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MİSYONUMUZ 

 

Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, 

yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları 

saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek. 

 

Ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel 

bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak. 

 

Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve 

hızlı hizmet vermek. 

 

 
 
 

 

 

 

VİZYONUMUZ 

 

Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, çağdaş, katılımcı, 

çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
2. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 

 
2.1. ÖZDEĞERLENDİRME 

 
2.1.1.  Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) 

2.1.2.  Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerin Değerlendirilmesi 

2.1.3.  Eğitim - Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

2.1.4.  Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

2.1.5.  Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

2.1.6.  İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

2.1.7.  Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi  

2.1.8.  Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi 

2.1.9.  Çıktılar / Sonuçların Değerlendirilmesi  

2.1.10. Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi 

  
2.2 ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ 
 

2.2.1. Yükseköğretim Alanlarındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin                   

Değerlendirilmesi 

2.2.2. Mezunlar ile İlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi 

2.2.3. Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile İlişkilerin Değerlendirilmesi 

2.2.4. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile İlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi  

2.2.5. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi 

2.2.6. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin 

Değerlendirilmesi 

2.2.7. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari 

Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi 

 
3. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 
4. SONUÇ 
 
 
 



 4 

1. GİRİŞ  
 

Bu rapor Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Yönetmeliğinin 11. ve 13. maddeleri gereğince hazırlanmıştır. Raporun hazırlanışı sırasında 
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi esas 
alınmıştır. 

Üniversitemizde 2006 yılı güz döneminde rektörlük seçim süreci tamamlanarak, 28 
Kasım 2006 tarihinde Rektör ataması yapılmıştır. Yeni yapılanma sürecinde görev 
değişiklikleri olmuş ve ilgili yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Akademik Değerlendirme ve 
Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) yeniden yapılandırılmıştır. Bunu takiben dokuz adet 
Özdeğerlendirme Ekibi oluşturulmuş ve bu ekiplerin görevlendirilmeleri 23 Ocak 2007 
tarihinde tamamlanmıştır. Ekiplerin çalışma takvimi çerçevesinde oluşturdukları raporlar, 
ADEK ve Ekip Liderleri ortak toplantısında incelenerek, 2006 yılı Adnan Menderes 
Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu’nun aşağıdaki şekilde 
yazılmasına karar verilmiştir.  

Adnan Menderes Üniversitesi 2006 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Raporu, aynı raporun 2005 yılı sonuçlarıyla büyük oranda benzerlik taşımaktadır. 2005 
yılında hazırlanan raporun, hazırlanma tarihi itibariyle 2006 yılı son çeyreğinde elde edilen 
verilere dayanması bu benzerliğin nedenleri arasında sayılabilir. 
 
 
2. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 
 
2.1.ÖZDEĞERLENDİRME 
 
2.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)  
 

Kaynaklar ve İlişkiler Tablosunda yer alan değerler incelendiğinde, Mali kaynaklar ve 
Fiziksel olanaklardaki gelişmenin beklenen düzeyin altında kaldığı görülmektedir. Kaynak 
yetersizliği ve fiziksel olanakların artırılması Üniversitenin doğrudan kendi kontrolünde 
olmayan etmenlerden kaynaklanabilmektedir. Üniversitemizin halen Yatırım Programında yer 
alan ve devam eden inşaatların tamamlanması gerekmektedir. Mali kaynakların yetersizliği ile 
bağlantılı olarak bilgi teknolojilerinde arzu edilen düzeyin yakalanamadığı görülmektedir. 
Ancak, mevcut bilgi teknolojileri ve kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik 
planlama yapılmıştır. Üniversitemizin iş dünyası ve toplum ilişkilerinin gelişmesine öncülük 
yapacak girişimler başlatılmıştır. Uluslararası ilişkiler konusunda oldukça önemli adımlar 
atılmış, Erasmus ve Leonardo Da Vinci gibi Avrupa Birliği programlarından yararlanan 
öğrenci ve öğretim elemanı sayımız azımsanmayacak düzeyde artmıştır. 
 
Öğrenci niteliğine beklenen düzey 3 
Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3 
İdari personel niteliğinde beklenen düzey 3 
Mali kaynakların yeterliliği 2 
Bilgi teknolojileri ve kaynakların ( bilgi, internet, iletişim, kitap, yayın, vb ) yeterliliği 2 
İş teknolojilerinin yeterliliği 3 
Fiziksel olanakların yeterliliği 2 
Temin edilen hizmetlerin yeterliliği 3 
Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği 2 
Toplum ile ilişkilerin yeterliliği 3 
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Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği 3 
Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği 2 
Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği 3 
Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği 4 
Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği 2 
Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği 3 

Genel Ortalama 2.69 
 
 
2.1.2. Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerin Değerlendirilmesi 
 

Eğitimin tüm aşamalarında, öğrenci sayılarında artış görülmektedir, Meslek 
Yüksekokulu ve Doktora düzeyinde bu artışın oransal olarak en fazla olduğu, Fakülte 
düzeyindeki artışın ise diğerlerine oranla daha az olduğu dikkati çekmektedir. Öğretim 
elemanı sayıları incelendiğinde tüm kadrolarda artış görülürken, Yardımcı Doçent kadrosunda 
azalma görülmektedir. En büyük artış Okutman kadrosunda gerçekleşmiştir. Eğitim-
öğretimdeki gelişmeye bağlı olarak İdari Personel sayısında da artış kaydedilmiş, ancak bu 
artış istenen düzeyin altında kalmıştır. Üniversite akademik ve idari personelin cinsiyet 
dağılımı ve yaş ortalamalarında önemli bir değişim saptanmamıştır. Akademik birim ve bu 
birimlere bağlı program sayılarında önemli artışlar olmuştur.  
 
Öğrenci sayıları ve yeterliliği Mevcut Önceki Değişim (%) Değerlendirme 
 Fakülte                                                         5744 4345 24.3 (+) 3 
Yüksekokul 2033 1330 34.6 (+) 3 
Meslek Yüksekokulu                                   8326 4046 51.4 (+) 4 
Yüksek Lisans                                               638 395 38.1 (+) 3 
Doktora       137 73 46.7 (+) 4 
Öğretim elemanı sayıları ve yeterliliği 
Profesör                                      97 83 14.4 (+) 3 
Doçent 83 69 16.9 (+) 2 
Yardımcı Doçent                             233 245 5.2 (-) 3 
Öğretim Görevlisi                           117 106 9.4 (+) 2 
Okutman 94 71 24.5 (+) 2 
Araştırma Görevlisi                        416 413 .07 (+) 2 
Uzman                                              20 18 10 (+) 2 
İdari personel sayıları ve yeterliliği  
Kadrolu 814 718 11.8 (+) 2 
Sözleşmeli  - - - - 
Çalışanların yaş ortalamaları ve yeterliliği 
Öğretim üyeleri 43 42 2.3 (+) 3 
Öğretim elemanları                                                                   32 31 3.1 (+) 3 
İdari personel                                                                       35 36 2.9 (-) 3 
Çalışanların Kadın / Erkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliliği 

Öğretim Üyeleri E: 287 (.70) 
K: 125 (.30) 

E: 288 (.69) 
K: 128 (.31) 

E: (+.01) 
K: (-.01) 2 

Öğretim Elemanları                                          E: 118 (.51) 
K: 114 (.49) 

E: 117 (.51) 
K: 113 (.49) Değişmedi 3 

Araştırma Görevlisi                                              E: 224 (.54) 
K: 192 (.46) 

E: 218 (.54) 
K: 186 (.46) Değişmedi 3 
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İdari Personel  E: 521 (.64) 
K: 296 (.36) 

E: 501 (.63) 
K: 293 (.37) 

E: (+.01) 
K: (-.01) 2 

Çalışanların kıdem ortalamaları ve yeterliliği 

Öğretim Üyeleri                                                              17 yıl 17 yıl Değişmedi 3 

Öğretim Elemanı  6 yıl 6 yıl Değişmedi 3 

İdari Personel                                                                         14 yıl 12 yıl .15 (+) 3 

Akademik personelin ortalama ünvan 
düzeyi 3.26 3.13 .04 (+) 3 

Yüksek 
Lisans 4 

Lisans 194 

Önlisans 207 

Ortaöğretim: 315 

İdari personelin eğitim düzeyi 

İlköğretim 94 
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Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları ve yeterliliği 

Fakülte                                                                                          36* 25 30.6 (+) 3 

Yüksekokul                                                                                    15** 9 40 (+) 3 

Meslek Yüksekokulu                                                103*** 43 58.3 (+) 4 

Yüksek Lisans                                                                                41 36 12.2 (+) 3 

Doktora                                                                                        24 15 37.5 (+) 3 

Kurumun ağırlıklı akademik alanı / alanları  3 

Mesleki ve teknik eğitim temel alanı                                        %61 % 42  

Sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanı                               %16 % 26  

Kurumun fiziksel büyüklüğü (m2) ve altyapı ve yeterliliği 

Kampus Alanı                                                                  3 425 000 m2 2 750000  m2  3 

Toplam Kapalı Alan                                                             261 430 m2 133 475 m2  2 

Eğitim öğretim ve araştırma alanı                                          78 580 m2 18 664 m2  2 

Sosyal ve diğer hizmet alanları                                                8 270 m2 983 m2  2 

Genel Ortalama           2.74 
 
* 6 adet İÖ programı mevcuttur; ** 5 adet İÖ programı mevcuttur;***35 adet İÖ programı mevcuttur. 
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2.1.3. Eğitim - Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi 
 

Bu kapsamda ele alınan konulardan yalnızca engelli öğrencilere sunulan eğitim 
hizmetleri beklenen düzeyin altındadır.  
 
Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu 3 
Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği 3 
Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği 3 
Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı 3 
Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği 3 
Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği 3 
Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği 3 
Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği 3 
Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği 3 
Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği 2 
Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği 3 
Yeni öğrencileri programa hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği 3  
Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT 
teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği 3  

Programların ilgili ulusal ve uluslar arası Programlarla uyumundaki yeterliliği 3  
Genel Ortalama 2.93 

 
 
2.1.4. Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi 
 

ARGE faaliyetlerinin beklenen düzeyin altında gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
alandaki performansın yükseltilmesi için konuyla ilgili Ekip önerilerinin uygulanması 
planlanmaktadır.  
 
Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu 2 
Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynaklarının yeterliliği 2 
Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği 2 
Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği 2 
Araştırma ve geliştirme çalışmalarının bütünlüğü ve devamlılığı 2 
Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik 2 
Uluslar arası Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği 2 
Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği 2 
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu 2 
Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği 2 
Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğitim - öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği 3 
Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve 
mekanizmaların yeterliliği 2 

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, 
kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği 2 

Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği 2 
Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma / birime fayda olarak (ekonomik, itibar, vb.) 
dönmesindeki yeterlilik 2 

Genel Ortalama 2.07 
 



 8 

2.1.5. Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi 
 

Üniversitemiz altı farklı alanda (Sağlık, Tarım ve Hayvancılık, Kültür, Sanat ve Spor, 
Turizm, Endüstriyel Üretim ve Basımevi) hizmet ve mal üretmektedir. Bu alanlardaki 
uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği genel olarak beklenen düzeyin altındadır.  
  
Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu 3 
Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği 2 
Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği 3 
Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği 2 
Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliği 2 
Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği 2 
Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği 2 
Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği 3 
Eğitim - Öğretim ile Uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği 3 
Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile Uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin 
yeterliliği 2 

Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam 
ve mekanizmaların yeterliliği 2 

Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, 
kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği 2 

Yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin yeterliliği 2 
Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği 3 
Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği 2 
Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik 3 
Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma / birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) 
dönmesindeki yeterlilik 2 

Genel Ortalama 2.35 
 

 
 
2.1.6. İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

 
2006 yılı İdari Süreçler ve Destek Süreçleri değerlendirildiğinde, hizmetlerin ortalama 

düzeyin altında kaldığı tespit edilmiştir. Hizmetlerin beklenen düzeye ve üstüne 
çıkarılabilmesi için ilgili Ekip önerilerde bulunmuştur. 
 
Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği 3 
İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği 3 
Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği 3 
Öğrencilerin akademik işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği 3 
Kütüphane ve dokümantasyon işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği 3 
Yapı ve çevre ile ilgili hizmetlerin yeterliliği 3 
Teknik destek işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği 2 
Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliği 3 
Hukuk destek hizmetlerin yeterliliği 2 
Basın ve halkla ilişkiler hizmetlerin yeterliliği 3 
Sağlık hizmetlerinin yeterliliği 3 
Kültür ve sosyal hizmetlerinin yeterliliği 2 



 9 

Spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliği 3 
Burs olanak ve hizmetlerin yeterliliği 2 
Yurt olanak ve hizmetlerinin yeterliliği 2 
Öğrenci bilim, kültür ve sanat toplulukları etkinliklerinin yeterliliği 2 
Uluslar arası ofisin hizmetlerinin yeterliliği 3 
Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği 2 
Staj destek hizmetlerinin yeterliliği 3 
Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği 3 
Üniversite adaylarına yönelik tanıtım çalışmalarının yeterliliği 2 

Genel Ortalama 2.62 
 

 
2.1.7. Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi 
 

Tabloda özetlenen sonuçlar, değerlendirilen dört alanda Üniversitemizin beklenenin 
üzerinde bir düzey yakalamış olduğunu, dört alanda beklenen düzeyi yakalamış olduğunu, beş 
alanda da beklenen düzeyin altında kalmış olduğunu göstermektedir. Kalite iyileştirme 
çalışmalarının, özellikle beklenenin altında performans gösteren alanlarda yoğunlaştırılması, 
eksikliklerin hızla giderilmesi anlamında önemlidir. İlgili Ekip bu alanda iyileştirmeleri 
gerçekleştirecek öneriler sunmuştur. 
 
Organizasyonel yapının yeterliliği 2 
Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı 4 
Görev yetkilerinin yeterliliği 4 
Stratejilerin varlığı ve yeterliliği 3 
Karar verme süreçlerinin yeterliliği 3 
İş süreçlerinin (akademik ve idari) yeterliliği 4 
Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği 2 
Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği 2 
Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği 3 
İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği 4 
Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği 3 
Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği 2 
Eğitim - Öğretim, araştırma - geliştirme, uygulama ve hizmet süreçleri ile ilgili etik 
standartların yeterliliği 2 

Genel Ortalama 2.92 
 
 
2.1.8. Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi 
 

Yönetsel özellikler genel olarak beklenen düzeyde olmakla birlikte, bu özelliklerin 
mevcut düzeylerinin üzerine çıkarılması için gerekli çaba sürdürülmektedir. Özellikle, İdari 
personelin memnuniyet düzeyinin düşüklüğünün nedenlerinin araştırılması ve personel 
motivasyonunun yükseltilmesinin sağlanmasına yönelik çalışma yapılmalıdır. 

 
Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik 3 
Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği 3 
İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği 2 
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Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği 3 
Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği 3 
Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki 
paylaşımı vb. ) yeterliliği 3 

Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği 4 
İdari personelin özelliklerinin yeterliliği 3 
Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği 3 
İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği 3 

Genel Ortalama 3 
 
 
 
2.1.9. Çıktılar / Sonuçların Değerlendirilmesi 
 

Genel olarak değerlendirildiğinde, araştırma ve geliştirme, uygulama ve hizmet 
faaliyetleri ve toplum hizmetleri ile ilgili sonuçlar dışındaki konular beklenen düzeydedir.  
 
Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği 3 
Öğrencilerle ilgili sonuçların yeterliliği 3 
Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği 2 
Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği 2 
Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği 3 
İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği 3 
Toplum hizmetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği 2 

Genel Ortalama 2.57 
 
 
2.1.10. Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi 
 

Genelde üniversitemizin yükseköğrenim misyonunu başarmadaki yeterliği beklenen 
düzeydedir. Ancak, öğrenci ve sektör tarafından daha fazla tercih edilen bir üniversite 
olabilmek için Değerlendirme Ekiplerinden gelen öneriler doğrultusunda çalışmaya devam 
edilmektedir.  
 
Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu 2 
Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu 3 
Kendi misyonuna uygunluğu 3 
 
 
 
 
 
 
2.2 ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ 

 
2.2.1. Yükseköğretim Alanlarındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi 
 

Yükseköğretim alanında ulusal düzeydeki en önemli gelişme tüm yükseköğretim 
kurumlarının stratejik planlama çalışmalarıdır. Üniversitemizde de bu süreç tamamlanmış ve 
Üniversitemiz stratejik planı 2008 yılında uygulamaya konulacaktır. Stratejik hedeflerin 



 11 

ulaşılma düzeyini belirlenmesi, performans yetersizliği olan alanların saptanarak önleyici-
geliştirici önlemlerin alınması açılarından Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Bu iki konunun uygulanmasıyla ilgili sorunların 
aşılabilmesi için çaba gösterilmektedir.   

 
 Uluslararası düzeyde ise en önemli gelişme Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratma 
çalışmalarıdır. Bu kapsamda üniversitemiz Lisans ve Lisansüstü düzeyde Avrupa Kredi 
Transfer Sistemini (AKTS) ve Diploma Eki çalışmalarını tamamlamıştır. 2006 yılında iki adet 
Leonardo Da Vinci projesi onaylanmış, Erasmus programı çerçevesinde 72 öğrenci ile 41 
öğretim elemanının hareketliliği sağlanmıştır. Üniversitemiz Bologna sürecinin gereklerini 
yerine getirmedeki sorumluluklarının bilincinde olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  
 
2.2.2. Mezunlar ile İlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi 
 

Mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi açısından birim yöneticileri çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
 
2.2.3. Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile İlişkilerin Değerlendirilmesi 
 

Yerel kuruluş ve kurumlardan gelen panel, konferans, ortak proje gibi etkinlik 
isteklerine olumlu yanıt verilmektedir. İnsan sağlığı ve hayvan sağlığı konusunda çevreye 
hizmet sunulurken, eğitim uygulaması olarak öğrencilerimizin bu süreçlerden azami ölçüde 
yararlanması ön planda tutulmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanlarımız uzmanlık alanları ile 
ilgili konularda yerel medya yoluyla yöre insanının bilgilendirilmesine katkı yapmaktadır. 

 
Üniversitemizce düzenlenen kültürel ve sportif etkinlikler tüm halka açık olarak 

gerçekleştirilmektedir.   
 

 Bazı Avrupa Birliği hibe projeleri sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa 
yürütülmektedir. Bu ortak çalışmalar karşılıklı olumlu etkileşmeye katkı sağlamaktadır. 
 
2.2.4. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile İlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi 
 

Bölgemiz tarım ağırlıklı bir bölge olup özellikle danışmanlık hizmetleri konusunda 
ilgili birimlerimiz ile resmi kuruluşlar arasında işbirliği yapılabilmektedir. Meslek 
Yüksekokulları ise Ege Bölgesi Sanayi Odası ve ilimizdeki bazı firmalar ile staj konusunda 
düzenli bir işbirliği içindedir.    

Ancak henüz sektörden ARGE çalışmalarına destek sağlanamamıştır. 
 
2.2.5. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi 
 

Üniversitemiz birimlerindeki bazı dershanelerin bilgisayarlı projeksiyon makineleri 
donanımı tamamlanmış, tüm sınıflara bu donanımın sağlanması çalışmaları devam etmektedir. 
Ayrıca her birimin en az bir sınıfında akıllı tahta kullanılması çalışmaları başlatılmıştır.   
2.2.6. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin                      

Değerlendirilmesi  
 

Geçen seneki konularda herhangi bir gelişme/değişme olmadığından, raporun bu kısmı 
geçen seneki rapordan aynen alınmıştır. 

 Üniversitemizde araştırmaların en önemli parasal kaynağını döner sermayeden bu 
amaçla kesilen pay oluşturmaktadır. Döner Sermaye gelirlerimizin de tamamına yakın kısmı 
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hastane hizmetlerinden sağlanmaktadır. Bu konuda iki temel sıkıntı yaşanmaktadır. Bunların 
birincisi hastane hizmetlerinin bazılarının fiyatlarının Sağlık Bakanlığınca neredeyse 
maliyetinin altında belirlenmesidir. Bu uygulama sonucu Döner Sermaye gelirleri büyük 
ölçüde düşmektedir. Buna bağlı olarak araştırmalar için ayrılan pay da azalmaktadır. İkinci 
temel sıkıntı ise, zaten az olan bu payın kullanımı sırasında ortaya çıkmaktadır. Bir mali yılda 
herhangi bir nedenle yıl sonuna kadar kullanılamayan kaynağın Maliye Bakanlığınca yıl 
sonunda gelir kaydedilmesi tehlikesi bulunmaktadır. Yani üniversitenin kendi yarattığı 
kaynağa Maliye Bakanlığı el koymaktadır. Bu tehlike nedeniyle üniversitemizde kaynağın 
tamamının projelere tahsisi yapılmakta ve tümünün harcanmasına çalışılmaktadır. Bu durum 
bazen projeler içerisinde seçim yaparak projelerin kalite düzeyini yükseltme çabalarını 
engelleyebilmektedir. 

 
İdari ve teknik eleman alımının merkezi sınavla yapılması istenilen nitelikte eleman 

alınmasını olanaksızlaştırmıştır. İstenilen sayıda kadro sağlanamaması ise daha önemli bir 
sorundur. 

 
Yerel yönetimler ve kuruluşlarla genelde önemli bir sorun yaşanmamaktadır. İlimiz 

Belediyesi ile inşaat ruhsatları ve oturma izni belgeleri konusunda yaşanan sorunlar şimdilik 
çözüme kavuşturulmuştur. Ancak bu konuda yeni sıkıntılar yaşanmayacağının garantisi 
yoktur. Belediye bu konudaki yetkilerini kullanırken üniversitenin özel durumunu dikkate 
almamaktadır. 
 
2.2.7. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari 
Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi 
 

Üniversitemizde 2006 yılında 1060 akademik ve 814 idari olmak üzere 1874 çalışan, 
16878 öğrenci bulunmaktadır. Çalışanların aile bireyleri de dikkate alınırsa üniversitemiz 
yoluyla Aydın iline yaklaşık 22 500 kişilik bir nüfus eklenmektedir. Üniversitemizin 2006 yılı 
bütçesi yaklaşık 64.500.000.- YTL. olup bunun yaklaşık 27.500.000.-YTL’si çalışanlara maaş 
olarak ödenmiştir. Bu bütçenin çok büyük bir kısmı Aydın ilinde harcanmaktadır. Ayrıca 
devam eden yatırım projelerinde de ihtiyaçların bir kısmının yöreden sağlandığı dikkate 
alınırsa, üniversitemizin Aydın İlinin ticari ve ekonomik kalkınmasına çok önemli katkılar 
yaptığı söylenebilir. Danışmanlık hizmetleri yoluyla sağlanan ürün artışları da dolaylı bir 
katkı niteliğindedir. 

   
 
 
3. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 
(X): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Komisyonu Tarafından Önemli Görülüp 
Raporda Yer Verilmesi İstenen Göstergeler  
 

 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği - 
Ortaöğretim başarı puanlarının ortalaması  70,61 

(X) 2 Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği  

 
 (A) SAY,SÖZ,EA,DİL puanların ortalamaları 301,58 

  SAY  283,47 

  SÖZ 309,53 
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  E A 293,91 

  Dil 319,41 

 
   (B) (İlk %10 luk ÖSS puan diliminden giren öğrenci sayısı / toplam 

giren öğrenci sayısı)*100 % 7,09 

(X) 3 
Yüksek Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği - 
[(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+(Lisans mezuniyet 
notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 

% 70,03 

(X) 4 
Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği - [(LES 
puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+(Lisans mezuniyet 
notlarının yüz üzerinden ortalaması)+(Yükseklisans mezuniyet 
notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 3 

% 77,21 

(X) 5 Öğrenci başına düşen ödenekler  

    (A) Hazine ödeneği / öğrenci sayısı 3.516,38 YTL 

  (B) Öğrenci katkı payları geliri / Öğrenci sayısı 305,84 YTL 

  (C) Özel gelirler / Öğrenci sayısı 522,32 YTL 

   (D) Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim kurumu payı / Öğrenci 
sayısı 4038,71 YTL 

   (E) Toplam bütçe / Öğrenci sayısı 2.095,81 YTL 

(X) 6 Öğretim üyesi başına düşen döner sermaye geliri - Döner sermaye 
gelirleri / öğretim üyesi sayısı 69988,00 YTL 

(X) 7 
Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranı - 
(Kadrolu idari personel sayısı / Kadrolu akademik personel 
sayısı)*100 

% 77 

 8 
İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) akademik 
personele oranı - [(İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet 
alınan) sayısı / Akademik personel sayısı)]*100 

% 83 

 9 Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı - Öğrenci sayısı / 
Kadrolu öğretim üyesi sayısı 40,76 

(X) 10 
Kadrolu ders veren öğretim elemanı (öğretim üyesi, öğretim 
görevlisi,okutman) başına düşen öğrenci sayısı - Öğrenci sayısı / 
Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı 

27,08 

 11 
Kadrolu öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, 
okutman, araştırma görevlisi, uzman) başına düşen öğrenci sayısı - 
Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim elemanı sayısı 

15,89 

 12 Önlisans öğrenci oranı - (Önlisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci 
sayısı)*100 % 49,32 

 13 Lisans öğrenci oranı - (Lisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci 
sayısı)*100 % 46,08 

 14 Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci oranı - (Lisansüstü 
öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı)*100 % 4,59 

 15 
Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerin lisans 
öğrencilerine oranı - (Lisansüstü öğrenci sayısı / Lisans öğrenci 
sayısı)*100 

% 9,96 

 16 
Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen 
öğrencilerin oranı - (İl dışından gelen öğrencilerin sayısı / Toplam 
öğrenci sayısı)*100 

% 31,02 

 17  
Önlisans programlarına kabul edilme oranı - (Önlisans 
programlarını kazanan öğrenci sayısı / Önlisans programlarına 
başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı)*100 

Bilgi 
Sağlanamadı 
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 18  
Lisans programlarına kabul edilme oranı - (Lisans programlarını 
kazanan öğrenci sayısı / Lisans programlarına başvuran (tercih 
eden) öğrenci sayısı)*100 

Bilgi 
Sağlanamadı 

(X) 19 
Yüksek Lisans programlarına kabul edilme oranı - (Yüksek Lisans 
programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Yüksek Lisans 
programlarına başvuran öğrenci sayısı)*100 

% 54,37 

 20 
Doktora programlarına kabul edilme oranı - Doktora 
programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına 
başvuran öğrenci sayısı)*100 

% 96,1 

 21 Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı - 

  (A) (Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı)*100 % 0,01 

  (B) (Yabancı uyruklu yükseklisans öğrenci sayısı / toplam öğrenci 
sayısı)*100 % 0,00 

(X) 22 Yan dal ve çift ana dal program oranı - (Yan dal ve çift ana dal 
programların sayısı / toplam lisans programı sayısı)*100 % 0,00 

 23 
Yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı - (Yan 
dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci sayısı / toplam 
lisans öğrencisi sayısı)*100 

% 0,00 

 24 Disiplinlerarası lisansüstü program oranı - (Disiplinlerarası 
lisansüstü program sayısı / toplam lisansüstü program sayısı)*100 % 0,00 

(X) 25 Birinci yılda ilişiği kesilen öğrencilerinin oranı  

 (A) 
Önlisans öğrencilerinin oranı - (Birinci yılda ilişiği kesilen 
önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin 
sayısı)*100 

% 2,68 

 (B) Lisans öğrencilerinin oranı - (Birinci yılda ilişiği kesilen lisans 
öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans öğrencilerinin sayısı)*100 % 0,45 

 (C) 
Yükseklisans öğrencilerinin oranı - (Birinci yılda ilişiği kesilen 
yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans 
öğrencilerinin sayısı)*100 

% 4,83 

 (D) Doktora öğrencilerinin oranı - (Birinci yılda ilişiği kesilen doktora 
öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı)*100 % 1,06 

 26 İlişiği kesilen öğrencilerin oranı  

  (A) (İlişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans 
öğrencilerinin sayısı)*100 % 6,49 

 (B) (İlişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans 
öğrencilerinin sayısı)*100 % 0,96 

 (D) (İlişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora 
öğrencilerinin sayısı)*100 % 0,00 

 (C) (İlişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek 
lisans öğrencilerinin sayısı)*100 % 8,69 

 27  Lisansüstü programlara kaydolan kendi mezun oranı   

 (A) (Yüksek Lisans programlarına kaydolan mezun sayısı / toplam 
mezun sayısı)*100 % 40,20 

 (B) (Doktoraya kaydolan lisans ve yüksek lisans mezun sayısı / 
Toplam mezun sayısı)*100 % 54,58 

 28  Mezunların ortalama süresi  

  (A)  Önlisans  33,93 Ay 

 (B) Lisans 52,60 Ay 
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 (C) Yüksek Lisans 33,00 Ay 

 (D) Doktora 60,00 Ay 

(X) 29  Normal sürede mezun olan öğrenci oranı  

 (A)  (Önlisans) - (Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / Normal 
sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı)*100 % 32,51 

 (B) (Lisans) - (Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / Normal 
sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı)*100 % 44,28 

 (C) (Yüksek Lisans) - (Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / 
Normal sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı)*100 % 22,24 

 (D) (Doktora) - (Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / Normal 
sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı)*100 % 44,33 

(X) 30  Mezuniyet Oranı   

  (A) (Önlisans) - (Mezun olan öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci 
sayısı)*100 % 16,92 

 (B) (Lisans) - (Mezun olan öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci 
sayısı)*100 % 9,46 

 (C) (Yüksek Lisans) - (Mezun olan öğrencilerin sayısı / Toplam 
öğrenci sayısı)*100 % 34,15 

 (D) (Doktora) - (Mezun olan öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci 
sayısı)*100 % 58,19 

(X) 31 Mezunların mezuniyet not ortalaması - (Mezuniyet notlarının 
ortalamalarının toplamı / Mezun olan öğrencilerin sayısı)*100 % 74,41 

 32 Mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içerisinde işe yerleşme 
oranı - (İşe yerleşen mezun sayısı / toplam mezun sayısı)*100 %13,60 

(X) 33 Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılım oranı  

   (A) (Gelen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı)*100 % 0,04 

   (B) (Giden öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı)*100 % 0,45 

 34 Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısı - Toplam öğrenci 
sayısı / Sınıfların (şubelerin) sayısı 34,22 

 35 Program başına ortalama ders sayısı  

  (A) (Önlisans) - Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı 
toplamı / Program sayısı 44 

 (B) (Lisans) - Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı toplamı / 
Program sayısı 51,25 

 (C) (Yüksek Lisans) - Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı 
toplamı / Program sayısı 7,33 

 (D) (Doktora) - Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı toplamı 
/ Program sayısı 8 

(X) 36   Program başına ortalama ders saati sayısı  

 (A) (Önlisans) - Ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuvar) / 
Program sayısı 

111,61 
(Haftalık) 

 (B) (Lisans) - Ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuvar) / 
Program sayısı 

158,26 
(Haftalık) 

 (C) (Yüksek Lisans) - Ders saati sayısı (ders, uygulama ve 
laboratuvar) / Program sayısı 

84,98 
(Haftalık) 
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 (D) (Doktora) - Ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuvar) / 
Program sayısı 

99,23 
(Haftalık) 

(X) 37   Seçmeli derslerin oranı   

 (A) (Seçmeli derslerin sayısı / Toplam ders sayısı)*100 % 27,56 

 (B) (Mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / toplam 
ders sayısı)*100 % 9,19 

 38 Yeni açılan ders oranı - (Yeni açılan ders sayısı/Toplam ders 
sayısı)*100 % 2,38 

 39 Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek lisans tez sayısı - Yüksek 
lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı 0,64 

 40 Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez sayısı - Doktora tez 
sayısı / Öğretim üyesi sayısı 0,2 

(X) 41 Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI ve AHCI) sayısı - 
Yayın sayısı (SCI, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı 0,44 

 42 
Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetin 
(sergi, konser, performans vb.) sayısı - Toplam yayın ve bilimsel 
faaliyetin sayısı / Öğretim üyesi sayısı 

26,16 

(X) 43 Atıf sayısı / Öğretim üyesi - İndeksli dergilerdeki toplam atıf sayısı 
/ Öğretim üyesi sayısı 0,25 

 44 
Öğretim üyesi başına düşen kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül 
sayısı - Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı / Öğretim üyesi 
sayısı 

%0,002 

 45 Alınan patent sayısı - Sayılacak 0 

 46 Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslar arası bilimsel 
konferans, seminer, panel, vb. faaliyetlerin sayısı - Sayılacak 22 

(X) 47 Öğretim üyesi başına düşen toplam araştırma fonu (BAP) ödeneği 
- BAP araştırma fonu ödeneği / Öğretim üyesi sayısı 3.195 

 48 
Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu 
finanslı projelerin sayısı - Toplam proje sayısı / Öğretim üyesi 
sayısı 

0,13 

(X) 49 
Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu 
finanslı proje ödeneği (YTL) - Toplam proje ödenekleri / Öğretim 
üyesi sayısı 

1.808,41 

(X) 50 Uluslararası ortaklı / destekli proje sayısı - Sayılacak 2 

 51 Öğrenci başına düşen derslik alanı - Toplam derslik alanı / Öğrenci 
sayısı 38,27 m2 

(X) 52 Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı - Toplam bilgisayar sayısı / 
Öğrenci sayısı 0,05 

 53 Öğrenci başına düşen laboratuvar alanı - Toplam laboratuvar alanı 
/ Öğrenci sayısı 0,35 m2 

(X) 54 Kütüphanede takip edilen periyodik (basılı ve elektronik) yayın 
sayısı - Sayılacak 6.915 

 55 Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı - 
Toplam kitap sayısı / Öğrenci sayısı 1,57 

 56 Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi - Haftalık ortalaması 
alınacak 45 

 57 Web sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı - Sayılacak 954.388 

 58 Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi - Ölçülecek 23 Mbps 
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 59 
Web sitesi büyüklüğü - Web sitesi büyüklüğü sunucu üzerindeki 
dosyaların ve veritabanlarının Gb olarak büyüklüklerinin toplamı 
alınarak hesaplanacaktır 

95 Gb 

 60 
Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin oranı - 
(Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam 
öğrenci sayısı)*100 

% 30 

 61 
Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin oranı - (Sağlık 
hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci 
sayısı)*100 

% 12 

(X) 62 
Yurt hizmetlerinden (Yükseköğretim Kurumu ve Kredi Yurtlar 
Kurumu) yararlanan öğrencilerin oranı - (Yurt hizmetlerinden 
yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı)*100 

% 10,91 

 63 Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel 
etkinliklerin sayısı - Sayılacak 96 

 64 Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen  

  (A) (Kurum içi) etkinliklerin sayısı - Sayılacak 147 

  (B) (Kurum dışı) etkinliklerin sayısı - Sayılacak 83 

 65 Tanımlanmış ve yazılı hale getirilmiş süreç sayısı  Bilgi 
Sağlanamadı 

(X) 66 Öğrenci memnuniyeti – Anket (Geçen yıl değeri ile aynı, anket 
2006 Eylül ayında yapıldığından anket tekrarlanmadı)  % 50,90 

(X) 67 Akademik personel memnuniyeti – Anket  (Geçen yıl değeri ile 
aynı, anket 2006 Eylül ayında yapıldığından anket tekrarlanmadı) % 53,10 

(X) 68 İdari personel memnuniyeti – Anket  (Geçen yıl değeri ile aynı, 
anket 2006 Eylül ayında yapıldığından anket tekrarlanmadı) % 33,90 

 69 Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyeti - 
Anket Bilgi Yok 

 70 Yükseköğretim misyonunu başarma performansı düzeyi - Anket Bilgi Yok 

 
 
 
4. SONUÇ 
 
 

2006 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Üniversitemizin 

özdeğerlendirme çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yıl oluşturulan 

değerlendirme ekipleri iki konuda Üniversitemize kılavuzluk yapacaktır. Bunlardan birincisi 

nesnel değerlendirme kriterlerinin oluşturulması, diğeri ise istenen gelişmenin sağlanamadığı 

alanlarda somut öneri geliştirilmesidir. Bu iki konunun 2008 yılında yürürlüğe girecek olan 

Üniversitemiz stratejik planın gerek uygulanması gerekse değerlendirmesine katkı 

sağlayacağı kesindir.  

Kurumsal değerlendirme sonuçları, önümüzdeki yıl Araştırma-Geliştirme, Uygulama-

Hizmet ve Toplum Hizmetleri konularına önem verilerek geliştirilmesi gerektiğini ortaya 

çıkarmıştır.  
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