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BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 

Bu bölümde, birimin tarihsel gelişimi, misyonu, vizyonu, değerleri, hedefleri, organizasyon yapısı 

ve iyileştirme alanları hakkında bilgi verilmiş ve bölüm aşağıdaki hususları içerecek şekilde 

düzenlenmiştir. 

1. İletişim Bilgileri 

Öğr. Gör. Cevriye ÖZDEMİR  

İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  

Diyaliz Programı  

E-mail: cevriyeozdemir@kayseri.edu.tr 

 

2. Tarihsel Gelişimi 

İncesu Meslek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmî 

Gazetede yayınlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Kayseri Üniversitesi bünyesinde 

kuruluşumuz gerçekleşmiştir. Yükseköğretim yürütme kurulunun 09.01.2019 Tarihli toplantısı ve 

2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesince İncesu Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü ile Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde; 

• Diyaliz Programı 

• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programı 

• Fizyoterapi Programı 

• İlk ve Acil Yardım Programı 

• Ortopedik Protez ve Ortez Programlarının açılmasına karar verilmiştir. 

Yüksekokulumuz 2019 Nisan ayında ilk öğretim elemanlarını almış olup, 1 Müdür, 1 Müdür 

yardımcısı olmak üzere 7 öğretim elemanı ile misyon ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına 

devam etmektedir. Okulumuz İncesu İlçesi'nde iki bloktan oluşmaktadır. 2019-2020 eğitim-

öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. 

 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  

Yüksekokulumuz 2019 yılında kurulmuş olup üniversitemiz 2020-2024 stratejik planı doğrultusunda 

kendi stratejik planlama çalışmalarına başlamıştır. Bu doğrultuda; 
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Misyonumuz; ülkemizde sağlık hizmetlerini geliştirmek, toplumun yaşam kalitesini artırmak, 

yenilikçi ve gelişime açık; etik ilkelere önem veren ve liderlik özelliğine sahip nitelikli profesyonel 

sağlık teknikerleri yetiştirmektir. 

Vizyonumuz; güncel ve gelişmiş eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde 

yükseköğretim kalite standartlarını yakalamak, toplumun ihtiyaçlarına göre yeni eğitim programları 

geliştirmek ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır. 

Temel Değerlerimiz;  

• Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk temel ilke ve değerlerine sadakat, 

• Milli ve manevi değerlere bağlılık, 

• Ehliyet ve liyakat, 

• Yapılan işlerde şeffaflık, 

• Hoşgörü, nezaket, saygı, 

• Birlik, beraberlik, katılımcılık, 

• Öğrenci odaklılık, 

• Yaşam boyu öğrenme. 

Hedeflerimiz; yüksekokulumuz, Türkiye’de önde gelen ve global standartlarda eğitim programları 

geliştirerek, mezunları tercih edilen ve aranan; ulusal ve uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim 

elemanı yapısına sahip bir kurum olmayı hedeflemektedir. 

 

A. KALİTE GÜVENCE SİSİSTEMİ 

 
Birimimiz, stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu 

politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini 2020-2024 üniversitemiz stratejik planı çerçevesinde 

oluşturmaya başlamıştır.  

 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

Misyonumuz; ülkemizde sağlık hizmetlerini geliştirmek, toplumun yaşam kalitesini artırmak, 

yenilikçi ve gelişime açık; etik ilkelere önem veren ve liderlik özelliğine sahip nitelikli profesyonel 

sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Bu doğrultuda hedeflerimiz; yüksekokulumuzun, Türkiye’de önde 

gelen ve global standartlarda eğitim programları geliştirerek, mezunları tercih edilen ve aranan; 

ulusal ve uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip olmaktır. Yeni açılan bir 

kurum olmamız nedeniyle öncelikli olarak fizibilite çalışmalarına ağırlık verilmiş olup, 

üniversitemiz 2020-2024 stratejik planı doğrultusunda birimimizin stratejik amaçlarını planlanmaya 

başlanmıştır. Bu doğrultuda yüksekokul müdürümüz yaptığı toplantılarda gerekli bilgilendirme ve 

görevlendirmeleri yapmaktadır. 

 

 

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

➢ https://incesumyo.kayseri.edu.tr/okulumuz/Misyon-ve-Vizyon/Incesu-Meslek-

Yuksekokulu/1/11 

 

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 

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 

benimsenmiştir ve 

karar almalarda esas 

alınmaktadır; bu 

uygulamalar 

içerisinde birime 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulama 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/okulumuz/Misyon-ve-Vizyon/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/1/11
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/okulumuz/Misyon-ve-Vizyon/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/1/11
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bulunmamaktadır.   alınmaktadır. 

 

 

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 

bulunmamaktadır. 

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 

➢ Birim Gösterge Raporu Ek 1 ‘e bakınız. 

 

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

Kurumumuzda birim kalite komisyonumuz kurulmuş olup, komisyon başkanı ve üyeleri, komisyon 

işleyişi, görev tanımları görüşülmüştür. Bu görüşmelerde aşağıda belirtilen konu başlıklarına yer 

verilmiştir. 

Görev Tanımı: Kayseri Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi uygulamalarının 

takip edilmesi ve yürütülmesi işlemleri ile stratejik plan hazırlama ve revizyon işlemlerinin organize 

edilmesi. 

Birim Kalite Komisyon Başkanı: Öğr. Gör. Cevriye ÖZDEMİR,   

Üyeler: Öğr. Gör. Şerife ÇETİN, Öğr. Gör. Ali KAPLAN 

Birim Kalite Komisyon Görev, Yetki ve Sorumlulukları:  

Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari 

hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite 
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güvence sistemini kurmak, kurumsal tespit etmek bu kapsamda yapılacak çalışmaları 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu 

çalışmaları Kayseri Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

onayına sunmak, 

Kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal 

değerlendirme raporunu hazırlamak ve Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma 

Merkezine sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında 

ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak, 

Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, birimin vermiş olduğu hizmetlerin 

aksamaması için birimde çalışan diğer personellerin organizasyonunu sağlamak, 

Kayseri Üniversitesi tarafından belirlenen yasal mevzuatlar çerçevesinde üniversite bünyesinde 

bulunan diğer akademik ve idari birimlerle iş birliği yapmak, 

Birimi ile ilgili yasa, kanun, tüzük, tebligat vb. mevzuatın takip edilmesini sağlamak, oluşan 

değişiklikleri üst makama bildirerek birim içerisinde değişen mevzuata uygun çalışma esasları 

belirlemek, 

Kayseri Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Yönetim 

Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat ve yasal şartlara uymak. 

Stratejik Plan Hazırlama Revizyon ve Kontrol Yönergesinde belirtilen görev, yetki ve 

sorumlulukları yerine getirmek. 

 

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. 
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Kanıtlar 

➢ Ek 2 bakınız. 

 

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 

bulunmamaktadır. 

Birimin iç kalite 

güvencesi 

mekanizmaları 

bulunmaktadır 

ancak bu 

mekanizmalar 

bütün 

alanları/süreçleri 

(eğitim ve öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı, 

yönetim sistemi) 

kapsamamaktadır. 

 

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 

mekanizmalarından 

bazı uygulama 

sonuçları elde 

edilmiştir. Ancak 

bu mekanizmalar 

birimdeki bütüncül 

kalite yönetimi 

kapsamında 

yürütülmemektedir 

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 

gerçekleştirilmektedir. 

Tüm birimleri ve 

süreçleri kapsayan, 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

bütünleşik iç kalite 

güvencesi 

uygulamaları 

birimin tamamında 

benimsenmiştir. 

Birimin kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

 

 

 

 
Kanıtlar 

➢ Üniversitemiz Kalite Komisyonu çalışmaları ve eğitimleri doğrultusunda kurum iç kalite 

güvence mekanizmalarımız oluşturtulmaya başlanmamıştır. 

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

 

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 

 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde kalite 

güvencesi 

kültürünü 

destekleyen 

kurumsal kültür ve 

Birimde kalite 

güvencesi 

kültürünü 

destekleyen 

kurumsal kültür ve 

Birimde kalite 

güvencesi 

kültürünü 

destekleyen, 

tümbirimleri ve 

Birimde yüksek 

kaliteyi kalıcı bir 

şekilde sağlayan 

kurumsal kültür ile 

birimdeki değer ve 

Tümbirimleri ve 

süreçleri kapsayan, 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

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

bulunmamaktadır. 

liderlik yaklaşımı 

oluşturmak üzere 

planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

ve birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır.  

 

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. 

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.  

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 

➢ Yüksekokul müdürümüzün önderliğinde kurumumuz kalite ve girişimcilik kültürü için 

birçok toplantı düzenlenmiştir. Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda planlama ve 

çalışmalar yapılması planları yapılmıştır. 

➢ Ek 2 bakınız. 

 

A.3. Paydaş Katılımı 

Kurumumuz yerleşim yeri itibari ile hızla gelişme ve büyümeye uygun bir konumdadır. 

Kurulduğumuz tarihten bu yana ilçe kaymakamlığı, ilçe belediyesi, ilçe organize sanayi ve ilçe 

sağlık meslek lisesi ile çok sayıda görüşme ve toplantılar yapılmıştır. Bu görüşmelerde geleceğe 

yönelik karşılıklı çalışmalar planlanmıştır. 

Ayrıca Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı 

çerçevesinde yüksekokulumuz bünyesinde proje hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında anlaşma 

sağlanan paydaşlarla protokoller imzalanmış olup, üniversitemiz ve kurum misyonumuz 

doğrultusunda proje odaklı kurum olma yolunda ilk adımlar atılmıştır. Yüksekokulumuz 

bünyesinde ERASMUS, Farabi ve Mevlâna öğrenci değişim programlarına koordinatörlerimiz 

görevlendirilmiş olup, öğrencilerimize bu konuda ‘Üniversite Yaşamına Geçiş’ dersi kapsamında 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 

 

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 Birimde paydaşlar Birimde yürütülen Birimdeki tüm Birimdeki tüm 
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tüm süreçlere 

(kalite güvencesi, 

eğitim ve öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı, 

yönetim sistemi, 

uluslararasılaşma) 

paydaş katılımını 

sağlayacak 

mekanizma ve 

uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

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/paydaş 

gruplarını 

kapsamamaktadır. 

 

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 

yürütülmemektedir 

ve bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

süreçlere ve karar 

almalara 

paydaşların 

katılımı birimdeki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yürütülmekte ve 

paydaş katılımı 

uygulamalarından 

elde edilen 

bulgular izlenerek 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmekte 

ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır.  

 

süreçlere ve karar 

almalara 

paydaşların 

katılımı, 

olgunlaşmış ve 

sürdürülebilir 

uygulamalarla 

sağlanarak 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin paydaş 

katılımını 

güçlendirmek 

üzere yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 
Kanıtlar 

➢ Hazırlamış olduğumuz proje kapsamında paydaş kurumlarımızla imzalamış olduğumuz 

protokoller ekte sunulmuştur. 

Ek 3-4-5 bakınız. 
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/ORAN-Kalkinma-Ajansi-Yetkililerinden-
Okulumuza-Ziy/1232   

➢ https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/KAYSERI-UNIVERSITESI--INCESU-

MESLEK-YUKSEKOKULUNDA/1227 

 

A.4. Uluslararasılaşma 

Kurumumuz, üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda planlamalar 

yapmaktadır. Kayseri Üniversitesini uluslararası platformda seçkin ve tanınır bir eğitim kurumu 

haline getirme adına öğrencilerimize bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda 

yüksekokulumuzun sağlık alanında tercih edilen ve bölgesel alanda önde gelen kurum yapma 

yolunda planlamalarımız başlamıştır. 

 

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 

Birimin eğitim ve 

öğretim, araştırma 

ve geliştirme ve 

toplumsal katkı 

fonksiyonlarının 

tümünü dikkate 

Birimin 

uluslararasılaşma 

politikası 

doğrultusunda 

yapılan 

uygulamalar 

Birimin özgün 

uluslararasılaşma 

modeli birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/ORAN-Kalkinma-Ajansi-Yetkililerinden-Okulumuza-Ziy/1232
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/ORAN-Kalkinma-Ajansi-Yetkililerinden-Okulumuza-Ziy/1232
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/KAYSERI-UNIVERSITESI--INCESU-MESLEK-YUKSEKOKULUNDA/1227
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/KAYSERI-UNIVERSITESI--INCESU-MESLEK-YUKSEKOKULUNDA/1227
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gerçekleştirilmiş 

uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

alan 

uluslararasılaşma 

politikası 

doğrultusunda bazı 

uygulamaları 

bulunmaktadır ve 

bu uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

sistematik ve 

birimin iç kalite 

güvencesi sistemi 

ile uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

uluslararasılaşma 

modeli kapsamında 

yenilikçi 

uygulamalar 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 
Kanıtlar 

➢ Kayseri Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı 

https://intoffice.kayseri.edu.tr/ 

 

 

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. 

Biriminuluslararasılaşma 

süreçlerinin yönetim ve 

organizasyonel yapısına 

ilişkin planlamalar 

bulunmaktadır.  Ancak 

bu planlar doğrultusunda 

yapılmış uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Birimde 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısı 

kurumsaltercihler 

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 

➢ https://incesumyo.kayseri.edu.tr/yonetim/Alt-Kurullar/Incesu-Meslek-

https://intoffice.kayseri.edu.tr/
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/yonetim/Alt-Kurullar/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/3/1059
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Yuksekokulu/3/1059 

 

 

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 

tümbirimleri 

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. 

 
Kanıtlar 

➢ Kayseri Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı 

https://intoffice.kayseri.edu.tr/ 

 

A.4.4. Uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik planlamalar 

ve tanımlı süreçler 

bulunmamaktadır. 

Birimde 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik planlamalar 

ve tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

Birimde 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

uygulamalar tüm 

alanları vebirimleri 

kapsar şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

Birimde 

uluslararasılaşma 

hedefleri 

doğrultusunda 

çalışma yapan 

birimlerin 

uluslararasılaşma 

performansı 

izlenerek 

değerlendirilmekte 

ve karar alma 

süreçlerinde 

Birimde,kurumsal 

amaçlar 

(uluslararasılaşma 

politikası, hedefleri, 

stratejisi) ve 

uluslararasılaşma 

hedefleri 

doğrultusunda 

çalışma yapan 

birimlerin 

uluslararasılaşma 

performansının 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/yonetim/Alt-Kurullar/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/3/1059
https://intoffice.kayseri.edu.tr/
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uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar alma 

süreçlerinde 

kullanılmamaktadır. 

kullanılmaktadır. 

Buna ilişkin 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

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 

➢ Kayseri Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı 

https://intoffice.kayseri.edu.tr/ 

 

B. EĞİTİMVEÖĞRETİM 
 

Yüksekokulumuzun Yüksek Öğretim Kurulu’na hazırlamış olduğu program açma teklifinde 

programlarımıza yönelik eğitim-öğretim planı sunulmuştur. 2020 yılına dair eğitim-öğretim 

yönetmeliği hazırlanmış olup, teorik ve uygulamalı dersleri ile mesleki uygulamaları gösteren 

eğitim-öğretim planları yürürlükteki mevzuata ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi 

(TYYÇ)’ ye uygun olarak hazırlanmıştır. Akademik programlara ilişkin ders katalogları Türkçe ve 

İngilizce hazırlanarak Yüksekokulun web sitesinde yayınlanmıştır. 

 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Yüksekokulumuzun ilk eğitim-öğretime ilişkin çalışmaları Yüksek Öğretim Kurulu’na hazırlamış 

olduğu program açma teklifinde sunulmuştur. Yüksekokulumuzdaki programların tasarımını, 

öğretim programlarının amaçlarına ve öğrenme çıktılarına uygun olarak hazırlanıp, 2020 yılı için 

düzenlemeler ve güncellemeler yapılması planlanmıştır. Programların yeterlilikleri, TYYÇ’ni esas 

alacak şekilde tanımlanacaktır.  

 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde 

programların 

tasarımı ve onayına 

ilişkin tanımlı ve 

Birimde 

programların 

tasarımı ve onayına 

ilişkin tanımlı ve 

Birimde tüm 

programların 

tasarımı ve 

onayına ilişkin 

Paydaşların 

katılımıyla 

programların 

tasarımı ve 

Paydaşların 

katılımıyla 

programların 

tasarımı ve onayına 

https://intoffice.kayseri.edu.tr/
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sistematik süreçler 

bulunmamaktadır. 

sistematik süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu süreçler 

tüm 

alanları/programları 

kapsamamaktadır. 

 

tanımlı süreçler 

doğrultusunda 

uygulamalar 

gerçekleştirilmiş 

ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir.  Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

 

onayına ilişkin 

uygulamalar 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

 

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.  

 

 
Kanıtlar 

➢ Diyaliz programı için:  

➢ Ek 7 bakınız. 

➢ https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Diyaliz-Programi/Incesu-Meslek-

Yuksekokulu/0/23/37 

➢ İlk ve acil yardım programı için: 

➢ Ek 8 bakınız. 

➢ https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Ilk-ve-Acil-Yardim-Programi/Incesu-

Meslek-Yuksekokulu/0/23/36 

 

 

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

 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimdeki 

programların 

amaçları, çıktıları 

ve TYYÇ uyumları 

tanımlanmamıştır.  

Birimdeki programların 

amaçları, çıktıları ve 

TYYÇ uyumları 

tanımlanmıştır.  Ancak 

bu uygulama tüm 

alanlarda/programlarda 

gerçekleştirilmemektedir.  

 

Tüm programların 

amaçları, çıktıları 

ve bunların TYYÇ 

uyumu 

tanımlanmış, ilan 

edilmiştir ve 

eğitim-öğretimle 

ilgili 

uygulamalarla 

ilişkilendirilmiştir.  

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 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

Tüm programların 

amaçları, çıktıları 

ve bunların TYYÇ 

uyumuna ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

bu kapsamda 

birimin kendine 

özgü, yenilikçi ve 

diğer birimler 

tarafından örnek 

alınan 

uygulamalar 

bulunmaktadır.  

 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Diyaliz-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/37
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Diyaliz-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/37
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Ilk-ve-Acil-Yardim-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/36
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Ilk-ve-Acil-Yardim-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/36
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Kanıtlar 

➢ Diyaliz programı için; 
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Diyaliz-Programi/Incesu-Meslek-

Yuksekokulu/0/23/37 
➢ İlk ve Acil Yardım programı için; 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Ilk-ve-Acil-Yardim-Programi/Incesu-Meslek-

Yuksekokulu/0/23/36 

 

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 

(Bloomseviyesini) 

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 

➢ Diyaliz programı için; 
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Diyaliz-Programi/Incesu-Meslek-

Yuksekokulu/0/23/37 
➢ İlk ve Acil Yardım programı için; 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Ilk-ve-Acil-Yardim-Programi/Incesu-Meslek-

Yuksekokulu/0/23/36 

 

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 Programların yapısı Tüm programlarda Program yapısı ve Program yapısı ve 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Diyaliz-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/37
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Diyaliz-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/37
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Ilk-ve-Acil-Yardim-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/36
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Ilk-ve-Acil-Yardim-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/36
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Diyaliz-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/37
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Diyaliz-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/37
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Ilk-ve-Acil-Yardim-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/36
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Ilk-ve-Acil-Yardim-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/36
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programda, 

programın yapısı ve 

ders dağılım 

dengesi dikkate 

alınmamıştır.  

ve ders dağılım 

dengesine ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamalar tüm 

programları 

kapsamamaktadır. 

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. 

dengesine ilişkin 

uygulamalar tüm 

programlarda, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlem alınmakta ve 

sürekli olarak 

güncellenmektedir. 

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 

➢ Diyaliz programı:  

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/diyaliz%20program%c4%b1.pdf 

➢ İlk ve acil yardım program programı:  

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/ilk%20ve%20acil%20yard%c4%b1

m.pdf 

 

 

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 

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. 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/diyaliz%20program%c4%b1.pdf
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/ilk%20ve%20acil%20yard%c4%b1m.pdf
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/ilk%20ve%20acil%20yard%c4%b1m.pdf
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ilgili uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır.  

 
Kanıtlar 

➢ Diyaliz programı:  

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/diyaliz%20program%c4%b1.pdf 

➢ İlk ve acil yardım program programı:  

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/ilk%20ve%20acil%20yard%c4%b1

m.pdf 

 

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 

➢ https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1083-incesu-myo-

egitim-ogretim-yonergesi-son.pdf 

 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

 
İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmî Gazetede 

yayınlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Kayseri Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 

İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Diyaliz, İlk ve Acil Yardım 

Programı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ilk 

öğrencilerini kabul ederek eğitime başlamıştır. 

 

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

eğitim, yaygın eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler) 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/diyaliz%20program%c4%b1.pdf
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/ilk%20ve%20acil%20yard%c4%b1m.pdf
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/ilk%20ve%20acil%20yard%c4%b1m.pdf
https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1083-incesu-myo-egitim-ogretim-yonergesi-son.pdf
https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1083-incesu-myo-egitim-ogretim-yonergesi-son.pdf
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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 

➢ Diyaliz programı için; 
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Diyaliz-Programi/Incesu-Meslek-

Yuksekokulu/0/23/37 
➢ İlk ve Acil Yardım programı için; 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Ilk-ve-Acil-Yardim-Programi/Incesu-Meslek-

Yuksekokulu/0/23/36 

 

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 

sertifikalandırılma

sı kriterleri ve 

süreçleri 

tanımlanmamıştır. 

Birimde diploma, 

derece ve diğer 

yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılması

na ilişkin, 

yayımlanarak 

kamuoyu erişimine 

açılmış tanımlı 

kriterler ve süreçler 

vardır. Ancak bu 

durum ve 

uygulamalar 

birimdeki tüm 

programları 

Diploma, derece ve 

diğer yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılması

na ilişkin açık, 

anlaşılır, kapsamlı 

ve tutarlı şekilde 

tanımlanmış kriterler 

ve süreçler tüm 

programlarda 

uygulanmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

Diploma, derece ve 

diğer yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılması

na ilişkin 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenerek 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmekte 

ve izlem sonuçlarına 

göre önlem 

alınmaktadır.  

 

Kurumsal Amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

diploma, derece ve 

diğer yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılması

na ilişkin 

olgunlaşmış 

uygulamalar birimin 

tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin bu 

kapsamda kendine 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Diyaliz-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/37
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Diyaliz-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/37
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Ilk-ve-Acil-Yardim-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/36
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/Program/Ilk-ve-Acil-Yardim-Programi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/0/23/36
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kapsamamaktadır.  yapılmamaktadır. özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 
Kanıtlar 

➢ https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1083-incesu-myo-

egitim-ogretim-yonergesi-son.pdf 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 
Meslek yüksekokulumuzda programın özelliğine göre sağlık uygulama laboratuvarı bulunmakta ve 

dersler laboratuvarda demonstrasyon yöntemiyle işlenmektedir. Ayrıca bilgisayar laboratuvarımız 

kurulmuş olup 2019-2020 Bahar dönemi için kullanıma hazır durumdadır. Yüksekokulumuzda 

bölüm başkanının görevlendirdiği öğretim elemanları, programlarda öğrencilere yönelik öğrenci ile 

danışmanı arasında yürütülen akademik danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 

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 

➢ Sağlık laboratuvarımızda demonstrasyon yöntemi ile uygulamalı derslerimiz işlenmektedir. 

Ek 9 bakınız. 

 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1083-incesu-myo-egitim-ogretim-yonergesi-son.pdf
https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1083-incesu-myo-egitim-ogretim-yonergesi-son.pdf
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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 

➢ https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1083-incesu-myo-

egitim-ogretim-yonergesi-son.pdf 

 

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 

seviyesi, vb.) 

alınmasına ilişkin 

mekanizmalar 

oluşturulmuştur. 

Ancak hiç 

uygulama yoktur 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

Öğrenci geri 

bildirimleri (ders, 

dersin öğretim 

elemanı, diploma 

programı, hizmet ve 

genel memnuniyet 

seviyesi, vb.) 

sistematik olarak 

(her yarıyıl ya da 

her akademik 

yılsonunda) 

alınmaktadır. 

Ancak alınan geri 

bildirimler 

iyileştirmeye 

yönelik karar alma 

Tüm programlarda 

tüm öğrenci 

gruplarının geri 

bildirimlerinin 

alınmasına ilişkin 

uygulamalardan 

(geçerlilik ve 

güvenirliği 

sağlanmış, farklı 

araçlar içeren) elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

Kurumsal Amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

öğrenci geri 

bildirimlerinin 

alınmasına ilişkin 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

birimin tamamında 

benimsenmiştir; 

birimin bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1083-incesu-myo-egitim-ogretim-yonergesi-son.pdf
https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1083-incesu-myo-egitim-ogretim-yonergesi-son.pdf
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uygulamalar vardır. süreçlerinde 

kullanılmamaktadır. 

önlemler 

alınmaktadır. 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 
 

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. 

 
Kanıtlar 

➢ Ek 10 bakınız. 

 

B.4. Öğretim Elemanları 

Birim, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili 

tüm süreçlerde adil ve açık bir şekilde yapmıştır. Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim 

yetkinliklerini sürekli iyileştirmek için olanaklar sunmaktadır. Bu bağlamda öğretim elemanlarımız 

SPSS, dil eğitimi vb. alanlarda eğitim alması için desteklerini sürdürmektedir. 

 

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 

Birimin tüm alanlar 

için tanımlı ve 

paydaşlarca bilinen 

atama, yükseltme 

ve görevlendirme 

kriterleri 

Atama, yükseltme 

ve görevlendirmeye 

ilişkin uygulanan 

kriterlerin 

sonuçları, 

sistematik olarak 

Tüm alanlarda 

atama, yükseltme 

ve görevlendirmeye 

ilişkin kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda, 
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özgü ihtiyaçlar 

irdelenmemiştir. 

uygulanmakta ve 

karar almalarda 

(eğitim-öğretim 

kadrosunun işe 

alınması, atanması, 

yükseltilmesi ve 

ders 

görevlendirmeleri 

vb.) 

kullanılmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

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 

➢ Meslek yüksekokulumuzda atama, yükseltme ve görevlendirme kriterlerinde üniversitemizin 

yönetmeliği esas alınmaktadır. 

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

yukseltme-kriterleri-yeni.pdf 

 

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. 

 

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

➢ Okulumuz diyaliz programı öğrencileri uygulama dersleri kapsamında bölümlerine ilişkin 

bilimsel içerikli proje hazırlayıp, sunmuşlardır. 

➢ https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/OKULUMUZ-DIYALIZ-PROGRAMI-

OGRENCILERIMIZ-BOLUMLERI/1230 

 

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 
Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları; derslik, bilgisayar 

laboratuvarı, programın özelliğine göre sağlık uygulama laboratuvarı vb. uygun donanıma sahiptir. 

Öğrencilerin uygulamalı eğitimi için kurum dışı deneyim edinmelerini sağlamak amacıyla ilgili 

sağlık kurumlarıyla protokollerimiz bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin uygun ortamda eğitim 

almaları için fizibilite çalışmaları da yapılmaktadır. 

 

B.5.1. Öğrenme kaynakları 

 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin eğitim-

öğretim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

Birimin eğitim-

öğretim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

Birimin eğitim-

öğretim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

Birimde tüm 

birimlerindeki uygun 

nicelik ve nitelikte, 

erişilebilir öğrenme 

Birimin tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik ve 

nitelikte, erişilebilir 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/OKULUMUZ-DIYALIZ-PROGRAMI-OGRENCILERIMIZ-BOLUMLERI/1230
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/OKULUMUZ-DIYALIZ-PROGRAMI-OGRENCILERIMIZ-BOLUMLERI/1230
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uygun nitelik ve 

nicelikte öğrenme 

kaynağı (sınıf, 

laboratuvar, 

kütüphane, stüdyo 

gibi yapılar, ders 

kitapları, insan 

kaynakları, 

öğrenme desteği 

vb.) 

bulunmamaktadır. 

uygun nitelik ve 

nicelikte öğrenme 

kaynaklarının 

oluşturulmasına 

yönelik planları 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

uygun nitelik ve 

nicelikte öğrenme 

kaynakları birimler 

arası denge 

gözetilerek 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

 

 

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.  

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 

➢ Ek 11 bakınız. 

 

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 
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➢ Meslek yüksekokulumuzda üniversiteli aktif gençlik kulübü kurulmasına ilişkin çalışmalar 

devam etmektedir. Öğrencilerin kulüp kurulması ile ilgili evrakları tamamlanmış olup 

üniversitenin onayına sunulmuştur. Kulüp ile ilgili evraklar Ek 12’te sunulmuştur. 

 

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, bilişim 

hizmetleri) 

bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

Birimde uygun 

nitelik ve nicelikte 

tesis ve altyapının 

kurulmasına ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır.   

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamamaktadır, 

birimler arası denge 

gözetilmemektedir. 

Birimde uygun 

nitelik ve nicelikte 

tesis ve altyapı 

birimler arası 

denge gözetilerek 

kurulmuştur. 

Ancak bu tesis ve 

altyapının 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

 

Birimin tüm 

birimlerinde uygun 

nitelik ve nicelikteki 

tesis ve altyapı 

sağlamak üzere 

fiziksel kaynaklar ve 

mekânlar bütünsel 

olarak 

yönetilmektedir. 

Tüm tesis ve 

altyapıların 

kullanımına ilişkin 

sonuçlar 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 

tesis ve altyapı 

imkânları, 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 

➢ Ek 13 bakınız. 

 

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 

Birimdeki tüm alt 

birimlerde sağlanan 

engelsiz üniversite 

uygulaması 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

birimin bu 

kapsamda kendine 
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önlemler 

alınmaktadır.  

 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır veya 

birim 

ödüllendirilmiştir.   

 
Kanıtlar 

➢ Ek 14 bakınız. 

 

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 

➢ Üniversitemiz bünyesinde kuruluş olan Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi 

nezdinde öğrencilerimiz bilgilendirilmiştir. 

➢ https://www.kayseri.edu.tr/DuyuruIcerik/337/2/kayseri-universitesi-kariyer-planlama-

uygulama-ve-arastirma-merkezi-kuruldu.html#   

 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

https://www.kayseri.edu.tr/DuyuruIcerik/337/2/kayseri-universitesi-kariyer-planlama-uygulama-ve-arastirma-merkezi-kuruldu.html
https://www.kayseri.edu.tr/DuyuruIcerik/337/2/kayseri-universitesi-kariyer-planlama-uygulama-ve-arastirma-merkezi-kuruldu.html
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Okulumuz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiş olup, henüz mezun 

öğrencimiz bulunmamaktadır. Mezun profilimiz yönergemiz içerisinde belirtilmiş bu alanda 

çalışmalar planlanmalar 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. 

 

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 



 
 
 

 

27 
 

birimler tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 
 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Yüksekokulumuz yeni kurulmuş olup araştırma ve geliştirmeye yönelik henüz bir politikası 

bulunmamaktadır. Ancak üniversitemiz araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi doğrultusunda 

planlamalar yapılmaktadır.  

 

C.1. Araştırma Stratejisi 
Birimimiz, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen 

ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmeyi 

planlamaktadır. Planlamalarımız üniversitemiz bünyesinde bulunan çeşitli alanlarda araştırma 

merkezleri doğrultusunda yapılmaktadır. 

 

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 

politikası, stratejisi 

ve hedefleri 

bulunmaktadır. 

Ancak bunları 

hayata geçirmek 

üzere 

mekanizmalar veya 

uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

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 ve 

izlem sonuçlarına 

göre tüm alanları 

ve programları 

kapsayan önlemler 

alınmaktadır. 

Birimde araştırma 

alanındaki 

faaliyetlerin, 

araştırma 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 

➢ Üniversitemiz bünyesinde çeşitli alanlarda araştırma merkezleri bulunmaktadır. 
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https://www.kayseri.edu.tr/ 

 

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, 

araştırma yönetimi 

ekibi ve görev 

tanımları) 

bulunmaktadır.  

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

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; 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 

Birim, 

araştırmaların 

planlamasında, 

yürütülmesinde 

veya 

yönetilmesinde 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

Birim araştırma ile 

ilişkili tüm 

alanlardaki 

araştırmaların 

planlamasında, 

yürütülmesinde 

veya 

yönetilmesinde 

Birimde araştırma 

çıktıları; yerel, 

bölgesel ve ulusal 

kalkınma 

hedefleriyle ilişkili 

olarak sistematik ve 

birimin iç kalite 

güvencesi 

Birimde 

araştırmaların; 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedeflerine sosyo-

ekonomik-kültürel 

katkısı ile rekabet 

düzeyinin 

https://www.kayseri.edu.tr/
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değişimleri dikkate 

almamaktadır.  

hedeflerini ve 

değişimleri dikkate 

almaktadır. Ancak 

bu uygulamalar tüm 

alanları 

kapsamamaktadır 

veya birimin 

araştırma politikası, 

hedefleri, 

stratejisine 

yansıtılmamaktadır. 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedeflerini ve 

değişimleri dikkate 

almaktadır. Ancak 

bu uygulamalarla 

ilgili sonuçlar 

izlenmemektedir.  

 

sistemiyle uyumlu 

olarak izlenmekte 

ve izlem 

sonuçlarını 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlem alınmaktadır. 

(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. 

 
Kanıtlar 

➢ ORAN Kalkınma ajansı Mesleki Eğitim Proje Teklif Çağrısı kapsamında yerel/ bölgesel/ 

ulusal kalkınma hedeflerimiz proje taahhütnamemizde belirtilmiştir. 

➢ Ek 15 bakınız. 

 

C.2 Araştırma Kaynakları 

Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturma ve 

bunların etkin şekilde kullanımı konusunda çalışmalar planlamaktadır. Birimin araştırma 

politikaları, iç ve dış paydaşlarla iş birliğini ve birim dışı fonlardan yararlanmaya yönelik çalışmalar 

hedeflerimiz arasındadır. Sağlık laboratuvarımızda İlk ve Acil Yardım eğitimi ve sertifikasyonuna 

yönelik araştırma ve çalışmalar planlanmaktadır. Üniversite içi kaynaklar (BAP) konusunda da 

planlamalar yapılmaktadır. Üniversite dışı kaynaklar konusunda çalışmalar yapılmakta 

hayırseverler ile görüşülmektedir.  

 

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 

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 

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 
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tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 
Kanıtlar 

➢ Sağlık laboratuvarımızda İlk ve Acil Yardım eğitimi ve sertifikasyonuna yönelik araştırma 

ve çalışmalar planlanmaktadır. 

➢ Ek 16 bakınız. 

 

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. 

 
Kanıtlar 

➢ Kayseri Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

http://bapsis.kayseri.edu.tr/Default2.aspx 

 

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

 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetleri için 

Birimin üniversite 

dışı kaynakların 

kullanımına ilişkin 

Birimin araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

Birimde, araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

Birimde, araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

http://bapsis.kayseri.edu.tr/Default2.aspx
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üniversite dışı 

kaynaklara 

herhangi bir 

yönelimi 

bulunmamaktadır. 

yöntem ve destek 

birimlerin 

oluşturulmasına 

ilişkin planları 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

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. 

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. 

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.  

 
Kanıtlar 

➢ Yüksekokulumuz kurumumuza yardımları bulunan hayırseverlere internet sitesinde 

teşekkürlerini beyan etmiştir. 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/KAYSERI-UNIVERSITESI--INCESU-

MESLEK-YUKSEKOKULUNDA/1227 

➢ Ek 17 bakınız. 

 

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 

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 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/KAYSERI-UNIVERSITESI--INCESU-MESLEK-YUKSEKOKULUNDA/1227
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/KAYSERI-UNIVERSITESI--INCESU-MESLEK-YUKSEKOKULUNDA/1227
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kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

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 

Birim, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin sürdürmek ve iyileştirmek için üniversitemiz 

akademik yükseltme ve atama ölçütleri doğrultusunda olanaklar sunmaktadır. Programlarımız 

kadrolarında çalışmakta olan 6 öğretim elemanlarımızdan 3 tanesi lisans üstü eğitimlerine devam 

etmekte diğer öğretim elemanlarımızın bu sürece başvuruları için hazırlık çalışmaları 

bulunmaktadır. Alanlara yönelik çeşitli eğitimlere katılmakta ve katılmaya deva edeceklerdir. 

 

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 
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alınmaktadır. 

 
Kanıtlar 

➢ https://www.kayseri.edu.tr/DuyuruIcerik/336/2/akademik-yukseltme-ve-atama-olcutleri-

guncellendi.html 

➢ Ek 18 bakınız. 

 

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 iş 

birlikleri 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 iş 

birlikleri 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 iş 

birlikleri 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 iş 

birlikleri 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. 

 
Kanıtlar 

➢ ORAN Kalkınma ajansı Mesleki Eğitim Proje Teklif Çağrısı kapsamında yerel/ bölgesel/ 

ulusal kalkınma hedeflerimiz proje taahhütnamemizde belirtilmiştir. 

➢ Ek 15 bakınız. 

 

https://www.kayseri.edu.tr/DuyuruIcerik/336/2/akademik-yukseltme-ve-atama-olcutleri-guncellendi.html
https://www.kayseri.edu.tr/DuyuruIcerik/336/2/akademik-yukseltme-ve-atama-olcutleri-guncellendi.html
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C.4. Araştırma Performansı 

Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, 

değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, birimin araştırma ve geliştirme 

performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kullanılmalıdır. 

 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Birimde öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

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 

kullanılmamaktadır.  

Öğretim 

elemanlarının 

araştırma-

geliştirme 

performansını 

izlemek ve 

değerlendirmek 

üzere tüm alanları 

kapsayan 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

 

 

 

Birimde, kurumsal 

amaçlar (araştırma 

politikası, hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

öğretim 

elemanlarının 

araştırma-geliştirme 

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. 

 

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 

Birimde araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

uygulamalar tüm 

alanları ve birimleri 

(araştırma 

merkezleri de dâhil) 

kapsar şekilde 

Birimde tüm 

birimlerin araştırma 

performansı 

izlenerek 

değerlendirilmekte 

ve karar almalarda 

(performans temelli 

teşvik-takdir 

mekanizmaları vb.) 

kullanılmaktadır. 

Birimde, kurumsal 

amaçlar (araştırma 

politikası, hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda tüm 

birimlerin araştırma 

performansının 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesine 

ilişkin 
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yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır. 

Buna ilişkin 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

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. 

 

C.4.3. Araştırma bütçe performansı 

 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimin araştırma 

bütçe performansını 

izlemeye yönelik 

uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Birimin araştırma 

bütçe performansını 

izlemeye ilişkin 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Birimin araştırma 

bütçe performansını 

izlemeye ve 

değerlendirmeye 

ilişkin uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır. 

Birimde tüm 

birimlerin araştırma 

bütçe performansı 

izlenerek 

değerlendirilmekte 

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 

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. 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 
 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

Birim, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel, 
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bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütme çalışmaları yapmakta ileriye 

dönek planlamalar yapmaktadır. Üniversitemiz ve yüksekokulumuz misyon ve vizyonu 

doğrultusunda toplumsal katkı stratejileri planlanmaktadır. Öncelikli hedefimiz sağlık alanında ilk 

ve acil yardım eğitimi konusunda toplumsal katkı planlanmaktadır.  

 

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 

➢ https://www.kayseri.edu.tr/Sayfa/11/1/misyon---vizyon-ve-temel-degerler.html 

➢ https://incesumyo.kayseri.edu.tr/okulumuz/Misyon-ve-Vizyon/Incesu-Meslek-

Yuksekokulu/1/11 

 

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 

Birimin toplumsal 

katkı süreçlerinin, 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedefleri ile ilişkili 

Birimde toplumsal 

katkı süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapılanması 

Birimde toplumsal 

katkı süreçlerinin 

yönetimi ile ilişkili 

sonuçlar ve paydaş 

görüşleri 

Birimde tüm 

birimleri/alanları 

kapsayan toplumsal 

katkı süreçlerinin 

yönetimi kurumsal 

https://www.kayseri.edu.tr/Sayfa/11/1/misyon---vizyon-ve-temel-degerler.html
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/okulumuz/Misyon-ve-Vizyon/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/1/11
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/okulumuz/Misyon-ve-Vizyon/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/1/11
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planlaması 

bulunmamaktadır. 

ve diğer süreçlerle 

(eğitim- öğretim, 

ar-ge) bütünleşik 

olarak yönetimi ve 

organizasyonel 

yapılanmasına 

(süreçler ve görev 

tanımları vb.) 

yönelik planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Kurumsal tercihler 

yönünde ve tüm 

alanları kapsayıcı 

şekilde uygulamaya 

konularak bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçlar 

izlenmemektedir. 

sistematik ve 

birimin iç kalite 

güvence sistemiyle 

uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlem 

alınmaktadır.  

 

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 

➢ Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin çalışmalar 

planlanmaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na proje başvurusu yapıldı. İlgili 

doküman ekte sunulmaktadır. 

➢ Ek 15 bakınız. 

 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

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

mali kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. 

 

D.2.1. Kaynaklar 

 
Olgunluk düzeyi 

1 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 

bulunmamaktadır 

veya tüm alt 

birimleri 

Birimin toplumsal 

katkı 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, 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 

önlemler alınmakta 

Birimde tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik ve 

nitelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, 

kurumsal amaçlar 

(toplumsal katkı 

hedefleri ve 

stratejisi) 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

birimin bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 
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kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 
Kanıtlar 

➢ Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin çalışmalar 

planlanmaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na proje başvurusu yapıldı. İlgili 

doküman ekte sunulmaktadır. 

➢ Ek 15 bakınız. 

 

 

D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

Birim, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak 

izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir. 
 

D.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 
Olgunluk düzeyi 

1 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. 

 
Kanıtlar 
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➢ Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 

planlanmaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na proje başvurusu yapıldı. İlgili 

doküman ek 15’te sunulmuştur. 
 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 

Okulumuz çerçevesinde idari yapı, organizasyon şeması, kurullar ve alt kurullar belirlenmiştir, ilgili 

personelin ataması yapılmıştır. Yapılan toplantı ve görüşmelerde gerekli bilgilendirmeler 

yapılmıştır. 

 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

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

yapılanmaya sahiptir. Okulumuz çerçevesinde idari yapı, organizasyon şeması, kurullar ve alt 

kurullar belirlenmiştir, ilgili personelin ataması yapılmıştır. Yapılan toplantı ve görüşmelerde gerekli 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 

 

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 

bulunmamaktadır. 

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 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır.  

Birimin misyon ve 

stratejik hedeflerine 

ulaşmasını güvence 

altına alan yönetim 

modeli ve idari 

yapılanması, 

süreçlerle uyumlu 

olarak ve tüm 

birimleri/alanları 

kapsayacak şekilde 

oluşturulmuştur ve 

bu doğrultuda 

yapılan 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçların 

izlenmesi 

yapılmamaktadır.  

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 

gerçekleştirilmektedir.  

Birimde çok 

sesliliği, etkin karar 

vermeyi, değişime 

uyum sağlamayı ve 

paydaşların temsil 

edilmesini güvence 

altına alan ve 

kurumsal amaçların 

gerçekleştirilmesi 

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. 

 



40 
 

Kanıtlar 

➢ Okulumuz çerçevesinde idari yapı, organizasyon şeması, kurullar ve alt kurullar 

belirlenmiştir, ilgili personelin ataması yapılmıştır. 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/ 

 

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 

➢ Yüksekokulumuz organizasyon şemamız sitemizde gösterilmiştir.  

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/yonetim/Organizasyon-Semasi/Incesu-Meslek-

Yuksekokulu/3/1057 

 

E.2. Kaynakların Yönetimi 

Birimimiz, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve 

verimli kullandığını güvence altına almak üzere üniversitemiz politikalarını baz almaktadır. 

 

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Birimde insan 

kaynakları 

Birimde insan 

kaynakları yönetimi 

Birimin insan 

kaynakları 

Birimde tüm 

birimleri kapsayan 

Birimde stratejik 

hedeflerle uyumlu 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/yonetim/Organizasyon-Semasi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/3/1057
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/yonetim/Organizasyon-Semasi/Incesu-Meslek-Yuksekokulu/3/1057
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yönetimine ilişkin 

tanımlı bir politika 

ve süreçler 

bulunmamaktadır. 

politikası ile 

bununla uyumlu 

olarak tanımlanmış 

süreçleri 

bulunmaktadır. 

Ancak bunları 

hayata geçirmek 

üzere mekanizmalar 

veya uygulamalar 

bulunmamaktadır.   

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.   

insan kaynakları 

yönetimi 

uygulamalarına 

ilişkin sonuçlar 

sistematik olarak 

izlenmekte, paydaş 

görüşleri alınmakta 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

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 

➢ Üniversitemiz ve kurumumuz insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz 

kaynakların yönetimine ilişkin politikaları bulunmaktadır. İnternet sitesinde kamuya açık 

bir şekilde alımlar yapılmaktadır.  

https://www.kayseri.edu.tr/DuyuruIcerik/447/2/surekli-isci-alim-ilani-09-12-2019---13-12-

2019.html 

https://personeldb.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/21022019%20tarihli%20%C3%B6

e%20ilan(1).pdf 

 

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 

alanları 

kapsamamaktadır. 

Birimin stratejik 

hedefleri ile 

uyumlu olarak, 

tanımlı süreçlere 

göre finansal 

kaynakların 

yönetimine ilişkin 

uygulamalar 

bulunmaktadır ve 

bu uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Birimde tüm 

alanları kapsayacak 

şekilde yürütülen 

finansal 

kaynakların 

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 finansal 

kaynakların 

yönetimi 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

birimin tamamında 

benimsemiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; bu 

hususta birimin 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

https://www.kayseri.edu.tr/DuyuruIcerik/447/2/surekli-isci-alim-ilani-09-12-2019---13-12-2019.html
https://www.kayseri.edu.tr/DuyuruIcerik/447/2/surekli-isci-alim-ilani-09-12-2019---13-12-2019.html
https://personeldb.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/21022019%20tarihli%20%C3%B6e%20ilan(1).pdf
https://personeldb.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/21022019%20tarihli%20%C3%B6e%20ilan(1).pdf


42 
 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 
Kanıtlar 

➢ Ek 19 bakınız. 

 

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 

Birim, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere 

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

üzere kullandığı entegre bir bilgi yönetim sistemine üniversite alt yapısı ile sahiptir ancak internet 

bağlantı sıkıntısı nedeni ile yararlanamamaktadır. Çalışmalar sürmekte olup yakın zaman içerisinde 

internet bağlantısı yapılacaktır. 

 

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 

kullanılmamaktadır 

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 

doğrultusunda 

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 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 
Kanıtlar 

➢ Üniversitemiz entegre bilgi sistemleri akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve 

öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır.  

➢ https://obisis.kayseri.edu.tr/  

➢ https://avesis.kayseri.edu.tr/ 

https://obisis.kayseri.edu.tr/
https://avesis.kayseri.edu.tr/
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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 

➢ https://www.kayseri.edu.tr/DuyuruIcerik/365/2/universitemiz-siber-guvenlik-uygulama-ve-

arastirma-merkezi-kuruluyor.html 

 

E.4. Destek Hizmetleri 

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

alma çalışmalarını planlamaktadır. Buna ilişkin şartnameler hazırlamaktadır. 

 

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 

bulunmamaktadır.   

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 

Birimde, dışarıdan 

temin edilen tüm 

mallardan ve destek 

hizmetlerinden 

beklenen kalite 

düzeylerinin iç kalite 

güvence sistemi 

kapsamında 

planlanması, 

değerlendirilip 

iyileştirilmesi 

yönünde uygulamalar 

gerçekleştirilmektedir. 

Birimde, dışarıdan 

tedarik edilen tüm 

hizmetlerin ve 

malların kalitesini 

güvence altına 

almak üzere 

tedarikçilerle yakın 

iş birlikleri 

yürütülmekte, 

tedarikçilerin 

performansı ve 

memnuniyetleri 

sistematik olarak 

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 

https://www.kayseri.edu.tr/DuyuruIcerik/365/2/universitemiz-siber-guvenlik-uygulama-ve-arastirma-merkezi-kuruluyor.html
https://www.kayseri.edu.tr/DuyuruIcerik/365/2/universitemiz-siber-guvenlik-uygulama-ve-arastirma-merkezi-kuruluyor.html


44 
 

kriterleri gibi) 

bulunmaktadır. 

Ancak bu süreçler 

doğrultusunda 

yapılan 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

izlenerek 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmekte 

ve gerekli önlemler 

alınmaktadır. 

 

 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer birimler 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 
Kanıtlar 

➢ Ek 20 bakınız. 

 

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik  

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

faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamakta ve 

kamuoyunu bilgilendirmektedir. Yüksekokul internet sitemiz sürekli olarak güncellenmektedir. 

 

 

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 

➢ Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgilerin paylaşım kanalları 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYRT/Tum-Duyuru-ve-Haberler/0 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYRT/Tum-Duyuru-ve-Haberler/0
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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 

➢ Rektörümüz ziyaretleri ile kurumumuz çalışmaları konusunda bilgilendirilmeler 

yapılmaktadır. 

https://www.kayseri.edu.tr/HaberIcerik/426/5/rektorumuz-incesu-myoda-incelemelerde-

bulundu.html 

 

➢ Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgilerin paylaşım kanalları 

https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYRT/Tum-Duyuru-ve-Haberler/0 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

Kurumumuzun 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 7141 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Kayseri Üniversitesi bünyesinde kuruluşu gerçekleşmiştir. İncesu 

Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü altında Diyaliz 

Programı, İlk ve Acil Yardım Programı, Ortopedik Protez ve Ortez Programı yer almaktadır. Diyaliz 

Programı ve İlk ve Acil Yardım Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ilk öğrencilerini 

kabul ederek eğitime başlamıştır. Ortopedik Protez ve Ortez Programına öğrenci kabulü için ise 

https://www.kayseri.edu.tr/HaberIcerik/426/5/rektorumuz-incesu-myoda-incelemelerde-bulundu.html
https://www.kayseri.edu.tr/HaberIcerik/426/5/rektorumuz-incesu-myoda-incelemelerde-bulundu.html
https://incesumyo.kayseri.edu.tr/DYRT/Tum-Duyuru-ve-Haberler/0
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çalışmalar devam etmektedir. Kurumumuz yeni açılan her kurum gibi öncelikli olarak fizibilite 

çalışmalarına ağırlık vermiş aynı zamanda Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma 

ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi gibi konularda da çalışmalara başlamış 

bulunmaktadır.  

 

Kalite Güvencesi Sistemi alanında öncelikli olarak yüksekokul müdürümüz nezdinde birim kalite 

komisyonumuz kurulmuş olup başkan ve üyelerimiz belirlenmiştir. Sonrasında üniversitemiz Kalite 

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

Komisyonlarına “2019 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporlarının ve Birim Gösterge Raporlarının 

Hazırlanması” ile ilgili sunuma katılarak kalite güvence sistemine ait ilk faaliyetimiz 

gerçekleştirilmiştir Üniversitemiz 2020-2024 stratejik planı doğrultusunda birimimizin stratejik 

amaçları planlanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda misyonumuz, ülkemizde sağlık hizmetlerini 

geliştirmek, toplumun yaşam kalitesini artırmak, yenilikçi ve gelişime açık; etik ilkelere önem veren 

ve liderlik özelliğine sahip nitelikli profesyonel sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Bu bağlamda hem 

ulusal hem de uluslararası üniversitemizin politikaları doğrultusunda politikalarımızı oluşturmaya 

başlanmıştır.  

 

Eğitim ve Öğretim alanında da yüksekokulumuzun Yüksek Öğretim Kurulu’na hazırlamış olduğu 

program açma teklifinde programlarımıza yönelik eğitim-öğretim planı sunulmuştur. 2020 yılına 

dair eğitim-öğretim yönetmeliği hazırlanmış olup, teorik ve uygulamalı dersleri ile mesleki 

uygulamaları gösteren eğitim-öğretim planları yürürlükteki mevzuata ve Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikleri Çerçevesi’ni (TYYÇ)’ ye uygun olarak hazırlanmıştır. Akademik programlara ilişkin 

ders katalogları Türkçe ve İngilizce hazırlanarak Yüksekokulun web sitesinde yayınlanmıştır. 

Programların tasarımı öğretim programlarının amaçlarına ve öğrenme çıktılarına uygun olarak 

hazırlanıp, 2020 yılı için düzenlemeler ve güncellemeler yapılması planlanmıştır. Programların 

yeterlilikleri, TYYÇ’ni esas alacak şekilde tanımlanacaktır. Bu alandaki çalışmalarımıza aynı 

zamanda dersliklerin düzenlenmesi, bilgisayar ve sağlık laboratuvarımızın kurulması ve 

iyileştirilmesi, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yapılması gibi fizibilite çalışmalarımız da hız 

kesmeden eşlik etmektedir. 

 

Araştırma ve Geliştirme konusunda yüksekokulumuz yeni kurulmuş olup araştırma ve geliştirmeye 
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yönelik henüz bir politikası bulunmamaktadır. Ancak üniversitemiz araştırma politikası, hedefleri ve 

stratejisi doğrultusunda planlamalar yapılmaktadır. Birimimiz araştırma stratejisi, öncelikli olarak 

üniversitemiz stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer 

üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmeyi 

planlamaktır. Planlamalarımız üniversitemiz bünyesinde bulunan çeşitli alanlarda araştırma 

merkezleri doğrultusunda yapılmaya başlanmıştır. Genç ve dinamik kadromuz bu konudaki güçlü 

yanımızı oluşturmakta olup, yapacağımız çok daha fazla araştırma ile kendimizi her alanda 

geliştireceğimizi öngörmekteyiz. Kurumuz akademik ve idari personelin gelişimine yönelik 

desteğinin olması birimimizi bu alanda çok daha güçlü kılacaktır. Eğitim-öğretim yılına 

başladığımız ilk yılda dahi hazırlamış olduğumuz proje öngörülerimizi destekler niteliktedir. 

 

Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi konusunda da birimimiz üniversitemiz ve yüksekokulumuz 

misyon ve vizyonu doğrultusunda toplumsal katkı stratejileri planlanmaktadır. Öncelikli hedefimiz 

üniversitemizin sağlık alanındaki kurumu olma özelliği taşıyan okulumuz öncelikli olarak ilk ve acil 

yardım eğitimi konusunda toplumsal katkı planlanmaktır. Bu bağlamda hazırlamış olduğumuz proje 

ile paydaşlar edinmiş olup, ilk çalışmalarımızın adımını atmış bulunmaktayız. Sağlık 

laboratuvarımızın bu konudaki eksiklikleri belirlenerek çalışma ve planlamalar yapılmaya 

başlanmıştır. Sürekli olarak güncellenen okulumuz internet sayfasında toplumsal görünürlüğümüzü 

artırmaya yönelik paylaşımlar ve kurumuza dair diğer bilgilendirmelerimiz yapılmaktadır.  

 

Okulumuzda yürütülen faaliyetlerin efektif bir şekilde gerçekleştirilmesi için sürekli araştırma ve 

geliştirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Okulumuzun faaliyetlerini daha 

bilimsel ve objektif değerlendirebilmek, güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi, önümüzdeki fırsatları 

ve olası tehditleri tespit etmek için çalışmalarımız bulunmamakla birlikte bu alanda anket 

çalışmaları ve SWOT analizi çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Bu rapor ile tespit etmiş 

olduğumuz güçlü yönlerimiz aşağıda verilmiştir: 

 

• Kurumumuzda proje odaklı girişimcilik kültürünün olması,  

• Birim kalite komisyonumuz kurulmuş ve bu alanda çalışma ve toplantıların yapılıyor olması,  

• Lider, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışının benimsenmiş olması,  

• Eğitim-öğretim kadrosunun akademik olarak yetkin aynı zamanda sektör deneyimine sahip 

olması,  
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• Öğrenci odaklı ve uygulamalı öğretim anlayışının benimsenmiş olması,  

• Mesleki eğitimde büyük önem taşıyan sektörel iş birliklerinin olması,  

• Eğitim verilmekte olan sektörün önde gelen kurum ve kuruluşları ile eğitimde ve uygulamada iş 

birliği protokolleri yapılmış olması,  

• Yerel yönetimlerin ve bölge halkının desteğinin olması. 

 

İyileşmeye açık yönler ise şu şekilde sıralanabilir:  

• Fiziksel altyapının güçlendirilmesi, 

• Toplumsal destek ve katkı alanında ortak proje sayısını artırmak,  

• Yurt içi ve yurtdışında yapılan mesleki ve sektörel araştırma geliştirme projelerine katılımı 

sağlamak,  

• Öğrenci kulüplerinin kurulması konusunda etkinliklerinin artırılması,  

• Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması, 

• Sosyal yaşam alanlarının oluşturulması. 


