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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

Güçlü Yönler (Kalite Güvencesi) Sürdürülebilirliğe Yönelik Çalışmalar 

 

 

 

★ Üniversitemizde tüm birimleri kapsayan, 

içleştirilmiş bir kalite kültürünün var olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemizde kalite kültürünün içselleştirilmesine yönelik uygulamalar düzenli ve süreklilik kazanan 

faaliyetler ile devam etmektedir. 

● Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm birimleri kapsayan Stratejik Plan/Faaliyet 

planları/Süreç/Risk/Memnuniyet/Paydaş/Tedarikçi/Belge/ Performans Yönetim Sistemi uygulamaları  

(Kanıt: Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) Uygulama Sonuçları- İstendiği takdirde saha ziyaretinde her birimde 
sistem üzerinden gösterilecektir.) 
Düzenli olarak yapılan, Üniversite ve Birim Kalite Komisyonu toplantıları  

(Kanıt: Toplantı Tutanakları- İstendiği takdirde saha ziyaretinde her birimde gösterilecektir.) 
● Oryantasyon eğitimlerinde verilen kalite yönetim sistemi eğitimleri (Kanıt: Oryantasyon Katılım 

Tutanakları- İstendiği takdirde saha ziyaretinde her birimde gösterilecektir.) 
● Çalışanlarımızın yer aldığı kalite süreçleri (Kanıt: Komisyon Listeleri- İstendiği takdirde saha ziyaretinde her 

birimde gösterilecektir.) 
●  Bütünleşik Kalite Yönetim Sisteminin kullanılması (Kullanıcı Listesi- https://bybs.ahievran.edu.tr/ ) 

 

★ Etkin olarak kullanılan Bütünleşik Kalite 

Yönetimi Sisteminin var olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemiz, Kalite Güvence Sistemini Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi, ISO 9001-2015 Kalite 

Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi, Stratejik Plan ve İç Kontrol Sistemini kapsayan 

özgün Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) yazılımı ile yönetilmektedir. ISO 22000 Gıda Güvenliği 

Yönetim Sistemi çalışmaları devam etmektedir. 

● Yazılıma yeni uygulamalar eklenmekte ve gereksinimlere göre sürekli geliştirilmektedir. (Kanıt: 
Paydaş/TedarikçiYönetimi-Etkinlik Değerlendirme Sistemi- https://bybs.ahievran.edu.tr/ ) 

 

★ Rektör ve üst yönetimin, Kalite Yönetim 

Sisteminin kurulması ve kalite kültürünün 

yaygınlaşmasında etkin rol alması 

KİDR-2020 

● Üniversite Rektörümüz Kalite ve Risk Komisyonu Başkanı olarak sürece liderlik etmesi, Akademik ve İdari 

Birim Yöneticilerinin Üniversite Kalite Komisyon üyesi, Birim Kalite Komisyon Başkanı, Birim Kalite 

Yetkilisi olarak, Kalite Yönetim Sistemi sürecinde aktif rol almakta, Eğitimde Kalite Güvence Sistemi 

organizasyonel yapısında yer alan destek ofislerinde ve buna bağlı olarak tüm birimlerdeki komisyonlarda 

rektör yardımcıları ve diğer üst düzey yöneticiler farklı pozisyonlarda görev almaktadır.  

(Kanıt: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü- Kalite Yönetim Ekibi ve Birim Web Sayfaları / https://kalite.ahievran.edu.tr/ 
https://ekgsk.ahievran.edu.tr/ ) 

https://bybs.ahievran.edu.tr/
https://bybs.ahievran.edu.tr/
https://kalite.ahievran.edu.tr/
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★ Üniversitemizin tüm süreçlerine ilişkin 

politikalarının tanımlanmış olması 

KİDR-2020 

Üniversitemizin;  

● Kalite Politikası, Eğitim-Öğretim Politikası, Araştırma-Geliştirme Politikası, Toplumsal Katkı Politikası, 

İnsan Kaynakları Politikası ve diğer politikalarının belirlenmiştir. 2022-2026 yeni stratejik plan hazırlama 

sürecinde tüm politikalar gözden geçirilerek güncellenmiştir. 

(Kanıt: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü-Politikalarımız https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/politikalarimiz ) 

 

★ Üniversite Kalite Komisyonu ve birim kalite 

komisyonlarının var olması ve etkin olarak 

çalışması 

KİDR-2020 

● Üniversite ve birim kalite komisyonlarımız düzenli olarak toplanmakta ve alınan kararlar uygulamalara 

yansıtılmaktadır.  
(Kanıt: Kalite Komisyonu ve Birim kalite Komisyon Listeleri-Toplantı Tutanakları- YGG Toplantıları İstendiği takdirde 
saha ziyaretinde her birimde gösterilecektir.  https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/kalitekomisyonu/ 
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/anasayfa) 

 

★ Tüm birimleri ile ISO 9001:2015 Kalite 

Yönetim Sistemi belgesi alan bir üniversite 

olmamız 

KİDR-2020 

● Kapsamı tüm Akademik ve İdari Birimlerimiz olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları 

devam etmekte olup, belgenin gerektirdiği süreçler izlenmekte ve iç ve dış değerlendirmeler düzenli olarak 

yapılmaktadır. Bu kapsamda yıllık ara değerlendirme, iki yılda ise belge yenileme tetkiki yapılmaktadır. 2020 

yılı Aralık ayında üniversitemiz TSE tarafından 2. kez tüm birimleri ile  tetkike alınmış ve KALİTE 

YÖNETİM SİSTEMİ belgesi yenilenmiştir." 
(Kanıt: İç ve Dış Tetkik Raporları- İstendiği takdirde saha ziyaretinde gösterilecektir.  
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editIcTetkik?liste=1 ) 

 

★ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanunu ile Kalite Yönetim Sistemi ile 

uyumunun sağlanmış olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemiz, Kalite Güvence Sistemini (Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi, ISO 9001-2015 Kalite 

Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi, Stratejik Plan ve İç Kontrol Sistemini) kapsayan özgün 

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) yazılımı ile yönetilmekte olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim 

ve Kontrol Kanununun şartları yerine getirilmektedir. İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yer alan 

tüm eylemler Kalite Güvence Sistemi ile eşgüdümlü olarak hayata geçirilmiştir.  
(Kanıt: Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 
https://bybs.ahievran.edu.tr/ 
https://sgdb.ahievran.edu.tr/index.php/2017-02-10-12-38-00/planlar/ic-kontrol-standartlar-uyum-eylem-plan 
https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/kaliteyonetimsistemitanitimsunusu ) 

★ ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistemi uygunluk belgesinin alınmış olması 

KİDR-2020 

● Kapsamı tüm Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığı olan ISO 27001:2013 Bilgi 

Güvenliği Sistemi uygulamaları devam etmekte olup, standartta yönelik iç ve dış değerlendirmeler düzenli 

olarak yapılmakta ve her yıl belge yenileme tetkiki yapılmaktadır.  
(Kanıt: İç ve Dış Tetkik Raporları- İstendiği takdirde saha ziyaretinde gösterilecektir.  
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editIcTetkik?liste=1 ) 

https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/politikalarimiz
https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/kalitekomisyonu/
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editIcTetkik?liste=1
https://bybs.ahievran.edu.tr/
https://sgdb.ahievran.edu.tr/index.php/2017-02-10-12-38-00/planlar/ic-kontrol-standartlar-uyum-eylem-plan
https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/kaliteyonetimsistemitanitimsunusu
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editIcTetkik?liste=1
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★ Kalite Yönetim Sisteminin tüm liderler 

tarafından sahiplenilmesi ve tüm birimler 

tarafından benimsenmesi 

KİDR-2020 

● Üniversite Rektörümüzün Kalite ve Risk Komisyonu Başkanı olarak sürece liderlik etmekte, Akademik ve 

İdari Birim Yöneticileri Üniversite Kalite Komisyon üyesi, Birim Kalite Komisyon Başkanı, Birim Kalite 

Yetkilisi olarak, Kalite Yönetim Sistemi sürecinde aktif rol almaları ve kalite kültürünün yayılımını 

sağlamaları ile Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemimiz tüm birimlerimizi kapsamaktadır. 
(Kanıt: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü- Kalite Yönetim Ekibi ve Birim Web Sayfaları/https://kalite.ahievran.edu.tr/ -  

https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editIcTetkik?liste=1) 

★ Eğitimde Kalite Güvence Sistemi 

Koordinatörlüğünün ve bu koordinatörlüğe 

bağlı ofislerin kurularak eğitim sisteminin 

güvence altına alınmış olması 

KİDR-2020 

● Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak amacıyla öğrenme yönetim sistemleri geliştirmek ve 

yönetmek, programların akreditasyon süreçlerini yönetmek ve Üniversite bünyesinde eğitimde yeterliğe 

dayalı kalite güvence sistemi kurulmasına yönelik olarak, Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü 

kurulmuş ve tüm akademik birimlerde faaliyetlerine devam etmektedir. 
(Kanıt: https://ekgsk.ahievran.edu.tr/  ) 

★ Kalite Yönetim sistemini destekleyen 

Misyon, Vizyon, Değerler ve Temel 

Politikaların belirlendiği Stratejik Planın 

var olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemizin 2017-2021 yıllarını kapsayan stratejik planımıza yönelik faaliyetlerin izleme ve 

değerlendirmesi tamamlanmış olup, 2022-2026 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız hazırlanmıştır. Yeni 

stratejik plan hazırlama sürecinde, Misyon, Vizyon ve Politikalarımız gözden geçirilmiş ve yeniden 

belirlenmiştir. 2022-2026 Stratejik Planımızda yer alan tüm amaçlar, misyon ve vizyonumuza uygun olarak 

hazırlanmış ve yeni dönemde uygulanmaya başlanılacaktır.  
(Kanıt: Ahi Evran Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı- Amaç/misyon-vizyon ilişki tablosu  
https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/stratejikplan  / Misyon, Vizyon ve Politikalarımız-  https://kalite.ahievran.edu.tr/ 
) 

 

★ Kalite süreçlerini yönetmek üzere 

oluşturulan Kalite Komisyonunun yanı sıra 

kalite odaklı alt komisyonların ve güçlü bir 

danışmanlık hizmetinin veriliyor olması 

KİDR-2020 

Üniversite ve birim kalite komisyonları bulunmaktadır. Bunlarla birlikte; 

● Kalite Değerlendirme ve Geliştirme Alt Komisyonu, 

● Süreç Yönetimi Alt Komisyonu, 

● Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Alt Komisyonu, 

● İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Alt Komisyonu, 

● Risk Yönetimi Alt Komisyonu, 

● Kurum Öz Değerlendirme Alt Komisyonları bulunmaktadır. 

Kalite Değerlendirme ve Geliştirme Alt Komisyonu üyeleri aynı zamanda sorumlu oldukları birimlere danışmanlık 

yapmaktadırlar. 

(Kanıt: Kalite Komisyonu ve Birim kalite Komisyon Listeleri-Diğer Komisyonlar-  
https://kalite.ahievran.edu.tr/ ) 

https://kalite.ahievran.edu.tr/
https://ekgsk.ahievran.edu.tr/
https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/stratejikplan
https://kalite.ahievran.edu.tr/
https://kalite.ahievran.edu.tr/
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★ Kalite süreçlerine yönelik çalışmalarda, 

Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ) 

döngüsünün ve çevrimlerini tamamlanma 

düzeyinin yüksek olması 

KİDR-2020 

Üniversitemizin Kalite Yönetim Sistemi; 

Stratejik Plan/Faaliyet Planları/Süreç/Risk/Memnuniyet/Paydaş/Tedarikçi/Belge/Performans ve İyileştirmelerin 

Yönetimini, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ile yönetmektedir. KYS’de; 

● Planlama, (Yıllık süreç performans hedefleri, faaliyet planları) 
● Uygulama (Süreç ve faaliyet planlarının gerçekleştirilmesi) 
● Kontrol (İç ve dış değerlendirme raporları) 
● Önlem (Rapor sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri)  kapsamaktadır. 

Birim kalite komisyonlarında, iç değerlendirmelerde ve yönetimi gözden geçirme süreçlerinde, PUKÖ çevrimlerini 

tamamlamaya yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır. 

(Kanıt: Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları- İstendiği takdirde, saha ziyaretinde her birimde uygulamalar 
gösterilecektir.    
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/KAEu_BKYS-PUKo_iliskisi_2021.pdf  

★ Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği, 

kalite süreçlerine ilişkin bilgi paylaşım 

ortamlarının tüm birimlerin web 

sayfalarında açık ve erişilebilir olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemizin Kalite Yönetim Sistemine yönelik olarak, bilgi paylaşım ortamları tüm birimlerin web 

sayfalarında açık ve erişilebilir durumdadır. “Kalite Yönetim Sistemi” başlığında sunulmaktadır. 

(Kanıt: Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları- İstendiği takdirde, saha ziyaretinde her birimde uygulamalar 
gösterilecektir.    
https://bybs.ahievran.edu.tr/ ) 

★ Üniversitemizin stratejik amaç ve 

hedeflerine yönelik süreç, faaliyet, 

performans ve raporlama işlemlerinde 

kullanılan Bütünleşik Kalite Yönetim Bilgi 

Sistemi (BKYS) otomasyonunun olması ve 

etkin kullanılması 

KİDR-2020 

● Üniversitemizde Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi otomasyonu, tüm birimlerde yetkili kullanıcılar 

tarafından etkin olarak kullanılmaya devam etmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda otomasyona yeni 

uygulamalar eklenmektedir.  

(Kanıt: Paydaş İlişkilerinin Yönetimi, Etkinlik Değerlendirme Sistemi, Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi modülünün 
eklenmesi  
https://bybs.ahievran.edu.tr/ ) 

 

 

★ Memnuniyet Yönetim Sisteminin etkin 

kullanılması 

KİDR-2020 

● Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) içerisinde ve Üniversitemizin ve Kalite Yönetim 

Koordinatörlüğünün web sitesi üzerinde yer alan form ile tüm paydaşlarımızın istek, şikâyet ve önerileri 

alınmaktadır. Web sayfaları üzerinden, “Memnuniyet Yönetim Sistemi Bildirim Formunun" doldurulması ile 

yapılan başvuru Rektörümüz, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ve 

başvuru yapılan birim yöneticilerine bildirim gelmekte ve ilgili birim gelen geribildirime en geç on gün 

içerisinde yanıt vermektedir. 

(Kanıt: Memnuniyet Yönetim Sistemi Bildirim Formu- 
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editMemnuniyetYonetimi  -  https://kalite.ahievran.edu.tr/ ) 

https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/KAEu_BKYS-PUKo_iliskisi_2021.pdf
https://bybs.ahievran.edu.tr/
https://bybs.ahievran.edu.tr/
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editMemnuniyetYonetimi
https://kalite.ahievran.edu.tr/
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İyileşmeye Açık Yönler (Kalite Güvencesi) İyileştirme Çalışmaları 

 

- Birim performans gerçekleşmelerine yönelik 

izlenen Lider performanslarının, bireysel 

liderlik değerlendirilmesine yönelik 

uygulanamaması 

KİDR-2020 

● Üniversitemizde liderlik değerlendirme süreci mevzuata uygun olmadığı için doğrudan uygulanmamaktadır. 

Bu sayede  birimlerin stratejik plan doğrultusunda faaliyet planı/süreç performans/risk yönetimi sonuçları ile 

çalışan, paydaş ve öğrenci memnuniyeti anket sonuçları, birimin ve birim yöneticilerinin performansı dolaylı 

olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

(Kanıt: Faaliyet planı/süreç performans/risk yönetimi sonuçları/Memnuniyet anketi sonuçları 
https://bybs.ahievran.edu.tr/  
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editPaydasIliskileri?liste=1&sno=1  

 

 

- Tüm süreçlerde paydaş katılımın istenilen 

düzeyde olmaması 

KİDR-2020 

● 2022-2026 Stratejik Plan hazırlama sürecinde tüm paydaşlardan geribildirim alınarak amaç-hedeflerin 

oluşturulmasına katkı sağlanmıştır. Ayrıca Üniversitemizde paydaşların katılımı bölümlere indirgenerek 

yönetilmektedir. En önemli paydaşımız olan öğrencilerimizin süreçlere katılımına yönelik Öğrenci Kalite 

Elçisi Programı uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemine Paydaş İlişkileri 

Yönetimi modülü açılarak paydaş ilişkilerine yönelik tüm birimlerimizin faaliyetleri ve faaliyet sonuçları 

sistem üzerinden takip edilecektir.   

(Kanıt: Paydaş ilişkileri tablosu, Paydaş katılım tutanakları, paydaş memnuniyeti anket sonuçları, 2022-2026 
Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Toplantısı 
 https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/ogrencikaliteelcisibirimtemsilcileri  
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editPaydasIliskileri?liste=1&sno=1   

 

- Kurulmuş olan mezun izleme sisteminin 

etkin kullanılamaması 

KİDR-2020 

● Mezun İlişkilerinin etkin yönetilmesine yönelik olarak, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile tüm 

akademik birimlerimiz, mezunlarımızın bilgi sistemine girişlerine yönelik faaliyet yapmaktadırlar.  

Bununla beraber Mezun İlişkilerin Yönetimi bir süreç olarak yönetilmekte; 1.5.- Mezun İlişkilerinin Yönetimi ana 

sürecinin;  

● 1.5.1.-Mezun Olan Öğrenci Bilgilerinin Mezun Bilgi Sistemine Girilmesi,  

● 1.5.2.-Mezun Öğrencilere Yönelik Etkinliklerinin Düzenlenmesi  

● 1.5.3.-Mezun Bilgilerinin Düzenli Olarak Güncellenmesi  

alt süreçleri bulunmaktadır. 

(Kanıt: Mezun Bilgi Sistemine kayıtlı öğrenci sayısı/ Mezun İlişkilerinin Yönetimi Süreci – 
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editAltSurec?liste=1&ustSurecId=29  

EĞİTİM - ÖĞRETİM 

https://bybs.ahievran.edu.tr/
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editPaydasIliskileri?liste=1&sno=1
https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/ogrencikaliteelcisibirimtemsilcileri
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editPaydasIliskileri?liste=1&sno=1
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editAltSurec?liste=1&ustSurecId=29
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Güçlü Yönler (Eğitim-Öğretim) Sürdürülebilirliğe Yönelik Çalışmalar 

★ Kurumun engelsiz üniversite konularında 

farklı düzeylerde ödül ve belge almış olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemiz Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Bağbaşı Yerleşkesi 

ile Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Turuncu Bayrak ödülü almıştır. Bu belgeler gereği, birimlerdeki 

değişimler ve fiziki iyileştirmeler birer kanıttır. Bunun yanı sıra Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi, eğitim-

öğretim dönemi boyunca engelli öğrencilerimizin ihtiyacı olan konularda yardım ve destek faaliyetleri 

yürütmektedir. Konuyla ilgili olarak birimlerin engelli öğrencilere yönelik yaptığı faaliyetler ile bu konudaki 

farkındalıklar arttırılmaya çalışılmaktadır.  

(Kanıt: Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri-Engelli Öğrenci Biriminin Yapısı ve Çalışmaları-Birim Faaliyetleri-Birim 
Faaliyetlerine Yönelik Haber ve Duyurular) 

★ Kurumun engelsiz üniversite olgusunu, 

kültürünün bir parçası haline getirme çabası  

KİDR-2020 

● Üniversitemiz Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Bağbaşı Yerleşkesi 

ile Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Turuncu Bayrak ödülü almıştır.  

(Kanıt: Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri) 
● Oryantasyon eğitimlerinde Üniversitemize yeni kayıt yapan öğrencilerimize alınan ödüllere ilişkin bilgiler 

aktarılmaktadır.  

(Kanıt: Birimlere Gönderilen Oryantasyon Eğitimi Programı Sunusu-Birimleri Oryantasyon Eğitimi Programı içerikleri) 
● Üniversitemizin tanıtım videolarında alınan ödüllere ilişkin bilgiler aktarılmaktadır.  

(Kanıt: Üniversitemiz Genel tanıtım videosu-Üniversitemiz YouTube Kanalındaki tanıtım videosu-Üniversitemiz Sosyal 
medya hesaplarındaki videolar) 

★ Değişim programlarına başvuran öğrenci ve 

akademik personelin teşvik edilmesi, 

desteklenmesi ve yıllar itibariyle değişim 

programlarından yararlananların sayısının 

artması 

KİDR-2020 

● Birimler tarafından hazırlanan iç raporlarda, değişim programlarına başvuran öğrenci ve akademik personelin 

değişim oranları görülmektedir. Öğrenci ve akademik personelin teşvik edilmesi konusunda gerekli duyuru 

ve bilgilendirme yazıları yapılmaktadır.    

(Kanıt: Üniversitemiz Faaliyet Raporları-Kurum İçi Değerlendirme Raporu-Yönetim Gözden Geçirme Raporu-Birimlere 
Gönderilen Resmi Yazılar-Üniversitemi Resmî Web Sayfası Duyuruları) 

 

★ Yüksek doluluk oranlarına sahip 

programların olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemiz bazı birimlerinin aktif programlarında yüksek doluluk oranına sahiptir. Bunun sürdürülmesi 

için öğrenci memnuniyeti öncelikli politika ve uygulamalara ağırlık verilmektedir. Özellikle öğrencilerin 

kalite faaliyetlerine aktif bir şekilde katılımı sağlanmıştır.  

● Öğrenci memnuniyetini arttırmak amacıyla birimlerin memnuniyet anketi sonuçlarında 3 puanın altındaki 

beklentilere ilişkin iyileştirme planlarını hazırlaması ve bu yönde adımlar atması sağlanmaktadır.  

(Kanıt: Üniversitemiz Birimlerine Ait Kalite Faaliyet Planları-Öğrenci Memnuniyet Yönetim Sistemi-Memnuniyet 
Sistemindeki Taleplerin Kısa Sürede Cevap Verilerek Kapatılması- Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları-Birimlere Ait 
İyileştirme Planları Örnekleri) 
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★ Öğrencilere yönelik düzenli olarak 

oryantasyon faaliyetlerinin yürütülmesi 

KİDR-2020 

Eğitim-öğretim yılının başlarında, özellikle mazeretli ders kayıtlarının yapıldığı 2. Haftada, Üniversitemiz tüm 

birimlerinde, Oryantasyon Eğitimi Programının yapılması için gerekli yazılar yazılmaktadır. Oryantasyon Eğitimi 

Programının öğrencisi olan programlarımızda yapılması ve eğitim içeriğinin hazırlanması Üniversitemiz 

koordinasyonunda tüm birimlerimizde titizlikle takip edilmektedir. Buna yönelik Üniversitemiz Öğrenci İşleri ve 

Kalite Koordinatörlüğü tarafından gerekli eğitim içerikleri sunumlar halinde birimlerimize gönderilmektedir. 

Oryantasyon Eğitimi Programı sonucunda da birimlerden gerekli imza listeleri ve fotoğraflar kanıt olarak talep 

edilmektedir.  
(Kanıt: Birimlere gönderilen üst yazılar- Birimlere gönderilen sunum ve bilgilendirme metinleri-Oryantasyon Eğitimi 
programına yönelik birimlerin web sayfalarındaki haber ve duyurular-Birimlerden talep edilen gerçekleşme kanıtları) 

★ Öğrenci Memnuniyetinin kademeli olarak 

artması 

KİDR-2020 

● Öğrencilere yönelik düzenli olarak yapılan memnuniyet anketi sonuçlarına göre Üniversitemiz memnuniyet 

oranı kademeli olarak artmaktadır. Bunun sürdürülmesine yönelik öğrenci merkezli politika ve uygulamalara 

ağırlık verilmektedir.  

(Kanıt: Üniversitemiz Politikaları-Öğrenci merkezli faaliyetlere yönelik kanıtlar-Öğrenci Memnuniyet Yönetim Sistemi-
Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 
-Birimlerin yapmış olduğu iyileştirme planları örnekleri) 

★ Öğretim programlarının yeterliliğe dayalı 

eğitim anlayışı ile yürütülmesi 

KİDR-2020 

● Üniversitemizde kullanılan AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğretim programları yeterliğe dayalı bir 

anlayışla yürütülmektedir. AYDEP sistemine tanımlı derslerin her dönem aktifliği sağlanarak Üniversitemiz 

Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü bünyesindeki Birim Müfredat Geliştirme ve 

Değerlendirme Komisyonu tarafından her ders dönemi başında gerekli kontroller sağlanmaktadır. Bu konuda 

tespit edilen eksikliklerin öğretim elemanları tarafından giderilmesi sağlanmaktadır.  

(Kanıt: Üniversitemiz Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü- Koordinatörlük web sayfası-Koordinatörlük 
haber ve duyuruları-Koordinatörlüğe bağlı komisyonlar-Komisyonların çalışmalarına yönelik kanıtlar-Komisyonların 
hazırladığı raporlar-Birimlere gönderilen yazılar-Tüm üniversite akademik personeline verilen müfredat geliştirme 
eğitimleri-Eğitimlere yönelik yazılan yazılar-AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi-Eğitimde Kalite Güvence Sistemi (EKGS) 
Yönergesi-Bologna Bilgi paketi) 

★ Eğitim–Öğretim ortamlarının yeterli 

donanıma sahip ve işlevsel olması 

KİDR-2020 

● Birimlere ilişkin öğrenme ortamlarının iyileştirmesi sürekli olarak yapılmaktadır. Birimlerimizde yer alan 

dijital araç-gereçlerin sayısı arttırılmaktadır. Bunun yanı sıra dijital öğrenme ortamlarındaki imkânların 

arttırılması sağlanmaktadır.   

(Kanıt: AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi- Eğitimde Kalite Güvence Sistemi (EKGS) Yönergesi-Kütüphane 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı eğitimleri-Abone olunan veri tabanları-Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından verilen 
eğitimler-Birimlerin laboratuvar donanımlarına ilişkin kanıtlar) 

★ Eğitim sürecinde güçlü bir öğrenme yönetim 

sisteminin kullanılması 

● Üniversitemize özgün olarak geliştirilen AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi, bütün birimlerimizde aktif 

olarak kullanılmaktadır. Bütün birimlerimizde, öğrenme yönetim sistemini kullanma anlayışı güçlü bir şekilde 

yerleşmiştir. Sistemin geliştirilmesine yönelik birimlerimiz tarafından dönem sonlarında hazırlanan raporlar 

about:blank
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KİDR-2020 ve öğretim elemanları tarafından verilen geri dönütler Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğüne 

iletilmektedir. Bu sayede sistemin daha fazla gelişmesi ve işlevsel hale gelmesi sağlanmaktadır.  

(Kanıt: AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi-Üniversitemiz Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü-
Koordinatörlük haber ve duyuruları-Koordinatörlüğe bağlı komisyonlar-Komisyonların çalışmalarına yönelik kanıtlar-
Komisyonların hazırladığı raporlar-Birimlere gönderilen yazılar-Tüm üniversite akademik personeline verilen 
eğitimler-Eğitimlere yönelik yazılan yazılar- Eğitimde Kalite Güvence Sistemi (EKGS) Yönergesi-AYDEP’in 
geliştirilmesine yönelik hazırlanan raporlar-Birimlerden gelen geri bildirimler) 

★ Uzaktan eğitimde nitelikli yazılım ve 

donanıma sahip güçlü bir altyapıya sahip 

olması 

KİDR-2020 

● Uzaktan eğitim açısından ders programlarının yapılması, uygulanması ve AYDEP’e veri girişlerinin 

tamamlanması açısından gerekli inceleme ve takipler Üniversitemiz Eğitimde Kalite Güvence Sistemi 

Koordinatörlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yapılmaktadır.  

(Kanıt: AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi-Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Politikası- Eğitimde Kalite Güvence Sistemi 
(EKGS) Yönergesi- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Doğal Afet, Salgın ve Acil Durumlarda Derslerin Uzaktan Eğitim 
Yoluyla Yürütülmesinde İzlenecek Usul ve Esaslar-Uzaktan eğitime ilişkin alınan kararlar-Uzaktan eğitime ilişkin 
hazırlanan prosedürler-Üniversitemiz Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü tarafından gönderilen 
yazılar-Öğretim elemanlarına dönem başlarında verilen eğitimler-Eğitimlere ilişkin duyuru ve haberler-Uzaktan 
Eğitim Merkezi tarafından birimlere gönderilen yazılar-Uzaktan Eğitim Merkezinin haber ve duyuruları) 

★ Fiziksel ve sanal öğrenme kaynaklarının 

çeşitliliği ve  erişimin kolay olması 

KİDR-2020 

● Fiziksel ve sanal öğrenme kaynaklarına ilişkin Üniversitemiz Kütüphanesinin sunduğu imkânlardan 

yararlanılmaktadır. Buna yönelik bilgiler Oryantasyon Eğitimi programlarında ve öğrenci danışmanlık 

saatlerinde öğrencilerimizle paylaşılmaktadır. Ayrıca kütüphanemizin uzaktan erişim ve çevrim içi veri 

tabanlarının kullanımına yönelik bilgilendirmeler birimlere duyurulmaktadır.  

● Üniversitemiz öğrencilerinin memnuniyet yönetim sistemi formu aracılığıyla kütüphane çalışma saatlerinin 

uzatılması istekleri, Üniversitemiz yönetimi tarafından olumlu karşılanıp kütüphane çalışma saati 17:00’dan 

19:00’a uzatılarak öğrencilerimizin hem kütüphane olanaklarından yararlanmaları hem de kütüphanede 

çalışma yapmaları sağlanmıştır. Öğrencilerimizden gelen taleplere göre kütüphane çalışma saatleri daha da 

ileriki saatlere uzatılabilmektedir. 

(Kanıt: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı web sayfası-Abone olunan veri tabanları listesi- AYDEP 
Öğrenme Yönetim Sistemi-Uzaktan Eğitim Merkezi web sayfası-AYDEP Kullanım Kılavuzları- AYDEP Kullanım 
videoları) 

★ Farklı indekslerde taranan ve etki faktörü 

yüksek kurumsal dergilerin olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemiz bünyesinde sosyal bilimler, sağlık bilimleri, eğitim bilimleri tıp ve ziraat alanlarına yönelik 

farklı indekslerde taranan  dergiler bulunmaktadır. Bu dergilerin etki faktörleri ve görüntülenme oranlarına 

ilişkin veriler üniversitemiz ve birimlerimizin web sayfalarında duyurulmaktadır.  

(Kanıt: Üniversitemiz web sayfası-Birim web sayfaları-Dergilerimize ilişkin haberler-Dergilerimize ilişkin rapor ve 
sayısal veriler) 
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★ Akademik birimlerde yeterli sayıda ve 

yetkin akademik personelin olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemiz programlarında yeterli sayıda ve yetkin personel bulunmaktadır. Bu doğrultuda, açılan yüksek 

lisans ve doktora programlarının sayısındaki artışlar akademik personel anlamında yeterli sayıda olduğumuzu 

göstermektedir.  

(Kanıt: Akademik personel sayfaları-Birimlerin akademik personel sayıları-İdari Faaliyet Raporları-Açılan yüksek 
lisans ve doktora programı sayıları-Yönetim Gözden Geçirme Raporları-Birim haber ve duyuruları-Enstitülerimizdeki 
programlar-Akademik personelimize ait YÖK Akademik web sayfaları) 

★ Öğrenci başına düşen öğretim elemanı 

sayısının yüksekliği 

KİDR-2020 

● Üniversitemiz programlarında, öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı yeterlidir. Bununla ilgili olarak, 

bazı bölümlerimizde sayının artırılması için gerekli kadro çalışmaları yapılmaktadır.  

(Kanıt: Akademik personel sayfaları-Birimlerin web sayfaları-Bölümlere göre personel sayıları- İdari Faaliyet 
Raporları- Yönetim Gözden Geçirme Raporları) 

★ Tercih edilen ve mezun olunduğunda kolay 

iş bulunabilen programların olması 

KİDR-2020 

 
● Üniversitemiz, öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilen ve mezun olunduğunda kolay iş bulabilen 

programlara sahiptir. Bu programların gelecek yıllarda da tercih edilmesini sağlamak için, öğrenci merkezli 

politika ve uygulamalara yer verilmektedir.  

(Kanıt: Üniversitemiz Politikaları-Öğrenci merkezli faaliyet ve uygulamalar-Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları-
Birim faaliyet planları-Birim performans göstergeleri-Birim iyileştirme planları-YÖK istihdam sayıları ve raporları) 

★ Sektörün ve toplumun ihtiyaçlarını 

karşılayacak nitelikte programların olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemiz sektörün ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte programlara sahiptir. Bu programların 

sayısının ve akademik altyapısının güçlendirilmesine yönelik uygulamalar öncelikli olarak yürütülmektedir. 
(Kanıt: Üniversitemiz Politikaları-Birimlerin kurumsal hedefleri-Birim Kalite performans göstergeleri-
Üniversitemiz vizyon ve misyonu-Üniversitemiz bünyesinde yürütülen projeler-Üniversitemiz web sayfası-
Birim haberleri-Birimlere bağlı bölüm ve programların müfredat ve ders içerikleri- YÖK tarafından hazırlanan 
üniversitemiz programlarına yönelik istihdam sayıları ve raporları) 

★ Sağlık sektörüne yönelik projelerle destekli 

güçlü altyapı ve programların olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemizde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O ile Sağlık 

Hizmetleri MYO bünyesinde, sağlık sektörünün gereksinim duyduğu profesyonelleri yetiştiren çok sayıda 

program bulunmaktadır. Bu programlarda çağın gereklerine uygun nitelikte laboratuvarlar ve uygulama 

merkezleri yer almaktadır. 

★ Öğrencilerin barınmasına yönelik yurt 

kapasitesinin yüksek olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemiz yerleşkesi içerisine yapılan 2600 öğrenci kapasiteli Kız Öğrenci yurdunun yanı sıra, hemen 

yerleşke yanında bulunana KYK öğrenci yurtlarında toplam 5000 öğrencinin barınması sağlanmaktadır. 

İyileşmeye Açık Yönler (Eğitim-Öğretim) İyileştirme Çalışmaları 
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- Akredite olmuş, birim/programın 

bulunmaması 

KİDR-2020 

● Akreditasyon programı için Üniversitemiz Eğitimde Kalite Güvencesi Koordinatörlüğü bünyesinde 

Akreditasyon Komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyonlara bağlı çalışmalar yapmak için birimler bazında 

da Birim Akreditasyon Komisyonları kurulmuştur. Program akreditasyonuna yönelik birimlerden bir öz 

değerlendirme yapmaları istenmiştir. Buna yönelik bir öz değerlendirme formu hazırlanmıştır. Bu doğrultuda 

birimler, her program bazında bir öz değerlendirme yaparak kendi durumlarının fotoğrafını çeken kanıtlı bir 

formu, Eğitimde Kalite Güvencesi Koordinatörlüğüne göndermiştir. Bu amaçla özgün Akreditasyon Yönetim 

Sistemi yazılımı geliştirilmiştir.  

(Kanıt: Üniversitemiz Politikaları-Birimlerin kurumsal hedefleri-Eğitimde Kalite Güvencesi Koordinatörlüğü-Eğitimde 
Kalite Güvencesi Destek Ofisi -Birim Akreditasyon Komisyonu listeleri- Birimlere gönderilen yazılar-Birimlerden 
istenen öz değerlendirme raporları) 

- Akademik personele yönelik eğiticilerin 

eğitimi programlarının yetersiz olması 

KİDR-2020 

● Akademik personele yönelik eğitim talepleri, Üniversitemiz Akademik Gelişim Destek Ofisi ve Personel 

Daire Başkanlığı tarafından gelen yazılar doğrultusunda alınmaktadır. Alınan eğitim talepleri doğrultusunda 

belirlenen eğitimler dönem içerisinde akademik personelimize verilmektedir.  

(Kanıt: Akademik Gelişim Destek Ofisi-Birimlere gönderilen eğitim yazıları-birimlerden istenen eğitim talep formları-
Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından verilen çevrim içi eğitimler-Üniversitemiz YouTube sayfası-Üniversitemiz etkinlik 
yönetimi sayfası-Akademik personele verilen AYDEP eğitimleri) 

- Tıp Fakültesinin bilimsel araştırmaları için 

laboratuvar imkânlarının yetersiz olması 

KİDR-2020 

● Tıp fakültesinde ARGE Laboratuvarı kurulmuş olup cihaz eksikleri tamamlanmaya çalışılmaktadır. 2021 

yılında western blot ve mikrotom cihazları satın alınmıştır. Deney hayvanları ünitesinin hazırlıkları 

tamamlanmış olup ruhsatlandırma başvurusu yapılmıştır. 

- Afiliye hastanemizin, bir üniversite 

hastanesinde bulunması gereken fiziki 

mekân ve laboratuvar imkânları 

KİDR-2020 

● Birlikte kullanım protokolü ile kullandığımız Eğitim Araştırma Hastanemizde Tıp Fakültesi dönem 4-5 ve 6 

için derslikler ve okuma salonu hazırlanmıştır. Diğer şartların sağlanması için kampüs alanı içerisinde 180 

dönüm arazi Sağlık Bakanlığına 400 yataklı eğitim araştırma hastanesi yapılmak üzere tahsis edilmiş olup 

proje ihalesi yapılmıştır.  

● Yeterli eğitim ortamlarına sahip 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz hizmete açılmış ve 

Sağlık Bakanlığı ile birlikte işletilmeye başlanmıştır. 

- Lisansüstü programların ihtiyaçlar 

doğrultusunda çeşitlendirilmesinin yetersiz 

olması 

KİDR-2020 

● Birimlerden gelen talep ve istekler doğrultusunda lisansüstü programların çeşitlendirilmesi ile ilgili adımlar 

atılmaktadır.  

(Kanıt: Birimlerden gelen yazılar-Eğitim Komisyonu toplantı gündem ve karar formları-Müfredat ve Ders Ekleme 
Formları-Senato kararları) 
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- Eğitim-öğretim ve araştırma sürecinde 

yararlanabilecekleri geniş kapsamlı bir 

kütüphane bina inşaatının devam ediyor 

olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemizin Kütüphane Binasının yapım işleri devam etmekte olup, 2022 yılında hizmete açılması 

hedeflenmektedir. 

- Eğiticilerin eğitimlerine yönelik etkinliklerin 

düzenlenmesi 

KİDR-2020 

● Akademik personele yönelik eğitim talepleri, Üniversitemiz Akademik Gelişim Destek Ofisi ve Personel 

Daire Başkanlığı tarafından gelen yazılar doğrultusunda alınmaktadır. Alınan eğitim talepleri doğrultusunda 

belirlenen eğitimler dönem içerisinde akademik personelimize verilmektedir.  

(Kanıt: Akademik Gelişim Destek Ofisi-Birimlere gönderilen eğitim yazıları-birimlerden istenen eğitim talep formları-
Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından verilen çevrim içi eğitimler-Üniversitemiz YouTube sayfası-Üniversitemiz etkinlik 
yönetimi sayfası-Akademik personele verilen AYDEP eğitimleri) 

- Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim 

süreçlerine yönelik performanslarının 

değerlendirilme sisteminin uygulanmaması 

KİDR-2020 

● Üniversitemizin Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim süreçlerine yönelik performanslarının değerlendirilme 

sistemi, bireysel performans değerlendirme sisteminden ziyade birim/bölüm bazında yapılmaktadır. 

● Kalite Yönetim Sistemimiz içerisinde yer alan Faaliyet Planları ve Süreç Performans Parametreleri ile diğer 

performans kriterlerinde bireysel hedeflere yönelik olarak belirlenen göstergeler ile değerlendirme 

yapılmaktadır. 

● Öğrenme Yönetim Sistemi (aydep) üzerinden öğretim elemanı değerlendirmesi yapılabilmektedir.  

Kanıt:  Birim Faaliyet Planı-  

https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editKaliteFaaliyetPlani?liste=1&sno=1   

Süreç Performans İzleme - 

https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editBirimPerformansParametresiIzleme?liste=1  

- Mezun İzleme Sisteminin etkin olmaması 

KİDR-2020 

● Öğrencilerimizin Mezun İzleme Sistemine giriş yaparak üye olmaları için, birim yöneticileriyle yapılan 

toplantılarda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Sistemin daha kullanışlı ve aktif olması yönünde 

çalışmalar yapılmaktadır.  

Kanıt: Toplantı tutanak ve karar formları-Birimlere özgü uygulama örnekleri 

 

  

ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME 

https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editKaliteFaaliyetPlani?liste=1&sno=1
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editBirimPerformansParametresiIzleme?liste=1
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Güçlü Yönler (Ar-Ge) Sürdürülebilirliğe Yönelik Çalışmalar 

 

 

 

★ Bölgesel Kalkınma Odaklı ihtisaslaşma 

alanlarına yönelik proje ve programların 

yürütülmesi 

KİDR-2020 

● Üniversitemizde bölgesel kalkınma odaklı araştırma projelerine destek verilmektedir. 

Kanıt: https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/tez_kanit.pdf 
● Pilot sağlık ve tarım projeleri kapsamında mevcut projeler detaylı bir şekilde web sitesinde mevcuttur. 

Kanıt: https://pilotsaglik@ahievran.edu.tr/  
https://pilottarim.ahievran.edu.tr/ 
https://pilottarim.ahievran.edu.tr/icerik/jeotermal-temini 
 

● Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma alanlarına yönelik 

projeler birçok birimden çok sayıda akademik personelin katılımı ile yürütülmektedir.  

● Bunun dışında bölgesel kalkınma odaklı projeler yapılabilmesi için bölgemizde görev yapan ‘Ahiler Kalkınma 

Ajansı (AHİKA)’ ve ‘Konya Ovası Projesi (KOP)’ proje destek programı çağrıları üniversitemiz ilgili 

birimleri tarafından  duyurulmakta, proje başvurusu yapmak isteyen kişilere talepleri olması durumunda proje 

yazımında destek sağlanmaktadır. 

Kanıt:  https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Duyurular/47 
 https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Duyurular/3098 

★ Bölgenin ihtiyaçlarına yönelik akredite 

toprak analiz laboratuvarının olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemiz Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı bünyesinde bulunan Toprak Analiz 

Laboratuvarı düzenli olarak bakanlık tarafından denetlenmekte ve faaliyetlerine devam etmektedir. 

Faaliyetlerin devamı için gerekli olan tüm şartlar yerine getirilmektedir. 

Kanıt: https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Denetim_Defteri.jpg 

★ Türkiye’nin köklü üniversiteleri ile ortak 

olarak kurulan ve sahasında ilk olan 

Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim 

Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemizin strateji, hedef ve politikasına uygun olarak özgün ve nitelikli araştırmalarla ulusal ve 

uluslararası düzeyde katkı sağlayacağı projeler geliştirilmektedir.  

● Üniversitemizin Tarım ve Jeotermal alanda Pilot Üniversite olması nedeniyle bu kapsamda yürütülen pilot 

tarım ve jeotermal projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından 

yapılmaktadır Ayrıca üniversitemiz koordinatörlüğünde Ankara üniversitesi ve Selçuk üniversitesi 

ortaklığında "Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Uygulama Araştırma Merkezi kapsamında yürütülecek 

araştırmaların büyük çoğunluğu yine üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yapılacaktır. Böylece ileriki 

yıllarda Araştırma politikamızın hedefleri doğrultusunda çalışmalar hız kazanacaktır.  

Kanıt: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210822-3.htm 

https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/tez_kanit.pdf
https://pilotsaglik@ahievran.edu.tr/
https://pilottarim.ahievran.edu.tr/
https://pilottarim.ahievran.edu.tr/icerik/jeotermal-temini
https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Duyurular/47
https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Duyurular/3098
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Denetim_Defteri.jpg
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210822-3.htm
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★ Sağlık alanında araştırmaların yapıldığı 

merkezlerin (GETAT, SAUTER VE 

JEOKAREM) olması 

KİDR-2020 

● JEOKAREM ve AHİGETAM Araştırma ve Uygulama Merkezleri resmi olarak kurulmuş olup Kırşehir 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde sağlık alanı 

uygulamalarında devam etmektedir.  

Kanıt: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210704-6.htm 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201115-4.htm 
 

● Kırşehir bölgesindeki jeotermal kaynağın, nakil hattı ile Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi 

(JEOKAREM) ve Termal Seralarda Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama 

ve Araştırma Merkezlerinin Kümelenme Projesinde kullanılabilecek alanlara taşınması sağlanmış ve bu 

alanda araştırma ve uygulama yapma imkânı sağlanmıştır. 

Kanıt: https://pilottarim.ahievran.edu.tr/icerik/jeotermal-temini 

★ Bölgenin tarımsal çeşitliliğini ve 

kalkınmasını arttırmaya yönelik proje 

çalışmalarının bulunması 

KİDR-2020 

● Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yapılan Lisansüstü tez çalışmaları tarımsal çeşitliliği ve kalkınmayı 

arttırmayı hedeflenmektedir.  

Kanıt:  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp 
● Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde bölgenin kalkınmasını arttırmaya yönelik çeşitli proje 

çalışmaları sürdürülmektedir. 

Kanıt: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hirfanli-baraj-golunde-ozel-probiyotiklerle-kirmizi-etli-somon-
uretiliyor/1983968 
https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/palamut-ve-alabalik-atiklarini-protein-tozuna-donusturduler/5 
https://www.haberler.com/kirsehir-ahi-evran-universitesinde-balik-12861325-haberi/ 

● Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi ile Bölgede mevcut ceviz sektörünün sorunlarını gidermekte ve 

güçlenmesini sağlamaktadır. Bu alanda uzman öğretim üyeleri çalışmaya destek vermektedir. 

Kanıt: https://pilottarim.ahievran.edu.tr/icerik/ceviz 

★ Farklı araştırmalar için veri analizlerinin 

yapıldığı Merkezi bir laboratuvarın olması 

KİDR-2020 

● Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı üniversite içi ve üniversite dışı birçok çalışmaya destek 

olmaktadır. Laboratuvarın faaliyetlerine devam edebilmesi adına tüm cihazlar aktif tutulmaktadır.  

Kanıt:https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Numune_kayit.jpg  

https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117064  

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp (Tez No:527506) 

★ Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşma kapsamında 

tarım ve jeotermal alanlarında Pilot 

Üniversite olması 

● Üniversitemizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma kapsamında tarım ve 

jeotermal alanlarında Pilot Üniversite olması bu kapsamda yürütülen projelere ve alınan eğitimlere destek 

sağlanmaktadır. 

Kanıt: https://pilotsaglik.ahievran.edu.tr/anasayfa 
https://pilottarim.ahievran.edu.tr/anasayfa 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210704-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201115-4.htm
https://pilottarim.ahievran.edu.tr/icerik/jeotermal-temini
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hirfanli-baraj-golunde-ozel-probiyotiklerle-kirmizi-etli-somon-uretiliyor/1983968
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hirfanli-baraj-golunde-ozel-probiyotiklerle-kirmizi-etli-somon-uretiliyor/1983968
https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/palamut-ve-alabalik-atiklarini-protein-tozuna-donusturduler/5
https://www.haberler.com/kirsehir-ahi-evran-universitesinde-balik-12861325-haberi/
https://pilottarim.ahievran.edu.tr/icerik/ceviz
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Numune_kayit.jpg
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117064
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp
https://pilotsaglik.ahievran.edu.tr/anasayfa
https://pilottarim.ahievran.edu.tr/anasayfa
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KİDR-2020 ● Pilot Üniversitede kapsamında yürütülmekte olan projeler üniversitemiz  birimlerinden farklı alanlarda görev 

yapan akademik personeli bir araya getirmekte ve multidisipliner çalışmalara olanak sağlamaktadır.  

Kanıt: https://pilottarim.ahievran.edu.tr/icerik/jeotermal-temini 
https://pilottarim.ahievran.edu.tr/icerik/ceviz 

● Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ‘Tarım ve Jeotermal’ 

alanında pilot üniversite seçilen üniversitemizin Merkez Yerleşkesinde yapımı tamamlanan Ar-Ge Serası 

bulunmaktadır.  

Kanıt: https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/5808-jeotermal-kaynakli-ar-ge-seramiz-acildi 
● Üniversitemizin yeni misyonu çerçevesinde bölge kalkınmasında daha etkin bir rol üstlenmiş ve bölgeye yeni 

yatırımcılar çekilmesini sağlamıştır. Örneğin; Karakurt bölgesinde 127 Dekar alana kurulan Agronet 

Firmasına ait Serada istihdam edilecek personelin eğitimi için İşkur, Agronet firması ve üniversitemiz protokol 

yapmış ve 58 kişiye seracılık alanında  2019 yılında eğitimler vermiştir. Yine Agronet firması ile eğitim, 

öğrenci stajı ve araştırma konularında işbirliğimiz devam etmektedir. Ayrıca Türk Şeker ile   işbirliği 

yapılmıştır. 

Kanıt: https://www.jeotermalhaberler.com/kaeu-jeotermal-ile-isitilan-ar-ge-sera-projesini-tanitti/ 
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6045-universitemiz-ile-turkseker-arasinda-onemli-is-birligi 

İyileşmeye Açık Yönler (Ar-Ge) İyileştirme Çalışmaları 

- ARGE kapsamında ayrılan Bilimsel 

Araştırma Projesi (BAP) veya Fakülte 

bütçelerinin kısıtlı olması 

KİDR-2020 

● Kurumda araştırma kaynaklarının yeterliliği ve çeşitliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

Kanıt: Bap 2020 Bütçenin Birimler Arası Dağılımı.jpg  
2020 Proje Bütçeleri.pdf  
2020 Pilot Üniversite Bütçesi.pdf  

 

 

 

- Dış kaynaklardan fon sağlama amacıyla 

yapılan proje başvuru sayısının azlığı 

KİDR-2020 

 
● Dış kaynaklardan fon sağlama adına Üniversitemiz personelinin farkındalığını arttırmak için birimimiz web 

sayfası farklı fon sağlayıcılarının (TÜBİTAK, AHİKA, AB Projeleri vb.) çağrılarını ve bildirimlerini tek bir 

başlık altında toplayarak görünürlüğü arttırmıştır.   

Kanıt: https://tto.ahievran.edu.tr/detaytum/Duyurular 
● Öğretim elemanlarının BAP dışında AR-GE finansmanı sağlayan TÜBİTAK, TAGEM, Avrupa Birliği, 

Kalkınma Bakanlığı, KOP, AHİKA vb. kuramlara proje başvurusu yapmaları teşvik edilmektedir. Üniversite 

ile farklı sektörlerin iş birliği içerisinde gerçekleştirebilecekleri, başta AR- GE projeleri olmak üzere, çeşitli 

proje önerilerinin değerlendirilmesi ve alanında uzman öğretim elemanlarının danışmanlığıyla, ilgili kurum 

ve kuruluşlara proje başvurularının yapılması sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında dış kaynaklardan 

toplam 6.122.300,00 TL bütçe sağlanırken 2020 yılında bu miktar 9.758.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 

https://pilottarim.ahievran.edu.tr/icerik/jeotermal-temini
https://pilottarim.ahievran.edu.tr/icerik/ceviz
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/5808-jeotermal-kaynakli-ar-ge-seramiz-acildi
https://www.jeotermalhaberler.com/kaeu-jeotermal-ile-isitilan-ar-ge-sera-projesini-tanitti/
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6045-universitemiz-ile-turkseker-arasinda-onemli-is-birligi
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ahievran/2020/ProofFiles/Bap%202020%20B%C3%BCt%C3%A7enin%20Birimler%20Aras%C4%B1%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1.jpg
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ahievran/2020/ProofFiles/2020%20Proje%20B%C3%BCt%C3%A7eleri.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ahievran/2020/ProofFiles/2020%20Pilot%20%C3%9Cniversite%20B%C3%BCt%C3%A7esi.pdf
https://tto.ahievran.edu.tr/detaytum/Duyurular
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Kanıt: https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/pilot_2020.xlsx 
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/ic_Kaynaklar_(BAP_BuTcE_DAgILIMI).xlsx 
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/amerikan_universitesi_projesi.xlsx 
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/kop_dis_kaynakli.xlsx 

● Fakülteler bünyesinde Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projeleri konusunda bilgilendirme 

toplantısı bölüm başkanlıkları nezdinde yapılmış olup; akademik personelin projelerle ilgili çalışmalar 

yapması teşvik edilmektedir.  

Kanıt:https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Proje_Egitimi_Ek_Doc._Dr._Battal_YILMAZ_ozgecmis.pdf.pdf 
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Proje_Egitimi_Ek_Dr._ogr._uyesi_Selim_BicEN_ozgecmis.pdf.pdf 
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Proje_Egitimi_Ek_Proje_Egitimi_icerigi.pdf.pdf 
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Proje_Egitimi_Ustyazi1.pdf 

 

- Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin 

etkinliğinin beklenen düzeyde olmaması 

KİDR-2020 

● Teknoloji Transfer Ofisi tarafından birimlere talepler doğrultusunda proje hazırlama ve fon destekleri 

hakkında eğitimler verilmekte ve gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. 

Kanıt: https://mf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/451-fakultemizde-tto-
tarafindan-bilgilendirme-toplantisi-yapildi 
https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/5145 
https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/4112 
https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/3097 
https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/4125 

 

- Bilimsel çalışmaların uluslararası 

platformlarda paylaşılması süreçlerinde 

gerekli editör ofislerinin bulunmaması 

KİDR-2020 

● Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, 

rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, 

Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların 

etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar. 

Kanıt: http://openaccess.ahievran.edu.tr/xmlui/ 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/ccbcf0de-a191-43d2-816a-b527536ffa9b-
0e0f23fa/relevance/1  

 

- Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen 

bilimsel çalışmalar için fiziki ve teknik 

altyapının yetersiz olması 

KİDR-2020 

● Fakültemiz bünyesinde bilimsel çalışmalar yürütülmesi adına bölüm laboratuvarları mevcut olup eksiklikler 

tamamlanmaya devam etmektedir. Ayrıca ziraat fakültesi bünyesinde Ar-Ge ve öğrenci uygulama 

çalışmalarının yapılabileceği Çiftlik Projesi çalışmaları yönetime sunulmak üzere son aşamaya gelmiştir. 

● Aktif yürütülen projelere destekler Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı araziler ve alet-

donanım, iş gücü desteği ile yapılmaktadır. 

https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/pilot_2020.xlsx
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/ic_Kaynaklar_(BAP_BuTcE_DAgILIMI).xlsx
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/amerikan_universitesi_projesi.xlsx
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/kop_dis_kaynakli.xlsx
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Proje_Egitimi_Ek_Doc._Dr._Battal_YILMAZ_ozgecmis.pdf.pdf
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Proje_Egitimi_Ek_Dr._ogr._uyesi_Selim_BicEN_ozgecmis.pdf.pdf
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Proje_Egitimi_Ek_Proje_Egitimi_icerigi.pdf.pdf
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Proje_Egitimi_Ustyazi1.pdf
https://mf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/451-fakultemizde-tto-tarafindan-bilgilendirme-toplantisi-yapildi
https://mf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/451-fakultemizde-tto-tarafindan-bilgilendirme-toplantisi-yapildi
https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/5145
https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/4112
https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/3097
https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/4125
http://openaccess.ahievran.edu.tr/xmlui/
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/ccbcf0de-a191-43d2-816a-b527536ffa9b-0e0f23fa/relevance/1
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/ccbcf0de-a191-43d2-816a-b527536ffa9b-0e0f23fa/relevance/1
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- Dış paydaşlarla yürütülen proje sayısının 

istenilen düzeyde olmaması 

KİDR-2020 

● Fen Bilimleri Enstitüsü’nde farklı anabilim dallarındaki dış paydaşlarla birlikte yürütülen projeleri ile 

lisansüstü tezler üretilmektedir. 

Kanıt:https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Ertugrul_kul_ozlem_tepe.pdf 
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Emre_YAVUZER_HOCA.pdf 
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/TAGEM-Proje_ciktisi_Formu_(TUSAB).pdf 

● Fen Edebiyat Fakültesinde bulunan öğretim üyeleri tarafından, dış paydaşlarla ortak hazırlanan proje 

çalışmaları yapılmaktadır. 

Kanıt: https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/5737-ogretim-uyemizin-uluslararasi-alandaki-projesine-tubitak-
tan-destek 

● Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Kırşehir Ticaret Sanayi Odası, Kırşehir İl Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü, Kırşehir Belediyesi vb. İş grupları, STK ve Resmî Kurumlar ile işbirliği yapmakta 

ve eğitim programları düzenlenmektedir.  

Kanıt: https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Kanit_all-2.pdf 
● Teknoloji Transfer Ofisi dış paydaşlarla yürütülen proje sayısını arttırmaya yönelik olarak TÜBİTAK 4007 

Bilim Şenliği Projesi ‘Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor’ isimli şenliği düzenlemiştir. 

Kanıt: https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Haberler/6141 

 

- Araştırma geliştirme alt yapısının (insan 

kaynağı, ekipman, fon) istenilen düzeyde 

olmaması 

KİDR-2020 

● Gerek dış kaynaklı desteklenen projeler gerekse de üniversitemiz mevcut kaynakları ile bölümlerimizin 

ihtiyaç duyduğu insan kaynağı, ekipman vs. belirli oranlarda temin edilmektedir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan 

bölümlerde lisans, lisansüstü eğitim ve araştırmalarda kullanılmak üzere laboratuvar kurulumları 

gerçekleştirilmiştir. Bazı birimlerde ise var olan laboratuvar altyapısı güçlendirilmiştir. 

Kanıt: https://ftryo.ahievran.edu.tr/index.php/2020-05-11-05-50-33/haberler/212-yeni-binamiz-egitim-ve-
ogretime-hazir 
https://eem.ahievran.edu.tr/icerik/ar_lab 

 

TOPLUMSAL KATKI 

Güçlü Yönler (Toplumsal Katkı) Sürdürülebilirliğe Yönelik Çalışmalar 

★ Paydaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine 

yönelik farklı türde sertifika programlarının 

yürütüldüğü Sürekli Eğitim Merkezinin 

olması 

KİDR-2020 

● AESEM olarak düzenlemiş olduğumuz kurs, etkinlik ve sertifika programlarının toplumun ihtiyaçlarına 

yönelik olarak belirlenmesi ve çeşitliliğinin sürekli olarak arttırması planlanmaktadır. 

Kanıt: https://aesem.ahievran.edu.tr/onkayit 

https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Ertugrul_kul_ozlem_tepe.pdf
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Emre_YAVUZER_HOCA.pdf
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/TAGEM-Proje_ciktisi_Formu_(TUSAB).pdf
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/5737-ogretim-uyemizin-uluslararasi-alandaki-projesine-tubitak-tan-destek
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/5737-ogretim-uyemizin-uluslararasi-alandaki-projesine-tubitak-tan-destek
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Kanit_all-2.pdf
https://tto.ahievran.edu.tr/detay/Haberler/6141
https://ftryo.ahievran.edu.tr/index.php/2020-05-11-05-50-33/haberler/212-yeni-binamiz-egitim-ve-ogretime-hazir
https://ftryo.ahievran.edu.tr/index.php/2020-05-11-05-50-33/haberler/212-yeni-binamiz-egitim-ve-ogretime-hazir
https://eem.ahievran.edu.tr/icerik/ar_lab
https://aesem.ahievran.edu.tr/onkayit
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★ Bölgenin değerlerine yönelik bilimsel, 

sanatsal ve kültürel etkinliklerin 

gerçekleştirilmesi ve tüm programların 

müfredatında Ahilik Kültürüne yönelik bir 

dersin olması 

KİDR-2020 

● Bölgesel kalkınma odaklı olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Üniversitemizde, bölgenin değerlerine 

uygun olarak önlisans-lisans programları müfredatına “Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı” dersi konulmuştur. 

Kanıt: Bologna Ana Sayfası 
● Bölgenin değerlerine yönelik olarak Ahilik Kültürünü araştıran ve bu konuda bilimsel yayın yapan tek kurum 

olan merkezimizin olması. 

Kanıt: Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 
● Bölgenin değerlerine yönelik yapılan bilimsel yayın ve sanatsal etkinlikler; BAP kaynaklı bilimsel araştırma 

kapsamında tamamlanan çalışmanın, uluslararası yayın niteliğinde, kitap olarak basılması ve çevrimiçi 

düzenlenen sanatsal etkinlikler 

Kanıt: “Kırşehir El Sanatları Kitabı” 
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Haberler/3013 
Kanıt: “Ekim Geçidi-19” ve “Ekim Geçidi-20” Sergileri 
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/3008 
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Duyurular/3011 
Kanıt: “Dünya Sanat Günü” Etkinlikleri 
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/3014 

https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=001034420355503440031101333603523038776378053667233360
https://akam.ahievran.edu.tr/
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Haberler/3013
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/3008
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Duyurular/3011
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★ Bölgenin tarihi ve kültürel geçmişine ışık 

tutacak ulusal/uluslararası düzeyde 

araştırma ve belgelendirme çalışmalarının 

yürütülmesi 

KİDR-2020 

Bölgenin değerlerine yönelik; BAP kaynaklı bilimsel araştırma kapsamında tamamlanan çalışmanın, uluslararası yayın 

niteliğinde, kitap olarak basılması 
Kanıt: https://www.kitapsepeti.com/urun/detay/kitap/kirsehir-el-sanatlari/1477667 
 
Kanıt: “Kırşehir El Sanatları Kitabı” 
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Haberler/3013 

● Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Kırşehir ili bölgesinin tarihi ve Kültürüne ışık tutacak her türlü 

Ulusal/uluslararası araştırmalara katılım sağlanmaktadır. 

Kanıt: “Her Yönüyle Mucur Sempozyumu Programı sayfa 8, tarih: 8 Ekim 2021” 
https://mucursempozyumu2021.ahievran.edu.tr/kullanicidosya/files/program_kitapcigi.pdf 
Kanıt: “Kırşehir Özbağ Kirtikli Dokumaları” Kitabı 
https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/1518-k-rsehir-oezbag-kirkitli-
dokumalar-kitab-yay-nlandı 
Kanıt: “Unesco Yaratıcı Şehir Ağı Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı” 7-8 Temmuz 2021 
https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/1494-kaeue-ve-k-rsehir-
belediyesi-is-birliginde-k-rsehir-ulusal-muezik-cal-stay-basladı 

● Unesco Türkiye Milli Komisyonunun Desteği ile Bilim Sanat Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik Ve Tıp Konulu 

Panel Düzenlenmiştir. 

Kanıt:https://tip.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/567-universitemizde-bilim-
sanat-ahlak-isiginda-ahi-evran-ahilik-ve-tip-konulu-konferans-duzenlendi 
https://www.youtube.com/watch?v=OE9rUl4wiws 

https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Haberler/3013
https://mucursempozyumu2021.ahievran.edu.tr/kullanicidosya/files/program_kitapcigi.pdf
https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/1494-kaeue-ve-k-rsehir-belediyesi-is-birliginde-k-rsehir-ulusal-muezik-cal-stay-baslad%C4%B1
https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/1494-kaeue-ve-k-rsehir-belediyesi-is-birliginde-k-rsehir-ulusal-muezik-cal-stay-baslad%C4%B1
https://tip.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/567-universitemizde-bilim-sanat-ahlak-isiginda-ahi-evran-ahilik-ve-tip-konulu-konferans-duzenlendi
https://tip.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/567-universitemizde-bilim-sanat-ahlak-isiginda-ahi-evran-ahilik-ve-tip-konulu-konferans-duzenlendi
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★ Milli ve yerel değerlere yönelik çalışmaların 

yürütüldüğü merkezlerin olması. (Ahilik 

Kültürünü Araştırma ve Uygulama 

Merkezi, Anadolu Halk Sanatları Araştırma 

ve Uygulama Merkezi, Fatma Bacı Kadın 

Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi, Anadolu Türk Müziği Araştırma 

ve Uygulama Merkezi) 

KİDR-2020 

● Anadolu Halk Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi bu anlamda çalışmalar yürütmektedir. 

Kanıt: “Kırşehir El Sanatları Kitabı”, Merkez web sayfası 
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Haberler/3013 
Kanıt: “Ekim Geçidi-19” ve “Ekim Geçidi-20” Sergileri 
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/3008 
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Duyurular/3011 
Kanıt: “Dünya Sanat Günü” Etkinlikleri 
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/3014 

● Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültemizin Paydaşı olan Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Halk Sanatları 

Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. 

2020 Ekim Geçidi Sergisi düzenlendi 
Kanıt:https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/1442-ekim-gecidi-sergi 
Dünya Sanat Günü Etkinlikleri yapıldı. 
Kanıt: https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/874-duenya-sanat-
guenue-etkinlikleri-iv 

● Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi uzun soluklu eğitim programı olma özelliğini 

taşıyan Kadın Akademisi adlı etkinliği ile kadının ve ailenin güçlendirilmesi adına çalışmalar sürdürmektedir. 

Kanıt: https://fatmabaci.ahievran.edu.tr/detay/ETK%C4%B0NL%C4%B0KLER/24 

https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Haberler/3013
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/3008
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Duyurular/3011
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/3014
https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/874-duenya-sanat-guenue-etkinlikleri-iv
https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/874-duenya-sanat-guenue-etkinlikleri-iv
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İyileşmeye Açık Yönler (Toplumsal Katkı) İyileştirme Çalışmaları 

 

 

- Toplumsal katkıya yönelik çalışma ve 

projelerin istenilen düzeyde olmaması 

KİDR-2020 

● AESEM tarafından Tarımda Kadın Girişimciliğin Güçlendirilmesi Programı, Solucan Gübresi Üretimi 

"Vermikompost" Eğitimi, Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği vb. Eğitim Programları ile Bölgesel Kalkınmaya 

Yönelik Eğitimler gerçekleştirilmiş olup bu tür eğitim programlarının devam edilmesi planlanmaktadır. 

Kanıt:https://aesem.ahievran.edu.tr/detay/ETK%C4%B0NL%C4%B0KLER/18 
https://aesem.ahievran.edu.tr/detay/HABERLER/24 
https://aesem.ahievran.edu.tr/detay/ETK%C4%B0NL%C4%B0KLER/11 
http://kirsehirhaber365.com/haber/1-30630.html 

● TTO tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Projesi ‘Ahiler Diyarı Bilimle 

● Şenleniyor’ isimli şenlik düzenlenmiştir. 

Kanıt:https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6684-kaeu-ahiler-diyari-bilimle-senleniyor-bilim-senligine-ev-
sahipligi-yapiyor 
Hirfanlı Baraj Gölü’nde özel probiyotiklerle kırmızı etli somon üretimine başlandı. Bu sayede bölgede üretim yapmak 

isteyen üreticilere öncülük edildi.  
Kanıt: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hirfanli-baraj-golunde-ozel-probiyotiklerle-kirmizi-etli-somon-
uretiliyor/1983968 

● Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Danışmanlığında Öğrencilerimiz Müfredat Gereği Her Yıl Topluma Yönelik 

Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürütmekte Ve Öğrenci Sempozyumunda Sunum Yapmaktadır. 

Kanıt:https://tipogrsempozyum.ahievran.edu.tr/index.php/sempozyum-program 

- Toplumsal katkıya yönelik kaynak 

çeşitliliğinin sağlanması 

KİDR-2020 

● Toplumsal katkıya yönelik kaynak çeşitliliğinin artırılması amacıyla TÜBİTAK destekli ‘Ahiler Diyarı 

Bilimle Şenleniyor’ isimli bilim şenliği projesi yapılmış. Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve Kırşehir İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde kaynak çeşitliliği sağlanmıştır. 

Kanıt: https://bilimsenligi.ahievran.edu.tr/ 

https://aesem.ahievran.edu.tr/detay/ETK%C4%B0NL%C4%B0KLER/18
https://aesem.ahievran.edu.tr/detay/HABERLER/24
https://aesem.ahievran.edu.tr/detay/ETK%C4%B0NL%C4%B0KLER/11
http://kirsehirhaber365.com/haber/1-30630.html
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- Pandemi süreci de göz önüne alınarak 

toplumsal katkı etkinliklerine paydaşların 

katılımının arttırılması 

KİDR-2020 

● Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından pandemi sürecinde çalışmaları belirli bir 

düzeyde tutmak için “çevrimiçi” sergiler düzenlenmiştir. 

Kanıt: “Ekim Geçidi-19” ve “Ekim Geçidi-20” Sergileri 
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/3008 
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Duyurular/3011 
Kanıt: “Dünya Sanat Günü” Etkinlikleri 
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/3014 

● “Covid 19 Pandemi” sürecinde çalışmaları belirli bir düzeyde tutmak için “çevrimiçi” konser ve sergiler 

düzenlenmiştir. 

Kanıt:https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/1444-mahn-lardan-
tuerkuelere-konseri 
Covid-19'a Direniş Ekim Geçidi 19 - Kırşehir Ulusal Davetli Karma Sergisi” 
Kanıt:https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/1442-ekim-gecidi-sergi 
Dünya Sanat Günü Ulusal Davetli Online Karma Sergisi” 
Kanıt: https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/1477-nya-sanat-gunu-
ulusal-davetli-online-karma-sergisi-gerceklestirildi 
 

● Ziraat Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak aşağıdaki etkinlikler düzenlenmiştir: 

Kanıt: Kırsalda Kadın Kooperatifleri Etkinliği 
Kanıt: https://ziraat.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28- 
14-27-12/452-kirsalda-kadin-kooperatifleri-etkinligi 
• “Biyolojik Mücadele, Biyolojik Savaş, Biyo-Ekoloji" Semineri 
Kanıt: https://ziraat.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27- 
12/448-biyolojik-mucadele-biyolojik-savas-biyo-ekoloji-semineri 
"Ceviz Fidan Yetiştiriciliği ve Sertifikasyon Sistemi" 
Kanıt: https://ziraat.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27- 
12/466-ceviz-fidan-yetistiriciligi-ve-sertifikasyon-sistemi-paneli 
 
Kanıt: JİSTUAM-Öncelikli Ar-Ge Çalışmaları ve Proje Konuları Değerlendirme Çalıştayı 
https://ziraat.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/474-jistuam-oncelikli-ar-ge-
calismalari-ve-proje-konulari-degerlendirme-calistayi-yapildi 
Kanıt:Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İlgili Toplantı 
https://ziraat.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/469-jeotermal-ileri-sera-
teknolojileri-ve-uretim-teknikleri-ortak-uygulama-ve-arastirma-merkezi-ile-ilgili-toplanti-yapildi 
Kanıt: Ziraat Fakültesi web Sayfasında "Girişimcilik Sohbetleri" 
https://ziraat.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/440-girisimcilik-etkinligi 

https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/3008
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Duyurular/3011
https://ahsuam.ahievran.edu.tr/detay/Etkinlikler/3014
https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/1444-mahn-lardan-tuerkuelere-konseri
https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/1444-mahn-lardan-tuerkuelere-konseri
https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/1442-ekim-gecidi-sergi
https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/1477-nya-sanat-gunu-ulusal-davetli-online-karma-sergisi-gerceklestirildi
https://negsf.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/1477-nya-sanat-gunu-ulusal-davetli-online-karma-sergisi-gerceklestirildi
https://ziraat.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/469-jeotermal-ileri-sera-teknolojileri-ve-uretim-teknikleri-ortak-uygulama-ve-arastirma-merkezi-ile-ilgili-toplanti-yapildi
https://ziraat.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/469-jeotermal-ileri-sera-teknolojileri-ve-uretim-teknikleri-ortak-uygulama-ve-arastirma-merkezi-ile-ilgili-toplanti-yapildi
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● Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tarafından, Jüvenil İdiopatik Artritte Değerlendirme ve Tedavi 

Yaklaşımı Semineri ve Online Satranç Turnuvası düzenlendi. 

Kanıt:https://ftryo.ahievran.edu.tr/index.php/2020-05-11-05-50-33/haberler/257-juevenil-idiopatik-artritte-
degerlendirme-ve-tedavi-yaklas-m-semineri 
Kanıt:https://ftryo.ahievran.edu.tr/index.php/2020-05-11-05-50-33/haberler/269-online-satranc-turnuvası 

● Tıp Fakültesi Öğrenci Kulüplerimizin Desteği İle Kırşehir Cacabey Meydanında “Aşı Ol, Karşı Olma” 

Toplumsal Katkı Etkinliği Düzenlenmiştir. 

Kanıt:https://tip.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/631-karsi-olma-asi-ol-
etkinligi 

● 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftasında Üniversitemiz Sosyal Medya Hesaplarından Enfeksiyon 

Kontrolü Ve Aşı İle İlgili Seminerler Verilmiştir. 

Kanıt:https://tip.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/2011-08-28-14-27-12/511-uyum-haftasinda-
online-olarak-yapilan-etkinlik-ve-faaliyetler 

https://ftryo.ahievran.edu.tr/index.php/2020-05-11-05-50-33/haberler/257-juevenil-idiopatik-artritte-degerlendirme-ve-tedavi-yaklas-m-semineri
https://ftryo.ahievran.edu.tr/index.php/2020-05-11-05-50-33/haberler/257-juevenil-idiopatik-artritte-degerlendirme-ve-tedavi-yaklas-m-semineri
https://ftryo.ahievran.edu.tr/index.php/2020-05-11-05-50-33/haberler/269-online-satranc-turnuvas%C4%B1
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- Öğretim elemanları ve öğrencilerimizin 

toplumsal katkıya yönelik farkındalık 

düzeyinin istenilen seviyede olmaması 

KİDR-2020 

● Öğretim elemanları ve öğrencilerimizin toplumsal katkıya yönelik farkındalık düzeyinin arttırılması için 

‘Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor’ bilim şenliği  projesinde öğretim elemanları atölye lideri, öğrenciler rehber 

ve katılımcı olarak görev almışlardır. 

Kanıt: https://bilimsenligi.ahievran.edu.tr/ 
 

● Her yıl öğretim elemanlarımızın danışman, gönüllü öğrencimizin yürütücü olduğu sosyal sorumluluk projeleri 

müfredat gereği yapılmakta ve öğrenciler tarafından sempozyumda sunulmaktadır. 

  Kanıt:https://tipogrsempozyum.ahievran.edu.tr/index.php/sempozyum-program 

YÖNETİM SİSTEMİ 

Güçlü Yönler (Yönetim Sistemi) Sürdürülebilirliğe Yönelik Çalışmalar 

 

★ Kurumun iş ve işleyişlerine yönelik güçlü ve 

işlevsel bir belge yönetim sisteminin olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’ne geçmesiyle birlikte doküman oluşturma ve 

saklama maliyetlerinin azalmasının yanı sıra kırtasiye giderleri ile zamandan ve iş gücünden tasarruf 

sağlamıştır. Üniversitemiz personeli EBYS’nin kullanmanın yanında aynı zamanda Bütünleşik Yönetim Bilgi 

Sistemi (BYBS) içerisinde yer alan dokümantasyon modülünde bulunan yönetmelikler, formlar, görev 

tanımları ve iş akışları vb. bölümlerinden de kolaylıkla faydalanmaktadırlar. 

Kanıt: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi 

 

★ Memnuniyet düzeyi yüksek çalışma 

ortamının olması 

KİDR-2020 

● Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından her yıl Üniversitemiz genelinde çalışan memnuniyet anketi 

yapılmaktadır. Anket sonuçları değerlendirildiğinde Üniversitemizde memnuniyet düzeyi yüksek çalışma 

ortamının olduğunu görülmektedir. Anket sonuçlarına göre gerektiğinde Üniversitemiz ve birim yöneticileri 

gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmaktadırlar. 

Kanıt: Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları-2021 

 

★ ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistemine sahip olması 

KİDR-2020 

● 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planında yer alan, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sürecine 

geçmeleri ve siber güvenlik alanında yetişmiş personel açığının giderilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi 

gerektiği belirtilmesi üzerine, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bu kapsamda personeline gerekli eğitimleri 

aldırmış ve belgelendirme sürecini 23.12.2018 tarihinde başarı ile tamamlamıştır. Alınan belgenin 23.12.2020 

tarihinde biten geçerlilik süresi, yapılan dış değerlendirmenin ardından 23.12.2021 tarihine kadar 

yenilenmiştir. (Kanıt) 

 ● Kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirmek amacı ile Üniversitemiz personelinin yönetim becerilerini 

geliştirmeye ve kişisel gelişimine yönelik hizmet içi eğitimler yapılmaktadır. Hizmet içi eğitimlerin yanı sıra 

https://bilimsenligi.ahievran.edu.tr/
https://webebys.ahievran.edu.tr/
https://bybs.ahievran.edu.tr/ahievran-sso-client/uygulama
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editCalisanMemnuniyetAnketSonuclari?liste=1&sno=1
https://bidb.ahievran.edu.tr/icerik/iso270012013bilgiguvenligiyonetimsistemsertifikasi
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★ Çalışanları arasında güçlü kurumsal 

aidiyetin olması 

KİDR-2020 

Üniversitemizde sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler de düzenlenerek personelin aidiyet duygusunun 

gelişmesi sağlanmaktadır. 

Kanıt: PL-043 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı 

 

★ Çalışanlara yönelik düzenli olarak 

oryantasyon ve hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinin yürütülmesi 

KİDR-2020 

● Üniversitemize açıktan atama ve nakil yoluyla atanarak göreve başlayan personele yönelik birimleri tarafından 

oryantasyon eğitimi verilmekte olup, Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili personele e-mail ile 

“oryantasyon el kitapçığı” gönderilmektedir. Ayrıca her yıl Personel Daire Başkanlığı koordinasyonunda 

personele hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. Düzenlenen bu eğitim faaliyetleri, “Eğitim Prosedürü” ve 

“İnsan Kaynakları Politikası” kapsamında yürütülmektedir. 

Kanıt: PR-016 Hizmet İçi Eğitim Prosedürü 
Oryantasyon Eğitim Kitapçığı 

 

★ Farklı birimlerin ihtiyaç duyduğu verilerin 

entegre biçimde kullanıldığı güçlü bir 

bilişim altyapısının olması 

KİDR-2020 

● Kurum tarafından kullanılan yazılımlar içerisindeki veriler web servisler aracılığı ile Bütünleşik Yönetim Bilgi 

Sistemi içerisindeki yazılımlarla paylaşılmakta, bu yazılımlar içerisinde elde edilen veriler ile yönetici 

raporlarının oluşması sağlanmaktadır. Kalite yönetim sistemi içerisinde akademik ve idari birim bazlı 

kullanıcılar oluşturmak suretiyle birimler kalite süreçlerine dahil edilmiştir. Birimler bu sistem üzerinden 

dokümantasyon talepleri, faaliyet planı, süreç performans parametreleri, iyileştirme planları vb. iş ve 

işlemlerine ait bilgilerin veri girişini ve takiplerini yapabilmektedirler. (Kanıt) 

İyileşmeye Açık Yönler (Yönetim Sistemi) İyileştirme Çalışmaları 

https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/PL-043_2021_Yili_Hizmet_ici_Egitim_Plani_(1).docx
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/PR-016_Hizmet_ici_Egitim_Proseduru.pdf
https://pdb.ahievran.edu.tr/dosyalar/tanitim_kitapcigi/HTML5/index.html
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- Üniversitemizin ulusal ve bölgesel düzeyde 

tanınırlığının yetersiz olması 

KİDR-2020 

● Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2021 yılı içerisinde başta birçok ulusal TV ve radyo kanalları 

olmak üzere çeşitli sempozyum ve programlarda hem Üniversitemizi hem de Kırşehir’i anlatarak tanınırlığının 

artmasını sağlamıştır. Ayrıca Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından tercih ve tanıtım günleri etkinliği 

kapsamında Ankara ve Yozgat’ta Üniversitemizin genel yapısı, eğitim hizmetleri ve akademik ve idari yapısı 

gibi konularda bilgi verilmiştir. Bununla birlikte Üniversitemiz yöneticileri tarafından Uşak Üniversitesine 

AYDEP, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi gibi kurumlara da BKYS tanıtılmıştır.  

Kanıt: Rektör Karakaya 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumunda Konuştu 
Rektör Karakaya Kayseri Üniversitesinde “Ahilik Değerleri ile Günümüzü Anlamak” Üzerine Açılış Dersi Verdi 
Rektör Karakaya İnönü Üniversitesinde AYDEP’i Anlattı 
Üniversitemiz TEKNOFEST 2021’den Ödülle Döndü 
Rektör Karakaya Ahi TV’de Gündeme İlişkin Soruları Cevapladı 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Öğretim Elemanları Ardahan'da Ahilik Eğitim Programına Katıldı 
Üniversitemiz Ankara ve Yozgat’ta Tanıtıldı 
Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya Akit TV’de Eğitim Atlası İsimli Programa Konuk Oldu 
Rektör Karakaya Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde Ahi Evran’ı ve Ahiliği Anlattı 
Rektör Prof.Dr.Vatan Karakaya TRT Radyo 1’de Üniversitemizi Anlattı 
Rektör Karakaya Akit Tv’de ’’Gün Başlıyor’’ Programına Konuk Oldu 
Üniversitemizle Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı 
Rektör Karakaya 11. Boğaziçi Zirvesinde AYDEP’i Anlattı 
Rektör Karakaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemimizi Anlattı 
Uşak Üniversitesi Senato Üyelerine AYDEP Tanıtıldı 

 

 

- Akademik ve idari personelin performans 

değerlendirme sisteminin olmaması 

KİDR-2020 

● Üniversitemizde performans değerlendirme sistemi, BYKS ve stratejik planlama üzerinden yürütülmektedir. 

Birimlerin stratejik plan doğrultusunda BYKS üzerinden faaliyet planı/süreç/performans/risk yönetimi 

sonuçları ile çalışan, paydaş ve öğrenci memnuniyeti anket sonuçları birimin, birim yöneticisi ve personelin 

performansını ortaya koymaktadır. Bu çalışmaların yanında Üniversitemiz ikinci olarak performans sistemi 

çalışmalarını stratejik planlama alanında da yürütmektedir.  

● Üniversitemiz, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerden her yıl belirlediği amaç ve hedefleri performans 

göstergeleri üzerinden Performans Programında belirlenir. Belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunda takip etmektedir. Bunun yanı sıra Üniversitemiz 

akademik personeline 2021 yılı içerisinde açılan ilanlar ile performanslarını gösterme ve yükselme imkânı 

tanınmıştır. Ayrıca idari personel için de performanslarını gösterme ve yükselme imkânı tanımak için 2021 

Aralık ayında “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” yapılacaktır. 

Kanıt: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Kılavuzu 
Bütünleşik Bilgi Yönetim Sistemi 

https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6721-rektor-karakaya-4-uluslararasi-necmettin-erbakan-ve-milli-gorus-sempozyumunda-konustu
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6704-rektor-karakaya-kayseri-universitesinde-ahilik-degerleri-ile-gunumuzu-anlamak-uzerine-acilis-dersi-verdi
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6636-rektor-karakaya-i-nonu-universitesinde-aydep-i-anlatti
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6683-universitemiz-teknofest-2021-den-odulle-dondu
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6675-rektor-karakaya-ahi-tv-de-gundeme-i-liskin-sorululari-cevapladi
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6644-rektor-yardimcisi-prof-dr-ahmet-gokbel-ile-ogretim-elemanlari-ardahan-universitesinde-ahilik-egitim-programina-katildi
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6600-universitemiz-ankara-ve-yozgat-ta-universite-adaylariyla-bulustu
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6582-rektor-prof-dr-vatan-karakaya-akit-tv-de-egitim-atlasi-i-simli-programa-konuk-oldu
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6525-rektor-karakaya-cumhurbaskanligi-millet-kutuphanesinde-ahi-evran-i-ve-ahiligi-anlatti
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6588-rektor-prof-dr-vatan-karakaya-trt-radyo1-de-universitemizi-anlatti
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6509-rektor-karakaya-akit-tv-de-gun-basliyor-programina-konuk-oldu
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6521-universitemizle-kayseri-olgunlasma-enstitusu-arasinda-i-s-birligi-protokolu-i-mzalandi
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6341-rektor-karakaya-11-bogazici-zirvesinde-aydep-i-anlatti
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6377-rektor-karakaya-jandarma-ve-sahil-guvenlik-akademisinde-butunlesik-kalite-yonetim-sistemimizi-anlatti
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6290-usak-universitesi-senato-uyelerine-aydep-tanitildi
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-genel-duyurular/6706-gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-sinavi-basvuru-kilavuzu-2022
https://bybs.ahievran.edu.tr/ahievran-sso-client/uygulama
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2017-2021 Stratejik plan  
2021 Yılı Performans Programı 
2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu 

 

- Birimlerdeki idari personel sayısının 

yetersiz olması 

KİDR-2020 

● 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince, kamu 

idare, kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına her cari yıl içinde açıktan veya diğer kurum ve 

kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama izni sayısı kadar, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında her yıl atama yapılarak personel ihtiyacı giderilmeye 

çalışılmaktadır. 

 Kanıt: Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

- Akademik çalışmaları teşvik edici 

ödüllendirme sisteminin uygulanmaması 

KİDR-2020 

● Üniversitemizde akademik çalışmaları teşvik etmesi anlamında “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” 

kapsamında bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanları 

hesaplanarak belirlenmiş ölçütleri sağlayan öğretim elemanlarına akademik teşvik ödeneği ödenmektedir. 

Kanıt: Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 

 

- Kurum yöneticilerinin liderlik özelliklerini 

ve yetkinliklerini ölçmeye yönelik sistemin 

olmaması 

KİDR-2020 

● Birim yöneticilerin yetkinliklerine yönelik bireysel bir sistem bulunmamakla beraber, birimlerin 

performansları, kalite yönetim sistemi uygulamalarımız ile ölçülmektedir. Liyakat ve kariyer ilkeleri 

çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak idari personel için performanslarını 

gösterme ve yükselme imkânı tanımak için Şube Müdürü, Şef ve Mühendis gibi unvanlarda 2021 Aralık ayında 

“Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” yapılacaktır. 

Kanıt: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Kılavuzu 

 

 

- Çalışanların performans 

değerlendirmelerine yönelik sistemin 

olmaması 

KİDR-2020 

● Üniversitemizde performans değerlendirme sistemi, BYKS ve stratejik planlama üzerinden yürütülmektedir. 

Birimlerin stratejik plan doğrultusunda BYKS üzerinden faaliyet planı/süreç/performans/risk yönetimi 

sonuçları ile çalışan, paydaş ve öğrenci memnuniyeti anket sonuçları birimin, birim yöneticisi ve personelin 

performansını ortaya koymaktadır. Bu çalışmaların yanında Üniversitemiz ikinci olarak performans sistemi 

çalışmalarını stratejik planlama alanında da yürütmektedir. Üniversitemiz, Stratejik Planda yer alan amaç ve 

hedeflerden her yıl belirlediği amaç ve hedefleri performans göstergeleri üzerinden Performans Programında 

belirlenir. Belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini Üniversitemiz İdare Faaliyet 

Raporunda takip etmektedir. Bunun yanı sıra Üniversitemiz akademik personeline 2021 yılı içerisinde açılan 

ilanlar ile performanslarını gösterme ve yükselme imkânı tanınmıştır. Ayrıca idari personel için de 

performanslarını gösterme ve yükselme imkânı tanımak için 2021 Aralık ayında “Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği Sınavı” yapılacaktır. 

Kanıt: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Kılavuzu 
Bütünleşik Bilgi Yönetim Sistemi 
2017-2021 Stratejik plan  

https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Ahi_Evran_universitesi_2017-2021_Stratejik_Plani.pdf
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/KIRsEHiR_AHi_EVRAN_uNiVERSiTESi_2021_YILI_PERFORMANS_PROGRAMI.pdf
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/KIRsEHiR_AHi_EVRAN_uNiVERSiTESi_2020_YILI_iDARE_FAALiYET_RAPORU-sikistirildi.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.2.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=21&MevzuatNo=201811834&MevzuatTertip=5
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-genel-duyurular/6706-gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-sinavi-basvuru-kilavuzu-2022
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-genel-duyurular/6706-gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-sinavi-basvuru-kilavuzu-2022
https://bybs.ahievran.edu.tr/ahievran-sso-client/uygulama
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Ahi_Evran_universitesi_2017-2021_Stratejik_Plani.pdf
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2021 Yılı Performans Programı 
2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu 

- Takdir, tanıma ve ödüllendirme sisteminin 

kurumsal kültür haline getirilememesi 

KİDR-2020 

● Tanıma, Takdir ve Onurlandırma Prosedürü çerçevesinde Takdir, tanıma ve ödüllendirme süreci 

yönetilmektedir. 

Kanıt: Tanıma, Takdir ve Onurlandırma Prosedürü 
Teknofest 2021‘den Ödülle Dönen Öğretim Görevlimize Rektör Karakaya’dan Tebrik 
Rektör Karakaya’dan 35 Yıldır Görev Yapan Personele Teşekkür 

 

 

- Çalışanlar ve öğrencilerin sosyal, kültürel 

ihtiyaçlarını (alışveriş, restoran, kuaför vb.) 

karşılamaya yönelik tesis ve altyapı eksikliği 

KİDR-2020 

● Üniversitemizde toplam 24 hizmet yerinde yemekhane, kantin ve kafeterya öğrenci ve personelimize hizmet 

vermektedir. Ayrıca Sosyal Tesisler İktisadi İşletmemiz tarafından kapalı halı saha yanında cafe-restoran 

hizmeti verilmektedir. İhtiyaç sahibi öğrenciler için Kızılay ile yapılan protokol gereği öğrencilerimize 

ücretsiz kıyafet sağlayan Genç Butik adlı ofis öğrencilerimize hizmet vermektedir. Bununla birlikte Bağbaşı 

kampüsünde yer alan stadyum, kapalı spor salonu ve kapalı halı saha da öğrencilerimiz ve personelimizin spor 

yapmalarına imkân sağladığı gibi Üniversitemizin katıldığı resmi müsabakalara, turnuvalara, mezuniyet 

töreni, konser ve toplantı gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bu yıl öğrencilerimizin 

kampüs içi ulaşım ihtiyacını karşılayacak ücretsiz ring seferleri de başlamıştır. Üniversitemizdeki kampüs içi 

ring seferlerinden ikinci öğretimde öğrenim gören öğrencilerimiz de ders bitiminde ring seferlerinden 

faydalanmaktadırlar.  

Kanıt: Ahi Evran Üniversitesi Camii İbadete Açıldı 
Halı Saha Faaliyete geçmiştir. 
Öğrenci Butiği 
Üniversitemiz Öğrenci toplulukları ve Kırşehir Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü, Başkanlığımızın Ev Sahipliğini Yaptığı 
Toplantıda Buluştu. 
2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu 
Üniversitemiz Öğrencileri İçin Ücretsiz Ring Hattı 

  

https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/KIRsEHiR_AHi_EVRAN_uNiVERSiTESi_2021_YILI_PERFORMANS_PROGRAMI.pdf
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/KIRsEHiR_AHi_EVRAN_uNiVERSiTESi_2020_YILI_iDARE_FAALiYET_RAPORU-sikistirildi.pdf
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/PR-026_Tanima,_Taktir_ve_Onurlandirma_Proseduru_RV01.pdf
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/PR-026_Tanima,_Taktir_ve_Onurlandirma_Proseduru_RV01.pdf
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/PR-026_Tanima,_Taktir_ve_Onurlandirma_Proseduru_RV01.pdf
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6713-teknofest-2021-den-odulle-donen-ogretim-gorevlimize-rektor-karakaya-dan-tebrik
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/5759-rektor-karakaya-dan-35-yildir-gorev-yapan-personele-tesekkur
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-haberler/6671-ahi-evran-universitesi-cami-i-badete-acildi-3
https://halisaha.ahievran.edu.tr/
https://sksdb.ahievran.edu.tr/detay/%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0%20B%C4%B0LG%C4%B0LEND%C4%B0RME/31082
https://sksdb.ahievran.edu.tr/detay/HABERLER%20DUYURULAR/32087
https://sksdb.ahievran.edu.tr/detay/HABERLER%20DUYURULAR/32087
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/KIRsEHiR_AHi_EVRAN_uNiVERSiTESi_2020_YILI_iDARE_FAALiYET_RAPORU-sikistirildi.pdf
https://www.ahievran.edu.tr/arsiv-ogrenci-duyurulari/6728-universitemiz-ogrencileri-i-cin-ucretsiz-ring-hatti-hareket-programi
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2020 YILI KURUM İÇ DEĞERLENDİRME VE KURUMSAL İZLEME RAPORLARI SONRASI YAPILAN İYİLEŞTİRMELER VE 

UYGULAMALAR 

Kalite Güvence Sistemi 

 

★ 2022-2026 Stratejik Plan 

Hazırlanması 

❖ Üniversitemizin 2017-2021 yıllarını kapsayan stratejik planımıza yönelik faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesi 

tamamlanmış olup, 2022-2026 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız hazırlanmıştır. Yeni stratejik plan hazırlama 

sürecinde, Misyon, Vizyon ve Politikalarımız gözden geçirilmiş ve yeniden belirlenmiştir. 2022-2026 Stratejik 

Planımızda yer alan tüm amaçlar, misyon ve vizyonumuza uygun olarak hazırlanmış ve 2022 yılında uygulanmaya 

başlanacaktır. 

★ BKYS otomasyonunun 

iyileştirme çalışmaları 

❖ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi içerisinde Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Modülü altında Etkinlik Değerlendirme 

Sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem ile üniversitemizde yapılan Konferans/ Panel/ Sergi/ Konser/ Çalıştay gibi tüm 

etkinliklerin çevrimiçi olarak değerlendirilmesi ve paydaşlardan geri bildirim alınması sağlanmaktadır. Tedarikçi 

İlişkilerinin Yönetimi de BKYS otomasyonuna dahil edilerek takibi sağlanmaktadır.  

(Kanıt: Etkinlik Değerlendirme Sistemi, Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi 
https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editPaydasIliskileri?liste=1&sno=1                               

★ Misyon, Vizyon ve Politikaların 

yeniden belirlenmesi 

❖ Üniversitemizin Misyon, Vizyon ve Politikaların değişen şartlara göre yeniden belirlendi. 

(Kanıt: 2022-2026 Stratejik Planımız – Misyon, Vizyon ve Politikalarımız- https://kalite.ahievran.edu.tr/ 

 

★ Öğrenci Kalite Elçisi Programı 

❖ Genç Kalite Topluluğu ile öğrencilerin karar alma süreçlerine yönelik olarak Öğrenci Kalite Elçisi Programı 

uygulanmaya başlanmıştır. Her birimin Öğrenci Kalite Elçisi seçilmiş ve uluslararasılaşma politikası bünyesinde 

öğrencileri temsil etmek üzere yabancı uyruklu Öğrenci Kalite Elçisi de seçilmiştir.  

(Kanıt: Öğrenci Kalite Elçisi Birim Temsilcileri Listesi 
https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/ogrencikaliteelcisibirimtemsilcileri) 

 

 

★ KAP Hazırlık Komisyonlarının 

Kurulması 

❖ Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında hazırlık sürecinin yürütülmesi ve kalite kültürünün 

yaygınlaştırılması amacıyla 5 ana başlıkta komisyonlar oluşturulmuştur.  

❖ Komisyonlar tarafından önce Kurumsal hazırlık Programı Eylem Planları hazırlanmıştır. 

❖ Akademik ve idari birimlerde KAP sorumluları belirlenmiş ve 5 başlıkta komisyonlar kurulmuştur. 

❖ KAP hazırlıklarının değerlendirilmesi amacıyla 3 adet KAP İzleme Takımı oluşturulmuştur. 

https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editPaydasIliskileri?liste=1&sno=1
https://kalite/
https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Birim_Kalite_Elcileri_(2).pdf
https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/ogrencikaliteelcisibirimtemsilcileri
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❖ KAP İzleme Takımları tüm birimlere ziyaret gerçekleştirerek 5 başlıktaki hazırlık durumu değerlendirilmiş ve  

güçlü yönler ile iyileştirmeye açık yönleri raporlaştırılmıştır. 

❖ Hazırlanan raporlar Rektör ve üst yönetimin katıldığı toplantıda değerlendirilmiş, birimlerin eksikliklerinin 

giderilmesi istenmiştir. 

❖ Bu süreçte gerçekleştirilen toplantılara öğrenci katılımı sağlanmıştır.  

(Kanıt: Öğrenci Kalite Elçisi Birim Temsilcileri Listesi 
https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/kurumsalakreditasyonkomisyonu 
https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/ogrencikaliteelcisibirimtemsilcileri ) 

 

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü 

https://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Birim_Kalite_Elcileri_(2).pdf
https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/kurumsalakreditasyonkomisyonu
https://kalite.ahievran.edu.tr/icerik/ogrencikaliteelcisibirimtemsilcileri
https://kalite.ahievran.edu.tr/
https://kalite.ahievran.edu.tr/

