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KURUMSAL İZLEME RAPORU- 2020 

 

 

★ Ahi Evran Üniversitesi Mezun 

Takip Sistemi’nin etkin olarak 

kullanılması ve 

yaygınlaştırılması 

KİR-2020 

 

 

 

Eğitim-Öğretim 

● 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 
yönetilmektedir. 

➔ 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  

★ Fiziki altyapıların (özellikle 

Kütüphane ve Hastane 

inşaatları) tamamlanmasını 

sağlamak üzere gerekli 

çalışmaların yapılması 

KİR-2020 

 

Yönetim 
Sistemleri 

● Üniversitemizin Merkez Kütüphane Binasının yapım işleri devam etmekte olup, 2022 yılında 
hizmete açılması hedeflenmektedir. Hastane süreci, Sağlık Bakanlığının olup, bu konuda 
iyileştirme yapılmamıştır. 

★ Çift anadal, yandal ve 

programlar arası seçmeli ders 

uygulamalarının hayata 

geçirilmesi 

KİR-2020 

 

 

Eğitim-Öğretim 

 
● 2021 yılında Üniversite Senatosu tarafından Çift anadal ve yandal Yönergeleri kabul edildi. 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler çift anadal ve yandal 
programlarından yararlanabileceklerdir. 

 

★ Teknoloji Transfer Ofisi 

çalışmalarının çıktı odaklı 

olarak geliştirilmesi 

KİR-2020 

 

Araştırma- 

Geliştirme 

● Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürün, patent ve faydalı model sayısını artırmak için TTO 
bünyesinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda araştırmacılara proje ve patent 
eğitimleri uzman kişiler tarafından verilmektedir. Ayrıca araştırmacılara patent ve faydalı 
model konularında danışmanlık hizmeti sunularak patent başvuru destekleri de 
sağlanmaktadır. 

https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/editAltSurec?liste=1&ustSurecId=29
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★ Özellikle salgın döneminin 

ortaya çıkardığı durum dikkate 

alınarak topluma katkı süreçleri 

ve Eğitim-Öğretim dışı 

etkinliklerin artırılıp 

zenginleştirilmesi 

KİR-2020 

 

 

Toplumsal Katkı 

● Pandemi şartları ve paydaşların katılımları dikkate alınarak, çevrimiçi etkinlikler devam 
etmiştir. 

★ İdari personelin sayısı, güvenlik 

ve temizlik hizmetleri ile ilgili 

durumun salgın sonrası dönem 

dikkate alınarak planlanması 

KİR-2020 

 

Yönetim 
Sistemleri 

● İdari, güvenlik ve temizlik hizmetleri personel kadro tahsisleri ilgili kurumlar tarafından 
yapılmakta olup, tahsis edilen kadro sayısı konusunda, Üniversitemizin iyileştirme yapma 
yetkisi bulunmamaktadır. 

 

 

★ Özellikle hazırlık seviyesi 

görece yüksek birimlerden 

başlayarak akreditasyon 

uygulamalarının yapılması 

KİR-2020 

 

 

 

Eğitim-Öğretim 

● 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.  

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

 

 

❖ 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. 

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 Hazırlık Komisyonlarının 

Kurulması 

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

❖ 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/

