı 
 uygulamalar bütüncül kalite kurumdaki kapsamında 
 bulunmaktadır. yönetimi bütüncül kalite yenilikçi 
  kapsamında yönetimi uygulamaları 
  yürütülmemekte kapsamında bulunmakta, 
  ve bu izlenmekte, uygulamaların bir 
  uygulamaların paydaşlarla birlikte kısmı diğer 
  sonuçları değerlendirilmekte kurumlar 
  izlenmemektedir. ve izlem tarafından örnek 
   sonuçlarına göre alınmaktadır. 
   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) 

• Paydaş katılımına ilişkin belgeler 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 
özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar (Performans Ölçüm Raporları) EBYS kayıtlı 

A.3. Paydaş Katılımı 
Kurum, iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini sağlamalıdır. 

 
A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve 
uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X  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 

ve öğretim, paydaş katılımına ilişkin süreçlere ve karar kurumdaki katılımı, 
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 
kapsamamaktadır. ve izlem üzere yenilikçi 

bulunmamaktadır. bütüncül kalite 
 

sonuçlarına göre uygulamaları   

yönetimi   

önlem bulunmakta,   

kapsamında   

alınmaktadır. uygulamaların bir   

yürütülmemektedir    kısmı diğer 
  ve bu  kurumlar 
  uygulamaların  tarafından örnek 

  sonuçları  alınmaktadır. 
  izlenmemektedir.   

 

Gerekçe: Eğitim-öğretim, idari ve fiziki alanlarda iç ve dış paydaşlarla (Öğretim Elemanları, Öğrenciler, 
Üniversite üst yönetimi ve diğer akademik ve idari birimler) iş birliği ve katılımlı bir anlayışla ortak bir 
amaç doğrultusunda çalışılmaktadır. Anketler, şikayet, öneri, memnuniyet ölçümleri yapılmakta ve e- 
posta, web sayfası ve paydaşlarla yapılan düzenli toplantılarla süreç yönetilmektedir. 

 
Kanıtlar 

• İç ve dış paydaş listesi 

• Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılan veri toplama araçları (Anketler, odak grup 
toplantıları, çalıştaylar gibi) OBIS anket 
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p  

• Paydaş analizi raporu 

• Paydaşların geri bildirimlerini (şikayet, öneri, memnuniyet vb.) almak için oluşturulmuş 
mekanizmalar (Web sayfası, e-posta, sistematik toplantılar gibi) 
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p  

• Üst yönetim ve birim düzeyinde kurul ve komisyonlarda (karar alma süreçlerinde) paydaş 
temsiliyetinin sağlandığını gösteren belgeler 

• Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin paydaş görüşlerini dikkat aldığına ilişkin 
belgeler, çizelgeler, raporlar. 

• Mezun izleme sistemi 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar. 

 

A.4. Uluslararasılaşma 

Kurum, uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak 
izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir. 

 
A.4.1. Uluslararasılaşma politikası 

 

Olgunluk düzeyi 
 

https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p


1 2 3 4 X 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 sistemi kapsamında 

politikası ile uyumlu olarak yenilikçi 

doğrultusunda izlenmekte ve uygulamalar 

bazı uygulamaları paydaşlarla bulunmakta, 

bulunmaktadır ve birlikte uygulamaların bir 

bu değerlendirilerek kısmı diğer 

uygulamalardan önlemler kurumlar 

bazı sonuçlar alınmaktadır. tarafından örnek 

elde edilmiştir.  alınmaktadır. 

Ancak bu   

uygulamaların   

sonuçları   

izlenmemektedir.   

 

Kanıtlar 

• Uluslararasılaşma politika belgesi UA öneri yazısı 25769 EBYS üzerinde kayıtlı 

• Uluslararası protokol ve iş birliği uygulamaları 
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333339  

• Uluslararasılaşma politikalarına ilişkin göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin belgeler 
• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar EBYS kayıtları 

• 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 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3(X) 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 yönünde izlenmekte ve bütünleştirici, 

bulunmamaktadır. bulunmaktadır. uygulamaya paydaşlarla birlikte sürdürülebilir ve 
 Ancak bu planlar konularak bazı değerlendirilerek olgunlaşmış 
 doğrultusunda sonuçlar elde önlemler uygulamalarla 

 yapılmış edilmiştir. Ancak alınmaktadır. kurumun 

 uygulamalar bu sonuçlar  tamamında 
 bulunmamaktadır. izlenmemektedir.  benimsenmiş ve 
    güvence altına 

https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333339


    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 ERS MEV Koordinatörlüğü, 
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333339  

• Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten birimler 

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333339  

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 
özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333339  

 

 
A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 X 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 gözetilerek Tüm bu stratejisi) 
 bulunmaktadır. sağlanmaktadır. uygulamalardan elde doğrultusunda ve 
 Ancak bu planlar Ancak bu edilen bulgular, sürdürülebilir 
 doğrultusunda kaynakların sistematik olarak şekilde 
 yapılmış kullanımına izlenmekte ve izlem yönetilmektedir; 
 uygulamalar yönelik sonuçlar sonuçları paydaşlarla kurumun bu 
 bulunmamaktadır izlenmemektedir. birlikte kapsamda 
 veya tüm  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. 

 

https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333339
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333339
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333339


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 
 

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, 
değerlendirmesine değerlendirmesine değerlendirmesine çalışma yapan stratejisi) ve 
yönelik 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. değerlendirilmekte birimlerin 
 ve süreçler Ancak bu ve karar alma uluslararasılaşma 
 doğrultusunda uygulamaların süreçlerinde performansının 
 yapılmış sonuçları kullanılmaktadır. izlenmesi ve 
 uygulamalar izlenmemektedir Buna ilişkin değerlendirilmesine 
 bulunmamaktadır veya karar alma uygulamalar ilişkin sürdürülebilir 
 veya tüm birimleri süreçlerinde düzenli olarak ve olgunlaşmış 
 kapsamayan kullanılmamaktadır. izlenmekte ve uygulamalar 
 uygulamalar  izlem sonuçları kurumun 
 bulunmaktadır.  paydaşlarla birlikte tamamında 
   değerlendirilerek benimsenmiş ve 
   önlemler güvence altına 
   alınmaktadır. 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 Bölümlerden istenen 
UA etkinlik ve Faaliyet yazıları, YÖS 

• Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar 
• Uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmaları 

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar YÖRÜK ALİ EFE SEMP. Gelen öğretim üyeleri yazışma 
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333339 EBYS Kayıtları 

https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333339


• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 
 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim ve öğretim, 
kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin 
belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek 
değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç 
olarak ele alınmalıdır. 

 
B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Kurum, yürüttüğü programların tasarımını, öğretim programlarının amaçlarına ve öğrenme çıktılarına uygun 
olarak yapmalıdır. Programların yeterlilikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi’ni esas alacak 
şekilde tanımlanmalıdır. Ayrıca kurum, program tasarım ve onayı için tanımlı süreçlere sahip olmalıdır. 
 
B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X  5 

Kurumda Kurumda Kurumda tüm Paydaşların Paydaşların 

programların programların programların katılımıyla katılımıyla 
tasarımı ve tasarımı ve onayına tasarımı ve onayına programların programların 
onayına ilişkin ilişkin tanımlı ve ilişkin tanımlı tasarımı ve onayına tasarımı ve 

tanımlı ve sistematik süreçler süreçler ilişkin uygulamalar onayına ilişkin 
bulunmaktadır. doğrultusunda sistematik olarak 

sistematik sürdürülebilir ve 
Ancak bu süreçler uygulamalar izlenmekte ve 

süreçler tüm gerçekleştirilmiş ve paydaşlarla birlikte olgunlaşmış 

bulunmamaktadır. alanları/programları bu uygulamalardan değerlendirilerek uygulamalar 
 kapsamamaktadır. bazı sonuçlar elde önlemler kurumun 
  edilmiştir. Ancak alınmaktadır. tamamında 
  bu uygulamaların  benimsenmiştir; 
  sonuçlarının  bu kapsamda 
  izlenmesi  kurumun kendine 
  yapılmamaktadır.  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 Öğretim Programları, Ders 
Görevlendirmeleri, Sınavlar 
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p  

• Kurumun eğitim politikası ve stratejik amaçları ile bunların uygulandığına dair kanıtlar 

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p


• 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 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 5 

Kurumdaki Kurumdaki programların Tüm Tüm Tüm 
programların amaçları, çıktıları ve TYYÇ programların programların programların 
amaçları, çıktıları uyumları tanımlanmıştır. amaçları, çıktıları amaçları, çıktıları amaçları, çıktıları 
ve TYYÇ uyumları Ancak bu uygulama tüm ve bunların TYYÇ ve bunların TYYÇ ve bunların TYYÇ 
tanımlanmamıştır. alanlarda/programlarda uyumu uyumuna ilişkin uyumuna ilişkin 

 gerçekleştirilmemektedir. tanımlanmış, ilan tüm alanları sürdürülebilir ve 
  edilmiştir ve kapsayan olgunlaşmış 
  eğitim-öğretimle uygulamalar, uygulamalar 
  ilgili sistematik olarak kurumun 

uygulamalarla izlenmekte ve tamamında 

ilişkilendirilmiştir. paydaşlarla benimsenmiştir; 

Ancak bu birlikte bu kapsamda 

uygulamaların değerlendirilerek kurumun kendine 

sonuçlarının önlemler özgü, yenilikçi ve 

izlenmesi alınmaktadır. diğer kurumlar 

yapılmamaktadır.  tarafından örnek 
  alınan 
  uygulamalar 
  bulunmaktadır. 

 

Kanıtlar 

• Programların amaçları ve çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi Öğrenme Çıktıları, Eğitim Komisyonları, 
Yurtdışı anlaşma, Danışman Görevlendirme, 
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p  

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 
özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar Birey Bazlı Danışmanlık Görevlendirmesinin 
Eşit Dağılımı 
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p   

 
B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 5 

Kurumdaki hiçbir Kurumdaki Tüm programlarda Tüm programların Ders kazanımları 
programda, ders bazı dersin bilişsel ders kazanımları ile program 
kazanımları ile programlarda seviyesini (Bloom ile program çıktıları açık, 
program çıktıları ders seviyesini) açıkça çıktıları anlaşılır, gerçekçi 
eşleştirilmemişti kazanımları ile belirten ders eşleştirilmesine ve sürdürülebilir 
r program kazanımları ile ilişkin tüm alanları şekilde 

 çıktıları program çıktıları kapsayan eşleştirmiş ve 
 eşleştirilmiştir eşleştirilmiş ve bu uygulamalar, tüm 
  eşleştirme ilan sistematik olarak programlarda 
  edilerek, eğitim- ve kurumun iç içselleştirilmiştir; 
  öğretimle ilgili kalite güvencesi bu kapsamda 
  uygulamalara (ders sistemiyle uyumlu kuruma özgü, 

https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p


  profilleri ve olarak izlenmekte yenilikçi ve diğer 
  izlenceler gibi) ve izlem sonuçları kurumlar 
  yansıtılmıştır. Ancak paydaşlarla tarafından örnek 

  bu uygulamaların birlikte alınan 

sonuçlarının değerlendirilerek uygulamalar 

izlenmesi önlem bulunmaktadır. 
yapılmamaktadır. alınmaktadır.  

 

 

Kanıtlar 

• Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi Öğrenme Çıktıları, Güncellenmiş 
Öğretim Programları Talep Yazısı, Transkript 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 
özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 
 

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) 

 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 X 

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 

dengesi dikkate bulunmaktadır. yapı ve ders sistematik olarak politikası) 
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 kazanma, ve sürekli olarak benimsenmiştir. 

  farklı disiplinleri güncellenmektedir. Kurumun kendine 
  tanıma imkânları  özgü ve yenilikçi 
  vb.) gözetilerek  birçok uygulaması 
  

hazırlanmıştır. 
 bulunmakta ve bu 

   

uygulamaların bir   

Ancak bu 
 

   kısmı diğer 
  uygulamaların  kurumlar 
  sonuçlarının  tarafından örnek 
  izlenmesi  alınmaktadır. 

  yapılmamaktadır.   

 

Kanıtlar 

• Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfası 
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p  

• Ders dağılım dengesi (seçmeli-zorunlu) ve bu kapsamdaki kurum politikası/ilkeleri 
• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar AKTS Bilgileri, Derslik iyileştirme, 

https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p  

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar Çarşaf Liste uygulaması 

https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p


 
 
 

 
B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 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 amaçlar 
dayalı tasarım planlamaları öğrenci iş yükleri, sistematik olarak doğrultusunda ve 

bulunmamaktadır. bulunmaktadır. paydaşlarla izlenmekte ve sürdürülebilir 
Ancak bunlar tüm izlem sonuçları  

paylaşılmakta şekilde kurumun  

programları paydaşlarla birlikte  

(program ve ders tamamında  kapsamamakta değerlendirilerek 
 veya eğitim ve bilgi paketleri önlemler benimsenmiştir. 
 öğretimle ilgili tüm yoluyla) ve alınmaktadır. Kurumun bu 
 uygulamalarda eğitim-öğretimle  hususta kendine 
 kullanılmamaktadır. ilgili tüm  özgü ve yenilikçi 
  uygulamalarda  birçok 
  (öğrenci  uygulaması 



  hareketliliği,  bulunmakta ve 

önceki bu uygulamaların 

öğrenmelerin bir kısmı diğer 

tanınması vb.) kurumlar 

kullanılmaktadır. tarafından örnek 

Ancak öğrenci iş alınmaktadır. 

yükü ve bununla  

ilgili  

uygulamaların  

sonuçlarının  

izlenmesi  

yapılmamaktadır.  

 
 

 

Kanıtlar 

• Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış ve paydaşlarla paylaşılmış 
olması, Öğretim Programları, Staj Birim Bilgi, Laboratuvar, 
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p  

• 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  

• İş yükü temelli kredilerin geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin kanıtlar Anket 

• İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren belgeler Öğretim 
Programı Güncelleme Yazısı EBYS 
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p EBYS 
kayıtları 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 
B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 5 

Kurumdaki hiçbir Programlarda Programlarda Tüm Tüm 
programda yeterlilik temelli yeterlilik temelli programlarda programlarda 
yeterlilik temelli ölçme ve ölçme ve tasarlanan ölçme kurumsal amaçlar 
ölçme ve değerlendirme değerlendirme ve değerlendirme doğrultusunda ve 
değerlendirme sisteminin sisteminin sistemine ilişkin sürdürülebilir 
yaklaşımı tasarımı tasarımı tüm uygulamalardan şekilde 
bulunmamaktadır. bulunmaktadır. programları elde edilen tasarlanan ölçme 

 Ancak bu tüm kapsamaktadır ve bulgular ve değerlendirme 
 programları tasarımın sistematik olarak sistemi, kurumun 
 kapsamamaktadır. uygulanmasından izlenmekte ve tamamında 
  bazı sonuçlar izlem sonuçları benimsenmiştir. 
  elde edilmiştir. paydaşlarla Bu kapsamda 
  Ancak tasarlanan birlikte kurumun kendine 
  bu ölçme ve değerlendirilerek özgü, yenilikçi ve 

https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p


  değerlendirme önlemler diğer kurumlar 
  sisteminin alınmaktadır. tarafından örnek 
  sonuçlarının  alınan bazı 
  izlenmesi  uygulamaları 
  yapılmamaktadır.  bulunmaktadır. 

Kanıtlar 

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

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 
B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

Kurum, öğrenci kabullerine yönelik açık kriterler belirlemeli; diploma, derece ve diğer yeterliliklerin 
tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak önceden tanımlanmış ve yayımlanmış kuralları tutarlı ve 
kalıcı bir şekilde uygulamalıdır. 

 
B.2.1. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün eğitim, yaygın eğitim ve 
serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler) 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 5 

Kurumda öğrenci Kurumda öğrenci Kurumda öğrenci Öğrenci kabulü, Kurumsal amaçlar 
kabulü, önceki kabulü, önceki kabulü, önceki önceki doğrultusunda ve 
öğrenmenin öğrenmenin öğrenmenin öğrenmenin sürdürülebilir 
tanınması ve tanınmasına veya tanınması ve tanınması ve şekilde yürütülen 
kredilendirilmesine kredilendirilmesine kredilendirilmesine kredilendirilmesine öğrenci kabulü ve 
ilişkin kriterler ve ilişkin, ilişkin tanımlı ilişkin önceki öğrenimin 
süreçler yayımlanarak kriterler ve uygulamalardan tanınması ve 
tanımlanmamıştır. kamuoyu erişimine süreçler tüm elde edilen kredilendirilmesi 

 açılmış tanımlı programlarda bulgular, uygulamaları 
 kriterler ve uygulanmaktadır. sistematik olarak kurumun 
 süreçler vardır. Ancak bu izlenerek tamamında 
 Ancak bu durum uygulamaların paydaşlarla birlikte benimsenmiştir; 
 ve uygulamalar sonuçlarının değerlendirilmekte kurumun bu 
 kurumdaki tüm izlenmesi ve izlem kapsamda 
 alanları yapılmamaktadır. sonuçlarına göre kendine özgü ve 
 kapsamamaktadır.  önlem yenilikçi birçok 
   alınmaktadır. uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

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

• 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 



• 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 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 5(X) 

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 

sertifikalandırılma na ilişkin, anlaşılır, kapsamlı diğer yeterliliklerin 
elde edilen bulgular, 

sı kriterleri ve yayımlanarak ve tutarlı şekilde sistematik olarak tanınması ve 

süreçleri kamuoyu erişimine tanımlanmış izlenerek sertifikalandırılması 
tanımlanmamıştır açılmış tanımlı kriterler ve süreçler paydaşlarla birlikte na ilişkin 
. kriterler ve süreçler tüm programlarda değerlendirilmekte olgunlaşmış 

 vardır. Ancak bu uygulanmaktadır. ve izlem sonuçlarına uygulamalar 
 durum ve Ancak bu göre önlem kurumun 
 uygulamalar uygulamaların 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 : (Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalar) 

• 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 

• 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 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Kurum, öğrencilerin öğrenim süresince programların amaç ve öğrenme çıktılarına ulaşmasını sağlamalı, bu 



süreçte aktif öğrenme strateji ve yöntemleri içeren uygulamalar yürütmelidir. Ölçme ve değerlendirme 
süreçlerinde de öğrenci merkezli ve yeterlilik temelli bir yaklaşım benimsenmelidir. 

 
 

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

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 5 

Öğrenme- Öğrenme- Tüm programlarda Öğrenme-öğretme Kurumsal amaçlar 
öğretme öğretme öğrenme-öğretme süreçlerinde aktif doğrultusunda ve 
süreçlerinde süreçlerinde süreçlerinde aktif ve etkileşimli sürdürülebilir 
öğrenci merkezli öğrenci merkezli ve etkileşimli öğrenci katılımını şekilde yürütülen 
yaklaşımlar yaklaşımlar öğrenci katılımını sağlayan güncel, öğretim yöntem 
bulunmamaktadır. uygulanmasına sağlayan güncel, disiplinlerarası ve tekniklerine 

 yönelik disiplinlerarası çalışmaya teşvik ilişkin 
 planlamalar çalışmaya teşvik eden ve olgunlaşmış 
 vardır. Ancak bu eden ve araştırma/öğrenme uygulamalar 
 planlar araştırma/öğrenme ve öğrenci odaklı kurumun 
 doğrultusunda ve öğrenci odaklı öğretim yaklaşımı tamamında 
 yapılmış öğretim yöntem ve uygulamalarından benimsenmiştir; 
 uygulamalar teknikleri elde edilen kurumun bu 
 bulunmamaktadır uygulanmakta ve bulgular, kapsamda 
 veya tüm alanları bu uygulamalardan sistematik olarak kendine özgü ve 
 kapsamayan bazı sonuçlar elde izlenerek yenilikçi birçok 
 uygulamalar edilmektedir. paydaşlarla birlikte uygulaması 
 vardır. Ancak bu değerlendirilmekte bulunmakta ve 
  uygulamaların ve izlem bu uygulamaların 
  sonuçlarının sonuçlarına göre bir kısmı diğer 
  izlenmesi önlem kurumlar 
  yapılmamaktadır. alınmaktadır. tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

• Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin uygulamalar 

• Disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden uygulamalar Açılan BDSler, 
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p  

• 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) 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 X 3 4 5 

Programlarda Programlarda Tüm Tüm Kurumsal amaçlar 
öğrenci merkezli tasarlanmış olan programlarda programlarda doğrultusunda ve 
ölçme ve öğrenci merkezli öğrenci merkezli öğrenci merkezli sürdürülebilir 
değerlendirmeye ölçme ve ölçme ve ölçme ve şekilde yürütülen 

https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p


ilişkin planlamalar değerlendirmeye değerlendirmeye değerlendirmeye öğrenci merkezli 
veya tanımlı ilişkin ilişkin ilişkin ölçme ve 
süreçleri planlamalar ve uygulamalar olgunlaşmış değerlendirmeye 
bulunmamaktadır. tanımlı süreçler vardır ve bu uygulamalardan ilişkin 

 vardır. Ancak bu uygulamalardan elde edilen olgunlaşmış 
 planlar bazı sonuçlar bulgular, uygulamalar 
 doğrultusunda elde edilmiştir. sistematik olarak kurumun 
 yapılmış Ancak bu ölçme izlenmekte ve tamamında 

uygulamalar ve değerlendirme izlem sonuçları benimsenmiştir; 

bulunmamaktadır sisteminin paydaşlarla kurumun bu 

veya tüm sonuçlarının birlikte kapsamda 

programları izlenmesi değerlendirilerek kendine özgü ve 

kapsamayan yapılmamaktadır. önlemler yenilikçi birçok 

uygulamalar  alınmaktadır. uygulaması 

vardır.   bulunmakta ve 
   bu uygulamaların 
   bir kısmı diğer 
   kurumlar 
   tarafından örnek 
   alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

• Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler Ön koşul 
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p  

https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333339  

• Ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere kullanılan ölçme ve 
değerlendirme yöntemleri 

• 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) 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 5 

Kurumda öğrenci Kurumda Öğrenci geri Tüm Kurumsal amaçlar 
geri bildirimlerinin öğrencilerin geri bildirimleri (ders, programlarda doğrultusunda ve 
alınmasına yönelik bildirimlerinin dersin öğretim tüm öğrenci sürdürülebilir 
mekanizmalar (ders, dersin elemanı, diploma gruplarının geri şekilde yürütülen 

bulunmamaktadır. öğretim elemanı, programı, hizmet bildirimlerinin öğrenci geri 
 diploma ve genel alınmasına ilişkin bildirimlerinin 
 programı, hizmet memnuniyet uygulamalardan alınmasına ilişkin 
 ve genel seviyesi, vb.) (geçerlilik ve olgunlaşmış 
 memnuniyet sistematik olarak güvenirliği uygulamalar 
 seviyesi, vb.) (her yarıyıl ya da sağlanmış, farklı kurumun 
 alınmasına ilişkin her akademik araçlar içeren) tamamında 
 mekanizmalar yılsonunda) elde edilen benimsenmiştir; 
 oluşturulmuştur. alınmaktadır. Ancak bulgular, kurumun bu 
 Ancak hiç alınan geri sistematik olarak kapsamda 
 uygulama yoktur bildirimler izlenmekte ve kendine özgü ve 
 veya tüm iyileştirmeye izlem sonuçları yenilikçi birçok 

https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333339


 birimleri yönelik karar alma paydaşlarla uygulaması 
 kapsamayan süreçlerinde birlikte bulunmakta ve 
 uygulamalar kullanılmamaktadır. değerlendirilerek bu uygulamaların 
 vardır.  önlemler bir kısmı diğer 
   alınmaktadır. kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

• Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları : (Anketler OBIS) 
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p Öğrenci geri 
bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin uygulamalar 

• Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 
B.3.4. Akademik danışmanlık 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 5 

Kurumda tanımlı Kurumda tanımlı Kurumda Kurumda Kurumsal amaçlar 
bir akademik bir akademik akademik akademik doğrultusunda ve 
danışmanlık danışmanlık danışmanlık danışmanlığa sürdürülebilir 
süreci süreci uygulamaları ilişkin yürütülen şekilde yürütülen 

bulunmamaktadır. bulunmaktadır. vardır ve bu uygulamalardan akademik 
 Ancak hiç uygulamalardan elde edilen danışmanlığa 
 uygulama yoktur bazı sonuçlar bulgular, ilişkin 
 veya tüm alanları elde edilmiştir. sistematik olarak olgunlaşmış 
 kapsamayan Ancak bu izlenmekte ve uygulamalar 
 uygulamalar sonuçların izlem sonuçları kurumun 
 vardır. izlenmesi paydaşlarla tamamında 
  yapılmamaktadır. birlikte benimsenmiştir; 
   değerlendirilerek kurumun bu 
   önlemler kapsamda 
   alınmaktadır. kendine özgü ve 
    yenilikçi birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

 
 

Kanıtlar 

• Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler : (Danşmanlık Yazıları, 
Görevlendirmeleri) 
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p  
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333232  

https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f%3fsw%3dOBIS%26u%3dp&sw=OBIS&u=p
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333232


• Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar: (Danışmanlık Saatleri, OBIS,e-posta) 
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333232  

• Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar 

• 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 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 X 5 

Kurumun atama, Kurumun atama, Kurumun tüm Atama, Tüm alanlarda 
yükseltme ve yükseltme ve alanlar için yükseltme ve atama, yükseltme 
görevlendirme görevlendirme tanımlı ve görevlendirmeye ve 
kriterleri ve kriterleri paydaşlarca ilişkin uygulanan görevlendirmeye 
süreçleri tanımlanmış; bilinen atama, kriterlerin ilişkin kurumsal 
tanımlanmamıştır. ancak yükseltme ve sonuçları, amaçlar 

 planlamada alana görevlendirme sistematik olarak doğrultusunda, 
 özgü ihtiyaçlar kriterleri izlenmekte ve sürdürülebilir ve 
 irdelenmemiştir. uygulanmakta ve izlem sonuçları olgunlaşmış 
  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 

• Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına yönelik 
uygulamalar 

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333232


 
 

B.4.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal geliştirme, 
yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi) 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 5 

Kurumun öğretim Kurumun öğretim Kurumun öğretim Kurumun öğretim Öğretim 
elemanlarının elemanlarının elemanlarının elemanlarının elemanlarının 
öğretim yenilikçi öğretim öğretim kurumsal amaçlar 
yetkinliğini yaklaşımlar, yetkinliğini yetkinliğini doğrultusunda 
geliştirmek üzere materyal geliştirmek üzere geliştirmek üzere öğretim 
planlamalar geliştirme, uygulamalar gerçekleştirilen yetkinliklerinin 
bulunmamaktadır. yetkinlik vardır ve bunlar uygulamalardan gelişimine ilişkin 

 kazandırma ve tüm birimleri elde edilen sürdürülebilir ve 
 kalite güvence kapsamaktadır. bulgular olgunlaşmış 
 sistemi gibi Ancak bu sistematik olarak uygulamalar 

öğretim uygulamaların izlenmekte ve kurumun 

yetkinliklerinin sonuçlarının izlem sonuçları tamamında 

geliştirilmesine izlenmesi paydaşlarla benimsenmiştir; 

ilişkin planlar yapılmamaktadır. birlikte kurumun bu 

bulunmaktadır.  değerlendirilerek kapsamda 

Ancak bu planlar  önlemler kendine özgü ve 

doğrultusunda  alınmaktadır. yenilikçi birçok 

yapılmış   uygulaması 

uygulamalar   bulunmakta ve 

bulunmamaktadır   bu uygulamaların 

veya tüm   bir kısmı diğer 

birimleri   kurumlar 

kapsamayan bazı   tarafından örnek 

uygulamalar   alınmaktadır. 

(eğiticilerin    

eğitimi    

etkinlikleri)    

bulunmaktadır.    

 

Kanıtlar 

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

• Öğrenme öğretme merkezi uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

• Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 
(Atama- yükseltme kriterleri vb.) https://idari.adu.edu.tr/db/personel/  

• Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin kanıtlar Ders 
Görevlendirmeleri ve F5 Formları https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=363932  

• 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 

 

Olgunluk düzeyi 

https://idari.adu.edu.tr/db/personel/
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=363932


 

1 2 3 4 X 5 

Öğretim Öğretim Kurumun öğretim Kurumun öğretim Kurumun tüm 
kadrosuna yönelik kadrosunu teşvik kadrosunu teşvik kadrosunun birimlerinde 
teşvik ve ve ödüllendirme etme ve teşvik etme ve öğretim 
ödüllendirilme mekanizmalarının ödüllendirme ödüllendirmeye kadrosunu, 
mekanizmaları oluşturulmasına uygulamaları ilişkin kurumsal amaçlar 
bulunmamaktadır. yönelik planlar öğretim uygulamalardan doğrultusunda 

 bulunmaktadır. elemanlarının elde edilen teşvik etme ve 
 Ancak bu planlar yetkinlikleri bulgular ödüllendirmeye 
 doğrultusunda dikkate alınarak sistematik olarak ilişkin, 
 yapılmış adil ve şeffaf izlenmekte ve sürdürülebilir ve 
 uygulamalar şekilde izlem sonuçları olgunlaşmış 
 bulunmamaktadır sürdürülmektedir paydaşlarla uygulamalar 
 veya tüm alanları ve bunlar tüm birlikte kurumun 
 kapsamayan bazı alanları değerlendirilerek tamamında 
 uygulamalar kapsamaktadır. önlemler benimsenmiştir; 
 bulunmaktadır. 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 Faaliyet raporu, Atıf Ödüllendirmesi 
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333232  

• 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 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 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 

https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333232


öğrenme kaynağı öğrenme öğrenme kaynakları kaynakları, 
(sınıf, laboratuvar, kaynaklarının kaynakları yönetilmektedir. kurumsal amaçlar 
kütüphane, oluşturulmasına birimler arası Tüm bu doğrultusunda ve 
stüdyo gibi yönelik planları denge uygulamalardan elde sürdürülebilir 
yapılar, ders vardır. Ancak bu gözetilerek edilen bulgular, şekilde 
kitapları, insan planlar sağlanmaktadır. sistematik olarak yönetilmektedir; 
kaynakları, doğrultusunda Ancak bu izlenmekte ve izlem kurumun bu 
öğrenme desteği yapılmış kaynakların sonuçları paydaşlarla kapsamda 
vb.) uygulamalar kullanımına birlikte kendine özgü ve 
bulunmamaktadır. bulunmamaktadır yönelik sonuçlar değerlendirilerek yenilikçi birçok 

 veya uygulamalar izlenmemektedir. önlemler alınmakta uygulaması 
 tüm birimleri  ve ihtiyaçlar/talepler bulunmakta ve 
 kapsamamaktadır.  doğrultusunda bu uygulamaların 
   kaynaklar bir kısmı diğer 
   çeşitlendirilmektedir. kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

• Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu: (Kütüphane Talepleri) 

• Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı 

• Öğrenme kaynaklarına erişim : (Kütüphane WEB, Bina, Bölüm Kitaplıkları) 

• Öğrenme kaynakların kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, öğrenci 
sayısındaki artış ile öğrenme kaynaklarındaki artış arasındaki ilişki gibi) 

• E-öğrenme uygulamaları 

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar: (Kütüphane, Öğrenci İşleri, SKS Dairesi Başkanlıkları) 

• 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 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 X 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 sportif faaliyetler kültürel ve sportif 

 yürütülmesine faaliyetler kurumsal olarak faaliyetler, 
 ilişkin (mekân, birimler arası yönetilmektedir kurumsal amaçlar 
 mali ve rehberlik denge gözetilerek (yürütmek üzere doğrultusunda ve 
 desteği sağlamak yürütülmektedir. destekler sürdürülebilir 
 gibi) planlamalar Ancak bu sağlanmakta, idari şekilde 
 bulunmaktadır. uygulamaların ve örgütlenme yönetilmektedir; 
 Ancak bu planlar faaliyetlerin bulunmakta vb.). kurumun bu 
 doğrultusunda sonuçları Tüm bu kapsamda 
 yapılmış izlenmemektedir. uygulamalardan elde kendine özgü ve 
 uygulamalar  edilen bulgular, yenilikçi birçok 
 bulunmamaktadır  sistematik olarak uygulaması 



 veya tüm  izlenmekte ve izlem bulunmakta ve 
 birimleri  sonuçları paydaşlarla bu uygulamaların 
 kapsamayan  birlikte bir kısmı diğer 
 uygulamalar  değerlendirilerek kurumlar 
 bulunmaktadır.  önlemler alınmakta tarafından örnek 
   ve ihtiyaçlar/talepler alınmaktadır. 
   doğrultusunda  

   kaynaklar  

   çeşitlendirilmektedir.  

 

Gerekçe : İlgili faaliyetler kurum/üst yönetim tarafından gerçekleştirilmektedir. Birimin faaliyetleri 

bölümler tarafından yapılmaktadır. 

 

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 

• 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.) 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 X 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 ve 
çalışma alanları; kurulmuştur. 

bulunmaktadır. fiziksel kaynaklar ve altyapı imkânları, sağlık, ulaşım, Ancak bu tesis ve 

bilişim hizmetleri) Ancak bu planlar altyapının mekânlar bütünsel kurumsal amaçlar 

bulunmamaktadır. doğrultusunda kullanımına yönelik olarak doğrultusunda ve 
 yapılmış sonuçlar yönetilmektedir. sürdürülebilir 
 uygulamalar izlenmemektedir. Tüm tesis ve şekilde 
 bulunmamaktadır  altyapıların yönetilmektedir; 
 veya tüm birimleri  kullanımına ilişkin kurumun bu 
 kapsamamaktadır,  sonuçlar sistematik kapsamda 
 birimler arası  olarak izlenmekte ve kendine özgü ve 
 denge  izlem sonuçları yenilikçi birçok 
 gözetilmemektedir.  paydaşlarla birlikte uygulaması 
   değerlendirilerek bulunmakta ve 
   önlemler alınmakta bu uygulamaların 
   ve ihtiyaçlar/talepler bir kısmı diğer 
   doğrultusunda kurumlar 
   kaynaklar tarafından örnek 
   çeşitlendirilmektedir. alınmaktadır. 

 
Gerekçe : Fakültemizde biri 2019 yılında İdari ve Mali İşler ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlıklarıyla ortak çalışılarak yaptırılmış 



iki kantin bulunmaktadır. Bilgisayar Laboratuvarı 

Kanıtlar 

• Tesis ve altyapılar ile yeterlilik durumu: (Kantinler, Bilgisayar Laboaratuvarları) 

• Tesislere erişim durumları 

• 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 

• İyileştirme raporları 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.5.4. Engelsiz üniversite 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 5 

Kurumda engelsiz Engelsiz Kurumda engelsiz Kurumdaki tüm Kurumdaki tüm 

üniversite üniversite üniversite birimlerde birimlerde 
uygulamalarına uygulamalarına uygulamaları tüm sağlanan engelsiz sağlanan engelsiz 

ilişkin planlamalar ilişkin planlama birimleri üniversite üniversite 
uygulamasından 



bulunmamaktadır. vardır. Ancak bu kapsamaktadır. 
elde edilen 

uygulaması 

planlar Ancak bu kurumsal amaçlar bulgular sistematik 
doğrultusunda uygulamanın olarak izlenmekte doğrultusunda ve 

yapılmış sonuçları ve izlem sonuçları sürdürülebilir 
uygulamalar izlenmemektedir paydaşlarla birlikte şekilde 
bulunmamaktadır  değerlendirilerek yönetilmektedir; 
veya tüm birimleri  önlemler kurumun bu 

kapsamamaktadır.  alınmaktadır. 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.) 

• Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler 

• Engelsiz üniversite ödülleri 

• 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 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1X 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 

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 
 

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

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. 

 

Gerekçe: Birimde “Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri” bulunmamaktadır. Üst 

yönetim tarafından yapılmaktadır. 
 

Kanıtlar 

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

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 X 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 amaçlar 
ilişkin herhangi bir ilişkin gerçekleştirilmiş ve (yıllık ve program doğrultusunda ve 
mekanizma mekanizmalar bazı sonuçlar elde süresinin sürdürülebilir 
bulunmamaktadır. (süreç ve edilmiştir. Ancak bu sonunda şekilde izlenmesi 

 performans sonuçların periyodik olarak) güvence altına 
 göstergeleri) değerlendirilmesi, ve kurumsal alınmıştır; 
 oluşturulmuştur. karar almalarda ve amaçlar kurumun bu 
 Ancak hiçbir güncellemelerde doğrultusunda kapsamda 
 uygulama kullanılması (eğitim-öğretim kendine özgü ve 
 bulunmamaktadır gerçekleştirilmemiştir. politikası ve yenilikçi birçok 
 veya tüm  amaçları) uygulaması 
 programları  izlenmektedir. Bu bulunmakta ve 
 kapsamamaktadır.  izleme sonuçları bu uygulamaların 
   paydaşlarla bir kısmı diğer 
   birlikte kurumlar 
   değerlendirilerek tarafından örnek 
   güncellemeler alınmaktadır. 
   yapılmaktadır.  

 

Kanıtlar 

• Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçler 



• 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) 

• Programların yıllık özdeğerlendirme raporları (Program kazanımları açısından değerlendirme) 

• Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler (Bilgi yönetim 
sistemi): (PÖÇ Matrixler ve Transkriptler) 

• 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.) 

• Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının görüşlerini 
içerecek şekilde gösteren kanıtlar 

• Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar 

• 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 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 X 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 amaçlar 
bulunmamaktadır. Ancak bu planlar bunlardan bazı amaçlar doğrultusunda 

 doğrultusunda sonuçlar elde doğrultusunda izlenmesini 
 yapılmış edilmiştir. Ancak bu (eğitim-öğretim güvence altına 
 uygulamalar sonuçların politikası ve almış, mezunlar 
 bulunmamaktadır değerlendirilmesi ve amaçları) kurumun kalite 
 veya tüm karar almalarda mezunlar güvence 
 programları kullanılması izlenmekte ve sisteminin bir 
 kapsamamaktadır. gerçekleştirilmemiştir. izlem sonuçlarına parçası haline 
   göre tüm gelmiştir; 
   birimleri ve kurumun bu 
   programları kapsamda 
   kapsayan kendine özgü ve 
   önlemler yenilikçi birçok 
   alınmaktadır. uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

• Mezun izleme sistemi, Mezunlar Derneği Tüzük https://mezun.adu.edu.tr/AnaSayfa  

https://mezun.adu.edu.tr/AnaSayfa


• 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 

Kurum, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve 
toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmelidir. 

 
C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 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 olarak toplumsal 
 tercihlerini ifade  izlenmekte ve faydaya 
 eden araştırma  izlem sonuçlarına dönüşebilmesi 
 politikası,  göre tüm alanları güvence altına 
 stratejisi ve  ve programları alınmış ve 
 hedefleri  kapsayan olgunlaşmış 
 bulunmaktadır.  önlemler uygulamalarla 
 Ancak bunları  alınmaktadır. paydaşlarca 
 hayata geçirmek   benimsenmesi 
 üzere   sağlanmıştır; 
 mekanizmalar   kurumun kendine 
 veya uygulamalar   özgü ve yenilikçi 
 bulunmamaktadır.   birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

 



Kanıtlar 

• Araştırma politikası 

• Araştırma stratejisi ve hedefleri 

• Eğitim-öğretim programlarında araştırma politikasının uygulanmasına ilişkin kanıtlar: 
(Laboratuvarlar hk. bilgi) 

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar : (Projeler) 

• Araştırma performans göstergeleri 

• 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 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 5 

Kurumun Kurumun Kurumunda tüm Kurumda Kurumda tüm 

araştırma- araştırma- alanları kapsayıcı araştırma- birimleri/alanları 

geliştirme geliştirme şekilde araştırma- geliştirme kapsayan 

süreçlerinin süreçlerinin geliştirme süreçlerinin araştırma- 

yönetimi ve yönetim ve süreçlerinin yönetimi ile ilişkili geliştirme 
sonuçlar ve paydaş yönetimi, kurumsal 

organizasyonel organizasyonel yönetimi ve 
görüşleri amaçlar (araştırma 

yapısına ilişkin bir yapısına ilişkin organizasyonel sistematik olarak politikası, 

planlama planlamalar yapısı kurumsal izlenmekte ve hedefleri, stratejisi) 

bulunmamaktadır. (karışmayan ile tercihler yönünde paydaşlarla birlikte doğrultusunda 
 müdahaleci uygulamaya değerlendirilerek bütünleştirici, 

 spektrumun konularak bazı önlemler sürdürülebilir ve 

 neresinde sonuçlar elde alınmaktadır. olgunlaşmış 
 konumlandığı, edilmiştir. Ancak  uygulamalarla 
 motivasyon ve bu sonuçlar  kurumun 
  

tamamında  

yönlendirme izlenmemektedir. 
 

  

benimsenmiş ve  

işlevinin nasıl 
  

   güvence altına 
 tasarlandığı, kısa   alınmıştır; 
 ve uzun vadeli   kurumun kendine 
 hedeflerin net ve   özgü ve yenilikçi 
 kesin nasıl   birçok uygulaması 

 tanımlandığı,   bulunmakta ve bu 

 araştırma   uygulamaların bir 
 yönetimi ekibi ve   kısmı diğer 
 görev tanımları)   kurumlar 
 

bulunmaktadır. 
  tarafından örnek 

   

alınmaktadır. 
 Ancak bu planlar   

 doğrultusunda    

 yapılmış    

 uygulamalar    

 bulunmamaktadır    

 veya tüm alanları    

 kapsamayan    

 uygulamalar    
 

 bulunmaktadır.    

 



Kanıtlar 

• Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı: (Akademik 
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Fakülte Akademik Kurul Strateji) 
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333034  

• 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 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 X 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 ulusal kalkınma 

yönetilmesinde veya planlamasında, kalkınma hedeflerine sosyo- 
yürütülmesinde 

yerel, bölgesel ve yönetilmesinde hedefleriyle ilişkili ekonomik-kültürel 
veya 

ulusal kalkınma yerel, bölgesel ve yönetilmesinde olarak sistematik katkısı ile rekabet 

hedeflerini ve ulusal kalkınma yerel, bölgesel ve ve kurumun iç düzeyinin 
değişimleri hedeflerini ve ulusal kalkınma kalite güvencesi (ulusal/uluslararası) 
dikkate değişimleri dikkate hedeflerini ve sistemiyle değerlendirilmesi 
almamaktadır. almaktadır. Ancak değişimleri dikkate uyumlu olarak kurumda 

 bu uygulamalar almaktadır. Ancak izlenmekte ve tamamında 
 tüm alanları bu uygulamalarla izlem sonuçlarını benimsenmiş ve 
 

kapsamamaktadır ilgili sonuçlar paydaşlarla güvence altına  

izlenmemektedir. 
 veya kurumun birlikte alınmıştır; kurumun 
 araştırma politikası,  değerlendirilerek bu hususta kendine 
 hedefleri,  önlem özgü ve yenilikçi 
 stratejisine  alınmaktadır. birçok uygulaması 
 yansıtılmamaktadır.   bulunmakta ve bu 
    uygulamaların bir 
    kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

• Kalkınma hedefleriyle uyumlu araştırma faaliyetleri: (Ali Ağa Yüzey Araştırması) 

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar: Ali Ağa Belediyesi Yazıları 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

C.2 Araştırma Kaynakları 

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı 
ve bunların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Kurumun araştırma politikaları, iç ve dış 

https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp?idx=333034


paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmelidir. 
 
 

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

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 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, kaynaklar birimler kapsayacak şekilde kurumsal amaçlar 

teknik ve mali teknik ve mali arası denge yönetilmektedir. (araştırma 
kaynakları kaynakların gözetilerek Tüm bu politikası, 
bulunmamaktadır. oluşturulmasına sağlanmaktadır. uygulamalardan elde hedefleri, 

 yönelik planları Ancak bu edilen bulgular, stratejisi) 
 vardır. Ancak bu kaynakların sistematik olarak doğrultusunda ve 
 planlar kullanımına yönelik izlenmekte ve izlem sürdürülebilir 
 doğrultusunda sonuçlar sonuçları paydaşlarla şekilde 
 yapılmış izlenmemektedir. birlikte yönetilmektedir; 
 uygulamalar  değerlendirilerek kurumun bu 
 bulunmamaktadır  önlemler alınmakta kapsamda 
 veya uygulamalar  ve ihtiyaçlar/talepler kendine özgü ve 
 tüm birimleri  doğrultusunda yenilikçi birçok 
 kapsamamaktadır.  kaynaklar uygulaması 
   çeşitlendirilmektedir. 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) 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1X 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 amaçlar 
içi kaynaklar 

bulunmamaktadır. kaynakların birimler arası yönetilmektedir. (araştırma 

 oluşturulmasına denge gözetilerek Tüm bu politikası, 
 yönelik sağlanmaktadır. uygulamalardan elde hedefleri, 
 planları/tanımlı Ancak bu edilen bulgular, stratejisi) 
 süreçleri (BAP kaynakların sistematik olarak doğrultusunda ve 
 Yönergesi gibi) kullanımına yönelik izlenmekte ve izlem sürdürülebilir 
 vardır. Ancak bu sonuçlar sonuçları paydaşlarla şekilde 
 planlar izlenmemektedir. birlikte yönetilmektedir; 

 doğrultusunda  değerlendirilerek kurumun bu 
 yapılmış  önlemler alınmakta kapsamda 
 uygulamalar  ve ihtiyaçlar/talepler kendine özgü ve 
 bulunmamaktadır  doğrultusunda yenilikçi birçok 
 veya uygulamalar  kaynaklar uygulaması 
 tüm birimleri  çeşitlendirilmektedir. bulunmakta ve 
 kapsamamaktadır.   bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

 

Gerekçe: Faaliyetler kurum tarafından yürütülmektedir. Birimde yoktur. 

 

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) 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 X 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 amaçlar kurumsal amaçlar kurumsal amaçlar 
kaynaklara birimlerin doğrultusunda doğrultusunda (araştırma 
herhangi bir oluşturulmasına sürdürebilmek sürdürebilmek politikası, 
yönelimi ilişkin planları için üniversite dışı için üniversite dışı hedefleri, 
bulunmamaktadır. bulunmaktadır. kaynakların kaynakların stratejisi) 

 Ancak bu planlar kullanımını kullanımını doğrultusunda 
 doğrultusunda desteklemek destekleyen sürdürebilmek 
 yapılmış üzere yöntem ve uygulamalardan için üniversite dışı 
 uygulamalar destek birimleri elde edilen kaynakların 
 bulunmamaktadır oluşturulmuş ve bulgular, kullanımına ilişkin 
 veya tüm tüm alanları sistematik olarak sürdürülebilir ve 



 birimleri kapsayan izlenmekte ve olgunlaşmış 
 kapsamayan uygulamalar izlem sonuçları uygulamalar 
 uygulamalar bulunmaktadır. paydaşlarla kurumun 
 bulunmaktadır. Ancak bu birlikte tamamında 
  kaynakların değerlendirilerek benimsenmiş ve 
  kullanımına ve önlemler güvence altına 
  uygulamalara alınmaktadır. alınmıştır; 
  yönelik sonuçlar  kurumun kendine 
  izlenmemektedir.  özgü ve yenilikçi 
    birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

 
Gerekçe: Faaliyetler kurum tarafından yürütülmektedir. Birimde yoktur. 

 

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 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 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 amaçlar 
bulunmamaktadır. uyumlu doktora uyumlu ve uyumlu ve (araştırma 

 ve post-doc destekleyen destekleyen politikası, 
 programlarına doktora ve post- doktora ve post- hedefleri, 
 ilişkin planlar ve doc programları doc stratejisi) 
 tanımlı süreçler yürütülmektedir. programlarının doğrultusunda 
 bulunmaktadır. Ancak bu çıktıları düzenli sürdürebilmek 
 Ancak bu planlar uygulamaların olarak izlenmekte için doktora ve 
 ve süreçler sonuçları ve izlem sonuçları post-doc 
 doğrultusunda izlenmemektedir. paydaşlarla programlarına 
 yapılmış  birlikte ilişkin bütünleşik 
 uygulamalar  değerlendirilerek ve olgunlaşmış 
 bulunmamaktadır  önlemler uygulamalar 
 veya tüm  alınmaktadır. kurumun 
 birimleri   tamamında 
 kapsamayan   benimsenmiş ve 
 uygulamalar   güvence altına 
 bulunmaktadır.   alınmıştır; 
    kurumun kendine 
    özgü ve yenilikçi 
    birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

 
Gerekçe: Enstitülerin Anabilim Dallarına kayıtlı Doktora programları öğrencileri eğitimlerine, derslerine 

birimimiz çatısı altında devam etmektedir. İlgili sürece birim olarak aktif katılım sağlanmaktadır. 

 

Kanıtlar 

• Doktora programları 
• 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 
Kurum, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin sürdürmek ve iyileştirmek için olanaklar 
sunmalıdır. 

 
 

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

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 5 

Kurumda, öğretim Kurumda, öğretim Kurumda, öğretim Kurumda, öğretim Kurumda, 
elemanlarının elemanlarının elemanlarının elemanlarının kurumsal amaçlar 
araştırma araştırma araştırma araştırma (araştırma 
yetkinliğinin yetkinliğinin yetkinliğinin yetkinliğinin politikası, 
(uzmanlıklar, değerlendirilmesine değerlendirilmesine değerlendirilmesine hedefleri, 
birikim, sayı ve ve geliştirilmesine ve geliştirilmesine ve geliştirilmesine stratejisi) 
dağılım) yönelik planlar ve yönelik yönelik doğrultusunda 
değerlendirilmesine tanımlı süreçler uygulamalar tüm uygulamalar öğretim 
ve geliştirilmesine bulunmaktadır. alanları kapsayan düzenli olarak elemanlarının 
yönelik bir Ancak bu planlar ve şekilde izlenmekte ve izlem araştırma 
mekanizma süreçler yürütülmektedir. sonuçları yetkinliğinin 

bulunmamaktadır. doğrultusunda Ancak bu paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi 
 yapılmış uygulamaların değerlendirilerek ve 
 uygulamalar sonuçları önlemler geliştirilmesine 
 bulunmamaktadır izlenmemektedir. alınmaktadır. ilişkin 
 veya tüm birimleri   sürdürülebilir ve 
 kapsamayan   olgunlaşmış 
 uygulamalar   uygulamalar 
 bulunmaktadır.   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 

• Yükseltme ve atanma kriterleri ve uygulamaları: Görev Uzatmaları, Doçentlik atamaları 
https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=31333230  

• Eğitimler 

• Eğitim kazanımları 

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

• Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin 
kanıtlarStandart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=31333230


 

 
C.3.2. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik Ortak programlar, ortak 
araştırma birimleri 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 X 4 5 

Kurumda ulusal ve Kurumda ulusal Kurumda ulusal Kurumda ulusal Kurumda, 
uluslararası ve 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 araştırma kurumlar arası, 
işbirlikleri kurma işbirlikleri kurma ağlarına katılım ağlarına katılım ulusal ve 
gibi çoklu gibi çoklu ve işbirlikleri ve işbirlikleri uluslararası 
araştırma araştırma kurma gibi çoklu kurma 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 
 Ancak bu planlar şekilde izlem sonuçları ağlarına katılım 
 ve süreçler yürütülmektedir. paydaşlarla gibi çoklu 
 doğrultusunda Ancak bu birlikte araştırma 
 yapılmış uygulamaların değerlendirilerek faaliyetlerine ve 
 uygulamalar sonuçları önlemler uygulamalarına 
 bulunmamaktadır izlenmemektedir. alınmaktadır. ilişkin 
 veya uygulamalar   sürdürülebilir ve 
 tüm birimleri   olgunlaşmış 
 kapsamamaktadır.   uygulamalar 
    kurumun 
    tamamında 
    benimsenmiş ve 

 

 

Gerekçe: Faaliyetler kurum tarafından yürütülmektedir. Birimde yoktur. 

 
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 

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, 
değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve 
geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için 



kullanılmalıdır. 
 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 X 3 4 5 

Kurumda öğretim Kurumda öğretim Öğretim Öğretim Kurumda, kurumsal 

elemanlarının elemanlarının elemanlarının elemanlarının amaçlar (araştırma 
araştırma araştırma araştırma- araştırma- politikası, hedefleri, 

performansının performansının geliştirme geliştirme stratejisi) 
performansını 

izlenmesine ve izlenmesine ve performansını doğrultusunda 
izlemek ve 

değerlendirmesine değerlendirmesine izlemek ve öğretim 
değerlendirmek 

yönelik yönelik değerlendirmek üzere tüm alanları elemanlarının 

uygulamalar planlamalar ve üzere tanımlı kapsayan araştırma- 
bulunmamaktadır. tanımlı süreçler süreçler uygulamalar geliştirme 

 (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 

kılavuz, takdir- kılavuz, takdir- değerlendirilerek ve olgunlaşmış 
tanıma sistemi, tanıma sistemi, önlemler 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. 

Gerekçe: Akademik faaliyetler ve yayınlar Faaliyet Raporları ile izlenmektedir. 

 

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 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 X 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) 
değerlendirmesine değerlendirmesine yönelik izlenerek doğrultusunda tüm 
yönelik yönelik uygulamalar tüm değerlendirilmekte birimlerin araştırma 
uygulamalar planlamalar ve alanları ve birimleri ve karar almalarda performansının 
bulunmamaktadır. tanımlı süreçler (araştırma (performans izlenmesi ve 

 bulunmaktadır. merkezleri de temelli teşvik- değerlendirilmesine 
 Ancak bu planlar dâhil) kapsar takdir ilişkin sürdürülebilir 
 ve süreçler şekilde mekanizmaları vb.) ve olgunlaşmış 
 doğrultusunda yürütülmektedir. kullanılmaktadır. uygulamalar 
 yapılmış Ancak bu Buna ilişkin kurumun 
 uygulamalar uygulamaların uygulamalar tamamında 
 bulunmamaktadır sonuçları düzenli olarak benimsenmiş ve 
 veya tüm birimleri izlenmemektedir izlenmekte ve güvence altına 
 kapsamayan veya karar izlem sonuçları alınmıştır; kurumun 
 uygulamalar almalarda paydaşlarla birlikte kendine özgü ve 

bulunmaktadır. kullanılmamaktadır. değerlendirilerek yenilikçi birçok 
  önlemler uygulaması 
  alınmaktadır. bulunmakta ve bu 
   uygulamaların bir 
   kısmı diğer 
   kurumlar 
   tarafından örnek 
   alınmaktadır. 

 

Gerekçe: Faaliyetler kurum tarafından yürütülmektedir. Birimde yoktur. 
 

Kanıtlar 

 
• Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan 

mekanizmalar 
• Araştırma-geliştirme süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme 

çalışmaları: Performans Göstergeleri - Raporları 

• Kurumun araştırma ve geliştirme performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar 
(Üniversite sıralamaları, kurumsal dış değerlendirme raporları vb.) : 
https://istatistik.yok.gov.tr/ 

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

https://istatistik.yok.gov.tr/


C.4.3. Araştırma bütçe performansı 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1 X 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. 

 
Gerekçe: Faaliyetler kurum tarafından yürütülmektedir. Birimde yoktur. 

 

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 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 X 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 
değerlendirilmeme 
ktedir. 

 

stratejisi ile ilgili 
 

üretebilmesi ve 
 eden toplumsal  uygulamalar, toplumsal 
 katkı politikası,  sistematik olarak faydaya 
 hedefleri ve  izlenmekte ve dönüşebilmesi 
 stratejisi  izlem sonuçlarına güvence altına 
 bulunmaktadır.  göre tüm alanları alınmış ve 
 Ancak bunları  ve programları olgunlaşmış 
 hayata geçirmek  kapsayan uygulamalarla 
 üzere  önlemler paydaşlarca 
 mekanizmalar  alınmaktadır. benimsenmesi 
 veya uygulamalar   sağlanmıştır; 
 bulunmamaktadır.   kurumun kendine 
    özgü ve yenilikçi 
    birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

 

 
Kanıtlar 

• Toplumsal katkı politikası 

• 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: Seminerler, Liselerde Öğretim Elemanlarımızın verdiği dersler EBYS kayıtları 

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar: Seminer ve Sempozyum Programları, Liselerden Gelen 
Yazılar 



• Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilen toplumsal 
katkı faaliyetleri: Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Yörük ali Sempozyumu, Kazı ve 
Yüzey Araştırmaları, Seminerler, Dersler, Lise öğrencilerinin ziyaretleri 

• 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 ya 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1 X 2 3 4 5 

Toplumsal katkı Kurumun Kurumunda Kurumda Kurumda tüm 

süreçlerinin toplumsal katkı 
 

toplumsal katkı 
toplums 
al katkı birimleri/alanları 

yönetimi ve süreçlerinin, süreçlerinin 
süreçleri 
nin kapsayan 

 
organizasyonel 

 
yerel, bölgesel ve 

 

yönetimi ve 
yönetimi 
ile ilişkili 

 
toplumsal katkı 

 sonuçlar 
ve 
paydaş 

 
yapısına ilişkin bir 

 
ulusal kalkınma 

organizasyonel 
 
süreçlerinin 

planlaması hedefleri ile ilişkili 
yapılanması görüşleri yönetimi 

 sistemati 
k ve 

 

bulunmamaktadır. ve diğer 
Kurumsal 

kurumsal amaçlar  kurumun 
iç kalite  

süreçlerle 
tercihler yönünde 

doğrultusunda 
  güvence 

sistemiyl 
e   ve tüm alanları  

 
(eğitim- öğretim, 

 

kapsayıcı şekilde 

uyumlu 
olarak bütünleştirici, 

  izlenmek 
te ve 

 

 ar-ge) bütünleşik 
uygulamaya 

sürdürülebilir ve 
  paydaşla 

rla 
birlikte 

 

 
olarak yönetimi 

 
konularak bazı 

olgunlaşmış 
  değerlen 

dirilerek 

 

 ve organizasyonel 
sonuçlar elde 

uygulamalarla 
 yapılanması önlem kurumun 
  

(süreçler ve edilmiştir. Ancak 
alınmakt 
adır. 

 

tamamında  

bu sonuçlar 
 

 görev tanımları  benimsenmiş ve 
 

vb.) yönelik 
izlenmemektedir.  güvence altına 

    

 planlar   alınmıştır; 
 bulunmaktadır.   kurumun kendine 
 Ancak bu planlar   özgü ve yenilikçi 
 doğrultusunda   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 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 X 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 amaçlar 
kaynakları kaynakların kaynaklar yönetilmektedir. (toplumsal katkı 
bulunmamaktadır. oluşturulmasına birimler arası Tüm bu hedefleri ve 

 yönelik planlar denge gözetilerek uygulamalardan elde stratejisi) 
 bulunmaktadır. sağlanmaktadır. edilen bulgular, doğrultusunda ve 
 Ancak bu planlar Ancak bu sistematik olarak sürdürülebilir 
 doğrultusunda kaynakların izlenmekte ve izlem şekilde 
 yapılmış kullanımına sonuçları paydaşlarla yönetilmektedir; 
 uygulamalar yönelik sonuçlar birlikte kurumun bu 
 bulunmamaktadır izlenmemektedir. değerlendirilerek kapsamda 
 veya tüm  önlemler alınmakta kendine özgü ve 
 birimleri  ve ihtiyaçlar/talepler yenilikçi birçok 
 kapsamayan  doğrultusunda uygulaması 
 uygulamalar  kaynaklar bulunmakta ve 
 bulunmaktadır.  çeşitlendirilmektedir. bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 

 
    alınmaktadır 

. 
 

 

Gerekçe: Kurum tarafından yürütülmektedir. Birimde yoktur. 

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 
 

Olgunluk düzeyi 
 

1 X 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) 
iyileştirilmesine 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. 
 

 

Gerekçe: Kurum tarafından yürütülmektedir. Birimde yoktur. 
 

Kanıtlar 

• Toplumsal katkı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan 
mekanizmalar 

• Toplumsal katkı süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme 
çalışmaları 

• Kurumun 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 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4(X) 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 dâhil  gelenekler, 
 kapsamamaktadır. olmak üzere)  tercihler) 
  kapsayacak  kurumun 

 

  şekilde  tamamında 

oluşturulmuştur benimsenmiştir; 
ve bu doğrultuda kurumun kendine 



  yapılan  özgü ve yenilikçi 

uygulamalardan birçok 

bazı sonuçlar uygulaması 

elde edilmiştir. bulunmakta ve 

Ancak bu bu uygulamaların 

sonuçların bir kısmı diğer 

izlenmesi kurumlar 

yapılmamaktadır. tarafından örnek 
 alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 
 

 
• Yönetim modeli ve 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: Kurul Kararları, Komisyon Kararları, Dilekçe Cevapları 

• 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 

 
 

Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Şeması 
 
 



 

E.1.2. Süreç yönetimi 
 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 X 4 5 

Kurumda eğitim- Kurumda eğitim- Kurumda tüm Kurumda tüm Kurumda 

öğretim, 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 kapsayan 

yönetim ve yönetim uygulamalar süreçler performans süreç yönetim 

sistemine ilişkin sistemine ilişkin doğrultusunda göstergeleriyle modeli 

süreçler süreçler uygulamalar sistematik olarak sürdürülebilir ve 

tanımlanmamıştır. tanımlanmıştır. gerçekleştirilmektedir. izlenmekte, 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 ve 

   gerçekleştirilmektedir. yenilikçi birçok 

    uygulaması 
    bulunmakta ve 

 
 
 
 
 

Kanıtlar 

• Süreç yönetimi el kitabı 

• Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları 

• Süreçler ile yönetim modeli arasındaki ilişki 

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar: Kurul ve Komisyon Raporları, FK, FYK, DK vb. 

EBYS Kayıtları 

• Süreç performans göstergeleri, izleme sistemi ve sonuçların değerlendirilmesi örnekleri 
• 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 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 X 4 5 

Kurumda insan Kurumda insan Kurumun insan Kurumda tüm Kurumda stratejik 
kaynakları kaynakları kaynakları politikası birimleri hedeflerle 
yönetimine ilişkin yönetimi politikası ve stratejik kapsayan insan uyumlu ve tüm 
tanımlı bir politika ile bununla hedefleri ile kaynakları alanları kapsayan 
ve süreçler uyumlu olarak uyumlu olarak, yönetimi insan kaynakları 
bulunmamaktadır. tanımlanmış insan kaynakları uygulamalarına yönetim modeli 

 süreçleri süreçleri ilişkin sonuçlar sürdürülebilir ve 
 bulunmaktadır. doğrultusunda sistematik olarak olgunlaşmış 
 Ancak bunları uygulamalar izlenmekte, uygulamalarla 
 hayata geçirmek bulunmaktadır ve paydaş görüşleri kurumun 
 üzere bu uygulamalardan alınmakta ve tamamında 
 mekanizmalar bazı sonuçlar elde izlem sonuçları benimsemiş ve 
 veya uygulamalar edilmiştir. Ancak bu paydaşlarla güvence altına 
 bulunmamaktadır. uygulamaların birlikte alınmıştır; bu 
  sonuçları değerlendirilerek hususta kurumun 
  izlenmemekte veya önlemler kendine özgü ve 
  karar almalarda alınmaktadır. yenilikçi birçok 
  kullanılmamaktadır.  uygulaması 

 
 
 

    bulunmakta 
ve 
bu 
uygulamaları 
n 
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: İlanlar, 
Başvuru Dosyaları 

• İdari personelin mevcut yeterliliklerinin beklenen görevlere uyumunun sağlanması ve 
gelişimine yönelik hizmet içi eğitim uygulamaları: Hizmet İçi Eğitim Raporları 

• 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 

• 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 

 

Olgunluk düzeyi 
 

 
1 

 
2 

 
3X 

 
4 

 
5 

 

Kurumda finansal Kurumda finansal Kurumun stratejik Kurumda tüm Kurumda stratejik 

kaynakların kaynakların hedefleri ile alanları hedeflerle 
yönetimine ilişkin yönetimine ilişkin uyumlu olarak, kapsayacak uyumlu ve tüm 
tanımlı süreçler tanımlı süreçler tanımlı süreçlere şekilde yürütülen alanları kapsayan 
bulunmamaktadır. bulunmaktadır. göre finansal finansal finansal 

 Ancak bu süreçler kaynakların kaynakların kaynakların 
 doğrultusunda yönetimine ilişkin yönetimi yönetimi 
 yapılmış uygulamalar uygulamalarına sürdürülebilir ve 
 uygulamalar bulunmaktadır ve ilişkin sonuçlar olgunlaşmış 
 bulunmamaktadır bu uygulamalardan sistematik olarak uygulamalarla 
 veya mevcut bazı sonuçlar elde izlenmekte, kurumun 
 uygulamalar tüm edilmiştir. Ancak bu paydaş görüşleri tamamında 
 alanları uygulamaların alınmakta ve benimsemiş ve 
 kapsamamaktadır. sonuçları izlem sonuçları güvence altına 
  izlenmemekte veya paydaşlarla alınmıştır; bu 
  karar almalarda birlikte hususta kurumun 
  kullanılmamaktadır. değerlendirilerek kendine özgü ve 
   önlemler yenilikçi birçok 
   alınmaktadır. uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

Gerekçe: Kurum tarafından yürütülmektedir. Birimde yoktur. 
 

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 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 X 3 4 5 

Kurumda bilginin Kurumda Kurumda tüm Kurumda tüm Kurumsal amaçlar 
edinimi, kurumsal bilginin alanları kapsayan, süreçleri destekleyen doğrultusunda 
saklanması ve edinimi, tüm süreçleri entegre bilgi yönetim sürdürülebilir ve 
kullanılmasına saklanması ve destekleyen sistemine ve olgunlaşmış 
destek olacak kullanılmasına (eğitim-öğretim, kullanımına ilişkin entegre bilgi 
herhangi bir destek olacak bilgi araştırma- sonuçlar sistematik yönetim sistemi 
bilişim sistemi yönetim geliştirme, olarak izlenmekte, kurumun 
bulunmamaktadır. sistemleri toplumsal katkı, paydaş görüşleri tamamında 

 bulunmaktadır. kalite güvencesi) alınmakta ve izlem benimsenmiş ve 
 Ancak bu ve entegre bilgi sonuçları paydaşlarla güvence altına 
 sistemler yönetim sistemi birlikte alınmıştır; bu 
 birbirleriyle bulunmaktadır ve değerlendirilerek hususta kurumun 
 bütünleşik bu sistemin önlemler alınmakta ve kendine özgü ve 
 değildir veya tüm kullanılması ihtiyaçlar/talepler yenilikçi birçok 
 alanları yönünde bazı doğrultusunda uygulaması 
 kapsamamaktadır. uygulamalar güncellemeler bulunmakta ve 
  bulunmaktadır. gerçekleştirilmektedir. bu uygulamaların 
  Ancak bilgi sistemi  bir kısmı diğer 
  karar almalarda  kurumlar 
  kullanılmamaktadır  tarafından örnek 
  ve sistemin  alınmaktadır. 
  kullanımıyla ilgili   

  sonuçlar   

  izlenmemektedir.   

 

Gerekçe: Kurum tarafından yürütülmektedir. Birimde yoktur. 
 

Kanıtlar 

• Bilgi yönetimi politikası ve kurumsal bilgi yönetimi modeli 

• 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 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 4 X 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 uygulamalardan sistematik olarak kurumun 

 bulunmaktadır. bazı sonuçlar elde izlenmekte ve tamamında 
 Ancak bu süreçler edilmektedir. izlem sonuçları benimsenmiş ve 
 doğrultusunda Ancak bu paydaşlarla güvence altına 
 yapılmış uygulamaların birlikte alınmıştır; bu 
 uygulamalar sonuçları değerlendirilerek hususta kurumun 
 bulunmamaktadır izlenmemekte veya önlemler kendine özgü ve 
 veya uygulamalar karar almalarda alınmaktadır. yenilikçi birçok 
 tüm alanları kullanılmamaktadır.  uygulaması 
 kapsamamaktadır.   bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

 
Gerekçe: Kurum tarafından yürütülmektedir. Birim bu sürece katkı vermekte ve birim içinde 
gerekli önlemleri almakta ve uygulamaktadır. 

 

Kanıtlar 

• Bilgi güvenliğini ve güvenirliğini sağlamaya yönelik süreçler ve uygulamalar 

• 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 

 

Olgunluk düzeyi 
 

1 2 3 X 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 amaçlar 
almak üzere 

kalitesini kalitesini ve güvence sistemi tedarikçilerle yakın doğrultusunda 

değerlendirmek sürekliliğini kapsamında işbirlikleri güvence altına 
üzere tanımlı güvence altına planlanması, yürütülmekte, almak üzere 
kriterler ve almak üzere bazı değerlendirilip tedarikçilerin tedarik zinciri 
süreçler tanımlı süreçler iyileştirilmesi yönünde performansı ve yönetilmektedir; 

bulunmamaktadır. ve mekanizmalar uygulamalar memnuniyetleri bu hususta 
 (tedarik süreci, gerçekleştirilmektedir. sistematik olarak kurumun kendine 
 uygunluk ve kalite Ancak bu izlenerek özgü ve yenilikçi 
 

kriterleri gibi) uygulamaların paydaşlarla birlikte birçok  

değerlendirilmekte  

bulunmaktadır. sonuçları uygulaması  ve gerekli önlemler 
 Ancak bu süreçler izlenmemekte veya alınmaktadır. bulunmakta ve 
 doğrultusunda karar almalarda bu uygulamaların 
 yapılan kullanılmamaktadır.  bir kısmı diğer 
 uygulamalar   kurumlar 
 bulunmamaktadır   tarafından örnek 
 veya uygulamalar   alınmaktadır. 
 tüm alanları    

 kapsamamaktadır.    

 

Gerekçe: Kurum tarafından yürütülmektedir. 
 
 

Kanıtlar 

• Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimine yönelik kurumsal politikalar 

• Tedarik edilen hizmetlerin, malların ve tedarikçilerin listesi 
• 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 
 

Olgunluk düzeyi 



1 2 3 4 X 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 amaçlar 
ilkeleri ve benimsemek doğrultusunda, izlenmekte, ve değerler 
mekanizmaları üzere bir politika tüm alanları paydaş görüşleri doğrultusunda, 
bulunmamaktadır. tanımlamış, kapsayan alınmakta ve sürdürülebilir ve 

 kamuoyunu kamuoyunu izlem sonuçları olgunlaşmış 
 bilgilendirme bilgilendirme paydaşlarla uygulamalarla 
 yöntem ve uygulamalarından birlikte güvence altına 
 süreçlerini bazı sonuçlar elde değerlendirilerek alınmış ve 
 belirlemiştir. edilmiştir. Ancak bu önlemler kurumun 
 Ancak bu politika uygulamaların alınmaktadır. tamamında 
 ve süreçler sonuçları  benimsenmiştir; 
 doğrultusunda izlenmemekte veya  bu hususta 
 yapılmış karar almalarda  kurumun kendine 
 uygulamalar kullanılmamaktadır.  özgü ve yenilikçi 
 bulunmamaktadır   birçok 
 veya uygulamalar   uygulaması 
 tüm alanları   bulunmakta ve 
 kapsamamaktadır.   bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır. 

Gerekçe: Kurum tarafından yürütülmektedir. Birimde yoktur. 
 

Kanıtlar 

• Kamuoyunu bilgilendirme ile ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler 

• Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgilerin paylaşım kanalları: İlanlar, WEB, Gazeteler, 
Resmi Duyurular https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp  

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

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

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 
 

E.5.2. Hesap verme yöntemleri 
 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 X 4 5 

Kurumun hesap Kurum hesap Kurumun hesap Kurumun hesap Kurumun hesap 
verme yöntemleri vermeyi ilkesel vermek üzere verme faaliyetleri verme ilkeleri, 
ve mekanizmaları olarak benimsemiş olduğu sonucunda elde kurumsal amaçlar 
bulunmamaktadır. benimsemiş, ilkeler ve süreçler edilen bulgular ve değerler 

https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/fef/default.asp


 yöntem ve doğrultusunda izlenmekte, doğrultusunda, 

süreçlerini yaptığı paydaş görüşleri sürdürülebilir ve 

belirlemiştir. uygulamalardan alınmakta ve olgunlaşmış 

Ancak bu ilkeler bazı sonuçlar elde izlem sonuçları uygulamalarla 

ve süreçler edilmiştir. Ancak paydaşlarla güvence altına 

doğrultusunda bu uygulamaların birlikte alınmış ve 

yapılmış sonuçları değerlendirilerek kurumun 

uygulamalar izlenmemekte veya önlemler tamamında 

bulunmamaktadır karar almalarda alınmaktadır. benimsenmiştir; 

veya uygulamalar kullanılmamaktadır.  bu hususta 

tüm alanları   kurumun kendine 

kapsamamaktadır.   özgü ve yenilikçi 
   birçok 
   uygulaması 
   bulunmakta ve 
   bu uygulamaların 
   bir kısmı diğer 
   kurumlar 
   tarafından örnek 
   alınmaktadır. 

 

Gerekçe: Kurum tarafından yürütülmektedir. Birimde yoktur. 
 

Kanıtlar 

• Hesap verebilirlikle ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler 

• Hesap vermeyi güvence altına alan mekanizmalar ve uygulama örnekleri 
• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

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

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 
 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

 
A. Kalite Güvencesi Sistemi 
Güçlü ve İyileşmeye Açık Yönleri: 
Üniversitemiz Stratejik Planına ve kurumun “Ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, 
ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak. 
Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet 
vermek.” misyonuna ve “Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, çağdaş, 
katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak” vizyonuna 
uygun olarak evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üreten ve alalarında özgün araştırmalara yaparak 
bunları bilimsel yayınlar haline getirerek gerek ulusal gerekse uluslararası alanda erişime sunan Fen- 
Edebiyat Fakültemiz akademik ve idari personelleri ile öğrencilerine ve de paydaşlarına güvenilir, hızlı, 
toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten, standartları yüksek, kaliteli hizmet anlayışını 
benimsemiştir. 

Kurum, birim, çalışan ve öğrencilerinin talep ve önerilerini dikkate alarak, kurumun stratejik planı 
ve hedeflerine uygun olarak ilgili konu ve alanlarda kurullar, komisyonlar kurmakta ve bunları düzenli 
periyotlarla işletmektedir. Bu mekanizmayı hızlı, güvenilir ve kaliteli olarak sağlamak için Fakülte Yönetim 
Kurulunu her hafta, Fakülte Kurulunu 5 haftada bir, Burs, Eğitim, Disiplin Kurullarını ise gerek duyulduğu 



her süreçte zaman kaybetmeksizin işletmektedir. Performans göstergelerini öğrenci ve çalışanlarına 
yönelik yaptığı anketlerle izlemekte ve değerlendirmektedir. Bu hususlardaki tüm yazışma, belge ve bilgiyi 
EBYS sistemi aracılığıyla arşivlemekte ilgili paydaş, katılımcı ve üst-alt birimlerle paylaşmakta, şeffaflık, 
adalet, eşitlik politikası adına da erişilebilir tutmaktadır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları 4.madde Eşit Eğitim prosedürüne uygun olarak ders, uygulama ve araştırmaların AKTS ve 
Kredileri ülke vatandaşı ve yabancı uyruklu her öğrenciye eşit şekilde uygulanmakta, Eğitim Öğretim 
Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmetleri, YÖS, Yemek Bursları gibi komisyonlarca yürütülen eğitim ve yardımcı 
faaliyetler eşitlik ve adalet anlayışıyla sürdürülmekte, her öğrenciye eşit hak ve imkanlar sağlanmaktadır. 
Yine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 16. Madde ola “Barış Adalet ve Güçlü Kurum” 
başlığına uygu olarak adalet anlayışıyla öğrenci, çalışan ve kurum dışından gelen dilek ve öneriler verilen 
ilgili dilekçeler sonrası işleme alınıp sorumlu olunan kanun, yönetmelik, yönerge, esaslar vb. kurallar 
çerçevesinde üst yönetim ile paylaşılarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. 

Birimimiz YÖK politikalarına ve üst politika belirleyici devlet kurumlarının politika belgelerine göre 
kendi iç yönetim mekanizmasını işletmektedir. Eğitim ve YÖK politikalarına uygun olarak oluşturulan, 
geliştirilen yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar doğrultusunda eğitim-öğretim, kalite güvencesi, araştırma 
geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikalarını kurumun üst yönetimi denetiminde 
sürdürmektedir. Bağlı bulunulan ve üst politikalara sonucu geliştirilen, uygulanan yönetmelik, yönerge, 
esas ve usuller birimin WEB sayfasından paylaşılmaktadır. Öğrenim protokolleri ile eğitim öğretim kalitesi 
güvencesi sağlanmaktadır. 

2019 yılı boyunca, üst yönetim talep ve kontrolünde, 3’er aylık performans göstergelerinin 
bölümlerden, anabilim dallarından performans ve faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgelerin talep edilmesi 
sonucu performans göstergelerinin raporları tutulmuş ve takibi yapılmıştır. Bu raporlarda proje, kitap, 
 bilimsel yayın, etkinlik ve öğretim üyelerimizin akademik çalışmalarına yapılan atıflar gibi önemli 
göstergeler kayıt altına alınmıştır. Kurumsal performansın iyileştirilmesi için yapı, donanım eksiklikleri iç 
paydaşlar olan personel ve öğrencilerin dilek ve önerileri başta olmak üzere birim yönetiminin tespitleri 
sonucu giderilmeye çalışılmıştır. Sınıf, laboratuvar, çalışma alanları, yayın ve bilgi/belge, doküman 
hususlarına yönelik iyileştirmeler yapılmıştır. Bu iyileştirmelerde kurum üst yönetimi, Yapı İşleri Dairesi 
Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve alt birimleri ile 
paydaşlar olarak birlikte çalışılmaktadır. 
Kalite Komisyonunun kanunlarda belirlenmiş ölçütlerle 15.03.2019 tarihinde yetki, görev ve sorumlulukları 
belirlenmiştir. Birimin iç kalite güvencesi adına kurumda yürütülen süreçlere olanaklar dahilinde katılım 
gösterilmekte ve katkı verilmektedir. 
ADÜ stratejik yönetim kapsamında belirlemiş olduğu hedeflerine ve amaçlarına ulaşma noktasında 3 ana 
sürece göre Eğitim ve Öğretim Ana Süreci dikkate alınarak fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere 
yönelik oryantasyon toplantıları düzenlenmekte ve program koordinatör ve öğrenci danışmanları 

aracılığıyla hizmet verilerek iç kalite güvencesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Eğitim-öğretim, idari ve fiziki alanlarda iç ve dış paydaşlarla (Öğretim Elemanları, Öğrenciler, Üniversite 
üst yönetimi ve diğer akademik ve idari birimler) iş birliği ve katılımlı bir anlayışla ortak bir amaç 
doğrultusunda çalışılmaktadır. Anketler, şikayet, öneri, memnuniyet ölçümleri yapılmakta ve e-posta, web 
sayfası ve paydaşlarla yapılan düzenli toplantılarla süreç yönetilmektedir. 

Uluslararasılaşma bağlamında güçlü yönler akademik birimlerimizde yabancı dille eğitim 
verebilecek bölümlerimizin, batı filoljilerinin ve de akademik personelimiz içerisinde de disiplinlerarası 
çalışma yöntemlerini benimsemiş, yabancı dil hâkimiyeti yüksek, yurtdışı tecrübesi olan öğretim 
elemanlarımızın olmasıdır. Ayrıca öğrencilerimizin arasında yabancı uyrukluların olması, yurtdışından 
gelen öğrencilerimizin bulunması önemli görülmektedir. 2019 yılı içerisinde uluslararası olarak düzenlenen 
sempozyumlara, çalışma gruplarına ve değişim programlarına katılım oranı Fakültemizin uluslararasılaşma 
yönünün iyileşmeye açık yönünü göstermektedir. 
İlerleme kaydedilemeyen Yönler: 
Fakültemizde A Blok yapısal ve fiziki alt yapı olarak eski ve günümüz eğitim öğretim şartlarını ve kalitesini 
karşılamaktan uzak olması ve bu yönde bir iyileştirme yapılamaması, ayrıca A ve B Bloklarında bulunan 
laboratuvarların bodrum katta yer alması, havalandırma ve gün ışığı alma gibi eksikliklerinin tüm çabalara 
rağmen yeterli hareket alanı olmayışı ve maddi olanakların sağlanamayışı ilerleme kaydedilemeyen 
yönlerimizin başında gelmektedir. 
Binamızın eski olması buna bağlı olarak yapılan iyileştirmelerin dahi yeterli sonucu verememesi 



B. Eğitim ve Öğretim 
Güçlü ve İyileşmeye Açık Yönleri: Birimimizde Akademik Personelimizin çok büyük bir kısmı alanlarında 
uzman olduğu derslere girmektedir. Fen Bilimleri bölümlerimizin laboratuvar ve fiziki alt yapısı güçlü 
olmakla birlikte ilgili akademik personellerin yayın ve atıflar bakımından ulusal ve uluslararası alanda 
tanınırlıkları yüksektir. 
Sosyal bölümlerimizde yayın ve faaliyetler bakımından başarı oranı yüksek çalışmalar yapılmaktadır. 
Disiplinlerarası bölüm seçmeli ve bölüm dışı seçmeli dersler açılmakta ve yürütülmektedir. Bu anlamda 
disiplinlerarası yüksek lisans programı açılması teklifi Yükseköğretim Kuruluna iletilmiştir. 
Birimimizin bazı bölümlerinde (Arkeoloji, Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı) saha çalışmaları yapılmakta 
olduğundan teori-pratik ilişkisi kurulmakta, sosyal bilimlerde uygulama olanağı öğrencilere verilmekte ve 
şehir, bölge ve ülke bağlamında katkı sağlanmaktadır. 
Birimimizin filoloji bölümlerinin (Alman, Fransız, İngiliz) ortak ve etkileşimli şekilde disiplinlerarasılık 
bağlamında çalışmalarını sağlayabilmek ve öğrencilerin yabancı dil edinimini hızlandırmak ve 
kuvvetlendirmek adına dil laboratuvarının kurulması, ayrıca başta yine filoloji bölümleri olmak üzere diğer 
sosyal bölümlerden katılımın d sağlanmasıyla ortak bir disiplinlerarası yüksek lisans programı açılması 
Fakültemizin iyileştirmeye açık yönlerinden biri olarak görülebilir. 

 

C. Araştırma ve Geliştirme 
Güçlü ve İyileşmeye Açık Yönleri: 
Fakültemizin Fen Bilimleri laboratuvarları, donanımları ve uzman, tecrübeli akademik personelleri ile, 
sosyal bölümleri alanlarında uzman akademik personelleri ile Araştırma ve Geliştirme alanlarında 
birimimizin güçlü ve iyileştirmeye açık yönleridir. 
İlerleme kaydedilemeyen Yönler: 
Gerek Fen gerek Sosyal disiplinlerde fiziki, yapısal eksikliklerin olması, maddi olanakların kısıtlılığı ilerleme 
kaydedilemeyen yönlerimizdir. 

 

D. Toplumsal Katkı 
Güçlü ve İyileşmeye Açık Yönleri: 
Birimimiz bölümlerince yürütülen projeler, laboratuvar çalışmaları, yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları, 
gerçekleştirilen toplantı, seminer, sempozyum gibi faaliyetler ve bölge insanının katılımının sağlanması 
toplumsal olarak bölge turizmine, kültürel birikimine, ulusal ve uluslararası olarak görünürlülüğüne ve 
tanınırlılığına katkı sağlamaktadır. 

 

E. Yönetim Sistemi 
Güçlü ve İyileşmeye Açık Yönleri: 
Yönetim sistemin güçlü yanı kurumsallaşmış bir yapısının olması, yönetici ve idari kadronun tecrübeli, insan 
ve çözüm odaklı, bütüncül, paydaşların fikirlerini ve ihtiyaçlarını önemseyen bir anlayışla çalışıyor 
olmasıdır. İyileşmeye açık yönü ise çağdaş, bilimsel, toplumun, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarını dikkate 
alan, vizyonist bir anlayışla yönetiliyor olmasıdır. 
İlerleme kaydedilemeyen Yönler: 
İdari ve yardımcı hizmetler personelinin eksikliği, maddi olanakların kısıtlılığı yönetim süreçlerini 
zorlaştırmaktadır. 


