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MĠSYONUMUZ 

 

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

yaratıcı, üretken ve dünyadaki geliĢmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve 

çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araĢtırıcılar yetiĢtirmek. 

 

Ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliĢtirebilecek, ülke geliĢimine ve evrensel 

bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araĢtırmalar yapmak. 

 

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

ve hızlı hizmet vermek. 

 

 

 

 

 

 

 

VĠZYONUMUZ 

 

Eğitim, araĢtırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dıĢında tanınan, çağdaĢ, katılımcı, 

çalıĢanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak.  
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1. GĠRĠġ  

 

Bu rapor Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme 

Yönetmeliğinin 11. ve 13. maddeleri gereğince hazırlanmıĢtır. Raporun hazırlanmasında 2007 yılı 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi esas 

alınmıĢtır. Ġlgili yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 2006 yılında Üniversitemiz Akademik 

Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulu (ADEK) ve 23 Ocak 2007 tarihinde yapılan 

görevlendirmeler ile en az dört, en çok altı üyeden teĢekkül dokuz adet Özdeğerlendirme Ekibi 

oluĢturulmuĢtur. 2008 yılı Kasım ayı içerisinde ADEK Sekretaryası kurulmuĢtur. Üniversitemiz 

Senatosu’nun 21/01/2009 tarih, 2009/01 sayılı toplantısında alınan 5 nolu karar ile Üniversitemiz 

Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönergesi (EK 1) kabul edilerek yürürlüğe 

girmiĢtir. Ekiplerin çalıĢma takvimi çerçevesinde oluĢturdukları raporlar, web ortamı üzerinden 

toplanan birimlere ait veriler ve bunların değerlendirilmesi ile ortaya konan performans 

göstergeleri, ADEK ve Ekip Liderleri ortak toplantısında incelenmiĢ, Üniversitemiz Senato 

toplantısında görüĢülerek 2008 yılı Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve 

Kalite GeliĢtirme Raporu’nun aĢağıdaki Ģekilde yazılmasına karar verilmiĢtir. 
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2. KURUMSAL DEĞERLENDĠRME 

 

2.1.ÖZDEĞERLENDĠRME 

 

2.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler)  

 

Girdilerin Değerlendirilmesi Ekibi kaynaklar ve iliĢkiler açısından sistemin girdilerini 

değerlendirildiğinde üniversitemizin, fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve idari 

birimlerinden gelen 2007-2008 yılı göstergelerinin ortalama değerlerini hesaplamıĢ ve önceki yılın 

verileri ile karĢılaĢtırarak Üniversitemizin performans düzeyini belirlemeye çalıĢmıĢtır. 

Performans düzeyleri belirlenirken, kullanılan performans gösterge ve ölçme yöntemlerinin 

numaraları ve kriter ortalamaları Tablo 1’de sunulmuĢtur. 

 

Tablo 1A. Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler) 

Soru Adı Performans gösterge no  Soru Adı 
Performans 

gösterge no 
 

1) Öğrenci niteliğinde 

beklenen düzey 

1,2,3,4,11,12,13,14,17
,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,
30,31,32,33,34,38, 

4 
9) Sanayi ile iliĢkilerin 

yeterliliği; 

49,51,70 4 

2) Akademik personel 

niteliğinde beklenen 

düzey 

9,39,40,41,42,43,44,4
5,46,47,48,49,50,5

1, 
2 10) Toplum ile iliĢkilerin 

yeterliliği; 
68,69 1 

3) Ġdari Personel niteliğinde 

beklenen düzey; 
10 2 

11) Kamu Kurum ve 

KuruluĢları ile iliĢkilerin 

yeterliliği; 
49,68,69,70 2 

4) Mali kaynakların 

yeterliliği; 
5,6,7,8,50,51 4 

12) Mezunlar ile iliĢkilerin 

yeterliliği; 
35,69 2 

5) Bilgi Teknolojileri ve 

kaynaklarının 

(Bilgisayar,  internet, 

iletiĢim, kitap, yayın, vb) 

yeterliliği; 

53,55,56,57,58,59,60,
61 

4 

13) ÇalıĢanlar ile ilgili 

iliĢkilerin yeterliliği; 

63,68,69 1 

6) ĠĢ Teknolojilerinin 

yeterliliği; 
54,59,60 4 

14) Öğrenciler ile iliĢkilerin 

yeterliliği; 
36,66,67,69 2 

7) Fiziksel olanakların 

yeterliliği; 
52,54 2 

15) Yükseköğretim alanında 

ulusal iliĢkilerin 

yeterliliği; 
50,51 2 

8) Temin edilen hizmetlerin 

yeterliliği; 

57,60,61,62,63,64,65,
70 

4 

16) Yükseköğretim alanında 

uluslararası iliĢkilerin 

yeterliliği; 
37,46,50,51 3 

 Bu göstergeler değerlendirildiğinde, Üniversitemizin öğrenci niteliğinde beklenen düzey,  

mali kaynakların yeterliliği, bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,  internet, iletiĢim, 

kitap, yayın, vb) yeterliliği, iĢ teknolojilerinin yeterliliği, temin edilen hizmetlerin yeterliliği, 

sanayi ile iliĢkilerin yeterliliği konularında beklenen düzeyin üzerinde iyileĢme olduğu; 

 

 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey, idari personel niteliğinde beklenen düzey, 

fiziksel olanakların yeterliliği, kamu kurum ve kuruluĢları ile iliĢkilerin yeterliliği, mezunlar ile 

iliĢkilerin yeterliliği, öğrenciler ile iliĢkilerin yeterliliği, yükseköğretim alanında ulusal iliĢkilerin 

yeterliliği konularında beklenen düzeyin altında olduğu; 

  

Toplum ile iliĢkilerin yeterliliği ve çalıĢanlar ile ilgili iliĢkilerin yeterliliği konularında 

beklenen düzeyin çok altında olduğu; 

 

Yükseköğretim alanında uluslararası iliĢkilerin yeterliliği konusunda beklenen düzeyde 

olduğu saptanmıĢtır. (Tablo 1B). 
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Tablo 1B. Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler)  

ÖZDEĞERLENDĠRME KONULARI BĠRĠMLER 

1)  Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler) 

Fakülteler, 

Konservatuar  

ve             

Yüksekokulların 

Ortalaması 

Enstitüler 

Ortalaması 

MYO' 

ların 

Ortalaması 

Akademik 

Birimler 

Ortalaması 

Ġdari 

Birimler 

Ortalaması 

AraĢtırma 

Merkezleri 

Ortalaması 

Rektörlük 

Birimlerinin 

Ortalaması 

Üniversitenin 

Genel 

Ortalaması 

1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 4 3 4 4 - - - 4 
2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3 2 2 2 - - - 2 

3) Ġdari Personel niteliğinde beklenen düzey; - - - - 2 - - 2 

4) Mali kaynakların yeterliliği; - - - - - - - 4 
5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,  

internet, iletiĢim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 4 4 4 4 - - - 4 

6) ĠĢ Teknolojilerinin yeterliliği; 4 4 4 4 - - - 4 

7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 2 2 3 2 - - - 2 

8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 4 4 4 4 - - - 4 

9) Sanayi ile iliĢkilerin yeterliliği; - - - - - - - 4 

10) Toplum ile iliĢkilerin yeterliliği; - - - - - - - 1 

11) Kamu Kurum ve KuruluĢları ile iliĢkilerin yeterliliği; 4 2 2 2 - - - 2 

12) Mezunlar ile iliĢkilerin yeterliliği; 2 2 2 2 - - - 2 

13) ÇalıĢanlar ile ilgili iliĢkilerin yeterliliği; 1 1 2 1 - - - 1 

14) Öğrenciler ile iliĢkilerin yeterliliği; 2 2 2 2 - - - 2 

15) Yükseköğretim alanında ulusal iliĢkilerin yeterliliği; 2 2 2 2 - - - 2 
16) Yükseköğretim alanında uluslararası iliĢkilerin 

yeterliliği; 4 3 2 3 - - - 3 
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2.1.2. Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerin Değerlendirilmesi 

 

Tablo 2A’daki verilere bakıldığında, bir önceki yıla göre, genel olarak toplam öğrenci 

sayısında görülen artıĢ sevindiricidir; ancak, lisansüstü eğitime talep beklenen oranda 

gerçekleĢmemiĢtir. Ayrıca, ön lisans programına kayıtlı öğrenci sayısındaki artıĢın beklenenin 

üzerinde olması bu konuda birtakım önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Öğretim 

elemanı ve idari personel sayılarındaki artıĢ, öğrenci sayısındaki artıĢla paralellik 

göstermemekte, idari personel sayısı tüm birimlerde yetersiz kalmaktadır. Özellikle araĢtırma 

görevlisi sayısındaki azalma üniversitenin geliĢmesi açısından endiĢe vericidir. Diğer taraftan, 

kadın öğretim üyesi sayısındaki artıĢ sevindiricidir. Ġdari personelin eğitim düzeyinin önlisans 

ve üzerinde yoğunlaĢması olumlu bir özellik olarak nitelendirilebilir. ÇalıĢanların kıdem ve 

yaĢ ortalaması da Üniversitemiz yaĢıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Fiziki mekân 

konusundaki verilere bakıldığında, toplam kapalı alan konusunda bir artıĢ olduğu dikkati 

çekmektedir. Bu durum, kapalı spor salonunun tamamlanması ve merkez amfi inĢaatının 

bitirilerek hizmete açılmıĢ olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca yine yıl içerisinde Ġktisadi 

Ġdari Bilimler Fakültesi yeni yerleĢkesine taĢınmıĢtır. Bu nedenle, toplam yerleĢke alanı geçen 

yıla oranla bir miktar azalmıĢ; fakat sosyal alanlar ile eğitim- öğretim ve araĢtırma alanları 

artmıĢtır. (Tablo 2B). 
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Tablo 2A. Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerin Değerlendirilmesi 
1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, 

Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve 

Doktora) ve yeterliliği; 

Önlisans  Lisans Y. Lisans Doktora 

E: 6543 K: 4917 T: 11460 E: 5426 K: 4982 T: 10408 E: 216 K: 235 T: 451 E: 102 K: 90 T: 192 

2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, 

Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, 

AraĢtırma Görevlisi, Uzman vb) ve 

yeterliliği; 

Prof. Dr. Doçent Dr. Yrd. Doç. Dr. Öğrt. Gör. Okutman ArĢ. Gör. Uzman 

102 109 252 141 98 383 24 

3) Ġdari personel sayıları (kadrolu ve 

sözleĢmeli) ve yeterliliği; 

Kadrolu SözleĢmeli 

841 29 

4) ÇalıĢanların yaĢ ortalamaları (Öğretim 

üyeleri, öğretim elemanları ve idari 

personel) ve yeterliliği; 

Öğretim Üyesi Ort. 

(Öğretim üyesi sayısı x Ort.) 

Öğretim elemanı Ort. (ArĢ. Gör. dahil) 

[Öğretim elemanı sayısı (ArĢ. Gör. dahil) x Ort.] 

Ġdari Pers. Ort. 

(Ġdari pers. sayısı x Ort.) 

43,67 33,52 37,27 

5) ÇalıĢanların kadın-erkek personel 

dağılımının değerlendirilmesi (öğretim 

üyeleri, öğretim elemanları, araĢtırma 

görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) 

ve yeterliliği; 

Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı ArĢ. Gör. Ġdari 

E: 307 K:156 E: 138 K: 123 E: 203 K:180 E: 510 K:331 

6) ÇalıĢanların kıdem ortalamaları (Öğretim 

üyeleri, öğretim elemanları ve idari 

personel) ve yeterliliği; 

Öğretim Üyesi kıdem Ort. 

(Öğretim üyesi sayısı x Ort.) 

Öğretim elemanı kıdem Ort. 

(Öğretim elemanı sayısı x Ort.) 

Ġdari Pers. kıdem Ort. 

(Ġdari pers. sayısı x Ort.) 

19,34 7,92 13,09 

7) Akademik personelin ortalama unvan 

düzeyi; 
3,37 

Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Öğrt. Gör. Okutman ArĢ. Gör. Uzman 

%  9,39 %  10,03 %  23,20 %  12,33 %  9,02 %   34,53 %   2,20 

8) Ġdari personelin eğitim düzeyi 
Ġlköğretim Lise ve Dengi Ön Lisans Lisans Yüksek lisans 

%  9,99        84  KiĢi %  33,17       284    KiĢi %  26,52          223  KiĢi %  28,75         242  KiĢi %  0,95        8   KiĢi 

9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki 

programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, 

Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve 

Doktora) ve yeterliliği; 

Önlisans Birim Sayısı Lisans Birim Sayısı Y. Lisans Birim Sayısı Doktora Birim Sayısı 

13 MYO’da 112 program  

(42’si ĠÖ) 

7 Fakülte 35 program (7’si ĠÖ) 

3 Yüksek Okul 14 program (5’i ĠÖ) 

1 Devlet Konservatuarı 2 program 

3 Enstitü 48 YL programı 3 Enstitü 48 Doktora programı 

10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları 

ve yeterliliği; 
Bakınız Ek. 3.2 

11) Kurumun fiziksel büyüklüğü altyapısı (m2) 

ve yeterliliği; 

Kampus alanı; Toplam kapalı alan Eğitim-Öğretim ve AraĢtırma Sosyal ve diğer hizmetler alanları 

3.919.317 172.915 101.640 21.800 
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Tablo 2B. Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerin Değerlendirilmesi 
ÖZDEĞERLENDĠRME KONULARI BĠRĠMLER 

2) Kurumsal Niteliklerinin ve Özelliklerinin  

Değerlendirilmesi 

 

Fakülteler, 

Konservatuar  

ve             

Yüksekokulların 

Ortalaması 

Enstitüler 

Ortalaması 

MYO' 

ların 

Ortalaması 

Akademik 

Birimler 

Ortalaması 

Ġdari 

Birimler 

Ortalaması 

AraĢtırma 

Merkezleri 

Ortalaması 

Rektörlük 

Birimlerinin 

Ortalaması 

Üniversitenin 

Genel 

Ortalaması 

1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek 

Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve 

yeterliliği; 

3 1 4* 3 - - - 3 

2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. 

Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, AraĢtırma 

görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 

2 1 1 1 - - - 1 

3) Ġdari personel sayıları (kadrolu ve sözleĢmeli) ve 

yeterliliği; 
1 1 2 1 1 1 1 1 

4) ÇalıĢanların yaĢ ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim 

elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 
3 3 3 3 3 3 3 3 

5) ÇalıĢanların kadın-erkek personel dağılımının 

değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, 

araĢtırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve 

yeterliliği; 

3 4 2 3 3 3 3 3 

6) ÇalıĢanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, 

öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 
3 3 2 3 3 3 3 3 

7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3,93  3,07 2,66 1,85  1,85 3,37 

8) Ġdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 3 3 3 3 3 3 3 

9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların 

sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, 

Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 

2 - 3 2 - - - 2 

10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve 

yeterliliği; 
2 - 3 2 - - - 2 

11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve 

yeterliliği; 
2 - 3 2 - -  2 

 i) Kampus alanı;        3.919,317 

ii) Toplam kapalı alan; 88,575  47,095 135,670 37,245   172,915 

iii) Eğitim-Öğretim ve AraĢtırma; 67,580  34,060 101,640    101,640 

iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 8765  13,035 21800    21800 

* Buradaki 4 rakamı olumsuz anlamda kullanılmıĢtır. 
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2.1.3. Eğitim - Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

 

Eğitim programları açısından bakıldığında, üniversitemiz lisans ve önlisans 

programlarının temel eksikliklerinin; tablo 3’e bakıldığında, birim yöneticilerinin görüĢleri 

açısından, programların diğer programlarla iliĢkilerinin yeterliliği, engelli öğrencilere sunulan 

eğitim hizmetlerinin yeterliliği,  programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla 

uyumundaki yeterliliği, uluslar arası öğrenci değiĢimi programlarına öğrenci katılımının 

yeterliliği değiĢkenleri açısından, üniversitemizde yürütülmekte olan eğitim-öğretim 

süreçlerinin beklenen düzeyin altında olduğu; 

 

Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu, programların eğitim 

hedeflerinin yeterliliği, programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeĢitliliği, ders yükleri ve 

uyumluluğu) yeterliliği, programların anlaĢılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı, programların 

bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği, programların çıktılarının (programın kazandırması 

beklenen nitelikler) yeterliliği, program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.)   

yeterliliği, öğrencilere sunulan rehberlik/danıĢmanlık hizmetlerinin yeterliliği, öğrenci 

değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği, yeni öğrencilerin 

programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği, öğrencilere sunulan eğitimin 

etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar 

donanımı vb.) yeterliliği değiĢkenleri açısından, üniversitemizde yürütülmekte olan eğitim-

öğretim süreçlerinin beklenen düzey olduğu; gözlenmektedir.  

 

Eğitim-Öğretim süreçleri açısından Adnan Menderes Üniversitesine genel olarak 

bakıldığında, beklenen düzeyin altında olduğu gözlenmektedir.  
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Tablo 3. Eğitim - Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

ÖZDEĞERLENDĠRME KONULARI BĠRĠMLER 

3) Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

Fakülteler, 

Konservatuar  

ve             

Yüksekokulların 

Ortalaması 

Enstitüler 

Ortalaması 

MYO' 

ların 

Ortalaması 

Akademik 

Birimler 

Ortalaması 

Ġdari 

Birimler 

Ortalaması 

AraĢtırma 

Merkezleri 

Ortalaması 

Rektörlük 

Birimlerinin 

Ortalaması 

Üniversitenin 

Genel 

Ortalaması 

1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 3 3 3 - - - 3 

2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3 2 3 3 - - - 3 

3)  Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeĢitliliği, ders 

yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 
3 3 3 3 - - - 3 

4) Programların anlaĢılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 3 3 4 3 - - - 3 

5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 3 3 3 3 - - - 3 

6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen 

nitelikler) yeterliliği; 
3 3 3 3 - - - 3 

7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.)   

yeterliliği; 
3 3 3 3 - - - 3 

8) Programların diğer programlarla iliĢkilerinin yeterliliği; 2 2 3 2 - - - 2 

9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danıĢmanlık hizmetlerinin 

yeterliliği; 
3 3 3 3 - - - 3 

10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 2 2 2 2 - - - 2 

11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, 

proje vb.) yeterliliği; 
3 3 3 3 - - - 3 

12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve  

uygulamalarının yeterliliği; 
3 2 3 3 - - - 3 

13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel 

destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar 

donanımı vb.) yeterliliği; 
3 3 3 3 - - - 3 

14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla 

uyumundaki yeterliliği; 
3 2 2 2 - - - 2 

15) Uluslar arası öğrenci değiĢimi programlarına öğrenci 

katılımının yeterliliği; 
3 3 1 2 - - - 2 
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2.1.4. AraĢtırma ve GeliĢtirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

Değerlendirmeler üniversitemiz geneli için yapılmıĢ olup fakülte, yüksekokulu ve 

diğer kurumlar için ayrı ayrı değerlendirme yapılmamıĢtır.  

AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu 

yönünden değerlendirildiğinde; mevcut kaynaklarla yapılan araĢtırma ve geliĢtirme 

çalıĢmalarının arzu edilen düzeyde olmadığı; ama bölge sorunlarına yönelik araĢtırma 

faaliyetlerinin arttığı gözlenmektedir.  

 AraĢtırma ve geliĢtirme olanak ve kaynaklarının yeterliliği; son 3 yıl içinde 

kaynaklarda artıĢ gözlenmektedir; ancak arzu edilen seviyelerde değildir. AraĢtırma ve 

geliĢtirme önceliklerinin belirginliği; bu konuda belirli bir öncelik gözlenmemektedir. 

AraĢtırmacıların kendi uzmanlık alanlarına göre dağılım göstermektedir. AraĢtırma ve 

geliĢtirme çalıĢmalarının bütünlüğü ve devamlılığı; proje sayılarında son iki yılda belirgin bir 

artıĢ gözlenmemektedir. AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının disiplinler arası 

yapılabilmesindeki yeterlilik; disiplinler arası çalıĢmalar yapılmaktadır; ancak daha yaygın 

hale getirilmelidir.  

Uluslar arası AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının yeterliliği; bazı araĢtırmacıların 

yurtdıĢındaki meslektaĢları ile birlikte yürüttükleri çalıĢmalar vardır; ancak arzu edilen 

düzeyde değildir. AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; öncelikler 

araĢtırmacıların uzmanlık alanlarına göre Ģekillenmektedir.  AraĢtırma ve geliĢtirme 

faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu, araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları ile eğim-öğretim 

faaliyetleri arasındaki iliĢkinin yeterliliği beklenen düzeyin altında bulunmuĢtur.  AraĢtırma 

ve geliĢtirme çalıĢmaları ile eğitim - öğretim faaliyetleri arasındaki iliĢkinin yeterli, 

dolayısıyla beklenen düzeyde olduğu düĢünülmektedir. 

AraĢtırmayı özendiren ve destekleyen araçlar yeterli değildir. AraĢtırma ve geliĢtirme 

sonuçlarının duyulması ve paylaĢılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmalar yeterli değildir. 

AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının oluĢturulmasında ve yürütülmesinde paydaĢlarla 

(endüstri, kamu kurum ve kuruluĢlar, sivil toplum kuruluĢları vb.) kurulan yapısal iliĢkiler 

yeterli değildir. AraĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının topluma faydaya dönüĢmesi yeterli 

değildir. AraĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının kuruma / birime fayda olarak (ekonomik, itibar, 

vb.) dönmesi yeterli değildir. 

Üniversitemiz birimleri araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının ulusal ve çevre 

ihtiyaçlarına uygunluğu, araĢtırma ve geliĢtirme olanak ve kaynaklarının yeterliliği, araĢtırma 

ve geliĢtirme çalıĢmalarının yeterliliği, araĢtırma ve geliĢtirme önceliklerinin belirginliği, 

araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaların bütünlüğü ve devamlılığı, araĢtırma ve geliĢtirme 

çalıĢmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik, uluslararası araĢtırma ve 

geliĢtirme çalıĢmalarının yeterliliği, uluslararası araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarına 

akademik personelin katılımının yeterliliği, araĢtırmayı özendiren ve destekleyen araçların 

yeterliliği, araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının hedeflerine ulaĢıp ulaĢmadığının yeterliliği, 

araĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının duyurulması ve paylaĢılması ile ilgili araç, ortam ve 

mekanizmaların yeterliliği,  araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının oluĢturulmasında ve 

yürütülmesinde paydaĢlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluĢlar, sivil toplum kuruluĢları vb.) 

kurulan yapısal iliĢkilerin yeterliliği,  araĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının topluma faydaya 

dönüĢmesindeki yeterliliği,  araĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak 

(ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği konularında beklenen düzeyin altında, 

AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının hedeflerine ulaĢıp ulaĢmadığının yeterliliği 

konusunda ise beklenen düzeyde bulunmuĢtur. 

 AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin beklenenin altında olduğu görülmektedir. Bu 

konuda, üniversitemizde iyileĢtirme çalıĢmalarının alt yapısını hazırlama süreci devam 

etmektedir. (Tablo 4).  
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Tablo 4. AraĢtırma ve GeliĢtirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

ÖZDEĞERLENDĠRME KONULARI BĠRĠMLER 

4) AraĢtırma ve GeliĢtirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin 

Değerlendirilmesi 

Fakülteler, 

Konservatuar  

ve             

Yüksekokulların 

Ortalaması 

Enstitüler 

Ortalaması 

MYO' 

ların 

Ortalaması 

Akademik 

Birimler 

Ortalaması 

Ġdari 

Birimler 

Ortalaması 

AraĢtırma 

Merkezleri 

Ortalaması 

Rektörlük 

Birimlerinin 

Ortalaması 

Üniversitenin 

Genel 

Ortalaması 

1) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının ulusal ve 

çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 
- - - - - - - 2 

2) AraĢtırma ve geliĢtirme olanak ve kaynakların 

yeterliliği; 
- - - - - - - 2 

3) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının yeterliliği; - - - - - - - 2 

4) AraĢtırma ve geliĢtirme önceliklerinin belirginliği; - - - - - - - 2 

5) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaların bütünlüğü ve 

devamlılığı; 
- - - - - - - 2 

6) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının disiplinler 

arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 
- - - - - - - 2 

7) Uluslararası araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının 

yeterliliği; 
- - - - - - - 2 

8) Uluslararası araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarına 

akademik personelin katılımının yeterliliği; 
- - - - - - - 2 

9) AraĢtırmayı özendiren ve destekleyen araçların 

yeterliliği; 
- - - - - - - 2 

10) AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin önceliklere 

uygunluğu; 
- - - - - - - 2 

11) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının hedeflerine 

ulaĢıp ulaĢmadığının yeterliliği; 
- - - - - - - 2 

12) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları ile eğitim-

öğretim faaliyetleri arasındaki iliĢkinin yeterliliği; 
- - - - - - - 3 

13) AraĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının duyurulması ve 

paylaĢılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların 
- - - - - - - 2 
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ÖZDEĞERLENDĠRME KONULARI BĠRĠMLER 

4) AraĢtırma ve GeliĢtirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin 

Değerlendirilmesi 

Fakülteler, 

Konservatuar  

ve             

Yüksekokulların 

Ortalaması 

Enstitüler 

Ortalaması 

MYO' 

ların 

Ortalaması 

Akademik 

Birimler 

Ortalaması 

Ġdari 

Birimler 

Ortalaması 

AraĢtırma 

Merkezleri 

Ortalaması 

Rektörlük 

Birimlerinin 

Ortalaması 

Üniversitenin 

Genel 

Ortalaması 

yeterliliği; 

14) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının 

oluĢturulmasında ve yürütülmesinde paydaĢlarla 

(endüstri, kamu kurum ve kuruluĢlar, sivil toplum 

kuruluĢları vb.) kurulan yapısal iliĢkilerin yeterliliği; 

- - - - - - - 2 

15) AraĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının topluma 

faydaya dönüĢmesindeki yeterliliği; 
- - - - - - - 2 

16) AraĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının kuruma/birime fayda 

olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; 
- - - - - - - 2 
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2.1.5. Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

 

Uygulama ve hizmet süreçleri değerlendirildiğinde; Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; disiplinler 

arası yapılabilmesindeki yeterliliği; uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; yaĢam boyu eğitim faaliyetlerinin 

yeterliliği; araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları ile eğitim - öğretim faaliyetleri arasındaki iliĢki beklenen düzeyin altında bulunmuĢtur. Ancak yapılan 

değerlendirmeler sonucunda diğer alanlardaki süreçlerin yeterliliğinin beklenen düzeyde olduğu gözlenmiĢtir  

 

(Tablo 5)- Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

 

ÖZDEĞERLENDĠRME KONULARI BĠRĠMLER 

5) Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

Fakülteler, 

Konservatuar  

ve             

Yüksekokulların 

Ortalaması 

Enstitüler 

Ortalaması 

MYO' 

ların 

Ortalaması 

Akademik 

Birimler 

Ortalaması 

Ġdari 

Birimler 

Ortalaması 

AraĢtırma 

Merkezleri 

Ortalaması 

Rektörlük 

Birimlerinin 

Ortalaması 

Üniversitenin 

Genel 

Ortalaması 

1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre 

ihtiyaçlarına uygunluğu; 
3 - - 3 2 2 - 3 

2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve 

kaynaklarının yeterliliği; 
2 - - 2 3 3 3 3 

3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin 

yeterliliği; 
3 - - 3 2 2 - 3 

4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin 

belirginliği; 
3 - - 3 - - - 3 

5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinler arası 

yapılabilmesindeki yeterliliği; 
2 - - 2 - - - 2 

6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin 

yeterliliği; 
2 - - 2 - - - 2 

7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve 

destekleyen araçların yeterliliği; 
2 - - 2 - - - 2 

8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine 

ulaĢıp ulaĢmadığının yeterliliği; 
3 - - 3 - 3 - 3 
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ÖZDEĞERLENDĠRME KONULARI BĠRĠMLER 

5) Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

Fakülteler, 

Konservatuar  

ve             

Yüksekokulların 

Ortalaması 

Enstitüler 

Ortalaması 

MYO' 

ların 

Ortalaması 

Akademik 

Birimler 

Ortalaması 

Ġdari 

Birimler 

Ortalaması 

AraĢtırma 

Merkezleri 

Ortalaması 

Rektörlük 

Birimlerinin 

Ortalaması 

Üniversitenin 

Genel 

Ortalaması 

9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri             

arasındaki iliĢkinin yeterliliği; 
2 - - 2 - - - 2 

10) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları ile uygulama ve 

hizmet faaliyetleri arasındaki iliĢkinin yeterliliği; 
2 - - 2 - - - 2 

11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının 

duyurulması ve paylaĢılması ile ilgili araç, ortam ve 

mekanizmaların yeterliliği; 
3 - - 3 - - - 3 

12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluĢturulmasında 

ve yürütülmesinde paydaĢlarla (endüstri, kamu 

kurum ve kuruluĢlar, sivil toplum kuruluĢları vb.) 

kurulan yapısal iliĢkilerin yeterliliği; 

3 - - 3 - - - 3 

13) YaĢam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 3 - - 3 - 3 - 3 

14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme 

faaliyetlerinin yeterliliği; 
2 - - 2 2 - 2 2 

15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif 

faaliyetlerin yeterliliği; 
3 - - 3 2 - 2 3 

16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya 

dönüĢmesindeki yeterlilik; 
3 - - 3 3 - 3 3 

17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime 

fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki 

yeterlilik; 
3 - - 3 - - - 3 
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2.1.6. Ġdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

 

Ġdari ve Destek Süreçleri değerlendirildiğinde; “yapı ve çevre iĢleri ilgili hizmetlerin yeterliliği, idari iĢler (ihale, temizlik, ulaĢım vb.)ile ilgili 

hizmetlerin yeterliliği, bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği, öğrenci kariyer planlama hizmetleri”  dıĢındaki tüm süreçlerin beklenen düzeyde 

olduğu saptanmıĢtır. Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinde üniversitemiz bünyesinde yeni bir yapılanmanın gerekliliği değerlendirilmelidir. 

(Tablo 6).  

Tablo 6- Ġdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

ÖZDEĞERLENDĠRME KONULARI BĠRĠMLER 

6) Ġdari ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi 

Fakülteler, 

Konservatuar  

ve             

Yüksekokulların 

Ortalaması 

Enstitüler 

Ortalaması 

MYO' 

ların 

Ortalaması 

Akademik 

Birimler 

Ortalaması 

Ġdari 

Birimler 

Ortalaması 

AraĢtırma 

Merkezleri 

Ortalaması 

Rektörlük 

Birimlerinin 

Ortalaması 

Üniversitenin 

Genel 

Ortalaması 

1) Personel ĠĢleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 3 3 3 2 3 2 3 

2) Ġdari (ihale, temizlik, ulaĢım vb.) iĢler ile ilgili hizmetlerin 

yeterliliği; 
3 3 3 3 3 2 2 3 

3) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; 3 3 3 3 2 2 2 3 

4) Öğrenci iĢleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği; 4 3 4 4 3 3 3 3 

5) Kütüphane ve Dokümantasyon iĢleri ilgili hizmetlerin 

yeterliliği; 
3 4 3 3 3 3 3 3 

6) Yapı ve çevre iĢleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 3 3 3 2 2 2 3 

7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 4 3 3 2 2 2 3 

8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; 3 2 3 3 3 3 2 3 

9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 4 2 3 3 3 3 3 3 

10) Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; 2 2 3 2 2 2 2 2 

11) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; 3 1 4 3 2 3 3 3 

12) Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; 3 2 3 3 2 3 3 3 
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2.1.7. Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi 

 

Yönetsel özellikler açısından Tablo 7’de yer alan kriterler değerlendirildiğinde bir 

önceki yıla göre iyileĢtirilme düzeyinin yeterli olmadığı saptanmıĢtır.  

Üniversitemiz birimlerinin fiziki alt yapısı, akademik ve idari personel sayıları, ilgili 

stratejik planlamada bütçe ile iliĢkilendirilmesinin yeterliliği, stratejik planlama konusunda 

yapılan eğitimlerin sayısı, stratejik planlama değerlendirme toplantı sayısı, stratejik planlama 

ve izleme komisyonunun hazırladığı rapor sayısı, eğiticilerin eğitimine yönelik birimlerde 

gerçekleĢtirilen kurs / etkinlik sayısı, kurs gören öğretim elemanlarının sayısı, nitelikli 

çalıĢmalarından dolayı ödüllendirilen (yazı, plaket, derece vs.) grup / kiĢi sayısı, 

mezunlarımızla ilgili bilgi toplama çalıĢmalarında ulaĢılan mezunların sayısı, yapılan yönetim 

kurulu toplantılarına öğrenci temsilcisinin katılma oranı, yapılan fakülte/enstitü/yüksekokul 

kurulu toplantılarına öğrenci temsilcisinin katılma oranı ile belli konuda öğrencilerin 

görüĢlerini öğrenmek için yapılan anket sayısı beklenen düzeyin altında; 

 

 Üniversitemiz birimlerinde bir yıl içerisinde oluĢturulan çalıĢma grubu veya komisyon 

sayısı, YÖK, rektörlük, genel sekreterlik veya daire baĢkanlıklarından görüĢ/yardım istenen 

sorun sayısı, birimlerle ilgili stratejik planlamada misyon, vizyon açıklamasının yeterliliği, 

birimlerle ilgili stratejik planlamada mevcut durum analizinin yeterliliği, birimlerle ilgili 

stratejik planlamada SWOT analizinin yeterliliği, birimlerle ilgili stratejik planlamada 

performans değerlerinin yeterliliği, alınan kararlar veya uygulamalar hakkında öğretim 

üyelerinden anket, akademik genel kurullarda oylama vb. yollarla alınan geribildirim sayısı, 

alım-satım iĢlemlerindeki hız, stratejik planlama kurulunun toplantı sayısı, öngörülen stratejik 

hedeflerin gerçekleĢme oranı, iĢlerlikte olan çalıĢma grubu (birimler / komisyonlar / kollar vb) 

sayısı, en az 4 kez toplanan çalıĢma gruplarının sayısı, bütçe kaynaklarının harcanmasında 

kararların bölüm ve anabilim dalı baĢkanlarıyla görüĢülerek alınma oranı beklenen düzeyde;  

 

 Üniversitemiz birimlerinde görev tanımlarının açık olmamasına bağlı olarak hukuk 

müĢavirliğinden resmen istenen yazılı görüĢ sayısı, görev tanımlarının açık olmamasına bağlı 

olarak idari bürolarda ( yazı iĢleri, öğrenci iĢleri gibi) ortaya çıkan sorun sayısı, yönetici 

olarak sorumlulukların yerine getirilebilmesi için kanunda tanımlanan yetkilerin yetersiz 

görüldüğü durumların sayısı, yetkilerin yetersizliği nedeniyle karĢılaĢılan sorunların sayısı, 

karar alma hızı, kararlarda kurulların etki derecesi, tüm öğretim üyelerinin görüĢü alınarak 

(anket, akademik genel kurullarda oylama vb.) alınan karar sayısı, izinler ve özlük 

iĢlemlerindeki hız, ödeme iĢlemlerindeki (ders ücretleri, yolluk vb.) hız, yazıĢmalardaki hız, 

idari büroların görevini gereği gibi yerine getirememesinden dolayı ortaya çıkan Ģikayet 

sayısı, öğrencilerle ilgili gerekli bilgilerin derlenme oranı, karar alırken gerekli veriye ulaĢma 

kolaylığı, görevlendirmelerde niteliği önde tutma, eleman alımı sürecinde birimin 

gereksinimlerini önde tutma, iĢ gücünün planlanmasına iliĢkin bölüm/anabilim dalı baĢkanları 

ile yapılan toplantı sayısı, birimin bütçesinin harcanmasında yönetim kurulunda görüĢülme 

sayısı, belli konuda öğrencilerin görüĢlerini öğrenmek amacıyla yapılan toplantı sayısı 

beklenen düzeyin üzerinde; 

 

 Üniversitemiz birimlerinde görev tanımlarının açık olmamasına bağlı olarak açılan 

soruĢturma sayısı beklenen düzeyin çok üzerinde bulunmuĢtur. 

 

Bu bağlamda, üniversite genelinde beklenen düzeyin altında olduğu görülen stratejik 

planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliğinin ve öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliğinin 

artırılmasına, kalite geliĢtirme süreçlerinin gözden geçirilmesine ve gerekli önlemlerin 

alınmasına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. (Tablo 7)
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Tablo 7- Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi 

ÖZDEĞERLENDĠRME KONULARI BĠRĠMLER 

7) Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) değerlendirilmesi 

Fakülteler, 

Konservatuar  

ve             

Yüksekokulların 

Ortalaması 

Enstitüler 

Ortalaması 

MYO' 

ların 

Ortalaması 

Akademik 

Birimler 

Ortalaması 

Ġdari 

Birimler 

Ortalaması 

AraĢtırma 

Merkezleri 

Ortalaması 

Rektörlük 

Birimlerinin 

Ortalaması 

Üniversitenin 

Genel 

Ortalaması 

1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 2 3 3 3 - - - 3 

2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 4 5 4 4 - - - 4 

3) Görev yetkilerinin yeterliliği; 3 4 4 4 - - - 4 

4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 3 3 3 3 - - - 3 

5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 3 4 4 4 - - - 4 

6) ĠĢ Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 3 4 4 4 - - - 4 

7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 2 2 2 2 - - - 2 

8) Kalite geliĢtirme süreçlerinin yeterliliği; 2 2 3 2 - - - 2 

9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 3 4 3 3 - - - 3 

10) Ġnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 4 4 4 4 - - - 4 

11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 3 4 4 4 - - - 4 

12) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği; 2 3 2 2 - - - 2 
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2.1.8. Yönetsel Özelliklerin (DavranıĢsal) Değerlendirilmesi 

 

 

 Anketleri yanıtlayan birimler homojen bir dağılım göstermedikleri gibi bir birim 

içinde de dağılımın homojen olmadığı görülmektedir. Anket sonuçlarına bakıldığında 2006 

yılından beri ankete katılımın giderek azaldığı gözlenmektedir. Ankete genel katılımda 

azalma olmasına karĢın bazı birimlerde katılımlar önemli ölçüde artmıĢtır.  . 

 

 Yönetsel (DavranıĢsal) Özelliklere iliĢkin değerlendirmeler yıllar içinde 

incelendiğinde; ortak kültür ve değerlerin paylaĢımındaki yeterliliği 2006 yılından daha iyi 

olduğu, ancak 2007 yılına göre hafif azaldığı saptanmıĢtır.  Buna karĢın üniversitemizin ortak 

kültür ve değerleri paylaĢan elemanlara sahip olduğunu söyleyebiliriz.  Akademik personel 

memnuniyetinin 2008 yılında son iki yıla göre daha yükselirken, idari personelde bu durum 

tam tersi olmuĢ 2006 yılından beri memnuniyet sürekli azalmıĢtır. Öğrenci memnuniyetinde 

de 2008 yılında azalma söz konusudur.  Diğer bütün değerlendirme kriterleri de 2008 yılında 

azalmıĢtır.  Öğrenci sayımız 2006 yılından sonra yaklaĢık 3,5 misli artmıĢtır. Bu artıĢa 

maalesef alt yapı yetiĢmemiĢ mevcut kapasitemiz bu artıĢı kaldırmamıĢtır. Sosyal ortamlar ve 

faaliyetlerin arttırılması iĢ arkadaĢlarının birbirini tanımasına yol açabilecek bu da iĢ birliğinin 

artmasını sağlayabilecektir.   

 

Üniversitemiz ortak değerleri paylaĢan elemanlardan oluĢmaktadır. Yönetsel (DavranıĢsal) 

Özelliklerimiz ne çok iyi ne çok kötü olup beklenen düzeydedir.  Ancak dalgalanmalara 

karĢın bu durumda istikrar söz konusudur.  Anketlere katılımları % 30 düzeyine çıkarır, alt 

yapı eksiklerimizi tamamlar ve sosyal faaliyetlerimizi arttırabilirsek “Yönetsel (DavranıĢsal) 

Özelliklerimizi çok iyiye çıkarabiliriz.(Tablo 8). 
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Tablo 8- Yönetsel Özelliklerin (DavranıĢsal) Değerlendirilmesi 

ÖZDEĞERLENDĠRME KONULARI BĠRĠMLER 

8)  Yönetsel Özelliklerin (DavranıĢsal) Değerlendirilmesi 

Fakülteler, 

Konservatuar  

ve             

Yüksekokulların 

Ortalaması 

Enstitüler 

Ortalaması 

MYO' 

ların 

Ortalaması 

Akademik 

Birimler 

Ortalaması 

Ġdari 

Birimler 

Ortalaması 

AraĢtırma 

Merkezleri 

Ortalaması 

Rektörlük 

Birimlerinin 

Ortalaması 

Üniversitenin 

Genel 

Ortalaması 

1) Ortak kültür ve değerlerin paylaĢımındaki yeterlilik;    4 4   4 

2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği;    3    3 

3) Ġdari personelin memnuniyetinin yeterliliği;     3   3 

4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; 3 3 3     3 

5) Liderlik yaklaĢımlarının yeterliliği;    3 2   3 

6) Yönetici yaklaĢımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, 

insan iliĢkileri, yetki paylaĢımı vb.) yeterliliği;    3 2   3 

7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin 

yeterliliği;         

8) Ġdari personelin özelliklerinin yeterliliği;         

9)  ÇalıĢanlar arasındaki iĢ birliği ortamının yeterliliği;    4 3   3 

10) ĠĢ arkadaĢlığı ve sosyal ortamın yeterliliği;    3 2   3 
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2.1.9. Çıktılar / Sonuçların Değerlendirilmesi 

 

Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi, aĢağıda isimleri belirtilen Özdeğerlendirme 

Kurullarının raporları dikkate alınarak hazırlanmıĢtır: 

 

1- Girdilerin (Kaynaklar ve ĠliĢkiler) Değerlendirilmesi Kurulu 

2- Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerin Değerlendirilmesi Kurulu 

3- Eğitim - Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi Kurulu 

4- AraĢtırma ve GeliĢtirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi Kurulu 

5- Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi Kurulu 

6- Ġdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Kurulu 

7- Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Kurulu 

 

 Tabloda değerlendirilen 7 konuda  “Üniversite Genel Ortalamasını”  ifade eden  

sayısal büyüklüklerde bir artıĢ olmadığı, aksine, bazı alanlarda az da olsa gerileme olduğu 

görülmektedir. Ancak, bu durumun geçen yıllarda ilgili alanlardaki sayısal büyüklüklerin elde 

edilmesindeki yöntem farklılığından kaynaklanması olasılığı oldukça yüksektir.  

 

Çıktılara bakıldığında, araĢtırma ve geliĢtirme ile ilgili sonuçların yeterliliği 

konusunda beklenen düzeyin gerisinde kalındığı; ancak diğer değiĢkenler açısından 

geliĢmelerin beklenen düzeyde gerçekleĢtiği dikkati çekmektedir. (Tablo 9). 
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Tablo 9- Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi 

ÖZDEĞERLENDĠRME KONULARI BĠRĠMLER 

9)  Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi 

Fakülteler, 

Konservatuar  

ve             

Yüksekokulların 

Ortalaması 

Enstitüler 

Ortalaması 

MYO' 

ların 

Ortalaması 

Akademik 

Birimler 

Ortalaması 

Ġdari 

Birimler 

Ortalaması 

AraĢtırma 

Merkezleri 

Ortalaması 

Rektörlük 

Birimlerinin 

Ortalaması 

Üniversitenin 

Genel 

Ortalaması 

1) Kurumsal niteliklerle ilgili geliĢmelerin 

yeterliliği; 
3 2 3 3 2 3 2 3 

2) Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği 3 3 3 3 - - - 3 

3) AraĢtırma ve geliĢtirme ile ilgili sonuçların 

yeterliliği; 
- - - - - - - 2 

4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili 

sonuçların yeterliliği; 
3 - - 3 2 3 3 3 

5) Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların 

yeterliliği; 
3 4 3 3 - - - 3 

6) Ġdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 3 3 3 2 3 2 3 

7) Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği; - - - - - - - 3 
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2.1.10. Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirilmesi 

 

AĢağıda Tablo10’da belirtilen puanlar, Tablo 9’daki satırlar ve sütunlardaki puanların 

ortalamaları dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. Üniversitemizin kendi misyonuna ve Türk 

yükseköğretim kurumu misyonuna uygunluğunu ifade eden puan olarak 2,7 takdir edilmiĢtir. 

Üniversitemiz misyonunu hatırlayalım: 

1. 

 Yeterli bilgiye sahip, 

 Etik değerlere bağlı,  

 Toplumsal sorumluluk bilinci geliĢmiĢ,  

 Akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki geliĢmeleri izleyebilen,  

 Ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen,  

 Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araĢtırıcılar yetiĢtirmek. 

2. 

 Ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliĢtirebilecek,  

 Ülke geliĢimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün 

araĢtırmalar yapmak. 

3.  

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

güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 

 

 Kimi alanlarda ve bazı birimlerimizce “toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye 

duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet” verdiğimiz, “ülke geliĢimine 

ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretip özgün araĢtırmalar” yaptığımız kesindir. 

Mezunlarımızın ve yetiĢtirdiğimiz araĢtırmacıların Atatürk ilkelerine bağlılığından da kuĢku 

duyulamaz. Ancak, diğer kriterleri sayısal olarak ölçeklendirmek çok zordur, hatta mümkün 

bile olmayabilir. Bu nedenle ve hala genç bir üniversite olduğumuz dikkate alınarak Tablo 

10’daki puanları moral bozucu olarak tanımlamamak gerekir. Değerlendirme sonunda ulaĢılan 

puanların; 

 Daha iyi organize olmamız, 

 Daha fazla sayıda proje üretmemiz,  

 Projeler vasıtasıyla uluslararası ortaklıklar geliĢtirmemiz,  

 Öğretim programlarımızı, bilimin ve teknolojinin günümüz düzeyini izleyen, 

ihtiyaçlarına yanıt veren ve uluslararası öğrenci değiĢimini geliĢtirecek Ģekilde 

düzenlememiz, 
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gerektiğini gösterdiğine inanıyoruz. 

 

 “AraĢtırma - GeliĢtirme Süreçlerinin Değerlendirilmesi” ve “Etik Değerler” 

konularında Kurulumuzun özel olarak belirtmek istediği hususlar, aĢağıda ayrıca 

vurgulanmıĢtır: 

1- AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının;  

 Ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu, 

 Olanak ve kaynaklarının yeterliliği, 

 Önceliklerinin belirginliği, 

 Bütünlüğü ve devamlılığı, 

 Disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik, 

 Uluslararası yeterliliği, 

 Özendiren ve destekleyen araçlar bakımından yeterliliği, 

 Önceliklere uygunluğu, 

 Hedeflerine ulaĢıp ulaĢmadığı, 

 Eğitim - öğretim faaliyetleri arasındaki iliĢkinin yeterliliği,  

 Duyulması ve paylaĢılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği, 

 OluĢturulmasında ve yürütülmesinde paydaĢlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluĢlar, 

sivil toplum kuruluĢları vb.) kurulan yapısal iliĢkilerin yeterliliği, 

 Topluma faydaya dönüĢmesindeki yeterliliği, 

 Kuruma / birime fayda olarak (ekonomik, itibar, vb.) dönmesindeki yeterlilik, 

gibi kriterler dikkate alındığında, genel ve sübjektif öngörülere dayalı değerlendirmelerin 

tutarlı olması beklenemez. Üniversitenin SCI’e giren yıllık yayın sayısı, yayın baĢına 

ortalama atıf sayısı ve kaynak kullanım etkinliği gibi ölçütler objektif değerler olarak elde 

edilebilir. Ancak, bu değerler sadece ulusal ve uluslararası yeterlilik kriterleri için referans 

olabilir. Oysa, yukarıda sıralanan kriterlere iliĢkin duyarlı değerlendirmeler yapabilmek için 

üniversitemizin baĢta fakülte ve yüksekokulları olmak üzere farklı birimlerinin özgün ve özel 

sayılabilecek araĢtırma geliĢtirme yönelimleri bağlamında kriterlerin her biri ayrı ayrı 

irdelenerek doğruluğu sınanabilen bilgiler ortaya konabilir. 

 Bir baĢka deyiĢle; AraĢtırma ve GeliĢtirme süreçlerinin önümüzdeki yıllarda 

değerlendirilmesine yönelik olarak değerlendirmeler tüm birimler için ayrı ayrı yapılmalıdır. 

Sayılabilir değerler kullanılması değerlendirmeyi kolaylaĢtırabilir. Örneğin: 

 AraĢtırma ve geliĢtirme olanak ve kaynaklarının yeterliliği değerlendirilirken 

projelerde talep edilen destek ile verilen destek miktarı arasındaki fark ölçüt alınabilir. 
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 Uluslararası AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının yeterliliğinde, öğretim üyesi 

baĢına düĢen uluslararası proje sayısı hesaplanabilir. 

 AraĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının kuruma / birime fayda olarak (ekonomik, itibar, 

vb.) dönmesindeki yeterlilik için projelerden çıkan yayınlar ile sonuçların 

konferanslarda sunulması dikkate alınabilir. 

 

 Etik değerler konusunda ise vurgulanmasını gerekli bulduğumuz husus aĢağıdaki 

gibidir: 

 Bilgi ve teknolojideki baĢ döndürücü geliĢme hızı, insan hayatı ve yerleĢik değer 

sistemlerini sarsacak düzeylerdedir. Bu bağlamda üniversitelerin evrensel, ulusal ve kurumsal 

boyutlarıyla dinamik etik normların yaĢanması, yaĢatılması ve geliĢtirilmesi adına çok büyük 

sorumlulukları vardır. Üniversitemizde, büyük bir sorumluluk algılamasıyla ilgili etik 

duyarlılıkların iĢlevsel geliĢimi ve kurumsallaĢmada temel belirleyici unsurlar olarak ortaya 

çıkması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır (Tablo 10).
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(Tablo 10)  Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirilmesi 

 

ÖZDEĞERLENDĠRME KONULARI BĠRĠMLER 

10) Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının 

Değerlendirilmesi 

Fakülteler, 

Konservatuar  

ve             

Yüksekokulların 

Ortalaması 

Enstitüler 

Ortalaması 

MYO' 

ların 

Ortalaması 

Akademik 

Birimler 

Ortalaması 

Ġdari 

Birimler 

Ortalaması 

AraĢtırma 

Merkezleri 

Ortalaması 

Rektörlük 

Birimlerinin 

Ortalaması 

Üniversitenin 

Genel 

Ortalaması 

1) Evrensel yükseköğretim kurumu olma 

misyonuna uygunluğu; 
- - - - - - - 3 

2) Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna 

uygunluğu; 
3 3 3 3 2 3 2 3 

3) Kendi misyonuna uygunluğu; 3 3 3 3 2 3 2 3 
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2.2 ÇEVRE DEĞERLENDĠRMESĠ 

 

2.2.1. Yükseköğretim Alanlarındaki Ulusal ve Uluslararası GeliĢmelerin Değerlendirilmesi 

 

Üniversitemiz stratejik planı 2008 yılında uygulamaya konulmuĢtur. Stratejik hedeflerin 

ulaĢılma düzeyinin belirlenmesi, performans yetersizliği olan alanların saptanarak önleyici-

geliĢtirici önlemlerin alınması açılarından Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme 

çalıĢmaları büyük önem taĢımaktadır. Bu iki konunun uygulanmasıyla ilgili sorunların aĢılabilmesi 

için üniversitemiz bünyesinde Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulu ve Kurul 

iĢlerini yürütmek adına ADEK Sekretaryası kurulmuĢ, Özdeğerlendirme ekipleri oluĢturulmuĢtur. 

Strateji GeliĢtirme Kurulu’nun kurulması için çalıĢmalar devam etmektedir. Üniversitemizin tüm 

birimlerinde ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 kalite belgesi alınması amacıyla bilgilendirme 

toplantısı yapılmıĢ olup, belge alımında birimlerin takdiri yönünde iĢlem yapılacaktır. Rektörlük 

birimleri içinde alınması düĢünülen kalite belgesi için kalite geliĢtirilmesinde sistemli ve hızlı bir 

Ģekilde çalıĢılmaktadır.  

 

Uluslararası düzeyde ise en önemli geliĢme Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratma çalıĢmalarıdır. 

Bu kapsamda üniversitemiz Lisans ve Lisansüstü düzeyde Avrupa Kredi Transfer Sistemini 

(AKTS) ve Diploma Eki çalıĢmalarını tamamlamıĢtır. Üniversitemiz Erasmus kapsamında 18 

ülkede 67 Avrupa Üniversitesi ile anlaĢma yapmıĢ, Uzakdoğu ve Amerika Üniversiteleri ile hem 

öğrenci hem öğretim üyesi değiĢim programları baĢlatabilmek için çalıĢmalar yürütmektedir. 

Bologna sürecinin gereklerini yerine getirmedeki sorumluluklarının bilincinde olarak çalıĢmalarını 

sürdürmektedir.  

 

2.2.2. Mezunlar ile Ġlgili GeliĢmelerin Değerlendirilmesi 

 

Mezunlarla iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve mezun izleme çalıĢmaları açısından birim yöneticileri ve 

bilgi iĢlem daire baĢkanlığı koordine biçimde çalıĢmalarını sürdürmektedir. Bu açıdan bazı fakülte 

ve meslek yüksekokulları mezunlarını izlemekte, geliĢimlerini ve mezuniyet sonrası durumlarını 

takip etmektedir. 

 

2.2.3. Toplumsal GeliĢmelerin ve Toplum ile ĠliĢkilerin Değerlendirilmesi 

 

Üniversitemiz, toplumsal kalkınma ve dönüĢüm konusundaki sorumluluğunun bilincinde olarak, 

kamu ve özel sektöre ait kurumlardan ve demokratik kitle örgütlerinden gelen panel, konferans, 

ortak proje gibi etkinlik isteklerine olumlu yanıt vermektedir.  

Ġnsan sağlığı ve hayvan sağlığı konusunda çevreye hizmet sunulurken, eğitim uygulaması olarak 

öğrencilerimizin bu süreçlerden azami ölçüde yararlanması ön planda tutulmaktadır. Bunun yanı 

sıra, öğretim elemanlarımız uzmanlık alanları ile ilgili konularda yerel medya yoluyla yöre 

insanının bilgilendirilmesine katkı yapmaktadır. Eğitim Fakültesi tarafından, toplumsal kalkınmayı 

desteklemek amacıyla anne-baba okulu çalıĢmaları yürütülmektedir. ADÜ-GENÇ ve Aydın Sağlık 

Yüksekokulu, MEB’e bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak eğitimler 

düzenlemektedir. Üniversitemiz Sürekli Eğitim ve AraĢtırma Merkezi kapsamında çeĢitli kurslar 

açılmakta, değiĢik konularda seminerler düzenlenmektedir ve bu çalıĢmaların büyük çoğunluğu 

halka açık olarak gerçekleĢtirilmektedir. 

 

Üniversitemizce organize edilen kültürel ve sportif etkinlikler tüm halka açık olarak 

düzenlenmektedir.   

 

Bazı Avrupa Birliği hibe projeleri sivil toplum kuruluĢları ile ortaklaĢa yürütülmektedir. Bu ortak 

çalıĢmalar karĢılıklı olumlu etkileĢime katkı sağlamaktadır. 
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2.2.4. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile ĠliĢkiler ve GeliĢmelerin Değerlendirilmesi 

 

Bölgemiz tarım ve hayvancılık ağırlıklı bir bölge olup özellikle danıĢmanlık hizmetleri 

konusunda ilgili birimlerimiz ile resmi kuruluĢlar arasında iĢbirliği yapılmaktadır. Meslek 

Yüksekokulları ise Ege Bölgesi Sanayi Odası ve ilimizdeki bazı firmalar ile staj konusunda düzenli 

bir iĢbirliği içindedir.    

Sektörden ARGE çalıĢmalarına destek sağlanmıĢ, Aydın Ticaret Odası adına deliceye aĢılı 

memecik zeytin fidanı üretilmesi projesi (proje devam ediyor), Yapı Üretim ĠnĢ. Taah. San. ve Tic. 

Ltd. ġti ile birlikte modern meyvecilik kapsamında meyve koleksiyon ve üretim bahçesi tesisi 

projesi (tamamlandı), Syngenta Tarım San. ve Tic. A.ġ. ile birlikte mısır denemesi yürütülmesi 

sözleĢmesi (tamamlandı), Aydın Linyit Madencilik San. ve Tic. A.ġ.ile birlikte zeytin 

plantasyonlarının rehabilitasyonu (proje devam ediyor), Tarım Bakanlığı ile birlikte halk elinde 

küçükbaĢ hayvan ıslahı projesinin karya koyunu geliĢtirme alt projesi (Proje devam ediyor), TariĢ 

A.ġ.ile birlikte kanola denemesi (proje devam ediyor). Denizli Valiliği Ġl Özel Ġdaresi ve Ġl Tarım 

Müdürlüğü ile birlikte Denizli Ġli topraklarının detaylı temel toprak etüt ve potansiyel arazi 

kullanım haritalarının hazırlanması projesi (Proje devam ediyor). 

 

 

 

 

 

2.2.5. Eğitim Teknolojilerindeki GeliĢmelerin Değerlendirilmesi 

 

Üniversitemiz birimlerindeki hemen hemen tüm dersliklerin bilgisayarlı projeksiyon makineleri 

donanımı tamamlanmıĢtır. Ayrıca her birimin en az bir sınıfında akıllı tahta kullanılması çalıĢmaları 

baĢlatılmıĢtır. Bu konuda fakültelerin ve yüksekokulların gereksinimleri tamamlanmıĢ olup, 

geliĢtirilmeleri için çalıĢmalar sürmektedir. 

 

   

2.2.6. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki GeliĢmelerin                                    

Değerlendirilmesi  

 

Üniversitemizde araĢtırmaların en önemli parasal kaynağını döner sermayeden bu amaçla 

kesilen pay oluĢturmaktadır. Döner Sermaye gelirlerimizin de tamamına yakın kısmı hastane 

hizmetlerinden sağlanmaktadır. Bu konuda iki temel sıkıntı yaĢanmaktadır. Bunların birincisi 

hastane hizmetlerinin bazılarının fiyatlarının Sağlık Bakanlığınca neredeyse maliyetinin altında 

belirlenmesidir. Bu uygulama sonucu Döner Sermaye gelirleri büyük ölçüde düĢmektedir. Buna 

bağlı olarak araĢtırmalar için ayrılan pay da azalmaktadır. Ġkinci 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 çalıĢılmaktadır. Bu durum bazen projeler içerisinde seçim yaparak projelerin kalite 

düzeyini yükseltme çabalarını engelleyebilmektedir. 

 

Ġdari ve teknik eleman alımının merkezi sınavla yapılması istenilen nitelikte eleman 

alınmasını olumlu yönde etkilemiĢ olsa da; istenilen sayıda ve Ģartlarda kadro sağlanamaması ise 

önemli bir sorundur. 

 

Yerel yönetimler ve kuruluĢlarla, henüz kapsam ve düzey olarak istenilen yarar sağlanamasa 

da,  pek çok alanda iĢbirliği yapılmaktadır. 
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2.2.7. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına 

Etkisinin Değerlendirilmesi 

 

Adnan Menderes Üniversitesi tarım ağırlıklı olan ve giderek sanayileĢen Aydın ilinin ticari 

ve ekonomik kalkınmasına destek olmaktadır. Aydın ili organik tarımda Türkiye sıralamasında en 

büyük dördüncü üretici konumunda olup, organik hayvancılık yapılan üç Ģehirden biridir. Aydın 

ilinde 358 kiĢi organik tarım yapmaktadır ve bu kiĢiler Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ve Veteriner 

Fakültesi vasıtası ile danıĢmanlık hizmeti almaktadır. Üniversitemizin farklı birimlerinin verdiği 

danıĢmanlık ve eğitim hizmeti sektörel kalkınmaya katkı getirmektedir. Diğer taraftan alınması 

planlanan projelerle kamu ve özel sektörle paydaĢlık iliĢkisi geliĢtirilerek ekonomik ve ticari 

kalkınmaya yönelik çalıĢmaların sürmesi planlanmaktadır. 
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3. Yüksek Öğrenim Kurumu Ağırlıklı Hizmet Alan/Alanları  

 

 

EK–3.2 

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU AĞIRLIKLI HĠZMET ALANI/ALANLARI 

No BĠLĠM TEMEL ALANI 

ÖĞRENCĠ 
AKADEMĠK 

PERSONEL 

Sayısı % Sayısı % 

1  
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen 

YetiĢtirme Temel Alanı  
1582 7,12 94 9,55 

2  
Fen Bilimleri ve Matematik 

Temel Alanı 
906 4,12 70 7,11 

3  Filoloji Temel Alanı 344 1,62 14 1,42 

4  Güzel Sanatlar Temel Alanı 6 0,12 2 0,21 

5  Hukuk Temel Alanı - - - - 

6  Ġlahiyat Temel Alanı - - - - 

7  
Mesleki ve Teknik Eğitim Temel 

Alanı 
11506 51,21 110 11,18 

8  Mimarlık Temel Alanı - - - - 

9  Mühendislik Temel Alanı - - - - 

10  Sağlık Bilimleri Temel Alanı 2042 9,17 469 47,66 

11  
Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler 

Temel Alanı 
5068 22,61 127 12,91 

12  Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı  781 3,56 98 9,96 

 Toplam 22511 100 890 100 
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3. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

 

 

 

NO 
GÖSTERGE ÖLÇME YÖNTEMĠ BİRİMİ DEĞER 

1 

 

Önlisans programlarına 

sınavlı veya sınavsız 

geçiĢle yerleĢen tüm 

öğrencilerin niteliği 

Orta öğretim baĢarı puanlarının 

ortalaması 

Mutlak 

Sayı 

 

70,15 

 

2 

(x) 

Lisans programlarına 

yerleĢen öğrencilerin 

niteliği 

2.1. ÖSS SAY–1 ile yerleĢtirilen 

öğrencilerin sayısal yerleĢtirme 

puanlarının ortalamaları 

Mutlak 

Sayı 

 

303,572 

2.2. ÖSS-SAY–2 ile yerleĢtirilen 

öğrencilerin sayısal yerleĢtirme 

puanlarının ortalamaları 

286,630 

2.3.  ÖSS SÖZ–1 ile yerleĢtirilen 

öğrencilerin sözel yerleĢtirme 

puanlarının ortalamaları 

0 

2.4.  ÖSS SÖZ–2 ile yerleĢtirilen 

öğrencilerin sözel yerleĢtirme 

puanlarının ortalamaları 

315,415 

2.5.  ÖSS EA–1 ağırlık ile yerleĢtirilen 

öğrencilerin eĢit ağırlık 

yerleĢtirme puanlarının 

ortalamaları 

312,412 

2.6.  ÖSS EA–2 ağırlık ile yerleĢtirilen 

öğrencilerin eĢit ağırlık 

yerleĢtirme puanlarının 

ortalamaları 

295,915 

2.7.  ÖSS DĠL puanı ile yerleĢtirilen 

öğrencilerin dil yerleĢtirme 

puanlarının ortalamaları 

318,923 

2.8.  ÖSS SAY–1 puanına göre 

yerleĢtirilen öğrencilerden sayısal 

puan sıralamasında ilk %10’luk 

dilime giren öğrenci sayısı / 

Toplam sayısal grubundaki 

öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde 

 

%0,11 

2.9.  ÖSS-SAY–2 puanına göre 

yerleĢtirilen öğrencilerden sayısal 

puan sıralamasında ilk %10’luk 

dilime giren öğrenci sayısı / 

Toplam sayısal grubundaki 

öğrenci sayısı) x 100 

%11,68 

2.10. ÖSS SÖZ–1 puanına göre 

yerleĢtirilen öğrencilerden sözel 

puan sıralamasında ilk %10’luk 

dilime giren öğrenci sayısı / 

Toplam sözel grubundaki öğrenci 

sayısı) x 100 

%0 
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2.11. ÖSS SÖZ–2 puanına göre 

yerleĢtirilen öğrencilerden sözel 

puan sıralamasında ilk %10’luk 

dilime giren öğrenci sayısı / 

Toplam sözel grubundaki öğrenci 

sayısı) x 100 

%100 

2.12. ÖSS EA–1 ağırlık puanına göre 

yerleĢtirilen öğrencilerden eĢit 

ağırlık puan sıralamasında ilk 

%10’luk dilime giren öğrenci 

sayısı / Toplam eĢit ağırlık 

grubundaki öğrenci sayısı) x 100 

%2,73 

2.13.  ÖSS EA–2 ağırlık puanına göre 

yerleĢtirilen öğrencilerden eĢit 

ağırlık puan sıralamasında ilk 

%10’luk dilime giren öğrenci 

sayısı / Toplam eĢit ağırlık 

grubundaki öğrenci sayısı) x 100 

%15,02 

2.14.  ÖSS DĠL puanına göre 

yerleĢtirilen öğrencilerden dil puan 

sıralamasında ilk %10’luk dilime 

giren öğrenci sayısı / Toplam dil 

grubundaki öğrenci sayısı) x 100 

%0 

3 

(x) 

Yüksek lisans 

programlarına kabul 

edilen öğrencilerin 

niteliği 

3.1. { [Sayısal programa kabul 

edilenler için Sayısal LES 

puanlarının yüz üzerinden (LES 80 

üzerinden olduğu için puanlar 1.25 

ile çarpılacak) ortalaması] + 

[lisans mezuniyet notlarının yüz 

üzerinden ortalaması (4 üzerinden 

olan notlar 25 ile çarpılacak)] } / 2 

Mutlak 

Sayı 

 

71,80 

3.2. { [Sözel programa kabul edilenler 

için Sözel LES puanlarının yüz 

üzerinden (LES 80 üzerinden 

olduğu için puanlar 1.25 ile 

çarpılacak) ortalaması] + [lisans 

mezuniyet notlarının yüz üzerinden 

ortalaması (4 üzerinden olan 

notlar 25 ile çarpılacak)] } / 2 

73,51 

3.3.  { [Eşit Ağırlıklı programa kabul 

edilenler için Eşit Ağırlıklı LES 

puanlarının yüz üzerinden (LES 80 

üzerinden olduğu için puanlar 1.25 

ile çarpılacak) ortalaması] + 

[lisans mezuniyet notlarının yüz 

üzerinden ortalaması (4 üzerinden 

olan notlar 25 ile çarpılacak)]} / 2 

71,88 
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4 

(x) 

Doktora programlarına 

kabul edilen 

öğrencilerin niteliği 

4.1. { [Sayısal programa kabul 

edilenler için Sayısal LES 

puanlarının yüz üzerinden (LES 80 

üzerinden olduğu için puanlar 1,25 

ile çarpılacak) ortalaması] + 

[lisans mezuniyet notlarının yüz 

üzerinden ortalaması (4 üzerinden 

olan notlar 25 ile çarpılacak)] + 

[yüksek lisans mezuniyet notlarının 

yüz üzerinden ortalaması (4 

üzerinden olan notlar 25 ile 

çarpılacak)]}/3 

Mutlak 

Sayı 

 

79,81 

4.2.  { [Sözel programa kabul edilenler 

için Sözel LES puanlarının yüz 

üzerinden (LES 80 üzerinden 

olduğu için puanlar 1,25 ile 

çarpılacak) ortalaması] + [lisans 

mezuniyet notlarının yüz üzerinden 

ortalaması (4 üzerinden olan 

notlar 25 ile çarpılacak)] + 

[yüksek lisans mezuniyet notlarının 

yüz üzerinden ortalaması (4 

üzerinden olan notlar 25 ile 

çarpılacak)]}/3 

78,77 

4.3. { [Eşit ağırlıklı programa kabul 

edilenler için Eşit Ağırlıklı LES 

puanlarının yüz üzerinden (LES 80 

üzerinden olduğu için puanlar 1,25 

ile çarpılacak) ortalaması] + 

[lisans mezuniyet notlarının yüz 

üzerinden ortalaması (4 üzerinden 

olan notlar 25 ile çarpılacak)] + 

[yüksek lisans mezuniyet notlarının 

yüz üzerinden ortalaması (4 

üzerinden olan notlar 25 ile 

çarpılacak)]}/3 

79,62 

 

 

 

 

 

5 

Bütçe Ödenekleri 

5.1. Personel Giderleri 

YTL 

43.356,439 

 

5.2. Sosyal güvenlik Giderleri 
371,885 

 

5.3. Mal ve hizmet Giderleri 
13.161,948 

 

5.4. Cari transfer Giderleri 

474,511 

 

 

 

5.5. Sermaye Giderleri 

54.931,184 

 

 

5.5.1. Eğitim Giderleri 
54.371,427 
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5.5.2. Sağlık Giderleri 
35.493,219 

 

5.5.3. Teknolojik Araştırma Giderleri 
1.046,313 

 

5.5.4. Spor Giderleri 
157,137 

 

5.6. Toplam Bütçe Giderleri 
117.221,170 

 

6 

(x) 

Öğrenci başına düşen 

ödenekler 

6.1.  Hazine ödeneği (İleri teknoloji payı 

hariç)/ Toplam öğrenci (hazırlık 

sınıfı, önlisans, lisans, lisansüstü, 

özel öğrenci, bilimsel hazırlık) 

sayısı 

YTL 

3.346,665 

6.2.  Öğrenci katkı payları geliri ( 

öğrenim kredisi dâhil birinci 

öğretim, ikinci öğretim, lisansüstü 

öğrenci, özel öğrenci, yaz okulu, 

açık öğretim, uzaktan eğitim, 

bilimsel hazırlık, SUNY üniversite 

payı) / Toplam öğrenci sayısı 

372,125 

6.3.  Özel gelirler (yurt, yemek, kira, 

nakit bağış, şartname ve benzeri; 

saymanlıklara gelir kaydedilen, 

muhasebe kayıtlarına giren her 

türlü gelir) / Toplam öğrenci sayısı 

119,748 

6.4.  Döner sermaye gelirlerinin 

yükseköğretim kurumu payı / 

Toplam öğrenci sayısı 

72,407 

6.5.  Toplam bütçe (yukarıdakilerin 

toplamı)  / Toplam öğrenci sayısı 
3.910,945 

7 

(x) 

Öğretim elemanı  (Prof., 

Doç., Yrd.Doç., 

Öğr.Gör., Araş.Gör., 

Okutman, Uzman) başına 

düşen döner sermaye 

geliri (Ciro) 

Döner sermaye gelirleri ( ilgili 

değerlendirme yılı içinde muhasebeleşen 

proje, danışmanlık, deney v.b. gelirler- 

KDV hariç) / Öğretim elemanı sayısı 

YTL 32.612,653 

8 

Öğretim üyesi başına 

düşen araştırma 

geliştirme gelirleri 

(ilgili değerlendirme yılı 

içinde muhasebeleştirilen 

ve ilgili üniversitenin 

payına düşen gelir göz 

önüne alınacak, diğer 

proje ortaklarının 

gelirleri hesaba 

katılmayacaktır.) 

8.1. İleri teknoloji projeleri gelirleri / 

Öğretim üyesi sayısı 

YTL 

0 

8.2. Bilimsel araştırma projelerine 

ayrılan döner sermaye katkı payı 

gelirleri/ Öğretim üyesi sayısı 

3.239,741 

8.3. TÜBİTAK proje gelirleri üniversite 

payı / Öğretim üyesi sayısı 
8.024,881 

8.4. Uluslararası proje gelirleri 

üniversite payı / Öğretim üyesi 

sayısı 

761,756 

8.5. Diğer kamu finanslı proje ödeneği 

gelirleri  / Öğretim üyesi sayısı 
125,419 

8.6. Diğer proje gelirleri üniversite payı 

/ Öğretim üyesi sayısı 
0 
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8.7. Toplam araştırma geliştirme 

gelirleri (yukarıdakilerin toplamı) / 

Öğretim üyesi sayısı 

12.151,797 

9 

(x) 
Kadrolu idari personelin 

kadrolu akademik 

personele oranı 

Kadrolu idari personel ( 657 sayılı 

Kanuna tabi olan personel ve daimi 

statüdeki işçiler) sayısı / Kadrolu 

akademik personel sayısı 

Mutlak 

Sayı 
0,791 

10 

 

İdari personelin kadrolu 

akademik personele 

oranı 

İdari personelin (Kadrolu, sözleşmeli 

(657/4b) ve hizmet alınan) sayısı / 

Kadrolu akademik personel sayısı 

Mutlak 

Sayı 
0,785 

11 

Kadrolu öğretim üyesi 

başına öğrenci sayısı 

Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi 

sayısı 

Mutlak 

Sayı 
48,62 

12 

(x) 
Kadrolu ders veren 

öğretim elemanı 

(Öğretim üyesi, öğretim 

görevlisi, okutman) 

başına düşen öğrenci 

sayısı 

Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren 

öğretim elemanı sayısı 

Mutlak 

Sayı 
32,07 

 

13 

 

Kadrolu toplam öğretim 

elemanı 

(Öğretim üyesi, öğretim 

görevlisi, okutman, 

araştırma görevlisi, 

uzman) başına düşen 

öğrenci sayısı 

13.1.  Öğrenci sayısı / Kadrolu toplam 

öğretim elemanı sayısı (35 md. ve ÖYP 

dâhil) 
Mutlak 

Sayı 

20,30 

13.2. Öğrenci sayısı / Kadrolu toplam 

öğretim elemanı sayısı (35 md. ve ÖYP 

hariç) 

21,16 

14 Hazırlık sınıfı öğrenci 

oranı 

(Hazırlık sınıfı öğrenci sayısı / Toplam 

öğrenci sayısı) x 100 
Yüzde %3,24 

15 
Önlisans öğrenci oranı 

(Önlisans öğrenci sayısı / Toplam 

öğrenci sayısı) x 100 
Yüzde %50,91 

16 
Lisans öğrenci oranı 

(Lisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci 

sayısı) x 100 
Yüzde %46,24 

17 Lisansüstü (yüksek lisans 

ve doktora) öğrenci 

oranı 

(Lisansüstü öğrenci sayısı / Toplam 

öğrenci sayısı)  x 100 
Yüzde %2,86 

18 Lisansüstü (yüksek lisans 

ve doktora) öğrencilerin 

lisans öğrencilerine 

oranı 

Lisansüstü öğrenci sayısı / Lisans 

öğrenci sayısı 

Mutlak 

Sayı 
%0,06 

19 Yükseköğretim 

kurumunun bulunduğu 

ilin dışından gelen 

öğrencilerin oranı 

(İl dışından gelen öğrencilerin sayısı 

(Aile ikametgâh adresleri il dışı olanlar) 

/ Toplam öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde %32,43 
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20 Önlisans programlarına 

yerleşme oranı 

(ÖSYM’den temin 

edilebildiği durumlarda 

hesaplanacaktır.) 

(Önlisans programlarını kazanan 

öğrenci sayısı / Tercihleri arasında ilgili 

önlisans programlarına başvuran 

öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde %2,88 

21 Lisans programlarına 

yerleşme oranı 

(ÖSYM’den temin 

edilebildiği durumlarda 

hesaplanacaktır.) 

(Lisans programlarını kazanan öğrenci 

sayısı/ Tercihleri arasında ilgili lisans 

programlarına başvuran öğrenci sayısı) 

x 100 

Yüzde %2,59 

22 

(x) 
Yüksek lisans 

programlarına kabul 

edilme oranı 

(Yüksek lisans programlarına kabul 

edilen öğrenci sayısı / Yüksek lisans 

programlarına başvuran öğrenci sayısı) 

x100 

Yüzde %45,17 

23 
Doktora programlarına 

kabul edilme oranı 

(Doktora programlarına kabul edilen 

öğrenci sayısı / Doktora programlarına 

başvuran öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde %82,19 

24 

Yabancı uyruklu 

öğrencilerin oranı 

24.1. (Yabancı uyruklu lisans öğrenci 

sayısı / Toplam lisans öğrenci 

sayısı) x 100 

Yüzde 

%0 

24.2.  (Yabancı uyruklu yüksek lisans 

öğrenci sayısı / Toplam yüksek 

lisans öğrenci sayısı)   x 100 

%0 

24.3. (Yabancı uyruklu doktora öğrenci 

sayısı  / Toplam doktora öğrenci 

sayısı ) x 100 

%0 

24.4.  (Toplam Yabancı uyruklu öğrenci 

sayısı   / Toplam öğrenci sayısı ) x 

100 

%0 

25 

(x) 

Lisans programlarında 

yan dal ve çift ana dal 

program oranı 

25.1. (Yan dala izin veren lisans 

programların sayısı / Toplam 

lisans programlarının sayısı) x100 

Yüzde 

%9,80 

25.2. (Her bir programın izin verdiği 

yan dal lisans program sayılarının 

toplamı / Toplam lisans program 

sayısı) x 100 

%3,92 

25.3. (Çift ana dala izin veren lisans 

programların sayısı /  Toplam 

lisans program sayısı) x100 

%7,84 

25.4. (Her bir programın izin verdiği 

çift ana dal program sayılarının 

toplamı / Toplam lisans 

programlarının sayısı) x 100 

%17,65 

26 

Lisans programlarında 

yan dal ve çift ana dal 

programlarına katılan 

öğrenci oranı 

26.1. (Yan dal lisans öğrenci sayısı / 

Toplam lisans öğrencisi sayısı) 

x100 
Yüzde 

%2,55 

26.2. (Çift ana dal öğrenci sayısı / 

Toplam lisans öğrencisi sayısı) 

x100 

%0 
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27 Disiplinlerarası 

(lisansüstü 

programlardaki mevcut 

bölüm/anabilim/anasanat 

dallarının kendi 

aralarında 

oluşturdukları ve mevcut 

bölüm/anabilim/anasanat 

dallarından farklı bir 

isim taşıyan) lisansüstü 

program oranı 

27.1. (Disiplinlerarası tezli lisansüstü 

program sayısı / Toplam lisansüstü 

program sayısı) x 100 

Yüzde 

%0 

27.2. (Disiplinlerarası tezsiz yüksek 

lisans program sayısı / Toplam 

lisansüstü program sayısı) x 100 

%0 

27.3. (Disiplinlerarası toplam lisansüstü 

program sayısı / Toplam lisansüstü 

program sayısı) x 100 

%0 

28 

(x) 

Birinci yılda herhangi 

bir nedenle kaydı silinen 

önlisans/lisans ve 

lisansüstü öğrencilerin 

oranı 

28.1. Birinci 

yılda kaydı silinen hazırlık sınıfı 

öğrencilerinin sayısı / Toplam 

hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısı) 

x 100 

Yüzde 

%2,74 

28.2. (Birinci yılda kaydı silinen önlisans 

öğrencilerinin sayısı / Toplam 

önlisans öğrencilerinin sayısı) x 

100 

%2,20 

28.3. (Birinci yılda kaydı silinen lisans 

öğrencilerinin sayısı / Toplam 

lisans) x 100 öğrencilerinin sayısı 

%0,58 

28.4. (Birinci yılda kaydı silinen yüksek 

lisans öğrencilerinin sayısı / 

Toplam yüksek lisans 

öğrencilerinin sayısı) x 100 

%1,11 

28.5. (Birinci yılda kaydı silinen doktora 

öğrencilerinin sayısı / Toplam 

doktora öğrencilerinin sayısı) x 

100 

%0 

28.6. (Birinci yılda kaydı silinen öğrenci 

sayısı toplamı / Toplam öğrenci 

sayısı) x 100 

%1,5 

29 

Herhangi bir nedenle 

kaydı silinen 

(mezuniyet hariç) 

önlisans/lisans ve 

lisansüstü öğrencilerin 

oranı 

29.1. (Kaydı 

silinen hazırlık sınıfı öğrencilerinin 

sayısı / Toplam hazırlık sınıfı 

öğrencilerinin sayısı) x 100 

Yüzde 

%4,66 

29.2.  (Kaydı silinen önlisans 

öğrencilerinin sayısı / Toplam 

önlisans öğrencilerinin sayısı) x 

100 

%8,05 

29.3. (Kaydı silinen lisans öğrencilerinin 

sayısı / Toplam lisans 

öğrencilerinin sayısı)  x 100 

%2,20 

29.4. (Kaydı silinen yüksek lisans 

öğrencilerinin sayısı / Toplam 

yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) 

x 100 

%7,32 

29.5. (Kaydı silinen doktora 

öğrencilerinin sayısı / Toplam 
%2,60 
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doktora öğrencilerinin sayısı) x 

100 

29.6. (Kaydı silinen öğrenci sayısı 

(yukarıdakilerin toplamı) / Toplam 

öğrenci sayısı) x 100 

%5,43 

30 

Lisans mezunlarının 

kendi kurumlarında 

lisansüstü programlara 

kayıt olma oranı 

30.1. (Kendi kurumlarında yüksek lisans 

programlarına kayıt olan lisans 

mezun sayısı  / Toplam lisans 

mezun sayısı) x 100 
Yüzde 

%4,83 

30.2. (Kendi kurumlarında doktora 

programlarına kayıt olan yüksek 

lisans mezun sayısı / Toplam 

yüksek lisans mezun sayısı) x 100 

%14,88 

31 

Mezunların ortalama 

mezuniyet oranı 

(Rapor, askerlik v.b. 

yasal izin süreleri ile yaz 

okulu ve hazırlık süreleri 

hesaplamaya 

katılmayacaktır.) 

31.1. Önlisans Programlarında mezun 

olan öğrencilerin ortalama 

önlisans mezuniyet süresi / Ön 

Lisans programlarının normal 

mezuniyet süresi 

Mutlak 

sayı 

 

1,29 

31.2. Lisans Programlarında mezun 

olan öğrencilerin ortalama lisans 

mezuniyet süresi / Lisans 

programlarının normal mezuniyet 

süresi 

1,03 

31.3. Yüksek lisans Programlarında 

mezun olan öğrencilerin ortalama 

yüksek lisans mezuniyet süresi / 

Yüksek Lisans programlarının 

normal mezuniyet süresi 

1,35 

31.4. Doktora Programlarında mezun 

olan öğrencilerin ortalama doktora 

mezuniyet süresi / Doktora 

programlarının normal mezuniyet 

süresi 

1,25 

32 

(x) 

Normal sürede mezun 

olan öğrenci oranı 

(Rapor, askerlik v.b. 

yasal izin süreleri ile yaz 

okulu ve hazırlık süreleri 

hesaplamaya 

katılmayacaktır.) 

32.1. (Normal süre içinde mezun olan 

önlisans öğrenci sayısı / Normal 

süre içinde mezun olması gereken 

önlisans öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde 

 

%36,25 

32.2. (Normal süre içinde mezun olan 

lisans öğrenci sayısı / Normal süre 

içinde mezun olması gereken lisans 

öğrenci sayısı) x 100 

%61,91 

32.3. (Normal süre içinde mezun olan 

yüksek lisans öğrenci sayısı / 

Normal süre içinde mezun olması 

gereken yüksek lisans öğrenci 

sayısı) x 100 

%91,54 

32.4. (Normal süre içinde mezun olan 

doktora öğrenci sayısı / Normal 

süre içinde mezun olması gereken 

doktora öğrenci sayısı) x 100 

%50 

32.5. (Normal süre içinde mezun olan %44,91 
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öğrenci sayısı toplamı / Normal 

süre içinde mezun olması gereken 

öğrenci sayısı toplamı) x 100 

33 

(x) 

Mezuniyet oranı 

33.1. (Mezun olan önlisans öğrencilerin 

sayısı / Toplam önlisans öğrenci 

sayısı) x 100 

Yüzde 

%21,02 

33.2. (Mezun olan lisans öğrencilerin 

sayısı / Toplam lisans öğrenci 

sayısı) x 100 

%12,70 

33.3. (Mezun olan yüksek lisans 

öğrencilerin sayısı / Toplam yüksek 

lisans öğrenci sayısı) x 100 

%47,67 

33.4. (Mezun olan doktora öğrencilerin 

sayısı / Toplam doktora öğrenci 

sayısı) x 100 

%7,29 

33.5. (Mezun olan toplam öğrenci sayısı 

/ Toplam öğrenci sayısı) x 100 
%17,59 

34 

(x) 

Mezunların mezuniyet 

not ortalaması 

(4’lük sistem üzerinden 

hesaplanacak, 100’lük 

sistem üzerinden verilen 

notlar 25’e 

bölünecektir.) 

34.1. Önlisans mezunlarının mezuniyet 

notlarının ortalamalarının toplamı 

/ Mezun olan önlisans öğrencilerin 

sayısı 

Mutlak 

Sayı 

3,01 

34.2. Lisans mezunlarının mezuniyet 

notlarının ortalamalarının toplamı 

/ Mezun olan lisans öğrencilerin 

sayısı 

2,97 

34.3. Yüksek lisans mezunlarının 

mezuniyet notlarının 

ortalamalarının toplamı / Mezun 

olan yüksek lisans öğrencilerin 

sayısı 

3,43 

34.4. Doktora mezunlarının mezuniyet 

notlarının ortalamalarının toplamı 

/ Mezun olan doktora öğrencilerin 

sayısı 

3,57 

34.5. Mezunların mezuniyet notlarının 

ortalamalarının toplamı  / Mezun 

olan öğrencilerin sayısı 

3,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme yılının 

bir önceki yılında mezun 

olan öğrencilerin 

değerlendirme yılı 

35.1. (Değerlendirme yılı içinde işe 

yerleşen bir önceki yılın önlisans 

mezun sayısı / Değerlendirme 

yılının bir önceki yılında mezun 

olan toplam önlisans öğrenci 

sayısı) x 100 
Yüzde 

%8,92 

35.2. (Değerlendirme yılı içinde işe 

yerleşen bir önceki yılın Lisans 

mezun sayısı / Değerlendirme 

yılının bir önceki yılında mezun 

olan toplam Lisans öğrenci sayısı) 

x 100 

%25,19 
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içerisinde işe yerleşme 

oranı 
35.3. (Değerlendirme yılı içinde işe 

yerleşen bir önceki yılın Yüksek 

lisans mezun sayısı / 

Değerlendirme yılının bir önceki 

yılında mezun olan toplam Yüksek 

lisans öğrenci sayısı) x 100 

Bilgi Yok 

35.4. (Değerlendirme yılı içinde işe 

yerleşen bir önceki yılın Doktora 

mezun sayısı / Değerlendirme 

yılının bir önceki yılında mezun 

olan toplam Doktora öğrenci 

sayısı) x 100 

Bilgi Yok 

35.5. (Değerlendirme yılı içinde işe 

yerleşen bir önceki yılın mezun 

sayısı / Değerlendirme yılının bir 

önceki yılında mezun olan toplam 

öğrenci sayısı) x 100 

%13,84 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

Öğrenci Konseyleri 

Seçimlerine Katılım 

Oranı 

36.1. (Bölüm/Program/Anabilim 

Dalı/Anasanat Dalı öğrenci 

temsilcisinin seçildiği turda seçime 

katılan öğrenci sayısı / ilgili 

birimlerdeki toplam öğrenci sayısı) 

x 100 

Yüzde 

%66,80 

36.2. 

(Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/ 

Meslek Yüksekokulu/ Enstitü 

öğrenci temsilcisinin seçiminde 

ilgili birimde seçime katılan 

Bölüm/Program/Anabilim 

Dalı/Anasanat Dalı öğrenci 

temsilcisi sayısı / ilgili birimlerdeki 

toplam Bölüm/Program/Anabilim 

Dalı/Anasanat Dalı öğrenci 

temsilcisi sayısı) x 100 

%86,55 

36.3. (Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu 

seçimlerinde seçime katılan Genel 

Kurul üyelerinin sayısı/ Öğrenci 

Konseyi Genel Kurul Üyelerinin 

toplam sayısı) x 100 

%76,92 

 

37 

(x) 

Uluslararası öğrenci 

değişim programlarına 

katılma oranı 

37.1. (Lisans programlarına gelen 

yabancı uyruklu öğrenci sayısı / 

Toplam lisans öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde 

%0,20 

37.2. (Yüksek Lisans programlarına 

gelen yabancı uyruklu öğrenci 

sayısı toplamı / Toplam yüksek 

lisans öğrenci sayısı) x 100 

%0 

37.3. (Doktora programlarına gelen 

yabancı uyruklu öğrenci sayısı / 

Toplam doktora öğrenci sayısı) x 

100 

%0 

37.4. (Lisans, yüksek lisans ve doktora %0,19 
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programlarına gelen yabancı 

uyruklu öğrenci sayıları toplamı / 

Toplam Lisans, yüksek lisans, 

doktora öğrenci sayıları) x 100 

37.5. (Lisans programlarına giden 

öğrenci sayısı / Toplam lisans 

öğrenci sayısı) x 100 

%0,87 

37.6. (Yüksek lisans programlarına 

giden öğrenci sayısı / Toplam 

yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 

%1,99 

37.7. (Doktora programlarına giden 

öğrenci sayısı / Toplam doktora 

öğrenci sayısı) x 100 

%3,65 

37.8. (Lisans, yüksek lisans ve doktora 

programlarına giden öğrenci 

sayıları toplamı/ Toplam lisans, 

yüksek lisans ve doktora öğrenci 

sayıları) x 100 

%0,97 

38 

Sınıfların (şubelerin) 

ortalama öğrenci sayısı 

38.1.  Hazırlık okulu öğrenci sayısı/ 

Hazırlık okulu sınıflarının 

(şubelerinin) sayısı 

Mutlak 

Sayı 

22,09 

38.2.  Önlisans öğrenci sayısı / Önlisans 

sınıflarının (şubelerinin) sayısı 
57,59 

38.3.  Lisans öğrenci sayısı / Lisans 

sınıflarının (şubelerinin) sayısı 
69,85 

38.4.  Toplam öğrenci sayısı / Toplam 

sınıf (şube) sayısı 
59,31 

 

39 

Program başına 

ortalama ders sayısı 

39.1. Mezun olmak için önlisans 

programlarında alınması gereken 

ders sayısı toplamı / Önlisans 

program sayısı 

Mutlak 

Sayı 

37,57 

39.2. Mezun olmak için lisans 

programlarında alınması gereken 

ders sayısı toplamı / Lisans 

program sayısı 

57,21 

39.3. Mezun olmak için tezli yüksek 

lisans programlarında alınması 

gereken ders sayısı toplamı / Tezli 

yüksek lisans program sayısı 

5,79 

39.4. Mezun olmak için tezsiz yüksek 

lisans programlarında alınması 

gereken ders sayısı toplamı / Tezsiz 

yüksek lisans program sayısı 

12,29 

39.5. Mezun olmak için doktora 

programlarında alınması gereken 

ders sayısı toplamı / Doktora 

program sayısı 

5,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.1. Önlisans programlarında haftalık 

ders saati sayısı (ders, uygulama 

ve laboratuar) toplamı / Önlisans 

program sayısı 

Mutlak 

Sayı 
109,97 
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40 

(x) 

 

 

Program başına 

ortalama haftalık ders 

saati sayısı 

 

40.2. Lisans programlarında haftalık 

ders saati sayısı (ders, uygulama 

ve laboratuar) toplamı / Lisans 

program sayısı 

172,88 

40.3. Yüksek lisans programlarında 

haftalık ders saati sayısı (ders, 

uygulama ve laboratuar) toplamı / 

Yüksek lisans program sayısı 

65,38 

40.4. Doktora programlarında haftalık 

ders saati sayısı (ders, uygulama 

ve laboratuar) toplamı / Doktora 

program sayısı 

42,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

(x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli derslerin oranı 

41.1. (Önlisans programlarında açılan 

seçmeli derslerin sayısı / Önlisans 

programlarında toplam ders 

sayısı) x 100 

Yüzde 

%18,39 

41.2. (Lisans programlarında açılan 

seçmeli derslerin sayısı / Lisans 

programlarında toplam ders 

sayısı) x 100 

%19,86 

41.3. (Yüksek lisans programlarında 

açılan seçmeli derslerin sayısı / 

Yüksek lisans programlarında 

toplam ders sayısı) x 100 

%13,90 

41.4. (Doktora programlarında açılan 

seçmeli derslerin sayısı / Doktora 

programlarında toplam ders 

sayısı) x 100 

%8,33 

41.5. (Önlisans programlarında mezun 

olmak için alınması gereken 

seçmeli ders sayısı / Önlisans 

programlarında mezun olmak için 

alınması gereken toplam ders 

sayısı) x 100 

%10,55 

41.6. (Lisans programlarında mezun 

olmak için alınması gereken 

seçmeli ders sayısı / Lisans 

programlarında mezun olmak için 

alınması gereken toplam ders 

sayısı) x 100 

%6,08 

41.7. (Yükseklisans programlarında 

mezun olmak için alınması gereken 

seçmeli ders sayısı / Yükseklisans 

programlarında mezun olmak için 

alınması gereken toplam ders 

sayısı) x 100 

%54,93 

41.8. (Doktora programlarında mezun 

olmak için alınması gereken 

seçmeli ders sayısı / Doktora 

programlarında mezun olmak için 

alınması gereken toplam ders 

%31,21 
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sayısı) x 100 

42 

Yeni açılan ders oranı 

42.1. (Önlisans programlarında yeni 

açılan ders sayısı / Önlisans 

programlarında açılan (kayıt 

olunan) toplam ders sayısı) x 100 

Yüzde 

%1,07 

42.2. (Lisans programlarında yeni 

açılan ders sayısı / Lisans 

programlarında açılan (kayıt 

olunan) toplam ders sayısı) x 100 

%4,21 

42.3. (Yüksek lisans programlarında 

yeni açılan ders sayısı / 

Yükseklisans açılan (kayıt olunan) 

toplam ders sayısı) x 100 

%5,40 

42.4. (Doktora programlarında yeni 

açılan ders sayısı / Doktora 

programlarında açılan (kayıt 

olunan) toplam ders sayısı) x 100 

%25,33 

43 

Ders veren Öğretim 

Elemanı başına düşen 

haftalık ortalama ders 

saati 

(Ön Lisans, Lisans, 

Lisansüstü 

programlarının 

tamamında) 

 

43.1. Ders veren kadrolu öğretim 

elemanlarının verdiği haftalık ders 

saati sayısının iki dönemlik 

ortalaması (Uygulama, Laboratuar 

ve Tez Danışmanlığı hariç) / Ders 

veren tam zamanlı öğretim 

elemanlarının sayısı 

 

Mutlak 

Sayı 

7,30 

43.2. Ders veren kadrolu öğretim 

elemanlarının verdiği haftalık ders 

saati sayısının iki dönemlik 

ortalaması (Uygulama, Laboratuar 

ve Tez Danışmanlığı dahil) / Ders 

veren tam zamanlı öğretim 

elemanlarının sayısı 

 

 

9,98 

43.3. Ders veren kadrolu ve ek zamanlı 

öğretim elemanlarının verdiği 

haftalık ders saati sayısının iki 

dönemlik ortalaması (Uygulama, 

Laboratuar ve Tez Danışmanlığı 

hariç) / Ders veren kadrolu ve ek 

zamanlı öğretim elemanlarının 

sayısı 

 

10,37 

43.4. Ders veren kadrolu ve ek zamanlı 

öğretim elemanlarının verdiği 

haftalık ders saati sayısının iki 

dönemlik ortalaması (Uygulama, 

Laboratuar ve Tez Danışmanlığı 

dahil) / Ders veren kadrolu ve ek 

zamanlı öğretim elemanlarının 

sayısı 

13,28 
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44 

Öğretim üyesi başına 

tamamlanan tez sayısı 

44.1. Tamamlanan yüksek lisans tez 

sayısı / Öğretim üyesi sayısı 

Mutlak 

Sayı 

0,24 

44.2. Tamamlanan doktora tez sayısı / 

Öğretim üyesi sayısı 
0,04 

44.3. Tamamlanan tez (yüksek lisans ve 

doktora) sayısı / Öğretim üyesi 

sayısı 

0,27 

45 

(x) 

Öğretim üyesi başına 

düşen değerlendirme 

yılı içerisinde basılmış 

tam metin yayın (SCI-

expanded, SSCI ve 

AHCI) sayısı 

Tam metin yayın sayısı (SCI-expanded, 

SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı 

Mutlak 

Sayı 
0,42 

46 Öğretim üyesi başına 

düşen toplam yayın ve 

bilimsel faaliyetlerin 

(makale, kongre, 

konferans bildirileri, 

sergi, konser, 

performans vb) sayısı 

Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı 

/ Öğretim üyesi sayısı 

Mutlak 

Sayı 
3,72 

47 

(x) 
Öğretim üyesi başına 

düşen atıf sayısı 

Doçentlikte geçerli indeksli dergilerde 

yer alan toplam atıf sayısı /  Öğretim 

üyesi sayısı 

Mutlak 

Sayı 
1,03 

48 
 

Öğretim üyesi başına 

düşen bilimsel ve 

sanatsal ödül sayısı 

 

48.1. Kazanılan bilimsel ve sanatsal 

ödül sayısı (yayın teşvik ödülleri 

hariç) / Öğretim üyesi sayısı Mutlak 

Sayı 

0,01 

48.1. Kazanılan bilimsel ve sanatsal 

ödül sayısı (yayın teşvik ödülleri 

dâhil / Öğretim üyesi sayısı 

0,15 

49 Alınan patent sayısı 

(faydalı model 

endüstriyel tasarım 

tescili dâhil) 

 

Sayılacak 
Mutlak 

Sayı 
0 

50 Kurum tarafından 

düzenlenen ulusal ve 

uluslararası bilimsel 

konferans, seminer, 

panel v.b. faaliyetlerin 

sayısı 

Sayılacak 
Mutlak 

Sayı 
122 

 

51 

(x) 
Öğretim üyesi başına 

düşen DPT, TUBİTAK 

ve diğer kamu finanslı 

projelerin sayısı 

(değerlendirme yılı 

içinde tamamlanan) 

51.1. Öğretim üyesi başına düşen DPT, 

TUBİTAK ve diğer kamu finanslı 

projelerin sayısı (değerlendirme 

yılı içinde tamamlanan) / Öğretim 

üyesi sayısı 
Mutlak 

Sayı 

0,04 

51.2. Öğretim üyesi başına düşen kurum 

içi destekli proje sayısı / Öğretim 

üyesi sayısı 

0,62 
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51.3. Öğretim üyesi başına düşen sanayi 

destekli proje sayısı / Öğretim 

üyesi sayısı 

0,002 

51.4. Öğretim üyesi başına düşen 

Uluslararası ortaklı veya destekli 

proje sayısı (değerlendirme yılı 

içinde tamamlanan / Öğretim 

üyesi sayısı 

0 

51.5.Öğretim üyesi başına düşen 

toplam proje sayısı / Öğretim 

üyesi sayısı 

0,66 

52 

 

 

 

Öğrenci başına düşen 

derslik alanı 

52.1. Önlisans sınıflarındaki toplam 

derslik alanı  / Önlisans öğrenci 

sayısı 
Mutlak 

Sayı 

(m
2
) 

0,89 

52.2. Lisans sınıflarındaki toplam 

derslik alanı  / Lisans öğrenci 

sayısı 

19,46 

52.3. Toplam derslik alanı / Toplam 

öğrenci sayısı 
0,04 

53 

(x) 

 

 

Öğrenci başına düşen 

öğrenci kullanımına 

açık bilgisayar sayısı 

53.1. Önlisans programlarında öğrenci 

kullanımına açık bilgisayar sayısı / 

Önlisans programlarındaki 

öğrenci sayısı 

Mutlak 

Sayı 

0,05 

53.2. Lisans programlarında öğrenci 

kullanımına açık bilgisayar sayısı / 

Lisans programlarındaki öğrenci 

sayısı 
0,03 

53.3. Öğrenci kullanımına açık toplam 

bilgisayar sayısı / Toplam öğrenci 

sayısı 

0,04 

54 

 

 

 

Öğrenci başına düşen 

laboratuvarlar alanı 

54.1. Önlisans programlarındaki 

laboratuar alanı / Önlisans 

öğrenci sayısı 

Mutlak 

Sayı (m
2
) 

 

0,53 

54.2. Lisans ve lisansüstü 

programlarındaki laboratuar alanı 

/ Lisans ve lisansüstü 

programlardaki öğrenci sayısı 

5,89 

54.3. Toplam laboratuar alanı / Toplam 

öğrenci sayısı 
3,08 

55 

(x) 

Kütüphanede takip 

edilen basılı ve veri 

tabanları ile 

ulaşılabilen tam metin 

elektronik periyodik 

dergi sayısı 

Sayılacak 
Mutlak 

Sayı 
14680 

56 Öğrenci başına düşen 

üniversite 

kütüphanesindeki kitap 

sayısı 

Toplam kitap sayısı / Öğrenci sayısı 
Mutlak 

Sayı 
2,10 

57 Kütüphanenin haftalık 

ortalama hizmet süresi 
Haftalık ortalaması alınacak Saat 60 
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58 Web ana sayfasının 

aldığı yıllık ziyaretçi 

sayısı 

Sayılacak 
Mutlak 

Sayı 
2.782,257 

59 Maksimum internet 

bağlantı kullanımı 

kapasitesi 

Ölçülecek Mbps 45 

60 Ortalama yıllık internet 

bağlantı kullanım 

kapasitesi 

Ölçülecek Mbps 

35 

 

 

61 
Ana sunucu Web sitesi 

büyüklüğü 

Web sitesi büyüklüğü sunucu üzerindeki 

dosyaların ve veri tabanlarının Gb 

olarak büyüklüklerinin toplamı 

Gb 120 

62 Yemekhane 

hizmetlerinden 

yararlanan öğrenci 

oranı 

(Öğrencilere sunulan yemek servisi 

sayısının günlük ortalaması / Toplam 

öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde %5,22 

63 Yemekhane 

hizmetlerinden 

yararlanan personel 

oranı 

(Personele sunulan yemek servisi 

sayısının günlük ortalaması / Toplam 

personel sayısı) x 100 

Yüzde Bilgi Yok 

64 Sağlık hizmetlerinden 

yararlanan öğrenci oranı 

 

(Öğrencilere sunulan sağlık hizmeti 

(vizite) sayısının günlük ortalaması / 

Toplam öğrenci sayısı)   x 100 

Yüzde %0,02 

65 Sağlık hizmetlerinden 

yararlanan personel 

oranı 

 

(Personele sunulan sağlık hizmeti 

(vizite) sayısının günlük ortalaması / 

Toplam personel sayısı)   x 100 

Yüzde %1,26 

66 

(x) 

Yurt hizmetlerinden 

yararlanan öğrenci 

oranı 

66.1. (Yükseköğretim Kurumu’nun 

yurtlarında kalan öğrenci sayısı / 

Toplam öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde 

%1,07 

66.2. (Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 

yurtlarında kalan öğrenci sayısı / 

Toplam öğrenci sayısı) x 100 

%8,88 

66.3. Yurtlarda kalan öğrenci sayısı / 

Toplam öğrenci sayısı) x 100 
%9,95 

67 

Burs alan öğrenci 

67.1. (Yükseköğretim Kurumu 

tarafından desteklenen (yemek, yurt 

ve vb.) öğrenci sayısı / Toplam 

öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde 

%2,67 

67.2. (Kredi ve Yurtlar Kurumu 

tarafından öğrenim katkı payı ve 

öğrenim kredisi verilen öğrenci 

sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 

100 

%39,55 

67.2. (Kredi ve Yurtlar Kurumu 

tarafından karşılıksız burs verilen 

öğrenci sayısı / Toplam öğrenci 

sayısı) x 100 

%5,92 
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67.3. Diğer kurum ve kuruluşlar 

tarafından burs verilen öğrenci 

sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 

100 

%1,25 

67.4. Burs, kredi ve destek verilen 

öğrenci sayısı / Toplam öğrenci 

sayısı) x 100 

%49,39 

68 Topluma katkı amaçlı 

düzenlenen bilimsel, 

sosyal, kültürel 

etkinliklerin sayısı 

(46. maddede sayılanlar 

hariç) 

Sayılacak 
Mutlak 

Sayı 
87 

69 

 

Yaşam boyu öğrenim 

kapsamında düzenlenen 

etkinliklerin sayısı 

69.1. Kurum çalışanları ve öğrenciler 

için yaşam boyu öğrenim 

kapsamında düzenlenen 

etkinliklerin sayısı 
Mutlak 

Sayı 

42 

69.2. Topluma yönelik yaşam boyu 

öğrenim kapsamında düzenlenen 

etkinliklerin sayısı 

56 

70 Tanımlanmış ve yazılı 

hale getirilmiş toplam 

süreç sayısı 

Sayılacak 
Mutlak 

Sayı 
140 

71 

(x) 
Öğrenci memnuniyeti Anket Yüzde %50 

73 

(x) 

Akademik personel 

memnuniyeti 
Anket Yüzde %42 

74 

(x) 

İdari personel 

memnuniyeti 
Anket Yüzde %36 

75 Hizmet verilen kurum 

dışı toplum kesimlerinin 

memnuniyeti 

Anket Yüzde Bilgi Yok 

76 Yükseköğretim 

misyonunu başarma 

performansı düzeyi 

Anket Yüzde Bilgi Yok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SONUÇ 

 

 

2008 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu Üniversitemizin 

özdeğerlendirme çalıĢmaları açısından büyük önem taĢımaktadır. 2006 yılında oluĢturulan 

değerlendirme ekipleri iki konuda Üniversitemize kılavuzluk yapmaktadır. Bunlardan birincisi 

Bologna Sürecine yönelik nesnel değerlendirme kıstaslarının oluĢturulması, diğeri ise istenen 

geliĢmenin sağlanamadığı alanlarda somut öneri geliĢtirilmesidir. Bu iki konunun 2008 yılında 

yürürlüğe giren Üniversitemiz stratejik planının gerek uygulanması gerekse değerlendirmesine katkı 

sağlayacağı kesindir.  

Kurumsal değerlendirme sonuçları, AraĢtırma-GeliĢtirme konusunun geliĢtirilmesi gereğini 

ortaya koymuĢtur. AraĢtırma-geliĢtirme hizmetlerinin niteliğinin artırılması için, fiziksel alan ve 

araç-gereç gereksinimlerinin karĢılanması ile araĢtırmaları teĢvik konusunun gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. Üniversitemizin fiziksel alan sorununun özellikle önlisans programlarına olan 

talebin giderek artmasıyla daha da büyüyeceği öngörülmekte ve bu konuda bazı önlemlerin 

ivedilikle alınması zorunluluk arz etmektedir.  

Diğer taraftan, eğitim- öğretim süreçleri açısından bakıldığında, yan dal ve çift ana dal program 

sayısının artırılması ve lisansüstü disiplinler arası program sayısının ve niteliğinin artırılması 

önceliklerimiz arasında olmalıdır. 
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ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ 

AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME KURULU 

 

 Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulu, 

akademik değerlendirme ve kalite geliĢtirme çalıĢmalarından sorumlu olup, üyeleri Üniversitemiz 

Senatosu tarafından belirlenmiĢ bir kuruldur. Kurul üyeleri Ģu isimlerden oluĢmaktadır: 

 
Prof. Dr. ġükrü BOYLU 

Rektör (BaĢkan) 

   

 
Prof. Dr. Kamil ÖCAL 

Rektör Yardımcısı 

 
Prof. Dr. Orhan KARACA 

Ziraat Fakültesi Dekanı 

 
Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU 

Eğitim Fakültesi Dekanı 

 
Prof. Dr. Mehmet ESKĠN 

Gençlik Sorunları AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezi Müdürü 

 
Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 

  
Doç. Dr. Atila YÜKSEL 

Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü 

 
Yrd. Doç. Dr. Fatma DEMĠRKIRAN 

Aydın Sağlık Yüksekokulu Müdürü 

 
Ziyaettin TEKMEN 

Genel Sekreter 

 
Tarık KESER 

Öğrenci Konseyi BaĢkanı 

 
Pirgayıp YAġAR 

ADEK Sekretaryası 
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EK 1. 

 

ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ 

AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesinin akademik ve idari 

birimlerinde stratejik yönetim ile kalite geliĢtirme çalıĢmalarının uygulama ve esaslarını 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi’nde yürütülecek stratejik plan ve 

kalite geliĢtirme çalıĢmalarındaki kurullar, görev, yetki ve sorumluluklara iliĢkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

            Madde 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 ve 65’inci 

maddelerine dayanılarak, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı 

Maddesi, Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği’ne 

dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

 

Akademik Birim : Adnan Menderes Üniversitesinin fakülteleri, 

yüksekokulları, meslek yüksekokulları, 

enstitüleri, konservatuarı, araĢtırma ve 

uygulama merkezlerini, 

Akademik Birim Strateji Kurulları : Adnan Menderes Üniversitesi Akademik 

Birim Strateji Kurullarını, 

Akademik Değerlendirme ve Kalite 

GeliĢtirme Kurulu (ADEK) 

: Adnan Menderes Üniversitesi Akademik 

Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulunu, 

Daire BaĢkanı : Adnan Menderes Üniversitesi Daire 

BaĢkanlarını, 

Genel Sekreter : Adnan Menderes Üniversitesi Genel 

Sekreterini, 

Ġdari Birimler Kalite Kurulu : Adnan Menderes Üniversitesi Ġdari Birimler 

Kalite Kurulunu, 

Öğrenci Konseyi  : Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci 

Konseyini, 

Özdeğerlendirme Kurulları  : Adnan Menderes Üniversitesinin 

Özdeğerlendirme Kurullarını, 
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Rektör : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü, 

Senato : Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu, 

Strateji GeliĢtirme Kurulu : Adnan Menderes Üniversitesi Strateji 

GeliĢtirme Kurulunu, 

Üniversite : Adnan Menderes Üniversitesini 

 

ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Kurullar, Görev ve ÇalıĢma Esasları 

 

Kurullar 

Madde 5 - (1) Strateji GeliĢtirme Kurulu, Rektör baĢkanlığında Rektör Yardımcıları, lisans 

ve lisansüstü eğitim veren birim yöneticileri, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü, Genel Sekreter, 

Öğrenci Konseyi BaĢkanı ve Rektörün görevlendireceği bir AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 

Müdüründen oluĢur. 

Madde 6 - (1) ADEK, Rektör baĢkanlığında, bir rektör yardımcısı, bir dekan, bir enstitü 

müdürü, bir yüksekokul müdürü, bir meslek yüksekokul müdürü, bir araĢtırma merkezi müdürü, 

Özdeğerlendirme Kurullarının BaĢkanları, Genel Sekreter ve Öğrenci Konseyi temsilcisinden 

oluĢur. Görevlendirmeler senato tarafından yapılır. ADEK üyelerinin 1/3’ü her iki yılda bir 

değiĢtirilir ve azami üyelik süresi 4 yıldır. Yeni üyeler, öncekilerden farklı akademik birimlerden 

seçilerek, tüm akademik birimlerin zaman içinde bu kurulda temsil edilmesi sağlanır. Herhangi bir 

nedenle boĢalan kurul üyeliği için aynı esaslara göre, yeri boĢalan üyenin bağlı bulunduğu birimden 

yeni üye seçilir. Bu suretle üye, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

Madde 7 - (1) Akademik Birim Strateji Kurulları; Üniversitenin ön lisans, lisans ve 

lisansüstü eğitim veren birimlerinde, birim yöneticisinin görevlendirdiği ve birim öğrenci 

temsilcisinin de yer aldığı en fazla 9 üyeden oluĢur. Bu kurulun baĢkanı birim yöneticisidir. 

Madde 8 – (1) Ġdari Birimler Kalite Kurulu, Genel Sekreter baĢkanlığında, Genel Sekreter 

Yardımcısı ve Daire BaĢkanlarından oluĢur. 

Madde 9 - (1) Özdeğerlendirme Kurulları; 

a) Girdileri Değerlendiren Özdeğerlendirme Kurulu, 

b) Kurumsal Nitelikleri Değerlendiren Özdeğerlendirme Kurulu, 

c) Eğitimi Değerlendiren Özdeğerlendirme Kurulu, 

d) AraĢtırmayı Değerlendiren Özdeğerlendirme Kurulu, 

e) Hizmet Süreçlerini Değerlendiren Özdeğerlendirme Kurulu, 

f) Ġdari ve Destek Süreçlerini Değerlendiren Özdeğerlendirme Kurulu, 

g) Yapısal-Yönetsel Özellikleri Değerlendiren Özdeğerlendirme Kurulu, 

h) DavranıĢsal-Yönetsel Özellikleri Değerlendiren Özdeğerlendirme Kurulu, 

i) Sonuçların ve Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansını Değerlendiren 

Özdeğerlendirme Kurulu, 

olmak üzere 9 adet kuruldan oluĢur. 

(2) Her Özdeğerlendirme Kurulu uzmanlık alanlarına göre 9 kiĢiyi geçmeyecek Ģekilde 

ADEK’in önerisi ve Rektör oluruyla belirlenir. Her Özdeğerlendirme Kurulu kendi içinden bir 

baĢkan seçer.  
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Görevler 

Madde 10 - (1) Strateji GeliĢtirme Kurulu aĢağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 

a) Üniversitenin stratejik planlama ve uygulama süreçlerinin gerçekleĢtirilmesinden 

sorumludur. 

b) Üniversite Stratejik Planında belirlenen hedeflere göre kısa, orta ve uzun vadeli stratejik 

görevleri belirler. 

c) Stratejik görevlerin gerektirdiği finansmanı, cari ve yatırım harcamaları bütçelenmesini, 

bunların ulusal planlar ve programlar ile iliĢkilendirilerek gerçekleĢtirilmesi 

çalıĢmalarını yürütür. 

d) ADEK’in ilettiği stratejik görev değerlendirme raporu ile Özdeğerlendirme 

Kurullarından gelen raporlar doğrultusunda Üniversite Stratejik Planı’nda revizyon 

yapar. 

e) Üniversite Stratejik Planı’nın yenilenme çalıĢmasını gerçekleĢtirir. 

Madde 11 - (1) ADEK aĢağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 

a) Strateji GeliĢtirme Kurulundan aldığı kısa, orta ve uzun vadeli stratejik görevleri, 

uygulanması için Akademik Birim Strateji Kurulları, Ġdari Birimler Kalite Kurulu ve 

Senatoya, bilgi için Özdeğerlendirme Kurullarına gönderir.   

b) Stratejik görevlerin gerçekleĢtirilmesinde gerekli destek, yönlendirme ve gözetim 

görevini üstlenir. 

c) Akademik Birim Strateji Kurulları ile Ġdari Birimler Kalite Kurulunun stratejik 

görevlerin gerçekleĢtirilmesiyle ilgili değerlendirmelerini alır ve bu değerlendirmeleri 

rapor halinde Strateji GeliĢtirme Kuruluna sunar.  

d) Özdeğerlendirme Kurullarının değerlendirmelerini alır ve bu görüĢleri rapor halinde 

Strateji GeliĢtirme Kuruluna sunar. 

e) Üniversitenin Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporunu hazırlar, bu 

raporu Strateji GeliĢtirme Kurulu ve Senatonun değerlendirmesine sunar. 

f) Yükseköğretim Kurulu Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu ile 

iliĢkileri yürütür ve eĢgüdümü sağlar. 

g) Üniversite birimlerinin örnek kalite geliĢtirme çalıĢmalarının ve baĢarılı çalıĢanların 

ödüllendirilmesi için Senatoya teklif sunabilir. 

Madde 12 - (1) Akademik Birim Strateji Kurulları aĢağıda belirtilen görevleri yürütür: 

a) Birimce gerçekleĢtirilecek akademik değerlendirme ve kalite geliĢtirme, stratejik planlama 

ve uygulama, izleme ve iyileĢtirme çalıĢmalarını yapar. 

b) ADEK tarafından kendilerine sunulan kısa, orta ve uzun vadeli stratejik görevlerin 

birimlerinde uygulanmasına destek sağlar. 

c) Stratejik görevlerin uygulanmasında, Ġdari Birimler Kalite Kurulu ile birlikte mali ve 

personel gereksinim planlamasını gerçekleĢtirir. Çözüme kavuĢturulamayan konuları 

ADEK’e bir rapor halinde bildirir. 

d) Üniversite Stratejik Planının geliĢtirilmesiyle ilgili önerilerini ADEK’e iletir, birim 

stratejik planının revizyonu veya yenilenmesini gerçekleĢtirir.  

e) Birimin her yıla ait Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporunu bir sonraki 

yılın Ocak ayının ikinci haftası içinde ADEK’e sunar. 

Madde 13 - (1) Ġdari Birimler Kalite Kurulu aĢağıda belirtilen görevleri yürütür: 

a) Daire baĢkanlıklarınca gerçekleĢtirilecek kalite geliĢtirme, stratejik planlama ve 

uygulama, izleme ve iyileĢtirme çalıĢmalarını yapar. 
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b) Stratejik görevlerin uygulanmasında, Akademik Birim Strateji Kurulları ile birlikte mali 

ve personel gereksinim planlamasını gerçekleĢtirir. Çözüme kavuĢturulamayan konuları 

ADEK’e bir rapor halinde bildirir. 

c) Üniversite Stratejik Planı’nın geliĢtirilmesiyle ilgili önerilerini ADEK’e iletir.  

d) Genel Sekreterliğin her yıla ait Kalite GeliĢtirme Raporunu bir sonraki yılın Ocak ayının 

ikinci haftası içinde ADEK’e sunar. 

Madde 14 - (1) Özdeğerlendirme Kurulları aĢağıda belirtilen görevleri yürütür: 

a) ADEK’in iĢbirliği ile öz değerlendirme çalıĢmalarını gerçekleĢtirir. 

b) Üniversitedeki kalite geliĢtirme ve stratejik planlama çalıĢmalarının gereksinim duyduğu 

temel ve ortak göstergeler ile performans ölçütlerini belirler. 

c) Üniversitedeki kalite geliĢtirme ve stratejik planlama çalıĢmalarında iyileĢtirmeler için 

öneriler hazırlar ve ADEK’e sunar.  

d) Her Özdeğerlendirme Kurulu, Üniversitenin Akademik Değerlendirme ve Kalite 

GeliĢtirme Raporuna esas oluĢturacak ara raporunu Temmuz ayında, yıllık raporunu ise 

Ocak ayında ADEK’e sunar. 

 

ÇalıĢma Esasları 

Madde 15 - (1) Üniversite Stratejik Planı, stratejik planlama yaklaĢımlı akademik 

değerlendirme ve kalite geliĢtirme çalıĢmalarının temelini ve baĢlangıcını oluĢturur.  

Madde 16 - (1) Strateji GeliĢtirme Kurulu ġubat ayında toplanarak bir önceki yılın stratejik 

faaliyetlerinin değerlendirmesini yapar ve Mayıs ayında toplanarak takip eden yılın stratejik 

görevlerini belirler, bu görevlerin gerçekleĢmesi için bütçe ve personel planlamasını yapar. Ayrıca 

güncel geliĢmeleri değerlendirmek amacıyla Rektörün çağrısı üzerine toplanabilir.  

(2) Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya iĢleri Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığınca 

yürütülür. 

Madde 17 - (1) ADEK en az iki ayda bir toplanır. Rektör, Kurulun doğal baĢkanıdır.  

 (2) ADEK’in sekretarya iĢleri ADEK Sekretaryası tarafından yürütülür. 

Madde 18 - (1) Akademik Birim Strateji Kurullarının her biri Eylül ayında Ġdari Birimler 

Kalite Kurulu ile birlikte toplanarak takip eden yılın stratejik görevlerinin gerçekleĢtirilmesi için 

uygulama planını yapar. Her Akademik Birim Strateji Kurulu, Ocak ayında toplanarak bir önceki 

yılın akademik değerlendirme ve kalite geliĢtirme çalıĢmalarını değerlendirir. Ayrıca güncel 

geliĢmeleri değerlendirmek amacıyla birim yöneticisinin çağrısı üzerine toplanabilir.  

(2) Akademik Birim Strateji Kurullarının sekretaryası, ilgili akademik birim sekreterleri 

tarafından yürütülür. 

Madde 19 - (1) Ġdari Birimler Kalite Kurulu Ocak ayında toplanarak bir önceki yılın kalite 

geliĢtirme çalıĢmalarını değerlendirir. Ayrıca güncel geliĢmeleri değerlendirmek amacıyla Genel 

Sekreter’in çağrısı üzerine toplanabilir.  

(2) Ġdari Birimler Kalite Kurul sekretaryası, Strateji GeliĢtirme Dairesi tarafından yürütülür. 

Madde 20 - (1) Özdeğerlendirme Kurulları en az altı ayda bir toplanır.  

(2) ADEK Sekretaryası, özdeğerlendirme kurullarının gereksinim duyduğu bilgi akıĢını 

sağlama ve sekretarya hizmetini vermekle görevlidir.  

Madde 21 – (1) Bu yönergede sözü geçen kurulların toplanabilmesi için üyelerin en az 

yarısından bir fazlasının hazır olması Ģarttır. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğunun oyuyla 

verilir. Oyların eĢit olması durumunda baĢkanın oyu üstün tutulur. Toplantılarda alınan kararlar ve 

müzakere edilen konular, ilgili sekretarya tarafından hazırlanan tutanağa yazılır. Tutanak toplantıya 

katılan tüm üyeler tarafından imza edilir.  
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Madde 22 - (1) Yapılan öz veya dıĢ değerlendirmelerin sonuçları kamuoyuna açıktır. Yıllık 

öz veya dıĢ değerlendirme raporları internet üzerinden ilan edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

            Harcamalar 

            Madde 23 – (1) Bu Yönerge kapsamında gerçekleĢtirilecek çalıĢmalara iliĢkin harcamalar 

Üniversite bütçesinden karĢılanır.  

Yürürlük 

  Madde 24 - (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 25 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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EK 2. 

 
1.3 STRATEJĠ GELĠġTĠRME ve STRATEJĠK GÖREV UYGULAMA PLANI 
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http://www.idari.adu.edu.tr/adek 


