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KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

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

paylaşmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve 

hedefler  

 

Merkezin misyon ve vizyon ifadesi tanımlanmıştır, 

çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır. Merkeze özeldir, 

sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için yol 

göstericidir.  

Stratejik Plan kültürü ve geleneği vardır, mevcut 

dönemi kapsayan, kısa/orta uzun vadeli amaçlar, 

hedefler, alt hedefler, eylemler ve bunların 

zamanlaması, önceliklendirilmesi, sorumluları, mali 

kaynakları bulunmaktadır, tüm paydaşların görüşü 

alınarak (özellikle stratejik paydaşlar) hazırlanmıştır. 

Mevcut stratejik plan hazırlanırken bir öncekinin 

ayrıntılı değerlendirilmesi yapılmış ve kullanılmıştır; 

yıllık gerçekleşme takip edilerek ilgili kurullarda 

tartışılmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır. 

Merkezin stratejik 

plan kapsamında 

tanımlanmış misyon, 

vizyon, stratejik 

amaçları 

bulunmamaktadır. 

Merkezin stratejik 

plan kapsamında 

tanımlanmış ve 

merkeze özgü 

misyon, vizyon, 

stratejik amaç ve 

hedefleri 

bulunmaktadır. 

Merkezde stratejik 

amaçlar ve 

hedeflerle uyumlu 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Stratejik amaç ve 

hedefler 

doğrultusunda 

gerçekleştirilen 

uygulamalar 

izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Stratejik plan ve geliştirilme süreci 

• Performans raporları 

• Merkezin stratejik planına planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma aşamalarında iç ve dış 
paydaş katılımını gösteren kanıtlar 

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

 



 

 
 
 

 

 

  

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 1 2 3 4 5 

 

A.1.2. Kalite güvencesi; eğitim ve öğretim; 

araştırma ve geliştirme; toplumsal katkı ve 

yönetim politikaları 

 

Kalite güvencesi politikası vardır, paydaşların 

görüşü alınarak hazırlanmıştır. Politika merkez 

çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır. Politika belgesi 

yalın, somut, gerçekçidir. Sürdürülebilir kalite 

güvencesi sistemini ana hatlarıyla tarif 

etmektedir. Kalite güvencesinin yönetim şekli, 

yapılanması, temel mekanizmaları, merkezi 

kurgu ve birimlere erişimi açıklanmıştır.  

Aynı şekilde eğitim ve öğretim, araştırma ve 

geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi 

politikaları vardır ve kalite güvencesi politikası 

için sayılan özellikleri taşır. Bu politika 

ifadelerinin somut sonuçları, uygulamalara 

yansıyan etkileri vardır; örnekleri sunulabilir.  

 

 

Merkezin tanımlı 

politikaları 

bulunmamaktadır. 

Merkezde ilan 

edilmiş tanımlı 

politikalar 

bulunmaktadır.  

 

Merkezin ilişkili 

olduğu tüm 

birimler 

tarafından 

benimsenen ve 

paydaşlarınca 

bilinen politikaları 

ve bu politikalarla 

uyumlu 

uygulamaları 

bulunmaktadır. 

Bu politikalar ve bağlı 

uygulamalar 

izlenmekte ve ilgili 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Politika belgeleri  

• Politika belgelerinin ilgili paydaş katılımıyla hazırlandığını kanıtlayan belgeler 

• Politika belgelerinde bütüncül ilişkiyi gösteren ifadeler ve uygulama örnekleri (Eğitim 

programlarında araştırma vurgusu, araştırma süreçlerinde topluma hizmet vurgusu, uzaktan 

eğitim vurgusu) 

• Politikaların izlendiğine ve değerlendirildiğine ilişkin kanıtlar 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 1 2 3 4 5 

 

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 

 

Merkezde performans yönetim sistemleri 

bütünsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. 

Merkezin stratejik amaçları doğrultusunda sürekli 

iyileştirmeye yardımcı olur. Bilişim sistemleriyle 

desteklenerek performans yönetiminin doğru ve 

güvenilir olması sağlanmaktadır. Merkezin 

stratejik bakış açısını yansıtan performans 

yönetimi süreç odaklı ve paydaş katılımıyla 

sürdürülmektedir. 

Tüm temel etkinlikleri kapsayan performans 

göstergeleri tanımlanmış ve paylaşılmıştır.  

Performans göstergelerinin iç kalite güvencesi 

sistemi ile nasıl ilişkilendirildiği tanımlanmış ve 

yazılıdır. Kararlara yansıma örnekleri mevcuttur.  

Yıllar içinde nasıl değiştiği takip edilmektedir, bu 

izlemenin sonuçları yazılıdır ve gerektiği şekilde 

kullanıldığına dair kanıtlar mevcuttur.  

 

 

 

 

 

Merkezde 

performans 

yönetimi 

bulunmamaktadır. 

Merkezin 

göstergeleri ve 

performans 

yönetimi 

mekanizmaları 

tanımlanmıştır. 

Merkezin 

geneline yayılmış 

performans 

yönetimi 

uygulamaları 

bulunmaktadır. 

Merkezin performans 

yönetimi izlenmekte 

ve izlem sonuçlarına 

göre iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. 

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Performans göstergeleri ve anahtar performans göstergeleri 

• Performans yönetiminde kullanılan mekanizmalar 

• Performans programı raporu 

• Performans yönetimi mekanizmalarının iyileştirildiğine dair kanıtlar 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

Merkez, iç kalite güvencesi sistemini oluşturmalı ve bu sistem ile süreçlerin gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesini sağlamalıdır. Kalite Komisyonunun yetki, 

görev ve sorumlulukları açık şekilde tanımlanmalı ve kalite kültürü yaygınlaştırılmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

A.2.1. Kalite Komisyonu 

 

Merkezin Kalite Komisyonunun süreç ve 

uygulamaları tanımlıdır ve çalışanlarınca bilinir. 

Komisyon iç kalite güvencesi sisteminin 

oluşturulması ve geliştirilmesinde etkin rol alır 

ve akreditasyonu süreçlerine destek verir. 

Komisyon gerçekleştirilen etkinliklerin 

sonuçlarını değerlendirir. Bu değerlendirmeler 

karar alma mekanizmalarını etkiler. 

Merkezde kalite 

güvencesi 

süreçlerini 

yürütmek üzere 

oluşturulmuş bir 

kalite komisyonu 

bulunmamaktadır. 

Kalite 

komisyonunun 

yetki, görev ve 

sorumlulukları ile 

organizasyon 

yapısı 

tanımlanmıştır. 

 

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

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

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

• Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı, üye dağılımı  

• Kalite Komisyonu kararlarının karar alma mekanizmalarına etkisini gösteren kanıtlar 

• Kalite Komisyonu çalışmalarına merkezin iç ve dış paydaşlarının katılımını gösteren kanıtlar 
(Toplantılar, etkinlikler, anketler ve raporlar) 

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



 

 
 
 

 

 
 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.2. İç Kalite Güvencesi 1 2 3 4 5 

 

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ 

çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

 

PUKÖ çevrimleri itibarı ile takvim yılı temelinde hangi 

işlem, süreç, mekanizmaların devreye gireceği 

planlanmış, akış şemaları belirlidir. Sorumluluklar ve 

yetkiler tanımlanmıştır. Gerçekleşen uygulamalar 

irdelenmektedir.  

Merkeze ait kalite güvencesi rehberi gibi, politika 

ayrıntılarının yer aldığı erişilebilen ve güncellenen bir 

doküman bulunmaktadır.  

 

Merkezin 

tanımlanmış bir iç 

kalite güvencesi 

sistemi 

bulunmamaktadır. 

Merkezin iç kalite 

güvencesi süreç 

ve mekanizmaları 

tanımlanmıştır.  

 

İç kalite güvencesi 

sistemi merkezin 

geneline yayılmış, 

şeffaf ve bütüncül 

olarak 

yürütülmektedir. 

İç kalite 

güvencesi sistemi 

mekanizmaları 

izlenmekte ve 

ilgili paydaşlarla 

birlikte 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Kalite güvencesi rehberi gibi tanımlı süreç belgeleri 

• İş akış şemaları, takvim, görev ve sorumluluklar ve paydaşların rollerini gösteren kanıtlar 

• Bilgi Yönetim Sistemi 

• Geri bildirim yöntemleri 

• Paydaş katılımına ilişkin belgeler 

• Yıllık izleme ve iyileştirme raporları 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 



 

 
 
 

 

  

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.2. İç Kalite Güvencesi 1 2 3 4 5 

 

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 

 
Merkez Müdürünün ve süreç liderlerinin kalite 

güvencesi bilinci, sahipliği ve merkezin iç kalite 

güvencesi sisteminin oluşturulmasına liderlik etmesi 

gelişmiş düzeydedir. Liderlik anlayışı ve 

koordinasyon kültürü yerleşmiştir.  

Kurumsal süreklilik ve nasıl çalıştığı, deneyim 

birikimlerinin oluşma hızı, kalite kültürü geliştirme 

hızı takip edilmekte ve irdelenmektedir. Geri 

bildirim, izleme, içselleştirme fırsatları ve üst 

yönetimin bunlara katkısı sürekli 

değerlendirilmektedir.  

 

Merkezdeki liderlik 

yaklaşımları kalite 

güvencesi 

kültürünün gelişimini 

desteklememektedir. 

 

Merkezde kalite 

güvencesi 

kültürünü 

destekleyen 

liderlik yaklaşımı 

oluşturmak üzere 

planlamalar 

bulunmaktadır.  

 

Merkezin geneline 

yayılmış, kalite 

güvencesi 

kültürünün 

gelişimini 

destekleyen liderlik 

uygulamaları 

bulunmaktadır. 

Liderlik uygulamaları 

ve bu uygulamaların 

kalite güvencesi 

kültürünün gelişimine 

katkısı izlenmekte ve 

bağlı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Kalite güvencesi kültürünü geliştirmek üzere yapılan planlamalar ve uygulamalar 

• Merkezin yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, 

elde edilen izleme sonuçları ve bağlı iyileştirmeler  

• Merkezdeki kalite kültürünün gelişimini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, elde edilen izleme 

sonuçları ve bağlı iyileştirmeler  

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 



 

 
 
 

 

 

 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
A.3. Paydaş Katılımı 

Merkez, iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini sağlamalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, 

eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, 

yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine 

katılımı 

 
İç ve dış paydaşların karar alma, yönetişim ve 

iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları 

tanımlanmıştır.  

Gerçekleşen katılımın etkinliği, Kurumsallığı ve 

sürekliliği irdelenmektedir. Uygulama örnekleri, dış 

paydaş katılımı ve etkinliği mevcuttur. Sonuçlar 

değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir.  

 

Merkezin iç kalite 

güvencesi sistemine 

paydaş katılımını 

sağlayacak 

mekanizmalar 

bulunmamaktadır. 

Merkezde kalite 

güvencesi, eğitim 

ve öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı, 

yönetim sistemi ve 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin PUKÖ 

katmanlarına 

paydaş katılımını 

sağlamak için 

planlamalar 

bulunmaktadır. 

Tüm süreçlerdeki 

PUKÖ katmanlarına 

paydaş katılımını 

sağlamak üzere 

mekanizmalar 

bulunmaktadır. 

Paydaş katılım 

mekanizmalarının 

işleyişi izlenmekte ve 

bağlı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir.  

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Merkezin süreçlerine özgü oluşturulmuş iç ve dış paydaş listesi ile paydaşların önceliklendirilmesine 

ilişkin kanıtlar 

• Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılan veri toplama araçları ve yöntemi (Anketler, odak grup 

toplantıları, çalıştaylar, bilgi yönetim sistemi vb.) 

• Karar alma süreçlerinde paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler 

• Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 
 
 

 

 
 

 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.4. Uluslararasılaşma 

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

 1 2 3 4 5 

 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası  

 

Uluslararasılaşma politikası; 

- Uluslararası öğrenci,  

- Yabancı uyruklu akademik personel, 

- Uluslararası araştırmacı, 

- Uluslararası ağlar ve organizasyonlar, 

gibi konuları ele alır.  

 

Merkezin hedeflerini ve stratejilerini, süreç ve 

mekanizmalarını, organizasyon yapısını, 

zamanlamayı, geliştirme çerçevesini özetler. 

Uluslararasılaşma faaliyetleri izlenmekte ve 

politika güncellenmektedir.  

 

Merkezin bir 

uluslararasılaşma 

politikası 

bulunmamaktadır. 

Merkezin misyon 

ve hedefleriyle 

uyumlu, ilan 

edilmiş bir 

uluslararasılaşma 

politikası 

bulunmaktadır. 

Merkezin 

uluslararasılaşma 

uygulamaları ilgili 

birimlere yayılmış, 

benimsenmiş ve 

kalite politikasıyla 

uyumludur. 

Merkezin 

uluslararasılaşma 

uygulamaları 

izlenmekte ve 

izlem sonuçlarına 

göre 

uluslararasılaşma 

politikaları 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Uluslararasılaşma politika belgesi 

• Uluslararası protokol ve iş birliği uygulamaları 

• Uluslararasılaşma politikalarına ilişkin göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin 

belgeler 

• Uluslararasılaşma politikasına yönelik iyileştirmeler 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.4. Uluslararasılaşma 1 2 3 4 5 

 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi 

ve organizasyonel yapısı 

Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve 
organizasyonel yapısı kurumsallaşmıştır. 
Merkezin uluslararasılaşma politikası ile 
uyumludur. Yönetim ve organizasyonel yapının 
işleyişi ve etkinliği irdelenmektedir. 

 

Merkezin 

uluslararasılaşma 

süreçlerine ilişkin 

yönetsel ve 

organizasyonel 

yapılanması 

bulunmamaktadır. 

Merkezin 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

yönetim ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır.   

Merkezde 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

yönetimine ilişkin 

organizasyonel 

yapılanma 

tamamlanmış 

olup; şeffaf, 

kapsayıcı ve 

katılımcı biçimde 

işlemektedir. 

Uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

yönetsel ve 

organizasyonel 

yapılanması 

izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir.   

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

• Yönetim ve organizasyonel yapıya ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 
 
 

 

 

 
 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
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A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

 

Uluslararasılaşmaya ayrılan kaynaklar (mali, fiziksel, 

insan gücü) belirlenmiş, paylaşılmış, 

kurumsallaşmıştır, bu kaynaklar nicelik ve nitelik 

bağlamında izlenmekte ve değerlendirilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkezin 

uluslararasılaşma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için 

yeterli kaynak 

bulunmamaktadır. 

Merkezin  

uluslararasılaşma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun nitelik 

ve nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik planları 

bulunmaktadır. 

Merkezin 

uluslararaslaşma 

kaynakları 

birimler arası 

denge gözetilerek 

yönetilmektedir. 

Merkezde 

uluslararasılaşma 

kaynaklarının 

dağılımı 

izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir.   

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynaklarının yönetimine ilişkin belgeler (AB proje 

bütçelerinin yönetimi ve ikili protokoller kapsamında gerçekleşen kaynakların yönetimine 

ilişkin belgeler gibi) 

• Uluslararasılaşma kaynakların dağılımının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 
 
 

 

 

 
  

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
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A.4.4. Uluslararasılaşma performansı 

 

Uluslararasılaşma performansı izlenmektedir. 

İzlenme mekanizma ve süreçleri yerleşiktir, 

sürdürülebilirdir. İyileştirme adımlarının kanıtları 

vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkezde 

uluslararasılaşma 

faaliyeti 

bulunmamaktadır. 

Merkezde 

uluslararasılaşma 

politikasıyla 

uyumlu 

faaliyetlere 

yönelik 

planlamalar 

bulunmaktadır. 

Merkezin 

uluslararasılaşma 

faaliyetleri 

bulunmaktadır. 

Merkezde 

uluslararasılaşma 

faaliyetleri 

izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Uluslararasılaşma faaliyetleri 

• Merkezin uluslararasılaşma performansını izlemek üzere kullandığı göstergeler 

• Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan 

mekanizmalar 

• Uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme 

çalışmaları 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 
 
 

 

  

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1.  Eğitim Programlarına Destekler 

Merkezin üniversitede eğitim faaliyeti gösteren birimlerle ilişkileri kurulmuş olmalı ve bu birimlerde uygulanmakta olan lisans ve/veya lisansüstü 

programlar ile ortaklaşa yürütmekte olduğu faaliyetleri bulunmalıdır.  
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B.1.1. Eğitim programları ile ilişkiler  

 

Merkezin kuruluş amacına, misyon ve vizyonuna 
uygun olarak üniversitenin eğitim faaliyeti veren 
birimleri ile yürütmekte olduğu eğitim-öğretime 
katkı veren faaliyetleri ve işbirlikleri mevcuttur. 
Bu işbirliklerinin somut sonuçları, uygulamalara 
yansıyan etkileri vardır. 
  

Merkezin 

üniversitenin 

eğitim faaliyeti 

yürütülen diğer 

birimleri ile ilişkileri 

bulunmamaktadır. 

Merkezin  eğitim 

faaliyeti yürütülen 

diğer birimleri ile 

birlikte ilişkiler 

geliştirmek üzere 

planlamaları 

bulunmaktadır. 

Merkezin faaliyet 

alanına uygun  

eğitim faaliyeti 

yürütülen diğer 

birimleri ile 

ilişkileri ve bazı 

faaliyetleri 

bulunmaktadır. 

Merkezin  

üniversitenin 

eğitim faaliyeti 

yürütülen diğer 

birimleri ile 

yürüttüğü 

faaliyetler ilgili 

paydaşların 

katılımıyla 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• İş birliklerine ilişkin belgeler 

• Birlikte yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri 

 



 

 
 
 

 

 
  

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
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B.1.2. Uygulama alanlarına olan katkıları 

 

Merkez yürütmekte olduğu faaliyetlerle üniversite 

birimlerinde uygulanan programlara ve 

araştırmalara akademik destek sağlamaktadır. Bu 

destekler üniversite birimlerince bilinmekte ve 

Merkez çalışanları ile şeffaf bir şekilde 

paylaşılmaktadır. 

Merkezin 

üniversitedeki 

programlara ve 

araştırmalara 

akademik desteği 

yoktur. 

Merkezin 

üniversitedeki 

programlara ve 

araştırmalara 

akademik destek 

amaçlı 

planlamaları 

mevcuttur. 

Merkez faaliyet 

alanı ile ilişkili tüm 

birimlere ve 

araştırmalara 

akademik destek 

sağlamaktadır. 

Merkezin 

akademik destek 

uygulamaları 

izlenmekte ve ilgili 

iç paydaşların 

katılımıyla 

iyileştirilmektedir 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Öğrencilere verilen akademik desteklere ilişkin kanıtlar 

• Araştırmacıların uygulama alanlarına verilen desteklere ilişkin kanıtlar 

• Diğer araştırmacılara verilen desteklerin uygulama esasları ve bunların bilinirliğine ilişkin 

kanıtlar 

 

 



 

 
 
 

 

  

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
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B.1.3. Akademik danışmanlık destekleri 

 

Merkez, üniversitede yürütülen programların eğitim 

amaçlarına katkı sağlayan faaliyetler yürütmekte, 

öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı 

sağlamaktadır. Mevcut araştırmacı insan kaynağı ve 

fiziki altyapısı ile bu bölümlerde yürütülen 

programların uygulama boyutuna katkı sağlamaktadır.  

Bu faaliyetlerin duyurulması, uygulanması, hedeflerle 

uyumu, kontrolü ve alınan önlemler irdelenmektedir.  

Merkezde tanımlı 

bir akademik 

danışmanlık süreci 

bulunmamaktadır  

Merkezde 

programların eğitim 

amaçlarına katkı 

sağlamaya yönelik 

planlamalar 

mevcuttur. 

Programların 

geneline yönelik 

katkı faaliyetleri 

yürütümektedir. 

Merkezin 

öğrencilerin 

gelişimine katkı 

sağlayan faaliyetleri 

izlenmekte ve 

paydaş katılımları ile  

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Programların uygulama boyutuna yapılan katkılar 

• Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin uygulamalar 

• Öğrenci geri bildirim mekanizmasının izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik kanıtlar 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 
 



 

 
 
 

 

 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
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B.1.4. Mesleklere yönelik hazırlayıcı ve 

destekleyici katkıları 

 

Merkezde öğrencilerin mesleki gelişimlerine 

yönelik etkinlikler ve ugulamalar 

gerçekleştirilmektedir.  

Merkezin 

programların 

amaçladığı 

mesleklere yönelik 

hazırlayıcı ve 

destekleyici 

katkıları 

bulunmamaktadır. 

Merkezde 

öğrencinin 

mesleki 

gelişimine ilişkin 

tanımlı ilke ve 

kurallar 

bulunmaktadır. 

Merkezde 

öğrencilerin 

mesleki 

gelişimlerine 

yönelikfaaliyetler 

ilke ve kurallar 

dahilinde 

yürütülmektedir. 

 

Merkezde 

öğrencilerin 

mesleki 

gelişimlerine 

yönelik 

düzenlenen 

faaliyetler 

izlenmekte ve 

öğrencilerin 

katılımıyla 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici faaliyet örnekleri (Staj…vb) 

 



 

 
 
 

 

 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.2. Öğretim Elemanları/Araştırmacılar 

Merkez, öğretim elemanlarının/araştırmacıların  istihdam edilmeleri ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır. Öğretim elemanlarının/araştırmacıların 

yetkinliklerini sürekli iyileştirmek için olanaklar sunmalıdır. 
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B.2.1. İstihdam edilme süreçleri/kriterleri  

 

Öğretim elemanı istihdamının süreç ve 

kriterleri belirlenmiş ve kamuoyuna açıktır. 

İlgili süreç ve kriterler akademik liyakati 

gözetip, fırsat eşitliğini sağlayacak 

niteliktedir. Uygulamanın kriterlere uygun 

olduğu kanıtlanmaktadır. Merkezin 

öğretim elemanlarından beklentisi 

bireylerce bilinir. 

Merkezin atama, 

yükseltme ve 

görevlendirme 

süreçleri 

tanımlanmamıştır. 

Merkezin 
atama, 
yükseltme ve 
görevlendirme 
kriterleri 
tanımlanmış; 
ancak 
planlamada 
alana özgü 
ihtiyaçlar 
irdelenmemiştir. 

Merkezin tüm alanlar 

için tanımlı ve 

paydaşlarca bilinen 

atama, yükseltme ve 

görevlendirme 

kriterleri 

uygulanmakta ve 

karar almalarda 

(eğitim-öğretim 

kadrosunun işe 

alınması, atanması, 

yükseltilmesi ve ders 

görevlendirmeleri vb.) 

kullanılmaktadır. 

Atama, yükseltme 

ve görevlendirme 

uygulamalarının 

sonuçları 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• İstihdam edilme kriterleri  

• İzleme ve iyileştirme kanıtları 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 
 
 

 

  

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
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B.2.2. Teşvik ve ödül mekanizmaları 

 

Öğretim elemanları/araştırmacılar için  teşvik 

ve ödül uygulamaları vardır.  

 

Merkezde öğretim 

elemanlarının 

teşvik ve 

ödüllendirilmesine 

ilişkin planlamalar 

bulunmamaktadır. 

Merkezde öğretim 
elemanlarının 
teşvik ve 
ödüllendirilmesine 
ilişkin planlamalar 
bulunmaktadır.  

Merkezde öğretim 

elemanlarının teşvik 

ve 

ödüllendirilmesine 

ilişkin uygulamalar 

vardır. 

Merkezde öğretim 

elemanlarının 

teşvik ve 

ödüllendirilmesine 

ilişkin uygulamalar 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

öğretim elamanları 

ile birlikte 

irdelenerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Teşvik ve ödül süreçlerine ilişkin kanıtlar 

 



 

 
 
 

 

 
  

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
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B.3.1. Tesis ve altyapılar 

 

Merkezdeki tesis ve altyapılar  

ihtiyaca uygun nitelik ve niceliktedir, 

erişilebilirdir ve öğrenciler ve 

araştırmacıların  bilgisine/kullanımına 

sunulmuştur. Tesis ve altyapıların 

kullanımı irdelenmektedir. 

 

 

 

 

 

Merkezin araştırma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

yeterli kaynağı 

bulunmamaktadır. 

Merkezin 
araştırma 
faaliyetlerini 
sürdürebilmek 
için uygun nitelik 
ve nicelikte 
araştırma 
kaynaklarının 
oluşturulmasına 
yönelik planları 
vardır. 

Merkezin genelinde 

araştırma kaynaklarının 

yönetimi alana özgü 

koşullar, erişilebilirlik 

ve birimler arası denge 

gözetilerek 

gerçekleştirilmektedir. 

Araştırma 

kaynaklarının  

geliştirilmesine ve 

kullanımına yönelik 

izleme ve 

iyileştirilme 

yapılmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Tesis ve altyapının kullanımına yönelik ilke ve kurallar 

• Erişim ve kullanıma ilişkin uygulamalar 

• Tesis ve altyapının Kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu  

• Tesis ve altyapı hizmetlerinin izlenmesi, çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 



 

 
 
 

 

  

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
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B.3.2. Engelsiz merkez 

 

Planlanan ve uygulanan 

engelsiz üniversite 

unsurları belirtilmiştir, 

gerçekleşen uygulamalar 

irdelenmektedir.  

 

Merkezde engelsiz 

birim unsurlarına 

yönelik bir çalışma 

bulunmamaktadır. 

Merkezde 
engelsiz birim 
unsurlarına 
yönelik çalışmalar 
planlanmaktadır. 

Merkezde engelsiz 

birim unsurlarına 

yönelik uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Merkezde engelsiz birim 

unsurlarına yönelik 

uygulamalar izlenmekte 

ve iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Engelsiz üniversite uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

• Engelsiz merkez ödülleri 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve 

uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 



 

 
 
 

 

 

  

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
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B.3.3. Araştırmacı izleme sistemi  

 
Merkezden faydalanan araştırmacıların işe 

yerleşme, eğitime devam, gelir düzeyi, 

işveren/ mezun memnuniyeti gibi istihdam 

bilgileri sistematik ve kapsamlı olarak 

toplanmakta, değerlendirilmekte, merkezin 

gelişme stratejilerinde kullanılmaktadır.  

 
 

Merkezde, merkez 

altyapısından 

faydalanan 

araştırmacıların 

izlendiği bir 

mekanizma 

bulunmamaktadır. 

Merkezde, merkez 
altyapısından 
faydalanan 
araştırmacıların 
izleneceği bir 
mekanizma kurma 
çalışmaları 
bulunmaktadır.  

Merkezde, 

merkez 

altyapısından 

faydalanan 

araştırmacıların 

izlendiği 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Merkezde, merkez 

altyapısından 

faydalanan 

araştırmacıların 

izlendiği 

uygulamalar alınan 

geri bildirimler ile 

izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 

• Araştırmacı izleme sisteminin özellikleri 

• Araştırmacı izleme sistemi kapsamında faaliyetlerde gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları 

• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 



 

 
 
 

 

 
 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
C.1. Araştırma Stratejisi 

Merkez, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri yürütmelidir. 
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C.1.1. Merkezin araştırma politikası, hedefleri ve 

stratejisi 

 

Merkezin araştırma politikası, hedefleri, stratejisi 

ve öncelikli araştırma alanları paydaşlarıyla birlikte 

belirlenmiştir. Bunlar Merkezin misyonu ile 

uyumlu olup, araştırma kararlarını ve etkinliklerini 

yönlendirir. Politika belgesi Merkez çalışanlarınca 

bilinen, benimsenen, sürekliliğine güvenilen, yazılı, 

paydaşlarla paylaşılmış bir metindir.  

 

 

Merkezin tanımlı 
araştırma 
politikası, 
stratejisi ve 
hedefleri 
bulunmamaktadır
. 

Merkezin, 
araştırmaya bakış 
açısını, araştırma 
ilkelerini, 
önceliklerini ve 
kaynaklarını 
yönetmedeki 
tercihlerini ifade 
eden araştırma 
politikası, 
stratejisi ve 
hedefleri 
bulunmaktadır.  

Merkezin 
genelinde tanımlı 
araştırma 
politikası, stratejisi 
ve hedefleri 
doğrultusunda 
yapılan 
uygulamalar 
bulunmaktadır.  

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

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Araştırma politikası, strateji ve hedefleri 

• Araştırma performans göstergeleri 

• Araştırma stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kanıtlar 

• Araştırma politikası, stratejisi ve hedeflerinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

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



 

 
 
 

 

 
 
  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.1. Araştırma Stratejisi 1 2 3 4 5 

 

C.1.2. Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi 

ve organizasyonel yapısı  

 

Araştırma yönetimine ilişkin benimsenen 

yaklaşımlar, motivasyon ve yönlendirme işlevinin 

nasıl tasarlandığı, kısa ve uzun vadeli hedeflerin 

net ve kesin nasıl tanımlandığı, araştırma yönetimi 

ekibi ve görev tanımları belirlenmiştir. 

Merkezda 
araştırma-
geliştirme 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısına ilişkin bir 
planlama 
bulunmamaktadır
. 

Merkezin 
araştırma-
geliştirme 
süreçlerinin 
yönetim ve 
organizasyonel 
yapısına ilişkin 
yönlendirme ve 
motive etme gibi 
hususları dikkate 
alan planlamaları 
bulunmaktadır.   

Merkezin 
genelinde 
araştırma-
geliştirme 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısı Kurumsal 
tercihler yönünde 
uygulanmaktadır. 

Merkezda 
araştırma-
geliştirme 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısının işlerliği 
ile ilişkili 
sonuçlar 
izlenmekte ve 
önlemler 
alınmaktadır.  

 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı 

• Araştırma yönetişim modeli ve uygulamaları 

• Araştırma yönetimi ve organizasyonel yapının işlerliğinin izlendiği ve iyileştirildiğine ilişkin 
kanıtlar 

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



 

 
 
 

 

 

  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.1. Araştırma Stratejisi 1 2 3 4 5 

 

C.1.3. Araştırmaların yerel/bölgesel/ulusal 

kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

 

Araştırmaların yerel/bölgesel/ulusal kalkınma 

hedefleriyle ilişkisi, sosyo-ekonomik-kültürel 

katkısı; ulusal ve uluslararası rekabetin düzeyi, 

Merkez paydaşlarınca bilinirliği, sürekliliği, 

sahiplenilmesi irdelenmektedir. Araştırma 

çıktılarının yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma 

hedeflerine etkisi değerlendirilmekte ve bağlı 

iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. 

 

Merkez 
araştırmalarında 
yerel, bölgesel ve 
ulusal kalkınma 
hedeflerini ve 
değişimleri dikkate 
almamaktadır.  

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

Merkezin 
genelinde 
araştırmalar 
yerel, bölgesel ve 
ulusal kalkınma 
hedefleri ve 
değişimleri 
dikkate alınarak 
yürütülmektedir. 

 

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

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Merkezin araştırma planlamalarının yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi  

• Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkili araştırma örnekleri 

• İlgili araştırma çıktılarının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 
• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 
 
 

 

 
  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.2. Araştırma Kaynakları 

Merkez, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Merkezin araştırma 

politikaları, iç ve dış paydaşlarla iş birliğini ve Merkez dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmelidir. 

 1 2 3 4 5 

 

C.2.1. Araştırma kaynakları  

 

Merkezin fiziki, teknik ve mali araştırma 

kaynakları misyon, hedef ve stratejileriyle 

uyumlu ve yeterlidir. Kaynakların çeşitliliği ve 

yeterliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

 

Merkezin araştırma 
ve geliştirme 
faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için 
yeterli kaynağı 
bulunmamaktadır. 

Merkezin araştırma 
ve geliştirme 
faaliyetlerini 
sürdürebilmek için 
uygun nitelik ve 
nicelikte fiziki, 
teknik ve mali 
kaynakların 
oluşturulmasına 
yönelik planları 
bulunmaktadır.  

Merkez 
araştırma ve 
geliştirme 
kaynaklarını 
araştırma 
stratejisi ve 
birimler arası 
dengeyi 
gözeterek 
yönetmektedir.  

 

Merkezda 
araştırma 
kaynaklarının 
yeterliliği ve 
çeşitliliği 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Araştırma-geliştirme bütçesi ve dağılımı 

• Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel) 

• Araştırma-geliştirme kaynaklarının araştırma stratejisi doğrultusunda yönetildiğini gösteren 
kanıtlar 

• Araştırma kaynaklarının çeşitliliği ve yeterliliğinin izlendiğine ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar  

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



 

 
 
 

 

 
  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.2. Araştırma Kaynakları 1 2 3 4 5 

 

C.2.2. Üniversite/Merkez içi kaynaklar (BAP) 

 

Araştırmaya yeni başlayanlar için üniversite içi 

çekirdek fonlar vardır ve erişimi kolaydır. 

Araştırma potansiyelini geliştirmek üzere proje, 

konferans katılımı, seyahat, uzman daveti 

destekleri, kişisel fonlar, motivasyonu arttırmak 

üzere ödül ve rekabetçi yükseltme kriterleri vardır. 

Merkez içi kaynakların yıllar içindeki değişimi; bu 

imkanların etkinliği, yeterliliği, gelişime açık 

yanları, beklentileri karşılama düzeyi 

irdelenmektedir.  

 

Merkezin 
araştırma ve 
geliştirme 
faaliyetleri için 
üniversite içi 
kaynakları 
bulunmamaktadır. 

Merkezin araştırma 
ve geliştirme 
faaliyetlerini 
sürdürebilmek için 
uygun nitelik ve 
nicelikte üniversite 
içi kaynakların 
oluşturulmasına 
yönelik planları 
(BAP Yönergesi 
gibi) 
bulunmaktadır.  

Merkezin 
araştırma ve 
geliştirme 
faaliyetlerini 
sürdürebilmek 
için üniversite içi 
kaynaklar 
araştırma 
stratejisi ve 
birimler arası 
denge 
gözetilerek 
sağlanmaktadır.  

 

Merkezda, 
üniversite içi 
kaynakların 
kullanımı ve 
dağılımı 
izlenmekte ve 
iyileştirmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• İç kaynaklar ve kullanımına ilişkin tanımlı süreçler (BAP Yönergesi, İç Kaynak Kullanım 
Yönergesi vb.) 

• İç kaynakların birimler arası dağılımı 

• İç kaynakların kullanıldığı araştırma örnekleri 

• İç kaynakların dağılımı ve kullanımına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

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



 

 
 
 

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.2. Araştırma Kaynakları 1 2 3 4 5 

 

C.2.3. Merkezin üniversite dışı kaynaklara 

yönelimi (Destek birimleri, yöntemleri) 

 

Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak üniversite 

dışı kaynaklara yönelme desteklenmektedir. 

Bu amaçla çalışan destek birimleri ve 

yöntemleri tanımlıdır ve araştırmacılarca iyi 

bilinir. Gerçekleşen uygulamalar 

irdelenmektedir.  

 

Merkezin araştırma 
ve geliştirme 
faaliyetleri için 
üniversite dışı 
kaynaklara 
herhangi bir 
yönelimi 
bulunmamaktadır. 

Merkezin 
üniversite dışı 
kaynakların 
kullanımına ilişkin 
yöntem ve destek 
birimlerin 
oluşturulmasına 
ilişkin planları 
bulunmaktadır.  

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

Merkezde, 
araştırma ve 
geliştirme 
faaliyetlerinde 
üniversite dışı 
kaynakların 
kullanımını 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Dış kaynakların kullanımını desteklemek üzere oluşturulmuş yöntem ve birimler 

• Destek birimlerin çalışmalarına ilişkin kanıtlar 

• Dış kaynakların dağılımını gösteren kanıtlar 

• Dış kaynaklarda yıllar itibarıyla gerçekleşen değişimler 

• Dış kaynakların kullanımına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

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



 

 
 
 

 

 

  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.2. Araştırma Kaynakları 1 2 3 4 5 

 

C.2.4. Doktora programları ve doktora sonrası 

imkanlar 

Merkezde doktora programlarına ve doktora 
sonrası araştırmacılara yönelik destekler 
bulunmaktadır.  

Merkezde doktora 
programlarına ve 
doktora sonrası 
araştırmacılara 
yönelik destekler 
bulunmamaktadır. 

 

Merkezde 
doktora 
programlarına ve 
doktora sonrası 
araştırmacılara 
yönelik 
desteklere ilişkin 
planlamalar 
bulunmaktadır.  

Merkezde 
doktora 
programlarına ve 
doktora sonrası 
araştırmacılara 
yönelik destek 
uygulamalı 
bulunmaktadır. 

Merkezde doktora 
programlarına ve 
doktora sonrası 
araştırmacılara 
yönelik desteklerin 
çıktıları düzenli 
olarak izlenmekte 
ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Doktora programları ve doktora sonrası araştırmacılara verilen desteklere yönelik kanıtlar 
 



 

 
 
 

 

 
  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.3. Araştırma Yetkinliği 

Merkez, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin sürdürmek ve iyileştirmek için olanaklar sunmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma 

yetkinliğinin geliştirilmesi 

Akademik personelin araştırma ve geliştirme 
yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, çalıştay, 
proje pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir.  

 

Merkezda, öğretim 
elemanlarının 
araştırma 
yetkinliğinin 
geliştirilmesine 
yönelik 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Merkezde, 
öğretim 
elemanlarının 
araştırma 
yetkinliğinin 
geliştirilmesine 
yönelik planlar 
bulunmaktadır. 

Merkezin 
genelinde 
öğretim 
elemanlarının 
araştırma 
yetkinliğinin 
geliştirilmesine 
yönelik 
uygulamalar 
yürütülmektedir.  

Merkezda, öğretim 
elemanlarının 
araştırma 
yetkinliğinin 
geliştirilmesine 
yönelik 
uygulamalar 
izlenmekte ve izlem 
sonuçları öğretim 
elemanları ile 
birlikte 
değerlendirilerek 
önlemler 
alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlama ve uygulamalar 
(destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları vb.)  

• Öğretim elemanlarının geri bildirimleri 

• Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar  

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



 

 
 
 

 

  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.3. Araştırma Yetkinliği 1 2 3 4 5 

 

C.3.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve 

ortak araştırma birimleri 

Merkezlerarası işbirliklerini, disiplinlerarası 
girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri 
özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve 
etkindir.  Ortak araştırma, araştırma ağlarına 
katılım, ortak araştırma birimleri varlığı, ulusal ve 
uluslararası işbirlikleri gibi çoklu araştırma 
faaliyetleri tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve 
sistematik olarak irdelenerek Merkezin 
hedefleriyle uyumlu iyileştirmeler 
gerçekleştirilmektedir. 

 

 

Merkezea ulusal 
ve uluslararası 
düzeyde ortak 
programlar ve 
ortak araştırma 
birimleri 
oluşturma 
yönünde 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 
 

 

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

Merkezin 
genelinde ulusal 
ve uluslararası 
düzeyde ortak 
programlar ve 
ortak araştırma 
faaliyetleri 
yürütülmektedir. 

Merkezda ulusal ve 
uluslararası 
düzeyde Merkez içi 
ve Merkezlar arası 
ortak programlar ve 
ortak araştırma 
faaliyetleri 
izlenmekte ve ilgili 
paydaşlarla 
değerlendirilerek 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 
oluşturulmasına yönelik mekanizmalar  

• Merkezin dahil olduğu araştırma ağları, Merkezin ortak programları ve araştırma birimleri, 
ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar 

• Paydaş geri bildirimleri 

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



 

 
 
 

 

 
 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.4. Araştırma Performansı 

Merkez, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, Merkezin 

araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kullanılmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

Her öğretim elemanının (araştırmacının) araştırma 
performansını paylaşması beklenir; bunu düzenleyen 
tanımlı süreçler vardır ve bunlar ilgili paydaşlarca 
bilinir. Araştırma performansı yıl bazında izlenir, 
değerlendirilir ve Merkezin politikaları doğrultusunda 
kullanılır.  

 

 

Merkezda öğretim 
elemanlarının 
araştırma 
performansının 
izlenmesine ve 
değerlendirmesine 
yönelik 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Merkezde 
öğretim 
elemanlarının 
araştırma 
performansının 
izlenmesine ve 
değerlendirmesin
e yönelik ilke, 
kural ve 
göstergeler 
bulunmaktadır.    

Merkezin 
genelinde 
öğretim 
elemanlarının 
araştırma-
geliştirme 
performansını 
izlemek ve 
değerlendirmek 
üzere oluşturulan 
mekanizmalar 
kullanılmaktadır.  

Öğretim 
elemanlarının 
araştırma-
geliştirme 
performansı 
izlenmekte ve 
öğretim 
elemanları ile 
birlikte 
değerlendirilerek 
iyileştirilmektedir.  
 

 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı 
süreçler (Yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, takdir-tanıma 
sistemi, teşvik mekanizmaları vb.) 

• Öğretim elemanlarının araştırma performansına yönelik analiz raporları 

• Öğretim elemanlarının geri bildirimleri 

• Araştırma geliştirme performansına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

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



 

 
 
 

 

 
  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.4. Araştırma Performansı 1 2 3 4 5 

 

C.4.2. Araştırma performansının izlenmesi ve 

iyileştirilmesi 

Merkez araştırma faaliyetleri yıllık bazda izlenir, 
değerlendirilir, hedeflerle karşılaştırılır ve 
sapmaların nedenleri irdelenir. Merkezin odak 
alanlarının üniversite içi bilinirliği, üniversite dışı 
bilinirliği; uluslararası görünürlük, uzmanlık iddiası 
konularının analizi, hedeflerle uyumu sistematik 
olarak analiz edilir. Performans temelinde teşvik ve 
takdir mekanizmaları kullanılır. Rakiplerle rekabet, 
seçilmiş Merkezlerle kıyaslama takip edilir. 
Performans değerlendirmelerinin sistematik ve 
kalıcı olması sağlanmaktadır.  

 

 

  

Merkezde 
araştırma 
performansının 
izlenmesine ve 
değerlendirmesine 
yönelik 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Merkezde araştırma 
performansının 
izlenmesine ve 
değerlendirmesine 
yönelik ilke, kural ve 
göstergeler 
bulunmaktadır.  

Merkezin 
genelinde 
araştırma 
performansını 
izlenmek ve 
değerlendirmek 
üzere oluşturulan 
mekanizmalar 
kullanılmaktadır.  

Merkezde 
araştırma 
performansı 
izlenmekte ve ilgili 
paydaşlarla 
değerlendirilerek 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Araştırma performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

• Araştırma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar 

• Paydaş geri bildirimleri 

• Araştırma performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

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



 

 
 
 

 

  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.4. Araştırma Performansı 1 2 3 4 5 

 

C.4.3. Araştırma bütçe performansının 

değerlendirilmesi 

 

Araştırma bütçesinin yıllar içinde değişimi, toplam 

bütçe içindeki payı; devletten gelen ödenek/ulusal 

yarışmacı fonlar/uluslararası yarışmacı fonlar 

bileşenlerindeki değişimler izlenmektedir. Merkez 

misyon ve hedefleriyle bu büyüklüklerin uyumu, 

başarılar/ başarısızlıklar değerlendirilmektedir.  

 

Merkezin araştırma 
bütçe 
performansının 
değerlendirilmesin
e yönelik 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Merkezin 
araştırma bütçe 
performansını 
değerlendirmek 
üzere ilke, kural, 
yöntem ve 
göstergeler 
bulunmaktadır.  

Merkezin 
genelinde 
araştırma bütçe 
performansının 
değerlendirilmesin
e ilişkin 
mekanizmalar 
kullanılmaktadır.  

Merkezde 
araştırma bütçe 
performansı 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Araştırma bütçe performansının değerlendirilmesine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar 

• Bütçe dağılımı ve yıllar itibarıyla değişimi 

• Bütçe dağılımının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

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



 

 
 
 

 

TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

Merkez, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmelidir. 

 1 2 3 4 5 

D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve 

stratejisi 

Merkezin toplumsal katkı politikası Merkezin yaklaşımını 

bütüncül olarak ifade eder; ve  

-sosyal sorumluluk (ücretsiz hizmetler; sosyal ve kültürel 

yaşama katkı, üniversitenin şehir hayatına katkısı; 

bilimin topluma tanıtılması, sevdirilmesi),  

-bilgi ve teknoloji transferi 

-endüstriyle yapılan sözleşmeli araştırma, danışmanlık, 

hizmet, proje; 

-kamu kurumları ile yapılan sözleşmeli araştıma, 

danışmanlık, hizmet, proje; politika geliştirmeye katılım, 

uzmanlık paylaşımı,  

-girişimcilik, yenilikci şirketler, 

-fikri mülkiyet, patent, marka, 

-tesis yönetimi (kira gelirleri, laboratuvar hizmetleri, 

vb),  

-yaşam boyu öğrenme çerçevesinde eğitim, kurslar, 

sertifikalar, diplomalar,  

-Merkeze özgü diğer konuları ele alarak bunların 

Merkezdaki  yerini, hedeflerini, stratejilerini, 

mekanizmalarını, organizasyon yapısını, yıllık bütçelerini 

veya oranları, yıllar içindeki eğilimi, geliştirme 

çerçevesini özetleyen metin vardır.  

Göstergeleri, izleme ve hedeflerle karşılaştırma, 

(iyileştirme mekanizmaları) vardır. Hedef ve stratejiler 

politikayla uyumlu olarak belirlenmiştir.  

Merkezin 
toplumsal katkı 
politikası, hedefleri 
ve stratejisi 
bulunmamaktadır. 

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

Merkezin 
genelinde 
toplumsal katkı 
politikası, 
hedefleri ve 
stratejisi 
doğrultusunda 
yapılan 
uygulamalar 
bulunmaktadır.  

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

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Toplumsal katkı politikası, stratejisi ve hedefleri 

• Üniversitenin toplumsal katkı süreçlerinde belirlenen öncelikli alanlarının listesi ve nasıl 
belirlendiğine dair belgeler  

• Toplumsal katkı stratejisi ile uyumlu uygulama örnekleri 

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

• Toplumsal katkı politika, strateji ve hedeflerinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 
• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 
 
 

 

 
 
 

  

TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 1 2 3 4 5 

 

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve 

organizasyonel yapısı 

 

Merkezin toplumsal katkı politikası, Merkezin 

toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve 

organizasyonel yapısı kurumsallaşmıştır. Toplumsal 

katkı süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısı 

Merkezin toplumsal katkı politikası ile uyumludur, 

görev tanımları belirlenmiştir. 

Yapının işlerliği izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Merkezde 
toplumsal katkı 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısına ilişkin bir 
planlama 
bulunmamaktadır. 

Merkezin 
toplumsal katkı 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısına ilişkin 
planlamaları 
bulunmaktadır.   

Merkezin 
genelinde 
toplumsal katkı 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısı kurumsal 
tercihler yönünde 
uygulanmaktadır. 

Merkezda 
toplumsal katkı 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısının işlerliği 
ile ilişkili sonuçlar 
izlenmekte ve 
önlemler 
alınmaktadır.  

 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı 

• Toplumsal katkı yönetişim modeli 

• Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten birimler ve uygulama örnekleri 

• Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısının işlerliğine ilişkin izleme ve 
iyileştirme kanıtları 

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



 

 
 
 

 

 
  

TOPLUMSAL KATKI 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

Merkez, toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların etkin şekilde kullanımını 

sağlamalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

D.2.1. Kaynaklar 

 

Toplumsal katkı etkinliklerine ayrılan kaynaklar 

(mali, fiziksel, insan gücü) belirlenmiş, paylaşılmış 

ve kurumsallaşmış olup, bunlar izlenmekte ve 

değerlendirilmektedir.  

 

Merkezin 
toplumsal katkı 
faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için 
yeterli kaynağı 
bulunmamaktadır. 

Merkezin 
toplumsal katkı 
faaliyetlerini 
sürdürebilmek için 
uygun nitelik ve 
nicelikte fiziki, 
teknik ve mali 
kaynakların 
oluşturulmasına 
yönelik planları 
bulunmaktadır.  

Merkez 
toplumsal katkı 
kaynaklarını 
toplumsal katkı 
stratejisi ve 
birimler arası 
dengeyi 
gözeterek 
yönetmektedir.  

 

Merkezde 
toplumsal katkı 
kaynaklarının 
yeterliliği ve 
çeşitliliği 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer birimler 

• Toplumsal katkı çalışmalarına ayrılan bütçe ve yıllar içinde değişimi 

• Toplumsal katkı kaynaklarının toplumsal katkı stratejisi doğrultusunda yönetildiğini 
gösteren kanıtlar 

• Toplumsal katkı kaynaklarının çeşitliliği ve yeterliliğinin izlendiğine ve iyileştirildiğine ilişkin 
kanıtlar  

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



 

 
 
 

 

 
  

TOPLUMSAL KATKI 

D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

Merkez, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir. 

 1 2 3 4 5 

 

D.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi 

ve iyileştirilmesi 

 

Toplumsal katkı hedeflerinin gerçekleşme düzeyi ve 

performansı izlenmektedir; izlenme mekanizma ve 

süreçleri yerleşik ve sürdürülebilirdir. İyileştirme 

adımlarının kanıtları vardır.  

 

Merkezde 
toplumsal katkı 
performansının 
izlenmesine ve 
değerlendirmesine 
yönelik 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

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

Merkezin 
genelinde 
toplumsal katkı 
performansını 
izlenmek ve 
değerlendirmek 
üzere oluşturulan 
mekanizmalar 
kullanılmaktadır.  

Merkezde 
toplumsal katkı 
performansı 
izlenmekte ve ilgili 
paydaşlarla 
değerlendirilerek 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Toplumsal katkı performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

• Toplumsal katkı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar 

• Paydaş geri bildirimleri 

• Toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

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



 

 
 
 

 

 

  

YÖNETİM SİSTEMİ 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

Merkez, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı 

liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli yetkinlikte olmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

 

Merkezdeki yönetim modeli ve idari yapı 

(yasal düzenlemeler çerçevesinde kurumsal 

yaklaşım, gelenekler, tercihler); karar verme 

mekanizmaları,  kontrol ve denge unsurları; 

kurulların çok sesliliği ve bağımsız hareket 

kabiliyeti, paydaşların temsil edilmesi; 

öngörülen yönetim modeli ile gerçekleşmenin 

karşılaştırılması, modelin kurumsallığıı ve 

sürekliliği bilinir, yerleşmiştir ve 

benimsenmiştir. Organizasyon şeması ve bağlı 

olma/rapor verme ilişkileri; görev tanımları, iş 

akış süreçleri vardır ve gerçeği yansıtmaktadır; 

ayrıca bunlar yayımlanmış ve işleyişin 

paydaşlarca bilinirliği sağlanmıştır.  

 

 

 

Merkezin 
misyonuyla uyumlu 
ve stratejik 
hedeflerini 
gerçekleştirmeyi 
sağlayacak bir 
yönetim modeli ve 
organizasyonel 
yapılanması 
bulunmamaktadır. 

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

Merkezin 
yönetim modeli 
ve organizasyonel 
yapılanması birim 
ve alanların 
genelini 
kapsayacak 
şekilde faaliyet 
göstermektedir. 

Merkezin yönetim 
ve organizasyonel 
yapılanmasına 
ilişkin uygulamaları 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Yönetişim modeli ve organizasyon şeması 

• Merkezin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına 
dair uygulamalar/kanıtlar 

• Yönetim ve organizasyonel yapılanma uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları  

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



 

 
 
 

 

 

  

YÖNETİM SİSTEMİ 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 1 2 3 4 5 

 

E.1.2. Süreç yönetimi 

 

Tüm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler 

tanımlıdır. Süreçlerdeki sorumlular, iş akışı, 

yönetim, sahiplenme yazılıdır ve Merkezce 

içselleştirilmiştir. Süreç yönetiminin başarılı 

olduğunun kanıtları vardır. Sürekli süreç iyileştirme 

döngüsü kurulmuştur.  

 

Merkezde eğitim 
ve öğretim, 
araştırma ve 
geliştirme, 
toplumsal katkı ve 
yönetim sistemine 
ilişkin süreçler 
tanımlanmamıştır. 

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

Merkezin 
genelinde tanımlı 
süreçler 
yönetilmektedir.  

Merkezda süreç 
yönetimi 
mekanizmaları 
izlenmekte ve 
ilgili paydaşlarla 
değerlendirilerek 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Süreç Yönetimi El Kitabı 

• Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları (Uzaktan 
eğitim dahil) 

• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

• Süreç yönetim mekanizmalarının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

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

 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

YÖNETİM SİSTEMİ 

E.2. Kaynakların Yönetimi 

Merkez, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine 

sahip olmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

 

Akademik ve idari personel ile ilgili kurallar, 

süreçler vardır. Bunlar Merkezde bilinmektedir. 

Uygulamalar şeffaftır. Eğitim ve liyakat öncelikli 

kriter olup, yetkinliklerin arttırılması temel 

hedeftir. Çalışan (akademik-idari) 

memnuniyetini/şikayetini/önerilerini belirlemek 

ve izlemek amacıyla yöntem ve mekanizmalar 

geliştirilmiş olup, uygulamalar 

gerçekleştirilmekte ve bunların sonuçları 

değerlendirilmektedir.  

 

Merkezde insan 
kaynakları 
yönetimine ilişkin 
tanımlı süreçler 
bulunmamaktadır. 

Merkezde stratejik 
hedefleriyle 
uyumlu insan 
kaynakları 
yönetimine ilişkin 
tanımlı süreçler 
bulunmaktadır.  

Merkezin 
genelinde insan 
kaynakları 
yönetimi 
doğrultusunda 
uygulamalar 
tanımlı süreçlere 
uygun bir 
biçimde 
yürütülmektedir.  

Merkezde insan 
kaynakları yönetimi 
uygulamaları 
izlenmekte ve ilgili 
iç paydaşlarla 
değerlendirilerek 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar (Yetkinlik, işe alınma, 
hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb.) 

• Çalışan (akademik ve idari) memnuniyeti anketleri, uygulama sistematiği ve anket sonuçları  

• İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

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

 



 

 
 
 

 

 
 

  

YÖNETİM SİSTEMİ 

E.2. Kaynakların Yönetimi 1 2 3 4 5 

 

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

 

Temel gelir ve gider kalemleri tanımlanmıştır ve yıllar 

içinde izlenmektedir.  

  

Merkezde finansal 
kaynakların 
yönetimine ilişkin 
tanımlı süreçler 
bulunmamaktadır. 

Merkezde finansal 
kaynakların 
yönetimine ilişkin 
olarak stratejik 
hedefler ile uyumlu 
tanımlı süreçler 
bulunmaktadır.  

Merkezin 
genelinde 
finansal 
kaynakların 
yönetime ilişkin 
uygulamalar 
tanımlı süreçlere 
uygun biçimde 
yürütülmektedir. 

Merkezde finansal 
kaynakların yönetim 
süreçleri izlenmekte 
ve iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar (Kaynak dağılımı, 
kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kaynak çeşitliliği) 

• Finansal kaynakların planlama, kullanım ve izleme uygulamalarının Merkezin stratejik planı ile 
uyumu 

• Finansal kaynakların yönetimi süreçlerine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

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

 

YÖNETİM SİSTEMİ 

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 

Merkez, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak topladığı, sakladığı, analiz ettiği 

ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullandığı entegre bir bilgi yönetim sistemine sahip olmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi 

 

Merkezin önemli etkinlikleri ve süreçlerine ilişkin 

veriler toplanmakta, analiz edilmekte, 

raporlanmakta ve stratejik yönetim için 

kullanılmaktadır. Merkezin faaliyetleri düzenli 

olarak Üniversitenin Stratejik Plan Bilgi Sistemine 

girilmektedir. 

 

Merkezde bilgi 
yönetim sistemi 
bulunmamaktadır. 

Merkezde Kurumsal 
bilginin edinimi, 
saklanması, 
kullanılması, 
işlenmesi ve 
değerlendirilmesine 
destek olacak bilgi 
yönetim sistemleri 
oluşturulmuştur.   

Merkez genelinde 
temel süreçleri 
(eğitim ve öğretim, 
araştırma ve 
geliştirme, 
toplumsal katkı, 
kalite güvencesi) 
destekleyen 
entegre bilgi 
yönetim sistemi 
işletilmektedir.  

Merkezde entegre 
bilgi yönetim 
sistemi izlenmekte 
ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Stratejik Plan Bilgi Sistemi ve bu sistemin fonksiyonları 

• Bilginin elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi ve 
paylaşılmasına ilişkin tanımlı süreçler 

• Bilgi Yönetim Sistemi’nin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

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

 

 



 

 
 
 

 

 
  

YÖNETİM SİSTEMİ 

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 1 2 3 4 5 

 

E.3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

 

Bilgi Yönetim Sistemi güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği 

sağlanmıştır.  Mekanizmalar izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir.  

 

 

Merkezde bilgi 
güvenliği ve 
güvenirliğinin 
sağlanmasına 
ilişkin uygulamalar 
bulunmamaktadır.  

Merkezde bilgi 
güvenliği ve 
güvenirliğinin 
sağlanmasına 
yönelik tanımlı 
süreçler 
bulunmaktadır.   

Merkezde bilgi 
güvenliği ve 
güvenirliğinin 
sağlanmasına 
yönelik 
bütünleşik 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Merkezde bilgi 
güvenliği ve 
güvenirliğinin 
sağlanmasına 
yönelik 
uygulamalar 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Bilgi güvenliğini ve güvenirliğini sağlamaya yönelik süreçler ve uygulamalar 

• Kişisel verilerin korunmasına ilişkin oluşturulan komisyon ve çalışmalar 

• Bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalara ilişkin izleme ve 
iyileştirme kanıtları 

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

 

 



 

 
 
 

 

 
  

YÖNETİM SİSTEMİ 

E.4. Destek Hizmetleri 

Merkez, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

E.4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve 

sürekliliği 

 

Merkez dışından tedarik edilen hizmetlerin 

tedarik süreci, uygunluk ve kalite kriterleri 

tanımlanmıştır, uygulanmaktadır. Performans ve 

memnuniyet kontrolleri yapılmaktadır ve bağlı 

iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.  

 

Merkezde, 
dışarıdan temin 
edilen malların ve 
destek 
hizmetlerinin 
uygunluğu, kalitesi 
ve sürekliliğini 
değerlendirmek 
üzere tanımlı 
süreçler 
bulunmamaktadır.   

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

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

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

 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Tedarik edilen hizmetlerin, malların ve tedarikçilerin listesi 

• Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler 

• Tedarikçi performansı değerlendirme yöntemi ve performans sonuçlarının kullanımına 
ilişkin örnekler 

• Tedarikçilerle birlikte yapılan toplantılar ve süreçlere katılım mekanizmaları  

• Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği mekanizmalarına ilişkin izleme ve 
iyileştirme kanıtları 

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

 

 



 

 
 
 

 

 

 

YÖNETİM SİSTEMİ 

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik  

Merkez, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay 

ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir. Merkez, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini 

sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

 

Kamuoyunu bilgilendirme ilkesel olarak 

benimsenmiştir, hangi kanalların nasıl kullanılacağı 

tasarlanmıştır, erişilebilir olarak ilan edilmiştir ve tüm 

bilgilendirme adımları sistematik olarak atılmaktadır. 

Merkez web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca 

erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sağlanması için 

gerekli mekanizma mevcuttur.  Kurumsal özerklik ile 

hesap verebilirlik kavramlarının birbirini 

tamamladığına ilişkin bulgular mevcuttur.  İçe ve dışa 

hesap verme yöntemleri kurgulanmıştır ve 

uygulanmaktadır. Alınan geri beslemeler ile etkinliği 

değerlendirilmektedir. Merkezin bölgesindeki dış 

paydaşları, ilişkili olduğu yerel yönetimler, diğer 

üniversiteler, kamu kurumu kuruluşları, sivil toplum 

kuruluşları, sanayi ve yerel halk ile ilişkileri 

değerlendirilmektedir. 

Merkezde 
kamuoyunu 
bilgilendirmek ve 
hesap verebilirliği 
gerçekleştirmek 
üzere 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır.  

Merkezde 
şeffaflık ve 
hesap 
verebilirlik 
ilkeleri 
doğrultusunda 
kamuoyunu 
bilgilendirmek 
üzere tanımlı 
süreçler 
bulunmaktadır. 

Merkez tanımlı 
süreçleri 
doğrultusunda 
kamuoyunu 
bilgilendirme ve 
hesap verebilirlik 
mekanizmalarını 
işletmektedir.  

Merkezin 
kamuoyunu 
bilgilendirme ve 
hesap verebilirlik 
mekanizmaları 
izlenmekte ve 
paydaş görüşleri 
doğrultusunda 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 Örnek Kanıtlar 

• Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ile ilişkili olarak benimsenen ilke, kural ve 
yöntemler  

• Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe ilişkin uygulama örnekleri 

• İç ve dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlikle ilgili memnuniyeti 
ve geri bildirimleri 

• Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarına ilişkin izleme ve 
iyileştirme kanıtları 

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



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


