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KISALTMALAR DİZİNİ 

 

 

Ar-Ge Araştırma-Geliştirme 

vb Ve benzeri 

TYYÇ Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 

AKTS İş Yüküne Dayalı Kredi Değerleri 

BÖDY Başarı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi 

KASGEM Kayseri Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama 

 ve Araştırma Merkezi 

OBİSİS Öğrenci Bilgi Sistemi 

PEYOSİS Personel Bilgi Sistemi 

AVESİS Akademik Veri Yönetim Sistemi 

EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

Prof. Dr. Profesör Doktor 

Doç.Dr. Doçent Doktor 

Dr. Öğr. Üyesi Doktor Öğretim Üyesi 
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve 

dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının 

yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin 

esasları düzenleyen Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23 Temmuz 2015 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Ardından, YÖK Temsilcileri, ÜAK Temsilcileri, ilgili Bakanlıklar ve diğer 

kurumların temsilcilerinden oluşan Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulmuştur. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu; Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu, Kalite Güvence 

Ajansları Tescil Komisyonu ve Kalite Güvence Kültürünü Yaygınlaştırma Komisyonundan 

oluşmaktadır.  

 

Fakültemiz Kalite Komisyonu tarafından hazırlanan Kurumsal İç Değerlendirme Raporu, 

fakültemizi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler yönünden objektif bir 

şekilde değerlendirmektedir. Aynı zamanda bu rapor, Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine 

yönelik olarak hazırlık niteliği taşımaktadır.  

 

Hazırlanan bu raporun fakültemiz ve üniversitemiz için yükseköğretim kalite güvencesi 

çalışmalarına katkı sağlayacak nitelikte olduğu inancıyla, kalite güvencesi çalışmalarına emek 

veren herkese ve özverili çalışmalarından dolayı Kalite Komisyonu üyelerine teşekkürlerimi 

sunarım. 

 

 

 Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ 

                                                                                                                             Dekan 
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A. Kurum Hakkında Bilgiler 

İletişim Bilgileri 

Kurum Kalite Komisyonu Başkanı ve Üyelerinin iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir. 

DEKANLIK 

Sıra Görevi  Adı Soyadı Dahili Telefon Mail 

1. 

Dekan 

Kalite Komisyonu 

Başkanı 

Prof. Dr. Lütfullah 

CEBECİ 0 352 621 7982 lcebeci@erciyes.edu.tr 

2. 

Dekan Yardımcısı 

Kalite Komisyonu 

Üyesi 

Doç. Dr. Mehmet 

DALKILIÇ 0 352 621 7982 mehmetdalkilic@kayseri.edu.tr 

3. 

Dekan Yardımcısı 

Kalite Komisyonu 

Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit 

Harun AKKAYA 0 352 621 7982 harunakkaya@kayseri.edu.tr  

4. 

Tasavvuf Bölümü 

Öğr. Üyesi 

Kalite Komisyonu 

Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Emine 

Elif ÇAKMAK 

İGALÇI 0 352 621 7982 elifigalci@kayseri.edu.tr 

5. 

Fakülte Sekreteri 

Kalite Komisyonu 

Üyesi Ali DURKUT 0 352 621 7982 durali@kayseri.edu.tr  

6. 

İslami İlimler 

Fakültesi Öğrencisi 

Kalite Komisyonu 

Üyesi Kübra AYDOĞAN 0 352 621 7982  - 

 

Tarihsel Gelişimi 

Bakanlar Kurulunun 18.05.2018 tarihli kararına göre, Kayseri Üniversitesi bünyesinde Develi 

İslami İlimler Fakültesi kuruldu. Kayseri Üniversitesi Senatosunun aldığı karar gereğince Millî 

Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından, Develi İslami İlimler 

Fakültesi’nin kurulmasına dair alınan karar Resmî Gazete’nin 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 

numaralı sayısında yayımlandı. Develi İslami ilimler Fakültesi, eğitim-öğretim hizmetleri 

yanında, araştırma-geliştirme, bilimsel proje üretme ve bulunduğu şehrin sosyo-kültürel 

yapısının gelişmesine yönelik araştırma ve toplumsal faaliyetler de yürütmektedir.  

Fakülte bünyesinde üç bölüm bulunmaktadır. Temel İslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din 

Bilimleri Bölümü, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü hâlihazırda öğrencisi bulunmaktadır. Develi 

İslami İlimler Programı bünyesinde birinci öğretimde 72 öğrenci öğrenim görmektedir. Fakülte 

bünyesinde ikinci öğretim bulunmamaktadır. 

 

mailto:mehmetdalkilic@kayseri.edu.tr
mailto:harunakkaya@kayseri.edu.tr
mailto:durali@kayseri.edu.tr
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- Fakültemizde; 

* 1 Prof. Dr. 

* 1 Doç. Dr. 

* 7 Dr. Öğr. Üyesi 

* 1 Arş. Gör. 

bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemizde; 

* 3 İdari Personel bulunmaktadır. 

- Fakültemiz ile KYK Kız Yurdu arası 50 m, KYK Erkek Öğrenci Yurdu ile arası 5 km dir. 

Öğrencilerimizin şehir merkezine ulaşımları şehir içi dolmuşlarla sağlanıyor olup her 15 

(onbeş) dakikada bir servis mevcuttur. Bütün öğrencilerimizin yurt imkânları bulunmaktadır. 

- Kampüsümüzde bilişim hizmetleri için 2 adet 30 kişilik bilgisayar laboratuvarı, tam gün 

hizmet veren okuma salonu ve kütüphane, öğrenci kantini, öğrenci yemekhanesi, öğrenci 

otoparkı, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri Fakülte 

binamızda bulunan 100 kişilik konferans salonu ile Hidayet Tutum Kongre ve Kültür 

Merkezinde 300 kişilik kapasiteye sahip alanlar bulunmaktadır. Ayrıca kampüsümüz 

dinlenme amaçlı kamelyalar ile yeşil ve temiz bir çevre düzenlemesi ile öğrencilerimize 

hizmet vermektedir. 

 

A. KALİTEGÜVENCESİSTEMİ 

A.1. Misyon, Vizyon ve Stratejik Amaçlar 

İslâm’ı ilmî ve temel kaynaklardan öğrenen, insan ve din bilimlerinin 

öncülüğünde söz konusu kaynaklardan hareketle günümüz insanının manevî 

ihtiyaçlarını karşılayacak olanaklar sunan, İslâm ve Türk tarihini tahlil edip sonuçlar 

çıkarabilen idealist bireyler yetiştirip topluma kazandırmak öncelikli hedeflerimiz 

arasındadır. Bunun yanı sıra kültür ve medeniyet tarihimizi özümseyip sentezleyen, 

millî, manevî, ahlâkî değerlere bağlı, muhtelif düşünce ve inançlara saygılı, bilimsel ve 
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felsefî düşünme kabiliyeti olan, hoşgörülü, Türk fikir hayatına ve evrensel kültüre 

katkıda bulunan din görevlisi, araştırmacı, öğretmen ve akademisyenler yetiştirmektir. 

Kültürel mirasımızı değerlendirerek, bilimsel verilerden istifade eden, çağın sorunlarına 

çözüm getirebilecek, eğitim-öğretim faaliyetleriyle insanımızın dinî düşünce ve yaşayış 

bakımından niteliğini artıracak akademisyen kadromuzla fakültemizi hem ulusal hem de 

uluslararası alanda temsil ve tercih edilecek bir kurum hâline getirmektir. Ayrıca evrensel İslâmî 

değerleri temel İslâmî kaynaklar ve bilimsel mantık çerçevesinde ele alarak edindiği bilgi ve 

kazanımları toplumu tatmin ve huzura kavuşturacak bir biçimde ifade eden, bölgesinde her 

yönüyle örnek bir yüksek öğretim kurumu olmaktır. 

 

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

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde stratejik 

plan kapsamında 

tanımlanmış 

misyon, vizyon, 

stratejik amaçlar 

bulunmamaktadır.  

Birimin, stratejik 

plan kapsamında 

tanımlanmış 

misyon, vizyon, 

stratejik amaç ve 

hedefleri 

bulunmaktadır. 

Ancak bunları 

gerçekleştirmek 

amacıyla yapılan 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya mevcut 

uygulamalar tüm 

alanları ve/veya 

birimleri 

kapsamamaktadır.  

Stratejik plan 

kapsamında stratejik 

amaçları ve hedefleri 

doğrultusunda 

birimin tamamında 

yapılan uygulamalar 

bulunmaktadır ve bu 

uygulamalardan bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

stratejik planın 

izlenmesi için gerekli 

mekanizmalar 

oluşturulmamıştır 

ve/veya stratejik plan 

ve/veya herhangi bir 

karar alma sürecinde 

kullanılmamaktadır.  

Stratejik plan 

kapsamında 

stratejik amaçlar 

ve hedefler 

doğrultusundaki 

tüm birimleri ve 

alanları kapsayan 

uygulamalar 

sistematik olarak 

ve kurumun iç 

kalite güvencesi 

sistemi ile uyumlu 

olarak izlenmekte 

ve paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

Stratejik plan 

kapsamında 

stratejik amaç ve 

hedefleri 

gerçekleştirmek 

üzere yapılan 

olgunlaşmış, 

sürdürülebilir 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin bu hususta 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

Kanıtlar 

 

➢ Stratejik hedefler 

 

 EK 1.  Kayseri Üniversitesi’nin Stratejik Amaç ve Hedefleri 

 EK 2. Develi İslami İlimler Fakültesi’nin Stratejik Amaç ve Hedefleri  
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A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı 

ve yönetim sistemi politikaları 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde tanımlı 

herhangi bir 

politika 

bulunmamaktadır

. 

Birimde kalite 

güvencesi, eğitim-

öğretim, araştırma-

geliştirme, 

toplumsal katkı ve 

yönetim sistemi 

gibi temel alanların 

bazılarında tanımlı 

politikalar 

bulunmaktadır.  

Ancak bu 

politikalar herhangi 

bir planlama veya 

karar alma 

süreçlerinde 

kullanılmamaktadır

. 

Kalite güvencesi, 

eğitim ve 

öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı 

ve yönetim 

sistemi 

alanlarının 

tümünde tanımlı 

politikalar 

doğrultusunda 

yapılan 

uygulamalar 

bulunmaktadır ve 

bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçlarını 

izlemek için 

gerekli 

mekanizmalar 

bulunmamaktadır

.   

Tüm alanlardaki 

birime ait 

politikaların 

birbirleri ile olan 

ilişkileri kurulmuş 

ve politikalardaki 

bu bütüncül yapı 

iç kalite güvence 

sistemini 

yönlendirmektedir

; sonuçlar 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Tüm 

alanlardaki 

birime ait 

politikalar 

doğrultusunda 

olgunlaşmış, 

sürdürülebilir 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmişti

r ve karar 

almalarda esas 

alınmaktadır; 

bu 

uygulamalar 

içerisinde 

birime özgü ve 

yenilikçi 

birçok 

uygulama 

bulunmakta, 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar 

 

Politika belgelerinin web sayfasından paylaşıldığına ilişkin göstergeler 

 

Birimimiz eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları 

olarak Üniversitemiz politikalarını temel almaktadır. Üniversitemiz Kalite, öğretim, araştırma 

geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikalarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.  

 

https://www.kayseri.edu.tr/Sayfa/1072/1/kalite-politikamiz.html 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/fakultemiz/Kalite-Politikamiz/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-

Fakultesi/1/134 

https://www.kayseri.edu.tr/Sayfa/1072/1/kalite-politikamiz.html
https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/fakultemiz/Kalite-Politikamiz/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/1/134
https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/fakultemiz/Kalite-Politikamiz/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/1/134
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A.1.3. Birim Performans yönetimi 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde 

performans 

yönetimi 

uygulaması ve 

stratejik planla 

uyumlu olarak 

tanımlanmış 

performans 

göstergeleri 

bulunmamaktadı

r. 

Birimde performansı 

izlemek üzere bazı 

göstergeler ve 

mekanizmalar 

tanımlanmıştır.  

Ancak bu göstergeleri 

izlemek üzere yapılan 

uygulamalar 

bulunmamaktadır veya 

mevcut uygulamalar 

tüm alanları/süreçleri 

(kalite güvencesi 

sistemi, eğitim ve 

öğretim, araştırma ve 

geliştirme, toplumsal 

katkı, yönetim sistemi) 

kapsamamaktadır.  

Tüm alanlarla 

ilişkili olarak 

performans 

göstergeleri ve 

anahtar 

performans 

göstergeleri 

belirlenmiştir. 

Ancak bu 

göstergelerin 

izlenmesi 

sistematik 

olmayan ve 

tüm alanları 

kapsamayan 

şekilde 

yapılmaktadır.  

Tüm 

alanlarla/süreçlerle 

ilişkili tüm 

performans 

göstergeleri 

sistematik ve 

birimin iç kalite 

güvencesi sistemi 

ile uyumlu olarak 

izlenmekte ve elde 

edilen sonuçlar 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

karar almalarda 

kullanılmakta ve 

performans 

yönetimine ilişkin 

önlemler 

alınmaktadır. 

 

Birime ait 

amaçlar 

doğrultusunda, 

olgunlaşmış ve 

sürdürülebilir 

birime 

aitperformans 

yönetimi birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birime özgü ve 

yenilikçi 

uygulamalar 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

➢ Fakültenin yeni kurulmasına bağlı olarak henüz performans göstergeleri oluşturulamamıştır.  

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

Develi İslami İlimler Fakültesi misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak belirlediği stratejik 

hedeflerine ulaşmak için kalite güvencesi sistemini benimsemiş olup, dış değerlendirme ölçütleri 

kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan 

toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak geliştirmeyi esas 

almış, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, rekabetçi ve girişimci bir fakülte olmayı hedeflemiştir. 

 

Bu kapsamda yapılan çalışmalar, Kayseri Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi doğrultusunda 

yürütülmektedir. Söz konusu yönergenin Akademik ve İdari Birimlerin Kalite Geliştirme Çalışmalarına 

Katılımı başlıklı 11 inci maddesi şu şekildedir: 

 

 Akademik ve İdari Birimlerin Kalite Geliştirme Çalışmalarına Katılımı 
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 MADDE 11 – (1) Üniversitenin akademik ve idari birimleri, kalite komisyonunun 

 çalışmalarına destek verir. Komisyonun yönlendirmesi doğrultusunda kendi akademik 

 programlarının ve idari hizmetlerinin kalite geliştirme faaliyetlerini koordine eder ve 

 performanslarını izler. 

 (2) Kayseri Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin kalite kurulları birim amiri 

 tarafından oluşturulur. Kurulun başkanı birim amiri olup, diğer üyelerin kimlerden 

 oluşacağı, süresi ve çalışma usul ve esasları ilgili birimin amiri tarafından belirlenir. 

 (3) Her birim, bir önceki yıla ait İç Değerlendirme Raporunu, takip eden yılın Ocak ayı 

 sonuna kadar hazırlamak ve komisyona teslim etmekle yükümlüdür. 

 

Birim Kalite Komisyonumuz bu yıl 07.01.2020 tarihinde ilgili yönergeye uygun olarak yeniden 

oluşturulmuş olup, çalışmalarına devam etmektedir. Komisyonumuz Dekanımız Prof. Dr. Lütfullah 

CEBECİ başkanlığında dekan yardımcıları, bir öğretim üyesi, öğrenci temsilcisi ve Fakülte 

Sekreterinden oluşmaktadır. Komisyonumuz öncelikli olarak 2019 Yılı Birim İç Değerlendirme 

Raporunun hazırlanması görevini yerine getirecektir. Bu kapsamda; Üniversitemiz Kalite ve Strateji 

Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonlarına 

yönelik “2019 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporlarının ve Birim Gösterge Raporlarının Hazırlanması” 

ile ilgili olarak yapılan bilgilendirme toplantısına Birim Kalite Komisyonu üyelerimiz de katılmıştır. 

 

Birimimizde ilan edilmiş bir kalite politikası bulunmamaktadır. Kalite Komisyonumuzun önümüzdeki 

dönemde Birim Kalite Politikasını oluşturması ve ilan etmesi hedeflenmektedir. 
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A.2.1. Kalite Komisyonu 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde kalite 

güvencesi 

süreçlerini 

yürütmek üzere 

oluşturulmuş bir 

kalite komisyonu 

bulunmamaktadır. 

Birim kalite 

komisyonunun 

yetki, görev ve 

sorumlulukları ile 

organizasyon 

yapısı 

tanımlanmıştır. 

Ancak kalite 

komisyonu bu 

yetki, görev ve 

sorumluluklar 

kapsamında 

planlama ve/veya 

karar alma 

süreçlerinde etkin 

rol almamaktadır. 

 

Birim kalite 

komisyonunu yetki, 

görev ve 

sorumlulukları 

kapsamında 

çalışmalarını 

kapsayıcı ve 

katılımcı bir 

yaklaşımla şeffaf 

olarak 

yürütmektedir. 

Ancak bu 

uygulamalar 

birimdeki bütüncül 

kalite yönetimi 

kapsamında 

yürütülmemektedir 

ve uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir.  

Birim kalite 

komisyonu ve 

komisyona destek 

olmak amacıyla 

oluşturulan kalite 

odaklı 

organizasyonelyapılar;  

yetki, görev ve 

sorumlulukları 

doğrultusunda 

sistematik ve 

birimdeki bütüncül 

kalite yönetimi 

kapsamında 

çalışmalarını 

yürütmekte; yürütülen 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

değerlendirilerek 

iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir.  

Birim kalite 

komisyonunun ve 

ilgili diğer 

organizasyonel 

birimlerin 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

bütünleşik 

uygulamaları 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar 

➢ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

Fakültemiz Kalite Komisyonu çalışma usul ve esasları Kayseri Üniversitesi Kalite Güvence 

Yönergesi ile düzenlenmiştir. İlgili yönergeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. 

Kayseri Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi  

(https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1050-kalite-guvencesi-yonergesi-son.pdf)  

 

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

EK 3.  Birim Kalite Komisyonu Görevlendirme Yazısı 

 

 

 

 

 

 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1050-kalite-guvencesi-yonergesi-son.pdf
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A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin 

yapısı) 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin iç kalite 

güvencesi 

sistemi ve 

mekanizmaları 

bulunmamaktadı

r. 

Birimin iç kalite 

güvencesi 

mekanizmaları 

bulunmaktadır 

ancak bu 

mekanizmalar 

bütün 

alanları/süreçleri 

(eğitim ve 

öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı, 

yönetim sistemi) 

kapsamamaktadı

r. 

 

Birimin tüm 

alanları ve 

süreçleri 

kapsayacak 

şekilde  

iç kalite güvencesi 

mekanizmaları 

(süreçler, PUKÖ 

çevrimleri, 

görevler, yetki ve 

sorumluluklar, 

kalite araçları) 

bulunmakta olup; 

bu iç kalite 

güvencesi 

mekanizmalarında

n bazı uygulama 

sonuçları elde 

edilmiştir. Ancak 

bu mekanizmalar 

birimdeki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yürütülmemektedi

r ve 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Birimde tüm 

birimleri ve süreçleri 

kapsayan iç kalite 

güvencesi 

mekanizmaları, 

tanımlı süreçler 

bütüncül bir kalite 

yönetimi anlayışı 

kapsamında 

sistematik olarak 

yürütülmektedir; 

yürütülen 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedi

r. 

Tüm  birimleri 

ve süreçleri 

kapsayan, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir 

ve bütünleşik 

iç kalite 

güvencesi 

uygulamaları 

birimin 

tamamında 

benimsenmişti

r. Birimin 

kalite yönetimi 

kapsamında 

yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

 

 

 

 

Kanıtlar 

 

➢ Fakültenin yeni kurulmasına bağlı olarak henüz performans göstergeleri oluşturulamamıştır. 

İlgili toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 

EK 4. Birim Kalite Komisyonlarının Oluşturulması ve Birim İç Değerlendirme Raporlarının 

Hazırlanmasına Yönelik Birim Yöneticilerini Bilgilendirme Toplantısı  

EK 5. Birim İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik Birim Kalite Komisyonu Üyelerine 

Yapılan Bilgilendirme Toplantısı 

Ek 17: Fakültemiz kalite komisyonu ile birim iç değerlendirme raporu hazırlama ve kalite süreçleri 

hakkında yapılan bilgilendirme toplantısı 
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A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde kalite 

güvencesi 

kültürünü 

destekleyen 

kurumsal kültür 

ve liderlik 

yaklaşımı 

bulunmamaktadır. 

Birimde kalite 

güvencesi 

kültürünü 

destekleyen 

kurumsal kültür 

ve liderlik 

yaklaşımı 

oluşturmak üzere 

planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

ve birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır.  

 

Birimde kalite 

güvencesi 

kültürünü 

destekleyen, tüm 

birimleri ve 

süreçleri 

kapsayan 

kurumsal kültür 

ve liderlik 

anlayışı 

bulunmakta olup; 

bu kapsamında 

gerçekleştirilen 

faaliyetlerden 

bazı sonuçlar 

elde edilmiştir. 

Ancak tüm bu 

uygulamalar 

birimdeki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yürütülmemekte 

ve bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

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. 

Liderlik ve kalite 

güvencesi kültürü, 

birimdeki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

izlenmekte, 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilmekte 

ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır.  

Tüm birimleri ve 

süreçleri 

kapsayan, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

kurumsal kalite 

kültürü ve 

liderlik 

yaklaşımı 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin kalite 

kültürünü 

güçlendirme ve 

liderlik 

yaklaşımı 

kapsamında 

yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

 

 

Kanıtlar 

 

Birimdeki kalite kültürünü ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler ile kültürü geliştirmek için yapılan 

uygulamalar (İyileştirme raporu) 

 

 Birim Kalite Komisyonuna Dekanımızın başkanlık etmesi, kalite güvencesi kültürünü 

 destekleyen kurumsal kültür ve liderlik yaklaşımına örnek teşkil etmektedir.  

 

EK 3.  Birim Kalite Komisyonu Görevlendirme Yazısı 
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A.3. Paydaş Katılımı 

 

Fakültemizde iç ve dış paydaşlarımız belirlenmiş ve bu paydaşlara yönelik çalışmalar planlanmıştır. 

Ancak bu konudaki planlamalarımız henüz hayata geçirilmemiştir. İç ve dış paydaşlarımıza yönelik 

olarak memnuniyet anketlerinin hazırlanması ve birimimiz web sitesinde yayınlanması düşünülmektedir. 

Fakültemiz kalite komisyonu içerisinde öğrenci temsilcisi bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçlerde 

komisyon toplantılarına katılarak sürece dâhil olması planlanmaktadır.  

Develi İslami İlimler Fakültesi’nin iç ve dış paydaşları bulunmaktadır. Bunları şu şekilde ifade 

etmek mümkündür. 

İç Paydaşlar: Öğrenciler, akademik ve idari personel ve Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’dür. 

Diğer Paydaşlar: YÖK, Diğer Fakülteler, Diğer İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri, Valilik, 

Kayseri Belediyesi, Develi Belediyesi, Diyanet işleri bakanlığı İl ve İlçe müftülükleri, Halk, 

Basın, Tedarikçiler, Kayserive Develi STK’ları, MEB Okulları, Öğrenci Aileleri, Dış İlişkiler-

Koordinatörlük, TÜBİTAK ve Kütüphanelerdir. 

Fakültemiz, paydaşları ile sürekli iletişim halindedir. Ders müfredatlarının oluşturulması, uygulama 

derslerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve yapılması düşünülen ortak çalışmalar konularında sürekli 

fikir alışverişinde bulunulmaktadır. İlçe müftülüğü personeli sunumlarıyla sürece katılım sağlamaktadır.  
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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 5 

Birimde 

yürütülen tüm 

süreçlere (kalite 

güvencesi, 

eğitim ve 

öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı, 

yönetim sistemi, 

uluslararasılaşm

a) paydaş 

katılımını 

sağlayacak 

mekanizma ve 

uygulamalar 

bulunmamaktadı

r.  

Birimde paydaşlar 

belirlenmiş ve paydaş 

analizleri 

gerçekleştirilmiştir ve 

paydaş katılımına 

ilişkin bazı tanımlı 

süreçler 

bulunmaktadır.   

Ancak bu süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya mevcut 

uygulamalar bütün 

süreçleri/alanları/payd

aş gruplarını 

kapsamamaktadır. 

 

Birimde 

yürütülen tüm 

süreçlerle ilişkili 

olarak 

belirlenmiş olan 

paydaşların 

süreçlere ve karar 

alma 

mekanizmalarına 

katılımı 

sağlanmıştır ve 

bu etkileşimden 

bazı uygulama 

sonuçları elde 

edilmiştir.  

Ancak tüm bu 

uygulamalar 

birimdeki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yürütülmemekted

ir ve bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Birimdeki tüm 

süreçlere ve 

karar almalara 

paydaşların 

katılımı 

birimdeki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yürütülmekte ve 

paydaş katılımı 

uygulamalarında

n elde edilen 

bulgular 

izlenerek 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilmek

te ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır.  

 

Birimdeki tüm 

süreçlere ve 

karar almalara 

paydaşların 

katılımı, 

olgunlaşmış ve 

sürdürülebilir 

uygulamalarla 

sağlanarak 

birimin 

tamamında 

benimsenmişti

r; birimin 

paydaş 

katılımını 

güçlendirmek 

üzere yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

İç ve dış paydaşlar belirlenmiştir. Paydaş analizleri henüz gerçekleştirilmemiştir. İç paydaşlara yönelik 

anket uygulanmıştır.  

 

Ek 6: İç paydaş anketi ve değerlendirme sonuçları 

 

A.4. Uluslararasılaşma 

Fakültemizin bir uluslararasılaştırma politikası bulunmamakla birlikte; uluslararasılaşma faaliyetleri 

Kayseri Üniversitesi bünyesinde kurulan Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı ile koordineli olarak 

yürütmektedir. Ofis ilk kez 2019 yılı içerisinde Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Erasmus+ 

Personel Ders Verme Hareketliliği, Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği ve Erasmus+ Öğrenci Öğrenim 

Hareketliliği başvurularını almıştır. Söz konusu programlara fakültemiz akademik personeli ile 

öğrencilerinden de başvuruda bulunanlar olmuştur. Bu konudaki süreç devam etmektedir. Kayseri 



20 
 

Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararasılaşma politikalarının oluşturulması ve bu politikalar kapsamında 

uygulamaların yürütülmesi ve sonuçların izlenmesi konusuna önem vermektedir. Üniversitemiz 

yönetiminin bu yaklaşımı birimimizdeki uygulamalara da temel teşkil etmektedir.    

 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde tanımlı 

bir 

uluslararasılaşma 

politikası 

bulunmamaktadır. 

Birimin tanımlı 

uluslararasılaşma 

politikası 

bulunmaktadır. 

Ancak bu politika 

doğrultusunda 

gerçekleştirilmiş 

uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Birimin eğitim ve 

öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme ve 

toplumsal katkı 

fonksiyonlarının 

tümünü dikkate 

alan 

uluslararasılaşma 

politikası 

doğrultusunda 

bazı uygulamaları 

bulunmaktadır ve 

bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar 

elde edilmiştir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Birimin 

uluslararasılaşma 

politikası 

doğrultusunda 

yapılan 

uygulamalar 

sistematik ve 

birimin iç kalite 

güvencesi sistemi 

ile uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimin özgün 

uluslararasılaşma 

modeli birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin 

uluslararasılaşma 

modeli 

kapsamında 

yenilikçi 

uygulamalar 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Uluslararasılaşma politikalarına ilişkin göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin belgeler 

EK 7. Uluslararası Öğrenci Kontenjan Yazısı 
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A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin 

planlamalar 

bulunmamaktadır. 

Birimin 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

yönetim ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır.  

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Birimde 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısı kurumsal 

tercihler yönünde 

uygulamaya 

konularak bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçlar 

izlenmemektedir. 

Birimde 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

yönetimi ile 

ilişkili sonuçlar 

ve paydaş 

görüşleri 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

 

Birimde tüm 

birimleri/alanları 

kapsayan 

uluslararasılaşma 

yönetimi, 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

bütünleştirici, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

birimin 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

 

 

 

Kanıtlar 

 

➢ Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten birimler  

 Fakülte Erasmus Koordinatörü: Halil İbrahim TURHAN 

 Fakülte Mevlana Değişim Programı Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bahaeddin YÜKSEL 

 Farabi Birim Koordinatörü:  Dr.Öğr. Üyesi Ahmet YALÇIN 

 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/yonetim/Alt-Kurullar/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/2/135 

 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/yonetim/Alt-Kurullar/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/2/135
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A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin 

uluslararasılaşma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmesi 

için uygun nitelik 

ve nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakları 

bulunmamaktadır. 

Birimin 

uluslararasılaşma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

uygun nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimin 

uluslararaslaşma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun 

nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar 

birimler arası 

denge 

gözetilerek 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

Birimde fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, 

uluslararasılaşma 

faaliyetlerini 

destekleyecek ve 

tüm birimleri 

kapsayacak şekilde 

yönetilmektedir. 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

Birimde tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik ve 

nitelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, 

kurumsal amaçlar 

(uluslararasılaşma 

politikası ve 

stratejisi) 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

birimin bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek alınmaktadır. 
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A.4.4. Uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesin

e yönelik 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmamaktadı

r. 

Birimde 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesin

e yönelik 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadı

r veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimde 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

uygulamalar tüm 

alanları ve 

birimleri kapsar 

şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar alma 

süreçlerinde 

kullanılmamaktadı

r. 

Birimde 

uluslararasılaşma 

hedefleri 

doğrultusunda 

çalışma yapan 

birimlerin 

uluslararasılaşma 

performansı 

izlenerek 

değerlendirilmekt

e ve karar alma 

süreçlerinde 

kullanılmaktadır. 

Buna ilişkin 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde, kurumsal 

amaçlar 

(uluslararasılaşma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) ve 

uluslararasılaşma 

hedefleri 

doğrultusunda 

çalışma yapan 

birimlerin 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesin

e ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır. Birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

B. EĞİTİMVEÖĞRETİM 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın tasarımında öncelikle Yükseköğretim 

programlarında bulunan ulusal ve uluslararası amaç ve çıktılar ile benzer programlara ait müfredatlar 

incelenmiş, bölüm öğretim üyelerinin fikirleri alınarak bir taslak hazırlanmıştır. Daha sonra organize 

sanayi bölgesi, ticaret ve sanayi odalarında yapılan toplantılarla hazırlanan taslak, işyeri yöneticileriyle 

değerlendirilmiş, düzenlemeler yapılmış ve programlara son hali verilmiştir. 2020 yılı içerisinde program 

yeterliliklerinin ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek belirlenmesi, bu bağlamda program amaç ve 
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çıktılarının güncellenmesi, müfredatlar ve ders öğrenme çıktılarının program çıktılarıyla 

ilişkilendirilerek, ölçme değerlendirme süreçlerinin etkin olarak yürütülmesi hedeflenmektedir. 

Fakültemizde işleyen süreç şu şekildedir: Bölüm Akademik Kurulları, bir sonraki eğitim-öğretim yılının 

teorik ve uygulamalı dersleri, öğretmenlik uygulamalarını gösteren eğitim-öğretim planlarını 

Yükseköğretim Kurulu tarafından konuya ilişkin alınan kararlara ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesine uygun olarak hazırlayarak Dekanlığa sunmaktadırlar. Eğitim-öğretim planları Fakülte 

Kurulunun kabulü ve Senatonun onayından sonra yürürlüğe girmektedir. Bölüm Başkanlıkları akademik 

programlara ilişkin hazırladıkları ders kataloglarını Türkçe ve İngilizce olarak Fakültenin web sayfasında 

yayınlamakla sorumludurlar. 

Programlarda yer alan dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler,  

öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin kendi kişisel 

ilgi ve becerilerini gözeterek belirli ders grupları içinden seçmek durumunda olduğu derslerdir. Güncel 

gelişmeler, öğretim elemanlarının önerileri ve uzmanlık sahaları da dikkate alınarak müfredata seçmeli 

dersler eklenmekte ve bu yolla müfredatın güncelliğini koruması sağlanmaktadır. 

Fakültemizde verilen her dersin hem ulusal kredisi hem de AKTS kredisi mevcuttur. AKTS kredisinin 

belirlenmesinde öğrencilerin ders kapsamında gerçekleştirdikleri tüm aktiviteler (teorik ve uygulamalı 

ders saatleri, ödev, proje, ara sınav, final gibi) dikkate alınmaktadır. Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının 

(GANO) hesaplanmasında, AKTS kredisi temel alınmakta ve öğrencilerin not dökümlerinde hem ulusal 

kredi hem de AKTS kredisine yer verilmektedir. 

 

Öğrencilerin başarı ölçme ve değerlendirmeleri Bologna sürecinde belirtilen kriterlere göre 

gerçekleştirilmektedir. Buna göre; bir dersin öğrenme çıktıları başarı notu ile belirlenir. Başarı notu; 

uygulamalı çalışmalar, ara sınav, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle 

elde edilir. Sınav sonuçlarının ilanında puan ve harf sistemi kullanılmaktadır. Program çıktılarının 

sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan ölçme ve değerlendirme 

süreçleri oluşturulmuştur. Öğretim elemanları, her dönem yürüttükleri dersin kazanımlarını ölçmeyi 

amaçlayan çeşitli araçlar kullanarak değerlendirme yapmaktadır. Öğretim elemanları, ne çeşit ve ne 

sıklıkta ölçme yapacaklarını dönem başında belirlemekte ve bunu yazılı bir belge halinde bölüm 

başkanlıklarına sunmaktadır. 
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B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde 

programların 

tasarımı ve 

onayına ilişkin 

tanımlı ve 

sistematik 

süreçler 

bulunmamaktadır. 

Birimde 

programların 

tasarımı ve onayına 

ilişkin tanımlı ve 

sistematik süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu süreçler 

tüm 

alanları/programları 

kapsamamaktadır. 

 

Birimde tüm 

programların 

tasarımı ve 

onayına ilişkin 

tanımlı süreçler 

doğrultusunda 

uygulamalar 

gerçekleştirilmiş 

ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar 

elde edilmiştir.  

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

 

Paydaşların 

katılımıyla 

programların 

tasarımı ve 

onayına ilişkin 

uygulamalar 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

 

Paydaşların 

katılımıyla 

programların 

tasarımı ve 

onayına ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

bu kapsamda 

birimin kendine 

özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmaktadır 

ve bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

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

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimdeki 

programların 

amaçları, 

çıktıları ve 

TYYÇ uyumları 

tanımlanmamıştı

r.  

Birimdeki programların 

amaçları, çıktıları ve 

TYYÇ uyumları 

tanımlanmıştır.  Ancak 

bu uygulama tüm 

alanlarda/programlarda 

gerçekleştirilmemektedi

r.  

 

Tüm 

programların 

amaçları, çıktıları 

ve bunların 

TYYÇ uyumu 

tanımlanmış, ilan 

edilmiştir ve 

eğitim-öğretimle 

ilgili 

uygulamalarla 

ilişkilendirilmişti

r.  

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Tüm 

programların 

amaçları, 

çıktıları ve 

bunların TYYÇ 

uyumuna ilişkin 

tüm alanları 

kapsayan 

uygulamalar, 

sistematik 

olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilere

k önlemler 

alınmaktadır.  

Tüm 

programların 

amaçları, 

çıktıları ve 

bunların 

TYYÇ 

uyumuna 

ilişkin 

sürdürülebilir 

ve olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmişti

r; bu 

kapsamda 

birimin 

kendine özgü, 

yenilikçi ve 

diğer birimler 

tarafından 

örnek alınan 

uygulamalar 

bulunmaktadır.  

 

 Kanıtlar  

 Ders bilgi paketleri hazırlanmaktadır 
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B.1.3.  Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimdeki hiçbir 

programda, ders 

kazanımları ile 

program çıktıları 

eşleştirilmemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Birimdeki bazı 

programlarda 

ders kazanımları 

ile program 

çıktıları 

eşleştirilmiştir.  

 

Tüm 

programlarda 

dersin bilişsel 

seviyesini 

(Bloom 

seviyesini) açıkça 

belirten ders 

kazanımları ile 

program çıktıları 

eşleştirilmiş ve bu 

eşleştirme ilan 

edilerek, eğitim-

öğretimle ilgili 

uygulamalara 

(ders profilleri ve 

izlenceler gibi) 

yansıtılmıştır.  

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Tüm 

programların ders 

kazanımları ile 

program çıktıları 

eşleştirilmesine 

ilişkin tüm 

alanları kapsayan 

uygulamalar, 

sistematik olarak 

ve birimin iç 

kalite güvencesi 

sistemiyle 

uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlem 

alınmaktadır.  

Ders kazanımları 

ile program 

çıktıları açık, 

anlaşılır, gerçekçi 

ve sürdürülebilir 

şekilde 

eşleştirmiş ve tüm 

programlarda 

içselleştirilmiştir; 

bu kapsamda 

birime özgü, 

yenilikçi ve diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

➢ Program çıktıları ve ders kazanımları ile ilgili hazırlık süreci devam etmektedir. 
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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 

Birimdeki hiçbir 

programda, 

programın yapısı 

ve ders dağılım 

dengesi dikkate 

alınmamıştır.  

Programların 

yapısı ve ders 

dağılım dengesine 

ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamalar tüm 

programları 

kapsamamaktadır. 

Tüm 

programlarda 

program ve ders 

bilgi paketleri, 

yapı ve ders 

dağılım dengesi 

(alan ve meslek 

bilgisi ile genel 

kültür dersleri 

dengesi, kültürel 

derinlik kazanma, 

farklı disiplinleri 

tanıma imkânları 

vb.) gözetilerek 

hazırlanmıştır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Program yapısı ve 

dengesine ilişkin 

uygulamalar tüm 

programlarda, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlem alınmakta 

ve sürekli olarak 

güncellenmektedir. 

Program yapısı 

ve dengesine 

ilişkin kurumsal 

amaçlar (eğitim-

öğretim 

politikası) 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir. 

Birimin kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

 

Kanıtlar 

 

Program ve ders içeriklerinin ilan edildiği web sayfaları 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/HM/Hizli-Menu/29 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/diidersicerikleri.pdf 

 

 

 

 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/HM/Hizli-Menu/29
https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/diidersicerikleri.pdf
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B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimdeki hiçbir 

programda 

öğrenci iş yüküne 

dayalı tasarım 

bulunmamaktadır. 

Programlarda 

öğrenci iş yüküne 

dayalı tasarım 

planlamaları 

bulunmaktadır. 

Ancak bunlar tüm 

programları 

kapsamamakta veya 

eğitim ve öğretimle 

ilgili tüm 

uygulamalarda 

kullanılmamaktadır. 

 

 

Tüm 

programlarda 

tanımlanmış olan 

öğrenci iş 

yükleri, 

paydaşlarla 

paylaşılmakta 

(program ve ders 

bilgi paketleri 

yoluyla) ve 

eğitim-öğretimle 

ilgili tüm 

uygulamalarda 

(öğrenci 

hareketliliği, 

önceki 

öğrenmelerin 

tanınması vb.) 

kullanılmaktadır. 

Ancak öğrenci iş 

yükü ve bununla 

ilgili 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır.  

Tüm 

programlarda 

uygulanan 

öğrenci iş yükü 

uygulaması,  

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

 

Öğrenci iş yükü 

uygulaması, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

ve sürdürülebilir 

şekilde birimin 

tamamında 

benimsenmiştir. 

Birimin bu 

hususta kendine 

özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış olup ders bilgi paketleri ile ilgili 

çalışmalar devam etmektedir.  
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B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimdeki hiçbir 

programda 

yeterlilik temelli 

ölçme ve 

değerlendirme 

yaklaşımı 

bulunmamaktadır.  

Programlarda 

yeterlilik temelli 

ölçme ve 

değerlendirme 

sisteminin 

tasarımı 

bulunmaktadır. 

Ancak bu tüm 

programları 

kapsamamaktadır. 

 

Programlarda 

yeterlilik temelli 

ölçme ve 

değerlendirme 

sisteminin 

tasarımı tüm 

programları 

kapsamaktadır ve 

tasarımın 

uygulanmasından 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

tasarlanan bu 

ölçme ve 

değerlendirme 

sisteminin 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Tüm 

programlarda 

tasarlanan ölçme 

ve değerlendirme 

sistemine ilişkin 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

 

Tüm 

programlarda 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

tasarlanan ölçme 

ve değerlendirme 

sistemi, birimin 

tamamında 

benimsenmiştir. 

Bu kapsamda 

birimin kendine 

özgü, yenilikçi 

ve diğer birimler 

tarafından örnek 

alınan bazı 

uygulamaları 

bulunmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

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

 

Develi İslami İlimler Fakültesi Eğitim Öğretim Yönergesi Madde 19 

 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/mevzuat/Egitim---Ogretim-Yonergesi/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-

Fakultesi/5/116 

 

Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi  

MADDE 19 - (1) Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav 

sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.  

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/mevzuat/Egitim---Ogretim-Yonergesi/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/5/116
https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/mevzuat/Egitim---Ogretim-Yonergesi/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/5/116
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(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının 

yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam 

sayıya yükseltilir.  

(3) Ham başarı puanı, dönem veya yılsonu sınav puanının %60’ına, ara sınavlar puan ortalamasının 

%40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham 

başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.  

(4) Ham başarı notları, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden 

yöntem II (50 civarı) kullanılarak belirlenir.  

(5) Fakültemizde kullanılan 4’lük sistem başarı notları, başarı puanları ve katsayıları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir:  

 

Başarı Notu  Katsayı  Başarı Derecesi  

AA  4.00  Mükemmel  

BA  3.50  Pekiyi  

BB  3.00  İyi  

CB  2.50  Orta  

CC  2.00  Yeterli  

DC  1.50  Kalır  

DD  1.00  Kalır  

FD  0.50  Kalır  

FF  0.00  Kalır  

 

 

B.2. ÖğrenciKabulüveGelişimi 

Öğrencinin kabulü ile ilgili süreçler üniversitemizin bilgi sistemi aracılığıyla yapıldığı için açık ve tutarlı 

kriterler uygulanmaktadır. Lisans öğrenci alımları kapsamında orta öğretim kurumlarından mezun olmuş 

öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonuçlarına göre; lisansüstü öğrenci alımları ise 

Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün ilan ettiği kontenjan sayısınca ve üniversitemizin 

eğitim öğretim yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. Öğrenci kontenjanları, YÖK tarafından, her 
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öğretim yılı için birimimize sorulmakta ve birimimiz tarafından belirlenen kontenjanlar her yıl YÖK’e 

bildirilmektedir. 

Fakültemiz ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

ile Kayseri Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesinde belirtilen koşullarda öğrenci kabul 

etmektedir. 

Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için fakültemize kayıt yaptırdıkları dönem 

başında bölüm öğretim üyeleri tarafından üniversite, fakülte ve kayıt yaptırdıkları bölüm hakkında 

oryantasyon eğitimi verilmektedir. 

 

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 5 

Birimdeki öğrenci 

kabulü, önceki 

öğrenmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesine 

ilişkin kriterler ve 

süreçler 

tanımlanmamıştır. 

Birimde öğrenci 

kabulü, önceki 

öğrenmenin 

tanınmasına veya 

kredilendirilmesine 

ilişkin, 

yayımlanarak 

kamuoyu erişimine 

açılmış tanımlı 

kriterler ve süreçler 

vardır.  Ancak bu 

durum ve 

uygulamalar 

birimdeki tüm 

alanları 

kapsamamaktadır.  

 

Birimde öğrenci 

kabulü, önceki 

öğrenmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesine 

ilişkin tanımlı 

kriterler ve süreçler 

tüm programlarda 

uygulanmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Öğrenci kabulü, 

önceki öğrenmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesine 

ilişkin 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, sistematik 

olarak izlenerek 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmekte 

ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır.  

 

Kurumsal Amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

öğrenci kabulü ve 

önceki öğrenimin 

tanınması ve 

kredilendirilmesi 

uygulamaları 

birimin tamamında 

benimsenmiştir;  

birimin bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar 

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

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1096-kayu-ozel-ozel-durumlu-

ogrenci-yonergesi.pdf 

Birimimiz İntibak Komisyonu Fakültemiz web sitesinde yer almaktadır. 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/yonetim/Alt-Kurullar/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/2/135 

 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/yonetim/Alt-Kurullar/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/2/135
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B.2.2. Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde 

diploma, derece 

ve diğer 

yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırıl

ması kriterleri 

ve süreçleri 

tanımlanmamışt

ır. 

Birimde diploma, 

derece ve diğer 

yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılma

sına ilişkin, 

yayımlanarak 

kamuoyu 

erişimine açılmış 

tanımlı kriterler 

ve süreçler vardır. 

Ancak bu durum 

ve uygulamalar 

birimdeki tüm 

programları 

kapsamamaktadır.  

Diploma, derece 

ve diğer 

yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılma

sına ilişkin açık, 

anlaşılır, kapsamlı 

ve tutarlı şekilde 

tanımlanmış 

kriterler ve 

süreçler tüm 

programlarda 

uygulanmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Diploma, derece 

ve diğer 

yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılma

sına ilişkin 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, 

sistematik olarak 

izlenerek 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilmekt

e ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır.  

 

Kurumsal 

Amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

diploma, derece 

ve diğer 

yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılma

sına ilişkin 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir;  

birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar 

 

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

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

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1097-yatay-gecis-yonetmeligi.pdf 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-2098-uluslararasi-ogrenci-kabul-

yonergesi.pdf 

 

 

B.3. ÖğrenciMerkezliÖğrenme, ÖğretmeveDeğerlendirme 

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) dersler ve müfredatla 

birlikte oluşturulmuştur. Programların yürütülmesinde öğrencilerin etkinlikler (teknik geziler, uzman 

konuşmacı davetleri gibi) organize ederek aktif rol almaları sağlanmaktadır. Doğru, adil ve tutarlı şekilde 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1097-yatay-gecis-yonetmeligi.pdf
https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-2098-uluslararasi-ogrenci-kabul-yonergesi.pdf
https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-2098-uluslararasi-ogrenci-kabul-yonergesi.pdf
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değerlendirmeyi güvence altına almak için öğretim üyelerinin her yarıyıl başında ders planlarını 

hazırlayarak öğrencileri bilgilendirmesi sağlanmaktadır. 

 

Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve 

öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce Yönetim Kurulu kararıyla öğretim 

elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına 

verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının 

çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar. 

Fakültemizdeki her program ve her sınıf için bir akademik danışman belirlenmiştir.  

 

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

araştırma/öğrenme odaklı) 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Öğrenme-

öğretme 

süreçlerinde 

öğrenci merkezli 

yaklaşımlar 

bulunmamaktadır. 

Öğrenme-

öğretme 

süreçlerinde 

öğrenci merkezli 

yaklaşımlar 

uygulanmasına 

yönelik 

planlamalar 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

kapsamayan 

uygulamalar 

vardır. 

Tüm 

programlarda 

öğrenme-öğretme 

süreçlerinde aktif 

ve etkileşimli 

öğrenci katılımını 

sağlayan güncel, 

disiplinlerarası 

çalışmaya teşvik 

eden ve 

araştırma/öğrenme 

ve öğrenci odaklı 

öğretim yöntem 

ve teknikleri 

uygulanmakta ve 

bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Öğrenme-öğretme 

süreçlerinde aktif 

ve etkileşimli 

öğrenci katılımını 

sağlayan güncel, 

disiplinlerarası 

çalışmaya teşvik 

eden ve 

araştırma/öğrenme 

ve öğrenci odaklı 

öğretim yaklaşımı 

uygulamalarından 

elde edilen 

bulgular,  

sistematik olarak 

izlenerek 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilmekte 

ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır. 

Kurumsal 

Amaçlar 

doğrultusunda 

ve sürdürülebilir 

şekilde 

yürütülen 

öğretim yöntem 

ve tekniklerine 

ilişkin 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir;  

birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar - 

Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda uygulamaları bulunmaktadır. 
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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 3 4 5 

Programlarda 

öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirmeye 

ilişkin planlamalar 

veya tanımlı 

süreçleri 

bulunmamaktadır. 

Programlarda 

tasarlanmış olan 

öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirmeye 

ilişkin planlamalar 

ve tanımlı süreçler 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

programları 

kapsamayan 

uygulamalar vardır. 

Tüm programlarda 

öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirmeye 

ilişkin uygulamalar 

vardır ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu ölçme ve 

değerlendirme 

sisteminin 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Tüm programlarda 

öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirmeye 

ilişkin olgunlaşmış 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, sistematik 

olarak izlenmekte 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumsal Amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirmeye 

ilişkin olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin tamamında 

benimsenmiştir;  

birimin bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

Ders Bilgi Paketlerinin tamamlanması konusunda çalışmalar devam etmektedir.  

 

 

 

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet 

anketleri, talep ve öneri sistemleri) 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde öğrenci 

geri 

bildirimlerinin 

alınmasına 

yönelik 

mekanizmalar 

bulunmamaktadır. 

Birimde 

öğrencilerin geri 

bildirimlerinin 

(ders, dersin 

öğretim elemanı, 

diploma 

programı, hizmet 

ve genel 

memnuniyet 

Öğrenci geri 

bildirimleri (ders, 

dersin öğretim 

elemanı, diploma 

programı, hizmet ve 

genel memnuniyet 

seviyesi, vb.) 

sistematik olarak 

(her yarıyıl ya da 

Tüm 

programlarda 

tüm öğrenci 

gruplarının geri 

bildirimlerinin 

alınmasına 

ilişkin 

uygulamalardan 

(geçerlilik ve 

Kurumsal 

Amaçlar 

doğrultusunda 

ve sürdürülebilir 

şekilde 

yürütülen 

öğrenci geri 

bildirimlerinin 

alınmasına 
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seviyesi, vb.) 

alınmasına 

ilişkin 

mekanizmalar 

oluşturulmuştur. 

Ancak hiç 

uygulama yoktur 

veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

vardır. 

her akademik 

yılsonunda) 

alınmaktadır. 

Ancak alınan geri 

bildirimler 

iyileştirmeye 

yönelik karar alma 

süreçlerinde 

kullanılmamaktadır. 

güvenirliği 

sağlanmış, farklı 

araçlar içeren) 

elde edilen 

bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

ilişkin 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

➢ Öğrenci şikayetleri ile görüşleri alma mekanizması olarak üniversite web sayfasında 
(www.kayseri.edu.tr) CİMER gibi uygulamalar bulunmaktadır. 

 

B.3.4. Akademik danışmanlık 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde tanımlı 

bir akademik 

danışmanlık 

süreci 

bulunmamaktadır. 

Birimde tanımlı 

bir akademik 

danışmanlık 

süreci 

bulunmaktadır.  

Ancak hiç 

uygulama yoktur 

veya tüm alanları 

kapsamayan 

uygulamalar 

vardır. 

Birimde 

akademik 

danışmanlık 

uygulamaları 

vardır ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçların 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

 

Birimde 

akademik 

danışmanlığa 

ilişkin yürütülen 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumsal 

Amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

akademik 

danışmanlığa 

ilişkin 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir;  

birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

http://www.kayseri.edu.tr/
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Kanıtlar 

 

Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler. 

 

EK 8. Akademik Danışman Listesi 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/ogrenci-/Akademik-Danismanlar/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-

Fakultesi/4/136 

 

Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar 

 

Öğretim Elemanlarının İletişim Bilgilerinin Kurumsal Web Sayfasında Paylaşılması 

 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/personel/Akademik-Personel-Iletisim-/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-

Fakultesi/3/138 

B.4. Öğretim Elemanları 

Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçlerde Kayseri 

Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri uygulanmaktadır.Birimdeki ders 

görevlendirmeleri yapılırken öncelikle öğretim üyelerinin uzmanlık alanları çerçevesindeki ders talepleri 

ve ders planları bölüm başkanlıklarınca alınmakta ve değerlendirilmektedir. 

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için 

hem ulusal hem de uluslararası platformlarda düzenlenen etkinliklere katılımı hem üniversitemiz hem de 

fakültemiz tarafından cesaretlendirilmektedir. Öğretim elemanlarının bu etkinliklere katılımı Kayseri 

Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi doğrultusunda 

sağlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/ogrenci-/Akademik-Danismanlar/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/4/136
https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/ogrenci-/Akademik-Danismanlar/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/4/136
https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/personel/Akademik-Personel-Iletisim-/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/3/138
https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/personel/Akademik-Personel-Iletisim-/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/3/138
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B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin atama, 

yükseltme ve 

görevlendirme 

kriterleri ve 

süreçleri 

tanımlanmamıştır. 

Birimin atama, 

yükseltme ve 

görevlendirme 

kriterleri 

tanımlanmış; 

ancak 

planlamada alana 

özgü ihtiyaçlar 

irdelenmemiştir. 

Birimin tüm 

alanlar için 

tanımlı ve 

paydaşlarca 

bilinen atama, 

yükseltme ve 

görevlendirme 

kriterleri 

uygulanmakta ve 

karar almalarda 

(eğitim-öğretim 

kadrosunun işe 

alınması, 

atanması, 

yükseltilmesi ve 

ders 

görevlendirmeleri 

vb.) 

kullanılmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Atama, 

yükseltme ve 

görevlendirmeye 

ilişkin uygulanan 

kriterlerin 

sonuçları, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Tüm alanlarda 

atama, yükseltme 

ve 

görevlendirmeye 

ilişkin kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

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

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

 

Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme Ölçütleri 

 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1056-akademik-yukseltme-kriterleri-

yeni.pdf 

 

EK 9. Fakülte ve Bölüm Kurul Kararları (Norm Kadro Planlaması) 
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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 5 

Birimin öğretim 

elemanlarının 

öğretim 

yetkinliğini 

geliştirmek üzere 

planlamalar 

bulunmamaktadır. 

Birimin öğretim 

elemanlarının 

yenilikçi 

yaklaşımlar, 

materyal 

geliştirme, 

yetkinlik 

kazandırma ve 

kalite güvence 

sistemi gibi 

öğretim 

yetkinliklerinin 

geliştirilmesine 

ilişkin planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

birimleri 

kapsamayan bazı 

uygulamalar 

(eğiticilerin 

eğitimi 

etkinlikleri) 

bulunmaktadır. 

Birimin öğretim 

elemanlarının 

öğretim 

yetkinliğini 

geliştirmek üzere 

uygulamalar 

vardır ve bunlar 

tüm birimleri 

kapsamaktadır.  

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Birimin öğretim 

elemanlarının 

öğretim 

yetkinliğini 

geliştirmek üzere 

gerçekleştirilen 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Öğretim 

elemanlarının 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

öğretim 

yetkinliklerinin 

gelişimine ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar -Fakültemiz yeni kurulmuş olup ilgili konuda çalışmalar yürütülecektir.  
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B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Öğretim 

kadrosuna 

yönelik teşvik ve 

ödüllendirilme 

mekanizmaları 

bulunmamaktadır.  

Öğretim 

kadrosunu teşvik 

ve ödüllendirme 

mekanizmalarının 

oluşturulmasına 

yönelik planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

kapsamayan bazı 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimin öğretim 

kadrosunu teşvik 

etme ve 

ödüllendirme 

uygulamaları 

öğretim 

elemanlarının 

yetkinlikleri 

dikkate alınarak 

adil ve şeffaf 

şekilde 

sürdürülmektedir 

ve bunlar tüm 

alanları 

kapsamaktadır. 

Ancak uygulama 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Birimin öğretim 

kadrosunun 

teşvik etme ve 

ödüllendirmeye 

ilişkin 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimin tüm alt 

birimlerinde 

öğretim 

kadrosunu, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

teşvik etme ve 

ödüllendirmeye 

ilişkin, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

B.5. Öğrenme Kaynakları 

Fakültemiz, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları (derslik, bilgisayar laboratuvarı, 

kütüphane, toplantı salonu, sergi alanı, bireysel çalışma alanı vb.) konusunda yeterli ve uygun donanıma 

henüz sahip değildir. Çeşitli eksiklikler bulunmaktadır. Zaman içerisinde bu eksiklikler maddi olanaklar 

çerçevesinde giderilmeye çalışılacaktır. 
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B.5.1. Öğrenme kaynakları 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin eğitim-

öğretim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun nitelik 

ve nicelikte 

öğrenme kaynağı 

(sınıf, 

laboratuvar, 

kütüphane, 

stüdyo gibi 

yapılar, ders 

kitapları, insan 

kaynakları, 

öğrenme desteği 

vb.) 

bulunmamaktadır

. 

Birimin eğitim-

öğretim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun nitelik 

ve nicelikte 

öğrenme 

kaynaklarının 

oluşturulmasına 

yönelik planları 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır

. 

Birimin eğitim-

öğretim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun 

nitelik ve 

nicelikte 

öğrenme 

kaynakları 

birimler arası 

denge 

gözetilerek 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir

. 

 

 

Birimde tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik ve 

nitelikte, erişilebilir 

öğrenme kaynakları 

sağlamak üzere 

öğrenme kaynakları 

yönetilmektedir. 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir

.  

Birimin tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik 

ve nitelikte, 

erişilebilir 

öğrenme 

kaynakları, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir

; birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar 

Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu 

Eğitim Alanları Derslikler 

 

Eğitim Alanı Kapasitesi 

0–50 

Kapasitesi 

51–75 

Sınıf 6 5 

Bilgisayar Lab. 1 - 

İnternet Salonu -  

Okuma Salonu -  

Toplam 7 5 
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B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde uygun 

nitelik ve nicelikte 

sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler 

bulunmamaktadır. 

Birimde uygun 

nicelik ve nitelikte 

sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler 

yürütülmesine 

ilişkin (mekân, 

mali ve rehberlik 

desteği sağlamak 

gibi) planlamalar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimin tüm 

birimlerinde uygun 

nicelik ve nitelikte 

sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler 

birimler arası 

denge gözetilerek 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların ve 

faaliyetlerin 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Birimin tüm 

birimlerinde uygun 

nicelik ve nitelikte 

sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler 

kurumsal olarak 

yönetilmektedir 

(yürütmek üzere 

destekler 

sağlanmakta, idari 

örgütlenme 

bulunmakta vb.). 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

Birimin tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik ve 

nitelikte sosyal, 

kültürel ve sportif 

faaliyetler, 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

birimin bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar Fakültenin yeni kurulmuş olmasına bağlı olarak henüz yeterli imkân bulunmamaktadır. 

Önümüzdeki yıllar ile ilgili planlamalar yapılacaktır.  

 

 

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

mediko vs.) 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde uygun 

nitelik ve 

nicelikte tesisler 

ve altyapı 

(yemekhane, 

yurt, teknoloji 

donanımlı 

çalışma alanları; 

sağlık, ulaşım, 

Birimde uygun 

nitelik ve nicelikte 

tesis ve altyapının 

kurulmasına 

ilişkin planlamalar 

bulunmaktadır.   

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

Birimde uygun 

nitelik ve 

nicelikte tesis ve 

altyapı birimler 

arası denge 

gözetilerek 

kurulmuştur. 

Ancak bu tesis 

ve altyapının 

Birimin tüm 

birimlerinde uygun 

nitelik ve nicelikteki 

tesis ve altyapı 

sağlamak üzere 

fiziksel kaynaklar 

ve mekânlar 

bütünsel olarak 

yönetilmektedir. 

Birimin tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik 

ve nitelikte, 

erişilebilir tesis 

ve altyapı 

imkânları, 

kurumsal 

amaçlar 
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bilişim 

hizmetleri) 

bulunmamaktadır

. 

 

 

 

 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamamaktadır, 

birimler arası 

denge 

gözetilmemektedir

. 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir

. 

 

Tüm tesis ve 

altyapıların 

kullanımına ilişkin 

sonuçlar sistematik 

olarak izlenmekte 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir

. 

doğrultusunda 

ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir

; birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar 

 

Tesis ve altyapılar ile yeterlilik durumu  

 

 

Toplantı – Konferans Salonları 

 

 Kapasitesi 

0–50 

Kapasitesi 

51–75 

Kapasitesi 

76–100 

Kapasitesi 

101–150 

Toplantı 

Salonu 

1 - - - 

Konferans 

Salonu 

- - 1 - 

Toplam 1  1  
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Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Cinsi  İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) 

Projeksiyon  5 

Optik Okuyucular  - 

Yazıcılar 8 - 

Baskı makinesi  - 

Fotokopi makinesi 1  

Fotoğraf makinesi -  

Kameralar -  

Televizyonlar -  

Tarayıcı Yazıcı 2  

Evrak İmha Makinesi -  

Güvenlik Kamera 

Sis.(Sayısı) 

16  

Dijital Kayıt Sistemleri 1  

B.5.4. Engelsiz üniversite 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde engelsiz 

üniversite 

uygulamalarına 

ilişkin 

planlamalar 

bulunmamaktadır. 

Engelsiz 

üniversite 

uygulamalarına 

ilişkin planlama 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

birimleri 

kapsamamaktadır. 

Birimde engelsiz 

üniversite 

uygulamaları tüm 

birimleri 

kapsamaktadır. 

Ancak bu 

uygulamanın 

sonuçları 

izlenmemektedir 

Birimdeki tüm 

birimlerde 

sağlanan engelsiz 

üniversite 

uygulamasından 

elde edilen 

bulgular 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

 

Birimdeki tüm alt 

birimlerde 

sağlanan engelsiz 

üniversite 

uygulaması 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır veya 

birim 

ödüllendirilmiştir.   
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Kanıtlar 

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

uygulamaları vb.)  

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1045-engelsiz-universite-birimi-

yonergesi-son-1.pdf 

 

B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde uygun 

nitelik ve 

nicelikte 

rehberlik, 

psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer 

hizmetlerinin 

sağlanmasına 

ilişkin planlama 

bulunmamaktadır

.  

Birimde uygun 

nitelik ve 

nicelikte 

rehberlik, 

psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer 

hizmetlerinin 

sağlanmasına 

ilişkin planlama 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

kapsamamaktadır

. 

Birimde uygun 

nitelik ve 

nicelikte 

rehberlik, 

psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer 

hizmetleri tüm 

birimleri 

kapsayacak 

şekilde 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamanın 

sonuçları 

izlenmemektedir

.  

Birimdeki tüm 

birimlerde sağlanan 

uygun nitelik ve 

nicelikteki rehberlik, 

psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer hizmetleri 

bütünsel olarak 

yönetilmektedir (bu 

hizmetleri yöneten 

bir merkezin olması 

ve bu merkezi 

yöneten idari 

örgütlenme olması 

vb.). Bu hizmetlere 

ilişkin sonuçlar 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir

. 

Birimin tüm 

birimlerindeki 

sağlanan uygun 

nitelik ve 

nicelikteki 

rehberlik, 

psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer 

hizmetleri, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir

; birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

Fakültemiz öğrencilerinin kariyer hizmetleri Kayseri Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve 

Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir. İlgili merkezin yönetmeliğine aşağıdaki bağlantıdan 

ulaşılabilir. 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1066-kayseri-universitesi-kariyer-

planlama-uygulama-ve.pdf 



46 
 

 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

Programların izlenmesi ve değerlendirilmesi Bölüm Akademik Kurularınca yapılmaktadır. Bölümler, 

değerlendirmeleri sonucunda ders kataloglarında revizyonlar yapabilmektedirler. Yapılan değişiklikler 

OBİSİS Bilgi Sistemi içerisinde yer alan Ders Bilgi Paketleri aracılığıyla öğrencilerimizle 

paylaşılmaktadır. 

Fakültemiz henüz mezun vermemiştir. Mezunlarımıza ilişkin program çıktılarının bireylerin ve toplumun 

ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap verdiğine ilişkin geri bildirimlerin önümüzdeki süreçte alınması 

beklenmektedir. Yeni kurulan Fakültemizde Mezun Bilgi Sistemi henüz oluşturulmamıştır. Kayseri 

Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

bünyesinde kurulmuş olan Veri Toplama ve Analiz Alt Çalışma Grubu Mezun Bilgi Sistemi 

oluşturulması çalışmalarına başlamıştır.  

 

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

eğitim programlarını da kapsamaktadır.) 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Program 

çıktılarının 

izlenmesine ve 

güncellenmesine 

ilişkin herhangi bir 

mekanizma 

bulunmamaktadır. 

Program 

çıktılarının 

izlenmesine ve 

güncellenmesine 

ilişkin 

mekanizmalar 

(süreç ve 

performans 

göstergeleri) 

oluşturulmuştur. 

Ancak hiçbir 

uygulama 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

programları 

kapsamamaktadır. 

Tüm programlarda 

program çıktılarının 

izlenmesine ilişkin 

uygulamalar 

gerçekleştirilmiş ve 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak bu 

sonuçların 

değerlendirilmesi, 

karar almalarda ve 

güncellemelerde 

kullanılması 

gerçekleştirilmemiştir.  

Birimde tüm 

programların 

çıktıları sistematik 

olarak (yıllık ve 

program süresinin 

sonunda periyodik 

olarak) ve 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

(eğitim-öğretim 

politikası ve 

amaçları) 

izlenmektedir. Bu 

izleme sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

güncellemeler 

yapılmaktadır. 

Birimde tüm 

programların 

çıktılarının, 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde izlenmesi 

güvence altına 

alınmıştır;  

birimin bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

Ders bilgi paketi hazırlandığında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.  
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B.6.2. Mezun izleme sistemi 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde herhangi 

bir mezun izleme 

sistemi 

bulunmamaktadır. 

Mezun izleme 

sistemine ilişkin 

planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

programları 

kapsamamaktadır.  

Mezun izleme 

sistemine ilişkin tüm 

programları kapsayan 

uygulamalar vardır ve 

bunlardan bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak bu 

sonuçların 

değerlendirilmesi ve 

karar almalarda 

kullanılması 

gerçekleştirilmemiştir. 

Birimde tüm 

programlarda  

Sistematik 

olarak ve 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

(eğitim-

öğretim 

politikası ve 

amaçları) 

mezunlar 

izlenmekte ve 

izlem 

sonuçlarına 

göre tüm 

birimleri ve 

programları 

kapsayan 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birim tüm 

programlarında 

mezunların 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

izlenmesini 

güvence altına 

almış, mezunlar 

kurumun kalite 

güvence 

sisteminin bir 

parçası haline 

gelmiştir;  

birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

Fakültemiz yeni kurulmuş olup henüz bir mezun izleme sistemi bulunmamaktadır.  

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

 

C.1. AraştırmaStratejisi 

Fakültemizin araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceği 

belirlenmiştir. Araştırma stratejimiz belirlenirken fakültemiz ve üniversitemizin bilimsel ve teknolojik 
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alandaki ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve mezunlarımızın donanımlı, ahlaklı ve kalifiye 

birer birey olarak topluma kazandırılması göz önünde bulundurulmuştur. Araştırma hedefleri ise; 

 

 1. Öğretim elemanlarının yayın sayısının artırılması 

  1.1. Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 

 2. Üniversite-Dış paydaş koordinasyonu sağlanması 

  2.1. Fakülte Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinin geliştirilmesi 

2.2.              Fakülte Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinin geliştirilmesi 

 

Proje raporu, yayın, patent gibi çalışmalar üniversitemiz bilimsel araştırma ve teşvik sistemi tarafından 

değerlendirilmektedir.  Her bölümümüzde Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları 

kurulmuştur ve başvurular bu komisyonlar tarafından değerlendirilmektedir. 

 

Yurt içi ve yurt dışı kurumlardan gelen araştırma fırsatları elektronik belge sistemi ve kurumsal mail 

adresleri yoluyla duyurulmaktadır. 

 

 

C.1.1. Birimin araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin tanımlı 

araştırma 

politikası, 

stratejisi ve 

hedefleri 

bulunmamaktadır. 

Birimin, 

araştırmaya bakış 

açısını, araştırma 

faaliyetlerinde 

izleyeceği 

ilkeleri, 

araştırmadaki 

önceliklerini ve 

araştırma 

kaynaklarını 

yönetmedeki 

tercihlerini ifade 

eden araştırma 

Birimin tanımlı 

araştırma politikası, 

stratejisi ve hedefleri 

doğrultusunda yapılan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

değerlendirilmemektedir. 

Birimde tüm 

birimler 

tarafından 

benimsenmiş 

araştırma 

politikası, 

stratejisi ve 

hedefleri ile 

ilgili 

uygulamalar, 

sistematik 

olarak 

izlenmekte 

Birimde 

araştırma 

alanındaki 

faaliyetlerin, 

araştırma 

politikası 

doğrultusunda 

değer 

üretebilmesi 

ve toplumsal 

faydaya 

dönüşebilmesi 

güvence altına 
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politikası,  

stratejisi ve 

hedefleri 

bulunmaktadır. 

Ancak bunları 

hayata geçirmek 

üzere 

mekanizmalar 

veya uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

ve izlem 

sonuçlarına 

göre tüm 

alanları ve 

programları 

kapsayan 

önlemler 

alınmaktadır. 

alınmış ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

paydaşlarca 

benimsenmesi 

sağlanmıştır;  

birimin 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar: Fakültemiz yeni kurulmuş olup, ilgili alanda çalışmalar yapılacaktır.  

 

C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin 

araştırma-

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin 

bir planlama 

bulunmamaktadır. 

Birimin 

araştırma-

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetim ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin 

planlamalar 

(karışmayan ile 

müdahaleci 

spektrumun 

neresinde 

konumlandığı, 

motivasyon ve 

yönlendirme 

işlevinin nasıl 

tasarlandığı, kısa 

ve uzun vadeli 

hedeflerin net ve 

kesin nasıl 

tanımlandığı, 

Birimde tüm 

alanları kapsayıcı 

şekilde araştırma-

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısı kurumsal 

tercihler yönünde 

uygulamaya 

konularak bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçlar 

izlenmemektedir. 

Birimde 

araştırma-

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetimi ile 

ilişkili sonuçlar 

ve paydaş 

görüşleri 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

 

Birimde tüm 

birimleri/alanları 

kapsayan 

araştırma-

geliştirme 

yönetimi, 

kurumsal amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

bütünleştirici, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

birimin 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 
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araştırma 

yönetimi ekibi ve 

görev tanımları) 

bulunmaktadır.  

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

birimin kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

 

 

 

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

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birim 

araştırmaların 

planlaması, 

yürütülmesi 

veya 

yönetilmesinde 

yerel, bölgesel 

ve ulusal 

kalkınma 

hedeflerini ve 

değişimleri 

dikkate 

almamaktadır.  

Birim, 

araştırmaların 

planlamasında, 

yürütülmesinde 

veya 

yönetilmesinde 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedeflerini ve 

değişimleri dikkate 

almaktadır. Ancak 

bu uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamaktadır 

veya birimin 

araştırma politikası, 

hedefleri, 

stratejisine 

yansıtılmamaktadır.  

Birim araştırma 

ile ilişkili tüm 

alanlardaki 

araştırmaların 

planlamasında, 

yürütülmesinde 

veya 

yönetilmesinde 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedeflerini ve 

değişimleri 

dikkate 

almaktadır. 

Ancak bu 

uygulamalarla 

ilgili sonuçlar 

izlenmemektedir.  

 

Birimde 

araştırma 

çıktıları;  yerel, 

bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedefleriyle 

ilişkili olarak 

sistematik ve 

birimin iç kalite 

güvencesi 

sistemiyle 

uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçlarını 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlem 

alınmaktadır. 

Birimde 

araştırmaların; 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedeflerine sosyo-

ekonomik-kültürel 

katkısı ile rekabet 

düzeyinin 

(ulusal/uluslararası)  

değerlendirilmesi 

birimin tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; birimin 

bu hususta kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek alınmaktadır. 

 

C.2 Araştırma Kaynakları 

Fakültemiz bünyesindeki öğretim üyeleri tarafından yürütülecek olan araştırma projeleri ile Yüksek 

Lisans, Doktora için hazırlanan tez projeleri ve diğer projelerin seçimi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve 

bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi konularında Kayseri Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi yetkili ve sorumludur. 
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Fakültemiz öğretim elamanlarının araştırma faaliyetlerine katılımları ve proje yapmaları teşvik 

edilmektedir. Öğretim elemanlarımızın fiziki, teknik ve mali destek talepleri birim bütçesinden imkânları 

dâhilinde karşılanmaktadır. 

 

 

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

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmesi 

için uygun nitelik 

ve nicelikte 

fiziki, teknik ve 

mali kaynakları 

bulunmamaktadır

. 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun nitelik 

ve nicelikte 

fiziki, teknik ve 

mali kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik planları 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır

. 

Birimin 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun 

nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar 

birimler arası 

denge 

gözetilerek 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir

. 

 

Birimde araştırma 

kaynakları, öncelikli 

araştırma alanlarını 

destekleyecek ve 

tüm 

birimleri/alanları 

kapsayacak şekilde 

yönetilmektedir. 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir

. 

Birimin tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik 

ve nitelikte 

fiziki, teknik ve 

mali kaynaklar, 

kurumsal 

amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir

; birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

Araştırma-geliştirme altyapısı ve gelişimine ilişkin kanıtlar 

 

Kayseri Üniversitesi Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Esasları Yönergesi  
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https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1070-gorevlendirme_esaslari_2.pdf 

 

Kayseri Üniversitesi Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Başvuru Formu 

 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1071-

akademik_personel_gorevlendirme_basvuru_formu.pdf 

 

 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetleri için 

üniversite içi 

kaynakları 

bulunmamaktadır. 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

üniversite içi 

kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik 

planları/tanımlı 

süreçleri (BAP 

Yönergesi gibi) 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

uygun nitelik ve 

nicelikte üniversite 

içi kaynaklar 

birimler arası 

denge gözetilerek 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

 

 

Birimde üniversite 

içi kaynaklar, 

öncelikli araştırma 

alanlarını 

destekleyecek ve 

erişilebilir şekilde 

yönetilmektedir. 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

Birimin tüm alt 

birimlerini 

kapsayan 

üniversite içi 

kaynaklar, 

kurumsal amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

birimin bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

BAP Yönergesi  

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1097-kayu-bap-yonerge.pdf 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1070-gorevlendirme_esaslari_2.pdf
https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1071-akademik_personel_gorevlendirme_basvuru_formu.pdf
https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1071-akademik_personel_gorevlendirme_basvuru_formu.pdf
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C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetleri için 

üniversite dışı 

kaynaklara 

herhangi bir 

yönelimi 

bulunmamaktadır. 

Birimin 

üniversite dışı 

kaynakların 

kullanımına 

ilişkin yöntem ve 

destek birimlerin 

oluşturulmasına 

ilişkin planları 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

sürdürebilmek 

için üniversite 

dışı kaynakların 

kullanımını 

desteklemek 

üzere yöntem ve 

destek birimleri 

oluşturulmuş ve 

tüm alanları 

kapsayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına ve 

uygulamalara 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

Birimde, 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

sürdürebilmek 

için üniversite 

dışı kaynakların 

kullanımını 

destekleyen 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde, 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

kurumsal 

amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

sürdürebilmek 

için üniversite 

dışı kaynakların 

kullanımına 

ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 

birimin kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

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

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi ile 

uyumlu doktora 

ve post-doc 

programları 

bulunmamaktadır. 

 

Birimin araştırma 

politikası, 

hedefleri ve 

stratejileri ile 

uyumlu doktora 

ve post-doc 

programlarına 

ilişkin planlar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimde araştırma 

politikası, 

hedefleri ve 

stratejileri ile 

uyumlu ve 

destekleyen 

doktora ve post-

doc programları 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Birimde araştırma 

politikası, 

hedefleri ve 

stratejileri ile 

uyumlu ve 

destekleyen 

doktora ve post-

doc 

programlarının 

çıktıları düzenli 

olarak izlenmekte 

ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde, 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

kurumsal 

amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

sürdürebilmek 

için doktora ve 

post-doc 

programlarına 

ilişkin bütünleşik 

ve olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 

birimin kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

 

 

C.3. Araştırma Yetkinliği 

 

Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için öğretim üyeleri yayın, proje, bildiri 

vs. yapmaları konusunda cesaretlendirilmektedir. Atama ve yükseltme sürecinde araştırma 

performansının değerlendirilmesi Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine göre 

yapılmaktadır. 
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Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için 

çeşitli kongre, sempozyum ve kurslara katılması için maddi destek verilmektedir. Üniversitemiz veri 

tabanı Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile uyumlandırılmış olup, fakültemiz öğretim 

elemanlarının yönetimsel faaliyetleri, yayınları, atıfları, projeleri, patentleri, ödülleri, üyelikleri, bilimsel 

tanınırlık, mesleki ve eğitim etkinlikleri izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin 

geliştirilmesi 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde, öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

yetkinliğinin 

(uzmanlıklar, 

birikim, sayı ve 

dağılım)  

değerlendirilmesine 

ve geliştirilmesine 

yönelik bir 

mekanizma 

bulunmamaktadır. 

Birimde, öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

yetkinliğinin 

değerlendirilmesine 

ve geliştirilmesine 

yönelik planlar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimde, öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

yetkinliğinin 

değerlendirilmesine 

ve geliştirilmesine 

yönelik 

uygulamalar tüm 

alanları kapsayan 

şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Birimde, öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

yetkinliğinin 

değerlendirilmesine 

ve geliştirilmesine 

yönelik 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde, kurumsal 

amaçlar (araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

yetkinliğinin 

değerlendirilmesi 

ve geliştirilmesine 

ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar 

 

Yükseltme ve atanma kriterleri ve uygulamaları 

 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1056-akademik-yukseltme-kriterleri-

yeni.pdf 
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Kayseri Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi 

 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1070-gorevlendirme_esaslari_2.pdf 

 

C.3.2. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik Ortak 

programlar, ortak araştırma birimleri 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde ulusal ve 

uluslararası 

düzeyde birim içi 

ve birimler arası 

ortak programlar ve 

ortak araştırma 

birimleri ile 

araştırma ağlarına 

katılım ve 

işbirlikleri kurma 

gibi çoklu araştırma 

faaliyetleri 

bulunmamaktadır. 

 

 

Birimde ulusal ve 

uluslararası 

düzeyde birim içi 

ve birimler arası 

ortak programlar ve 

ortak araştırma 

birimleri ile 

araştırma ağlarına 

katılım ve 

işbirlikleri kurma 

gibi çoklu araştırma 

faaliyetlerine 

yönelik planlamalar 

ve tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

Birimde ulusal ve 

uluslararası 

düzeyde birim içi 

ve birimler arası 

ortak programlar ve 

ortak araştırma 

birimleri ile 

araştırma ağlarına 

katılım ve 

işbirlikleri kurma 

gibi çoklu 

araştırma 

faaliyetleri ve 

uygulamalar tüm 

alanları kapsayacak 

şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Birimde ulusal ve 

uluslararası 

düzeyde birim içi 

ve birimler arası 

ortak programlar ve 

ortak araştırma 

birimleri ile 

araştırma ağlarına 

katılım ve 

işbirlikleri kurma 

gibi çoklu 

araştırma 

faaliyetler ve 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

Birimde, kurumsal 

amaçlar (araştırma 

politikası, 

hedefleri, stratejisi) 

doğrultusunda 

birim içi ve 

birimler arası , 

ulusal ve 

uluslararası 

düzeyde ortak 

programlar ve 

ortak araştırma 

birimleri, 

işbirlikleri ve 

araştırma ağlarına 

katılım gibi çoklu 

araştırma 

faaliyetlerine ve 

uygulamalarına 

ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek alınmaktadır. 
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C.4. Araştırma Performansı 

 

Fakültemiz araştırma performansı yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporları ile verilere dayalı ve 

periyodik olarak ölçülmekte ve niceliksel olarak değerlendirilmektedir. Araştırma performansının 

iyileştirilmesi için öğretim üyelerimize gerekli destekler sağlanmaktadır. Bununla birlikte akademik 

çalışmaları ile başarı gösteren öğretim elemanları Kayseri Üniversitesi tarafından ödüllendirilmektedir.  

 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesin

e yönelik 

uygulamalar 

bulunmamaktadır

. 

Birimde öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesin

e yönelik 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

(yönetmelik, 

yönerge, süreç 

tanımı, ölçme 

araçları, rehber, 

kılavuz, takdir-

tanıma sistemi, 

teşvik 

mekanizmaları 

vb.)  

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Öğretim 

elemanlarının 

araştırma-

geliştirme 

performansını 

izlemek ve 

değerlendirmek 

üzere tanımlı 

süreçler 

(yönetmelik, 

yönerge, süreç 

tanımı, ölçme 

araçları, rehber, 

kılavuz,  takdir-

tanıma sistemi, 

teşvik 

mekanizmaları vb.) 

tüm alanları kapsar 

şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktadı

r.  

Öğretim 

elemanlarının 

araştırma-

geliştirme 

performansını 

izlemek ve 

değerlendirmek 

üzere tüm 

alanları 

kapsayan 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilere

k önlemler 

alınmaktadır. 

 

 

 

Birimde, kurumsal 

amaçlar (araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

öğretim 

elemanlarının 

araştırma-

geliştirme 

performansının 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesin

e ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 



58 
 

Kanıtlar 

 

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

 

EK 10. Faaliyet ve Proje Bilgileri Formu 

 

C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı 

iyileştirilmesi 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Birimde araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimde araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

uygulamalar tüm 

alanları ve birimleri 

(araştırma 

merkezleri de dâhil) 

kapsar şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır. 

Birimde tüm 

birimlerin 

araştırma 

performansı 

izlenerek 

değerlendirilmekte 

ve karar almalarda 

(performans temelli 

teşvik-takdir 

mekanizmaları vb.) 

kullanılmaktadır. 

Buna ilişkin 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde, kurumsal 

amaçlar (araştırma 

politikası, hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda tüm 

birimlerin araştırma 

performansının 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesine 

ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar: Fakültemiz yeni kurulmuş olup, ilgili alanda çalışmalar yapılacaktır.  
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C.4.3. Araştırma bütçe performansı 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin 

araştırma bütçe 

performansını 

izlemeye yönelik 

uygulamalar 

bulunmamaktadı

r. 

Birimin 

araştırma bütçe 

performansını 

izlemeye ilişkin 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

planlar ve 

süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadı

r veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimin araştırma 

bütçe 

performansını 

izlemeye ve 

değerlendirmeye 

ilişkin 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktadı

r. 

Birimde tüm 

birimlerin 

araştırma bütçe 

performansı 

izlenerek 

değerlendirilmekt

e ve karar 

almalarda (bütçe 

dağılımı vb.) 

kullanılmaktadır. 

Buna ilişkin 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde, kurumsal 

amaçlar (araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda tüm 

birimlerin 

araştırma bütçe 

performansının 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesin

e ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar: Fakültemiz yeni kurulmuş olup, ilgili alanda çalışmalar yapılacaktır.  

 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. ToplumsalKatkıStratejisi 

 

Fakültemiz topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme 

faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin ilgili kısmını içeren güncel verileri kamuoyuyla fakülte 

web sayfasından paylaşmaktadır. Sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği belirli 

dönemlerde bilgi işlem personelimiz tarafından takip edilmektedir. 
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D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin tanımlı 

toplumsal katkı 

politikası, 

hedefleri ve 

stratejisi 

bulunmamaktadır. 

Birimin, 

toplumsal katkı 

faaliyetlerinde 

izleyeceği 

ilkeleri, 

öncelikleri ve 

kaynaklarını 

yönetmedeki 

tercihlerini ifade 

eden toplumsal 

katkı politikası, 

hedefleri ve 

stratejisi 

bulunmaktadır. 

Ancak bunları 

hayata geçirmek 

üzere 

mekanizmalar 

veya uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

Birimin tanımlı 

toplumsal katkı 

politikası, hedefleri ve 

stratejisi doğrultusunda 

yapılan uygulamalar 

bulunmaktadır. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

değerlendirilmemektedir. 

Birimde tüm 

birimler 

tarafından 

benimsenmiş 

toplumsal 

katkı 

politikası, 

hedefleri ve 

stratejisi ile 

ilgili 

uygulamalar, 

sistematik 

olarak 

izlenmekte 

ve izlem 

sonuçlarına 

göre tüm 

alanları ve 

programları 

kapsayan 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde 

toplumsal 

katkı 

faaliyetlerinin, 

toplumsal 

katkı politikası 

doğrultusunda 

değer 

üretebilmesi 

ve toplumsal 

faydaya 

dönüşebilmesi 

güvence altına 

alınmış ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

paydaşlarca 

benimsenmesi 

sağlanmıştır;  

birimin 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar: Fakültemiz yeni kurulmuş olup, ilgili alanda çalışmalar yapılacaktır.  

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin toplumsal 

katkı süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin 

bir planlaması 

bulunmamaktadır. 

Birimin 

toplumsal katkı 

süreçlerinin, 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedefleri ile 

ilişkili ve diğer 

süreçlerle 

(eğitim- öğretim, 

ar-ge) bütünleşik 

olarak yönetimi 

Birimde 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapılanması 

Kurumsal 

tercihler yönünde 

ve tüm alanları 

kapsayıcı şekilde 

uygulamaya 

Birimde 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi ile 

ilişkili sonuçlar 

ve paydaş 

görüşleri 

sistematik ve 

birimin iç kalite 

güvence 

sistemiyle 

Birimde tüm 

birimleri/alanları 

kapsayan 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

bütünleştirici, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 
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ve organizasyonel 

yapılanmasına 

(süreçler ve görev 

tanımları vb.) 

yönelik planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

konularak bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçlar 

izlenmemektedir. 

uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlem 

alınmaktadır.  

 

uygulamalarla 

birimin 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 

birimin kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

 

 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

 

Fakültemizin toplumsal katkı için ayrılmış yeterli mali kaynağı bulunmamaktadır. Toplumsal katkı 

faaliyetlerimiz akademik birimlerimiz ve öğretim elamanlarımız tarafından gerçekleştirilecek 

faaliyetlerden oluşacaktır.  

 

D.2.1. Kaynaklar 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin 

toplumsal katkı 

faaliyetlerini 

sürdürebilmesi 

için uygun nitelik 

ve nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakları 

bulunmamaktadır

. 

Birimin 

toplumsal katkı 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun 

nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

Birimin 

toplumsal katkı 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun 

nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar 

birimler arası 

denge 

gözetilerek 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

Birimde fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, toplumsal 

katkı faaliyetlerini 

destekleyecek ve 

tüm birimleri 

kapsayacak şekilde 

yönetilmektedir. 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

Birimde tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik 

ve nitelikte 

fiziki, teknik ve 

mali kaynaklar, 

kurumsal 

amaçlar 

(toplumsal katkı 

hedefleri ve 

stratejisi) 

doğrultusunda 

ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir
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bulunmamaktadı

r veya tüm alt 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir

. 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir

. 

; birimin bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

Fakültemizin toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin periyodik 

olarak izlemesi ve iyileştirilmesine yönelik yeterli düzeyde çalışması bulunmamaktadır.  Önümüzdeki 

dönemde toplumsal katkı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere çeşitli mekanizmaların 

oluşturulması hedeflenmektedir. 

D.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde toplumsal 

katkı 

performansının 

izlenmesine ve 

iyileştirilmesine 

yönelik 

uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Birimde toplumsal 

katkı 

performansının 

izlenmesine ve 

iyileştirilmesine 

yönelik 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimde toplumsal 

katkı 

performansının 

izlenmesine ve 

iyileştirilmesine 

yönelik 

uygulamalar tüm 

alanları ve birimleri 

kapsar şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır. 

Birimde tüm 

birimlerin 

toplumsal katkı 

performansı 

izlenerek 

değerlendirilmekte 

ve karar almalarda 

kullanılmaktadır. 

Buna ilişkin 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde, kurumsal 

amaçlar (toplumsal 

katkı politikası, 

hedefleri, stratejisi) 

doğrultusunda tüm 

birimlerin 

toplumsal katkı 

performansının 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesine 

ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 
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E. YÖNETİM SİSTEMİ 

 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

 

Fakültemizin organları;  

 

Dekan: 

Fakültemizin en üst amiri Dekan’dır. 

 

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

2547 sayılı Kanun'un 16. maddesi gereğince kurulan Fakülte organları, bu organların seçimleri, görev 

süreleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 

Madde 16 – a. (Değişik: 14/4/1982 - 2653/2 md.) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan 

Dekan, Rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim 

Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten Dekan yeniden atanabilir.  

 

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en 

çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. 

Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan 

fazla sürerse yeni bir dekan atanır. 

  

b. Görev, yetki ve sorumlulukları:  

(1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri 

arasında düzenli çalışmayı sağlamak,  

(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor 

vermek,  



64 
 

(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile 

ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 

(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,  

(5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.  

 

Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve 

geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal 

hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir 

şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol 

edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur 

 

Fakülte Kurulu:  

Madde 17 – a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin 

başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki 

profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı 

doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.  

 

Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde 

fakülte kurulunu toplantıya çağırır.  

 

b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 

(1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, 

plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,  

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 

(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

 

Fakülte Yönetim Kurulu:  
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Madde 18 – a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın başkanlığında Fakülte Kurulunun 

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu 

dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, 

eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. 

 

b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki 

görevleri yapar: 

 

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 

(2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,  

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 

(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri 

hakkında karar vermek,  

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Bölüm Başkanı   

Madde 21 – Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden 

fazla bölüm bulunamaz. Bölüm, Bölüm Başkanı tarafından yönetilir. 

  

Bölüm Başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı 

takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekan tarafından, fakülteye bağlı yüksekokullarda 

müdürün önerisi üzerine dekan tarafından, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine 

rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. 

Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak 

bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı 

yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve 

araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden 

sorumludur. 
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E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin 

misyonuyla 

uyumlu ve 

stratejik 

hedeflerini 

gerçekleştirmeyi 

sağlayacak bir 

yönetim modeli 

ve 

organizasyonel 

yapılanması 

bulunmamaktadı

r. 

Birimin misyon 

ve stratejik 

hedeflerine 

ulaşmasını 

güvence altına 

alan yönetim 

modeli ve idari 

yapılanması; tüm 

süreçler 

tanımlanarak, 

süreçlerle 

uyumlu yetki, 

görev ve 

sorumluluklar 

belirlenerek 

tanımlanmıştır. 

Ancak bu model 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadı

r veya 

uygulamalar tüm 

birimleri 

kapsamamaktadı

r.  

Birimin misyon 

ve stratejik 

hedeflerine 

ulaşmasını 

güvence altına 

alan yönetim 

modeli ve idari 

yapılanması, 

süreçlerle 

uyumlu olarak 

ve tüm 

birimleri/alanlar

ı kapsayacak 

şekilde 

oluşturulmuştur 

ve bu 

doğrultuda 

yapılan 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar 

elde edilmiştir. 

Ancak bu 

sonuçların 

izlenmesi 

yapılmamaktadı

r.  

Birimde tüm 

birimleri ve alanları 

kapsayan yönetim 

modeli ve idari 

yapılanması ile 

ilişkili 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte, 

paydaşların görüşleri 

alınmakta ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

güncellemeler 

gerçekleştirilmektedi

r.  

Birimde çok 

sesliliği, etkin 

karar vermeyi, 

değişime uyum 

sağlamayı ve 

paydaşların 

temsil 

edilmesini 

güvence altına 

alan ve 

kurumsal 

amaçların 

gerçekleştirilme

si için gerekli 

ortamı sağlayan 

yönetim modeli 

ve idari 

yapılanması 

(yasal 

düzenlemeler 

çerçevesinde 

kurumsal 

yaklaşım, 

gelenekler, 

tercihler) 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin kendine 

özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

Yönetim modeli ve organizasyon şeması  
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EK 11. Develi İslami İlimler Fakültesi Organizasyon Şeması 

 

Organizasyon şemasına aşağıdaki bağlantıdan da ulaşılabilir. 

 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/yonetim/Organizasyon-Semasi/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-

Fakultesi/2/137 

 

E.1.2. Süreç yönetimi 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde eğitim-

öğretim, araştırma-

geliştirme, 

toplumsal katkı ve 

yönetim sistemine 

ilişkin süreçler 

tanımlanmamıştır. 

Birimde eğitim-

öğretim, 

araştırma-

geliştirme, 

toplumsal katkı 

ve yönetim 

sistemine ilişkin 

süreçler 

tanımlanmıştır. 

Ancak 

uygulamalar bu 

süreçlerle 

uyumlu değildir 

veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimde tüm birimleri 

ve alanları 

kapsayacak şekilde 

tüm süreçler 

tanımlanmıştır ve tüm 

uygulamalar süreçler 

doğrultusunda 

gerçekleştirilmektedir. 

Ancak süreç 

performans sonuçları 

izlenmemekte veya 

süreç performans 

sonuçları karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Birimde tüm birimleri 

ve alanları 

kapsayacak şekilde 

yönetilen süreçler 

ilişkin sonuçlar, 

performans 

göstergeleriyle 

sistematik olarak 

izlenmekte, 

paydaşların görüşleri 

alınmakta ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta ve 

ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

güncellemeler 

gerçekleştirilmektedir. 

Birimde stratejik 

hedeflerle 

uyumlu ve tüm 

alanları kapsayan 

süreç yönetim 

modeli 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

birimin 

tamamında 

benimsemiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; bu 

hususta birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar: Fakültemiz yeni kurulmuş olup, ilgili alanda çalışmalar yapılacaktır.  

 

 

https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/yonetim/Organizasyon-Semasi/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/2/137
https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/yonetim/Organizasyon-Semasi/KAYU-Develi-Islami-Ilimler-Fakultesi/2/137
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E.2. Kaynakların Yönetimi 

Fakültemizde insan kaynakları yönetimi uygulamaları süreci personel ihtiyacının planlanmasıyla 

başlamaktadır. Akademik personel ihtiyaçları bölüm başkanlıkları tarafından idareye bildirilmekte, 

akademik ya da idari personel ihtiyaçları Rektörlüğe yazılı olarak iletilmektedir. Rektörlükten kadro 

talebimize olumlu dönüş yapıldığında ilana çıkılmakta ve şartları sağlayan adaylardan seçim 

yapılmaktadır. İşe başlayan personelden iş gereklerini sağlayacak şekilde performans göstermeleri 

beklenmektedir. İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve 

liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere rektörlük tarafından düzenlenen 

eğitimlere katılımları sağlanmaktadır. 

Her yılın genel bütçesi ödenekleri aylık periyotlar halinde düzenli bir şekilde takip edilip gerekli 

ödemeler yapılmaktadır. Her mali yıl genel bütçe teklifi hazırlanıp, İdari Mali İşler Daire Başkanlığına 

sunulmaktadır. Fakültemiz akademik ve idari personelinin mali özlük haklarının düzenli bir şekilde 

hazırlanması ve gerekli ödemelerin yapılması sağlanmaktadır. 

Fakültemiz taşınır kayıt kontrol sistemi dâhilinde yapılan alımların kayıtları ve depodan kullanıma 

sunulmaları düzenli bir şekilde yürütülmekte ve yılsonu raporları hazırlanarak gerekli birimlere 

gönderilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde insan 

kaynakları 

yönetimine ilişkin 

tanımlı bir 

politika ve 

süreçler 

bulunmamaktadır. 

Birimde insan 

kaynakları 

yönetimi 

politikası ile 

bununla uyumlu 

olarak 

tanımlanmış 

süreçleri 

bulunmaktadır. 

Ancak bunları 

hayata geçirmek 

üzere 

mekanizmalar 

veya uygulamalar 

bulunmamaktadır.   

Birimin insan 

kaynakları 

politikası ve 

stratejik hedefleri 

ile uyumlu olarak, 

insan kaynakları 

süreçleri 

doğrultusunda 

uygulamalar 

bulunmaktadır ve 

bu uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Birimde tüm 

birimleri 

kapsayan insan 

kaynakları 

yönetimi 

uygulamalarına 

ilişkin sonuçlar 

sistematik olarak 

izlenmekte, 

paydaş görüşleri 

alınmakta ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde 

stratejik 

hedeflerle 

uyumlu ve tüm 

alanları 

kapsayan insan 

kaynakları 

yönetim modeli 

sürdürülebilir 

ve olgunlaşmış 

uygulamalarla 

birimin 

tamamında 

benimsemiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; bu 

hususta birimin 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar: Fakültemiz yeni kurulmuş olup, ilgili alanda çalışmalar yapılacaktır.  

 

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde finansal 

kaynakların 

yönetimine ilişkin 

tanımlı süreçler 

bulunmamaktadır. 

Birimde finansal 

kaynakların 

yönetimine ilişkin 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya mevcut 

uygulamalar tüm 

Birimin stratejik 

hedefleri ile 

uyumlu olarak, 

tanımlı süreçlere 

göre finansal 

kaynakların 

yönetimine ilişkin 

uygulamalar 

bulunmaktadır ve 

bu uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

Birimde tüm 

alanları 

kapsayacak 

şekilde yürütülen 

finansal 

kaynakların 

yönetimi 

uygulamalarına 

ilişkin sonuçlar 

sistematik olarak 

izlenmekte, 

paydaş görüşleri 

Birimde 

stratejik 

hedeflerle 

uyumlu ve tüm 

alanları 

kapsayan 

finansal 

kaynakların 

yönetimi 

sürdürülebilir 

ve olgunlaşmış 

uygulamalarla 
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alanları 

kapsamamaktadır. 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

alınmakta ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

birimin 

tamamında 

benimsemiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; bu 

hususta birimin 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar: Fakültemiz yeni kurulmuş olup, ilgili alanda çalışmalar yapılacaktır.  

 

 

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 

 

Fakültemizde faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere aşağıdaki 

sistemler kullanılmaktadır: 

1. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS)  

2. Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS)  

3. Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS)  

4. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)  

5. Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS) 

 

Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin güvenliği ve 

üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği kişisel şifre yöntemleri ile sağlanmaktadır. 
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E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde bilginin 

edinimi, 

saklanması ve 

kullanılmasına 

destek olacak 

herhangi bir 

bilişim sistemi 

bulunmamaktadır

. 

Birimde 

kurumsal bilginin 

edinimi, 

saklanması ve 

kullanılmasına 

destek olacak 

bilgi yönetim 

sistemleri 

bulunmaktadır.  

Ancak bu 

sistemler 

birbirleriyle 

bütünleşik 

değildir veya tüm 

alanları 

kapsamamaktadır

. 

Birimde tüm 

alanları kapsayan, 

tüm süreçleri 

destekleyen 

(eğitim-öğretim, 

araştırma-

geliştirme, 

toplumsal katkı, 

kalite güvencesi) 

ve entegre bilgi 

yönetim sistemi 

bulunmaktadır ve 

bu sistemin 

kullanılması 

yönünde bazı 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Ancak bilgi 

sistemi karar 

almalarda 

kullanılmamaktadı

r ve sistemin 

kullanımıyla ilgili 

sonuçlar 

izlenmemektedir.   

Birimde tüm süreçleri 

destekleyen entegre 

bilgi yönetim 

sistemine ve 

kullanımına ilişkin 

sonuçlar sistematik 

olarak izlenmekte, 

paydaş görüşleri 

alınmakta ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

güncellemeler 

gerçekleştirilmektedir

. 

Kurumsal 

amaçlar 

doğrultusund

a 

sürdürülebilir 

ve 

olgunlaşmış 

entegre bilgi 

yönetim 

sistemi 

birimin 

tamamında 

benimsenmiş 

ve güvence 

altına 

alınmıştır; bu 

hususta 

birimin 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta 

ve bu 

uygulamaları

n bir kısmı 

diğer birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar 

 

Bilgi yönetim sistemi ve bu sistemin fonksiyonları 

 

 EK 12. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) Ekran Görüntüsü 

 EK 13. Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) Ekran Görüntüsü 

 EK 14. Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) Ekran Görüntüsü 

 EK 15. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)Ekran Görüntüsü  

 EK 16. Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS)Ekran Görüntüsü 
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E.3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde bilgi 

güvenliği ve 

güvenirliğinin 

sağlanmasına 

ilişkin 

uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

Birimde bilgi 

güvenliği ve 

güvenirliğinin 

sağlanmasına 

yönelik tanımlı 

süreçler ve 

planlamalar 

bulunmaktadır.  

Ancak bu süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

Birimde bilgi 

güvenliği ve 

güvenirliğinin 

sağlanmasına 

yönelik bütünleşik 

uygulamalar 

bulunmakta ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

 

Birimde bilgi 

güvenliği ve 

güvenirliğinin 

sağlanmasına 

yönelik 

uygulamalar 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumsal 

bilginin 

güvenliği ve 

güvenirliği 

sürdürülebilir 

ve olgunlaşmış 

uygulamalarla 

birimin 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; bu 

hususta birimin 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar 

 

Bilgi güvenliğini ve güvenirliğini sağlamaya yönelik süreçler ve uygulamalar 

 

Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1085-28-haziran-2019-cuma.pdf 

 

E.4. Destek Hizmetleri 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikler 

kapsamında gerekli teknik şartname ve belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde rekabet unsurunu öne çıkararak 

kurum dışından idari ve/veya destek hizmetlerinin alımları yapılmaktadır.  
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Fakültemiz ihtiyaçları akademik ve görevli idari personelin ihtiyaç listesini Dekanlığa bildirmesi ve 

Dekanlığın uygun görmesiyle tedarik süreci başlatılmaktadır. İhtiyaç listesi mutemet tarafından 

düzenlenerek onay alınması için teklif hazırlanmaktadır. Onay Belgesi 4734 Sayılı Kanuna uygun olarak 

hazırlanmaktadır. Onay Belgesi sonuçlandıktan sonra Piyasa araştırması yapılmakta ve teklifler 

istenmektedir. Piyasa Araştırması Teklifler-Zabıt-Sözleşme Tasarısı-Taahhüt Evrakı ile bunlara ilişkin 

belgeler incelenerek yaklaşık maliyet cetveli hazırlanmaktadır. Daha sonra, ayrıntılı, açık ve gerekçeli 

Ön Mali kontrol talep yazısı ve eki işlem dosyası 3 nüsha olarak hazırlanmaktadır. Dekanlığın uygun 

görmesiyle ödeme emrine bağlanan evraklar imzalanmakta ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 2 

nüsha olarak gönderilmektedir. 

 

 

E.4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde, 

dışarıdan temin 

edilen malların 

ve destek 

hizmetlerinin 

uygunluğunu ve 

kalitesini 

değerlendirmek 

üzere tanımlı 

kriterler ve 

süreçler 

bulunmamaktadı

r.   

Birimde, 

dışarıdan temin 

edilen destek 

hizmetlerinin ve 

malların 

uygunluğunu, 

kalitesini ve 

sürekliliğini 

güvence altına 

almak üzere bazı 

tanımlı süreçler 

ve mekanizmalar 

(tedarik süreci, 

uygunluk ve 

kalite kriterleri 

gibi) 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

süreçler 

doğrultusunda 

yapılan 

uygulamalar 

bulunmamaktadı

r veya 

uygulamalar tüm 

alanları 

kapsamamaktadı

r. 

Birimde, dışarıdan 

temin edilen tüm 

mallardan ve destek 

hizmetlerinden 

beklenen kalite 

düzeylerinin iç kalite 

güvence sistemi 

kapsamında 

planlanması, 

değerlendirilip 

iyileştirilmesi 

yönünde 

uygulamalar 

gerçekleştirilmektedi

r. Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Birimde, 

dışarıdan tedarik 

edilen tüm 

hizmetlerin ve 

malların kalitesini 

güvence altına 

almak üzere 

tedarikçilerle 

yakın işbirlikleri 

yürütülmekte, 

tedarikçilerin 

performansı ve 

memnuniyetleri 

sistematik olarak 

izlenerek 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilmekt

e ve gerekli 

önlemler 

alınmaktadır. 

 

 

Birimde 

dışarıdan temin 

edilen mal ve 

hizmetlerin 

kalite 

düzeylerini, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

güvence altına 

almak üzere 

tedarik zinciri 

yönetilmektedir

; bu hususta 

birimin 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

birimler 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar: Fakültemiz yeni kurulmuş olup, ilgili alanda çalışmalar yapılacaktır.  
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E.5. KamuoyunuBilgilendirmeveHesapVerebilirlik  

 

Fakülte yönetiminde hesap verme sorumluluğunun sağlanabilmesi için, yönetimin her aşama ve 

birimindeki faaliyet ve işlemlerinde şeffaflık ilkesi benimsenmektedir. Şeffaflık kapsamında 

gizlilik düzeyindekiler dışında tüm bilgi ve belgelere ulaşılabilmektedir. Fakültemizin eğitim-

öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili 

güncel veriler kamuoyuyla islamiilimler.kayseri.edu.tr web sayfası üzerinden paylaşılmaktadır. 

 

Fakültemizin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik izlediği 

politikalarda aşağıda verilen üniversitemiz yönetim politikaları temel alınmaktadır. 

Üniversitemizin yönetim politikaları aşağıda verilmiştir:  

 

Yönetim Politikası 

 

• Sürekli iyileştirmeye ve paydaş memnuniyetine odaklanan bir yükseköğretim kurumu olmak. 

• Katılımcı yönetim anlayışıyla aidiyet duygusu geliştirerek, kaliteyi kurum kültürü haline 

getirmek. 

• ‘Kayseri Üniversiteli olmak’ bilincinin oluşmasına yönelik adil, şeffaf, hesap verebilen bir 

yönetim anlayışı benimsemek. 

• Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara duyarlı sürdürülebilir bir yükseköğretim kurumu olmak. 
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E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin 

faaliyetlerine 

ilişkin kamuoyunu 

bilgilendirmemek 

üzere tanımlı 

ilkeleri ve 

mekanizmaları 

bulunmamaktadır.  

Birim, 

faaliyetlerine 

ilişkin kamuoyunu 

bilgilendirmeyi 

ilkesel olarak 

benimsemek üzere 

bir politika 

tanımlamış, 

kamuoyunu 

bilgilendirme 

yöntem ve 

süreçlerini 

belirlemiştir. 

Ancak bu politika 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

Birimin kamuoyunu 

bilgilendirmek 

üzere belirlediği 

ilkeler ve süreçler 

doğrultusunda, tüm 

alanları kapsayan 

kamuoyunu 

bilgilendirme 

uygulamalarından 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Birimin 

kamuoyunu 

bilgilendirme 

faaliyetlerine 

ilişkin bulgular 

izlenmekte,   

paydaş görüşleri 

alınmakta ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimin 

kamuoyunu 

bilgilendirme 

faaliyetleri 

kurumsal amaçlar 

ve değerler 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

güvence altına 

alınmış ve birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; bu 

hususta birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek alınmaktadır. 

Kanıtlar: Fakültemiz yeni kurulmuş olup, ilgili alanda çalışmalar yapılacaktır.  

E.5.2. Hesap verme yöntemleri 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin hesap 

verme yöntemleri 

ve mekanizmaları 

bulunmamaktadır. 

 

Birim hesap 

vermeyi ilkesel 

olarak benimsemiş, 

yöntem ve 

süreçlerini 

belirlemiştir. 

Ancak bu ilkeler ve 

süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

Birimin hesap 

vermek üzere 

benimsemiş olduğu 

ilkeler ve süreçler 

doğrultusunda 

yaptığı 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir.  Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Birimin hesap 

verme faaliyetleri 

sonucunda elde 

edilen bulgular 

izlenmekte, paydaş 

görüşleri alınmakta 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Birimin hesap 

verme ilkeleri, 

kurumsal amaçlar 

ve değerler 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

güvence altına 

alınmış ve birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; bu 

hususta birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek alınmaktadır. 

 

Kanıtlar: Fakültemiz yeni kurulmuş olup, ilgili alanda çalışmalar yapılacaktır.  
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F. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bakanlar Kurulunun 18.05.2018 tarihli kararına göre, Kayseri Üniversitesi bünyesinde Develi 

İslami İlimler Fakültesi kuruldu. Kayseri Üniversitesi Senatosunun aldığı karar gereğince Millî 

Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından, Develi İslami İlimler 

Fakültesi’nin kurulmasına dair alınan karar Resmî Gazete’nin 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 

numaralı sayısında yayımlandı. Develi İslami İlimler Fakültesi, eğitim-öğretim hizmetleri 

yanında, araştırma-geliştirme, bilimsel proje üretme ve bulunduğu şehrin sosyo-kültürel 

yapısının gelişmesine yönelik araştırma ve toplumsal faaliyetler de yürütmektedir. 

Fakülte bünyesinde üç bölüm bulunmaktadır. Temel İslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din 

Bilimleri Bölümü, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü hâlihazırda öğrencisi bulunmaktadır. Develi 

İslami İlimler Programı bünyesinde birinci öğretimde 72 öğrenci öğrenim görmektedir. Fakülte 

bünyesinde ikinci öğretim bulunmamaktadır. 

Üniversitelerin hedefi olan çağdaş eğitim ve öğretim seviyesine ulaşmaları ancak kurumsal 

kimliklerini geliştirmeleri, kurumu meydana getiren tüm öğelerin niteliklerini ve paydaşların 

kuruma olan bağlılıklarını artırmaları ile mümkün olabilir. Fakültemizde tüm kalite süreçleri 

Kayseri Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi’ne uygun olarak sürdürülmektedir. Birim Kalite 

Komisyonumuz oluşturulmuş ve fakültemizin 2019 yılı raporumuz hazırlanmıştır. Akademik ve 

idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması 

ve yürütülmesi süreçlerine yönelik iyileştirmeye açık yönlerimiz tespit edilmiş olup, bu konuda 

eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Stratejik Planımızın hazırlanması 

kalite çalışmaları konusundaki önceliklerimizden birisidir. Bu bağlamda stratejik planımızın 

hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Birimimizin Üniversitemiz kalite 

güvence, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve yönetim politikalarıyla 

uyumlu politikalarını belirlemesi, tüm programlarında yaygınlaştırması ve sonuçları izlemesi de 

önemli önceliklerden biridir.     

Fakültemizin iç ve dış paydaş analizlerinin yapılması, iç ve dış paydaşların süreçlere katılımının 

sağlanması noktasında birtakım eksiklikleri bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu 

eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar yapılması planlanmaktadır.  

Fakültemizin kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi açısından 

güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri aşağıda sıralanmıştır. 

1- Üstünlükler 
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- Alanında güçlü genç akademik kadrosunun olması, 

- Üniversitemiz bünyesinde Seyrani Araştırma Merkezinin kurulacak olması Fakültemizin bu 

merkezden yararlanacak olması, 

- Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin olması, 

- Fakültenin kamu kuruluşları ile iletişiminin iyi olması, 

-  Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinden 

(KAYSEM) Fakültemiz öğrencileri ve personelinin yararlanabiliyor olması, 

- Fakültemiz yerleşke alanının geniş olması, sosyal ve kültürel aktiviteleri teşvik edici imkânların 

oluşturulacak olması. 

2- Zayıflıklar 

- Bölümlerin akademik personel sayısının yetersizliği, 

- Fakültemiz eğitim alanlarının tamamlanamamışolması, 

- Fakültemizde yeterli sayıda bilgisayar ve diğer cihazlarınbulunmaması, 

- Yerleşke içerisinde sosyal, kültürel ve sportif alanların tamamlanmamış olması, 

- İdari mekanizmadaki performans değerlendirme sisteminin yetersizliği, 

-Ulusal ve uluslararası araştırma imkânlarının yeterince bulunmaması, 

- Yardımcı araştırıcı (araştırma görevlisi, uzman, teknisyen) kadrolarındaki eksikliğin 

giderilememesi. 

- Sosyal ve kültürel faaliyetler için fiziksel ortamın yetersizliği, 

- Ulaşım güçlükleri 

Fakültemiz bünyesinde 12 adet sınıf, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet konferans salonu ve 

kampüs alanında da 1 adet kütüphane mevcuttur. Fakültemizde teorik bilginin uygulamaya 

aktarılması önceliklerimiz arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle dış paydaşlardan gelen 

görüşler doğrultusunda iç paydaşlarımızın üstün gayreti ile bu doğrultuda faaliyet 

göstermekteyiz. Ayrıca Fakültemizin eğitim amaçları belirli dönemlerde, iç ve dış paydaşlardan 

bilgi alınarak gözden geçirilmektedir.  
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Eğitim programı çıktıları, programın amaçlarına uygun ve program çıktılarını içerecek şekilde 

tanımlanmış olup, fakültemiz internet sayfasında ders içerikleri yer almaktadır. Fakültemizin 

sürekli iyileştirmeye yönelik bir stratejik planı bulunmakta, bu plana göre her yıl idare faaliyet 

raporu oluşturulmakta ve yine fakültemiz internet adresinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Faaliyetlerine başlamış olan Kalite Komisyonumuz, YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği ve 

Kayseri Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi doğrultusunda iyileştirme faaliyetlerini 

sürdürecektir. 

Birimimizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, insan kaynakları, finansal 

kaynakları ve yönetim sistemine ilişkin süreçlerini yeniden tanımlaması ve uygulamaların bu 

süreçler dahilinde gerçekleştirilerek sonuçların izlenmesi ve paydaşlarla görüş alış verişlerinde 

bulunularak önlemlerin alınması gerekmektedir.  
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EKLER 
 

 

EK 1. Kayseri Üniversitesi’nin Stratejik Amaç ve Hedefleri (2020-2024) 
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EK 2. Develi İslami İlimler Fakültesi’nin Stratejik Amaç ve Hedefleri 

 

Amaçlar 

Amaç 1: Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü 

yetiştirmek. 

Amaç 2: Fakültenin değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal kapasite ve kültür 

altyapısını oluşturmak. 

Amaç 3: Toplumun farklı kesimleri ile işbirliği içerisinde girişimci ve proje odaklı çalışmayı 

benimsemek ve akademik faaliyetlerde bulunmak. 

Hedefler 

Hedef 1.1: Öğrenme ve sosyal yaşam ortamları geliştirerek, öğrencilerin akademik ve bireysel 

gelişimini desteklemek. 

Hedef 1.2: Öğretim programlarının etkinlik ve verimliliklerini artırmak. 

Hedef 1.3: Öğretimi derslik dışına taşımak ve deneyimsel yöntemleri geliştirmek. 

Hedef 1.4: Öğretim elemanlarının niteliğini geliştirmek. 

Hedef 1.5: Öğrenci değişim programları için altyapı oluşturmak. 

Hedef 2.1: Fakültenin tanınırlığını artırmak. 

Hedef 2.2: Yerleşkelerin altyapı ve fiziksel olanaklarını iyileştirmek. 

Hedef 2.3: Yönetim bilişim alt yapısını oluşturmak. 

Hedef 2.4: Aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştirmek. 

Hedef 3.1: Öğretim elemanlarının ve akademik faaliyetlerin sayısını artırmak. 

Hedef 3.2: Proje üretme kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak. 

Hedef 3.3: Fakültenin üretme potansiyelini, ekonominin ve toplumun yararına sunmak. 
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EK 3.  Birim Kalite Komisyonu Görevlendirme Yazısı 
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EK 4. Birim Kalite Komisyonlarının Oluşturulması ve Birim İç 

Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik Birim Yöneticilerini 

Bilgilendirme Toplantısı 
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EK 5. Birim İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik Birim 

Kalite Komisyonu Üyelerine Yapılan Bilgilendirme Toplantısı 
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EK 6 – İç paydaş anket ve değerlendirme sonucu
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EK 7. Uluslararası Öğrenci Kontenjan Yazısı 
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EK 8 – Akademik Danışman Listesi 

 

DEVELİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

AKADEMİK DANIŞMAN LİSTESİ 

 

BİRİM ADI SINIF DANIŞMAN 

DEVELİ 

İSLAMİ 

İLİMLER 

FAKÜLTESİ 

 

 

1. SINIF 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SELAHATTİN 

AYDEMİR 

 

ARŞ. GÖR. ZEHRA BETÜL AKSOY 
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EK 9. Fakülte ve Bölüm Kurul Kararları (Norm Kadro Planlaması) 
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EK 10. Faaliyet ve Proje Bilgileri Formu 
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EK 11. Develi İslami İlimler Fakültesi Organizasyon Şeması 
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EK 12. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) Ekran Görüntüsü 
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EK 13. Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) Ekran Görüntüsü 
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EK 14. Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) Ekran Görüntüsü 
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EK 15. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)Ekran Görüntüsü 

 

EK 16. Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS)Ekran 

Görüntüsü 
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Ek 17: Fakültemiz kalite komisyonu ile birim iç değerlendirme raporu 

hazırlama ve kalite süreçleri hakkında yapılan bilgilendirme toplantısı 
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BİRİM KALİTE KOMİSYONU ONAY SAYFASI 

 

 
 
 
Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak yetkim dâhilinde; Birim Kalite Güvence Komisyonu Üyeleri 
tarafından hazırlanan bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  
        
  
 
(Kayseri-24.01.2019) 
        
  
Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ 
 
 
 

Birim Kalite Güvence Komisyonu Üyeleri 
 
 

Başkan 
 

Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ 
 

 
 
 
 

Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ                                        Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA 
Üye                                                                                      Üye 

 
 
 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Elif ÇAKMAK İGALÇI                                Fakülte Sekreteri Ali DURKUT 
                                        Üye                                                                                              Üye 
 
 

Kübra AYDOĞAN  
Üye  (Öğrenci Temsilcisi) 


