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BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 
 
     
1. Tarihsel Gelişimi  
Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu'na bağlı olarak 3/5/2002 tarihli 24763 sayılı Resmî Gazete ‘de 
yayımlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle faaliyetlerine başlamıştır. Mersin 
Üniversitesi'nde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kalan alanlarda 
yaşam boyu öğrenim anlayışına paralel ve dünya standartlarında eğitim vermeyi amaçlayan 
merkezimiz; sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanlarda eğitim faaliyetleri 
sunmaktadır. Yaşam boyu eğitim çerçevesinde sürekli eğitim programları açarak bilgi, birikim ve 
deneyimini bireysel ve kurumsal boyutta bölge halkına sunmakla da görevlidir. Eğitim verirken, 
teorik eğitimi, uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri 
kazanması amacını taşırken tüm çalışmalarında Mersin Üniversitesi’nin kalite ve standartlarını 
korumakla yükümlüdür. Bu kapsamda; 

 Sertifikalı ve Katılım Belgeli eğitimler, 
 Teorik, Teknik ve Uygulamalı eğitimler 

 Hizmet içi eğitimler 

 Kurslar, Hobi eğitimleri 
 Seminerler, konferanslar 

 Yabancı Dil Eğitimleri 
 Danışmanlık hizmetleri 
 Kurumsal işbirlikler, 
 Mesleki yeterlilik eğitimleri, 
 Projeler ve 

 Sosyal sorumluluk etkinlikleri gibi faaliyetleri sürdürmektedir. 

Hedef kitlemizi; yaş sınırı olmaksızın öğrenciler, yetişkinler, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum 
ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar oluşturmaktadır. MEÜSEM, alanında uzman 
Mersin Üniversitesi Akademik kadrosu ile gerek kurumların kendi yerinde, gerekse Üniversite 
bünyesindeki derslik, laboratuvar ve atölyelerini kullanarak eğitim, sınav ve belgelendirme 
faaliyetlerini sürdürürken, sürekli eğitim merkezleri başta olmak üzere diğer kuruluşlara 
rehberlik ve liderlik görevini, sosyal sorumluluk çerçevesinde yerine getirmektedir. 
Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesini 
sağlamaktadır. 

 
2. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  
Misyon  
 
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, 
bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel değerler ışığında, 
modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm 
dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve 
araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretimini toplum yararına sunarak bölgesel ve 
ulusal alanda gelişmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır. 
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Vizyon 
 
Ulusal ve uluslararası düzeyde vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanat ile 
öğrencilerini, mezunlarını, çalışanlarını ve toplumu yaşam boyu öğrenmeyle bütünleştiren, 
kalite odaklı, engelsiz ve uluslararası tanınırlığa sahip bir üniversite olmaktır. 

 
Topluma yönelik faaliyetleri geliştirerek Üniversite-Halk iletişimini artırmak, yerel ağ ve internet 
hizmetleri ile teknik destek hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin arttırılması, kursiyerlere 
sunulan fiziksel, sosyal ve akademik destek hizmetlerinin geliştirilmesi, İnsan kaynakları 
yönetimi uygulamalarının güçlendirilerek personelin yetkinliğinin artırılması ve hizmet içi 
eğitimlerle sürekliliğinin sağlanması Merkezimizin belirlediği hedeflerdendir.  
 
       

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
 
A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 
Değerlendirme yılı itibariyle kurumun stratejik hedeflerine katkı sağlamaya yönelik birim 
tarafından belirlenen ve Faaliyet Bilgi Sistemine girişi yapılan faaliyetlerin gerçekleşme 
durumları ile birim kalite hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme düzeyleri belirtilmelidir. Bu 
bölümde ayrıca, gerçekleştirilemeyen faaliyetlerin ve hedefleri gerçekleştirilememe sebepleri 
de belirtilmelidir. 
 
A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ x ☐ 
Birimde/Bölümde, 
stratejik plan 
kapsamında 
tanımlanmış misyon, 
vizyon, stratejik 
amaçlar 
bulunmamaktadır. 

Birimde/Bölümde, 
Kurumun stratejik planı 
kapsamında tanımlanmış 
ve kuruma özgü misyon, 
vizyon, stratejik amaç ve 
hedefleri bulunmaktadır. 

Stratejik plan kapsamında 
stratejik amaçlar ve 
hedeflerle uyumlu 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Stratejik plan kapsamında 
stratejik amaçlar ve 
hedefler doğrultusundaki 
gerçekleştirilen 
uygulamalar izlenmekte ve 
paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek önlemler 
alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, sürdürülebilir 
ve örnek gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar:  
Kanıt KG/A.1.1/1 Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Bölüm faaliyetleri ve performans sonuçları 
Kanıt KG/A.1.1/2 Eğitim sonu anket değerlendirme formu 

 
 

A.2. İç Kalite Güvencesi 
Birimde oluşturulan iç kalite güvencesi sistemi, bu sistem çerçevesinde sağlanan sürekli 
iyileştirmeler, Birim Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları ile birimde kalite 
kültürünü yaygınlaştırmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmelidir.  
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A.2.1. Birim Kalite Komisyonu 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ x ☐ ☐ ☐ 
Kurumda/Birimde 
kalite güvencesi 
süreçlerini yürütmek 
üzere oluşturulmuş bir 
kalite komisyonu 
bulunmamaktadır.  

Kalite komisyonunun 
yetki, görev ve 
sorumlulukları ile 
organizasyon yapısı 
tanımlanmıştır.  

Kalite komisyonu kurumun 
kalite güvencesi çalışmalarını 
etkin, kapsayıcı, katılımcı, 
şeffaf ve karar alma 
mekanizmalarında etkili 
biçimde yürütmektedir.  

Kalite komisyonu çalışma 
biçimi ve işleyişi 
izlenmekte ve bağlı 
iyileştirmeler 
gerçekleştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, sürdürülebilir 
ve örnek gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır.  
 

 
Kanıtlar:  
Kanıt KG/A.2.1-1 Birim düzeyinde kalite yapılanmaları ve çalışma grupları   

 
A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları  

(PUKÖ - Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al -  çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ x ☐ ☐ 
Kurumda/Birimde 
tanımlanmış bir iç 
kalite güvencesi 
sistemi 
bulunmamaktadır. 

Kurumda/Birimde iç 
kalite güvencesi süreç 
ve mekanizmaları 
tanımlanmıştır.   

İç kalite güvencesi sistemi 
kurumun/birimin geneline 
yayılmış, şeffaf ve bütüncül 
olarak yürütülmektedir.   

Kurumda/birimde İç kalite 
güvencesi sistemi 
mekanizmaları izlenmekte 
ve ilgili paydaşlarla birlikte 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, sürdürülebilir 
ve örnek gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar:  
Kanıt KG/A.2.2-1 Kalite güvencesi rehberi gibi tanımlı süreç belgeleri 
Kanıt KG/A.2.2-2 İş akış şemaları, takvim, görev ve sorumluluklar ve paydaşların rollerini gösteren kanıtlar 
Kanıt KG/A.2.2-3 Geri bildirim yöntemleri 
Kanıt KG/A.2.2-4 Paydaş katılımına ilişkin belgeler 
 

 
A.3. Paydaş Katılımı 
Birimin iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımları ve katkı vermeleri sağlamaya 
yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır. 
 
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 

☐ ☐ x ☐ ☐ 
İç kalite güvencesi 
sistemine paydaş 
katılımını sağlayacak 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır.   

Kurumda/birimde kalite 
güvencesi, eğitim ve 
öğretim, araştırma ve 
geliştirme, toplumsal katkı, 
yönetim sistemi ve 
uluslararasılaşma 
süreçlerinin PUKÖ 
katmanlarına paydaş 
katılımını sağlamak için 
planlamalar bulunmaktadır.  

Tüm süreçlerdeki 
PUKÖ katmanlarına 
paydaş katılımını 
sağlamak üzere 
Kurumun geneline 
yayılmış mekanizmalar 
bulunmaktadır. 

Paydaş katılım 
mekanizmalarının 
işleyişi izlenmekte ve 
bağlı iyileştirmeler 
gerçekleştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar:  
Kanıt KG/ A.3.1-1 Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılan veri toplama araçları ve yöntemi (Anketler, 

odak grup toplantıları, çalıştaylar, bilgi yönetim sistemi vb.) 
Kanıt KG/ A.3.1-2 Karar alma süreçlerinde paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler 
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A.4. Uluslararasılaşma 
Üniversitenin uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda birimde yürütülen, 
periyodik olarak izlenen ve iyileştirilen faaliyetler hakkında bilgi verilmelidir.  
 
A.4.1. Uluslararasılaşma politikası kapsamındaki uygulamalar 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ x ☐ ☐ ☐ 
Kurumda tanımlı bir 
uluslararasılaşma 
politikası 
bulunmamaktadır. 

Kurumun misyon ve 
hedefleriyle uyumlu, ilan 
edilmiş bir 
uluslararasılaşma 
politikası bulunmaktadır. 

Kurumun 
uluslararasılaşma 
uygulamaları ilgili 
birimlere yayılmış, 
benimsenmiş ve kalite 
politikasıyla uyumludur. 

Kurumun uluslararasılaşma 
politikası doğrultusunda 
birimde/bölümde yapılan 
uygulamalar sistematik ve 
kurumun iç kalite güvencesi 
sistemi ile uyumlu olarak 
izlenmekte ve ve izlem 
sonuçlarına göre 
iyileştirilmeler 
yapılmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, sürdürülebilir 
ve örnek gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
Kanıt KG/A.4.1-1 Bölüm faaliyetlerinin ve hedeflerinin Üniversite’nin Uluslararasılaşma politikasının 

gerçekleştirilmesine katkısı (Bir matris üzerinde, bölüm faaliyet ve hedeflerinin politikayı 
oluşturan unsurlarla eşleştirilmesi gösterilebilir.) (Üniversitenin Uluslararasılaşma Politikasına 
Üniversite’nin web sayfası Üniversitemiz/Politikalar bölümünden ulaşılabilir.) 

B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
 
B.1. Araştırma Stratejisi 
Kurumun stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer 
üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri hakkında 
bilgi verilmelidir. 
 
B.1.1. Kurumun araştırma politikası, stratejisi ve hedefleri kapsamındaki uygulamalar 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ x ☐ ☐ 
Kurumun tanımlı 
araştırma politikası, 
stratejisi ve hedefleri 
bulunmamaktadır. 

Kurumun, araştırmaya 
bakış açısını, araştırma 
faaliyetlerinde izleyeceği 
ilkeleri, araştırmadaki 
önceliklerini ve araştırma 
kaynaklarını yönetmedeki 
tercihlerini ifade eden 
araştırma politikası,  
stratejisi ve hedefleri 
bulunmaktadır.  

Kurumun tanımlı araştırma 
politikası, stratejisi ve 
hedefleri doğrultusunda 
bölümde yapılan 
uygulamalar 
bulunmaktadır.  

Kurumda araştırma 
politikası, stratejisi ve 
hedefleri ile ilgili 
uygulamalar izlenmekte 
ve izlem sonuçlarına 
göre önlemler 
alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
Kanıt AG/B.1.1-1 Araştırma politikası, stratejisi ve hedefleri (Araştırma Politikasına Üniversite’nin web sayfası 

Üniversitemiz/Politikalar bölümünden, strateji ve hedeflere Üniversitenin Stratejik Planından 
ulaşılabilir.) 

 
 
 

 

http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/politikalarimiz/mersin-universitesi-uluslararasilasma-politikasi
http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/politikalarimiz/mersin-universitesi-uluslararasilasma-politikasi
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B.1.2. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ x ☐ ☐ 
Araştırmalarında yerel, 
bölgesel ve ulusal 
kalkınma hedeflerini ve 
değişimleri dikkate 
almamaktadır. 

Araştırmaların 
planlanmasında yerel, 
bölgesel ve ulusal 
kalkınma hedefleri ve 
değişimleri dikkate 
alınmaktadır. 

Araştırmalar yerel, 
bölgesel ve ulusal 
kalkınma hedefleri ve 
değişimleri dikkate 
alınarak 
yürütülmektedir. 

Araştırma çıktıları 
izlenmekte ve izlem 
sonuçları yerel, 
bölgesel ve ulusal 
kalkınma hedefleriyle 
ilişkili olarak 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 

 
 
B.2 Araştırma Kaynakları 
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için kurumun/birimin sahip olduğu fiziki altyapısı, 
kurumun/birimin sağladığı araştırma destekleri ve bunların etkin kullanımı, iç ve dış paydaşlarla 
iş birliği, dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etme konularında bilgi verilmelidir. 
 
B.2.1. Araştırma kaynakları (Fiziki, Teknik, Mali)  
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ x ☐ 
Araştırma ve 
geliştirme 
faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için 
yeterli kaynak 
bulunmamaktadır. 

Araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini 
sürdürebilmek için 
uygun nitelik ve nicelikte 
fiziki, teknik ve mali 
kaynakların 
oluşturulmasına yönelik 
planlar bulunmaktadır. 

Araştırma ve geliştirme 
kaynakları, araştırma 
stratejisi ve birimler arası 
denge gözetilerek 
yönetilmektedir. 

Araştırma kaynaklarının 
yeterliliği ve çeşitliliği 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
Kanıt AG/B.2.1-1 Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel) 

 
 
B.2.2. Üniversite dışı kaynaklara yönelim 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

x ☐ ☐ ☐ ☐ 
Kurumun/Birimin 
araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri 
için üniversite dışı 
kaynaklara herhangi 
bir yönelimi 
bulunmamaktadır. 

Kurumun/Birimin 
üniversite dışı 
kaynakların kullanımına 
ilişkin yöntem ve destek 
birimlerin 
oluşturulmasına ilişkin 
planları bulunmaktadır. 

Kurumun/Birimin 
araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini araştırma 
stratejisi doğrultusunda 
sürdürebilmek için 
üniversite dışı kaynakların 
kullanımını desteklemek 
üzere yöntem ve birimler 
oluşturulmuştur. 

Kurumda/Birimde, 
araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinde üniversite 
dışı kaynakların kullanımını 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar 

 

 
B.3. Araştırma Yetkinliği 
Araştırma yetkinliğinin sürdürmek ve iyileştirmek için yürütülen çalışmalar açıklanmalıdır. 
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B.3.1. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ x ☐ 
Kurumda/Birimde ulusal 
ve uluslararası düzeyde 
ortak programlar ve 
ortak araştırma birimleri 
oluşturma yönünde 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Kurumda/Birimde ulusal 
ve uluslararası düzeyde 
ortak programlar ve 
ortak araştırma birimleri 
ile araştırma ağlarına 
katılım ve iş birlikleri 
kurma gibi çoklu 
araştırma faaliyetlerine 
yönelik planlamalar ve 
mekanizmalar 
bulunmaktadır. 

Kurumda/Birimde 
ulusal ve uluslararası 
düzeyde ortak 
programlar ve ortak 
araştırma faaliyetleri 
yürütülmektedir. 

Ulusal ve uluslararası 
düzeyde kurum/birim içi 
ve kurumlar/birimler 
arası ortak programlar 
ve ortak araştırma 
faaliyetleri izlenmekte 
ve ilgili paydaşlarla 
değerlendirilerek 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
Kanıt AG/B.3.1-1 Kurumun dâhil olduğu araştırma ağları, kurumun ortak programları ve araştırma birimleri, ortak 

araştırmalardan üretilen çalışmalar 
Kanıt AG/B.3.1-2 Paydaş geri bildirimleri 

 
 

B.4. Araştırma Performansı 
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin periyodik olarak ölçülmesi, değerlendirmesi ve 
sonuçlarının yayımlanmasına ilişkin uygulamalar ile araştırma ve geliştirme performansını 
iyileştirilme çalışmalarıyla ilgili açıklama yapılmalıdır.  . 
 
 

B.4.1. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ x ☐ ☐ ☐ 
Kurumda/birimde 
araştırma 
performansının 
izlenmesine ve 
değerlendirmesine 
yönelik mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Kurumda/birimde araştırma 
performansının izlenmesine 
ve değerlendirmesine 
yönelik ilke, kural ve 
göstergeler bulunmaktadır. 

Araştırma 
performansının 
izlenmesine ve 
değerlendirmesine 
yönelik ilke, kural ve 
göstergeler 
bulunmaktadır. 

Araştırma performansı 
izlenmekte ve ilgili 
paydaşlarla 
değerlendirilerek 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, sürdürülebilir 
ve örnek gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
Kanıt AG/B.4.1-1 Araştırma performansının izlenmesine (Üniversite sıralamaları, dış değerlendirme raporları vb.) ve 

iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 
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C. TOPLUMSAL KATKI 

 
C.1. Toplumsal katkı stratejisi 
Toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel, bölgesel 
ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütülen uygulamalar hakkında bilgi 
verilmelidir. 
 
C.1.1. Kurumun toplumsal katkı politikası, stratejisi ve hedefleri kapsamındaki uygulamalar 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ x ☐ 
Kurumun toplumsal 
katkı politikası, 
hedefleri ve stratejisi 
bulunmamaktadır. 

Kurumun, toplumsal katkı 
faaliyetlerinde izleyeceği 
ilkeleri, öncelikleri ve 
kaynaklarını yönetmedeki 
tercihlerini ifade eden 
toplumsal katkı politikası, 
hedefleri ve stratejisi 
bulunmaktadır. 

Kurumun toplumsal 
katkı politikası, hedefleri 
ve stratejisi 
doğrultusunda bölümde 
yapılan uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Kurumda toplumsal katkı 
politika, hedef ve 
stratejileri izlenmekte ve 
ilgili paydaşlarla 
değerlendirilerek 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
Kanıt TK/C.1.1-1 Toplumsal katkı politikası, stratejisi, hedefleri ve performans göstergeleri (Birimle ilişkilendirilen 

ve Faaliyet Bilgi Sistemine yüklenen faaliyetler ile değerlendirme yılı içerisinde ki gerçekleşme 
düzeyleri) 

 
 
C.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 
Toplumsal katkı faaliyetleri sürdürebilmek için sahip olunan uygun nitelik ve nicelikte fiziki, 
teknik ve mali kaynaklara ile bu kaynakların etkin şekilde kullanımını hakkında bilgi verilmelidir. 
 
 

C.2.1. Kaynaklar 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ x ☐ ☐ ☐ 
Toplumsal katkı 
faaliyetlerinin 
sürdürülebilmesi için 
yeterli kaynak 
bulunmamaktadır. 

Toplumsal katkı 
faaliyetlerini 
sürdürebilmek için 
uygun nitelik ve nicelikte 
fiziki, teknik ve mali 
kaynakların 
oluşturulmasına yönelik 
planlar bulunmaktadır. 

Toplumsal katkı 
kaynakları toplumsal 
katkı stratejisi ve 
birimler/bölümler arası 
denge gözetilerek 
yönetilmektedir. 

Toplumsal katkı 
kaynaklarının yeterliliği ve 
çeşitliliği izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
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C.3. Toplumsal Katkı Performansı 
Kurumun toplumsal katkı stratejisi ve hedeflerine katkı sağlamak üzere birim tarafından 
yürütülen faaliyetlerin periyodik olarak izlenmesi ve iyileştirme faaliyetleri hakkında bilgi 
verilmelidir. 
  
 

C.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ x ☐ ☐ ☐ 
Toplumsal katkı 
performansının 
izlenmesine ve 
iyileştirilmesine yönelik 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Toplumsal katkı 
performansının 
izlenmesine ve 
değerlendirmesine 
yönelik ilke, kural ve 
göstergeler 
bulunmaktadır.  

Toplumsal katkı 
performansının 
izlenmesine ve 
iyileştirilmesine yönelik 
oluşturulan mekanizmalar 
kullanılmaktadır. 

Toplumsal katkı 
performansı izlenmekte 
ve ilgili paydaşlarla 
değerlendirilerek 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
Kanıt TK/C.3.1-1 Toplumsal katkı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar 

 

 

D. YÖNETİM SİSTEMİ 

D.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 
Kurumun, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve 
idari yapılanma hakkında bilgi verilmelidir.  
 
D.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ x ☐ 
Birimde, Kurumun 
misyonuyla uyumlu ve 
stratejik hedeflerini 
gerçekleştirmeyi 
sağlayacak bir yönetim 
modeli ve 
organizasyonel 
yapılanması 
bulunmamaktadır. 

Kurumun misyon ve 
stratejik hedeflerine 
ulaşmasını güvence altına 
alan yönetim modeli ve 
idari yapılanması; tüm 
süreçler tanımlanarak, 
süreçlerle uyumlu yetki, 
görev ve sorumluluklar 
belirlenmiştir. 

Yönetim modeli ve 
organizasyonel 
yapılanma birim ve 
alanların genelini 
kapsayacak şekilde 
faaliyet göstermektedir. 

Yönetim ve 
organizasyonel 
yapılanmaya ilişkin 
uygulamalar izlenmekte 
ve iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
Kanıt YS/D.1.1-1 Yönetişim modeli ve organizasyon şeması 
Kanıt YS/D.1.1-2 Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair 

uygulamalar/kanıtlar 
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D.1.2. Süreç yönetimi 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ x ☐ 
Kurumda eğitim ve 
öğretim, araştırma ve 
geliştirme, toplumsal 
katkı ve yönetim 
sistemine ilişkin 
süreçler 
tanımlanmamıştır. 

Kurumda eğitim ve 
öğretim, araştırma ve 
geliştirme, toplumsal 
katkı ve yönetim sistemi 
süreç ve alt süreçleri 
tanımlanmıştır. 

Kurumun genelinde 
tanımlı süreçler 
yönetilmektedir. 

Kurumda süreç yönetimi 
mekanizmaları izlenmekte 
ve ilgili paydaşlarla 
değerlendirilerek 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, sürdürülebilir 
ve örnek gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
Kanıt YS/D.1.2-1 Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları (Uzaktan eğitim 

dahil) (Kanıt belge olarak Süreç Faaliyet Planlaması MEÜ.KY.PL-003 ve Süreç Faaliyet İzleme 
Formu MEÜ.KY.FR-048 kullanılabilir)  

 
D.2. Kaynakların Yönetimi 
Birim kaynaklarının (insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının) etkin 
ve verimli kullanımına ilişkin bilgi verilmelidir.  

 
D.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ x ☐ 
Kurumda/Birimde 
insan kaynakları 
yönetimine ilişkin 
tanımlı süreçler 
bulunmamaktadır. 

Kurumda/Birimde insan 
kaynakları yönetimine 
ilişkin olarak stratejik 
hedefler ile uyumlu 
tanımlı süreçler 
bulunmaktadır. 

Birimde, Kurumun 
genelinde insan 
kaynakları yönetimine 
ilişkin uygulamalar 
tanımlı süreçlere uygun 
biçimde yürütülmektedir. 

Birimde, kurumun İnsan 
kaynakları yönetimi 
süreçleri izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
Kanıt YS/D.2.1-1 İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin birimde yapılan uygulamalar (Yetkinlik, işe 

alınma, hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb.) 

 
D.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ x ☐ 
Kurumda/Birimde 
finansal kaynakların 
yönetimine ilişkin 
tanımlı süreçler 
bulunmamaktadır. 

Kurumda/Birimde 
finansal kaynakların 
yönetimine ilişkin 
olarak stratejik hedefler 
ile uyumlu tanımlı 
süreçler bulunmaktadır. 

Birimde, kurumun 
genelinde finansal 
kaynakların yönetime ilişkin 
uygulamalar tanımlı 
süreçlere uygun biçimde 
yürütülmektedir. 

Birimde, kurumun 
finansal kaynakların 
yönetimi süreçleri 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
Kanıt YS/D.2.2-1 Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar (Kaynak dağılımı, 

kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kaynak çeşitliliği) 
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D.3. Destek Hizmetleri 
Dışarıdan alınan destek hizmetleri uygunluğu, kalitesi ve sürekliliğini güvence altına alan 
uygulamalar hakkında bilgi verilmelidir. 
 
D.3.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ x ☐ 
Kurumda/Birimde, 
dışarıdan temin edilen 
malların ve destek 
hizmetlerinin 
uygunluğu, kalitesi ve 
sürekliliğini 
değerlendirmek üzere 
tanımlı süreçler 
bulunmamaktadır. 

Kurumda/Birimde, 
dışarıdan temin edilen 
destek hizmetlerinin ve 
malların uygunluğunu, 
kalitesini ve sürekliliğini 
güvence altına almak 
üzere tanımlı süreçler 
bulunmaktadır. 

Birimde, kurumun 
genelinde dışarıdan temin 
edilen destek hizmetlerin 
ve malların uygunluğunu, 
kalitesini ve sürekliliğini 
sağlayan mekanizmalar 
işletilmektedir. 

Kurumda/Birimde hizmet 
ve malların uygunluğu, 
kalitesi ve sürekliliğini 
sağlayan mekanizmalar 
izlenmekte ve ilgili 
paydaşların geri 
bildirimleri alınarak 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, sürdürülebilir 
ve örnek gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
Kanıt YS/D.3.1-1 Tedarik edilen hizmetlerin, malların ve tedarikçilerin listesi 
Kanıt YS/D.3.1-2 Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler 

 
D.4. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik 
Eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içeren tüm faaliyetleri 
hakkındaki bilgilerin açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlama ve kamuoyunu 
bilgilendirme araçları hakkında bilgi verilmelidir. 
 

D.4.1. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ x ☐ 
Kurumda/Birimde 
kamuoyunu 
bilgilendirmek ve 
hesap verebilirliği 
gerçekleştirmek üzere 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Kurumda/Birimde şeffaflık 
ve hesap verebilirlik 
ilkeleri doğrultusunda 
kamuoyunu bilgilendirmek 
üzere tanımlı süreçler 
bulunmaktadır. 

Birim, kurumun tanımlı 
süreçleri doğrultusunda 
kamuoyunu 
bilgilendirme ve hesap 
verebilirlik 
mekanizmalarını 
işletmektedir. 

Birimde, kurumun 
kamuoyunu bilgilendirme 
ve hesap verebilirlik 
mekanizmaları izlenmekte 
ve paydaş görüşleri 
doğrultusunda 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 
Kanıtlar: 
Kanıt YS/D.4.1-1 Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ile ilişkili olarak benimsenen ilke, kural ve 

yöntemler  
Kanıt YS/D.4.1-2 Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe ilişkin uygulama örnekleri 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu başlık altında, birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi Sistemi,  
Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak 
sunulması beklenmektedir.  

Birim ve bünyesindeki programlar, daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve 
birime/programa sunulmuş bir Geri Bildirim Raporu varsa bu raporda belirtilen gelişmeye açık 
yönlerin giderilmesi için alınan önlemler, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan 
iyileştirmeler ve ilerleme kaydedilemeyen noktaların neler olduğu açıkça sunulmalı ve mevcut 
durum değerlendirmesi ayrıntılı olarak verilmelidir. 



 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 

Gösterge Açıklama/İlgili Birimler 
2020 Yılı 
Gösterge 

Değeri 
 

Kurumsal Bilgiler    

1. Toplam Akademik Personel Sayısı 1  

2. Toplam İdari Personel Sayısı  2  

3. Araştırma alanları (Lab. vb.) miktarı (m2) 
Bilgisayar Laboratuvarı ve Diğer Laboratuvar 
(3 Adet) 

132 m² 

4. İdari Alanların Miktarı (m2) İdari Ofisler (8 Adet) 216 m² 

A. Kalite Güvencesi Sistemi   

1. Birimin İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri 
Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık Geribildirim 
ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı  

İç paydaşlara yönelik (Öğrenci, İdari Personel, 
Akademik Personel vb.) yürüttüğü faaliyetlere 
ve uygulamalara ilişkin geribildirim ve 
değerlendirme toplantı sayıları 

 

2. Birimin Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri 
Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık Geribildirim 
ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı  

Dış paydaşlara yönelik (Sektör, Tedarikçiler, 
Mezunlar, Bakanlıklar, Belediyeler gibi) 
yürüttüğü geribildirim ve değerlendirme 
toplantı sayıları 

 

3. Akademik Personel Memnuniyeti (%)   

4. İdari Personel Memnuniyet Oranı (%)   

B. Araştırma ve Geliştirme   

1. Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 

Kurum dışından Ulusal veya uluslararası 
kuruluşlar tarafından desteklenen ve 
tamamlanan proje sayısı  
Web sayfalarında “PANO” bölümü bulunan birimlerde, 
Kanıt belge olarak hazırlanacak  “tamamlanan dış destekli 
projeler” listesi, bölümün web sayfası pano bölümünde 
oluşturulacak “2021 Yili Birim Ic Degerlendirme Raporu” 
klasörü içinde oluşturulacak “2021 Yili Birim Performans 
Gostergeleri Kanit Belgeleri” alt klasörü içine yüklenmeli 
ve gösterge değeri olarak yazılan sayıya link olarak 
verilmelidir .   
 
Web Panosu bulunmayan birimlerde, Kanıt belge olarak 
hazırlanacak “tamamlanan dış destekli projeler” listesi 
raporun EKLER bölümüne ilave edilmelidir.   

- 

2. Devam Eden Dış Destekli Proje Sayısı 

Kurum dışından Ulusal veya uluslararası 
kuruluşlar tarafından desteklenen ve devam 
eden proje sayısı. 
Web sayfalarında “PANO” bölümü bulunan birimlerde, 
Kanıt belge olarak hazırlanacak  “devam eden dış destekli 
projeler” listesi”, bölümün web sayfası pano bölümünde 
oluşturulacak “2021 Yili Birim Ic Degerlendirme Raporu” 
klasörü içinde oluşturulacak “2021 Yili Birim Performans 
Gostergeleri Kanit Belgeleri” alt klasörü içine yüklenmeli 
ve gösterge değeri olarak yazılan sayıya link olarak 
verilmelidir .   

- 



 

 

 
Web Panosu bulunmayan birimlerde, Kanıt belge olarak 
hazırlanacak “devam eden dış destekli projeler”  listesi 
raporun EKLER bölümüne ilave edilmelidir.   

3. Tamamlanan Dış Destekli Projelerin Yıllık 
Toplam Bütçesi 

 
 

 

4. Devam Eden Dış Destekli Projelerin Toplam 
Bütçesi 

  

5. Devam Eden Dış Destekli Toplam Proje 
Bütçesinin Devam Eden Dış Destekli Proje 
Sayısına Oranı 

  

6. Tamamlanan Yıllık Uluslararası İşbirlikli Proje 
Sayısı  

Kurum dışından uluslararası kişi ya da 
kuruluşlar ile birlikte yürütülen ve 
tamamlanan proje sayısı. 
Web sayfalarında “PANO” bölümü bulunan birimlerde, 
Kanıt belge olarak hazırlanacak “tamamlanan uluslararası 
işbirlikli projeler” listesi, bölümün web sayfası pano 
bölümünde oluşturulacak “2021 Yili Birim Ic 
Degerlendirme Raporu” klasörü içinde oluşturulacak 
“2021 Yili Birim Performans Gostergeleri Kanit Belgeleri” 
alt klasörü içine yüklenmeli ve gösterge değeri olarak 
yazılan sayıya link olarak verilmelidir .   
 
Web Panosu bulunmayan birimlerde, Kanıt belge olarak 
hazırlanacak “tamamlanan uluslararası işbirlikli projeler” 
listesi raporun EKLER bölümüne ilave edilmelidir.   

 

7. Devam Eden Uluslararası İşbirlikli Proje Sayısı  

Kurum dışından uluslararası kişi ya da 
kuruluşlar ile birlikte yürütülen ve devam 
eden proje sayısı. 
Web sayfalarında “PANO” bölümü bulunan birimlerde, 
Kanıt belge olarak hazırlanacak “devam eden uluslararası 
işbirlikli projeler” listesi, bölümün web sayfası pano 
bölümünde oluşturulacak “2021 Yili Birim Ic 
Degerlendirme Raporu” klasörü içinde oluşturulacak 
“2021 Yili Birim Performans Gostergeleri Kanit Belgeleri” 
alt klasörü içine yüklenmeli ve gösterge değeri olarak 
yazılan sayıya link olarak verilmelidir .   
 
Web Panosu bulunmayan birimlerde, Kanıt belge olarak 
hazırlanacak “devam eden uluslararası işbirlikli projeler” 
listesi raporun EKLER bölümüne ilave edilmelidir.   

 

8. Uluslararası İşbirlikli Projelerin Toplam 
Bütçesi  

  

9. Devam Eden Uluslararası İşbirlikli Projelerin 
Toplam Bütçesi  

 
 

10.  Sonuçlanan Patent, Faydalı Model veya 
Tasarım Sayısı 

 

Öğrenci, öğretim elemanı veya üniversitede 
istihdam edilen çalışanlarca başvurusu yapılan 
ve değerlendirme yılı içinde başvurusu olumlu 
sonuçlanan patent, faydalı model veya 
tasarım sayısı.  
Üniversite adresli olmayan ancak öğrenci, 
araştırmacı veya öğretim elemanları 
tarafından yapılan şahsi başvurular 
değerlendirmeye dâhildir. 
Web sayfalarında “PANO” bölümü bulunan birimlerde, 
Kanıt belge olarak hazırlanacak “patent, faydalı model 
veya tasarım” listesi, bölümün web sayfası pano 
bölümünde oluşturulacak “2021 Yili Birim Ic 

 



 

 

Degerlendirme Raporu” klasörü içinde oluşturulacak 
“2021 Yili Birim Performans Gostergeleri Kanit Belgeleri” 
alt klasörü içine yüklenmeli ve gösterge değeri olarak 
yazılan sayıya link olarak verilmelidir .   
 
Web Panosu bulunmayan birimlerde, Kanıt belge olarak 
hazırlanacak “patent, faydalı model veya tasarım” listesi 
raporun EKLER bölümüne ilave edilmelidir.   

11. Uluslararası Patent Belgesi Sayısı 

Patent/Faydalı Model Belge alma süreci genel 
itibari ile Başvuru > İnceleme > Kamuoyuna 
Açıklanma > Varsa İtiraz > Belge Hazırlanması 
olarak özetlenebilir. Bu bölüme “European 
Patent Office vb.” aracılığı ile uluslararası 
bazda ilgili süreci tanımlanmış ve belgesi 
hazırlanmış/kurum ya da kişi tarafından teslim 
alınmış patent sayısı  
Web sayfalarında “PANO” bölümü bulunan birimlerde, 
Kanıt belge olarak hazırlanacak  liste, bölümün web 
sayfası pano bölümünde oluşturulacak “2021 Yili Birim Ic 
Degerlendirme Raporu” klasörü içinde oluşturulacak 
“2021 Yili Birim Performans Gostergeleri Kanit Belgeleri” 
alt klasörü içine yüklenmeli ve gösterge değeri olarak 
yazılan sayıya link olarak verilmelidir .   
 
Web Panosu bulunmayan birimlerde, Kanıt belge olarak 
hazırlanacak liste raporun EKLER bölümüne ilave 
edilmelidir.   

 

12. Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Sayısı  

Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Belge 
alma süreci genel itibari ile Başvuru > 
İnceleme > Kamuoyuna Açıklanma > Varsa 
İtiraz > Belge Hazırlanması olarak 
özetlenebilir.  
Bu bölüme “Türk Patent Enstitüsü, European 
Patent Office vb.”” aracılığı ile ilgili süreci 
tanımlanmış ve belgesi hazırlanmış/kurum ya 
da kişi tarafından teslim alınmış patent sayısı 
sorulmaktadır. 

 

13. Öğretim Elemanlarının Faal Durumda Olan 
Teknoloji Şirketi Sayısı  

*Kurumunuza ait bir teknopark var ise 
Teknopark içerisindeki firmalardan 
kurumunuz öğretim elemanlarına ait olan 
teknoloji Şirket sayısı sorulmaktadır.  
Web sayfalarında “PANO” bölümü bulunan birimlerde, 
Kanıt belge olarak hazırlanacak  liste, bölümün web 
sayfası pano bölümünde oluşturulacak “2021 Yili Birim Ic 
Degerlendirme Raporu” klasörü içinde oluşturulacak 
“2021 Yili Birim Performans Gostergeleri Kanit Belgeleri” 
alt klasörü içine yüklenmeli ve gösterge değeri olarak 
yazılan sayıya link olarak verilmelidir .   
 
Web Panosu bulunmayan birimlerde, Kanıt belge olarak 
hazırlanacak liste raporun EKLER bölümüne ilave 
edilmelidir.   

 

C. Toplumsal Katkı   

1. Bütçesi olan ve birimin kendi yürüttüğü sosyal 
sorumluluk projelerinin sayısı 

Web sayfalarında “PANO” bölümü bulunan birimlerde, 
Kanıt belge olarak hazırlanacak  liste, bölümün web 
sayfası pano bölümünde oluşturulacak “2021 Yili Birim Ic 
Degerlendirme Raporu” klasörü içinde oluşturulacak 
“2021 Yili Birim Performans Gostergeleri Kanit Belgeleri” 

 

2. Bütçesi olan ve Sanayi işbirliği ile yürütülen 
sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 

 



 

 

3. Bütçesi olan ve Kamu kurumları ile yürütülen 
sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 

alt klasörü içine yüklenmeli ve gösterge değeri olarak 
yazılan sayıya link olarak verilmelidir .   
 
Web Panosu bulunmayan birimlerde, Kanıt belge olarak 
hazırlanacak liste raporun EKLER bölümüne ilave 
edilmelidir.   

 

D. Yönetim Sistemi   

1. Merkezi Bütçe 
Merkezi bütçeden gelen ve araştırma-
geliştirme kategorisindeki faaliyetlere ait 
olmayan gelirler 

 

2. Araştırma Gelirleri 
Merkezi bütçe içinde gelen araştırma gelirleri, 
ulusal/uluslararası her türlü proje gelirleri, 
patent gelirleri, danışmanlık gelirleri vb. 

 

3. Topluma Hizmet Gelirleri 

Tıp, diş hekimliği vb. fakültelerin sağlık hizmeti 
geliri, mühendislik, mimarlık vb. fakültelerinin 
bilgi ve teknoloji transferi / projeler/ 
uygulamalar geliri, erişkin eğitimi/ yaşam 
boyu eğitim gelirleri, kira gelirleri, 
laboratuvar/deney/ölçüm vb gelirler  

 

4. Bağışlar 
Devlet dışı, şartlı veya şartsız olarak aktarılan 
bağışlar 

 

5. Personel Giderleri Personel giderleri (SGK giderleri dâhil)  

6. Araştırma Giderleri 
Araştırma kategorisindeki tüm eylem ve 
etkinliklere ait giderler 

 

7. Topluma Hizmet Giderleri 

Topluma hizmet kategorisindeki tüm 
etkinliklere ait giderler: sürekli eğitim, bilgi ve 
teknoloji transferi, sosyal sorumluluk 
etkinlikleri vb. 

 

8. Yönetim Giderleri 
Tüketim mal ve malzeme alımları, yolluklar, 
hizmet alımları, küçük onarım (menkul ve 
gayrimenkul) vb.  

 

9. Yatırım Giderleri Taşınmaz, makine, teçhizat vb. giderler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Kanıt KG/A.1.1/1 Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Bölüm faaliyetleri ve performans sonuçları 

 
 
 
 
 



 

 

Kanıt KG/A.1.1/2 Eğitim sonu anket değerlendirme formu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt KG/A.2.1-1 Birim düzeyinde kalite yapılanmaları ve çalışma grupları   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt KG/A.2.2-1 Kalite güvencesi rehberi gibi tanımlı süreç belgeleri 
 

http://kyk.mersin.edu.tr/kys/doc/klasor22/meu%20kek%20-%20kk_27%20haziran2010__r6.pdf 
 
 
Kanıt KG/A.2.2-2 İş akış şemaları, takvim, görev ve sorumluluklar ve paydaşların rollerini gösteren kanıtlar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kyk.mersin.edu.tr/kys/doc/klasor22/meu%20kek%20-%20kk_27%20haziran2010__r6.pdf


 

 

Kanıt KG/A.2.2-2 İş akış şemaları, takvim, görev ve sorumluluklar ve paydaşların rollerini gösteren kanıtlar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt KG/A.2.2-3 Geri bildirim yöntemleri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Kanıt KG/A.2.2-4 Paydaş katılımına ilişkin bilgiler 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt KG/A.3.1-1 Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılan veri toplama araçları ve yöntemi (Anketler, odak 
grup toplantıları, çalıştaylar, bilgi yönetim sistemi vb.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt KG/A.3.1-2 Karar alma süreçlerinde paydaş katılımının sağlandığını gösteren bilgiler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt KG/A.3.1-2 Karar alma süreçlerinde paydaş katılımının sağlandığını gösteren bilgiler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt KG/A.4.1-1 Birim faaliyetlerinin ve hedeflerinin Üniversite’nin Uluslararasılaşma politikasının gerçekleştirilmesine 
katkısı. 

 
 
 
 
 



 

 

Kanıt AG/B.1.1-1 Araştırma politikası, stratejisi ve hedefleri 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt AG/B.2.1-1 Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel) 
 

 
 
 
 
 



 

 

Kanıt AG/B.3.1-1 Kurumun dahil olduğu araştırma ağları, kurumun ortak programları ve araştırma birimleri, ortak 
araştırmalardan üretilen çalışmalar 

 
 



 

 

Kanıt AG/B.3.1-2 Paydaş geri bildirimleri 

 

 
 
Kanıt AG/B.4.1-1 Araştırma performansının izlenmesine (Üniversite sıralamaları, dış değerlendirme raporları vb.) ve 
iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 
 

http://mersin.edu.tr/idari/kalite-komisyonu/kurumsal-ic-ve-dis-degerlendirme-raporlari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mersin.edu.tr/idari/kalite-komisyonu/kurumsal-ic-ve-dis-degerlendirme-raporlari


 

 

Kanıt TK/C.1.1-1 Toplumsal katkı politikası, stratejisi, hedefleri ve performans göstergeleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt TK/C.1.1-2 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 
 
 
 



 

 

Kanıt TK/C.1.1-3 Toplumsal katkı politika, strateji ve hedeflerinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

 

 
 
Kanıt TK/C.3.1-1 Toplumsal katkı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar 

 
 
 
 



 

 

Kanıt TK/C.3.1-2 Paydaş geri bildirimleri 
 

 
 
 
 



 

 

Kanıt YS/D.1.1-1 Yönetişim modeli ve organizasyon şeması 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt YS/D.1.1-2 birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair 
uygulamalar/kanıtlar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt YS/D.1.2-1 Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları (Uzaktan eğitim dahil) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt YS/D.2.1-2 İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin birimde yapılan uygulamalar (Yetkinlik, işe 
alınma, hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme) 

 



 

 

Kanıt YS/D.2.2-1 Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar (Kaynak dağılımı, kaynakların 
etkin ve verimli kullanılması, kaynak çeşitliliği)  

 

 
 
 



 

 

Kanıt YS/D.2.2-1 Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar (Kaynak dağılımı, kaynakların 
etkin ve verimli kullanılması, kaynak çeşitliliği)  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt YS/D.3.1-1 Tedarik edilen hizmetlerin, malların ve tedarikçilerin listesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt YS/D.3.1-2 Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Kanıt YS/D.4.1-1 Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ile ilişkili olarak benimsenen ilke, kural ve yöntemler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kanıt YS/D.4.1-2 Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe ilişkin uygulama yöntemleri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


