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A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

1) İletişim Bilgileri: 

Doç.Dr. Yasin EREN 

Kurum Kalite Komisyonu Başkanı 

Adres: Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Taşlıca Mah. Afyon Cad. No:69 Şuhut/AFYONKARAHİSAR  

Tel No: (272) 218 31 86  

e-mail: yasin.eren@afsu.edu.tr 

 

2) Tarihsel Gelişimi 

Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 7141 sayılı Kanunun Ek madde 195. bendine 

göre Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Afyonkarahisar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Yüksekokulumuz’da açılmasına izin verilen altı program bulunmaktadır. Bu programlar 

arasında Tıbbi Patoloji Teknikleri, Fizyoterapi, Radyoterapi, Çocuk Gelişimi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve İlk ve Acil Yardım Programları 

yer almaktadır. 09.05.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h 

maddeleri uyarınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ile İlk ve Acil Yardım programına öğrenci alınması kabul 

edilmiştir. 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına 41 öğrenci ve İlk ve Acil Yardım Programına 40 

öğrenci alınarak %100 doluluk oranıyla eğitim ve öğretime başlanmıştır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında da Patoloji Teknikleri Programı 

%100 doluluk oranı ile açılmıştır. Yüksekokulumuz’ da mevcut öğrenci sayımız 196’ dır. Okulumuzda Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

Programı’nda 4, İlk ve Acil Yardım Programı’nda 4 ve Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programında 3 olmak üzere toplam 11 akademik personel 

ve 1 yüksekokul sekreteri ile 2 memurdan oluşan idari personel bulunmaktadır. Akademik personelimiz arasında 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi 

ve 6 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yapılan protokol gereği, 

Yüksekokulumuz Şuhut Meslek Yüksekokulu binasını beraber kullanmaktadır. Yüksekokulumuzda 3 Akademik Personel Çalışma Odası, 3 İdari 

Personel Çalışma Odası ve 3 sınıf, 1 uygulama sınıfı ve 1 laboratuvar bulunmaktadır. 

 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 

Kurum Misyonu 

Üniversitemiz ilkelerini temel alarak bilimsel bilgi ve evrensel değerler ışığında, insan sağlığı ve etik değerlere önem veren, sağlık sektöründe 

ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet verebilecek, lider nitelikli sağlık personelleri yetiştirmektir. Ayrıca, ülkemizin sosyal ve ekonomik 

kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın üretken, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamaktır.   

 

mailto:yasin.eren@afsu.edu.tr


 

Kurum Vizyonu  

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak evrensel bilim ilkeleri ışığında, dünya 

standartlarında bilgi üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara çözüm olabilecek çalışmalar yapmak, küresel rekabet koşullarına hazır nesiller 

yetiştirmek, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip bir kurum olmaktır. Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu gerek derslerinin niteliği, 

gerek diğer Meslek Yüksekokulu bölümlerinde yer alan derslerin bir kısmını karşılaması bakımından üniversitenin genel yapısı içerisinde önemli 

bir rol üstlenmiş bulunmaktadır. Mevcut öğretim elemanlarının sürekli ve üst düzeyde gelişmesini sağlayarak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla 

işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, hem ülkenin bilim alanlarında daha ön sıralara gelmesi hem de eğitim 

öğretimin daha kaliteli ve çağdaş düzeye erişmesi hedeflenmektedir.  

 

Stratejik Amaç ve Hedefler 

Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, kalkınma planları ilke ve hedefleri ile 

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda Yüksekokul hedeflerimiz; 

- Ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,  

- Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla iş birliği 

yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak,  

- Kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, 

- Farklı ülke, kurum ve işletmelerle Ar-ge faaliyetleri yürütmek ve geliştirmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-EĞİTİM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

B.1. Misyon, Vizyon ve Stratejik Amaç ve Hedefler 

 1 2 3 4 5 

B.1.1.Misyon, vizyon, stratejik 

amaç ve hedefler 

• Yüksekokulumuz misyonu 

ve vizyonu kurum web 

sitemizde yayınlanmıştır. 

Aynı zamanda yıllık 

oluşturulan faaliyet raporları 

ile örtüşmektedir ve İç 

Kontrol Standartlarımızla da 

uyumludur. 

• Kurumumuzun stratejik 

amaç ve hedefleri 

bulunmaktadır.  

Kurumda stratejik 

plan kapsamında 

tanımlanmış 

misyon, 

vizyon, stratejik 

amaçlar 

bulunmamaktadır. 

Kurumun stratejik 

plan kapsamında 

tanımlanmış ve 

kuruma özgü 

misyon, vizyon, 

stratejik amaç ve 

hedefleri 

bulunmaktadır. 

Kurumun genelinde 

stratejik amaçlar ve 

hedeflerle uyumlu 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Stratejik amaç ve 

hedefler 

doğrultusunda 

gerçekleştirilen 

uygulamalar 

izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

  x   

Kanıtlar:  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/vizyonumuz/  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/misyonumuz-2/  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2020-birim-faaliyet-raporu/  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/ic-kontrol-standartlari/  
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B-EĞİTİM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

B.1. Misyon, Vizyon ve Stratejik Amaç ve Hedefler 

 1 2 3 4 5 

B.1.2. Kalite Güvencesi; Eğitim 

ve Öğretim; Araştırma ve 

Geliştirme; Toplumsal Katkı ve 

Yönetim Politikaları  

• Yüksekokulumuzun Eğitim-

Öğretim Politikası 

bulunmakta olup web 

sitemizde yayınlanmıştır. 

• Bu politika birim 

çalışanlarınca bilinir ve 

paylaşılır. Politika belgesi 

yalın, somut, gerçekçidir.  

• Yüksekokulumuz kalite 

güvencesi politikası 

bulunmamaktadır.  

• Aynı şekilde eğitim ve 

öğretim (uzaktan eğitimi de 

kapsayacak şekilde), 

araştırma ve geliştirme, 

toplumsal katkı ve yönetim 

sistemi politikaları 

geliştirilecektir. 

Kurumun tanımlı 

politikaları 

bulunmamaktadır. 

Kurumda ilan 

edilmiş tanımlı 

politikalar 

bulunmaktadır.  

 

Kurumun birbiriyle 

ilişkilendirilmiş, 

tüm birimleri 

tarafından 

benimsenen ve 

paydaşlarınca 

bilinen politikaları 

ve bu politikalarla 

uyumlu 

uygulamaları 

bulunmaktadır. 

Bu politikalar ve 

bağlı uygulamalar 

izlenmekte ve ilgili 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmektedir. 

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır 

 x    

Kanıtlar:  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/egitim-ogretim-politikasi/ 
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B-EĞİTİM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

B.2. İç Kalite Güvencesi 

 1 2 3 4 5 

B.2.1. Kalite Komisyonu 

• Birimin Kalite Komisyonu 

ve komisyondaki üyelerin 

görev tanımları 

oluşturulmuştur.  

• Bununla birlikte Kalite 

Komisyonu süreç ve 

uygulamaları tanımlı 

değildir.  

 

Kurumda kalite 

güvencesi 

Süreçlerini 

yürütmek üzere 

oluşturulmuş bir 

kalite komisyonu 

bulunmamaktadır. 

Kalite 

komisyonunun 

yetki, görev ve 

sorumlulukları ile 

organizasyon yapısı 

tanımlanmıştır. 

Kalite komisyonu 

kurumun kalite 

güvencesi 

çalışmalarını 

etkin, kapsayıcı, 

katılımcı, şeffaf ve 

karar alma 

mekanizmalarında 

etkili biçimde 

yürütmektedir. 

Kalite komisyonu 

çalışma biçimi ve 

işleyişi izlenmekte 

ve bağlı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

  x   

Kanıtlar:  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/15/kalite-kurulu/ 
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B-EĞİTİM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

B.2. İç Kalite Güvencesi 

 1 2 3 4 5 

B.2.2. İç kalite güvencesi 

mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, 

takvim, birimlerin yapısı) 

• İç Kalite Kontrol 

kapsamında hangi işlem, 

süreç, mekanizmaların 

devreye gireceği 

planlanmıştır ve akış 

şemaları belirlidir. 

• Sorumluluklar ve yetkiler 

tanımlanmıştır. 

• Birime ait kalite güvencesi 

rehberi gibi, politika 

ayrıntılarının yer aldığı 

erişilebilen ve güncellenen 

bir doküman 

oluşturulacaktır. 

Kurumun 

tanımlanmış bir iç 

kalite güvencesi 

sistemi 

bulunmamaktadır. 

Kurumun iç kalite 

güvencesi 

süreç ve 

mekanizmaları 

tanımlanmıştır. 

İç kalite güvencesi 

sistemi kurumun 

geneline yayılmış, 

şeffaf ve bütüncül 

olarak 

yürütülmektedir. 

İç kalite güvencesi 

sistemi 

mekanizmaları 

izlenmekte ve ilgili 

paydaşlarla birlikte 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

  x   

Kanıtlar:  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/ic-kontrol-standartlari/ 
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B-EĞİTİM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

B.2. İç Kalite Güvencesi 

 1 2 3 4 5 

B.2.3. Liderlik ve kalite 

güvencesi kültürü 

• Rektörlük ve süreç 

liderlerinin kalite 

güvencesi bilinci, sahipliği 

ve birim iç kalite 

güvencesi sisteminin 

oluşturulmasına liderlik 

etmesi gelişmiş 

düzeydedir.  

• Aynı şekilde birimlerde 

liderlik anlayışı ve 

koordinasyon kültürü 

yerleşmiştir. 

Kurumdaki liderlik 

yaklaşımları kalite 

güvencesi 

kültürünün 

gelişimini 

desteklememektedir. 

Kurumda kalite 

güvencesi kültürünü 

destekleyen 

liderlik yaklaşımı 

oluşturmak 

üzere planlamalar 

bulunmaktadır. 

Kurumun geneline 

yayılmış, kalite 

güvencesi 

kültürünün 

Gelişimini 

destekleyen 

Liderlik 

uygulamaları 

bulunmaktadır. 

Liderlik uygulamaları 

ve bu uygulamaların 

kalite güvencesi 

kültürünün gelişimine 

katkısı izlenmekte 

ve bağlı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

  x   

• https://strateji.afsu.edu.tr/  
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B-EĞİTİM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

B.3. Paydaş Katılımı 

 1 2 3 4 5 

B.3.1. İç ve dış paydaşların kalite 

güvencesi, eğitim ve öğretim, 

araştırma ve geliştirme, yönetim 

ve uluslararasılaşma süreçlerine 

katılımı 

• İç ve dış paydaşların karar 

alma, yönetişim ve 

iyileştirme süreçlerine 

katılım mekanizmaları 

tanımlanmamıştır. 

Kurumun iç kalite 

güvencesi 

sistemine paydaş 

katılımını 

sağlayacak 

mekanizmalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumda kalite 

güvencesi, eğitim ve 

öğretim, araştırma 

ve geliştirme, 

toplumsal 

katkı, yönetim 

sistemi ve 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin PUKÖ 

katmanlarına paydaş 

katılımını sağlamak 

için planlamalar 

bulunmaktadır. 

Tüm süreçlerdeki 

PUKÖ katmanlarına 

paydaş katılımını 

sağlamak üzere 

Kurumun geneline 

yayılmış 

mekanizmalar 

bulunmaktadır. 

Paydaş katılım 

mekanizmalarının 

işleyişi izlenmekte ve 

bağlı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

C.1 Programların Tasarımı ve Onayı 

 1 2 3 4 5 

C.1.1 Programların Tasarımı ve 

Onayı 

• Programların amaçları ve 

öğrenme çıktıları 

(kazanımları) oluşturulmuş, 

• TYYÇ ile uyumu 

belirtilmiştir.  

• Program yeterlilikleri 

belirlenirken birimin 

misyon ve vizyonu göz 

önünde bulundurulmuştur.  

• Program tasarımına paydaş 

katılımı da eklenecektir. 

Kurumda 

programların 

tasarımı ve onayına 

ilişkin süreçler 

tanımlanmamıştır.  

Kurumda 

programların 

tasarımı ve onayına 

ilişkin ilke, yöntem, 

TYYÇ ile uyum ve 

paydaş katılımını 

içeren tanımlı 

süreçler 

bulunmaktadır. 

Tanımlı süreçler 

doğrultusunda; 

Kurumun genelinde, 

tasarımı ve onayı 

gerçekleşen 

programlar, 

programların amaç 

ve öğrenme 

çıktılarına uygun 

olarak 

yürütülmektedir. 

Programların tasarım 

ve onay süreçleri 

sistematik 

olarak izlenmekte ve 

ilgili paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır 

  x   

Kanıtlar:  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/ 
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C.EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

C.1 Programların Tasarımı ve Onayı 

 1 2 3 4 5 

C.1.2 Programın Ders Dağılım 

Dengesi 

• Programın ders dağılımına 

ilişkin ilke, kural ve 

yöntemler tanımlı değildir.  

• Farklı disiplinleri tanıma 

imkanlarına ilişkin tanımlı 

süreçler bulunmamaktadır.  

 

Ders dağılımına 

ilişkin, ilke 

ve yöntemler 

tanımlanmamıştır. 

Ders dağılımına 

ilişkin olarak 

alan ve meslek 

bilgisi ile genel 

kültür dersleri 

dengesi, zorunlu- 

seçmeli ders 

dengesi, kültürel 

derinlik kazanma, 

farklı disiplinleri 

tanıma imkânları 

gibi 

boyutlara yönelik 

ilke ve yöntemleri 

içeren tanımlı 

süreçler 

bulunmaktadır. 

Programların 

genelinde ders 

bilgi paketleri, 

tanımlı 

süreçler 

doğrultusunda 

hazırlanmış ve ilan 

edilmiştir. 

 

Programlarda ders 

dağılım dengesi 

izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

  X   

Kanıtlar:  

https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/


 

 

C.EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

C.1 Programların Tasarımı ve Onayı 

 1 2 3 4 5 

C.1.3 Ders Kazanımlarının 

Program Çıktılarıyla Uyumu 

• Derslerin öğrenme 

kazanımları tanımlanmış ve 

program çıktıları ile ders 

kazanımları eşleştirmesi 

oluşturulmuştur.  

• Kazanımların ifade şekli 

öngörülen bilişsel, duyuşsal 

seviyeyi belirtmektedir.  

 

Ders kazanımları 

program çıktıları 

ile 

eşleştirilmemiştir.  

 

Ders kazanımlarının 

oluşturulması ve 

program çıktılarıyla 

uyumlu hale 

getirilmesine ilişkin 

ilke, yöntem ve 

sınıflamaları 

içeren tanımlı 

süreçler 

bulunmaktadır. 

 

Ders kazanımları 

programların 

genelinde program 

çıktılarıyla 

uyumlandırılmıştır 

ve ders bilgi 

paketleri ile 

paylaşılmaktadır. 

 

Ders kazanımlarının 

program çıktılarıyla 

uyumu izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir. 

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

  x   

Kanıtlar:  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/ 
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C.EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

C.1 Programların Tasarımı ve Onayı 

 1 2 3 4 5 

C.1.4 Öğrenci İş Yüküne Dayalı 

Ders Tasarımı 

• Tüm derslerin AKTS değeri 

web sayfası üzerinden 

paylaşılmaktadır.  

• Staj ve mesleğe ait 

uygulamalı öğrenme 

fırsatları mevcuttur ve 

öğrenci iş yükü ve kredi 

çerçevesinde 

değerlendirilmektedir.  

• Dersler öğrenci iş yüküne 

dayalı olarak tasarlanmıştır.  

 

Dersler öğrenci iş 

yüküne 

dayalı olarak 

tasarlanmamıştır.  

Programlarda 

öğrenci iş 

yükü izlenmekte ve 

buna 

göre ders tasarımı 

güncellenmektedir. 

 

Öğrenci iş yükünün 

nasıl 

hesaplanacağına 

ilişkin staj, 

mesleki uygulama 

hareketlilik gibi 

boyutları 

içeren ilke ve 

yöntemlerin 

yer aldığı tanımlı 

süreçler* 

bulunmaktadır. 

 

Dersler öğrenci iş 

yüküne 

uygun olarak 

tasarlanmış, 

ilan edilmiş ve 

uygulamaya 

konulmuştur 

Programlarda öğrenci 

iş yükü izlenmekte ve 

buna göre ders 

tasarımı 

güncellenmektedir. 

 

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

  x   

 

Kanıtlar:  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/


 

 

 

 

 

 

 

C.EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

C.1 Programların Tasarımı ve Onayı 

 1 2 3 4 5 

C.1.5 Ölçme ve Değerlendirme 

Sistemi  

• Birimde bütüncül bir 

ölçme-değerlendirme 

sistemi vardır.  

• Ölçme-değerlendirme için 

ana ilke ve kurallar 

tanımlıdır.  

• Ölçme ve değerlendirme 

sisteminin ana kuralları 

oluşturulmuştur.  

 

 

Kurumun ölçme ve 

değerlendirme 

sistemi 

bulunmamaktadır. 

 

Kurumda bütüncül 

bir ölçme 

ve değerlendirme 

sistemi 

kurmak için 

tanımlanmış ilke 

ve kurallar 

bulunmaktadır. 

 

Kurumun genelinde 

bu ilke 

ve kuralara uygun 

ölçme ve 

değerlendirme 

uygulamaları 

yürütülmektedir. 

 

Kurumda ölçme ve 

değerlendirme 

uygulamaları 

izlenmekte ve izlem 

sonuçlarına göre 

ölçme ve 

değerlendirme 

sisteminde 

iyileştirme 

yapılmaktadır. 

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

  x   

 

Kanıtlar:  

• https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24823&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5 

• https://engelsiz.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/26/2021/02/engelli-%C3%B6%C4%9Frenci-

s%C4%B1nav-uygulama-usul-ve-esaslar%C4%B1.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24823&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://engelsiz.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/26/2021/02/engelli-%C3%B6%C4%9Frenci-s%C4%B1nav-uygulama-usul-ve-esaslar%C4%B1.pdf
https://engelsiz.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/26/2021/02/engelli-%C3%B6%C4%9Frenci-s%C4%B1nav-uygulama-usul-ve-esaslar%C4%B1.pdf


 

 

 

 

C.EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

C.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

 1 2 3 4 5 

C.2.1. Öğrenci kabulü, önceki 

öğrenmenin tanınması ve 

kredilendirilmesi 

• Öğrenci kabulüne ilişkin 

ilke ve kuralları 

tanımlanmış ve ilan 

edilmiştir.  

• Bu ilke ve kurallar birbiri 

ile tutarlı olup, uygulamalar 

şeffaftır.  

• Diploma, sertifika gibi 

belge talepleri titizlikle 

takip edilmektedir. 

• Önceki öğrenmenin (örgün, 

yaygın, uzaktan/karma 

eğitim ve serbest öğrenme 

yoluyla edinilen bilgi ve 

becerilerin) tanınması ve 

kredilendirilmesi 

yapılmaktadır. 

Kurumda öğrenci 

kabulü, önceki 

öğrenmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesine 

ilişkin süreçler 

tanımlanmamıştır. 

Kurumda öğrenci 

kabulü, önceki 

öğrenmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesine 

ilişkin ilke, kural ve 

bağlı planlar 

bulunmaktadır. 

Kurumun genelinde 

planlar dahilinde 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Öğrenci kabulü, 

önceki öğrenmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesine 

ilişkin süreçler 

izlenmekte, 

iyileştirilmekte ve 

güncellemeler ilan 

edilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

    x 

Kanıtlar:  

• https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf 

• https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5  

 

 

 

 

 

 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


 

C-EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

C.3 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 1 2 3 4 5 

C.3.1 Öğretim Yöntem ve 

Teknikleri 

• Öğretim yöntemi öğrenciyi 

aktif hale getiren ve 

etkileşimli öğrenme 

odaklıdır.  

• Tüm eğitim türleri 

içerisinde (örgün, uzaktan, 

karma) o eğitim türünün 

doğasına uygun; öğrenci 

merkezli, yetkinlik temelli, 

süreç ve performans odaklı 

disiplinlerarası, bütünleyici, 

vaka/uygulama temelinde 

öğrenmeyi önceleyen 

yaklaşımlara yer verilir.  

Öğrenme-öğretme 

süreçlerinde 

öğrenci merkezli 

yaklaşımlar 

bulunmamaktadır. 

Öğrenme-öğretme 

süreçlerinde öğrenci 

merkezli yaklaşımın 

uygulanmasına 

yönelik ilke, kural 

ve planlamalar 

bulunmaktadır. 

Programların 

genelinde öğrenci 

merkezli öğretim 

yöntem teknikleri 

tanımlı süreçler 

doğrultusunda 

uygulanmaktadır. 

Öğrenci merkezli 

uygulamalar 

izlenmekte ve ilgili 

iç paydaşların 

katılımıyla 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 
 

x   

Kanıtlar:  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/


 

C-EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

C.3 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 1 2 3 4 5 

C.3.2 Ölçme ve Değerlendirme 

• Ölçme ve değerlendirmenin 

sürekliliği (çoklu sınav 

olanakları; bazıları süreç 

odaklı (formatif), ödev, 

proje, portfolyo gibi 

yöntemlerle sağlanmakta, 

çıktı temelli değerlendirme 

yapılmaktadır.  

• Ders kazanımlarına ve 

eğitim türlerine (örgün, 

uzaktan, karma) uygun 

sınav yöntemleri 

planlamakta ve 

uygulanmaktadır. 

Programlarda 

öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirme 

yaklaşımları 

bulunmamaktadır. 

Öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirmeye 

ilişkin ilke, kural ve 

planlamalar 

bulunmaktadır. 

Programların 

genelinde öğrenci 

merkezli ve 

çeşitlendirilmiş 

ölçme ve 

değerlendirme 

uygulamaları 

bulunmaktadır. 

Öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirme 

uygulamaları 

izlenmekte ve ilgili 

iç paydaşların 

katılımıyla 

iyileştirilmektedir 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 
 

 X  

Kanıtlar:  

• https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24823&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5 

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24823&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/


 

C-EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

C.3 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 1 2 3 4 5 

C.3.3.Öğrenci Geri Bildirimleri 

• Öğrenci görüşünü 

sistematik olarak alabilecek 

bir sistem 

bulunmamaktadır. 

• Öğrenci şikayetleri ve/veya 

önerileri için muhtelif 

kanallar oluşturulacaktır. 

Kurumda öğrenci 

geri bildirimlerinin 

alınmasına yönelik 

mekanizmalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumda öğretim 

süreçlerine ilişkin 

olarak öğrencilerin 

geri bildirimlerinin 

(ders, dersin öğretim 

elemanı, program, 

öğrenci iş yükü vb.) 

alınmasına ilişkin 

ilke ve kurallar 

oluşturulmuştur. 

Programların 

genelinde öğrenci 

geri bildirimleri (her 

yarıyıl ya da her 

akademik yıl 

sonunda) 

alınmaktadır. 

Tüm programlarda 

öğrenci geri 

bildirimlerinin 

alınmasına ilişkin 

uygulamalar 

izlenmekte ve 

öğrenci katılımına 

dayalı biçimde 

iyileştirilmektedir. 

Geri bildirim 

sonuçları karar 

alma süreçlerine 

yansıtılmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 
x    

Kanıtlar: 

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/ic-kontrol-standartlari/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/ic-kontrol-standartlari/


 

 

C-EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

C.3 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 1 2 3 4 5 

C.3.4. Akademik danışmanlık 

• Öğrencinin akademik 

gelişimini takip eden, yön 

gösteren, akademik 

sorunlarına ve kariyer 

planlamasına destek olan 

bir danışman öğretim 

elemanı bulunmaktadır. 

• Öğrencilerin 

danışmanlarına erişimi 

kolaydır ve çeşitli erişimi 

olanakları (yüz yüze, 

çevrimiçi) bulunmaktadır. 

Kurumda tanımlı 

bir akademik 

danışmanlık süreci 

bulunmamaktadır. 

Kurumda 

öğrencinin 

akademik ve kariyer 

gelişimini 

destekleyen bir 

danışmanlık 

sürecine ilişkin 

tanımlı ilke ve 

kurallar 

bulunmaktadır. 

Kurumda akademik 

danışmanlık ilke ve 

kurallar dahilinde 

yürütülmektedir. 

Kurumda akademik 

danışmanlık 

hizmetleri 

izlenmekte ve 

öğrencilerin 

katılımıyla 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

  
 

x  

Kanıtlar:  

 

• https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24823&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5 

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/danisman-ve-danismanlik-saatleri/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24823&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/danisman-ve-danismanlik-saatleri/


 

C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

C. 4. Öğretim Elemanları 

 1 2 3 4 5 

C.4.2 Öğretim yetkinliği 

 

• Öğretim yetkinliği (Aktif 

öğrenme, ölçme 

değerlendirme, yenilikçi 

yaklaşımlar, materyal 

geliştirme, yetkinlik 

kazandırma ve kalite güvence 

sistemi) Kurumun öğretim 

elemanlarının; öğrenci 

merkezli öğrenme, uzaktan 

eğitim, ölçme değerlendirme, 

materyal geliştirme ve kalite 

güvencesi sistemi gibi 

alanlardaki yetkinliklerinin 

geliştirilmesine ilişkin planlar 

bulunmaktadır. 

 

Kurumda öğretim 

elemanlarının 

öğretim 

yetkinliğini 

geliştirmek üzere 

planlamalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumun öğretim 

elemanlarının; 

öğrenci 

merkezli öğrenme, 

uzaktan 

eğitim, ölçme 

değerlendirme, 

materyal 

geliştirme ve kalite 

güvencesi sistemi 

gibi 

alanlardaki 

yetkinliklerinin 

geliştirilmesine 

ilişkin planlar 

bulunmaktadır. 

Kurumun genelinde 

öğretim 

elemanlarının 

öğretim 

yetkinliğini 

geliştirmek üzere 

uygulamalar vardır. 

Öğretim 

yetkinliğini 

geliştirme 

uygulamalarından 

elde edilen 

bulgular 

izlenmekte ve 

izlem 

sonuçları öğretim 

elamanları 

ile birlikte 

irdelenerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

  x   

Kanıtlar:  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/ 

•  
 

 

https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/


 

C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

C.4. Öğretim Elemanları 

 1 2 3 4 5 

C.4.3. Eğitim Faaliyetlerine 

Yönelik Teşvik ve Ödüllendirme 

• Teşvik ve 

ödüllendirme 

bulunmamaktadır. 

Öğretim kadrosuna 

yönelik teşvik ve 

ödüllendirilme 

mekanizmaları 

bulunmamaktadır. 

Teşvik ve 

ödüllendirme 

mekanizmalarının; 

yetkinlik temelli, 

adil ve şeffaf 

biçimde 

oluşturulmasına 

yönelik planlar 

bulunmaktadır. 

Teşvik ve 

ödüllendirme 

uygulamaları kurum 

geneline yayılmıştır. 

Teşvik ve ödül 

uygulamaları 

izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

C.5. Öğrenme kaynakları 

 1 2 3 4 5 

C.5.1 Öğrenme ortamı ve 

kaynakları 

• Kurumun eğitim-öğretim 

faaliyetlerini sürdürebilmek 

için uygun nitelik ve nicelikte 

erişilebilir öğrenme kaynağı 

(sınıf, laboratuvar, maket 

odası, öğrenme desteği vb)  

bulunmaktadır.   

• Bu öğrenme kaynakları 

ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

çeşitlendirilmektedir.  

• Kurumun genelinde öğrenme 

kaynaklarının yönetimi alana 

özgü koşullar, erişilebilirlik 

ve birimler arası denge 

gözetilerek 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Kurumun eğitim-

öğretim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için yeterli kaynağı 

bulunmamaktadır. 

Kurumun eğitim-

öğretim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun nitelik ve 

nicelikte 

öğrenme 

kaynaklarının (sınıf, 

laboratuvar, stüdyo, 

öğrenme yönetim 

sistemi, 

basılı/e-kaynak ve 

materyal, 

insan kaynakları 

vb.) 

oluşturulmasına 

yönelik 

planları vardır. 

Kurumun genelinde 

öğrenme 

kaynaklarının 

yönetimi alana özgü 

koşullar, erişilebilirlik 

ve birimler arası 

denge 

gözetilerek 

gerçekleştirilmektedir. 

Öğrenme 

kaynaklarının 

geliştirilmesine ve 

kullanımına 

yönelik izleme 

ve iyileştirilme 

yapılmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

  x   

Kanıtlar:   

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/yuksekokulumuz-tanitimi/   

 

 

 

 

 

 

 

https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/yuksekokulumuz-tanitimi/


C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

C.5 Öğrenme kaynakları 

 1 2 3 4 5 

C.5.2 Sosyal, Kültürel, Sportif 

Faaliyetler  

• Kurumda sürece uygun 

olarak uygun nitelik ve 

nicelikte sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler 

yapılmaktadır. 

• Üniversitemiz bünyesinde 

pek çok öğrenci topluluğu bu 

tür faaliyetleri yürütmekte 

olup, öğrenciler katılım için 

teşvik edilmektedir. 

 

Kurumda uygun 

nitelik ve nicelikte 

sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyet 

olanakları 

bulunmamaktadır. 

Sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyet 

olanaklarının 

yaratılmasına ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır. 

Kurumun genelinde 

sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler 

erişilebilirdir ve 

bunlardan fırsat 

eşitliğine dayalı 

olarak 

yararlanılmaktadır. 

Sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyet 

mekanizmaları 

izlenmekte, 

ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

faaliyetler 

çeşitlendirilmekte 

ve 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

  x   

Kanıtlar: 

https://skultur.afsu.edu.tr/afsu-genc-yesilay-toplulugu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skultur.afsu.edu.tr/afsu-genc-yesilay-toplulugu/


C.EĞİTİM ve ÖĞRETİM  

C.6 Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

 1 2 3 4 5 

 C.6.1. Program Çıktılarının 

İzlenmesi ve Güncellenmesi 

• Her program ve ders için 

(örgün, uzaktan, karma, 

açıktan) program 

amaçlarının ve öğrenme 

çıktılarının izlenmesi 

planlandığı şekilde 

gerçekleşmektedir.  

Program 

çıktılarının 

izlenmesine ve 

güncellenmesine 

ilişkin mekanizma 

bulunmamaktadır 

Program çıktılarının 

izlenmesine ve 

güncellenmesine 

ilişkin periyot, ilke, 

kural ve göstergeler 

oluşturulmuştur 

Programların 

genelinde program 

çıktılarının 

izlenmesine ve 

güncellenmesine 

ilişkin 

mekanizmalar 

işletilmektedir. 

Program çıktıları 

bu mekanizmalar 

ile izlenmekte ve 

ilgili paydaşların 

görüşleri de 

alınarak 

güncellenmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 
 x   

Kanıtlar: 

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/  

 

C. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

C.6 Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

 1 2 3 4 5 

C.6.2. Mezun İzleme Sistemi 

• Yüksekokulumuzda henüz 

mezun öğrencimiz 

bulunmamaktadır.  

Kurumda mezun 

izleme 

sistemi 

bulunmamaktadır. 

Programların amaç 

ve hedeflerine 

ulaşılıp 

ulaşılmadığının 

irdelenmesi 

amacıyla bir mezun 

izleme sistemine 

ilişkin planlama 

bulunmaktadır. 

Kurumdaki 

programların 

genelinde mezun 

izleme sistemi 

uygulamaları vardır. 

Mezun izleme 

sistemi 

uygulamaları 

izlenmekte ve 

ihtiyaçlar 

doğrultusunda 

programlarda 

güncellemeler 

yapılmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

x     

 

 

  

https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/2021/03/11/bologna-bilgi-paketi/


 

E.TOPLUMSAL KATKI 

E.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

 1 2 3 4 5 

E.1.1. Toplumsal Katkı Politikası, 

Hedefleri ve Stratejisi 

• Birimimizde bulunan 

öğretim elemanları toplumu 

güncel sağlık konularında 

bilinçlendirmek adına 

etkinlikler yürütmektedirler. 

Fakat bu etkinlikler genel 

toplumsal isteklere bağlı 

yürütülmektedir.  

• Toplumsal katkı 

faaliyetlerinde izlenecek 

ilkeleri, öncelikleri ve 

kaynakları yönetmedeki 

tercihlerini ifade eden 

toplumsal katkı politikası, 

hedefleri ve stratejisi 

belirlenecektir.  

Kurumun 

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. 

Kurumun genelinde 

toplumsal katkı 

politikası, hedefleri 

ve stratejisi 

doğrultusunda 

yapılan uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Kurumda 

toplumsal katkı 

politika, hedef ve 

stratejileri 

izlenmekte ve ilgili 

paydaşlarla 

değerlendirilerek 

iyileştirilmektedir 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.TOPLUMSAL KATKI 

E.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

 1 2 3 4 5 

E.1.2.Toplumsal Katkı 

Süreçlerinin Yönetimi ve 

Organizasyonel Yapısı 

•  Birimimizde toplumsal 

katkı süreçlerinin yönetimi 

ve organizasyonel yapısına 

ilişkin bir planlama 

yapılacaktır. 

Kurumda 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin bir 

planlama 

bulunmamaktadır. 

 

Kurumun toplumsal 

katkı süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin 

planlamaları 

bulunmaktadır. 

Kurumun genelinde 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısı kurumsal 

tercihler yönünde 

uygulanmaktadır. 

Kurumda 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısının işlerliği 

ile ilişkili sonuçlar 

izlenmekte ve 

önlemler 

alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.TOPLUMSAL KATKI 

E.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

 1 2 3 4 5 

E.2.1. Kaynaklar 

• Birimde toplumsal katkı 

faaliyetlerini sürdürebilmesi 

için yeterli kaynağı 

bulunmamaktadır.  

Kurumun 

toplumsal katkı 

faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için 

yeterli kaynağı 

bulunmamaktadır. 

Kurumun toplumsal 

katkı faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

uygun nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik planları 

bulunmaktadır. 

Kurum toplumsal 

katkı kaynaklarını 

toplumsal katkı 

stratejisi ve birimler 

arası dengeyi 

gözeterek 

yönetmektedir. 

Kurumda 

toplumsal katkı 

kaynaklarının 

yeterliliği ve 

çeşitliliği 

izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.TOPLUMSAL KATKI 

E.3. Toplumsal Katkı Performansı 

 1 2 3 4 5 

E.3.1. Toplumsal Katkı 

Performansının İzlenmesi ve 

İyileştirilmesi 

• Kurumda toplumsal katkı 

performansının izlenmesine 

ve değerlendirmesine yönelik 

mekanizmalar 

bulunmamaktadır.  

• Performansının izlenmesine 

ve değerlendirmesine yönelik 

ilke, kural ve göstergeler 

belirlenecektir.  

Kurumda 

toplumsal katkı 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

mekanizmalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumda toplumsal 

katkı performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik ilke, kural 

ve göstergeler 

bulunmaktadır. 

Kurumun genelinde 

toplumsal katkı 

performansını 

izlenmek ve 

değerlendirmek 

üzere oluşturulan 

mekanizmalar 

kullanılmaktadır. 

Kurumda 

toplumsal katkı 

performansı 

izlenmekte ve ilgili 

paydaşlarla 

değerlendirilerek 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. YÖNETİM SİSTEMİ  

F.1. Yönetim Ve İdari Birimlerin Yapısı 

 1 2 3 4 5 

F.1.1. Yönetim modeli ve 

idari yapı 

• Birim, stratejik 

hedeflerine ulaşmayı 

nitelik ve nicelik 

olarak güvence altına 

alan yönetsel ve idari 

yapılanmaya sahiptir. 

• Bu yapılanmada 

akademik ve idari 

birimlerin görev ve 

sorumlulukları 

tanımlanmıştır. 

 

Kurumun 

misyonuyla 

uyumlu ve 

stratejik 

hedeflerini 

gerçekleştirmeyi 

sağlayacak bir 

yönetim 

modeli ve 

organizasyonel 

yapılanması 

bulunmamaktadır. 

Kurumun misyon 

ve stratejik 

hedeflerine 

ulaşmasını 

güvence altına 

alan yönetim 

modeli ve idari 

yapılanması; tüm 

süreçler 

tanımlanarak, 

süreçlerle uyumlu 

yetki, görev ve 

sorumluluklar 

belirlenmiştir. 

Kurumun yönetim 

modeli ve 

organizasyonel 

yapılanması 

birim ve alanların 

genelini 

kapsayacak 

şekilde faaliyet 

göstermektedir. 

Kurumun yönetim 

ve 

organizasyonel 

yapılanmasına 

ilişkin 

uygulamaları 

izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır 

 x    

Kanıtlar:  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/ic-kontrol-standartlari/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/ic-kontrol-standartlari/


F. YÖNETİM SİSTEMİ 

F.1. Yönetim Ve İdari Birimlerin Yapısı 

 1 2 3 4 5 

F.1.2. Süreç Yönetimi 

• Birimde eğitim ve idari 

alanda tüm programları 

kapsayacak şekilde tüm 

süreçler tanımlanmıştır 

ve tüm uygulamalar da 

süreçler doğrultusunda 

gerçekleştirilmektedir. 

• Personel işleri, idari ve 

mali işler, destek 

hizmetleri ve öğrenci 

işlerine ait işlemler ve 

ilgili işlemlere ait 

hizmet akışları birim 

tarafından 

belirlenmiştir. 

Kurumda eğitim 

ve öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı ve 

yönetim 

sistemine ilişkin 

süreçler 

tanımlanmamıştır. 

Kurumda eğitim 

ve öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı ve 

yönetim 

sistemi süreç ve 

alt süreçleri 

tanımlanmıştır. 

Kurumun 

genelinde 

tanımlı süreçler 

yönetilmektedir. 

Kurumda süreç 

yönetimi 

mekanizmaları 

izlenmekte 

ve ilgili 

paydaşlarla 

değerlendirilerek 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 x    

Kanıtlar:  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/ic-kontrol-standartlari/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/ic-kontrol-standartlari/


F. YÖNETİM SİSTEMİ 

F.2. Kaynakların Yönetimi 

 1 2 3 4 5 

F.2.1. İnsan Kaynakları 

Yönetimi 

• Akademik ve idari 

personel ile ilgili 

kurallar, süreçler 

vardır.  

• Bunlar kurumda 

bilinmektedir. 

• Uygulamalar şeffaftır. 

Eğitim ve liyakat 

öncelikli kriter olup, 

yetkinliklerin 

arttırılması temel 

hedeftir. 

Kurumda insan 

kaynakları 

yönetimine ilişkin 

tanımlı süreçler 

bulunmamaktadır. 

Kurumda stratejik 

Hedefleriyle 

uyumlu insan 

kaynakları 

yönetimine ilişkin 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Kurumun 

genelinde insan 

kaynakları 

yönetimi 

doğrultusunda 

uygulamalar 

tanımlı süreçlere 

uygun bir 

biçimde 

yürütülmektedir. 

Kurumda insan 

kaynakları 

yönetimi 

uygulamaları 

izlenmekte ve 

ilgili iç 

paydaşlarla 

değerlendirilerek 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 x    

Kanıtlar:  

• https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=28947&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=28947&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


F. YÖNETİM SİSTEMİ 

F.4. Destek Hizmetleri 

 1 2 3 4 5 

F.4.1. Hizmet ve malların 

uygunluğu, kalitesi ve 

sürekliliği 

• Birimde, dışarıdan 

temin edilen destek 

hizmetlerinden 

beklenen kalite 

düzeylerinin iç kalite 

güvence sistemi 

kapsamında 

planlanması, 

değerlendirilip 

iyileştirilmesi 

yönünde uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

• Bu konuyla ilgili 

olarak ‘Destek 

Hizmetleri Birimi’ adı 

altında muayene, satın 

alma, hurdaya ayırma-

kayıttan düşme 

komisyonları 

oluşturulması 

planlanmaktadır. 

Kurumda, 

dışarıdan temin 

edilen malların ve 

destek 

hizmetlerinin 

uygunluğu, 

kalitesi ve 

sürekliliğini 

değerlendirmek 

üzere 

tanımlı süreçler 

bulunmamaktadır. 

Kurumda, 

dışarıdan temin 

edilen destek 

hizmetlerinin 

ve malların 

uygunluğunu, 

kalitesini ve 

sürekliliğini 

güvence altına 

almak üzere 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Kurumun 

genelinde 

dışarıdan temin 

edilen 

destek hizmetlerin 

ve 

malların 

uygunluğunu, 

kalitesini ve 

sürekliliğini 

sağlayan 

mekanizmalar 

işletilmektedir. 

Kurumda hizmet 

ve malların 

uygunluğu, 

kalitesi ve 

sürekliliğini 

sağlayan 

mekanizmalar 

izlenmekte ve 

ilgili paydaşların 

geri 

bildirimleri 

alınarak 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 
 x   

 

Kanıtlar:  

• https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/ic-kontrol-standartlari/ 

 

 

 

 

 

 

https://suhutshmyo.afsu.edu.tr/ic-kontrol-standartlari/


G. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Birim İç Değerlendirme Durumu ile İlgili Genel Değerlendirme 

Birimimizde kalite ve kalite güvencesi süreçlerini izlemek için oluşturulmuş olan Kalite Kurulu, akademik personel katılımlı bir yapıdan 

oluşturulmuştur. Birim iç değerlendirme süreçlerinin bir kısmında gerekli altyapının bulunduğu bunun yanında oluşturulması ve geliştirilmesi 

gereken yeni altyapısal ve uygulama süreçlerinin olduğu belirlenmiştir. 

Yeterli Olunan Alanlar: 

- Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerinin belirlemiş olması, 

- Birimimizde Kalite Kurulunun akademik personel katılımlı dinamik bir yapıda oluşturulmuş olması, 

- Eğitim- Öğretim alanında yeterli mevzuat ve eğitim programının bulunması, 

- Eğitim programlarının Bologna sürecine uygun bir şekilde ilan edilen ders tanıtım planlarına uygun yürütülmesi, 

- Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği, 

- Programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliliği, 

- Programların çıktılarının yeterliliği, 

- Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği, 

- Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği, 

- Yönetimde gerekli iş-akış şemaları ve örgütsel düzen ortaya konulması, 

Yetersiz Olunan Alanlar: 

- İç ve dış paydaşlarımızın kalite güvencesi sistemine dahil edilememesi, 

- Farklı başlıklarda kaliteyi ve memnuniyeti ölçecek sistemlerin geliştirilememiş olması, 

- Uluslararasılaşma alanında yeterli hedef, strateji ve uygulamaların bulunmayışı, 

- Toplumsal katkı alanında çalışmalar yapılıyor olmasına rağmen bu çalışmalarda belli ölçüt, hedef ve stratejilerin bulunmayışı, 

- Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin düzenli ve geleceğe dönük yürütülebilmesi ve Yüksekokulumuzun geliştirilebilmesi için gerekli bir 

kampüs ihtiyacı,  

- İdari ve yardımcı personel yetersizliği, 

- Uluslararası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yetersizliği, 

- Eğitim-öğretimde fiziki ve teknolojik imkanların yetersizliği,  

- Engelli öğrencilerle ilgili sunulan eğitim materyalleri ve fiziki imkan yetersizliği 


