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GİRİŞ
Adını milli mücadele döneminde Kahramanmaraş’ta düşmana ilk kurşunu sıkan Sütçü
İmam’dan alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 11.7.1992 tarih ve 21281 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 sayılı yasa ile 1992-1993 öğretim yılında Ziraat
Fakültesi'nin Tarla Bitkileri ve Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu'nun Elektrik,
İklimlendirme-Soğutma, İnşaat, İşletmecilik, Makine, Otomotiv (Motor), Muhasebe,
Pazarlama, Tekstil Bölümleri ile eğitim öğretime başlamıştır.
İlgili Kanun ile Üniversitenin akademik yapısı; Ziraat, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari
Bilimler, Orman Fakülteleri, Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu, Fen, Sağlık ve Sosyal
Bilimler Enstitüleri olarak belirlenmiştir. Üniversitemizde 27 yıl içerisinde, Mühendislik
Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat
Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile birlikte 5 Yüksekökul ve 8 meslek yüksek okulu daha
açılmıştır. 2018 yılında Elbistan Teknoloji Fakültesi ve Elbistan Meslek Yüksekokulu
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne devredilmiştir.
Üniversitemizin akademik birimleri kuruluş yıllarında, bir taraftan çağdaş eğitim-öğretim
programlarını sürdürürken, diğer taraftan da başta araştırma potansiyelini güçlendirmek üzere
yayım faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca yabancı ülkelerin üniversite ve araştırma kuruluşları ile
yakın işbirliğine büyük önem verilmiştir. Bu kapsamda 39 yerli, 58 yabancı üniversite ile ikili
anlaşma yapılmıştır.
Anayasamızın 130 ve 131. Maddeleri gereğince; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına
dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek
amacıyla 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun verdiği yetki çerçevesinde
Üniversitemiz 2019 yılı sonu itibariyle 168 Profesör, 99 Doçent, 331 Doktor Öğretim Üyesi ,
309 öğretim görevlisi, 421 araştırma görevlisi, 790 İdari Personel ile çeşitli birimlerimizde
görevli 979 kadrolu, 328 sözleşmeli işçi olmak üzere toplam 3.346 personel ile eğitim-öğretim
ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Üniversitemiz şehir merkezindeki; Karacasu, Bahçelievler ve Avşar Yerleşkeleri ile
Afşin Aşık Mahsuni Şerif, Göksun Arslanbey, Andırın, Pazarcık ve Türkoğlu ilçe
yerleşkelerinden oluşmaktadır. Bu yerleşkelerde 11 Fakülte, 8 Meslek Yüksekokulu, 4
Yüksekokul, 3 Enstitü, Rektörlüğe bağlı 5 bölüm dışında ayrca; Uzaktan Eğitim Merkezi,
Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma ve
Uygulama Merkezi yer almakla birlikte Önlisans, Lisans ve Lisansüstü eğitimlerde toplam
33.670 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
Kurumun, stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu
politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini nasıl belirlediğine, uyguladığına, izlediğine
ve süreci nasıl iyileştirdiğine ilişkin yöntemini bu kısımda anlatması beklenmektedir.
Bu amaca yönelik olarak;
 “Kurum misyon, vizyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?” sorusunun cevabını
verebilmek üzere, kurumun kalite güvencesi süreçleri, iç değerlendirme süreçleri ve
eylem planları,
 “Kurum, misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?” sorusunun cevabını
verebilmek üzere, kurumun kalite güvencesi süreçleri ve iç değerlendirme süreçleri
kapsamındaki ölçme ve izleme sistemi,
 “Kurum, geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?” sorusu kapsamında
yükseköğretimin hızlı değişen gündemi içinde kurumun rekabet avantajını
koruyabilmek üzere ne tür iyileştirmeler yaptığı, Kurum iç ve dış değerlendirme
süreçleri kapsamında kurumda geçmişte gerçekleştirilen ve halen yürütülen
çalışmaların nasıl kurgulandığı ve yönetildiği,
 “Kurum, misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?” sorusuna yanıt oluşturmak
üzere Kurumun, dış değerlendirme sonuçlarına göre süreçlerini nasıl iyileştirdiği; bu
iyileştirme faaliyetlerinin etkilerinin kurumun işleyiş ve iş yapış yöntemlerine nasıl
yansıdığı (kısacası iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığı [Planlama, Uygulama,
Kontrol Etme ve Önlem Alma (PUKÖ) döngüsü)] anlatılmalıdır.
A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Kurum, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve bu
politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla
paylaşmalıdır.
Kalite güvencesi süreçleri, Stratejik Planlama, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Standartları
Uyum Eylem Planı, İç Değerlendirme ve Ölçme ve İzleme süreçlerinden oluşmaktadır.
Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, bu süreç kapsamında Üniversitemizin
stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi,
kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin belirlenip onaylanması için her yıl düzenli olarak
ilgili birimler işbirliği ile anketler yapmış, akademik ve idari personelin performans
göstergelerini ölçerek değerlendirmelerde bulunmuştur. Ayrıca bu anketler kapsamında,
öğrencilere de memnuniyet anketleri yapılarak; başta eğitim, sosyal faaliyetler olmak üzere
üniversite ile ilgili memnuniyet dereceleri ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler
sonucunda hazırlanan faaliyet raporları, stratejik plan, denetim raporları, performans
değerlendirme raporu, memnuniyet anket raporları dikkate alınarak akademik ve idari birimler
izlemeye tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda yapılması gereken iyileştirmeler, kurumun yetkili
birimleri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca kurumun hazırladığı Stratejik Plan çalışması
kapsamında da stratejik amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri ve bunların gerçekleşme
dönemleri ile sorumlu birimleri belirlenerek izlemeye tabi tutulmuştur.
Üniversitemiz Kalite Güvence sistemine ilişkin gerekli çalışmalar düzenli olarak web
sayfasında kamuoyu ile paylaşılmıştır.

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

Olgunluk düzeyi :3
Kanıtlar
 Stratejik plan
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf



Stratejik hedefler
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf



Performans raporları
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20Yılı%20Performans%20Programı_19040214444
32339.pdf (Sayfa:21-31)



Uygulanan anketler
http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21547
https://obs.ksu.edu.tr



Kurumun SP uygulama sürecinde kurum iç ve dış paydaşlarıyla periyodik olarak
gerçekleştirdiği toplantılar, etkinlikler ve raporlar
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf

A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi
politikaları

Olgunluk düzeyi :3
Kanıtlar
 Politika belgeleri
http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20765
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf



Politika belgelerinin paydaş katılımıyla hazırlandığını kanıtlayan belgeler
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (Sayfa:33-35)



Politika belgelerinin web sayfasından paylaşıldığına ilişkin göstergeler
http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20765



Politika belgelerinde bütüncül ilişkiyi gösteren ifadeler ve uygulama örnekleri (Eğitim
programlarında araştırma vurgusu, araştırma süreçlerinde topluma hizmet vurgusu)



Politika belgeleri ile iç kalite güvencesi sistemi arasındaki ilişkiyi gösteren ifadeler
ve uygulama örnekleri
Anketler ve https://obs.ksu.edu.tr/



Politika belgelerinin izlendiğine ve değerlendirildiğine ilişkin mekanizmalar
http://kasves.ksu.edu.tr/login.aspx



Politika belgelerinin kuruma özgü performans göstergeleri
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf



Politika belgeleri yıllık değerlendirme raporları
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf



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

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi

Olgunluk düzeyi :3
Kanıtlar


Performans göstergeleri
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (Sayfa: 28-35)



Anahtar performans göstergeleri
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (Sayfa: 28-35)



Performans göstergelerinin birimler ve kurum ölçeğinde gerçekleşme düzeyi
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (Sayfa: 28-35)



Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde performans göstergelerinin izlenmesi
http://kasves.ksu.edu.tr/login.aspx



Yıllık raporlarda performans göstergelerine ilişkin bulgular
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf



Performans programı raporu
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (Sayfa: 28-35)




İyileştirme uygulamaları
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A.2. İç Kalite Güvencesi
Kurumun kalite güvencesi süreçleri, iç değerlendirme süreçleri ve eylem planları; Stratejik
Plan oluşturma, Kurum İç ve Dış Değerlendirme (Kurum Kalite), Performans Değerlendirme (İç ve
Dış Denetleme) ile İdari Faaliyetlerinden oluşmaktadır.
Stratejik Planlama Süreci: Kurumun en önemli kalite güvence süreçlerinden birisidir.
Kurumun stratejik planı, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal,
bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanmaktadır. Kurum stratejik planını
hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli
malî planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibarıyla amaç ve hedefler bazında
kaynak dağılım tahmininde bulunmaktadır.
Bu süreç kurumun misyon ve vizyonu; temel değerleri ve politikaları; iç ve dış
değerlendirilmesi; orta ve uzun dönemler için strateji ve amaçlarının belirlenmesi; stratejileri hayata
geçirebilmek için kurum ve birimlerinin hedef ve performans göstergelerinin belirlenmesi;
birimlerin faaliyet ve programlarının oluşturulması; kaynak planlaması; hedef, faaliyet ve projelerin
bütçelenmesi ve bütün bunların dokümantasyonlarının yapılması çalışmalarını kapsar. Stratejik
planlamanın eylem planları ise şu şekilde sıralanabilir:
- Planlama periyodunun kararlaştırılması ve revizyonu,
-Rektörlük İç genelge ile stratejik plan hazırlık çalışmalarının ilan edilmesi.
- Stratejik planlama yönlendirme kurulu ve ekibinin oluşturulması,
- Stratejik planlama eğitimlerinin yapılması,
- Stratejik planlama yol haritasının (Çalışma takvimi) hazırlanması,
- Stratejik planlama değerlendirme toplantıları,
- Eylem planının uygulanması,
- Taslak planının oluşturulması,
- Taslak planın yönlendirme kurulu tarafından onaylanması.
- Onaylanan stratejik planının değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi,
- Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrası nihai şekli verilen planın yükseköğretim
kurumu senatosu veya yönetim kurulunun onayına sunulması,
- Senato onayına müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere, planın
Maliye ve Kalkınma Bakanlıklarına gönderilmesi. Stratejik Planın bilgi amaçlı birer nüshası,
TBMM ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi,
- Stratejik planın İnternet ortamında Kamuoyuna duyurulması,
- Stratejik planın uygulanması,
- Stratejik planın İzleme, değerlendirme ve raporlama süreci,
- Sürecin çıktıları, sürecin kontrolü ve dağıtım.
A.2.1. Kalite Komisyonu

Olgunluk düzeyi :3
Kanıtlar
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20KALİTE%20KOMİSYONU%20ÇALIŞMA%2
0USUL%20VE%20ESASLARI_1803131525530208.pdf

•
Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı, üye dağılımı ve birimlerin temsil
edilmesi şekli
http:/kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20687
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20KALİTE%20KOMİSYONU%20ÇALIŞMA%2
0USUL%20VE%20ESASLARI_1803131525530208.pdf
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20Danışma%20Kurulu%20Yönergesi_200102142
9014211.pdf

•

Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması

http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20KALİTE%20KOMİSYONU%20ÇALIŞMA%2
0USUL%20VE%20ESASLARI_1803131525530208.pdf
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20Danışma%20Kurulu%20Yönergesi_200102142
9014211.pdf

•

Danışma Kurulu

http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20Danışma%20Kurulu%20Yönergesi_200102142
9014211.pdf
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20KALİTE%20KOMİSYONU%20ÇALIŞMA%2
0USUL%20VE%20ESASLARI_1803131525530208.pdf

•

Birim düzeyinde kalite yapılanmaları ve çalışma grupları

http://iibf.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21914
http://guby.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21617
http://sbe.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=16479
http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21711

•

Senato kararları

http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20693

•

Üst yönetim kararları

http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20693

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


http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20697
http://tipfakultesi.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21406

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

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı)

Olgunluk düzeyi :3
Kanıtlar




Bilgi Yönetim Sistemi
https://obs.ksu.edu.tr/
http://kasves.ksu.edu.tr/login.aspx
http://www.ksu.edu.tr/abasis/
http://ebys.ksu.edu.tr/enVision/Login.aspx

Kalite odaklı organizasyonel yapılanma
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43168



Öz değerlendirme veya akran değerlendirmesi yaklaşımı
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43168
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41577



Periyodik bilgilendirme ve tanıtım toplantıları
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43168
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41577
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=39934



Geri bildirim yöntemleri
Kurumsal e-postalar, ilgili birim ve paydaşlarla yapılan yazışmalar
http://ebys.ksu.edu.tr mail.ksu.edu.tr



Paydaş katılımına ilişkin belgeler
Kurumsal e-postalar, ilgili birim ve paydaşlarla yapılan yazışmalar
http://ebys.ksu.edu.tr mail.ksu.edu.tr
http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40722
http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41251



PUKÖ çevrimlerine ilişkin takvimler
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf



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

Liderlik ve kalite güvencesi kültürü

Olgunluk düzeyi :3
Kanıtlar


Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve
izlemek için kullanılan yöntemler ile liderlik özelliklerini geliştirmek için
yapılan uygulamalar (Liderlik programları vb.)

http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43075
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42705
http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=39649
http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40360
http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40395
http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40395



Kurumdaki kalite kültürünü ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler ile
kültürü geliştirmek için yapılan uygulamalar (İyileştirme raporu)
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42705
http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40395
http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21547
https://obs.ksu.edu.tr/



Paydaş katılımına ilişkin belgeler

http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43075
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20KALİTE%20KOMİSYONU%20ÇALIŞMA%2
0USUL%20VE%20ESASLARI_1803131525530208.pdf
http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40722 http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41251
http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20697



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

A.3. Paydaş Katılımı
Kurumun iç paydaşlarından olan akademisyenler, bilimsel araştırmalar için yurt içi ve yurt dışı
projeler yaparak, eğitim-öğretim için uygulamalı derslere girerek kalite güvencesini sağlamaya
çalışmaktadırlar. Yine öğretim elemanlarının yaptıkları yayın ve seminerler, aldıkları atıf ve bunun
çıktıları da kalite güvence sistemine katkı sağlamaktadır. Periyodik olarak birim bazında yapılan
akademik kurul toplantı verileri de kalite geliştirmede önemli olarak değerlendirilebilir. İdari çalışanlar
bu faaliyetlere destek vermektedirler. Öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı öğrenci
temsilcilerinin Senato ve fakülte kurullarına davet edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.
Öğrencilerimiz derslere katılım ve hazırladıkları proje çalışmalarıyla kalite güvencesinin artırılmasında
önemli rol oynamaktadırlar. Ayrıca öğrenci toplulukları aracılığıyla alanlarındaki konularda değişik
sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenleyerek kalite güvencesine katkı sunmaktadırlar.
KSÜ Stratejik Plan çalışmaları kapsamında iç ve dış paydaş anketleri ile SWOT analizleri
yapılmış ve değerlendirilmiştir. Paydaş katılımı toplantılar ve elektronik iletişim ortamları aracılığıyla
sağlanmakta ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Üniversitemiz öncelikli dış paydaşlarını kamu kurum
ve kuruluşları (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müd., İl Sağlık Müd, İl Milli Eğitim Müd. vb.),
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
(DOĞAKA), Esnaf ve Sanatkârlar Birliği ve yerel yönetimler olarak tanımlamıştır. KSÜ Teknokent
tarafından, KOSGEB, DOĞAKA, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı vb ile ortak
etkinlikler düzenlenmekte, projeler üretilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör talepleri
doğrultusunda Mühendislik Fakültesindeki bölümlerde intörn mühendislik uygulaması, Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) işbirliklerimiz dış paydaş katkısı ile
gerçekleştirilen müfredat güncelleme uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir.
Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürleri ile her yıl öğretmenlik uygulaması
ve okul deneyimi derslerinin daha etkili biçimde yürütülmesi amacıyla toplantılar düzenlemekte olup
yine Fakülte bünyesinde okur-yazar lider öğretmen geliştirme modeli de geliştirilerek uygulamaya
konulmuştur. Dış paydaş görüşleri, toplantılar ve yazışmalar aracılığıyla alınmaktadır. ÜSKİM’den
hizmet alımına yönelik anket uygulanmakta, bilgilendirmeler resmi yazışmalar ve e-postalar
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Öğrenci bilgi sistemi içerisinde mezunları izlemeye yönelik bir
modül bulunmaktadır. Bu modülde 2019 yılı itibariyle 1166 mezunun bilgisi sistemde bulunmaktadır.
Mezunları izlemeye yönelik bu modülde mezun istihdamını desteklemeye yönelik olarak firmalar için
de alan ayrılmıştır. Ancak bu sistem henüz etkin bir şekilde kullanılmamakta, sistemi geliştirmeye ve
kullanım yaygınlığını artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.
http://tipfakultesi.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21406 http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41211
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20Danışma%20Kurulu%20Yönergesi_200102142901421
1.pdf
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43035 http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42491
https://kahramanmarasteknokent.com/hakkimizda/tum_haberler/kahramanmaras-teknokentte-kusibulusmasi
https://kahramanmarasteknokent.com/hakkimizda/tum_haberler/teknokent-robot-yarismasiksuteknorob
https://kahramanmarasteknokent.com/hakkimizda/tum_haberler/continental-hope-group-ilekahramanmaras-teknokent-arasinda-teknolojik-isbirligi-gorusmeleri-gerceklestirildi
A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve
Uluslararasılaşma süreçlerine katılımı

Olgunluk düzeyi :3
Kanıtlar


İç ve dış paydaş listesi

http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (sayfa:70)



Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılan veri toplama araçları
(Anketler, odak grup toplantıları, çalıştaylar gibi)
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (sayfa:70-78)
http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21547
https://obs.ksu.edu.tr/



Paydaş analizi raporu:
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (sayfa:70-78)



Paydaşların geri bildirimlerini (şikayet, öneri, memnuniyet vb.) almak için oluşturulmuş
mekanizmalar
(Web sayfası, e-posta, sistematik toplantılar gibi)
genelsekreterlik@ksu.edu.tr ayrıca birimlerde yer alan dilek, şikayet ve öneri kutuları
dikkate alınmaktadır.
Facebook: ksu.edu.tr
Twiter:
ksuedutr
Instagram: ksu.edu.tr



Üst yönetim ve birim düzeyinde kurul
süreçlerinde) paydaş
temsiliyetinin sağlandığını gösteren belgeler

ve

komisyonlarda

(karar

alma

http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20Danışma%20Kurulu%20Yönergesi_200102142
9014211.pdf
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20KALİTE%20KOMİSYONU%20ÇALIŞMA%2
0USUL%20VE%20ESASLARI_1803131525530208.pdf
http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20697
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/sndtf777_1805101609194687.pdf
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KK%20Kararlar%C4%B1%2029.11.2019_19123013333
67435.pdf
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KK%20Kararlar%C4%B1%2018.04.2019_19123013330
62219.pdf



Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin paydaş görüşlerini dikkat
aldığına ilişkin belgeler, çizelgeler, raporlar.
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424
534946.pdf (Sayfa:62-69)
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42745
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41503



Mezun izleme sistemi
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/kariyer/
http://ksumder.ksu.edu.tr

A.4. Uluslararasılaşma
Kurum, uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri
periyodik olarak izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir.
Üniversitemizin akademik birimleri kuruluş yıllarında, bir taraftan çağdaş eğitim-öğretim
programlarını sürdürürken, diğer taraftan da başta araştırma potansiyelini güçlendirmek
üzere yayım faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca yabancı ülkelerin üniversite ve araştırma
kuruluşları ile yakın işbirliğine büyük önem verilmiştir. Bu kapsamda 58 yabancı üniversite
ile ikili anlaşma yapılmıştır.
Üniversitemizde Yabancı uyruklu öğrenci ve personel istatistikleri aşağıdaki gibidir.

Kaynak: 2019 İdare Faaliyet Raporu (Sayfa: 30)

Kaynak: 2019 İdare Faaliyet Raporu (Sayfa: 21)

Kaynak: 2019 İdare Faaliyet Raporu (Sayfa:31)
Üniversitemiz,

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve
Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. (Teknokent) işbirliğiyle 2’ncisi düzenlenen Uluslararası
Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması’nda (KSÜTEKNOROB) bu yıl 8 ülkeden 850 robot kayıt
yaptırırken 510 robot yarışlara katılmıştır.
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40746
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40747
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde,
Onikişubat Belediyesinin katkılarıyla 02-04 Mayıs 2019 tarihleri arasında “Uluslararası İleri
Mühendislik Teknolojileri Sempozyumu” (International Symposium on Advanced Engineering
Technologies-ISADET 2019)" gerçekleşmiştir.
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40714

http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42186
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40438

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası
Olgunluk düzeyi :3
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (sayfa:147-148; 165)
Amaç:http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (Sayfa:135)
Uluslararası
Yayın,
proje
ve
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (sayfa:146-149)

toplantılar;

Kanıtlar


Uluslararasılaşma politika belgesi
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/DAnaSayfa.aspx

http://erasmus.ksu.edu.tr/

http://mevlana.ksu.edu.tr/
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02213663033330388003220235600352
3036582322303778436720
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf



Uluslararası protokol ve iş birliği uygulamaları



Uluslararasılaşma politikalarına ilişkin göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine
ilişkin belgeler

http://internationalstudents.ksu.edu.tr/DAnaSayfa.aspx
http://erasmus.ksu.edu.tr/
http://mevlana.ksu.edu.tr/
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02213663033330388003220235600352
3036582322303778436720
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (Sayfa:155-158)
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40714
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40746
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40747

http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (Sayfa:155-158)



Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/DAnaSayfa.aspx
http://erasmus.ksu.edu.tr/
http://mevlana.ksu.edu.tr/
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (Sayfa:155-158)
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42571
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42538



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

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı
Olgunluk düzeyi :3
Kanıtlar


Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

http://internationalstudents.ksu.edu.tr/DAnaSayfa.aspx
http://erasmus.ksu.edu.tr/
http://mevlana.ksu.edu.tr/
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (Sayfa:155-158)
http://erasmus.ksu.edu.tr/belge.aspx http://mevlana.ksu.edu.tr/belge.aspx
https://mevlana.yok.gov.tr/belgeler



Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten birimler



Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar

http://internationalstudents.ksu.edu.tr/DAnaSayfa.aspx
http://erasmus.ksu.edu.tr/
http://mevlana.ksu.edu.tr/
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02213663033330388003220235600352
3036582322303778436720
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (Sayfa:155-158)

http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42571
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42538
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=35973



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

Uluslararasılaşma kaynakları

Olgunluk düzeyi :3
Kanıtlar


Uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynaklarının yönetimine ilişkin belgeler
(Erasmus vb. bütçelerin kulanım oranı, AB proje bütçelerinin yönetimi ve ikili
protokoller kapsamında gerçekleşen kaynakların yönetimine ilişkin belgeler gibi)
Spark Sözleşmesi(Kalite Güvence).pdf



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

A.4.4. Uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi

Olgunluk düzeyi :3
Kanıtlar


Kurumun Uluslararasılaşma performansını izlemek üzere kullandığı göstergeler



Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan
mekanizmalar

http://internationalstudents.ksu.edu.tr/DAnaSayfa.aspx
http://erasmus.ksu.edu.tr/
http://mevlana.ksu.edu.tr/
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02213663033330388003220235600352
3036582322303778436720
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20Yılı%20Performans%20Programı_190402144
4432339.pdf (sayfa: 36;56-57)

https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02213663033330388003220235600352
3036582322303778436720



Uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme

çalışmaları
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf (Sayfa:155-158)



Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42538
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=35973



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

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim ve öğretim,
kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin
belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak
izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin
yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır.

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı
Üniversitemiz birimlerinde yürütülen programların öğretim amaçları ve öğrenme
çıktıları; iç ve dış paydaş görüş ve katkıları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi
(TYYÇ) ve temel alan yeterlilikleri, bazı programlara ilişkin eğitim çalıştay sonuçlarına göre
yapılmaktadır. Bologna Süreci kapsamında program yeterlilikleri Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikleri Çerçevesi ve temel alan yeterliliklerine bağlı olarak tanımlanmıştır.
Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu ilgili birimler tarafından hazırlanmış
ve güncellenmektedir. Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu iç ve dış
paydaşlara web sitesi aracılığıyla ilan edilmektedir. Ayrıca her akademik birim kendi web
sayfalarında ilan etmektedir.
Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi akademik birimlerden ilgili dersi veren
öğretim üyeleri tarafından yapılmakta, güz ve bahar dönemi başında ders içerikleri gözden
geçirilerek güncellenmekte ve kurumun ve birimin web sitesinde yayınlanmaktadır.
Programın yapısı ve ders dağılım dengesi ilgili programların özelliklerine göre değişmektedir.
Üniversitemizde eğitim programları teorik, uygulama, staj (bazı bölümlerde), tez, seminer gibi
zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Lisans programlardan mezun olabilmek için 240
AKTS değerinde ders alınması, ön lisans öğretiminde 120 AKTS, Yüksek Lisans öğretiminde
120 AKTS, Doktora öğretiminde 240 AKTS ve Lisansa dayalı Doktora öğretiminde 300 AKTS
ders alınması gerekmektedir. Öğrencilerin dersler ile ilgili tüm etkinlikler (teori, uygulama,
ödev, sınıf dışı ders çalışma, ara sınav, bitirme sınavları vb.) için harcadıkları zaman iş yükü
hesabına dahil edilmekte ve AKTS hesabı buna göre yapılmaktadır. Programlarda okutulan
derslerin en az % 25'i seçmelidir. Üniversitemizdeki birçok programda Beden Eğitimi, Resim,

Müzik, Fotoğraf, Halk Oyunları, Yabancı Dil, Tiyatro, Girişimcilik, İş Sağlığı ve Güvenliği,
İşaret Dili vb. gibi servis dersleri seçmeli olarak alınabilmektedir.
Üniversitemiz programlarında “Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım” yapılmaktadır. Öğrenci iş
yükleri, paydaşlarla paylaşılmakta (program ve ders bilgi paketleri yoluyla) ve eğitim-öğretimle
ilgili tüm uygulamalarda (öğrenci hareketliliği, önceki öğrenmelerin tanınması vb.)
kullanılmaktadır.
2019’da Üniversitemizde Dondurma Üretim Teknolojisi Programı dış paydaşlarımızdan olan
Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odasından (kmtso) gelen talep doğrultusunda açılmıştır.
Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık fakültesinde dış paydaş (kmtso) ve iç paydaş görüş
ve önerileri doğrultusunda Uygulamalı Mühendislik Eğitimi ( Intörn Mühendislik)
uygulanmaya başlamıştır.
B.1.1. Programların Tasarımı Ve Onayı
Olgunluk düzeyi: 3
Kanıtlar
 Program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
http://fbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Lisans%C3%BCst%C3%BC%20E%C4%9Fitim%20
%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi_1804171124386902.pdf
YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
http://fbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Y%C3%96K%20lisans%C3%BCst%C3%BC%20e%
C4%9Fitim%20y%C3%B6netmelik%202016_1906121638255989.docx
Uzaktan Eğitim Esas Ve Usuller
http://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSU_EEM_BELGE72_125261_1505291436014157.
pdf
KSU eğitim öğretim ve sınav yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M
%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20VE%20SINAV%20Y%C3%96NERGES%C4
%B0%201909171439313787%20(3)_1910310953069279.docx
KSÜ Tıp Fak. Eğitim Öğretim Sınav Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20TIP%20FAK%C3%9CLTES%C4
%B0%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20V
E%20SINAV%20Y%C3%96NERGES%C4%B0_1908191208091566.docx
KSU Uzem Önlisans Ve Lisans Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20UZEM%20%C3%96nlisans%20Li
sans%20Uzaktan%20%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C3%B6nergesi_17112816213958
86.doc
KSU Uzaktan Eğitim ve Öğretim Lisansüstü Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20UZAKTAN%20E%C4%9E%C4%
B0T%C4%B0M%20VE%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20L%C4%B0SANS
%C3%9CST%C3%9C%20Y%C3%96NERGES%C4%B0_1701111444046090.doc
KSU Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Uygulama Yönergesi

http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Di%C5%9F%20Hekimli%C4%9Fi%20Fak%C3%B
Cltesi%20E%C4%9Fitim%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6nergesi_1908191214
038441.docx
KSU Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M
%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KOM%C4%B0SYONU%20Y%C3%96NERG
ES%C4%B0_1908191223120628.doc
Akademik Takvim: http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23562
 Kurumun eğitim politikası ve stratejik amaçları ile bunların uygulandığına dair
kanıtlar KSU Stratejik Plan 2018-2022
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202018-2022%20Stratejik%20Plan.pdf
KSU 2019 Yılı Performans Programı
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Performans%20Pr
ogram%C4%B1_1904021444432339.pdf
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
Dondurma Üretim Teknolojisi Programı
http://gidateknolojisi.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42016
İİBF müfredat yenileme paydaş katılım anketi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCbLMz4X8Yijwy4_G63y9NVunhfS80Kz9u
uOQ2FT3zup15ug/viewform
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi
Uygulamalı Mühendislik Eğitim Stajı (Umes) Yönergesi
http://eem.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/KS%C3%9C%20M%C3%9CHEND%C4%B0SL
%C4%B0K%20VE%20M%C4%B0MARLIK%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20UYG
ULAMALI%20M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K%20E%C4%9E%C4%B0T%C4
%B0M%20STAJI%20Y%C3%96NERGES%C4%B0_1911222136583042_200103104257
4675.pdf
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstilde İntörn
Mühendislik Eğitimi (Time) Yönergesi
https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/TIME%20YONERGESI-%2020-01-2016-2016-23_1602090957481822.pdf
Okuryazar Lider Öğretmen Yetiştirme Modeline ilişkin onay YÖK Eğitim ve Öğretim Daire
Başkanlığından alınmıştır (Ek 2)
B.1.2. Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu
Olgunluk düzeyi: 3
Kanıtlar
 Programların amaçları ve çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/start.aspx?gkm=052936612343883885633285333363668433
33331103365703446035505387923627633291344603667232240

Ulusal Yeterlilikler
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/start.aspx?gkm=053236600333633666021953556035485377
21322023523035485333453444837840

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi
Olgunluk düzeyi: 3
Kanıtlar
 Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/start.aspx?gkm=052936612343883885633285333363668433
33331103365703446035505387923627633291344603667232240

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstilde İntörn
Mühendislik Eğitimi (Time) Yönergesi
https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/TIME%20YONERGESI-%2020-01-2016-2016-23_1602090957481822.pdf
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi
Uygulamalı Mühendislik Eğitim Stajı (Umes) Yönergesi
http://eem.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/KS%C3%9C%20M%C3%9CHEND%C4%B0SL%
C4%B0K%20VE%20M%C4%B0MARLIK%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20UYGUL
AMALI%20M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B
0M%20STAJI%20Y%C3%96NERGES%C4%B0_1911222136583042_2001031042574675.
pdf
B.1.4. Programın yapısı ve ders dağılım dengesi (Zorunlu-seçmeli ders dağılım dengesi;
alan ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı
disiplinleri tanıma imkanları)
Olgunluk düzeyi: 3
Kanıtlar
 Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfası
Bologna Ders Bilgi Paketleri:
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/program_bologna_info.aspx
 Ders dağılım dengesi (seçmeli-zorunlu) ve bu kapsamdaki kurum politikası/ilkeleri
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Girişimcilik ve Strateji Dersi İşletme Bölümü
Girişimcilik ve Strateji Ders İçeriği
B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım
Olgunluk düzeyi: 3
Kanıtlar
 Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış ve paydaşlarla
paylaşılmış olması
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/program_bologna_info.aspx
 Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler
için tanımlanmış olması,
İntörn Doktorluk Eğitim Yönergesi
http://tipfakultesi.ksu.edu.tr/depo/belgeler/%C4%B0NT%C3%96RN%20Y%C3%96NERGE
S%C4%B0_1710261214194134.pdf

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
Farabi Yönetmeliği http://farabi.ksu.edu.tr/belge.aspx
http://erasmus.ksu.edu.tr/belge.aspx
KSU Staj Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=9572
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/program_bologna_info.aspx
MMF Staj Yönergesi
http://mmf.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSU_EEM_BELGE3_199227_1505291154148290.pdf
Hemşirelik Bölümü Uygulama Ve Staj Yönergesi
http://syohemsirelik.ksu.edu.tr/depo/belgeler/HEM%C5%9E%C4%B0REL%C4%B0K%20
B%C3%96L%C3%9CM%C3%9CUYGULAMA%20VE%20STAJ%20Y%C3%96NERGE
S%C4%B0_2001151653048092.pdf
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA VE STAJ
YÖNERGESİ
http://saglik.ksu.edu.tr/depo/belgeler/SA%C4%9ELIK%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%
C4%B0%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20EBEL%C4%B0K%20B%C3%96L%C3%9
CM%C3%9C%20UYGULAMA%20VE%20STAJ%20Y%C3%96NERGES%C4%B0.docx
_1912021412355079.pdf
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK UYGULAMA
YÖNERGESİ
http://saglik.ksu.edu.tr/depo/belgeler/SA%C4%9ELIK%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%
C4%B0%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20EBEL%C4%B0K%20B%C3%96L%C3%9
CM%C3%9C%20%C4%B0NT%C3%96RNL%C3%9CK%20UYGULAMA%20Y%C3%9
6NERGES%C4%B0%20.docx_1912021412500190.pdf
KSU Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Uygulama Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Di%C5%9F%20Hekimli%C4%9Fi%20Fak%C3%BClte
si%20Klinik%20Uygulama%20Y%C3%B6nergesi_1908191220136722.docx
Programlarda öğrenci İş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin
belgeler, mekanizmalar
 Diploma Eki
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hizmet Standartları Diploma ve Diploma Eki:
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/i_%20ak_%202_1703311633435275.pdf
 İş yükü temelli kredilerin geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin
kanıtlar
İİBF öğrenci iş yükü paydaş katılım anketi:
https://forms.gle/MbBC4jvg5gqs6qMP8
 İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren
belgeler
KSÜ Kurum İçi Ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş, Ders Muafiyet Ve İntibak Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20KURUM%20%C4%B0%C3%87%
C4%B0%20VE%20KURUMLAR%20ARASI%20YATAY%20GE%C3%87%C4%B0%C5
%9E,%20DERS%20MUAF%C4%B0YET%20VE%20%C4%B0NT%C4%B0BAK%20Y
%C3%96NERGES%C4%B0%2012.06.2017%20(Son)%20(TASLAK)%2017112816143
91577%20(2)_1909171441317391.docx
Farabi Yönetmeliği
http://farabi.ksu.edu.tr/belgeler/farabiyonetmelik_1703031615415540.pdf
Farabi Değişim Programı Mali Esas ve Usuller
http://farabi.ksu.edu.tr/belgeler/farabidegisimmaliesasveusul_1703031622443039.pdf
http://erasmus.ksu.edu.tr/belge.aspx

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
B.1.6. Ölçme ve değerlendirme
Olgunluk düzeyi: 3
Kanıtlar
 Kurumun ölçme ve değerlendirme sistemi (Yönergesi, esas usulleri, bilgi sistemi vb.)
KSU Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği:
http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=9572
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
http://fbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Lisans%C3%BCst%C3%BC%20E%C4%9Fitim%20%C3%96%C
4%9Fretim%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi_1804171124386902.pdf

KSU Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=9572
KSU TIP Fak. Eğitim Öğretim Sınav Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=9572
Tömer Türkçe Öğretim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Eğitim-Öğretim Ve Sınav
Yönetmeliği
http://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSU_EEM_BELGE71_167454_1505291435364022.pdf

KSÜ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
http://saglik.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20BA%C4%9EIL%20DE%C4%9EERLEND%C
4%B0RME%20Y%C3%96NERGES%C4%B0_1812030856392413.docx

KSU TIP Fakültesi Ölçme Ve Değerlendirme Kurulu Yönergesi
http://tipfakultesi.ksu.edu.tr/depo/belgeler/%C3%96l%C3%A7me%20ve%20De%C4%9Ferlendirme
%20Y%C3%B6nergesi_1907310848131758.pdf

Temel Tıbbi Beceriler Eğitimi Komisyonu Yönergesi
http://tipfakultesi.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Tem%20T%C4%B1p.Beceriler_1801111331534393.pdf

KSU Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim Sınav Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Di%C5%9F%20Hekimli%C4%9Fi%20Fak%C3%BCltesi%20E
%C4%9Fitim%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6nergesi_1908191214038441.docx

KSU Lisans Bitirme Tezi Ve Seminer Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20Lisans%20bitirme%20Tezi%20y%C3%B6nerg
e_1702011029595839.doc

Yabancı Dil Hazırlık Programı Yönergesi

http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20YABANCI%20D%C4%B0L%20%C3%96%C4
%9ERET%C4%B0M%C4%B0%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%202017_1711281617164768.do
cx

KSU Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Uygulama Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20TIP%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20%C
3%96L%C3%87ME%20VE%20DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME%20KURULU%20Y%C3%9
6NERGES%C4%B0_1908191212448284.docx

İntörn Doktorluk Eğitim Yönergesi
http://tipfakultesi.ksu.edu.tr/depo/belgeler/%C4%B0NT%C3%96RN%20Y%C3%96NERGES%C4%
B0_1710261214194134.pdf

KSU Staj Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=9572
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/program_bologna_info.aspx
MMF Staj Yönergesi
http://mmf.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSU_EEM_BELGE3_199227_1505291154148290.pdf
Hemşirelik Bölümü Uygulama Ve Staj Yönergesi
http://syohemsirelik.ksu.edu.tr/depo/belgeler/HEM%C5%9E%C4%B0REL%C4%B0K%20
B%C3%96L%C3%9CM%C3%9CUYGULAMA%20VE%20STAJ%20Y%C3%96NERGE
S%C4%B0_2001151653048092.pdf
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA VE STAJ
YÖNERGESİ
http://saglik.ksu.edu.tr/depo/belgeler/SA%C4%9ELIK%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%
C4%B0%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20EBEL%C4%B0K%20B%C3%96L%C3%9
CM%C3%9C%20UYGULAMA%20VE%20STAJ%20Y%C3%96NERGES%C4%B0.docx
_1912021412355079.pdf
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK UYGULAMA
YÖNERGESİ
http://saglik.ksu.edu.tr/depo/belgeler/SA%C4%9ELIK%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%
C4%B0%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20EBEL%C4%B0K%20B%C3%96L%C3%9
CM%C3%9C%20%C4%B0NT%C3%96RNL%C3%9CK%20UYGULAMA%20Y%C3%9
6NERGES%C4%B0%20.docx_1912021412500190.pdf
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi
Ön Lisans ve Lisans programlarına ilk defa öğrenci kabulü ile Dikey Geçişler ÖSYM
sınav sonucuna göre yapılmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor
Yüksekokulu’na ise ÖSYM puan barajını aşan öğrenciler arasından özel yetenek sınavı
ile öğrenci alınmaktadır. Özel yetenek sınavları Üniversite Senatosunca kabul edilen
denetlenebilir, şeffaf ve objektif kriterlere göre yapılmaktadır. Yatay geçişler ise YÖK
ve kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır. Lisansüstü
programlara ise YÖK tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda öğrenci kabul
edilmektedir. Öğrenci alımıyla ilgili tüm kriterler yönetmelik ve yönergelerle açık ve
şeffaf olarak belirlenmiş olup söz konusu yönetmelik ve yönergeler web sitesinde ilan
edilmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Hemşirelik Lisans

Tamamlama (HELİTAM), İlahiyat Fakültesinde İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM)
VE İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Uzatan
Eğitim programları bulunmaktadır.
Kurumun her yıl periyodik olarak yeni kayıt yaptıran öğrencilere bilgi verilmekte ve web
sayfasında gerekli bilgiler paylaşılmaktadır. Ayrıca kurum bünyesindeki tüm fakülte ve
yüksekokulların yeni öğrencilerinin oryantasyonu amacıyla tanışma toplantıları
yapılmaktadır. Bununla birlikte tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrencilerin
oryantasyonu kapsamında kuruma/programa uyumlarının sağlanması için öğrencilere
kurum içindeki disiplin, ders içerikleri, not hesaplamaları, bölüm imkânları, bölüm
çıktıları, iş imkânları, sosyal imkânlar vb. konularda bilgilendirici toplantılar
yapılmaktadır. Ayrıca bazı lisans programlarının okuttukları bilimsel hazırlık
programları ile öğrencilerin oryantasyonuna katkı sağladıkları görülmektedir. Bununla
birlikte uyum sorunu yaşayan öğrenciler için kurum bünyesindeki psikiyatri uzmanınca
ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Meslek Yüksekokullarındaki başarılı öğrencilerin bölüm öğretim elemanları tarafından
dikey geçiş sınavlarına girmeleri teşvik edilerek lisans programlarına
yönlendirilmektedir. Benzer şekilde lisans programlarındaki başarılı öğrenciler de
lisansüstü eğitim için teşvik edilmektedir. Ayrıca, KSÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve KSÜ Senato kararları doğrultusunda genel not
ortalaması 3.00 – 4.00 arası olan öğrencilere her dönem sonu itibariyle “Onur Belgesi”,
genel not ortalaması 3.50 - 4.00 arası olanlara mezuniyetlerinde “Yüksek Onur Belgesi”
ve ödüller verilmektedir.
Kurumun öğrenci otomasyon sisteminin öğrencilere sürekli iletişim imkanı sunmakta ve
bu yolla öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğretim elemanlarının
odalarının girişlerine öğrenci danışmanlık saatlerini de içeren ders programları asılmakta
ve belirtilen saatlerde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca öğrenciler bireysel
akademik danışmanları ile iletişim kurabilmekte ve uzmanlık alanları kapsamında,
akademik eğitim alabilmektedirler. Bazı anabilim dallarında tüm öğrencilerin bağlı
olduğu sosyal medya grupları oluşturularak programla ilgili yeni gelişmeler ve makaleler
paylaşılmaktadır.
Kurumun, Bologna süreci kapsamında programların diğer kurumlarla öğrenci alışverişini sağlamak için standart kabul edilen dersler ve bu derslerin kredi olarak
karşılıkları bulunmaktadır. Ayrıca öğrencinin aldığı dersler için ders içerikleri
düzenlenmektedir. Kurumdaki programların öğrenci hareketliliğini teşvik etmek için
Erasmus, Farabi ve Mevlana Koordinatörleri belirlenmiş olup hareketlilik sonrası ders ve
notlarının intibakı düzenli olarak yapılmaktadır. KSÜ Ön lisans Ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 51. maddesinde yurt dışındaki üniversitelerde, 52.
maddesinde ise yurt içindeki üniversitelerde eğitim almalarına yönelik düzenlemeler
yapılmıştır.
B.2.1.Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün
eğitim, yaygın eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler)
Olgunluk düzeyi: 4
Kanıtlar



Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin tanımlı
süreçler,

KSÜ Kurum İçi Ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş, Ders Muafiyet Ve İntibak Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20KURUM%20%C4%B0%C3%87%C4%B0%20
VE%20KURUMLAR%20ARASI%20YATAY%20GE%C3%87%C4%B0%C5%9E,%20DERS%20
MUAF%C4%B0YET%20VE%20%C4%B0NT%C4%B0BAK%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%2
012.06.2017%20(Son)%20(TASLAK)%201711281614391577%20(2)_1909171441317391.docx

YÖK Tanıma ve denklik hizmetleri daire başkanlığı
https://denklik.yok.gov.tr/

KSU Tömer Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C-%C3%96NL%C4%B0SANSL%C4%B0SANS%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_1507131506129631.doc

KSÜ Yabancı Uyruklu Öğrenciler Kayıt Kabul Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20Yabanc%C4%B1%20Uyruklu%20%C3%96%C
4%9Frenciler%20Kay%C4%B1t%20Kabul%20Y%C3%B6nergesiSON%201_1812101438593542.docx

Önceki Öğrenmenin Tanınması
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/start.aspx?gkm=0393377003112137770343803111234388388
2431101214632194322303444834480

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama
Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi
http://ilahiyat.ksu.edu.tr/depo/belgeler/I%CC%87LI%CC%87TAM%20YO%CC%88
NERGESI%CC%87_1910021409092278.pdf

HELİTAM UYGULAMA REHBERİ
http://saglik.ksu.edu.tr/depo/belgeler/HEL%C4%B0TAM%20UYGULAMA%20REH
BER%C4%B0_1901181640251757.doc

Yükseköğretim Kurumlarında Bölüm/Program Açma ve Kontenjan Giriş
Sistemi
https://abays.yok.gov.tr
Yükseköğretim Program Atlası
https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-univ.php?u=1060
Yükseköğretim İstatistik Bilgi Sistemi

https://istatistik.yok.gov.tr


Önceki öğrenmelerin tanınmasında öğrenci iş yükü temelli kredilerin
kullanıldığına dair belgeler ((Bu belgeler 2015 AKTS Kullanıcı
Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır.)
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=07393330032242355503876038
896219731103322023523036582322303778433360

http://www.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=8132



Uygulamaların tanımlı süreçlerle uyumuna ve sürekliliğine ilişkin kanıtlar,
http://www.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=8132
KSU UZEM ÖNLİSANS Ve LİSANS YÖNERGESİ
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20UZEM%20%C3%96nlisans%20Lisans
%20Uzaktan%20%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C3%B6nergesi_1711281621395886.doc

Önceki Öğrenmenin Tanınması
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/start.aspx?gkm=0393377003112137770343803111234388388
2431101214632194322303444834480

Yükseköğretim Kurumlarında Bölüm/Program Açma ve Kontenjan Giriş
Sistemi
https://abays.yok.gov.tr
Yükseköğretim Program Atlası
https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-univ.php?u=1060

Yükseköğretim İstatistik Bilgi Sistemi
https://istatistik.yok.gov.tr
Paydaşların bilgilendirildiği mekanizmalar
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/kariyer/ www.ksu.edu.tr
KSÜ Kurum İçi Ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş, Ders Muafiyet Ve İntibak Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20KURUM%20%C4%B0%C3%87%C4%B0%20
VE%20KURUMLAR%20ARASI%20YATAY%20GE%C3%87%C4%B0%C5%9E,%20DERS%20
MUAF%C4%B0YET%20VE%20%C4%B0NT%C4%B0BAK%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%2
012.06.2017%20(Son)%20(TASLAK)%201711281614391577%20(2)_1909171441317391.docx

YÖK Tanıma ve denklik hizmetleri daire başkanlığı
https://denklik.yok.gov.tr/

KSU Tömer Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C-%C3%96NL%C4%B0SANSL%C4%B0SANS%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_1507131506129631.doc

KSÜ Yabancı Uyruklu Öğrenciler Kayıt Kabul Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20Yabanc%C4%B1%20Uyruklu%20%C3
%96%C4%9Frenciler%20Kay%C4%B1t%20Kabul%20Y%C3%B6nergesiSON%201_1812101438593542.docx



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

B.2.2.Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması
Olgunluk düzeyi : 3

Kanıtlar


Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin
kriterler ve tanımlı süreçler,
http://obs.ksu.edu.tr http://www.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=8132



Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut
uygulamalar
KSU AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ
http://saglik.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSU%20AKADEM%C4%B0K%20DANI%C5%9EMANLIK%
20Y%C3%96NERGES%C4%B0_1811291421205104.docx

Tıp Fakültesi Öğrenci danışmanlığı yönergesi
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20TIP%20FAKÜLTESİ%20ÖĞRENCİ%20DA
NIŞMANLIĞI%20YÖNERGESİ_2001150042504724.pdf
KSÜ Kariyer Ve Girişimcilik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20KAR%C4%B0YER%20VE%20G%C4%B0R
%C4%B0%C5%9E%C4%B0MC%C4%B0L%C4%B0K%20UYGULAMA%20VE%20ARA%C5%9
ETIRMA%20MERKEZ%C4%B0%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_200115013
2188557.pdf



Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı
uyruklu öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci
kabullerinde uygulanan kriterler
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programları
Yönergesi
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSU_UPLOAD1760_138000_15060415022756
32.pdf

KSÜ Yabancı Uyruklu Öğrenciler Kayıt Kabul Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20Yabanc%C4%B1%20Uyruklu%
20%C3%96%C4%9Frenciler%20Kay%C4%B1t%20Kabul%20Y%C3%B6nergesiSON%201_1812101438593542.docx



Öğrenci iş yükü kredisinin değişim programlarında herhangi bir ek çalışmaya gerek
kalmaksızın tanındığını gösteren belgeler, (Bu belgeler 2015 AKTS Kullanıcı
Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır.) (mevzuat ve örnek belgeler)
Farabi Yönetmeliği http://farabi.ksu.edu.tr/belgeler/farabiyonetmelik_1703031615415540.pdf

http://erasmus.ksu.edu.tr/belge.aspx

Erasmus kapsamında 1 öğrencinin intibak tablosu


Diploma eki

http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/i_%20ak_%202_1703311633435275.pdf

(link adreslerinin kontrol edilmesi gerekiyor)


Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
 Mentör uygulamalar
KSÜ Öğretmen Yetiştirmede Mentorluk Uygulama Yönergesi - 07.11.2018 (2018/20-2
Senato Kararı)
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/%C3%96%C4%9Fretmen%20Yeti%C5%9Ftirmede%20Mentor
luk%20Uygulama%20Y%C3%B6nergesi_1811131442086917.docx

B.3.Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
Öğrenci merkezli öğretimin benimsendiği üniversitemizde, her akademik dönem başında
yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik Öğrenci Tanıma Envanteri uygulanmakta (Bkz. Ek 1)
öğrenci Uyum Seminerleri düzenlenerek öğrencilerimiz kurumun işleyişi, hak ve görevler,
lisans ve ön lisans yönetmeliğinde taraflarını ilgilendiren maddeler, değişim programları gibi
farklı konularda bilgilendirilerek eğitim-öğretim sürecine hazırlanmaktadır.
Eğitim Fakültesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle uygulamaya konan
“Kuramı Uygulamaya Taşıyabilen Okuryazar Lider Öğretmen Modeli” çerçevesinde
öğretmen yetiştirmede yenilikçi yaklaşımlar esas alınmaya başlanmıştır. Söz konusu öğretmen
yetiştirme modeline ait altı farklı bileşeninin gerektirdiği etkinlikler, mevcut eğitim-öğretim
programlarına dâhil edilerek uygulanmaya başlanmıştır (Bkz. Ek 2). Öğrencilerin merkeze
alındığı bu modelde öğrencilerin öğrenme etkinliklerinde otonom kazanmasını sağlayacak
pek çok uygulama hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir
fikrim var yarışması düzenlenmiş ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmiştir
(http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40735). Öğrenci devamsızlığının başarı üzerindeki
etkisini değerlendiren bir araştırma yürütülerek sonuçlar kurum websitesi üzerinden
paylaşılmıştır (http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40361). Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı Dersi kapsamında öğrencilerin öğretim üyeleri danışmanlığında hazırlamış
oldukları eğitsel materyallerin bir bölümü KSU Eğitim Fakültesi giriş kat fuaye alanında
sergilenmesi sağlanarak öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir
(http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41252).
Yine üniversitemiz lisans öğrencileri için 5 farklı öğretmen yetiştirme programının
dâhil olduğu Çift Ana dal Programını uygulanmakta olup 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Döneminde
söz
konusu
programa
kayıtlı
50
öğrenci
bulunmaktadır
(http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41743 Bkz. Ek 3).
Düzenlenen sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler ile öğrencilerimizin kişisel ve mesleki
gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır (panel, konferans, teknik geziler, sergi, kutlama
programları, uyum semineri, müzik dinletisi, kermes, topluma hizmet uygulamaları vs.).

Öğrenme ortamları sürekli gözden geçirilerek eksiklerin giderilmesine çalışılmakta olup
öğretimde yeni teknoloji kullanımı olanaklar çerçevesinde teşvik edilmektedir. 2019 yılı
içerisinde birimlerdeki öğretim elemanlarına eğitim yönetim sistemine ilişkin eğitim verilmiş,
sistem kullanım oranının arttırılması hedeflenmiştir. Üniversitemiz Sürekli Eğitim merkezi
öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda geliştirecek farklı kursları hayata geçirerek öğrenme
etkinliklerini çeşitlendirmektedir. Bu kapsamda Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde dans
kursları, yoga kursu, siyer metinleri kursu, wushu-kungfu eğitimleri gibi farklı ilgilere cevap
verecek etkinlikler gelen talepler doğrultusunda yer almaktadır (http://sem.ksu.edu.tr/).
Öğrencilere, kuramsal derslerin işleyişinde, konuların hazırlanması ve sunumunda etkin
rol verilmektedir. Uygulamalı derslerde “yaparak yaşayarak öğrenme” ilkesini temel alan
etkinlikler yapılmaktadır. Yine programlarda “öğrenci merkezli öğrenme” anlayışı
uygulanmaktadır. Bu anlayışta araştırma projeleri, ödevleri ve sunumlar öğretim süreçlerinin
bir parçası haline getirilerek öğrencilerin öğrenmede etkin bir rol almaları sağlanmaktadır.
Kurumda öğrencisi bulunan aktif programlarda çift anadal, yandal, yatay geçiş
uygulamaları çerçevesinde öğrencilerin diğer programlarda da öğrenim görmeleri teşvik
edilmekte ve uygulaması gerçekleştirilmektedir. Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi değişim
programları da aktif haldedir. Bunların dışında istekli olan öğrencilere verilen dersler, kendi
yürüttükleri çalışmalar (örneğin bitirme tezi) kapsamında veya mezuniyet sonrası dönemler
için, kendi bölümünün dışında diğer programlar ve farklı konu alanları için de ilgili olmaları ve
etkileşimli çalışmalara girmeleri yönünde eksiklikler bulunsa da yön gösterici öneriler
sunulmaktadır.
Üniversite genelinde öğrencilerin farklı disiplinlerin bir arada sunulduğu dersleri
alınması teşvik edilmektedir. Örneğin; Eğitim Fakültesinde öğrencilerin estetik ve sanat
alanındaki yetkinliklerini arttırmak amacıyla 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından başlayarak
Eğitim Fakültesi mevcut programlarında 7.; güncel programlarda 6. yarıyılda okutulmak üzere
“Öğretmenlik Mesleğinin Sanatsal Değişkenleri” adlı genel kültür ders önerisine ilişkin
(Kuramsal: 2- Uygulama: 2-Kredi: 5- AKTS: 4) çalışma sürdürülmektedir (Bkz. Ek 4). İlgili
ders Üniversitemizin farklı birimlerinde görevli öğretim elemanları tarafından verilmekte olup
söz konusu öğretim elemanları tarafından kaleme alınan Öğretmenlik Mesleğinin Sanatsal
Değişkenleri adlı kitap yayımlanmıştır (http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=44292).
1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında Üniversitemizin farklı birimlerinde görev
yapmakta olan 4 grup akademik personele yönelik eğiticilerin eğitimi programları
düzenlenmiştir
(http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42705,
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42083 )

Tablo1. 2019 yılında eğitici eğitimi alan birimler

2019/ 1. Grup Eğitimleri

Tarih

Birim

5-7 Nisan 2019

Tıp Fakültesi -1

2019/ 2. Grup Eğitimleri

9-11 Eylül 2019

2019/ 3. Grup Eğitimleri

10-12 Eylül 2019

2019/ 4. Grup Eğitimleri

11-14 Kasım 2019

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Göksun Meslek
Yüksekokulu
Tıp Fakültesi -2

Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı
doğrultusunda “Kuramı Uygulamaya Taşıyabilen Okur Yazar Lider Öğretmen” adı altında yeni
bir öğretmen yetiştirme modeli uygulanmaktadır. Bu kapsamda; Milli Eğitim Müdürlüğü ile
gerçekleştirilen işbirliği ile ilimizdeki okullarda mentör öğretmenlik uygulamaları başlatılmıştır
(http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41251).
Orman Endüstri Mühendisliğinde ve Mühendislik Mimarlık Fakültesinde 7+1 ile uygulama
ağırlıklı eğitim-öğretime geçilmiştir (http://eem.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43220). Diğer
birimlerde de benzeri uygulamaların gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
Üniversitemizde öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve
geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler, mezuniyet koşullarına dair
düzenlemeler, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler KSÜ
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili yönergeler çerçevesinde
yürütülmektedir. Üniversitemizde doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına
almak için sınavlar, notlandırmalar, derslerin tamamlanması, mezuniyet koşulları önceden
belirlenmiş ve ilan edilmiş ölçütlere dayandırılmakta ve izlenmektedir. Üniversitemizin Ön
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlı “ara sınav”, “yarıyıl sonu
sınavı”, “bütünleme sınavı”, “mazeret sınavı”, “tek ders sınavı” ve “ek sınav” olmak üzere altı
farklı sınav düzenlenmektedir.
Programlarda yer alan derslerin, öğrencilerin derslerde ve ders dışında yaptıkları
etkinlikleri kapsayan iş yüküne dayalı AKTS’leri her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplamda
lisans öğretiminde 240 AKTS, ön lisans öğretiminde 120 AKTS, Yüksek Lisans öğretiminde
120 AKTS, Doktora öğretiminde 240 AKTS ve Lisansa dayalı Doktora öğretiminde 300 AKTS
olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin dersler ile ilgili tüm etkinlikler (teori, uygulama, ödev, sınıf
dışı ders çalışma, ara sınav, bitirme sınavları vb.) için harcadıkları zaman iş yükü hesabına dahil
edilmekte ve AKTS hesabı buna göre yapılmaktadır.
Üniversitemizde ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere
kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin başında; her ders için yapılan ara ve dönem

sonu sınavları, bunun yanı sıra ödevler gelmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinin etkili bir
şekilde yürütülmesi, öğrencilerin teorik ve uygulamalı bilgileri kullanması öğretim
elemanlarının kontrolünde gerçekleşmektedir. Not verme işlemleri dersi yürüten öğretim
üyelerince öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılmakta ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.
Sınıf geçme ve mezuniyet kriterleri web sitesi üzerinden, basılı “Öğrenci Rehberi” kitapçığı
halinde ve el ilanları şeklinde duyurulmakta ve ilan edilmektedir. Öğrencilerin ders başarısında
geleneksel yöntemlerin yanı sıra dersin kapsam ve amacına uygun olarak süreç odaklı ölçmedeğerlendirme araçları ile öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacağı
düşünülen uygulamalara da yer verilmektedir. Öğretim üyeleri, kuram ve uygulamaya dayalı
dersler için farklı sınav türlerini kullanabilmektedir. Çoktan seçmeli sorular, açık uçlu sorular,
kısa cevaplı sorular kurama dayalı dersler için hazırlanan sınavlarda kullanılan soru türleridir.
Laboratuvar ve bilişim teknolojileri gibi uygulamaya dayalı derslerin sınavları, dersin işlenişine
uygun olarak uygulama şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Üniversitemizde öğrenci temsilcileri ile ilgili birim yöneticileri bir araya gelmekte ve
görüş alışverişinde bulunmaktadır. Rektörlük tarafından yapılan öğrenci memnuniyet anketleri
aracılığıyla dönütler alınmakta ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır (Ek: 5) Ayrıca
öğrencilerin CİMER aracılığıyla yaptığı başvurular da değerlendirilmektedir (Ek: 6).
Üniversitemizde öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri etkin şekilde
sunulmakta ve öğrencilerin akademik gelişimleri izlenmektedir. Bu amaçla, üniversitemize
kayıt yaptıran öğrencilere, danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanı atanmaktadır.
Danışman öğretim elemanı; öğrencilik döneminin başlangıçtan bitimine kadar, başta akademik
konular olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti
sunmakta, özellikle ders seçme, kayıt yenileme ve iş yaşamına hazırlanma süreçlerinde onlara
yardımcı olmaktadır. Öğrenciler gerek yüz yüze gerekse de telefon ve e-posta aracılığıyla
akademik danışmanlarına ulaşabilmektedir. Öğrenci otomasyonunda öğrencilerin sürekli
olarak akademik danışmanlarıyla iletişim kurmaları mümkündür. Ayrıca birim web sitelerinde
akademik personelin ofis telefon numaraları ve e-mail adresleri yer almaktadır. Öğrenciler bu
kanallardan da ilgili akademik personel ile çok rahat bir şekilde iletişim sağlayabilmektedir (Ek
7)

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli,
araştırma/öğrenme odaklı)
Olgunluk düzeyi: 3
Kanıtlar
 Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin uygulamalar:
https://eys.ksu.edu.tr/Account/LoginBefore,
http://uzem.ksu.edu.tr/,
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41252,
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40735,
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40722,
http://im.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42116,
 Disiplinler arası çalışmayı teşvik eden uygulamalar
Biyo
mühendislik
ve
Bilimleri
Yüksek
Lisans
Programı:
http://fbe.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7675
Enformatik Bölümü: http://fbe.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7628,
Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği: http://mbmtylp.ksu.edu.tr/ )
 Öğrenme ve öğretme merkezi
Sürekli Eğitim Merkezi http://sem.ksu.edu.tr/
 Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgeleri
http://www.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/Eğiticilerin%20Eğitimi%20(1)_19011009342
49956.pdf
 Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına
ilişkin uygulamalar:
http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=44696,
http://www.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/Eğiticilerin%20Eğitimi%20(1)_190110093424995
6.pdf
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
 http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42616,
 http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43275,
 http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41251,
 http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=36872,
 http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40312,
 http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40498,
 http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42705,
 http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42083,
 http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=44696,
 http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=38502,
 http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40395
B.3.2. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre
farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi)
Olgunluk düzeyi: 3
Kanıtlar
 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler

Tıp
Fakültesi
ölçme
değerlendirme
kurulu
yönergesi
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20TIP%20FAKÜLTESİ%20ÖLÇME%20V
E%20DEĞERLENDİRME%20KURULU%20YÖNERGESİ_2001150104099400.pdf
Diş
Hekimliği
Fakültesi
sınav
yönergesi
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20D%C4%B0%C5%9E%20HEK%
C4%B0ML%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20E%C4
%9E%C4%B0T%C4%B0M%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20ve%20SINAV%20Y%C3%96NERGES%C4%
B0_2001150039528335.pdf
KSU Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=9572
 Ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere kullanılan ölçme ve
değerlendirme yöntemleri
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün
Yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri,
talep ve öneri sistemleri)
Olgunluk düzeyi: 3
Kanıtlar
 Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları (MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI
PDF)
 Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin
uygulamalar(MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI PDF)
 Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri
Komisyon üyeleri (Öğrenci Üye) http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20697
Öğrenci Temsilcileri Toplantısı http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42763
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
B.3.4. Akademik danışmanlık
Olgunluk düzeyi: 3
Kanıtlar
 Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler
Tıp Fakültesi Öğrenci danışmanlığı yönergesi
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20TIP%20FAKÜLTESİ%20ÖĞRENCİ%20
DANIŞMANLIĞI%20YÖNERGESİ_2001150042504724.pdf
KSU Akademik Danışmanlık Yönergesi
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%20Akademik%20Danışmanlık%20Yönerges
i_2001150056447580.pdf
 Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar (EK8’DEKİ FOTOĞRAF)
 Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
KSU Öğretmen Yetiştirme Modeli mentor öğretmen öğrenci eşleştirmeleri listeleri :
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42689
Mentorluk Uygulama Yönergesi:
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/%C3%96%C4%9Fretmen%20Yeti%C5%9Ftir
mede%20Mentorluk%20Uygulama%20Y%C3%B6nergesi_1811131442086917.doc
x
B.4. Öğretim Elemanları
KSÜ’de tanımlı ve paydaşlarca bilinen atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri
uygulanmakta ve karar almalarda (eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması,
yükseltilmesi vb.) kullanılmaktadır. 2019 yılında hazırlanan ve senatodan kabul edilen
“Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve
Uygulama Esasları” bulunmakta ve kurum web sayfasında iç ve dış paydaşlarla
paylaşılmaktadır. Ayrıca kurumumuzda öğretim elamanlarının görev sürelerinin uzatılması
için başvuruda “Akademik Başvuru Sistemi” bulunmaktadır. Ayrıca yeniden ataması yapılacak
öğretim üyelerinden niyet mektubu alınmakta ve niyet mektubunda belirtilen hedeflere ulaşma
düzeyi üst yönetim tarafından takip edilmektedir.
Öğretim elemanlarının Öğretim yetkinliğini (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme,
yenilikçi yaklaşımlar, materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma) geliştirmek için KSÜ Eğitim
Fakültesi tarafından düzenli olarak “Eğiticilerin Eğitimi” kursları yapılmakta ve değerlendirme
sonuçları izlenmektedir.
Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini
iyileştirmek için her birim kendi bünyesinde konferans ve seminerler düzenlemektedir.
Üniversitemiz Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim
becerilerini iyileştirmek için, üniversitemiz yurtiçi ve yurtdışı sempozyum, kongre ve
çalıştaylara bütçe imkanları ölçüsünde katılım desteği sunmaktadır.Yüksek lisans ve doktora
eğitimine devam eden öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına göre hareket edilmeye, teknik
geziler düzenlenmeye ve hizmet içi eğitimler, paneller, sunumlar ile destekte bulunulmaya
çalışılmaktadır. Dış paydaşlarla ortak çalışma/proje üretme çalışmaları yapılmakta, öğretim
elemanı hareketliliğinden (Erasmus, Mevlana) yararlanılmakta, ulusal ve uluslararası düzeyde
yapılan seminer ve fuarlara katılım sağlanmaktadır. 2019 yılı içerisinde Üniversitemizden
Erasmus kapsamında faydalanan personel sayısı 18’dir. Özel sektör ve programlar arası
işbirliği yapılmaktadır. Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim öğretim kadrosunun

yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesi öğretim elemanlarının alanları ve yeterlilikleri göz
önüne alınarak öncelikle birimlerdeki bölüm ve anabilim dalı akademik kurullarında alınan
kararlarla sağlanmaktadır. Ardından bu durum birim yönetim kurulu kararlarıyla güvence
altına alınmaktadır. KSÜ’de eğiticinin eğitimi programı kapsamında birimler kendi ihtiyaçları
doğrultusunda gerekli etkinlikleri düzenlemektedirler. Bu konuda genele hitap eden tanımlı bir
sürecimiz 2018 yılında başlamış Eğitim Fakültesi tarafından devam etmektedir. 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunun 40. maddesi kapsamında Kurum dışından ders vermek üzere öğretim
üyesi görevlendirilmesi yapılmaktadır. İş ve işlem süreci; Enstitü/Fakülte/MYO/YO akademik
birimleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı ve Üniversitemiz Genel Sekreterliği tarafından takip edilmektedir.
Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere
yapılan uygulamalar arasında akademik teşvik ve Projeleri kabul gören, Patent alan öğretim
elemanlarının KSÜ web ana sayfasında ve Avşar kampüsü girişinde yer alan billboard da
öğretim elemanlarının çalışması iç ve dış paydaşlarla ve topluma ilan edilmektedir.
B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri
Olgunluk düzeyi: 4
Kanıtlar
 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı
süreçler (Atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber,
kılavuz vb.)
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu:
http://personel.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2547%20say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%BCks
ek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kanunu_1506221310312350.pdf
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri
ve Uygulama Esasları:
http://personel.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9CAtama,%20Y%C3%BCkseltme%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri_1812101431461666
_1911201430038307.pdf
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu:
http://personel.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2914_1506221329098498.pdf
78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
http://personel.ksu.edu.tr/depo/belgeler/78%20SAYILI%20KHK_1506221336472361.pdf
 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet
edilme usullerinde tanımlı kurallar
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU (40-d ve 31. maddeler)
http://personel.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2547%20say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%BCks
ek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kanunu_1506221310312350.pdf
 Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun
sağlanmasına yönelik uygulamalar
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/BOLOGNA/

Öğretim elemanlarının ders görevlendirmeleri proliz üzerinden yapılmakta ve Öğrenci
bilgi sisteminden takip edilmektedir.
Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Akademik Atamalarda Niyet Beyanı Formu
http://personel.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Akademik_Atamalarda_Niyet_Beyan%C4%B1_For
mu_1912041349049567.xlsx
B.4.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar,
materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi)
Olgunluk düzeyi: 3
Eğitim Yönetim Sitemi
https://eys.ksu.edu.tr/Account/LoginBefore
https://eys.ksu.edu.tr/Announcement/PublicAnnouncementDetail/BF4314AAC451C7AD6D
D178CDEEA1A4C7
Kanıtlar
 Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (Kapsamı, veriliş yöntemi, katılım
bilgileri vb.)
Eğiticilerin Eğitimi Programı:
http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=44696,
http://www.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/Eğiticilerin%20Eğitimi%20(1)_190110093424995
6.pdf
 Öğrenme öğretme merkezi uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Sürekli Eğitim Merkezi
http://sem.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=39716
 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı
süreçler (Atama-yükseltme kriterleri vb.)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri
ve Uygulama Esasları:
http://personel.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9CAtama,%20Y%C3%BCkseltme%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri_1812101431461666
_1911201430038307.pdf
 Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin
kanıtlar
http://tipfakultesi.ksu.edu.tr/depo/belgeler/T%C4%B1bbi%20Farmakoloji%20Ana%20
Bilim%20Dal%C4%B1%20Asistan%20Karnesi_1811271008510984.pdf
 AKADEMİK TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17609.pdf
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme
Olgunluk düzeyi: 1
Kanıtlar
 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek
üzere yapılan uygulamalar
Doktor öğretim üyesi olarak atama fakülte ilanı
http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=44402
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
B.5. Öğrenme Kaynakları
Kurum yeterli düzeyde eğitim-öğretim, donanım imkânına sahiptir ve kurum içindeki
mevcut dersliklerin akıllı tahta, projeksiyon, bilgisayar vb. donanımları bulunmaktadır.
Öğrencilerin kullanımı için kütüphane içerisinde toplam 73.699 basılı kitap bulunmakta ve
ödünç verme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 1.770.751 adet elektronik kaynak ile
öğrencilere
nitelikli
kütüphane
hizmeti
sunulmaktadır
(Bkz:
http://kutuphane.ksu.edu.tr/Belgeler/guncel/ktpkdm.pdf).
KSÜ kütüphanesinin 19 adet ANKOS aboneliği ve 17 adet EKUAL üyeliği
bulunmaktadır. Her türlü yurt içi ve yurt dışı elektronik bilgi merkezlerinin kataloglarına ve
yayınevlerinin adreslerine yer verilmiştir. Kütüphane üyeliği bulunan ilgililer, kütüphane mobil
uygulaması olan "Cep Kütüphanem" hizmetini indirerek Cep telefonlarından kütüphaneden
ödünç alınan kitapların süresini uzatma, üzerindeki kitapları görme, katalog tarama vb.
işlemlerini yapabilmektedirler. Yine, Kütüphane Otomasyon Programı üzerinden kütüphaneye
kayıtlı üyelerimize ödünç almış oldukları yayınların iade tarihinin geçirildiğine ilişkin SMS ile
bilgilendirme hizmeti verilmeye devam etmektedir. Kampüs içerisinde öğrencilerin yoğun
kullandığı alanlarda kablosuz internet hizmeti verilmektedir. Üniversiteye kayıtlı tüm
öğrencilerin kurumsal eposta adresi bulunmaktadır. Üniversitenin internet bağlantı hızı
800Mbpstir ve öğrencilere ve kurum çalışanlarına kampüs içi internet hizmeti verilmektedir.
Merkez kampüs alanı içerisinde öğrencilerimizin tamamına kablosuz erişim imkânı
sunulmaktadır. Kampüs dışından ise VPN bağlantısı yoluyla kurum kaynaklarına erişim imkânı
sunulmaktadır.
Üniversitemiz merkez kütüphanesinde bulunan yayınlar ve bunların dağılımı
Tablo 2.’de gösterilmiştir.
Tablo 2.Kütüphane Kaynakları
Yayın Türü

Merkez

İlçeler

Kitap

70.751

31.367

Dergi

423

-

5.345

-

Tez

Görsel –İşitsel Malzemeler

295

-

Veritabanları Ulusal Abonelik12

12

-

Veritabanları Üniversite Aboneliği

22

-

Öğrencilerin ve akademik personelin akademik anlamda iletişim ve etkileşimini
artırmak amacıyla KSU Uzaktan Eğitim merkezi bünyesinde eğitim yönetim sistemi
oluşturulmuş
ve
öğrenciler
ile
eğiticilerin
kullanımına
açılmıştır
(Bkz:
https://eys.ksu.edu.tr/Account/LoginBefore)

Eğitim Fakültesinde yürütülen model kapsamında öğrencilerin bilgi edinebileceği ve
modelin kapsamlı tanıtımını yapan bir web sitesi tasarlanmış olup öğrencilerimizin aktif
kullanıma açık durumdadır (Bkz: https://www.kutolom.com/. Ayrıca model kapsamında
öğrencilerin yapmış olduğu faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için özel bir yazılım
programı
geliştirilmişi
olup
veri
girişleri
yapılmasına
başlanmıştır
(http://kutolom.ksu.edu.tr/login.aspx).
Kurum genelinde öğrenci memnuniyet anketi uygulanarak sonuçları akademik
birimlerle paylaşılmış ve iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır.
Kurumun tüm birimlerinde uygun nicelik ve nitelikte sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetler birimler arası denge gözetilerek yürütülmektedir. Öğrencilerin daha aktif ve verimli
bir üniversite deneyimi kazanmaları için öğrenci kulüplerinin aktif olarak çalışmaları teşvik
edilmektedir. Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler; konferans,
seminer, kurs, bahar şenlikleri, birimler arası takım sporları müsabakaları, satranç, tavla, masa
tenisi gibi bireysel alanlar ve müsabakaların yanı sıra KSÜ’de öğrenci topluluklarının (72 adet)
her türlü faaliyetleri Sağlık Kültür Spor Dairesi tarafından desteklenmektedir
(http://otyb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7482). Ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerimizin
yararlandığı yıl boyu 254’den fazla Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer, Çalıştay,
Toplantı, Panel, Söyleşi, Şenlik Spor Müsabakası, Yarışma, Sergi, Konser, Açılış ve Etkinlik
düzenlenmiş olup kuruma ait 24 adet sportif tesis 2019 yılı içerisinde 3379 kişinin kullanımına
açılmıştır.
Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar bulunmaktadır. Bunlar; yurtlar,
kütüphaneler, laboratuvarlar, derslikler, uygulama alanları, bilgisayar laboratuvarları, ekaynaklar, internet, sosyal etkinlik merkezleri, yemekhaneler, alış-veriş merkezleri, spor
tesisleri (stadyum, salon, yüzme havuzu, kort, açık spor alanları), kafeler, okuma salonları, açık
ve kapalı sahneler, yürüyüş yolları, müzeler, atölyeler, teknopark alanları ve benzeri alanlardır.
Öğrencilerimizin kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmaları amacıyla, çeşitli
yerleşkelerimizde, 3 kapalı spor salonu, 6 tenis kortu, 3 halı saha, 4 basketbol, 4 voleybol sahası,
fitness ve amfi tiyatro ile birlikte; Avşar Yerleşkemizde açık atletizm pisti ve futbol sahası ve
yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır.
Kurumda engelsiz üniversite uygulamaları Avşar Kampüsü’nde yer alan tüm birimleri
kapsamaktadır. "Engelsiz Erişim" ve "Engelsiz Eğitim" sloganları ile yükseköğretim
kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere

erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 3 farklı kategoride "Engelsiz Üniversite Ödülleri”
dağıtılmaktadır. Bu anlamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) "Mekânda
Erişim
Bayrak
Ödülü"ne
(Turuncu
Bayrak)
sahiptir.
(http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=35667). Engelsiz Eğitim" başlığı altında ödül
alınabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kurum bu konuda 5378 Sayılı Engelliler
Hakkında Kanun kapsamında derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, kantin ve idari
birimlere engelli öğrencilerin ulaşabileceği şekilde düzenleme yapmıştır. Üniversite
birimlerinin çoğunda rampa, engelli tuvaleti, yürüme şeritleriyle asansörler bulunmaktadır.
Ancak eksik olan yerler için tamamlama süreci devam etmektedir. Üniversite bünyesinde
öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenimlerini, mesleki yeterliliklere ulaşmalarını
sağlayacak şekilde tamamlamaları için gerekli hususları düzenleyen Engelli Öğrenci Birimi
Yönergesi bulunmaktadır. Ayrıca engelli öğrencilerin, üniversite bünyesinde yer alan Engelli
Öğrenci Biriminden akademik ve sosyal yaşamlarında destek alabilme imkânı sağlanmaktadır.
Uluslararası öğrenciler ise Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Birimi
tarafından desteklenmekte ve özel eğitim ve oryantasyon çalışmaları gibi öğretimlerini
kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmaktadır. Uluslararası öğrencilere Türkçe kursları verilmekte,
gezi ve yemek gibi etkinlikler yapılmaktadır. Bu öğrenciler için akademik birimlerde
koordinatörler görevlendirilmektedir.
Kurumda uygun nitelik ve nicelikte rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer
hizmetleri tüm birimleri kapsayacak şekilde sağlanmaktadır.
(http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43094).
Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, sağlık
kültür spor dairesi psikologları ve KSÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi hekimleri tarafından
sağlanmaktadır. Bu hizmetler öğrencilerimizin durum ve taleplerine göre şekillenmektedir.
Tüm öğrencilere yönelik yapılan özgün konularda ve konusunda uzman kişiler tarafından ve
farklı birimlerde konferanslar verilmektedir.
B.5.1. Öğrenme Kaynakları
Olgunluk Düzeyi 4
Kanıtlar
 Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu
Kütüphane http://kutuphane.ksu.edu.tr/Belgeler/guncel/ktpkdm.pdf
Eğitim Yönetim Sistemi https://eys.ksu.edu.tr/Account/LoginBefore
 Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı
Stratejik Plan http://ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%202018-2022%20Stratejik%20Plan.pdf
2019 Faaliyet Raporu :
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C4%B0dare
%20Faaliyet%20Raporu_2002251023507037.pdf

 Öğrenme kaynaklarına erişim
E-Kütüphane erişim http://e-kutuphane.ksu.edu.tr/yordambt/yordam.php

Eğitim Yönetim Sistemi https://eys.ksu.edu.tr/Account/LoginBefore
Öğrenme kaynakların kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, öğrenci
sayısındaki artış ile öğrenme kaynaklarındaki artış arasındaki ilişki gibi)
Stratejik Plan http://ksu.edu.tr/depo/belgeler/KSÜ%202018-2022%20Stratejik%20Plan.pdf
 2019 Faaliyet Raporu :
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C4%
B0dare%20Faaliyet%20Raporu_2002251023507037.pdf

 E-öğrenme uygulamaları
Eğitim Yönetim Bilgi Sistemi https://eys.ksu.edu.tr/Account/LoginBefore
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
Sağlık Kültür Spor Daire başkanlığı birim iç değerlendirme raporu
http://skdb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20YILI%20B%C4%B0R%C4%B0M%20FAAL%
C4%B0YET%20RAPORU%20SONd%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC_2002131023248073.pdf

 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim Standart uygulamalar ve
mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün
uygulamalarına ilişkin kanıtlar
http://kutolom.ksu.edu.tr/login.aspx
https://www.kutolom.com
B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler
Olgunluk Düzeyi 3
Kanıtlar

 Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi
Öğrenci Toplulukları yönergesi http://otyb.ksu.edu.tr/#0
Öğrenci toplulukları faaliyetler http://otyb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7483
KSÜ Öğrenci Toplulukları Yönetimi Birimi http://otyb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7482
 Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi
Sağlık Kültür Spor Daire başkanlığı birim iç değerlendirme raporu
http://skdb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20YILI%20B%C4%B0R%C4%B0M%20FAAL%
C4%B0YET%20RAPORU%20SONd%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC_2002131023248073.pdf

 Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi
(Faaliyet türü, konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle)
Sağlık Kültür Spor Daire başkanlığı birim iç değerlendirme raporu
http://skdb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20YILI%20B%C4%B0R%C4%B0M%20FAAL%
C4%B0YET%20RAPORU%20SONd%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC_2002131023248073.pdf

 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.)
sonuçları

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Etkinlikler ve diğer faaliyetler
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43185
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43171
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43167
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43141
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43139
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43104
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43094
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42967
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40200
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42158
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C4%
B0dare%20Faaliyet%20Raporu_2002251023507037.pdf

B.5.3. Tesis ve altyapılar (Yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları,
mediko vs.)
Olgunluk Düzeyi 3
 Tesis ve altyapılar ile yeterlilik durumu
Yüzme havuzu http://skdb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23748
Sağlık Kültür Spor Daire başkanlığı birim iç değerlendirme raporu
http://skdb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20YILI%20B%C4%B0R%C4%B0M%20FAAL%
C4%B0YET%20RAPORU%20SONd%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC_2002131023248073.pdf

 Tesislere erişim durumları
Sağlık Kültür Spor Daire başkanlığı birim iç değerlendirme raporu
http://skdb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20YILI%20B%C4%B0R%C4%B0M%20FAAL%
C4%B0YET%20RAPORU%20SONd%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC_2002131023248073.pdf

 Tesis ve altyapının kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin,
birim sayısındaki artış ile fiziksel alanlardaki artış arasındaki ilişki gibi)
Sağlık Kültür Spor Daire başkanlığı birim iç değerlendirme raporu
http://skdb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20YILI%20B%C4%B0R%C4%B0M%20FAAL%
C4%B0YET%20RAPORU%20SONd%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC_2002131023248073.pdf

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
Sağlık Kültür Spor Daire başkanlığı birim iç değerlendirme raporu
http://skdb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20YILI%20B%C4%B0R%C4%B0M%20FAAL%
C4%B0YET%20RAPORU%20SONd%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC_2002131023248073.pdf

 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.)
sonuçları
 İyileştirme raporları
Sağlık Kültür Spor Daire başkanlığı birim iç değerlendirme raporu
http://skdb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20YILI%20B%C4%B0R%C4%B0M%20FAAL%
C4%B0YET%20RAPORU%20SONd%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC_2002131023248073.pdf

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
B.5.4. Engelsiz üniversite
Olgunluk Düzeyi 4
Kanıtlar
 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar (Kurullarda temsil, engelsiz
üniversite uygulamaları vb.)
KSU Engelli Öğrenci Birimi http://eob.ksu.edu.tr/
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20Engelli%20%C3%96%C4%9Frenci%2
0Birimi%20Y%C3%B6nerge%20Tasla%C4%9F%C4%B1%20son%20(1)_151103093023613
2.pdf

Etkinlikler http://eob.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7475
 Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler
 Engelsiz üniversite ödülleri
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri
Olgunluk Düzeyi 3
Kanıtlar
 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.)
sonuçları
 Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler
Sağlık Kültür Spor Daire başkanlığı birim iç değerlendirme raporu
http://skdb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20YILI%20B%C4%B0R%C4%B0M%20FAAL%
C4%B0YET%20RAPORU%20SONd%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC_2002131023248073.pdf

Konferans: Uyum Sorunları http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42992
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Giysi Bankası: http://giyimbankasi.ksu.edu.tr/

Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİM)
http://kagim.ksu.edu.tr/

Kariyer Konferansları http://kagim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42234
Uygulamalı Girişimcilik http://kagim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42078
Girişimcilik Eğitimi http://kagim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=39684
B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi
Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının)
tasarımında iç paydaş (öğretim elemanları, öğrenciler) katkıları, karşılıklı görüş alışverişi
yapılarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca düzenlenen akademik toplantılar, ana bilim dalı
toplantılarında görüş ve öneriler ilgili birim kurulunda dikkate alınmaktadır. Program
güncelleme çalışmaları, iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılar, anketler ile dilek ve
önerilerden gelen bilgiler kapsamında program güncellemeleri yapılmaktadır. Toplantı ve
anketler yoluyla iç paydaşların görüşleri alınırken dış paydaşların fikirleri daha çok toplantılar
yoluyla veya dış paydaşlardan gelen dilekçe, resmi yazı vb. talepleri değerlendirmek suretiyle
alınmaktadır.
KSÜ’de, tüm programların eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına birimlerin web
sayfalarındaki ilgili link üzerinden ve ayrıca Bologna Sistemine girilerek ulaşılabilmektedir.
Akredite olmak isteyen programların alt yapıları imkânlar dâhilinde Üniversitemiz tarafından
desteklenmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık programını ve İngilizce
servis derslerini yürütmektedir. Bunun yanında yabancı uyruklu öğrenciler için TÖMER’de dil
kursu bulunmaktadır. İlahiyat Fakültesinde Arapça program bulunduğundan, ilahiyat fakültesi
bünyesinde Arapça hazırlık da uygulanmaktadır.
Fakülteler de mezunlar ile ilgili kendine özgü bir sistem bulunmamakta, mezunlar ile ilgili
bilgilere karşılıklı ilişkiler ve mezunların sosyal medya üzerinden takibi ile yapılmaktadır.
Mezunlar ile ilgili bilgilere daha çok KSÜ Öğrenci Bilgi Sistemine entegre olan Kariyer
Planlama Sistemi üzerinden alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan
Kaynakları

Ofisinin

uygulamaya

koymuş

olduğu

yetenek

platformu

kapsamında

www.yetenekkapisi.org adresinden de mezunlarımızın sisteme kayıtları yapılabilmektedir.
Dış paydaşlarla toplantı, konferans ve değişik etkinlikler kapsamında görüş alışverişleri
yapılmış olması yanında, yapılan saha görüşmelerinde pozitif yaklaşımlar elde edildiği
anlaşılmaktadır. Fakültelere lisansüstü düzeyde eğitim almak amacıyla çok sayıda mezunun
başvuru yapıyor olması bunun açık göstergelerinden birisidir. Yine mezunların meslekleri ile
ilgili detaylı bilgi taleplerinin fazlaca olması memnuniyetin diğer bir göstergesidir. Ancak geri

bildirimleri esas alan ve süreklilik gösteren performans izleme ve değerlendirmesi süreçlerinin
iyileştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim
programlarını da kapsamaktadır.)
Olgunluk düzeyi: 3
Kanıtlar
 Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçler
Ders Açma Şablonu
http://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/DERS%20%C3%96NER%C4%B0%20FORMU_160308
0858081174.doc,
http://saglikbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Ders%20%C3%96neri%20Formu_18032808192179
59.doc,
http://fbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/ders%20%C3%B6neri%20formu_1605171433126227%2
0(3)_1810251030291033.doc,
http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=9573
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=957
Akademik Takvim
http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23562
 Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere
kurduğu mekanizma örnekleri (Yıllık izleme takvimi, program çıktılarına ulaşma
düzeyinin senato gündemine alınması, program başarı düzeylerinin izlenmesi)
 Programların yıllık özdeğerlendirme raporları (Program kazanımları açısından
değerlendirme) (EK10)
SBF Birim İç Değerlendirme toplantısı
http://saglik.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=44393
 Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler
(Bilgi yönetim sistemi)
 Programların yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler
 Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların bilgilendirildiği
uygulamalar.
http://egitim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43075
 Program izleme ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren kanıtlar
(İstihdam verileri vb.)
 Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının
görüşlerini içerecek şekilde gösteren kanıtlar
 Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar (dondurmacılık)
http://gidateknolojisi.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42016
 Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler
 Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, uygulamalar
 Varsa İngilizce hazırlık okullarında/programlarında yapılan değerlendirme ve
iyileştirme çalışmaları
http://yabancidiller.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=44358

 Program akreditasyonu
 http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42367

 http://hastane.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42491

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
B.6.2. Mezun izleme sistemi
Olgunluk düzeyi: 3
Kanıtlar
 Mezun izleme sistemi
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/kariyer/
 Mezunların ve iş dünyasının mezun yeterliliklerine ilişkin memnuniyet düzeyi
 Mezun izleme sistemi kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme uygulamaları
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Ek 1 Öğrenci Tanıma Envanteri

Ek 2 Kuramı Uygulamaya Taşıyabilen Okur-Yazar Öğretmen Modeli İzin

Ek 3. Çift Anadal Programı Öğrenci Listesi

Ek 4. Sanat ve Estetik (Öğretmenlik Mesleğinin Sanatsal Değişkenleri
Dersin Amacı: KSÜ Eğitim Fakültesinde uygulanan “Kuramı Uygulamaya Taşıyabilen
Okuryazar Lider Öğretmen” modeli kapsamında öğretmenlik mesleğinin sanat olduğu
gerçeğinden hareketle sanatsal duyarlılık, tutum, davranış kazandıracak değişkenleri
öğretmen adayı öğrencilere kazandırarak estetik beceriler geliştirmelerine katkıda
bulunmaktır.
Yöntem
Hafta

İçerik

Öğretim Elemanı

(T: Teorik;
U: Uygulama)

1

Dersin amacı, beklentiler, ders süreci hakkında

Prof. Dr. Nail Yıldırım

T

Estetik ve öğretmenlik mesleği;

Prof. Dr. Niyazi Can

T

Tutum estetiği

Prof. Dr. Nail Yıldırım

Sanat bilgisi (kavramsal) ve sanatın yaşama (kişisel ve

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif

mesleki) etkisi

Kaplan (GSF)

4

Sanat ve Toplum İlişkisi Bağlamında Estetik Beğeni

Öğr. Gör. Rabia Demir (GSF)

T+U

5

Fiziksel estetik; Duruş ve öğretmen mesleği

Öğr. Gör. Ayça Çetiner Önal

T+U

bilgilendirme ve ilk ders
2
3

T+U

(GSF)
6

Fiziksel estetik; Moda ve öğretmen mesleği

7

Sanatsal beceri; Geleneksel el sanatlarımızdan tel kırma

Dr. Öğr. Üyesi Mine Ceranoğlu

8

Sanatsal beceri; Geleneksel el sanatlarımızdan tel kırma

(GSF)

9

Öğretmenlik mesleğinde diksiyon; Söz estetiği

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emek

T+U

10

Öğretmenlik mesleğinde hitabet; Söz estetiği

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Genç

T+U

11

Şiir ve öğretmenlik mesleği; Söz estetiği

İnci Okumuş (Şair)

T+U

12

Örgütsel davranış estetiği;

Doç. Dr. Mahmut SAĞIR

T+U

Davranış Estetiği; Öğretmenlik mesleğinde Adab-ı

Dr. Öğr. Üyesi Veda Yar

T+U

Muaşeret

Yıldırım

T+U

Öğretmenlik mesleğinde protokol kuralları
13
14

Davranış Estetiği; Öğretmenlik mesleğinde Adab-ı
Muaşeret

Ek 5 Öğrenci Memnuniyet Anketleri

Ek 6. CİMER Başvuruları

Ek 7. Danışman Öğrenci Listeleri

EK 8.

Ek 9. Öğretim elemanı ders görevlendirme

EK11. Erasmus ders intibak örneği SBF

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Kurumun araştırma sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Araştırma süreci
kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından
gerçekleştirileceğinin belirlendiği, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik
ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç
duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır.
C.1 Araştırma Stratejisi
Kurum, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve
toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmelidir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yürütülen araştırma faaliyetlerinin büyük bir
kısmı eğitim-öğretim süreçleri ile bütünleşmektedir. Fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulları ve uygulama ve araştırma merkezleri tarafından iç ya da dış kaynakça
desteklenen temel ve uygulamalı araştırma geliştirme faaliyetleri ön lisans, lisans, lisansüstü
eğitim gören öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Eğitim ve öğretim sürecinin
mesleki uygulama, staj ve uygulama derslerinin işlenmesi süreçlerinde araştırma geliştirme
faaliyetlerine katılım da sağlanmaktadır. 2019 yılı içerisinde Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi bünyesindeki 4 bölümde uygulamalı mühendislik eğitimi programına geçilmiş ve
böylece öğrencilerin 1 dönemlerini sektörde uygulama ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin
içerisinde geçirmeleri sağlanmıştır. Bunun yanında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile
AKEDAŞ Ar-Ge Merkezi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hem eğitim-öğretim, hem
de araştırma-geliştirme alanlarında işbirliğinin altyapısı oluşturulmuştur. Bu protokol sayesinde
hem Ar-Ge merkezi bünyesinde tespit edilen sorunların çözümüne yönelik Ar-Ge projeleri
oluşturma ve işbirliği yapmaya yönelik, hem de Ar-Ge merkezinde çalışan mühendislerin
lisansüstü eğitimlerini alarak daha nitelikli Ar-Ge personeli oluşturmaya yönelik çalışmalar
yapılabilecektir. Yine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi
Odası ve TÜBİTAK işbirliğinde her yıl düzenlenen Ar-Ge proje pazarının 8ncisi
düzenlenmiştir. Bu faaliyet ile öğrencilerin akademik hayatta edindikleri birikimleri ile
fikirlerini hayata geçirmeleri, Ar-Ge projeleri üretmeleri ve sanayici ile buluşturmaları
sağlanmaktadır. Tüm bu çalışmalar ile hem Ar-Ge faaliyetleri hem de uygulamaya yönelik
çalışmalar eş güdümlü olarak yürütülmektedir.
Üniversitemizin Ar-Ge politikası 2018-2022 stratejik plan doğrultusunda, araştırmaların yerel,
ulusal ve uluslararası arenada öncelik ve ihtiyaçlar dikkate alınarak planlanmıştır. 2019 yılı
içerisinde üniversitenin dış destekli projelere başvurularının teşviki ve koordinasyonu için Proje
Geliştirme ve Koordinasyon Birimi kurulmuştur. Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu
aracılığıyla patent vb konularda üniversite personelinden gelen başvurular değerlendirilmekte
ve BAP desteğiyle bu başvurular üniversite aracılığıyla yapılmaktadır. Teknokent bünyesinde
bulunan Teknoloji Transfer Ofisi genç akademisyenlerin görevlendirilmesiyle güçlendirilmiş
ve üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması, proje ortaklıklarının geliştirilmesi için
faaliyetlerini arttırmıştır.
Üniversitemizde ulusal ve uluslararası düzeyde bilinç oluşturma ve bu yönde uygulamalar
teşvik edilmektedir. Bu kapsamda uluslararası ortak projeleri destek, uluslararası ortak Ar-Ge
çalışmalarında görev almaları, yurt dışı paydaşlar ile ortak kongre, çalıştay ve sempozyumlara
teşvik ve destek verilmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinde üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin
sağlanmasında birimler arası koordinasyon ve eşgüdümlü proje çalışmaları, Ar-Ge çalışma

ürünlerinin üretimi ve yaygınlaşması, Ar-Ge faaliyetlerinde paydaşların katılımını
etkinleştirmek, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve marka değeri yüksek ürün
araştırmaları önemli bir yer tutmaktadır. Akademisyenlerin Ar-Ge faaliyetlerini
gerçekleştirebilecekleri uygun ortamların oluşturulması altyapı, laboratuar, öğrenim ve
araştırma materyalleri geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Ar-Ge çalışma sonuçlarının
kullanım, ticarileşme ve yaygınlaşmasının sağlanması, yeni araştırma ürünü materyallerin
sanayicilerle buluşmasını sağlayacak fuar, sergi, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek ve
sosyal, yerel ve ulusal medya organları vasıtasıyla gelişimleri duyurmaktır. Üniversitemiz, ArGe laboratuvarların ulusal ve uluslararası akreditasyona uygun hale getirilmesi, mevcut
laboratuvar ve araştırma alanlarının standartlarını artırma, eksikliklerini giderme, akredite
laboratuvar anlayışını kurumsallaştırma çalışmalarını yürütmektedir. Bilim, sanat ve kültür
çalışmalarının desteklenmesi fuar, sergi, sempozyum vb etkinlikleri düzenleme ev sahipliği
yapma şeklindedir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yerel, bölgesel ve ulusal
kalkınma hedeflerini izlemekte bu hedeflere göre araştırma ve geliştirme stratejisini
planlamaktadır.
C.1.1. Kurumun Araştırma Politikası, Hedefleri Ve Stratejisi
Olgunluk düzeyi :3 tür.
Kanıtlar
•

Araştırma politikası

http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202018%20K%C4%B0DR_190402
1433452339.pdf
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20BA
P%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf
•

Araştırma stratejisi ve hedefleri

http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202018%20K%C4%B0DR_190402
1433452339.pdf
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20BA
P%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf
Eğitim-öğretim programlarında araştırma politikasının uygulanmasına ilişkin
kanıtlar
•

http://fbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/G%C3%9CNCEL%20DERS%20HAVUZU%20OCA
K%202020_2001100943487476.xlsx
•

Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar,

http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42641
http://fbe.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=34002

http://fbe.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=39803
http://www.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/1002000%20DOKTORA%20%C4%B0LAN_1802021457400707.docx
http://uskim.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=210&Med=1028
https://www.dogaka.gov.tr/haber/dogu-akdeniz-kalkinma-ajansi-dogakakahramanmaras-sutcu-imam-universitesi-ksu-kahramanmaras-ticaret-ve-sanayi-odasiktso-ve-kahramanmaras-kuyumcular-odasi-ortakligiyla-hayata-gecirilenkahramanmaras-tasarim-ve-3d-modelleme-merkezinin-gelistirilmesi-icin-a
•

Araştırma performans göstergeleri

http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20BAP
%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf
https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202018%20Y%C4%B1l%C4%B1
%20%C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu_1904021439238590.pdf
•

Kuruma özgü anahtar performans göstergeleri

https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202018%20Y%C4%B1l%C4%B1
%20%C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu_1904021439238590.pdf
•

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
http://personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=8354

C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı
Olgunluk düzeyi :3 tür.
Kanıtlar
•

Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı

Proje Koordinasyon Birimi
Teknoloji Transfer Ofisi
UYGAR Merkezleri
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20BA
P%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf
http://uskim.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=204
http://uskim.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=14128
http://uskim.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23439

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&s
ourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2547
http://siyerinebi.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=22040
•

Araştırma yönetim modeli
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20BA
P%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf

•

Araştırma faaliyetlerini yürüten birimler
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20BA
P%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf

•

Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
http://uskim.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=210&Med=1028
https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/CV/Serdar%20yagci.pdfhttp://akade
mik.ksu.edu.tr/Projeler.aspx?kod=LCWS8IOQfd4yNwqIgn78vZ9%20lhmHfjMfnv6/G
Wjmv7A=
http://basin.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=39999
http://proje.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%20PROJE%20GEL%C4%B0%C5
%9ET%C4%B0RME%20VE%20KOORD%C4%B0NASYON%20%20B%C4%B0R%C
4%B0M%C4%B0%20Y%C3%96NERGES%C4%B0_1812170313248383_190325143
0452555.pdf
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=15184
http://orman.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=14881
http://proje.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42310
http://orman.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=32686
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/media/uploads/2019/10/25/30-ekim-5-kasm2019-gorusme-takvimi_web.xlsx
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
•

http://uskim.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=194
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20B
AP%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf
http://bap.ksu.edu.tr/files/2018/09/Anasayfa_Dosyalar_28_36477023.doc;BAP%20Y
%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20%202016.doc

C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi
Olgunluk düzeyi : 3 tür.
Kanıtlar
• Kalkınma hedefleriyle uyumlu araştırma faaliyetleri

http://bap.ksu.edu.tr/files/2020/01/Duyuru_EkDosyalar_440_772c90dc.docx;201906%20NOLU%20BAP%20KOM%C4%B0SYON%20%20KARARI%20(1).docx
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Duyuru_EkDosyalar_439_d11dfcd3.docx;201905%20NOLU%20BAP%20KOM%C4%B0SYON%20%20KARARI%20(1).docx
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/09/Duyuru_EkDosyalar_438_a9627605.pdf;G%C3%B6
revlendirmeler%20Ve%20Malzeme%20Talepleri.pdf
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/09/Duyuru_EkDosyalar_437_b7805ae2.docx;201904%20NOLU%20BAP%20KOM%C4%B0SYON%20%20KARARI%20.docx
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/07/Duyuru_EkDosyalar_434_95bff51a.docx;201903%20NOLU%20BAP%20KOM%C4%B0SYON%20%20KARARI%20(1).docx
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/05/Duyuru_EkDosyalar_431_1a1c3138.docx;201902%20NOLU%20BAP%20KOM%C4%B0SYON%20%20KARARI.docx
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/03/Duyuru_EkDosyalar_429_e15bd7bc.docx;201901%20NOLU%20BAP%20KOM%C4%B0SYON%20%20KARARI.docx
• Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar

http://mmf.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41091
https://kahramanmarasteknokent.com/hakkimizda/tum_haberler/teknokent-robotyarismasi-ksuteknorob
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
•

http://proje.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41801
http://proje.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42310
http://proje.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43033
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/media/uploads/2019/10/25/30-ekim-5-kasm2019-gorusme-takvimi_web.xlsx

C.2 Araştırma Kaynakları
Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar
oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımım sağlamalıdır. Kurumun araştırma politikaları, iç ve dış
paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmelidir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi araştırma kaynaklar bakımından fiziki ve teknik
altyapısı yaklaşık 25.000 m² kapalı alana sahip toplam 689 adet derslik, laboratuvar ve
atölyeden oluşmaktadır. Mali kaynakları faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve yeterlidir.
Araştırma kaynakları; BAP, ÜSKİM, fakülteler ve MYO bulunan araştırma ekipman ve
donanımı ve birim araştırma laboratuvarları ile kütüphane olarak sıralanabilir. Üniversitemizde
araştırmayı desteklemek için kullanılan temel iç mali kaynak, Bilimsel Araştırma Proje ve
Koordinasyon birimi (BAP) tarafından araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterlere
göre destek sağlanmaktadır. Kurumun araştırma hedeflerini destekleyecek şekilde oluşturulan
BAP Yönergesi kurumun araştırma politikasıyla uyumlu ve uygulanabilir niteliktedir.
Araştırmaya yönelik dış mali kaynaklar; proje desteği, Bakanlıklar, YÖK, TÜBİTAK ve
Kalkınma Ajansı gibi kamu kurumlarınca sağlanan kaynaklardan oluşabileceği gibi özel sektör
tarafından sağlanan kaynaklarca da karşılanmaktadır. Ayrıca özellikle uluslararası kuruluşlarca
sağlanan araştırma kaynaklarından (AB, COST projeleri gibi) etkin bir şekilde faydalanılarak
araştırmaya yönelik mali kaynak sağlanmaktadır. Kaynakların tahsisi hususunda, BAP
Komisyonu tarafından tüm birimlerin uyması gereken çerçeve ilkeler her yıl belirlenerek
duyurulmaktadır. Özellikle yeni açılan bölümler için araştırma alt yapısını oluşturan
laboratuvar ve donanım gibi kaynaklar için destek verilmektedir. Araştırma ve geliştirme
faaliyetinde bulunan tüm çalışanların doğru kaynağa ve en etkin şekilde ulaşımı, Kurum
araştırma politikasının da temel hedeflerinden biridir. Kurumun çeşitli birimlerinde bulunan
ekipman ve donanımın kayıt altına alınması, bu donanımların verimli bir biçimde kullanılması
ve kaynak israfının önlenmesi açısından “Araştırma Altyapı Envanteri” çıkarılmıştır.
C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali
Olgunluk düzeyi : 4 tür.
Kanıtlar
•

Araştırma-geliştirme altyapısı ve gelişimine ilişkin

http://uskim.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=209
http://uskim.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=210
http://boren.ksu.edu.tr/
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202019%20Y%C4%B1l%C4%B
1%20%C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu_2002251023507037.pdf
•
•

Araştırma-geliştirme bütçesi ve dağılımı

http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf

http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202019%20Y%C4%B1l%C4%B
1%20%C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu_2002251023507037.pdf
•
•

Öncelikli araştırma alanlarına ayrılan bütçe

http://fbe.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=44767
•

Araştırma-geliştirme kaynaklarının etkin kullanımı sağlayan uygulamalar

http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202018%20K%C4%B0DR_1904021
433452339.pdf
•

Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel)
http://orman.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42641
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42571

•

http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42641

•

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

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP)
Olgunluk düzeyi : 3 tür.
Kanıtlar
•

İç kaynaklar

http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20BAP%
20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf
http://bap.ksu.edu.tr/files/2018/09/Anasayfa_Dosyalar_28_36477023.doc;BAP%20Y%C3
%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20%202016.doc
•

İç kaynakların birimler arası dağılımı

http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/01/Duyuru_EkDosyalar_424_23dbbf38.docx;2019%20PR
OJE%20TAKV%C4%B0M%C4%B0%20.docx
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20BAP%
20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf
http://bap.ksu.edu.tr/files/2018/09/Anasayfa_Dosyalar_28_36477023.doc;BAP%20Y%C3
%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20%202016.doc
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202019%20Y%C4%B1l%C4%B1%2
0%C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu_2002251023507037.pdf
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/01/Duyuru_EkDosyalar_424_23dbbf38.docx;2019%20PR

OJE%20TAKV%C4%B0M%C4%B0%20.docx
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20BAP%
20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf
http://bap.ksu.edu.tr/files/2018/09/Anasayfa_Dosyalar_28_36477023.doc;BAP%20Y%C3
%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20%202016.doc

C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri)
Olgunluk düzeyi : 3 tür.
Kanıtlar
Dış kaynaklar

•

http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=39657
http://ktto.ksu.edu.tr/index.php/sorular/114-ar-ge-potansiyelini-arttirmak-isteyen-birkobi-misiniz
http://akademik.ksu.edu.tr/Projeler.aspx?kod=TG1FHVgF4v1UQBR81l/%20GlNpNfreT
dqJ1FG/WQ8niQo=
Dış kaynaklarda yıllar itibarıyla gerçekleşen değişimler

•

http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/01/Duyuru_EkDosyalar_424_23dbbf38.docx;2019%20P
ROJE%20TAKV%C4%B0M%C4%B0%20.docx
Destek birimler ve çalışmalarına ilişkin kanıtlar

•

http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20BAP
%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf
http://proje.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42310
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

•

C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkanları
Olgunluk düzeyi : 3 tür.
Kanıtlar
•

Doktora programları

http://fbe.ksu.edu.tr
http://saglikbe.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=19539
http://sbe.ksu.edu.tr/
•

Post-doc programlara ilişkin uygulamalar

•

Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar

http://orman.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42641
•

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
http://mbmtylp.ksu.edu.tr/
http://fbe.ksu.edu.tr/

C.3. Araştırma Yetkinliği
Kurum, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin sürdürmek ve iyileştirmek için
olanaklar sunmalıdır.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli
yetkinliğe sahip olmasının sağlanması için “KSÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Kriterleri” ne göre öğretim elemanları istihdam edilmektedir. Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini sürdürmek, iyileştirmek ve
araştırmalar yapabilmeleri için birim laboratuvarları, merkezi araştırma laboratuvarı (ÜSKİM)
ve fikri mülkiyet hakları destek olanakları sunulmaktadır. Ayrıca yapılan akademik kurullarda
öğretim elemanlarının gelecekte katılmayı planladıkları proje veya kongrelere destek
verilmektedir. Üniversitemizde yolluk, yevmiyeler ve bilimsel araştırmaları teşviklerinden de
faydalanma imkanı sunulmaktadır. BAP tarafından desteklenen projelerde, çıktıların
uluslararası indeksli dergilerde (SSCI, SCI, SCI –Ex, AHCI) yayınlandığında proje
bütçelerinden %50 ye varan artışlar ve proje teklif sayısında artış desteği verilmektedir. Bunun
yanı sıra, ülkemizde yürürlükte olan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” kapsamında da
öğretim elemanları ödüllendirilmektedir. Öğretim elemanlarımızın performansına yönelik
olarak katılacakları her türlü bilimsel çalışmaya adil ve şeffaf bir şekilde destek olunmaktadır.
Ar-Ge faaliyetleri ile başarılı olan akademik personelimiz (proje desteği alma, ödül alma vs)
üniversitemiz web ana sayfasında bannerlarla ve bilboardlarda afişlerle duyurularak teşvik
edilmektedir.
C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi
Olgunluk düzeyi : 3 tür.
Kanıtlar
•

Yükseltme ve atanma kriterleri ve uygulamaları

http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9CAtama,%20Y%C3%BCkseltme%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri_18121014314616
66.pdf
http://personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=8354
•

Eğitimler

http://www.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/SERT%C4%B0F%C4%B0KA%20%C3%9CCRE
T%C4%B0%20PDF_1810301435266464.pdf
http://sem.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=39804
http://sem.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7996
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41000
Eğitim kazanımları

http://sem.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7996
Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar

https://kahramanmarasteknokent.com/hakkimizda/tum_haberler
Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin kanıtlar

http://personel.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Akademik_Atamalarda_Niyet_Beyan%C4%B1_Form
u_1912041349049567.xlsx
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün
yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
C.3.2. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik Ortak programlar, ortak
araştırma birimleri
Olgunluk düzeyi : 3 tür.
Kanıtlar
Kurumun dahil olduğu araştırma ağları,

http://akademik.ksu.edu.tr/Projeler.aspx?kod=LCWS8IOQfd4yNwqIgn78vZ9%20lhmHfjMfn
v6/GWjmv7A=
Kurumun ortak programları ve araştırma birimleri

http://fbe.ksu.edu.tr/
http://mbmtylp.ksu.edu.tr/
Ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar

https://kahramanmarasteknokent.com/hakkimizda/tum_haberler/teknokent-robot-yarismasiksuteknorob
http://mmf.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41091
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%
C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu_2002251023507037.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DnnbFBBLz9FK8jW8e_SUDAJ_LPeLBZl7/view

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ortak Projesi.pdf

•
•

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

http://uskim.ksu.edu.tr/
https://kahramanmarasteknokent.com/hakkimizda/tum_haberler/teknokent-robotyarismasi-ksuteknorob
http://ktto.ksu.edu.tr/

C.4. Araştırma Performansı
Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli,
değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma
ve geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi
için kullanılmalıdır.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin araştırma stratejisi ve hedefleri, akademik
personelimizin uzmanlık alanlarına göre belirlenmiştir. Üniversitemizin araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin etkinlik düzeyi/performansı verilere dayalı ve periyodik olarak yıllık Faaliyet
raporları ile izlenmektedir. Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan iç değerlendirmebirim adresli yayınlar-proje-tez vb. doktora verileri her yıl düzenlenip değerlendirilmektedir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 2019 yılında çıkan kitaplar ve dergiler web
sayfamızda bulunmaktadır. Üniversitemizde öğretim elemanlarımızca yapılan yayınlar ve
etkinlikler de birim adresli yapılmaktadır. Görsel ve yazılı medya organları ile de duyurular
yapılmaktadır. Üniversitemizde araştırma geliştirme performansının izlenmesi için oluşturulan
araçlardan birisi de akademik niyet beyanıdır. Kadroya yeni atanan her akademisyenden sonraki
4 yıl için yapmayı planladığı yayın, proje, fikri mülkiyet başvuruları gibi alanlarda planlaması
istenmektedir. Akademik niyet beyanı olarak adlandırılan bu planlama yıllık periyotlarla
izlenmekte ve planlama ile performans karşılaştırılarak iyileştirmeye yönelik teşvik
sağlamaktadır.
C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi
Olgunluk düzeyi : 3 tür.
Kanıtlar
Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan
tanımlı süreçler
•

http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20B
AP%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf

http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Performans
%20Program%C4%B1_1904021444432339.pdf
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf
http://personel.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Akademik_Atamalarda_Niyet_Beyan%C4%
B1_Formu_1912041349049567.xlsx

•

Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve
ödüllendirmek üzere yapılan uygulamalar
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20B
AP%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf

•

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

C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi
Olgunluk düzeyi : 3 tür.
Kanıtlar
• Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığım izlemek üzere oluşturulan

mekanizmalar
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20B
AP%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf
• http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202019%20Y%C4%B1l%C4%B

1%20%C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu_2002251023507037.pdf
• Araştırma-geliştirme süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve

iyileştirme çalışmaları
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20B
AP%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Performans
%20Program%C4%B1_1904021444432339.pdf
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf

müh.mim.fak.pdf

Fen bil.ens.pdf

Orman fak..pdf

http://kasves.ksu.edu.tr/login.aspx
• Kurumun araştırma ve geliştirme performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar

(Üniversite sıralamaları, kurumsal dış değerlendirme raporları vb.)
•

Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar

•

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

Akademik Niyet Beyanı:
http://personel.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Akademik_Atamalarda_Niyet_Beyan%C4%B1
_Formu_1912041349049567.xlsx
•

C.4.3. Araştırma bütçe performansı
Olgunluk düzeyi : 3 tür.
Kanıtlar
•

Araştırma bütçe performansını izlemeye ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/01/Duyuru_EkDosyalar_424_23dbbf38.docx;2019%
20PROJE%20TAKV%C4%B0M%C4%B0%20.docx

•

Bütçe dağılımı
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Performans
%20Program%C4%B1_1904021444432339.pdf
http://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan_1906241424534946.pdf

•

http://kasves.ksu.edu.tr/login.aspx

•

Yıllar itibarıyla değişim
http://bap.ksu.edu.tr/files/2019/11/Anasayfa_Dosyalar_30_c0600620.pdf;KSU%20B

AP%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20%202019.pdf
http://proje.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23215
•

Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

D. TOPLUMSAL KATKI
D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi
Üniversitemizin toplumsal stratejisi yürütmekte olduğumuz 2018-2022 Stratejik Planda yer
almaktadır. Stratejik planımız kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program, yıllık
programlar ile bölgesel ve sektörel strateji belgelerindeki sektörel stratejiler ve eylem planları
dikkate alınarak oluşturulmuştur. Özellikle ulusal ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için gerekli
stratejiler belirlenmiştir. 2018-2022 Stratejik Planında 4 Stratejik Amaç bulunmaktadır ve
bunlardan birisi olan Stratejik Amaç 2 “Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olarak,
Toplumun İhtiyacı Olan Alanlarda, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kabul Görmüş Araştırma
ve Yayınlar Yapmak” şeklinde belirlenerek doğrudan toplumsal katkıyı hedeflemektedir.
Bunun yanında diğer stratejik amaçlar içerisinde de doğrudan toplumsal katkıyı gözeten
hedefler ve stratejiler bulunmaktadır. Stratejik Planda her bir stratejinin uygulayıcı birimi,
izleme ve raporlama sıklığı belirlenmiş ve bu süreler doğrultusunda izlenmekte ve performans
raporları oluşturulmaktadır. Oluşturulan raporlar doğrultusunda ilgili stratejiye ilişkin
performans göstergesinin gerçekleşme değeri belirlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.
Toplumsal katkı süreçlerine farklı akademik ve idari birimler ile araştırma merkezleri katkı
sağlamaktadır. Akademik birimler yaptıkları akademik çalışmalar ile, Stratejik Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi yerel ve bölgesel katkı potansiyeli ve işbirliği imkanları
üzerine yaptığı araştırmalar ile, ÜSKİM bölgesel ihtiyaçların analizi sonucu oluşturulmuş
laboratuvarlarda bölgenin ihtiyaç duyduğu analizleri yaparak, Proje Koordinasyon Birimi yine
bölgesel ihtiyaçlar gözönüne alınarak hazırlanan bölgesel işbirlikli proje leri ile, Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki öğrenci toplulukları gerçekleştirdikleri sosyal
sorumluluk projeleri ile, Sürekli Eğitim Merkezi yerelde ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetleri ile,
Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi düzenlediği kariyer ve girişimcilik
eğitimleri ve etkinlikleri ile toplumsal katkı süreçlerine katılmaktadır. 2019 yılı içerisinde
Rektörlük tarafından yerel sektörlerin sorunlarının tespitine yönelik çalışmalar yapılmış ve bu
sorunların çözümüne katkı sunabilecek akademisyen potansiyelinin belirlenmesi ile ilgili de
Stratejik Araştırma Merkezi çalışma başlatmıştır. 2019 yılı içerisinde Kahramanmaraş’ta
dondurma üretiminde faaliyet gösteren çok sayıda firmanın nitelikli personel ihtiyacını
karşılamak amacıyla sektörün talebi doğrultusunda ön lisans düzeyinde dondurma üretim
teknolojisi programı açılmıştır. Eğitim Fakültesi Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak
seçilen okullarda akademik çalışma odaları açmıştır. Bu odalar üniversite akademik personeli
tarafından akademik çalışmaların daha etkin şekilde ve yerinde yürütülmesi amacıyla
kullanılmaktadır. Bunun yanında Eğitim Fakültesi Kasım ayında ilk ve ortaöğretim
kurumlarının ara tatil döneminde ilimiz merkez ilçelerindeki öğretmenlere hizmet içi eğitim
faaliyeti düzenlemiştir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı başında akademisyenler tarafından

liselerde açılış dersi verilmiştir. Yıl içerisinde sürekli olarak okullardan gelen öğrencilere
üniversite tanıtımı ve kariyer bilgilendirmesi yapılmıştır. Ayrıca;
Üniversitemizde bünyesinde yer alan Çocuk Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile hedef
kitleye yönelik, eğitim-öğretim ve çeşitli bilimsel faaliyetlerde bulunarak öğrencilerin bilişsel,
duyusal, sosyal ve bedensel olarak çok yönlü gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla
hedef kitleye farklı konularda eğitim programları, seminerler, bilimsel etkinlikler, doğa-kültürel
gezler, sergiler ve uygulamalı öğrenme etkinlikler ile benzer etkinlikler düzenlemektir.
Üniversitemiz tarafından öğrenci adaylarının tercihlerini bilinçli ve sağlıklı bir biçimde
yapabilmeleri amacıyla her yıl üniversitemiz personellerinin katılımıyla geniş kapsamlı
organizasyonlar yapılmaktadır. Tercih ve tanıtım günleri kapsamda gerek orta öğretim ve lise
dengi okullarda gerek sosyal yaşam merkezlerinde tanıtım faaliyetleri ve etkinlikler ile
üniversitemizin tanıtımı yapılmakta ve daha geniş kitlelere ulaşılması hedeflenmektedir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi; güncel bilimsel
bilgi birikimine sahip, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmet sunmakla birlikte
alanında 3. Basamak Hastane olarak faaliyet göstermektedir. Hastanemiz faaliyetlerini yerine
getirirken kanıta dayalı tıp uygulamalarını günlük pratiğinde kullanabilen, kendini sürekli
geliştirme isteğinde olan, bilimsel araştırmanın önemini kavramış ve gerekli olan üst seviyede
fiziki alt yapıyla donatılmıştır.
Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel,
bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmelidir.

D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi
Olgunluk düzeyi
1

2

3

4

5

Kurumun tanımlı
toplumsal katkı
politikası,
hedefleri ve
stratejisi
bulunmamaktadır.

Kurumun,
toplumsal katkı
faaliyetlerinde
izleyeceği
ilkeleri,
öncelikleri ve
kaynaklarını
yönetmedeki
tercihlerini ifade
eden toplumsal
katkı politikası,
hedefleri ve
stratejisi
bulunmaktadır.
Ancak bunları
hayata geçirmek
üzere
mekanizmalar
veya uygulamalar
bulunmamaktadır.

Kurumun tanımlı
toplumsal katkı
politikası, hedefleri ve
stratejisi doğrultusunda
yapılan uygulamalar
bulunmaktadır. Ancak
bu uygulamaların
sonuçları
değerlendirilmemektedir.

Kurumda
tüm birimler
tarafından
benimsenmiş
toplumsal
katkı
politikası,
hedefleri ve
stratejisi ile
ilgili
uygulamalar,
sistematik
olarak
izlenmekte
ve izlem
sonuçlarına
göre tüm
alanları ve
programları
kapsayan
önlemler
alınmaktadır.

Kurumda
toplumsal
katkı
faaliyetlerinin,
toplumsal
katkı
politikası
doğrultusunda
değer
üretebilmesi
ve toplumsal
faydaya
dönüşebilmesi
güvence altına
alınmış ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
paydaşlarca
benimsenmesi
sağlanmıştır;
kurumun
kendine özgü
ve yenilikçi
birçok
uygulaması
bulunmakta
ve bu
uygulamaların
bir kısmı
diğer
kurumlar
tarafından
örnek
alınmaktadır.

Kanıtlar
 Toplumsal katkı politikası
Stratejik Plan
 Toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri
Stratejik Plan
 Toplumsal katkı politikası ile eğitim-öğretim ve araştırma politikalarının
ilişkilendirilmesi
Stratejik Plan
 Üniversitedeki sürekli eğitim merkezi dışında çeşitli birimlerin yaptığı toplumsal
katkı faaliyetleri

ÜSKİM, SKS Öğrenci Toplulukları, KAGİM, SAM,
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
SEM, SKS Topluluk Kayıtları, KAGİM kayıtları, ÜSKİM kayıtları
 Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilen
toplumsal katkı faaliyetleri
 Üniversitenin toplumsal katkı süreçlerinde belirlenen öncelikli alanlarının listesi ve
nasıl belirlendiğine dair belgeler
Stratejik Plan, BAP Yönergesi
http://ceuam.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KAHRAMANMARA%C5%9E%20S%
C3%9CT%C3%87%C3%9C%20%C4%B0MAM%20%C3%9CN%C4%B0VE
RS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%87OCUK%20E%C4%9E%C4%B0T%
C4%B0M%C4%B0_1901241629448447.pdf (çocuk ünv. Yönetmelik)
http://orman.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43090 (tanıtım faal.)
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41625
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41002
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=35430
http://www.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20915
http://orman.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41330 (3. Basamak hastane)
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı
Olgunluk düzeyi
1
Toplumsal
katkı
süreçlerinin
yönetimi
ve
organizasyonel
yapısına ilişkin bir
planlaması
bulunmamaktadır.

2
Kurumun toplumsal
katkı süreçlerinin,
yerel, bölgesel ve
ulusal
kalkınma
hedefleri ile ilişkili
ve diğer süreçlerle
(eğitim- öğretim, arge)
bütünleşik
olarak yönetimi ve
organizasyonel
yapılanması
(süreçler ve görev
tanımları
vb.)
yönelik
planlar
bulunmaktadır.
Ancak bu planlar
doğrultusunda
yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır
veya tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

3
Kurumunda
toplumsal katkı
süreçlerinin
yönetimi ve
organizasyonel
yapılanması
Kurumsal tercihler
yönünde ve tüm
alanları kapsayıcı
şekilde uygulamaya
konularak
bazı
sonuçlar
elde
edilmiştir. Ancak bu
sonuçlar
izlenmemektedir.

4
Kurumda
toplumsal katkı
süreçlerinin
yönetimi ile
ilişkili sonuçlar
ve paydaş
görüşleri
sistematik ve
kurumun iç kalite
güvence
sistemiyle
uyumlu olarak
izlenmekte ve
paydaşlarla
birlikte
değerlendirilerek
önlem
alınmaktadır.

5
Kurumda
tüm
birimleri/alanları
kapsayan toplumsal
katkı süreçlerinin
yönetimi kurumsal
amaçlar
doğrultusunda
bütünleştirici,
sürdürülebilir
ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
kurumun
tamamında
benimsenmiş
ve
güvence
altına
alınmıştır; kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi
birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı
diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kanıtlar
 Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı
İlgili birimlerin listesi
 Toplumsal katkı yönetim modeli
 Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten birimler
İlgili birimlerin listesi
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
Stratejik Plan,
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Bölgesel Sorunların Tespiti Çalışması, İç potansiyelin belirlenmesi çalışması
D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları
Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik
ve mali kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır.

Toplumsal katkı faaliyetleri akademik birimler, uygulama ve araştırma merkezleri ve idari
birimler aracılığıyla yürütülmektedir. Yerel ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik
hazırlanan projeler BAP bütçesinden desteklenmektedir. Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi’nde ilimizin sorunlarına yönelik
yapılacak çalışmalarda lisansüstü tez projelerine %50’ye kadar, münferit projelere ise %30’a
kadar ilave destek verilebileceği hükmü bulunmaktadır. Yine aynı yönergede “Araştırma
projeleri, üniversitenin uzman elemanı bulunan her dalı ile ilgili olarak beş yıllık kalkınma
planı hedeflerine, üniversitenin ve ülkenin bilim politikalarına uygun, temel bilimler içerikli
ve sonuçları uygulamaya dönük konulara öncelik verilerek değerlendirilir” hükmü ile birlikte
proje bütçesinin en az %30’u üniversite dışından destek bulan projeler desteklenmede öncelik
taşımaktadır. Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesi toplumsal katkı sağlayan projeleri teşvik
edecek, onları daha fazla destekleyecek ve öncelik verecek şekilde yapılandırılmıştır. 2019
yılı içerisinde bölge sorunlarına odaklı çok sayıda proje BAP bütçesinden desteklenmiştir.
Toplumsal katkı ile ilgili diğer kaynak kurum dışı yapılan projelerden elde edilen
kaynaklardır. Bunun yanında öğrenci topluluklarının yaptığı toplumsal katkı ve sosyal
sorumluluk faaliyetlerine SKSDB bütçesinden destek sağlanmaktadır. ÜSKİM, SEM gibi
araştırma merkezlerinin kendi bütçeleri bulunmakta ve toplumsal katkı faaliyetlerini kendi
bütçeleri ile yürütmektedirler. Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin
yürüttüğü uygulamalı girişimcilik eğitimleri KOSGEB ve İŞKUR’un mali ve organizasyon
desteğiyle yapılmaktadır.

D.2.1. Kaynaklar
Olgunluk düzeyi
1
Kurumun toplumsal
katkı faaliyetlerini
sürdürebilmesi için
uygun nitelik ve
nicelikte
fiziki,
teknik ve mali
kaynakları
bulunmamaktadır.

2
Kurumun toplumsal
katkı faaliyetlerini
sürdürebilmek için
uygun nitelik ve
nicelikte
fiziki,
teknik ve mali
kaynakların
oluşturulmasına
yönelik
planlar
bulunmaktadır.
Ancak bu planlar
doğrultusunda
yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır
veya tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

3
Kurumun toplumsal
katkı faaliyetlerini
sürdürebilmek için
uygun nitelik ve
nicelikte
fiziki,
teknik ve mali
kaynaklar birimler
arası
denge
gözetilerek
sağlanmaktadır.
Ancak
bu
kaynakların
kullanımına yönelik
sonuçlar
izlenmemektedir.

4
Kurumda
fiziki,
teknik
ve
mali
kaynaklar, toplumsal
katkı faaliyetlerini
destekleyecek ve tüm
birimleri kapsayacak
şekilde
yönetilmektedir.
Tüm
bu
uygulamalardan elde
edilen
bulgular,
sistematik
olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları paydaşlarla
birlikte
değerlendirilerek
önlemler alınmakta
ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
kaynaklar
çeşitlendirilmektedir.

5
Kurumda
tüm
birimlerindeki
uygun nicelik ve
nitelikte
fiziki,
teknik ve mali
kaynaklar,
kurumsal amaçlar
(toplumsal
katkı
hedefleri
ve
stratejisi)
doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde
yönetilmektedir;
kurumun
bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı
diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kanıtlar
 Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer
birimler
 Toplumsal katkı çalışmalarına ayrılan bütçe ve yıllar içinde değişimi
 Bölgesel kurumlardan sosyal sorumluluk projeleri için sağlanan kaynaklar
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
D.3. Toplumsal Katkı Performansı
Kurum, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik

olarak izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir.
Toplumsal katkı faaliyetleri ile ilgili amaçlar, hedefler, stratejiler ve göstergeler 2018-2022
Stratejik Planında yer almış ve bu planda her bir göstergenin hangi sıklıkla izleneceği ve hangi
sıklıkla raporlanacağı belirtilmiştir. Yapılan planlama doğrultusunda Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı tarafından bu göstergelerin gerçekleşme düzeyleri izlenmekte ve periyodik olarak
raporlanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre bütçe imkânları doğrultusunda gerekli
iyileştirme faaliyetleri yapılmaktadır.

D.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi
Olgunluk düzeyi
1
Kurumda toplumsal
katkı
performansının
izlenmesine
ve
iyileştirilmesine
yönelik
uygulamalar
bulunmamaktadır.

2
Kurumda toplumsal
katkı
performansının
izlenmesine
ve
iyileştirilmesine
yönelik planlamalar
ve tanımlı süreçler
bulunmaktadır.
Ancak bu planlar ve
süreçler
doğrultusunda
yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır
veya tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

3
Kurumda toplumsal
katkı
performansının
izlenmesine
ve
iyileştirilmesine
yönelik
uygulamalar
tüm
alanları ve birimleri
kapsar
şekilde
yürütülmektedir.
Ancak
bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemektedir
veya
karar
almalarda
kullanılmamaktadır.

4
Kurumda
tüm
birimlerin
toplumsal
katkı
performansı
izlenerek
değerlendirilmekte
ve karar almalarda
kullanılmaktadır.
Buna
ilişkin
uygulamalar
düzenli
olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

5
Kurumda, kurumsal
amaçlar (toplumsal
katkı
politikası,
hedefleri, stratejisi)
doğrultusunda tüm
birimlerin
toplumsal
katkı
performansının
izlenmesi
ve
değerlendirilmesine
ilişkin
sürdürülebilir
ve
olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun
tamamında
benimsenmiş
ve
güvence
altına
alınmıştır; kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi
birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı
diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kanıtlar
 Toplumsal katkı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan
mekanizmalar
 Toplumsal katkı süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme
çalışmaları
 Kurumun toplumsal katkı performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

E. YÖNETİM SİSTEMİ
Kurumun yönetim yapısı, akademik ve idari yönetim yapısı olarak ikiye ayrılmaktadır.
Kurumun Akademik Yönetim yapısı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenmiştir. Bu
kanuna göre akademik yönetim yapısı şu şekildedir:
- Rektör
- Senato
- Üniversite Yönetim Kurulu
- Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları
- Dekan
- Fakülte Kurulu
- Fakülte Yönetim Kurulu
- Enstitü Müdürü
- Enstitü Kurulu
- Enstitü Yönetim Kurulu
- Yüksekokul Müdürü
- Yüksekokul Kurulu
- Yüksekokul Yönetim Kurulu
- Meslek Yüksekokulu Müdürü
- Meslek Yüksekokulu Kurulu
- Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
- Merkez Müdürü
Kurumun İdari Yönetim Yapısı 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir. Bu
kanun hükmünde kararnameye göre idari yönetim yapısı şu şekildedir:
- Genel Sekreterlik
- Daire Başkanlıkları
- Hukuk Müşavirliği
- Hastane Başmüdürlüğü
- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Üniversitede yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak; tüm birimlerin uyumlu şekilde
çalıştığı bir yönetim anlayışı olan ‘’ Yalın Yönetim Modeli’’, ‘’Matriks Yönetim Modeli’’ ile
‘’Katılımcı Yönetim Modeli’’ benimsenmektedir.

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
doğrultusunda oluşturulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi teşkilat yapısı aşağıda
sunulmuştur. KSÜ, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına
almayı amaçlayan yönetsel ve idari bir yapılanmaya sahip olup, yönetim kadrosu gerekli
liderlik fonksiyonlarını üstlenmekte ve idari kadroları da faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli
yetkinliğe sahip bulunmaktadır.

KSÜ’de yürütülen faaliyetlerin süreklilik içerisinde, tutarlı, ölçülebilir ve kontrol edilebilir bir
şekilde sağlanması amacıyla yürütülen temel süreçler Operasyonel ve Yönetim-Destek
süreçlerinden oluşmaktadır:

Operasyonel Süreçler

1. Eğitim-Öğretim Temel Süreci
- Ders Planları Alt Süreci
- Ders Görevlendirmeleri Alt Süreci
- Bölüm, Anabilim Dalı Açılması Alt Süreci
- Ders Telafi Alt Süreci
- Yüksek Lisans, Doktora Programı Açılması Alt Süreci
- Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Alt Süreci
- Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Alt Süreci
- Bitirme Ödevi Alt Süreci
- Staj Alt Süreci
- ERASMUS ve FARABİ Değişim Programları Alt Süreci
- Kayıt Dondurma Alt Süreci
- Başarı Notlarının İlanı Alt Süreci
- Öğrenci Raporları Alt Süreci
- Öğrenci Kimliğini Yenileme Alt Süreci
- Öğrenci Kulübü Kurma Alt Süreci
- Öğrenci Mezuniyet Töreni Alt Süreci
- Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci
- Sınav Alt Süreci

2. İç Kontrol Temel Süreci
- Kontrol Ortamı Alt Süreci
- Risk Değerlendirme Alt Süreci
- Kontrol Faaliyetleri Alt Süreci
- Bilgi ve İletişim Alt Süreci
- Planlama, İzleme ve Değerlendirme Alt Süreci

3. Stratejik Plan Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Temel Süreci
- Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreci
- Performans Kriterleri Alt Süreci
- Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Alt Süreci

4. Mal Yönetimi Temel Süreci
- Taşınır Malların Teslim Alınması Alt Süreci
- Taşınırın Kontrol Edilmesi Detay Süreci
- Taşınırın Depolanması Detay Süreci
- Depoların Yönetimi Alt Süreci
- Stok Yönetimi Alt Süreci

Yönetim ve Destek Süreçleri

1. Seçimler ve Atanma Temel Süreci
- Rektörlük Atanma Süreci
- Akademik ve İdari Birimlerine Yöneticilerin ve Üyelerin Belirlenmesi ve Atanması Alt
Süreci
- Komisyon ve Kurullarının Üye ve Başkanlarının Belirlenmesi Alt Süreci

2. İnsan Kaynakları Yönetimi Temel Süreci
- Personel Alt Süreci
- Kadro ve Terfi Detay Süreci
- Göreve Başlama Detay Süreci
- Görevden Ayrılma Detay Süreci
- Emeklilik Detay Süreci
- Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Soruşturması Detay Süreci
- Performans Değerlendirme Alt Süreci
- Memnuniyet Anketleri Alt Süreci
- Bilgi Edinme Yönetimi Alt Süreci
- Tanıtım ve Yayınların Yönetimi Alt Süreci

3. İdari İşler Temel Süreci
- Arşiv işlemleri Alt Süreci
- Gelen ve Giden Evrak İşlemleri Alt Süreci
- İç Hizmetler İşlemleri Alt Süreçleri

4. Finansal Kaynakların Yönetimi Temel Süreci
- Bütçe Hazırlama Alt Süreci
- Gelirlerin Tespiti Detay Süreci
- Kaynakların Dağıtılması Detay Süreci
- Bütçenin Teslim Edilmesi Detay Süreci
- Maaş Hesabı Alt Süreci
- SGK Kesintileri Detay Süreci
- Sendika Kesintileri Detay Süreci
- İcra ve Disiplin cezaları İzleme Detay Süreci
- Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme Alt Süreci
- Ek Ders Ücreti Ödeme Alt Süreci
- F1 ve F2 Formlarını Hazırlama Alt Süreci
- Telefon Faturaları Ödeme Alt Süreci
- Sayıştay Kararlarını İzleme Alt Süreci
- Sorgu Maddelerinin Savunulması Detay Süreci
- Çıkan Zimmetlerin Tahsil Edilmesi Detay Süreci
- Süreli Yazılar Takip Çizelgesi İzleme Alt Süreci

5. Satın Alma Temel Süreci
- İhale Usulleri Alt Süreci
- Açık İhale Usulü Detay Süreci
- Pazarlık Usulü İhale Detay Süreci
- Doğrudan Temin Alt Süreci
- Mal Alımı Detay Süreci

- Bina Bakım ve Onarımı Detay Süreci

Üniversitedeki tüm süreçler iç kontrol sistemi doğrultusunda yürütülmektedir. Hazine ve
Maliye Bakanlığının, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Kamu İç Kontrol Standartları
konularında çalışmalarını esas alan “Kamu İç Kontrol Rehberi” doğrultusunda Üniversite
birimlerinin iç kontrol standartlarına uyumunun sağlanması için birimlerin gerçekleşme
raporları Rektörlük tarafından talep edilmekte, birimlerin gönderdiği raporlar sonucunda
değerlendirilmeler yapılmakta, tüm akademik ve idari birimlerin risk koordinatörlerini ve
risklerini belirlemeleri ve risklere karşı alınacak önlemleri oluşturmaları istenmektedir.
Tüm akademik ve idari birimlerden gelen formların değerlendirilmesi sonucunda “İç Kontrol
Sistemi Değerlendirme Raporu” hazırlanmaktadır.
Tüm akademik ve idari birimlerin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum sağlaması için,
kurumun web sayfaları aracılığıyla Akademik ve İdari Birimler, Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği hakkında bilgilendirilmektedir.
Akademik ve idari birimlerinin “İç Kontrol Sistemi Uygulamalarında Etik İlke ve Yöntemler”
ile iç kontrol standartlarını benimsemeleri amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının, hazırlamış
olduğu “Kamu İç Kontrol Rehberi” kitapçığı ve üniversite strateji geliştirme dairesi tarafından
hazırlanan örnek kitaplar ve uygulama örnekleri Üniversitenin ve Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının web sayfasında yayınlanmıştır.
Üniversite iç kontrol sistemi ve riskler her yıl denetlenerek revize edilmektedir. Bu kapsamda
yeniden yapılanma süreci başlatılarak, tüm akademik ve idari birimlerin birim risk haritalarının
çıkartılması amacıyla İdari Risk Koordinatörü belirlenmiştir. Kurum İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu’nun güncellenmesi işlemleri kapsamında Kamu İç Kontrol
Standartlarının asıl amacı olan “makul güvence” sağlanmaya çalışılmış ve bu kapsamda
"Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi"
uygulanmaktadır.

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı
Olgunluk düzeyi
1
Kurumun
misyonuyla uyumlu
ve
stratejik
hedeflerini
gerçekleştirmeyi
sağlayacak
bir
yönetim modeli ve
organizasyonel
yapılanması
bulunmamaktadır.

2
Kurumun misyon
ve
stratejik
hedeflerine
ulaşmasını güvence
altına alan yönetim
modeli ve idari
yapılanması; tüm
süreçler
tanımlanarak,
süreçlerle uyumlu
yetki, görev ve
sorumluluklar

3
Kurumun misyon
ve
stratejik
hedeflerine
ulaşmasını güvence
altına alan yönetim
modeli ve idari
yapılanması,
süreçlerle uyumlu
olarak
ve
tüm
birimleri/alanları
(vakıf
yükseköğretim

4
Kurumunda
tüm
birimleri ve alanları
kapsayan
yönetim
modeli
ve
idari
yapılanması ile ilişkili
uygulamalardan elde
edilen
bulgular,
sistematik
olarak
izlenmekte,
paydaşların görüşleri
alınmakta ve izlem
sonuçları paydaşlarla

5
Kurumda
çok
sesliliği, etkin karar
vermeyi, değişime
uyum sağlamayı ve
paydaşların temsil
edilmesini güvence
altına
alan
ve
kurumsal amaçların
gerçekleştirilmesi
için gerekli ortamı
sağlayan yönetim
modeli ve idari

belirlenerek
tanımlanmıştır.
Ancak bu model
doğrultusunda
yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır
veya uygulamalar
tüm
birimleri
kapsamamaktadır.

kurumlarında
mütevelli heyet ve
tüm yükseköğretim
kurumlarında rektör
yardımcıları
ve
danışmanlar dâhil
olmak
üzere)
kapsayacak şekilde
oluşturulmuştur ve
bu
doğrultuda
yapılan
uygulamalardan
bazı sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu
sonuçların
izlenmesi
yapılmamaktadır.

birlikte
değerlendirilerek
önlemler alınmakta ve
ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
güncellemeler
gerçekleştirilmektedir.

yapılanması (yasal
düzenlemeler
çerçevesinde
kurumsal yaklaşım,
gelenekler,
tercihler) kurumun
tamamında
benimsenmiştir;
kurumun kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı
diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kanıtlar
⮚ Yönetim modeli ve organizasyon şeması
http://www.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/KS%C3%9C%202020%20PERFORMA
NS%20PROGRAMI_2001311101046894.pdf
⮚ Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan.pdf
⮚ Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını
uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar
http://www.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/KS%C3%9C%202020%20PERFORMA
NS%20PROGRAMI_2001311101046894.pdf
⮚ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42572
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40254
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42745
E.1.2. Süreç yönetimi
Olgunluk düzeyi
1
Kurumda eğitimöğretim, araştırmageliştirme,
toplumsal katkı ve
yönetim sistemine
ilişkin
süreçler
tanımlanmamıştır.

2
Kurumda eğitimöğretim, araştırmageliştirme,
toplumsal katkı ve
yönetim sistemine
ilişkin
süreçler
tanımlanmıştır.
Ancak uygulamalar
bu
süreçlerle
uyumlu
değildir
veya tüm birimleri

3
Kurumda
tüm
birimleri ve alanları
kapsayacak
şekilde
tüm
süreçler
tanımlanmıştır ve tüm
uygulamalar süreçler
doğrultusunda
uygulamalar
gerçekleştirilmektedir.
Ancak
süreç
performans sonuçları

4
Kurumda
tüm
birimleri ve alanları
kapsayacak
şekilde
yönetilen
süreçler
ilişkin
sonuçlar,
performans
göstergeleriyle
sistematik
olarak
izlenmekte,
paydaşların görüşleri
alınmakta ve izlem

5
Kurumda stratejik
hedeflerle uyumlu
ve tüm alanları
kapsayan
süreç
yönetim
modeli
sürdürülebilir
ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
kurumun
tamamında
benimsemiş
ve

kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

izlenmemekte
veya
süreç
performans
sonuçları
karar
almalarda
kullanılmamaktadır.

sonuçları paydaşlarla
birlikte
değerlendirilerek
önlemler alınmakta ve
ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
güncellemeler
gerçekleştirilmektedir.

güvence
altına
alınmıştır;
bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi
birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı
diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kanıtlar
⮚ Süreç yönetimi el kitabı
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan.pdf
http://strateji.ksu.edu.tr/depo/belgeler/BUMKO%20Kamu%20%C4%B0%C3%A7
%20Kontrol%20Rehberi_1506251139303785.pdf
 Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları
http://strateji.ksu.edu.tr/depo/belgeler/HARCAMA%20B%C4%B0R%C4%B0ML
ER%C4%B0%20KILAVUZU%20REHBER%202015WEB_1506111421515642.pdf
 Süreçler ile yönetim modeli arasındaki ilişki
http://strateji.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2016%20KS%C3%9C%20Eylem%20Plan%
C4%B1%20Revize%20_1605261450514548.pdf
 Süreç performans göstergeleri, izleme sistemi ve sonuçların değerlendirilmesi
örnekleri
(https://www.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21393)
⮚ Süreç iyileştirmelerinin listesi
(https://www.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21393)
⮚ Süreç değerlendirme raporları
(https://www.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21393)
⮚ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
⮚ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/strateji_formlar_kitabi2015.pdf

E.2. Kaynakların Yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi faaliyetleri, Personel Daire Başkanlığı tarafından; üniversitenin
hedefleri ve kurumsal stratejik planları doğrultusunda, işe uygun idari ve akademik insan gücü
alımını gerçekleştirmek ve insan gücünün üniversite bünyesinde, çalışan memnuniyeti yüksek
bir şekilde görev yapmasına imkân sağlamak amacı ile yürütülmektedir.
Üniversite İnsan Kaynakları Yönetiminin amacı doğru bir yönetim anlayışıyla; çalışan
memnuniyetini sağlayarak, etkin, etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmaktır.
Üniversite bu hedef ve stratejiler doğrultusunda, yenilikçi, özgürlükçü, esnek ve çok boyutlu
bakış açısını dil, din, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak, eşitlikçi bir yaklaşımla
yansıtarak, kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından yaşanmasını, motivasyon ve
performanslarının artmasını sağlama gayreti içerisindedir. Kurumda personelin
performansının en önemli göstergelerinden birisi olan Akademik Teşvik süreci başarı ile
sonuçlandırılmıştır.
Üniversitede idari birim yöneticileri, ilgili kurul ve komisyonlar tarafından yapılan
düzenlemeler, uygulanan stratejiler ve araştırmalar doğrultusunda hizmet ve çalışan kalitesini
artırmaya yönelik yenilikçi yaklaşım ve yöntemler uygulamaktadır.
Personel Daire Başkanlığı koordinasyonuyla kurumun bünyesinde iç ve dış kaynakları en etkili
şekilde kullanmak amacıyla birimlerin talebi ve oluşan iş gücü ihtiyacına istinaden kurum içi
görevlendirmeler ve yer değişiklikleri ile işe alım süreçleri, çalışanların kişisel gelişimini
desteklemek amacıyla yapılmaktadır.
Her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bütçenin onaylanması sonrası, Ocak ayında
Üniversite bütçesinin harcama birimlerine göre dağılımı yapılarak yönetim kurulunun bilgisine
sunulmakta, harcama birimlerine bildirilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca
harcama birimlerine ödenek gönderme belgesi düzenlenmesi için “Üst Yönetici Oluru”
alınmaktadır. Kurumsal düzeydeki, bütçe başlangıç ödeneklerini gösteren 12 aylık “Ayrıntılı
Finansman Programı” yürürlüğe girmektedir.
Ayrıntılı Finansman Programı Üniversitenin ilgili yıl ödeneklerinin hangi ayda ne kadarının
harcanabileceğini gösteren dağılım cetvelidir. E-bütçe sistemi ile Üniversite bütçesi (Mali
kaynakları) hazırlanmakta ve mali yıl içerisinde bütçenin izlenmesi ve değerlendirilmesi bu
sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Üniversiteye ait veya tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin
kaydı, ilgili mevzuatta belirlenen kişiler tarafından tutulmaktadır. Taşınır kayıtları birim
bazında düzenlenerek mevzuatla belirlenen süreler içerisinde Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına (Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimine) gönderilir. Bu kayıtlar Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı (Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi) tarafından
Üniversite bazında konsolide edilir ve taşınmaz kayıtları da eklenerek icmal cetvelleri
hazırlanır. Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi “Taşınır Mal Yönetmeliği” ve “Kamu
Bilgi Sistemi” modülü ile gerçekleştirilmektedir.
Her bir harcama biriminin bünyesinde bulunan taşınır ve taşınmazlar bu modüle
kaydedilmekte, bunların birimlere giriş ve çıkışlarının kontrolleri yine bu modül üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Taşınır Mal Yönetmeliğindeki yeni düzenlemeyle taşınır kaydı
yapan ve kontrolü yapanın ayrılması kaynak yönetiminin etkinliğini artırmıştır.

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi
Olgunluk düzeyi
1
Kurumda
insan
kaynakları
yönetimine ilişkin
tanımlı bir politika
ve
süreçler
bulunmamaktadır.

2
Kurumda
insan
kaynakları yönetimi
politikası
ile
bununla
uyumlu
olarak tanımlanmış
süreçleri
bulunmaktadır.
Ancak
bunları
hayata
geçirmek
üzere mekanizmalar
veya uygulamalar
bulunmamaktadır.

3x
Kurumun
insan
kaynakları
politikası
ve
stratejik hedefleri
ile uyumlu olarak,
insan
kaynakları
süreçleri
doğrultusunda
uygulamalar
bulunmaktadır ve
bu uygulamalardan
bazı sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemekte veya
karar
almalarda
kullanılmamaktadır.

4
Kurumda
tüm
birimleri kapsayan
insan
kaynakları
yönetimi
uygulamalarına
ilişkin
sonuçlar
sistematik
olarak
izlenmekte, paydaş
görüşleri alınmakta
ve izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

5
Kurumda stratejik
hedeflerle uyumlu
ve tüm alanları
kapsayan
insan
kaynakları yönetim
modeli
sürdürülebilir
ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
kurumun
tamamında
benimsemiş
ve
güvence
altına
alınmıştır;
bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi
birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı
diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kanıtlar
⮚ İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan.pdf
⮚ İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar
http://personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=8283
⮚ İdari personelin mevcut yeterliliklerinin beklenen görevlere uyumunun sağlanması ve
gelişimine yönelik hizmet içi eğitim uygulamaları
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42740
⮚ İdari personelin performansının değerlendirilmesinde kullanılan tanımlı süreçler
⮚ İdari personele yönelik ödüllendirme mekanizmaları ve uygulama örnekleri
⮚ Çalışan (akademik ve idari) memnuniyeti anketleri, uygulama sistematiği, anket
sonuçları ve iyileştirme örnekleri
(Anketlerin web sayfaları)
⮚ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40241
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42227
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42740
⮚ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41944
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40670
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42235
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42411

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi
Olgunluk düzeyi
1
Kurumda finansal
kaynakların
yönetimine ilişkin
tanımlı
süreçler
bulunmamaktadır.

2
Kurumda finansal
kaynakların
yönetimine ilişkin
tanımlı
süreçler
bulunmaktadır.
Ancak bu süreçler
doğrultusunda
yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır
veya
mevcut
uygulamalar
tüm
alanları
kapsamamaktadır.

3x
Kurumun stratejik
hedefleri ile uyumlu
olarak,
tanımlı
süreçlere
göre
finansal kaynakların
yönetimine ilişkin
uygulamalar
bulunmaktadır ve
bu uygulamalardan
bazı sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemekte veya
karar
almalarda
kullanılmamaktadır.

4
Kurumda
tüm
alanları kapsayacak
şekilde yürütülen
finansal kaynakların
yönetimi
uygulamalarına
ilişkin
sonuçlar
sistematik
olarak
izlenmekte, paydaş
görüşleri alınmakta
ve izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

5
Kurumda stratejik
hedeflerle uyumlu
ve tüm alanları
kapsayan finansal
kaynakların
yönetimi
sürdürülebilir
ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
kurumun
tamamında
benimsemiş
ve
güvence
altına
alınmıştır;
bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi
birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı
diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kanıtlar
⮚ Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar
(http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan.pdf)
(http://strateji.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20857)
(http://strateji.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20858)
(http://strateji.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20859)
⮚ Finansal kaynakların dağılımı (gelirler ve giderler bazında ayrı ayrı) ile kurumun
stratejisinin uyumu
(http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan.pdf)
(http://strateji.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20857)
(http://strateji.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20858)
(http://strateji.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20859)
⮚ Finansal kaynakların etkin ve verimli kullanıldığını gösteren kanıtlar
(http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan.pdf)
(http://strateji.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20857)
(http://strateji.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20858)
(http://strateji.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20859)
⮚ Finansal kaynaklardaki çeşitlilik
⮚ Finansal kaynakların planlama, kullanım ve izleme uygulamalarının kurumun
stratejik planı ile uyumu

(http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan.pdf)
(http://strateji.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20857)
(http://strateji.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20858)
(http://strateji.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20859)
⮚ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
⮚ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
E.3. Bilgi Yönetim Sistemi
Üniversitemiz faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesinin yanında, kurumsal
politikalar geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla birbirinden bağımsız ve gerektiğinde web
servisleri aracılığı ile etkileşim içerisinde olan birden fazla bilgi yönetim sistemi
kullanmaktadır.
Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin konularda birden fazla yöntemle bilgi toplanmaktadır. Üniversite
bünyesinde bulunan bilimsel araştırma projeleri birimi bilgi yönetim sistemi, üniversite BAP
projeleri ile ilgili bilgileri barındırmaktadır. Bu bilgi kaynağından üniversite BAP projelerine
ilişkin proje detaylarına ulaşılabilmektedir.
Kurum dışı projeler ve bu projelerin sayısı, kaynağı gibi bilgiler elektronik yazışma ortamında
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından takip edilmektedir. Ayrıca bu projelerden elde
edilen yayınlar, patentler gibi hususlar periyodik aralıklarla birimlerden istenerek
güncellenmekte, elektronik yazışma ortamında toplanmakta ve raporlanmaktadır. Bu bilgiler
ayrıca KASVES ortamında takip edilmektedir.
Bilgi yönetim sistemi bünyesinde bulunan gelişmiş özellikler sayesinde mezunlar,
akademisyenler ile aktif öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin ihtiyaç duyulan tüm
bilgileri hızlı bir şekilde elde edilebilmektedir. Bu sistemler kalite yönetim süreçlerine uyumlu
bir şekilde bilgi akışını desteklemektedir.
Otomasyon sistemlerinde bulunan veriler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesindeki
sunucularda barındırılmaktadır. Bu bilgilerin güvenliği hem sunuculardaki kullanıcı erişim
yetkileri, hem ağ erişim yetkileri tanımlanarak sağlanmaktadır. Bu şekilde sadece yetkili kişiler
yetkilendirilmiş bilgisayarlardan yetkilendirilmiş verilere erişebilmektedir. Sunucular anti
virüs ve güvenlik duvarı yazılımları ile korunmaktadır. Manuel olarak toplanan bilgiler
bilgisayar ortamında muhafaza edilmekte ve sadece ilgili personelin erişimine açık
bulunmaktadır
Üniversitede elektronik ortamda tutulan kurumsal bilgiler, belirli bir sistematik içinde, uygun
koruma ve depolama yöntemleri ile yetkisiz kullanım ve bilginin bozulmasını önleyici tedbirler
alınarak sürdürülebilirliği güvence altına alınmaktadır.

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi
Olgunluk düzeyi
1
Kurumda bilginin
edinimi,
saklanması ve
kullanılmasına
destek olacak
herhangi bir
bilişim sistemi
bulunmamaktadır.

2
Kurumda kurumsal
bilginin
edinimi,
saklanması
ve
kullanılmasına
destek olacak bilgi
yönetim sistemleri
bulunmaktadır.
Ancak bu sistemler
birbirleriyle
bütünleşik değildir
veya tüm alanları
kapsamamaktadır.

3x
Kurumda
tüm
alanları kapsayan,
tüm
süreçleri
destekleyen
(eğitim-öğretim,
araştırmageliştirme,
toplumsal
katkı,
kalite güvencesi) ve
entegre
bilgi
yönetim
sistemi
bulunmaktadır ve
bu
sistemin
kullanılması
yönünde
bazı
uygulamalar
bulunmaktadır.
Ancak bilgi sistemi
karar
almalarda
kullanılmamaktadır
ve
sistemin
kullanımıyla ilgili
sonuçlar
izlenmemektedir.

4
Kurumda
tüm
süreçleri destekleyen
entegre bilgi yönetim
sistemine
ve
kullanımına
ilişkin
sonuçlar
sistematik
olarak
izlenmekte,
paydaş
görüşleri
alınmakta ve izlem
sonuçları paydaşlarla
birlikte
değerlendirilerek
önlemler alınmakta ve
ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
güncellemeler
gerçekleştirilmektedir.

5
Kurumsal amaçlar
doğrultusunda
sürdürülebilir
ve
olgunlaşmış entegre
bilgi
yönetim
sistemi
kurumun
tamamında
benimsenmiş
ve
güvence
altına
alınmıştır;
bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi
birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı
diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kanıtlar
⮚ Bilgi yönetimi politikası ve kurumsal bilgi yönetimi modeli
http://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%2020182022%20Stratejik%20Plan.pdf
http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20765
http://strateji.ksu.edu.tr/depo/belgeler/BUMKO%20Kamu%20%C4%B0%C3%A7
%20Kontrol%20Rehberi_1506251139303785.pdf
⮚ Bilgi yönetim sistemi ve bu sistemin fonksiyonları
-Personel Bilgi Sistemi http://www.ksu.edu.tr/giris.aspx
-Öğrenci Bilgi Sistemi https://obs.ksu.edu.tr/
-Elektronik Belge Yönetim Sistemi http://ebys.ksu.edu.tr/enVision/Login.aspx
-Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Yönetim Sistemi http://bap.ksu.edu.tr/
-Personel Web Yönetim Sistemi
-Yemekhane Otomasyonu http://yesis.ksu.edu.tr/login.aspx
-Ek ders otomasyonu http://pbs.ksu.edu.tr/giris.aspx
-Formasyon Öğrenci Bilgi Sistemi https://formasyon.ksu.edu.tr/
-ÜSKİM
Numune
Kabul
ve
Ön
Muhasebe
Sistemi
http://uskimnumune.ksu.edu.tr/login.aspx
-Doğrudan Temin Yönetim Sistemi https://dogrudantemin.ksu.edu.tr/
-Personel Devam Kontrol Sistemi
-Alakart Hızlı Satış Sistemi http://panel.ksu.edu.tr/
-Çok Dilli Web Sitesi Modülü
-Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi https://eys.ksu.edu.tr/Account/LoginBefore
-Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

-KSÜ e-kütüphane Sistemi http://e-kutuphane.ksu.edu.tr/yordambt/yordam.php
-Kütüphane Mobil Uygulaması "Cep Kütüphanem"
-KSÜ Açık Erişim Arşiv Sistemi http://acikerisim.ksu.edu.tr:8080/xmlui/
-Hastane Kalite Yönetim Sistemi
-Eğitim Yönetimi Sistemi
-Öğrenci Mobil Uygulaması (Proliz / App Store, Google Play Store)
⮚ Bilginin elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasına ilişkin tanımlı
süreçler
http://kasves.ksu.edu.tr/login.aspx
⮚ Bilgi yönetim sistemi analiz sonuçlarının izlenmesi ve iyileştirme çalışmalarında
kullanılmasına ilişkin uygulamalar
http://kasves.ksu.edu.tr/login.aspx
⮚ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
https://www.yetenekkapisi.org/login

⮚ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
http://kasves.ksu.edu.tr/login.aspx
E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği
Olgunluk düzeyi
1
Kurumda
bilgi
güvenliği
ve
güvenirliğinin
sağlanmasına
ilişkin uygulamalar
bulunmamaktadır.

2
Kurumda
bilgi
güvenliği
ve
güvenirliğinin
sağlanmasına
yönelik
tanımlı
süreçler
ve
planlamalar
bulunmaktadır.
Ancak bu süreçler
doğrultusunda
yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır
veya uygulamalar
tüm
alanları
kapsamamaktadır.

3x
Kurumda bilgi
güvenliği ve
güvenirliğinin
sağlanmasına
yönelik bütünleşik
uygulamalar
bulunmakta ve bu
uygulamalardan
bazı sonuçlar elde
edilmektedir.
Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemekte veya
karar almalarda
kullanılmamaktadır.

4
Kurumda
bilgi
güvenliği
ve
güvenirliğinin
sağlanmasına
yönelik
uygulamalar
sistematik
olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

5
Kurumsal bilginin
güvenliği
ve
güvenirliği
sürdürülebilir
ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
kurumun
tamamında
benimsenmiş
ve
güvence
altına
alınmıştır;
bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi
birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı
diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kanıtlar
⮚ Bilgi güvenliğini ve güvenirliğini sağlamaya yönelik süreçler ve uygulamalar
https://bidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21469 (Bilgi İşlem Personel Görev
Tanımları)
⮚ Kişisel verilerin korunmasına ilişkin oluşturulan komisyon
⮚ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

E.4. Destek Hizmetleri
Çağın gereklerine uygun, hızlı, güvenli ve verimli bir hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla,
yerleşkelerde iç ve dış mekân temizliği, çevre düzeni ve bahçıvanlık hizmetleri ile yardımcı
hizmetlere yönelik hizmet alım ihaleleri ilgili harcama birimlerince hazırlanan teknik
şartnameler ve yasal prosedürler çerçevesinde yapılmaktadır. Yapılan mal ve hizmet alım
ihaleleri kapsamında üniversite hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve sağlanması
amacıyla yüklenici firmaların hizmet alanlarıyla ilgili denetim ve kontroller düzenli bir
şekilde yapılarak sözleşme hükümlerinin uygulanması sağlanmaktadır. Belirli dönemlerde
Sayıştay ve YÖK denetimi kapsamında teknik, idari ve mali denetimler de yapılmaktadır.
E 4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği
Olgunluk düzeyi
1
Kurumda, dışarıdan
temin
edilen
malların ve destek
hizmetlerinin
uygunluğunu
ve
kalitesini
değerlendirmek
üzere
tanımlı
kriterler ve süreçler
bulunmamaktadır.

2
Kurumda, dışarıdan
temin edilen destek
hizmetlerinin
ve
malların
uygunluğunu,
kalitesini
ve
sürekliliğini
güvence
altına
almak üzere bazı
tanımlı süreçler ve
mekanizmalar
(tedarik
süreci,
uygunluk ve kalite
kriterleri
gibi)
bulunmaktadır.
Ancak bu süreçler
doğrultusunda
yapılan
uygulamalar
bulunmamaktadır
veya uygulamalar
tüm
alanları
kapsamamaktadır.

3x
Kurumda, dışarıdan
temin edilen tüm
mallardan ve destek
hizmetlerinden
beklenen
kalite
düzeylerinin iç kalite
güvence
sistemi
kapsamında
planlanması,
değerlendirilip
iyileştirilmesi
yönünde uygulamalar
gerçekleştirilmektedir.
Ancak
bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemekte
veya
karar
almalarda
kullanılmamaktadır.

4
Kurumda,
dışarıdan tedarik
edilen tüm
hizmetlerin ve
malların kalitesini
güvence altına
almak üzere
tedarikçilerle yakın
işbirlikleri
yürütülmekte,
tedarikçilerin
performansı ve
memnuniyetleri
sistematik olarak
izlenerek
paydaşlarla birlikte
değerlendirilmekte
ve gerekli önlemler
alınmaktadır.

5
Kurumda dışarıdan
temin edilen mal ve
hizmetlerin kalite
düzeylerini,
kurumsal amaçlar
doğrultusunda
güvence
altına
almak üzere tedarik
zinciri
yönetilmektedir; bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi
birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı
diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kanıtlar
⮚ Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimine yönelik kurumsal politikalar
http://strateji.ksu.edu.tr/depo/belgeler/do%C4%9Frudan%20temin%20y%C3%B6
nergesi_1507071414101857.pdf
http://onlinehastane.ksu.edu.tr/HbysWeb/ESatinAlma/Ihaleler.aspx
http://strateji.ksu.edu.tr/depo/belgeler/SORUMLULAR%20VE%20SORUMLULU
KLAR%20son_1508191655345065.pdfTedarik edilen hizmetlerin, malların ve
tedarikçilerin listesi
http://idarimali.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7435
http://yapiisleri.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21910
⮚ Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler

⮚ Tedarikçi performansı değerlendirme yöntemi ve performans sonuçlarının kullanımı
örnekleri
⮚ Tedarikçilerle birlikte yapılan toplantı, süreçlere katılımını sağlayan mekanizmalar,
değerlendirme ve işbirliği örnekleri
http://idarimali.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7435
http://yapiisleri.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21910
⮚ Tedarikçilerin memnuniyetini ölçmek üzere kullanılan anketler ve sonuçları
⮚ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik
Faaliyet raporları, performans programları, yatırım izleme ve değerlendirme raporları,
kurumsal mali durum ve beklentiler raporları yıllık olarak rapor edilmektedir. Kurumun
faaliyetleri ile ilgili güncel veriler kurumsal web sayfası, basılı yayınlar, sosyal medya,
davetler, bildiriler, bültenler ve basın kuruluşları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Güncel tüm faaliyetler kurumsal web sayfasında bulunurken, geçmişe dönük faaliyetlere
ilişkin bilgiler de arşivde kamuoyunun erişimine açıktır. KSÜ Rektörlüğü Üniversitemizde
gerçekleştirilen faaliyetler hakkında periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirici toplantılar
düzenleyerek basın mensuplarıyla bir araya gelmekte ve TV Programlarına katılım
sağlamaktadır.
Kurum içerisindeki her bir alt birimin periyodik aralıklarla kamuoyu ile paylaşılan bilgileri
güncellemesi ve kontrolü yapılmaktadır. İç kontrol güvence beyanı ve mali hizmetler birim
yöneticisinin beyanı ile kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği
güvence altına alınmaktadır.
Kurum, kalite güvencesi sistemi ile yönetim ve idari sistemine yönelik faaliyetleri, Ölçme ve
İzleme Sistemi kapsamında hazırladığı raporlar ve değerlendirmelere göre yürütmekte, tespit
edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler doğrultusunda yeni düzenlemeler ve geliştirmeler
devam etmektedir.
Üniversitede her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin
sağlanması, kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amacıyla;
- Görev, yetki ve sorumluluklar birim iş akış süreçlerinde açık olarak tanımlanmıştır.
- Hükumet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin
hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile
raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması için gerek sanal ortamda gerek diğer
bilgilendirme yöntemleri ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
- Kurumun yürüttüğü iş, işlem ve kurumun performansına ilişkin iç ve dış hesap verilebilirlik
kapsamında her yıl düzenli olarak idare faaliyet raporları yayınlanmaktadır. Bu raporların
tamamı Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanmaktadır.
- Kurumun yürüttüğü çalışma ve faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bültenler, sosyal ve
bilimsel dergiler kullanılmaktadır. Kurumumuz adına hazırlanan bültenler dönemsel olarak
kurumumuzun www.ksu.edu.tr ana sayfasında yayınlanmaktadır. Ayrıca birimler bazında
yapılan üniversite içi ve dışı araştırmaların sonuçları farklı alanlardaki bilimsel dergilerde web

sayfası aracılığıyla araştırmacılara ve ilgililere açıktır. Dergiler ulusal Dergipark sistemi
üzerinden çalışmaktadır.
E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme
Olgunluk düzeyi
1
Kurumun
faaliyetlerine ilişkin
kamuoyunu
bilgilendirmemek
üzere
tanımlı
ilkeleri
ve
mekanizmaları
bulunmamaktadır.

2
Kurum,
faaliyetlerine ilişkin
kamuoyunu
bilgilendirmeyi
ilkesel
olarak
benimsemek üzere
bir
politika
tanımlamış,
kamuoyunu
bilgilendirme
yöntem
ve
süreçlerini
belirlemiştir. Ancak
bu
politika
ve
süreçler
doğrultusunda
yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır
veya uygulamalar
tüm
alanları
kapsamamaktadır.

3x
Kurumun
kamuoyunu
bilgilendirmek
üzere
belirlediği
ilkeler ve süreçler
doğrultusunda, tüm
alanları kapsayan
kamuoyunu
bilgilendirme
uygulamalarından
bazı sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemekte veya
karar
almalarda
kullanılmamaktadır.

4
Kurumun
kamuoyunu
bilgilendirme
faaliyetlerine ilişkin
bulgular
izlenmekte, paydaş
görüşleri alınmakta
ve izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

5
Kurumun
kamuoyunu
bilgilendirme
faaliyetleri
kurumsal amaçlar
ve
değerler
doğrultusunda,
sürdürülebilir
ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
güvence
altına
alınmış ve kurumun
tamamında
benimsenmiştir; bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi
birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı
diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kanıtlar
⮚ Kamuoyunu bilgilendirme ile ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve
ilkeler
http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20765
⮚ Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgilerin paylaşım kanalları
https://www.ksu.edu.tr/
https://www.facebook.com/ksu.edu.tr
https://www.instagram.com/ksu.edu.tr/
https://twitter.com/ksuedutr
https://www.linkedin.com/school/ksuedutr/
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42762
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41713
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43191
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=36218

⮚ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43001
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42731
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42535
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41625
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41534

http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40948
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41605
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41002

⮚ İç ve dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme durumuyla ilgili olarak memnuniyeti
ve geri bildirimleri
http://skdb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7591
⮚ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42745
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41984
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42029
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43001
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=43001
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=16530
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42731
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=42535
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41625
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41534
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=40948
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41605
http://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=41002

E.5.2. Hesap verme yöntemleri
Olgunluk düzeyi
1
Kurumun hesap
verme yöntemleri
ve mekanizmaları
bulunmamaktadır.

2
Kurum
hesap
vermeyi
ilkesel
olarak benimsemiş,
yöntem
ve
süreçlerini
belirlemiştir. Ancak
bu
ilkeler
ve
süreçler
doğrultusunda
yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır
veya uygulamalar
tüm
alanları
kapsamamaktadır.

3x
Kurumun
hesap
vermek
üzere
benimsemiş olduğu
ilkeler ve süreçler
doğrultusunda
yaptığı
uygulamalardan
bazı sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak
bu uygulamaların
sonuçları
izlenmemekte veya
karar
almalarda
kullanılmamaktadır.

4
Kurumun
hesap
verme faaliyetleri
sonucunda
elde
edilen
bulgular
izlenmekte, paydaş
görüşleri alınmakta
ve izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

5
Kurumun
hesap
verme
ilkeleri,
kurumsal amaçlar
ve
değerler
doğrultusunda,
sürdürülebilir
ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
güvence
altına
alınmış ve kurumun
tamamında
benimsenmiştir; bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi
birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir

kısmı
diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kanıtlar
⮚ Hesap verebilirlikle ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler
http://kalite.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20765
⮚ Hesap vermeyi güvence altına alan mekanizmalar ve uygulama örnekleri
(https://www.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=21393)
(http://strateji.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=20857)
⮚ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
⮚ İç ve dış paydaşların hesap verme yöntemleri konusundaki memnuniyeti ve geri
bildirimleri
⮚ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

