Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birimi
2021 Kurum İç Değerlendirme Raporu

KURUM HAKKINDA BİLGİLER

Birim/Bölüm/Programa ait tarihsel gelişimi, misyonu, vizyonu, değerleri, hedefleri, organizasyon yapısı ve iyileştirme alanları hakkında bilgi verilmeli ve
aşağıdaki hususları içerecek şekilde düzenlenmelidir.

1. İletişim Bilgileri
İltişim kurulacak personelin
(Dekan, Bölüm Başkanı ve/veya
yardımcıları) iletişim bilgileri
(isim, adres, telefon, e-posta vb.)
verilmelidir.
2. Tarihsel Gelişimi
Birim/Bölümün kısa tarihçesi ve
mevcut durumu (toplam öğrenci
sayısı, akademik ve idari çalışan
sayıları, altyapı durumu vb. özet
bilgiler) hakkında kısa bir bilgi
verilmelidir.
3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve
Hedefleri
“Kurum ne yapmaya çalışıyor?”
sorusuna yanıt verebilmek üzere
her bir Birim/Bölümün misyonu,
vizyonu, değerleri ve hedefleri bu
kısımda özet olarak sunulmalıdır

DÜZEY GEREKMEMEKTEDİR

VİZYON: Üniversitemizin genel vizyonuna paralel olarak üniversitede
birimlerince ihtiyaç duyulan her türlü bilişim altyapısını hazırlamak ve
kullanılabilir durumda tutmak Daire Başkanlığının görevleri arasındadır. Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı gelişen teknolojik gelişmeleri takip ederek
Üniversitemizin "bir dünya üniversitesi" olması yolunda ilerlemesine bilişim
altyapısı olarak destek vermektedir.
MİSYON: Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek
üniversitemizin teknolojik alt yapısını sürekli geliştirmek, tüm birimlerde
yaygın olarak faydalanılmasını sağlamak, bilişim hizmetlerinin
yürütülmesinde ve paydaşlarına sunumunda teknolojik alt yapısı ve hizmet
kalitesi açısından ülkemizin önde gelen ve teknolojik gelişmişliği açısından
tercih edilen üniversiteleri arasında olmaktır.
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Kanun, Yönetmelik, yönerge, tüzük ve
Genelgelerle belirlenmiş olan yetkilerle sınırlı olup, Rektör veya Rektör’ün
uygun göreceği bir Rektör Yardımcısı ile Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Üniversitemiz birimlerinin Bilgi İşlem hizmetleri
(yazılım, otomasyon, web) konusundaki ihtiyaç ve taleplerini karşılamak
üzere;
•
•
•
•

Bilişim alt yapısını oluşturmak,
Eğitim, öğretim ve araştırmalarda; bilgi teknolojileri alt yapı, donanım
ve yazılım desteği sağlamak,
Bilgi işlem hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek,
Teknik gelişmeleri takip ederek yeniliklerin üniversitede
uygulanmasını sağlamak amaçları ile yönetim fonksiyonlarını
(Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) kullanarak
dairenin ve bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını
sağlamaktadır.

Adres: KSÜ Avşar Kampüsü Batı Çevre Yolu Bulvarı No: 251/Kayseri Yolu Üzeri
10. km Öğrenci İşleri Binası
Telefon : 0(344) 300 11 01
Faks
: 0 (344) 300 11 02
E-Posta : bilgiislem@ksu.edu.tr
: eposta@ksu.edu.tr
Destek İçin: destektalebi@ksu.edu.tr
KANITLAR GEREKMEMEKTEDİR

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.1. Liderlik ve Kalite

Kurum, kurumsal dönüşümünü sağlayacak yönetim modeline sahip olmalı, liderlik yaklaşımları uygulamalı, iç kalite güvence mekanizmalarını oluşturmalı ve kalite güvence
kültürünü içselleştirmelidir.

AÇIKLAMALAR:

Düzey: 4

A.1.1. Yönetim modeli ve idari
Birimimiz, belirlemiş olduğumuz misyon ve vizyon doğrultusunda hareket ederek gelişim
yapı
Kurumdaki yönetim modeli ve idari yapı
(yasal
düzenlemeler
çerçevesinde
kurumsal yaklaşım, gelenekler, tercihler);
karar verme mekanizmaları, kontrol ve
denge unsurları; kurulların çok sesliliği ve
bağımsız hareket kabiliyeti, paydaşların
temsil edilmesi; öngörülen yönetim modeli
ile
gerçekleşmenin
karşılaştırılması,
modelin kurumsallığı ve sürekliliği
yerleşmiş ve benimsenmiştir. Vakıf
yükseköğretim kurumlarında mütevelli
heyet, devlet yükseköğretim kurumlarında
rektör yardımcıları ve danışmanlarının (üst
yönetimin) çalışma tarzı, yetki ve
sorumlulukları,
kurumun
akademik
camiasıyla iletişimi; üst yönetim tarzının
hedeflenen kurum kimliği ile uyumu
yerleşmiş
ve
benimsenmiştir.
Organizasyon şeması ve bağlı olma/rapor
verme ilişkileri; görev tanımları, iş akış
süreçleri vardır ve gerçeği yansıtmaktadır;
ayrıca bunlar yayımlanmış ve işleyişin
paydaşlarca bilinirliği sağlanmıştır.

ve iyileştirme süreçlerini yönetmektedir. Biriminizin organizasyon şeması Üst Yönetimden
hiyerarşik olarak alt kademeler şeklinde hazırlanmış ve astların üstlere bağlı olduğu
hiyerarşik düzen öngörülerek hazırlanmıştır. Birimimizde yüz yüze, telefon, e-mail
elektronik belge yönetim sistemi aracılığı ile etkili bir iletişim sağlanmaktadır. Telefon,
Faks, e-mail, birim Web sitesi kullanılmak üzere dış paydaşlarla etkin iletişim
sağlanmaktadır. Kurumdaki diğer birimler ile koordineli olarak yönetim modeli ve idari
yapılanma uygulamalarından elde edilen bulgular sürekli izlenmektedir. İç ve dış
paydaşların görüşleri alınıp değerlendirmeler yapılıp elde edilen izlenim sonuçları
doğrultusunda önlemler alınmaktadır. Değişen ve gelişen
ihtiyaçlar ve talepler
doğrultusunda güncellemeler yapılmaktadır. Birimimizin ve alt birimlerimizin görev
tanımları yapılmış olup, faaliyet süreçlerimiz dahilinde ilgi alanlarına göre talep ve ihtiyaç
olması durumunda yetkili kurul ve komisyonların onayı ile düzenli olarak gerekli mevzuat
düzenlemeleri ile yeni yönetmelik ve yönergeler hazırlanmakta, Üniversitemiz web
sayfasında yayınlanmaktadır. Birimimizin ve alt birimlerimizin görev tanımları personelin
görev yaptığı birimin görev esas alınmak suretiyle yapılmış ve imza karşılığı tüm personele
tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda gerekli raporlar ilgili personel tarafından düzenli olarak
hazırlanmakta ve gereği yapılmaktadır.

Kanıtlar:
•Yönetim modeli ve organizasyon şeması
•Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri
•Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair
uygulamalar/kanıtlar
•Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği
özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.1. Liderlik ve Kalite
Düzey: 4
A.1.2. Liderlik
Kurumda rektörün ve süreç liderlerinin
yükseköğretim ekosistemindeki değişim,
belirsizlik ve karmaşıklığı dikkate alan bir
kalite güvencesi sistemi ve kültürü
oluşturma konusunda sahipliği ve
motivasyonu yüksektir. Bu süreçler çevik
bir liderlik yaklaşımıyla yönetilmektedir.
Birimlerde
liderlik
anlayışı
ve
koordinasyon
kültürü
yerleşmiştir.
Liderler kurumun değerleri ve hedefleri
doğrultusunda stratejilerinin yanı sıra;
yetki paylaşımını, ilişkileri, zamanı,
kurumsal motivasyon ve stresi de etkin ve
dengeli biçimde yönetmektedir.
Akademik ve idari birimler ile yönetim
arasında
etkin
bir
iletişim
ağı
oluşturulmuştur.
Liderlik süreçleri ve kalite güvencesi
kültürünün
içselleştirilmesi
sürekli
değerlendirilmektedir.

Birimdeki lider vasfındaki yetkili personeller çalışanların birim amaçları ve hedefleri
doğrultusunda hedef birliğini, Daire Başkanımızda haftalık olarak yapılan bilgilendirme
ve motivasyon toplantıları ile sağlamaktadır. Haftalık olarak yapılan periyodik
toplantılarda birebir görüşmelerde personellerin şikayet ve önerileri dikkate alınmakta
ve değerlendirilmektedir. Yapılan Periyodik toplantılarda ve düzenlenen hizmet içi
eğitim programlarında bilgilendirmeler yapılmakta ve personel uyarılmaktadır.
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personellere imzalatılıp dosyalarına konmuş ve
internet sitemizde yayınlanmıştır. Etik ilkeler hakkında uymaları gereken konular
yapılan periyodik toplantılarda, düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında
anlatılmakta ve bu kurallara uygun davranış sergilemeleri istenmektedir.

Birimde yüksek kaliteyi kalıcı bir şekilde sağlayan Kurumsal kültür ile Birimdeki değer
ve beklentiler doğrultusunda kalite çalışmalarının koordine edilmesini sağlayan ve kalite
süreçlerini sahiplenen liderlik
anlayışı bulunmaktadır. Her yıl düzenli olarak
Üniversitemiz genelinde Kamu İç Kontrol Standartları konusunda Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığımız tarafından toplantı ve seminerler yapılmakta, yapılan bu
etkinliklerle personel bilgilendirilmekte, görüşülen konular ve alınan kararlar
tutanaklara bağlanarak dosyalarda muhafaza edilmektedir. Birimimiz ve Üniversitemiz
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı internet sayfalarında iç kontrol ile ilgili olarak bilgi
sayfaları oluşturulmuş olup, bilgilendirme, tanıtıma yönelik belgeler ile uygulama
rehberleri yayınlanmıştır. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü, Birimdeki bütüncül kalite
yönetimi kapsamında izlenmekte, paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem
sonuçlarına göre önlem alınmaktadır.

Kanıtlar:
•Yıllık Birim Faaliyet raporları
•ISO 27001:2013 BGYS Sertifikası
•Birimdeki 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; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.1. Liderlik ve Kalite
Düzey: 4
A.1.3. Kurumsal dönüşüm
Birimimizin ve alt birimlerimizin görev tanımları yapılmış olup, faaliyet süreçlerimiz
kapasitesi
Yükseköğretim ekosistemi içerisindeki
değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal
hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate
alarak kurumun geleceğe hazır olmasını
sağlayan çevik yönetim yetkinliği vardır.
Geleceğe uyum için amaç, misyon ve
hedefler
doğrultusunda
kurumu
dönüştürmek üzere değişim yönetimi,
kıyaslama,
yenilik
yönetimi
gibi
yaklaşımları kullanır ve kurumsal
özgünlüğü güçlendirir.

dahilinde ilgi alanlarına göre talep ve ihtiyaç olması durumunda yetkili kurul ve
komisyonların onayı ile düzenli olarak gerekli mevzuat düzenlemeleri ile yeni yönetmelik
ve yönergeler hazırlanmakta, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır.

Kanıtlar:
• Mevzuat düzenlemeleri
• Üniversite web sayfasında yayınlanan Yeni Yönetmelik ve Yönergeler

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.1. Liderlik ve Kalite
Düzey: 4
A.1.4. İç kalite güvencesi
ISO 27001:2013 BGYS Sertifikası almak için yapılan çalışmalar sonucunda Faaliyet
mekanizmaları
PUKÖ çevrimleri itibarı ile takvim yılı
temelinde
hangi
işlem,
süreç,
mekanizmaların
devreye
gireceği
planlanmış, akış şemaları belirlidir.
Sorumluluklar ve yetkiler tanımlanmıştır.
Gerçekleşen
uygulamalar
değerlendirilmektedir.
Takvim yılı temelinde tasarlanmayan
diğer kalite döngülerinin ise tüm
katmanları
içerdiği
kanıtları
ile
belirtilmiştir, gerçekleşen uygulamalar
değerlendirilmektedir.
Kuruma ait kalite güvencesi rehberi gibi,
politika ayrıntılarının yer aldığı erişilebilen
ve
güncellenen
bir
doküman
bulunmaktadır.

raporumuzda belirtilen politikalar oluşturulmuş, İş süreçleri tanımlanmış ve sonucunda
ISO 27001:2013 BGYS Sertifikası alınmıştır. Ayrıca tanımlanan görevlerin izlenmesine
yönelik Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sisteminde yer alan raporlama, iş
akışlarının izlenmesi ve resmi yazışma evrak süreçlerinin sevk ve idaresi mümkün
olmakla birlikte http://kalite.ksu.edu.tr/ internet sayfası üzerinden Performans Program
Veri Sistemi ile Kalite ve Strateji Veri Sistemi geliştirmeleri devam etmekte, sürekli
olarak verilen görevlerin sonucu izlenmektedir. Birimdeki bütüncül yapı iç kalite
güvence sistemini yönlendirmektedir; sonuçlar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar:
•Yıllık Birim Faaliyet raporları
•Yapılan görevler izlendiğine ve değerlendirildiğine ilişkin mekanizmalar ISO
27001:2013 BGYS kapsamında belirli periyotlerla güncellenmektedir.
•Birime özgü performans göstergeleri
•Yıllık değerlendirme raporları
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.1. Liderlik ve Kalite
Düzey: 4
A.1.5.
Kamuoyunu
bilgilendirme
ve
hesap Birimimiz Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik adına Web sayfası üzerinden
tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri yayınlamaktadır. Ayrıca Sistemlerde tutulan
verebilirlik
Kamuoyunu bilgilendirme ilkesel olarak
benimsenmiştir, hangi kanalların nasıl
kullanılacağı tasarlanmıştır, erişilebilir
olarak ilan edilmiştir ve tüm bilgilendirme
adımları sistematik olarak atılmaktadır.
Kurum web sayfası doğru, güncel, ilgili ve
kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir;
bunun sağlanması için gerekli mekanizma
mevcuttur. Kurumsal özerklik ile hesap
verebilirlik
kavramlarının
birbirini
tamamladığına ilişkin bulgular mevcuttur.
İçe ve dışa hesap verme yöntemleri
kurgulanmıştır ve uygulanmaktadır.
Sistematiktir,
ilan
edilen
takvim
çerçevesinde gerçekleştirilir, sorumluları
nettir. Alınan geri beslemeler ile etkinliği
değerlendirilmektedir.
Kurumun
bölgesindeki dış paydaşları, ilişkili olduğu
yerel yönetimler, diğer üniversiteler,
kamu kurumu kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları, sanayi ve yerel halk ile ilişkileri
değerlendirilmektedir.

loglar, veritabanları içerikleri ve dosyalama- arşivleme yöntemi kullanılarak İç Denetim
ve Dış Denetim yolunun açık olması sağlanılmaktadır. Birimin kamuoyunu bilgilendirme
ve hesap verebilirlik
faaliyetlerine ilişkin bulgular izlenmekte, paydaş görüşleri
alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler
alınmaktadır.

Kanıtlar:
•Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ile ilişkili olarak benimsenen Kurumsal
politikalar ve ilkeler
•Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgilerin paylaşım kanalları
•Hesap vermeyi güvence altına alan mekanizmalar, ISO ISO 27001:2013 BGYS
sertifikası
•Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
•İç ve dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme durumuyla ilgili olarak memnuniyeti ve
geri bildirimleri
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Kurum; vizyon, misyon ve amacını gerçekleştirmek üzere politikaları doğrultusunda oluşturduğu stratejik amaçlarını ve hedeflerini planlayarak uygulamalı,
performans yönetimi kapsamında sonuçlarını izleyerek değerlendirmeli ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

AÇIKLAMALAR:

A.2.1. Misyon, vizyon ve
politikalar

Misyon ve vizyon ifadesi tanımlanmıştır,
kurum çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır.
Kuruma özeldir, sürdürülebilir bir gelecek
yaratmak için yol göstericidir.
Kalite güvencesi politikası vardır,
paydaşların
görüşü
alınarak
hazırlanmıştır.
Politika
kurum
çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır. Politika
belgesi yalın, somut, gerçekçidir.
Sürdürülebilir kalite güvencesi sistemini
ana hatlarıyla tarif etmektedir. Kalite
güvencesinin yönetim şekli, yapılanması,
temel mekanizmaları, merkezi kurgu ve
birimlere erişimi açıklanmıştır.
Aynı şekilde eğitim ve öğretim (uzaktan
eğitimi de kapsayacak şekilde), araştırma
ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim
sistemi ve uluslararasılaşma politikaları
vardır ve kalite güvencesi politikası için
sayılan özellikleri taşır. Bu politika
ifadelerinin
somut
sonuçları,
uygulamalara yansıyan etkileri vardır;
örnekleri sunulabilir.

Düzey: 4

VİZYON: Üniversitemizin genel vizyonuna paralel olarak üniversitede birimlerince
ihtiyaç duyulan her türlü bilişim altyapısını hazırlamak ve kullanılabilir durumda tutmak
Daire Başkanlığının görevleri arasındadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı gelişen teknolojik
gelişmeleri takip ederek Üniversitemizin "bir dünya üniversitesi" olması yolunda
ilerlemesine bilişim altyapısı olarak destek vermektedir.
MİSYON: Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek
üniversitemizin teknolojik alt yapısını sürekli geliştirmek, tüm birimlerde yaygın olarak
faydalanılmasını sağlamak, bilişim hizmetlerinin yürütülmesinde ve paydaşlarına
sunumunda teknolojik alt yapısı ve hizmet kalitesi açısından ülkemizin önde gelen ve
teknolojik gelişmişliği açısından tercih edilen üniversiteleri arasında olmaktır.
Birim çalışma sistemimiz ve mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde hazırlanmış olan
misyonumuz aynı zamanda Birimlerimizin görev ve sorumluluk alanlarıyla uygun olarak
hazırlanmıştır. Birimimiz misyon ve vizyonu ile temel değerler ve politikalar
çerçevesinde amaç ve hedeflerimiz belirlenmiş olup bu doğrultuda faaliyetlerimi
yürütmekteyiz.

Kanıtlar:
•Politika belgelerinin web sayfasından paylaşıldığına ilişkin göstergeler
•Yıllık Birim Faaliyet raporları
•Yapılan görevler izlendiğine ve değerlendirildiğine ilişkin mekanizmalar ISO
27001:2013 BGYS kapsamında belirli periyotlerla güncellenmektedir.
•Birime özgü performans göstergeleri
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar
Düzey:
A.2.2. Stratejik amaç ve
Stratejik amaç ve hedefler: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde bilgi
hedefler

Stratejik Plan* kültürü ve geleneği vardır,
mevcut dönemi kapsayan, kısa/orta uzun
vadeli amaçlar, hedefler, alt hedefler,
eylemler ve bunların zamanlaması,
önceliklendirilmesi, sorumluları, mali
kaynakları
bulunmaktadır,
tüm
paydaşların görüşü alınarak (özellikle
stratejik
paydaşlar)
hazırlanmıştır.
Mevcut stratejik plan hazırlanırken bir
öncekinin ayrıntılı değerlendirilmesi
yapılmış
ve
kullanılmıştır;
yıllık
gerçekleşme takip edilerek ilgili kurullarda
tartışılmakta ve gerekli önlemler
alınmaktadır.

teknolojilerini en üst seviyede uygulamak ve bu teknolojilerin yaygın bir şekilde
kullanılabilirliğini sağlamak, hızla artan öğrenci ve personel sayısıyla birlikte ihtiyaç
duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri
karşılayarak bunların devamlılığını sağlamak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları
oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer
almak ve bu konuda tercih edilen bir üniversite olmak.
Kurumumuz Strateji geliştirme Daire Başkanlığı internet sayfasında iç kontrol, bütçe,
muhasebe ve harcama süreçleri hakkında her türlü eğitim dokümanı, ilgili mevzuatlar,
birimlerin faaliyet alanlarına yönelik hazırlanmış örnek belge ve dokümanlar hazırlanmış
ve yayınlanarak kullanıma sunulmuştur. Birimimiz Üniversitemiz kalite politikası ve
uygulama esaslarını baz alarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda bilgi
kaynaklarının yönetilmesinden tüm faaliyet süreçlerinin kurum içerisinde gerekli uyum
ve koordinasyonun sağlanmasına kadar tüm süreçler gerekli mevzuat düzenlemeleri ve
uygulama standartları ile yapılmaktadır. Birimimiz Bu amaçla kalite.ksu.edu.tr adresi
ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan yönetmelik ve yönergeler
çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kanıtlar:
•Stratejik plan
•Stratejik hedefler
•Performans raporları
•Birimin SP uygulama sürecinde Birim iç ve dış paydaşlarıyla periyodik olarak
gerçekleştirdiği toplantılar, etkinlikler ve raporlar
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar
Düzey: 4
A.2.3. Performans yönetimi
Kurumda performans yönetim sistemleri
bütünsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır.
Bu sistemler kurumun stratejik amaçları
doğrultusunda sürekli iyileşmesine ve
geleceğe hazırlanmasına yardımcı olur.
Bilişim
sistemleriyle
desteklenerek
performans yönetiminin doğru ve
güvenilir
olması
sağlanmaktadır.
Kurumun stratejik bakış açısını yansıtan
performans yönetimi süreç odaklı ve
paydaş katılımıyla sürdürülmektedir.
Tüm temel etkinlikleri kapsayan kurumsal
(genel, anahtar, uzaktan eğitim vb.)
performans göstergeleri tanımlanmış ve
paylaşılmıştır.
Performans göstergelerinin iç kalite
güvencesi sistemi ile nasıl ilişkilendirildiği
tanımlanmış ve yazılıdır. Kararlara
yansıma örnekleri mevcuttur.
Yıllar içinde nasıl değiştiği takip
edilmektedir, bu izlemenin sonuçları
yazılıdır ve gerektiği şekilde kullanıldığına
dair kanıtlar mevcuttur.

Üniversitemizin 5 yıllık Stratejik Planı ile uyumlu olarak Birimimiz stratejik hedeflerini
ve izlemesi gereken performans göstergelerini belirlemiştir. Bu göstergeler yıl içerisinde
belirli zaman dilimlerinde izlenmektedir. İzleme sonucu elde edilen sonuçlar paydaşlarla
birlikte değerlendirilerek karar almalarda kullanılmakta ve performans yönetimine
ilişkin önlemler alınmaktadır. Performans programında yer alan hedeflere ulaşma
düzeyinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik raporlama prosedürü ile ilgili olarak
http://kalite.ksu.edu.tr adresinde her yıl düzenli olarak Performans Programlarımız
yayınlanmakla birlikte bu konuda Performans Programı Veri Sistemi geliştirmesi devam
etmektedir.

Kanıtlar:
•Performans göstergeleri
•Performans göstergelerinin Birim ölçeğinde gerçekleşme düzeyi
•Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde performans göstergelerinin izlenmesi
•Yıllık raporlarda performans göstergelerine ilişkin bulgular
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.3. Yönetim Sistemleri

Kurum, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına almak amacıyla mali, beşerî ve bilgi kaynakları ile süreçlerini yönetmek üzere bir sisteme
sahip olmalıdır.

AÇIKLAMALAR:

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

Kurumun
önemli
etkinlikleri
ve
süreçlerine ilişkin veriler toplanmakta,
analiz edilmekte, raporlanmakta ve
stratejik yönetim için kullanılmaktadır.
Akademik ve idari birimlerin kullandıkları
Bilgi Yönetim Sistemi entegredir ve kalite
yönetim süreçlerini beslemektedir.

Düzey: 4
Üniversitemizdeki bilgisayarlar ve sunucularımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
yönetiminde güvenlik duvarı ve güvenlik yazılımları ile korunmaktadır. İlgili yazılım ve
donanımlar gerekli TSE ve ISO belgelerine sahiptir. 5651 sayılı kanun gereği
Kurumumuz genelinde internet erişimi T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak
sağlanmaktadır. Üniversitemiz genelinde kullanılan bilgi sistemlerine erişim ve EBYS
kullanımındaki elektronik imza ile imzalama gibi prosedürler ilgili mevzuat ve
yönetmeliklerle tam uyum içerisinde yapılmaktadır. Bilgi sistemine yalnızca yetkili
personelin erişimi sağlanmaktadır. Yetki ve erişim ile ilgili olarak yazılımsal ve
donanımsal tüm önlemler Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca sağlanmaktadır.
Kullanmış olduğumuz tüm bilgi sistemleri için yedekleme mekanizmaları mevcut olup
olağanüstü durum planları çerçevesinde gerekli alt yapı geliştirme çalışmaları imkânlar
dahilinde yürütülmektedir.
Mevcut bilgi sistemleri belirlenen hedeflerin izlemesine ve değerlendirilmesine yönelik
gerekli alt yapı sağlamakla beraber, eksik olan alanların zamanla giderilmesinin
ardından daha aktif olarak değerlendirme ve gözetim imkanı sağlayacaktır.

Kanıtlar:
•Bilginin elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasına ilişkin tanımlı
süreçler
•Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.3. Yönetim Sistemleri
A.3.2. İnsan kaynakları
yönetimi

Insan kaynakları yönetimine ilişkin
kurallar ve süreçler bulunmaktadır. Şeffaf
şekilde yürütülen bu süreçler kurumda
herkes tarafından bilinmektedir. Eğitim ve
liyakat öncelikli kriter olup, yetkinliklerin
arttırılması temel hedeftir.
Çalışan (akademik-idari) memnuniyet,
şikayet ve önerilerini belirlemek ve
izlemek amacıyla geliştirilmiş olan
yöntem ve mekanizmalar uygulanmakta
ve
sonuçları
değerlendirilerek
iyileştirilmektedir.

Düzey: 1
Birimimizin ve alt birimlerimizin görev tanımları personelin görev yaptığı birimin görev
esas alınmak suretiyle yapılmış ve imza karşılığı tüm personele tebliğ edilmiştir. Haftalık
olarak yapılan periyodik toplantılarda birebir görüşmelerde personellerin şikayet ve
önerileri dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir. YÖK tarafından çıkarılan Personel
alımı, Yer Değiştirme ve Üst görevlere atanmaya ilişkin düzenlemeler mevcut olup,
Performans değerlendirmesine ve ödüllendirmeye yönelik olarak KSÜ İdari Personel
Ödül Yönergesi yürürlüktedir.
İnsan kaynakları açısından birimimiz personeli hizmet içi eğitim ve seminerlere
katılmakla birlikte, birbirlerinin görev alanları ile ilgili olarak gerekli alanlarda bilgi
paylaşımında bulunduklarından yedekli çalışarak riski azaltmaya yönelik bir strateji
uygulanmaktadır. Gerekli durumlarda usulüne uygun olarak gerekli niteliğe sahip vekil
personel görevlendirilmektedir.

Kanıtlar:
•Personel alımında idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar
•İdari personelin mevcut yeterliliklerinin beklenen görevlere uyumunun sağlanması ve
gelişimine yönelik hizmet içi eğitim uygulamaları
•İdari personelin performansının değerlendirilmesinde kullanılan tanımlı süreçler
•İdari personele yönelik ödüllendirme mekanizmaları ve uygulama örnekleri
•Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.3. Yönetim Sistemleri
A.3.3. Finansal yönetim

Temel gelir ve gider kalemleri
tanımlanmıştır
ve
yıllar
içinde
izlenmektedir.
Toplam Cari Bütçe (gelir) = Devlet eğitim
katkısı (merkezi bütçeden gelen ve
araştırma-geliştirme
kategorisindeki
faaliyetlere ait olmayan tüm gelirler) +
öğrenci gelirleri (kaynağı öğrenci olan tüm
gelirler: 1. ve 2. öğretim, tezsiz yüksek
lisans, yaz okulu, hizmetler/harçlar,
yemek-barınma ücreti vb.) + araştırma
gelirleri (devletten merkezi bütçe içinde
gelen + ulusal tahsis -yarışmasız projeler-)
+ ulusal yarışmacı araştırma destekleri +
uluslararası araştırma destekleri [özel
hesap, döner sermaye, vakıftan gelen
veya başkaca muhasebeleştirilen] +
toplumsal katkı gelirleri (tıp, dişçilik vb.)
fakültelerin sağlık hizmeti geliri [döner
sermaye
veya
başkaca
muhasebeleştirilen]
+
mühendislik,
mimarlık vb fakültelerinin bilgi ve
teknoloji transferi/projeler/uygulamalar
geliri [döner sermaye veya başkaca
muhasebeleştirilen]
+
erişkin
eğitimi/yaşam boyu eğitim gelirleri + kira
gelirleri + laboratuvar/deney/ölçüm vb
gelirler [özel hesap, döner sermaye,
vakıftan
gelen
veya
başkaca
muhasebeleştirilen] + bağışlar (devlet dışı,
şartlı veya şartsız olarak üniversiteye
aktarılan
kaynak)
ayrıntısında
izlenmektedir ve kurum profiliyle
ilişkilendirilmektedir.

Düzey: 1
Birimimizin finansal yönetimi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından
yapılmaktadır. Kurumumuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı internet sayfasında iç
kontrol, bütçe, muhasebe ve harcama süreçleri hakkında her türlü eğitim dokümanı,
ilgili mevzuatlar, birimlerin faaliyet alanlarına yönelik hazırlanmış örnek belge ve
dokümanlar hazırlanmış ve yayınlanarak kullanıma sunulmuştur.

Kanıtlar:
•Finansal kaynakların dağılımı (gelirler ve giderler bazında ayrı ayrı) ile Birimin
stratejisinin uyumu
•Finansal kaynakların planlama, kullanım ve izleme uygulamalarının Birimin stratejik
planı ile uyumu
•Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.3. Yönetim Sistemleri
A.3.4. Süreç yönetimi

Tüm etkinliklere ait süreçler ve alt
süreçler (uzaktan eğitim dahil) tanımlıdır.
Süreçlerdeki sorumlular, iş akışı, yönetim,
sahiplenme
yazılıdır
ve
kurumca
içselleştirilmiştir. Süreç yönetiminin
başarılı olduğunun kanıtları vardır. Sürekli
süreç iyileştirme döngüsü kurulmuştur.

Düzey: 4
Hazırlanan iş akış süreçlerinde imza ve onay mercileri belirlenmektedir. Üst yönetimin
görev dağılımları tüm akademik ve idari birimlere bilgilendirmek amaçlı resmi yazı ile
bildirilmektedir. Birimde tüm birimleri ve alanları kapsayacak şekilde yönetilen süreçlere
ilişkin sonuçlar, performans göstergeleriyle sistematik olarak izlenmektedir. Mali
raporlar ve Faaliyet Raporları etkin olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Elde
edilen sonuçlar paydaşlarla değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaç ya da
talepler doğrultusunda güncellemeler yapılmaktadır.

Kanıtlar:
•Süreçler ile yönetim modeli arasındaki ilişki
•Süreç performans göstergeleri, izleme sistemi ve sonuçların değerlendirilmesi örnekleri
•Süreç değerlendirme raporları
•Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.4. Paydaş Katılımı
AÇIKLAMALAR:
A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı
İç ve dış paydaşların karar alma, yönetişim
ve iyileştirme süreçlerine katılım
mekanizmaları tanımlanmıştır.
Gerçekleşen
katılımın
etkinliği,
kurumsallığı
ve
sürekliliği
irdelenmektedir. Uygulama örnekleri, iç
kalite güvencesi sisteminde özellikle
öğrenci ve dış paydaş katılımı ve etkinliği
mevcuttur. Sonuçlar değerlendirilmekte
ve
bağlı
iyileştirmeler
gerçekleştirilmektedir.

Düzey: 4
Birimimiz Kurum Kalite Politikasını tüm paydaşlarına Web sayfası aracılığı ile
bilgilendirmektedir. Birimimizin genel olarak İç Paydaşları kurum öğrencileri, akademik
ve idari personelleri, üniversiteye gelen ziyaretçilerdir. Dış Paydaşlar ise Birimimizin
Web sayfası Ziyaretçileri, ULAKBIM ve iş yapılan Firmalardır.
Kurumumuzdaki iç paydaşlar ile yüz yüze, telefon, e-mail elektronik belge yönetim
sistemi aracılığı ile etkili bir iletişim sağlanmaktadır. Ayrıca, Telefon, Faks, e-mail, birim
Web sitesi kullanılmak üzere dış paydaşlarla etkin iletişim sağlanmaktadır.
Dilek, Şikayet ve Öneriler Telefon, Faks, email, birim Web sitesi, sosyal media gibi ilgili
tüm iletişim kanalları aracılığında etkin olarak kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar
paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaç yada talepler
doğrultusunda güncellemeler yapılmaktadır.

Kanıtlar:
•Paydaşların geri bildirimlerini (şikayet, öneri, memnuniyet vb.) almak için oluşturulmuş
mekanizmalar (Web sayfası, e-posta, sistematik toplantılar gibi)
•Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin paydaş görüşlerini dikkat
aldığına ilişkin belgeler, çizelgeler, raporlar.
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.4. Paydaş Katılımı
A.4.2.
Öğrenci
bildirimleri

geri

Düzey: 4
Öğrenciler karar alma süreçlerine yaptıkları öneri ve şikayetler ile katılabilmektedir.

Öğrenci görüşü (ders, dersin öğretim
elemanı, diploma programı, hizmet ve
genel
memnuniyet
seviyesi,
vb)
sistematik olarak ve çeşitli yollarla
alınmakta, etkin kullanılmakta ve
sonuçları paylaşılmaktadır. Kullanılan
yöntemlerin geçerli ve güvenilir olması,
verilerin tutarlı ve temsil eder olması
sağlanmıştır.
Öğrenci şikayetleri ve/veya önerileri için
muhtelif kanallar vardır, öğrencilerce
bilinir, bunların adil ve etkin çalıştığı
denetlenmektedir.

Kanıtlar:
•Paydaşların geri bildirimlerini (şikayet, öneri, memnuniyet vb.) almak için oluşturulmuş
mekanizmalar (Web sayfası, e-posta, sistematik toplantılar gibi)
•Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin paydaş görüşlerini dikkat
aldığına ilişkin belgeler, çizelgeler, raporlar.
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.4. Paydaş Katılımı
A.4.3.
Mezun
yönetimi

ilişkileri

Mezunların işe yerleşme, eğitime devam,
gelir düzeyi, işveren/ mezun memnuniyeti
gibi istihdam bilgileri sistematik ve
kapsamlı
olarak
toplanmakta,
değerlendirilmekte,
kurum
gelişme
stratejilerinde kullanılmaktadır.

Düzey: 1
Birimimiz eğitim birimi olmadığından dolayı mezunumuz bulunmamaktadır.

Kanıtlar:
•Mezun izleme sistemi

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.5. Uluslararasılaşma

Kurum, uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda süreçlerini yönetmeli, organizasyonel yapılanmasını oluşturmalı ve sonuçlarını periyodik olarak
izleyerek değerlendirmelidir.

AÇIKLAMALAR:

Düzey: 1

A.5.1.
Uluslararasılaşma
süreçlerinin yönetimi
Birimimizin uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin
Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi planlamalar bulunmamaktadır.
ve
organizasyonel
yapısı
kurumsallaşmıştır.
Kurumun
uluslararasılaşma politikası ile uyumludur.
Yönetim ve organizasyonel yapının işleyişi
ve etkinliği irdelenmektedir.

Kanıtlar:
•Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı
•Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten birimler
•Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.5. Uluslararasılaşma
Düzey: 1
A.5.2. Uluslararasılaşma
kaynakları
Birimimizin uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte
Uluslararasılaşmaya ayrılan fiziki, teknik ve mali kaynakları bulunmamaktadır.
kaynaklar (mali, fiziksel, insan
gücü) belirlenmiş, paylaşılmış,
kurumsallaşmıştır,
bu
kaynaklar nicelik ve nitelik
bağlamında izlenmekte ve
değerlendirilmektedir.

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; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE
A.5. Uluslararasılaşma
A.5.3. Uluslararasılaşma
performansı

Uluslararasılaşma
performansı
izlenmektedir. İzlenme mekanizma ve
süreçleri yerleşiktir, sürdürülebilirdir,
iyileştirme adımlarının kanıtları vardır.

Düzey: 1
Birimde uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik
planlamalar ve tanımlı süreçler bulunmamaktadır.

Kanıtlar:
•Birimin uluslararasılaşma performansını izlemek üzere kullandığı göstergeler
•Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan
mekanizmalar
•Uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme
çalışmaları
•Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
•Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Birimin/Bölümün kalite güvence süreçleri açısından güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Liderlik, Yönetim ve
Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ve Toplumsal Katkı başlıkları altında özet olarak sunulması
beklenmektedir. Örnek olarak kurumun önceki yıllara ait kurum iç değerlendirme raporları incelenebilir.
Birimimizin güçlü yönleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
o ISO 27001:2013 BGYS Sertifikasına sahip olunması,
o Üniversite yönetiminin bilişim teknolojilerine ve faaliyetlerine yapıcı bakışı ve desteği,
o Ulusal Akademik Ağ Bilgi İşlem Merkezi (ULAKBİM) ile olan koordineli ve uyum içinde çalışıyor olmamız ve Kullanım
Politikası Sözleşmesi’nin mevcut olması
o Birim personelinin bilgi düzeyinin yüksekliği,
o Birim çalışanlarının özverili çalışma arzusu,
Birimimizin iyileştirmeye açık yönleri ise aşağıda belirtilmiştir.
o Bilişim Teknolojilerine ayrılan finansal kaynağın azlığı,
o Teknik ve kalifiye personel yetersizliği ve temindeki güçlük,
o Hizmet içi eğitim ve kurslara yeterli zaman ve maddi kaynak ayrılamaması,
Kurumumuzun var olduğu bilişim sistemlerinde oluşabilecek herhangi olumsuz bir durumda kurumumuz için para,
zaman ya da prestij kaybına sebep olacaktır. Sistemin aynı şekilde yada daha gelişmiş bir yapıda çalışması için, daha da
artacak olan bilişim ihtiyaçları ve önceden tahmin edilemeyen tehditler bilişim sistemleri ve insan gücü yatırımlarının
artarak sürmesini gerektirmektedir. Bu zayıf yönlerin aksine, Birimimiz Kurum içerisindeki Bilgi İşlem Daire Başkanlığının
önemli bir role sahip olduğu düşüncesiyle elinde bulundurduğu imkanları olabildiğince verimli kullanarak üst düzey
hizmetler sunmaktadır.

GÖSTERGELER
1. Kuruma Ait Bilgiler
1- Ön Lisans/Lisans Program Sayısı
2- Yüksek Lisans Program Sayısı (Enstitülerden)
3- Doktora Program Sayısı (Enstitülerden)
4- Sanatta Yeterlilik Program Sayısı (Enstitülerden)
5- Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı (m2)
6- Ön Lisans/Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı
7- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı
8- Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı (Enstitülerden)
9- Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı (Enstitülerden)
10- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı (Enstitülerden)
11- Doktora Öğrenci Sayısı (Enstitülerden)
12- Ön Lisans/Lisans Mezun Sayısı (2021 takvim yılı içerisinde)
13- Yüksek Lisans Mezun Sayısı (2021 takvim yılı içerisinde) (Enstitülerden)
14- Doktora Mezun Sayısı(2021 takvim yılı içerisinde) (Enstitülerden)
15- Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç)
16- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı
17- Öğretim Üyesi Sayısı
18- Öğretim Elemanı Sayısı
19- İdari Personel Sayısı
20- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı

1
2
15
-

2. Kalite Güvence Sistemi
1- Birim/Bölümün Stratejik Planında Yer Alan Eğitim Ve Öğretim Faaliyetlerine İlişkin
Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)
2- Birim/Bölümün Stratejik Planında Yer Alan Araştırma Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri
Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)
3- Birim/Bölümün Stratejik Planında Yer Alan İdari Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri
Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)
4- Birim/Bölümün Stratejik Planında Yer Alan Toplumsal Hizmet Faaliyetlerine İlişkin
Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)
5- SCIMAGO Sıralaması (Birim/Bölümün akranları içerisindeki durumu, varsa)
6- Round University Ranking (RUR) Sıralaması (Birim/Bölümün akranları içerisindeki
durumu, varsa)
7- URAP Dünya Sıralaması (Birim/Bölümün akranları içerisindeki durumu, varsa)
8- URAP Türkiye Sıralaması (Birim/Bölümün akranları içerisindeki durumu, varsa)
9- Webometrics Sıralaması (Birim/Bölümün akranları içerisindeki durumu, varsa)
10- Times Higher Education (THE) Sıralaması (Birim/Bölümün akranları içerisindeki
durumu, varsa)
11- QS Sıralaması (Birim/Bölümün akranları içerisindeki durumu, varsa)
12-QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması (Birim/Bölümün akranları içerisindeki durumu,
varsa)
13- USNEWS Sıralaması (Birim/Bölümün akranları içerisindeki durumu, varsa)
14- NTU Sıralaması (Birim/Bölümün akranları içerisindeki durumu, varsa)
15- ARWU Sıralaması (Birim/Bölümün akranları içerisindeki durumu, varsa)
16- TUBİTAK Alan Bazlı Yetkinlik Analizindeki Yeri
17- Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Amacıyla Kurumunuzca Düzenlenen Faaliyet
(Toplantı, Çalıştay vb.) Sayısı
18- Birim/Bölümün İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği
Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı
19- Birim/Bölümün Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği
Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı
20- Akademik Personel Memnuniyet Oranı (% Olarak)
21- İdari Personel Memnuniyet Oranı (% Olarak)
22- Öğrenci Memnuniyet Oranı (% Olarak)
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı

-

3. Eğitim Ve Öğretim
1- Birim/Bölümün Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön
Program Sayısı
2- Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranı (% Olarak)
3- Çift Ana Dal Yapan Lisans Öğrenci Sayısı
4- Yan Dal Yapan Lisans Öğrenci Sayısı
5- Çift Anadal Yapan Lisans Öğrenci Oranı
6- Yan Dal Yapan Lisans Öğrenci Oranı
7- Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Program Sayısı (Enstitüler)
8- Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Program Sayısı (Enstitüler)
9- Disiplinlerarası Doktora Program Sayısı (Enstitüler)
10- Eğiticilerin Eğitimi Programı Kapsamında Eğitim Alan Öğretim Elemanı Sayısı
11- Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Saati Sayısının İki Dönemlik
Ortalaması
12- Birim/Bölüm Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı
13- E-Kaynak Sayısı
14- YKS Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzunda Akredite Olduğu
Belirtilen Lisans Programı Sayısı
15- Akran Değerlendirilmesi Yapılan Program Sayısı (Akredite Olmayan Programlar
Arasında)
16- Öz Değerlendirme Yapılan Program Sayısı
17- İş Dünyasının, Mezunların Yeterlilikleri İle İlgili Memnuniyet Oranı (% Olarak)
18- (TUS Sınavında Yerleşen Mezun Sayısı)/(TUS Sınavına Giren Mezun Sayısı) Oranı ?
19- (DUS Sınavında Yerleşen Mezun Sayısı)/(DUS Sınavına Giren Mezun Sayısı) Oranı ?
20- İşe Yerleşmiş Mezun Sayısı
21- (Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı
22- (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı
23- (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı) / (Toplam Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı
24- (İdari Personel Sayısı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı
25- (İdari Personel Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı

-

4- Araştırma Ve Geliştirme
1- SCI, SSCI VE A&HCI Endeksli Dergilerdeki Yıllık Yayın Sayısı (WOS)
2- Öğretim Üyesi Başına SCI, SSCI VE A&HCI Endeksli Dergilerdeki Yıllık Yayın Sayısı
3- Atıf Sayısı (WOS)( Son 3 yıla ait ilgili endeksli dergilerdeki yayınlara yapılan atıf
sayılarının aritmetik ortalamasını ifade etmektedir (2021 Atıf Sayısı + 2020 Atıf Sayısı + 2019
Atıf Sayısı)/3)
4- Atıf Puanı (WOS) (Atıf Sayısının öğretim üyesi sayısına bölümü ile hesaplanan atıf puanını
ifade etmektedir.)
5- Q1 Yayın Sayısı (WOS)
6- Q1 Yayın Oranı (WOS)
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı (Scopus) (01 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında
(uluslararası indekslerde geçen) tüm yayınların (makale, derleme, mektup, kitap, kitap
bölümü, konferans vb.) sayısını ifade etmektedir. (Scopus veri kaynağından alınmıştır.))
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı
9- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı (Scopus)
10- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı (Scopus)
11- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı
12- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı
13- Tamamlanan Dış Destekli Projelerin Toplam Bütçesi
14- Sonuçlanan Patent, Faydalı Model Veya Tasarım Sayısı
15- Faal Olan Öğretim Üyesi Teknoloji Şirketi Sayısı
16- TÜBA ve TÜBİTAK Ödüllü Öğretim Üyesi Sayısı (TÜBA Çeviri Ödülü Hariç)
17- Uluslararası Ödüller

-

5- Toplumsal Katkı
1- Birim/Bölümün Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı (31 Aralık 2021
itibari ile ilgili yılda Bütçesi olan ya da olmayan Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk
Projelerinin Sayısını ifade etmektedir)
2- Birim/Bölümün kurum dışına verdiği hizmet sayısı (danışmanlık, analiz, eğitim, seminer
vb)
3- Toplumsal Katkıdan elde edilen gelir miktarı
-

Sürekli öğ renmenin,
değ işimin ve geleceğ in adresi

