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KİDR 3.0 - Kurumsal İç Değerlend�rme Rehber� V3.0

A - LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.1 - L�derl�k ve Kal�te

A.1.1 - Yönet�m model� ve �dar� yapı

Olgunluk Sev�yes�: -
 Açıklamalar: Hemş�rel�k Fakültes�n�n çalışma tarzı, yetk� ve sorumlulukları, kurumun akadem�k cam�asıyla �let�ş�m�; üst yönet�m �le �let�ş�m şekl�

tanımlanmış, yerleşm�ş ve ben�msenm�şt�r (Kanıt 1. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/10956/organ�zasyon-semas�). Organ�zasyon
şeması ve bağlı olma/rapor verme �l�şk�ler�; görev tanımları, �ş akış süreçler� vardır ve gerçeğ� yansıtmaktadır (Kanıt 2. Organ�zasyon şeması);
ayrıca bunlar yayımlanmış ve �şley�ş�n paydaşlarca b�l�n�rl�ğ� sağlanmıştır (Kanıt 3. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/11852/�s-ak�s-
surecler�). Karar verme mekan�zmaları 2547 sayılı kanun doğrultusunda oluşturulmuştur (Anab�l�m Dalı Kurulu, Bölüm Kurulu, Akadem�k Bölüm
Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönet�m Kurulu) ve her kurul yasada bel�rt�len sıklıkta toplanmakta ve yetk�l� olduğu konularda karar verme
süreçler�n� yer�ne get�rmekted�r.

 Dosyalar:
Kanıt 2. Organ�zasyon Şeması.docx

A.1.2 - L�derl�k

Olgunluk Sev�yes�: -
 Açıklamalar: Hemş�rel�k Fakültes�nde yükseköğret�m ekos�stem�ndek� değ�ş�m, bel�rs�zl�k ve karmaşıklığı d�kkate alan b�r kal�te güvences� s�stem�

ve kültürü oluşturma konusunda sah�pl�ğ� ve mot�vasyonu yüksekt�r. Kal�tey� artırmaya yönel�k kurumda akadem�k ve �dar� personel katılımı �le
Kal�te Kom�syonu oluşturulmuştur ve çalışmalarını sürdürmekted�r. (Kanıt 1. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/10779/kal�te-
kom�syonu). Fakültede yönet�m uygulamaları katılımcı b�r l�derl�k yaklaşımıyla yönet�lmekted�r. Bu anlamda Dekan, Dekan Yardımcılığı, Bölüm
Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anab�l�m Dalı Başkanlıkları, Kom�syon Başkanlıkları g�b� çalışanların b�lg�, becer� ve yetk�nl�kler�
doğrultusunda l�derl�k görev� üstlenmeler� sağlanmıştır. Akadem�k personel�n üstlend�ğ� Anab�l�m Dalı Başkanlıkları (Kanıt 2.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/anab�l�m) ve Kom�syon Başkanlıkları (Kanıt 3. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/7173/web-
tasar�m-kom�syonu) g�b� l�derl�k görevler� Web sayfamızda kamuoyu �le paylaşılmıştır. Fakültede l�der poz�syonunda görev üstlenen akadem�k ve
�dar� personeller kurumun değerler� ve hedefler� doğrultusunda stratej�ler�n� bel�rlem�şt�r. Örneğ�n Hemş�rel�k Fakültes� akred�tasyon hedef�
doğrultusunda bütün kom�syon başkanları ve anab�l�m dalı başkanları çalışanları �le etk�n �let�ş�m kurmaktadır, mot�ve etmekte ve stres�
yönetmekted�r. Akadem�k ve �dar� b�r�mler �le yönet�m arasında etk�n b�r �let�ş�m ağı oluşturulmuş ve organ�zasyon şeması �le duyuru yapılmıştır.
L�derl�k süreçler� ve kal�te güvences� kültürünün �çselleşt�r�lmes� sürekl� değerlend�r�lmekted�r. Yönet�c�ler kal�te süreçler� �ç�n konuyla �lg�l� eğ�t�m
almıştır (Kanıt 3. Kal�te yönet�m s�stem� eğ�t�m sert�f�kası). 

Dosyalar:
Kanıt 3. Kal�te yönet�m s�stem� eğ�t�m sert�f�kası.pdf

A.1.3 - Kurumsal dönüşüm kapas�tes�

Olgunluk Sev�yes�: Amaç, m�syon ve hedefler doğrultusunda gerçekleşt�r�len değ�ş�m yönet�m� uygulamaları �zlenmekte ve önlemler
alınmaktadır.(4)

 Açıklamalar: B�r Yükseköğret�m b�r�m� olarak Fakültem�z öğrenc�ler�n geleceğe uyumu ve küresel donanımını sağlamaya yönel�k akred�te b�r
kurum olmayı hedeflem�şt�r, bu doğrultuda akred�tasyonun gereğ� olan standartlara ulaşmak �ç�n akadem�k ve �dar� personel çalışmalarını
yürütmekted�r. Ayrıca d�plomalarımızın uluslararası kabulü ve denkl�ğ� �ç�n transkr�ptte bazı güncellemeler yapılmıştır. Bu kapsamda
Rektörlüğümüz Öğrenc� İşler� Da�res� Başkanlığı �le b�rl�kte Fakültem�zde ver�len hemş�rel�k eğ�t�m�n�n uluslararası n�tel�kler� karşıladığını gösteren
uygulama saatler�n�n ve b�reysel çalışma saatler�n�n göster�ld�ğ� b�r transkr�pt hazırlanmıştır ve �steyen mezunlarımıza ver�lmekted�r (Kanıt 1.
Uluslararası Denkl�k İç�n Transkr�pt) . Hemş�rel�k Fakültes� olarak m�syonumuz ve hedefler�m�z doğrultusunda ulusal ve uluslararası b�l�msel
toplantılar düzenlemektey�z. Bu kapsamda 2021 yılı �ç�nde b�r çok faal�yet düzenlenm�şt�r (Kanıt 2.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/haberler). Ayrıca Fakültem�z tarafından 22-25 Eylül 2022 tar�h�nde Uluslararası 18. Ulusal Hemş�rel�k
Kongres� yapılacaktır (Kanıt 3. Uluslararası 18. Ulusal Hemş�rel�k Kongres� af�ş). Geleceğe uyum �ç�n amaç, m�syon ve hedefler doğrultusunda
fakültey� dönüştürmek üzere değ�ş�m yönet�m�, kıyaslama, yen�l�k yönet�m� g�b� yaklaşımları kullanılmaktadır.

 Dosyalar:
Kanıt 1. Uluslararası Denkl�k İç�n Transkr�pt.jpeg

Kanıt 3. 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemş�rel�k Kongres� af�ş.jpeg

A.1.4 - İç kal�te güvences� mekan�zmaları

Olgunluk Sev�yes�: İç kal�te güvences� s�stem� mekan�zmaları �zlenmekte ve �lg�l� paydaşlarla b�rl�kte �y�leşt�r�lmekted�r.(4)
 Açıklamalar: Hemş�rel�k Fakültes� Kal�te Kom�syonu kurulmuş, kom�syonda �dar� ve akadem�k personelden üyeler bulunmaktadır (Kanıt 1.

https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/10779/kal�te-kom�syonu). Eğ�t�mde kal�te süreçler�n� �y�leşt�rmek �ç�n kom�syon web�nar
düzenlenm�şt�r (Kanıt 2. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/haber/498907/eg�t�mde-kal�te-surecler�n�n-�y�lest�r�lmes�-web�nar�-
gerceklest�r�ld�). Kal�te süreçler�n�n �y�leşt�rmek �ç�n Fakülte Dekan, Dekan Yardımcıları kal�te yönet�m s�stem� eğ�t�m yönet�m�, �ç tetk�k eğ�t�m� ve
cov�d-19 güvenl� kampüs eğ�t�m� almıştır (Kanıt 3. Kal�te yönet�m s�stem� eğ�t�m sert�f�kası). Akred�tasyon çalışmaları kapsamında sürekl�
�y�leşt�rme standart çalışma grubu bulunmaktadır. Sürekl� �y�leşt�rme çalışmaları kapsamında PUKO döngüsü �şlet�lmekted�r (Kanıt 4.

http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=a6e193c7-5495-4a76-94ba-a48069d3acdb
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=5416affa-d904-4de6-9a02-adc4c19ff0b9
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=a7d06225-46d0-46b2-8922-eee623a2a718
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=f780c4fc-034b-4252-a156-2c453f8840ae
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8NHvVX�Xptl_UeeF8m-kGkDPnD1Vmy5SE3gZpq4oh3sHfPQ/v�ewform). Akred�tasyon sürec�
kapsamında kom�syonların, anab�l�m dallarının, kom�syonların çalışma planları tanımlanmış ve �lg�l� k�ş�ler tarafından b�l�nmekted�r (Kanıt 5.
Akred�tasyon kom�syonu görev paylaşım tablosu). Fakülteye a�t kal�te güvences� rehber� bulunmamakla b�rl�kte, kal�te güvences� �ç�n akred�tasyon
standartları rehber� tak�p ed�lmekted�r (Kanıt 5'te sunulmuştur).
Dosyalar:

Kanıt 3. Kal�te yönet�m s�stem� eğ�t�m sert�f�kası.pdf

Kanıt 5. Akred�tasyon kom�syonu görev paylaşım tablosu.docx

A.1.5 - Kamuoyunu b�lg�lend�rme ve hesap vereb�l�rl�k

Olgunluk Sev�yes�: Kurumun kamuoyunu b�lg�lend�rme ve hesap vereb�l�rl�k mekan�zmaları �zlenmekte ve paydaş görüşler� doğrultusunda
�y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Hemş�rel�k Fakültes� kamuoyunu b�lg�lend�rmey� �lkesel olarak ben�msem�şt�r. Bu kapsamlar web sayfası, �nstagram hesabı,
facebook hesabı bulunmaktadır (Kanıt 1. https://�nstagram.com/neuhems�rel�kfakultes�?utm_med�um=copy_l�nk ,
https://www.facebook.com/Necmett�n-Erbakan-%C3%9Cn�vers�tes�-Hem%C5%9F�rel�k-Fak%C3%BCltes�-Mezunlar%C4%B1-
101753234911541). Bu kanallar aracılığıyla Fakülten�n her türlü faal�yet ve etk�nl�kler� kamuoyu �le paylaşılmaktadır. Kamuoyu b�lg�lend�rme
kanalları Fakülten�n Web Tasarım Kom�syonu tarafından yönet�lmekted�r (Kanıt 2.https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/7173/web-
tasar�m-kom�syonu). Kurum web sayfası doğru, güncel, �lg�l� ve kolayca er�ş�leb�l�r b�lg�y� vermekted�r; bunun sağlanması �ç�n gerekl� mekan�zma
mevcuttur. Fakülten�n kend�ne özgü �şley�ş ve organ�zasyonel yapısı bulunmakta olup, şema doğrultusunda özerkl�k �le hesap vereb�l�rl�k süreçler�
yürütülmekted�r (Kanıt 3. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/10956/organ�zasyon-semas�). İçe ve dışa hesap verme yöntemler�
bakımında yıllık faal�yet raporları Rektörlük �le paylaşılmakta, öz değelend�rme raporları hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır (Kanıt 4.
https://www.erbakan.edu.tr/storage/f�les/department/hems�rel�kfak/Hems%CC%A7�rel�k%20Faku%CC%88ltes�%202020%20O%CC%88z%20Deg%
S�stemat�kt�r, �lan ed�len takv�m çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r, sorumluları nett�r. Alınan ger� beslemeler �le etk�nl�ğ� değerlend�r�lmekted�r. Fakülten�n
bölges�ndek� dış paydaşlarına yönel�k memnun�yetler�, beklent�ler� değerlend�r�lmekted�r. Buna yönel�k dış paydaş toplantısı yapılmıştır,
memnun�yet araştırmaları devam etmekted�r (Kanıt 5. İç dış paydaş görüşler�n�n değerlend�r�lmes�).
Dosyalar:

Kanıt 5. İç dış paydaş görüşler�n�n değerlend�r�lmes�.docx

A.2 - M�syon ve Stratej�k Amaçlar

A.2.1 - M�syon, v�zyon ve pol�t�kalar

Olgunluk Sev�yes�: M�syon, v�zyon ve pol�t�kalar doğrultusunda gerçekleşt�r�len uygulamalar �zlenmekte ve paydaşlarla b�rl�kte değerlend�r�lerek
önlemler alınmaktadır.(4)
Açıklamalar: Hemş�rel�k Fakültes� m�syon ve v�zyonu hemş�rel�k fakültes� akadem�k ve �dar� personel� tarafından tanımlanmış, kurum çalışanları
ve kamuoyu �le paylaşılmıştır (Kanıt 1. M�syon ve v�zyon). Fakülte m�syon ve v�zyonu doğrultusunda eğ�t�m ve yönet�m �şlevler�n� yürütmekted�r.
Kal�te güvences� �ç�n akred�tasyon süreçler� ve ün�vers�ten�n kal�te süreçler� pol�t�ka olarak ben�msenm�şt�r. Kal�te pol�t�ka kurumun hem akadem�k
hem de �dar� personel� tarafından b�l�nmekted�r ve katılımları sağlanmaktadır. Fakültem�z eğ�t�m ve öğret�m (uzaktan eğ�t�m� de kapsayacak
şek�lde) n�tel�ğ�n� artırmaya yönel�k HEPDAK tarafından öner�len akred�tasyon pol�t�kasını ben�msem�şt�r ve standartları yer�ne get�rmeye
çalışmaktadır (Kanıt 2. https://www.hepdak.org.tr/doc/b3_v4_1.pdf). Fakülte akadem�k personel�n araştırma ve gel�şt�rme becer�ler�n� artırmaya
yönel�k kurslar fakülte yönet�m� tarafından düzenlenmekted�r (Kanıt 3. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/haber/6268/ornek-gen�sl�g�n�n-
bel�rlenmes�-kursu-hakk�nda). Hemş�rel�k Fakültes� toplumsal katkıya önem vermekte bu kapsamda b�r çok etk�nl�k düzenlemekted�r. Toplumsal
katkı hem de Fakülte hem de Fakülte öğrenc�ler� ve öğret�m elemanları tarafından yönet�len topluluklar aracılığıyla planlanmaktadır. Örneğ�n
Fakülte web sayfasında toplumun yararlanab�leceğ� sağlıkla �lg�l� konularda b�lg�lend�rmeler yer almaktadır. Ayrıca Fakültem�z tarafından topluma
katkı sağlayab�leceğ� etk�nl�kler düzenlenmekted�r (Kanıt 4. 2021-2022 Güz-Bahar Yarı Yılı Etk�nl�kler�). Fakülten�n akadem�k danışmanlığını
üstlend�ğ� 2 topluluk toplumsal katkı düzey�nde etk�nl�kler gerçekleşt�rmekted�r (Kanıt 5. https://www.�nstagram.com/neu.sagl�k�c�nelele/ ,
https://www.�nstagram.com/ahbap_neu/). Fakültem�z Halk Sağlığı Hemş�rel�ğ� Anab�l�m dalı tarafından 4. sınıf öğrenc�ler �le b�rl�kte sağlığı
gel�şt�rme kapsamında okul, huzurev� ve a�le sağlığı merkezler�nde sağlık eğ�t�mler� ver�lm�ş ve sağlık taramaları yapılmıştır (Kanıt 5.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/haber/499050/sagl�kl�-yasam-davran�s�-kazand�rma-eg�t�m�).
Dosyalar:

Kanıt 1. M�syon ve V�zyon.docx

Kanıt 4. 2021-2022 Güz-Bahar Yarı Yılı Etk�nl�kler�.docx

A.2.2 - Stratej�k amaç ve hedefler

Olgunluk Sev�yes�: Kurum uyguladığı stratej�k planı �zlemekte ve �lg�l� paydaşlarla b�rl�kte değerlend�rerek gelecek planlarına yansıtılmaktadır.(4)
Açıklamalar: Stratej�k Plan kültürü ve geleneğ� vardır. Stratej�k plan yapılmakta (Kanıt 1. Hemş�rel�k Fakültes� stratej�k plan), 5 yıllık dönem�
kapsayan, kısa/orta uzun vadel� amaçlar, hedefler, alt hedefler, eylemler ve bunların zamanlaması, öncel�klend�r�lmes�, sorumluları, mal�
kaynakları bulunmaktadır. tüm paydaşların görüşü alınarak (özell�kle stratej�k paydaşlar) hazırlanmıştır. Mevcut stratej�k plan hazırlanırken b�r
öncek�n�n ayrıntılı değerlend�r�lmes� yapılmış ve kullanılmıştır. Stratej�k planın gerçekleşt�rme durumu yıllık tak�p ed�lerek �lg�l� Akadem�k Bölüm
Kurulu'nda tartışılmakta ve gerekl� önlemler alınmaktadır (Kanıt 2. Akadem�k Bölüm Kurulu toplantısı).
Dosyalar:

Kanıt 1. Hemş�rel�k Fakültes� Stratej�k plan.pdf

Kanıt 2. Akadem�k Bölüm Kurulu toplantısı.jpeg

A.2.3 - Performans yönet�m�

http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=e0b6aa1b-8ca3-4e30-b8cd-17bfa94f0376
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=8eb01e34-120d-4d72-a064-f59fa65ea49c
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=28f655f0-807e-4205-8933-2dbaa143cae9
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=9c5d0344-2699-4d9a-9f63-f99584fa80db
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=78b8fb7d-5daa-4bb3-96bb-059ab374b8c6
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=287fd723-70d2-4834-9974-627082d01144
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=c4af8e39-8571-48dd-964e-5ca22508a62c
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Olgunluk Sev�yes�: Kurumda performans göstergeler�n�n �şlerl�ğ� ve performans yönet�m� mekan�zmaları �zlenmekte ve �zlem sonuçlarına göre
�y�leşt�rmeler gerçekleşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Hemş�rel�k Fakültes� akadem�k personel�n�n performansı yıllık olarak değerlend�r�lmekted�r. Akadem�k her yıl başında NEBİS'te
bulunan akadem�k çalışma hedefler� sekmes�ne her öğret�m elemanı tarafından kayded�lmekted�r (Kanıt 1. Akadem�k Performans Hedefler�
2021). Akadem�k personel�n performansı Akadem�k Teşv�k Programı kapsamında değerlend�r�lmekted�r. Aynı zamanda Ün�vers�te'n�n öğret�m
üyel�ğ�ne atama ve yükseltmeler�nde akadem�k personel�n performansları kr�ter olarak kullanılmaktadır (Kanıt 2.
https://www.erbakan.edu.tr/storage/f�les/department/personeldb/Mevzuat/Necmett�n%20Erbakan%20%C3%9Cn�vers�tes�%20%C3%96%C4%9Fret
Bu s�stemler kurumun stratej�k amaçları doğrultusunda sürekl� �y�leşmes�ne ve geleceğe hazırlanmasına yardımcı olur. Öğrenc�ler�n
performansları �se teor�k derslerde ve kl�n�k uygulamalarda sınav, proje, performans ödev�, akran değerlend�rmeler� g�b� çoklu yöntemlerle
değerlend�r�lmekted�r. Performans göstergeler�n�n gerçekleşt�r�lme oranları tak�p ed�lecekt�r.
Dosyalar:

Kanıt 1. Akadem�k Performans Hedefler� 2021.pdf

A.3 - Yönet�m S�stemler�

A.3.1 - B�lg� yönet�m s�stem�

Olgunluk Sev�yes�: Kurumda entegre b�lg� yönet�m s�stem� �zlenmekte ve �y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Fakülte'n�n etk�nl�kler� OBS, NEBİS, EBYS, KBYS g�b� s�stemler üzer�nden yürütülmekted�r(Kanıt 1. B�lg� ve Yönet�m S�stemler�).
İlg�l� çalışanlar s�stemler� kullanmaktadır.
Dosyalar:

Kanıt 1. B�lg� ve Yönet�m S�stemler�.docx

A.3.2 - nsan kaynakları yönet�m�

Olgunluk Sev�yes�: Kurumda �nsan kaynakları yönet�m� uygulamaları �zlenmekte ve �lg�l� �ç paydaşlarla değerlend�r�lerek �y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Hemş�rel�k Fakültes� yönet�m sürec� organ�zasyon şemasında bel�rt�lm�şt�r (Kanıt 1.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/10956/organ�zasyon-semas�). Ayrıca web sayfasında görev tanımları (Kanıt 2.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/11833/gorev-tan�mlar�), �ş akış süreçler� bulunmaktadır (Kanıt 3.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/11852/�s-ak�s-surecler�) ve tüm tarafından b�l�nmekted�r. Fakülte'de tüm görevlend�rmelerde eğ�t�m
ve l�yakat öncel�kl� kr�ter olarak ele alınmaktadır. Fakülte'dek� akadem�k ve �dar� personel�n yetk�nl�kler�n�n artırılmasına yönel�k göreve yen�
başlayanlar �ç�n kurslar ve uyum programı g�b� etk�nl�kler yürütülmekted�r (Kanıt 4. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/haber/498545/uyum-
program�). Akadem�k ve �dar� personel�n memnun�yet, ş�kayet ve öner�ler�n� bel�rlemek ve �zlemek amacıyla Fakülte web sayfasında "Dekana Yaz"
butonu bulunmaktadır ve b�l�nmekted�r (Kanıt 5. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/dekana-yaz). Buradan yazılan başvuru sonuçları
değerlend�r�lerek �y�leşt�r�lmekted�r.
Dosyalar:-

A.3.3 - F�nansal yönet�m

Olgunluk Sev�yes�: Kurumda f�nansal kaynakların yönet�m süreçler� �zlenmekte ve �y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Fakülteye a�t döner sermaye gel�r� olmayıp, Ün�vers�ten�n Stratej� ve Gel�şt�rme Da�res� Başkanlığı tarafından tahs�s ed�len bütçe �le
�ht�yacı olan malzeme ve h�zmet alımlarını gerçekleşt�rmekted�r. Fakülteye a�t satın alma �şlemler� Stratej� ve Gel�şt�rme Da�res� Başkanlığı
tarafından ödemes� yapılmaktadır. Sayıştay Başkanlığı tarafından da denetlenmekted�r. Yabancı uyruklu öğrenc�ler�n ödemekte olduğu eğ�t�m
öğret�m ücretler� Rektörlükçe tahs�l ed�lmekted�r. Ayrıca Fakülte'dek� yabancı uyruklu b�r öğret�m üyes� görev yapmakta olup sözleşme tutarı
üzer�nden ücret tahakkuk ett�r�lerek Rektörlükçe ödenmekted�r. Fakülte öğret�m elemanlarına akadem�k ve b�l�msel çalışmalarıyla �lg�l� olarak
katıldıkları kongre, sem�ner, sempozyum g�b� etk�nl�kler yılda b�r kereye mahsus üzere ödenmekted�r (Kanıt 1. 2021 Yılı Faal�yet Raporu).
Dosyalar:

Kanıt 1. 2021 Yılı Faal�yet Raporu.docx

A.3.4 - Süreç yönet�m�

Olgunluk Sev�yes�: Kurumun genel�nde tanımlı süreçler yönet�lmekted�r.(3)
Açıklamalar: Fakültedek� tüm etk�nl�klere a�t süreçler web sayfasında organ�zasyon şeması ve �ş akış süreçler� olarak tanımlanmıştır.
Süreçlerdek� sorumlular görevler�n� �ş akış şeması ve görev tanımlarına göre yürütmekted�r. Akred�tasyon çalışması kapsamında süreç
yönet�m�n�n sürekl� �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k standart grubu çalışmaları yürütmekted�r (Kanıt 1. Akred�tasyon kom�syonu görev paylaşım tablosu).
Dosyalar:

Kanıt 1. Akred�tasyon kom�syonu görev paylaşım tablosu.docx

A.4 - Paydaş Katılımı

A.4.1 - İç ve dış paydaş katılımı

Olgunluk Sev�yes�: Paydaş katılım mekan�zm alarının �şley�ş� �zlenmekte ve bağlı �y�leşt�rmel er gerçekleşt� r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Hemş�rel�k Fakültes� olarak program amaçları, program çıktılarının bel�rlenmes� süreçler�ne �ç ve dış paydaşların katılımını
sağlamıştır (Kanıt 1. Program amaçlarının oluşturulması). Fakülte öğrenc�ler� ve mezunları �ç paydaşı olarak çeş�tl� kurul ve kom�syonlarda üye
olarak yer almakta ve görevler üstlenm�şt�r (Kanıt 2. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/9208/l�sans-eg�t�m�-kom�syonu). Fakülten�n
dış paydaşlarıyla toplantı yapılarak eğ�t�m-öğret�m etk�nl�kler� değerlend�r�lm�ş ve �y�leşt�rmeler planlanmaktadır (Kanıt 3. Dış paydaş toplantısı).
Dosyalar:

http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=474ee0c9-d246-485e-abc9-d735597e53ce
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=3956fe41-c9fd-4b74-9651-9745bec51d2e
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=02be60a7-5639-4249-86f1-2a2889360fc4
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=6a2c5820-189c-447f-8566-01bc3eea335c
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Kanıt 1. Program amaçlarının oluşturulması.docx

Kanıt 3. Dış paydaş toplantısı.docx

A.4.2 - Öğrenc� ger� b�ld�r�mler�

Olgunluk Sev�yes�: Tüm programlarda öğrenc� ger� b�ld�r�mler�n�n alınmasına �l�şk�n uygulamalar �zlenmekte ve öğrenc� katılımına dayalı b�ç�mde
�y�leşt�r�lmekted�r. Ger� b�ld�r�m sonuçları karar alma süreçler�ne yansıtılmaktadır.(4)
Açıklamalar: Öğrenc� görüşü (ders, ders�n öğret�m elemanı, d�ploma programı, h�zmet ve genel memnun�yet sev�yes�, vb) s�stemat�k olarak ve
çeş�tl� yollarla alınmakta, etk�n kullanılmakta ve sonuçları paylaşılmaktadır. Kullanılan yöntemler�n geçerl� ve güven�l�r olması, ver�ler�n tutarlı ve
tems�l eder olması sağlanmıştır (Kanıt 1. Ders Değerlend�rme Formu; Kanıt 2. Öğrenc� Memnun�yet Anket�) Öğrenc� ş�kayetler� ve/veya öner�ler�
�ç�n muhtel�f kanallar vardır, öğrenc�lerce b�l�n�r, bunların ad�l ve etk�n çalıştığı denetlenmekted�r. (Kanıt 3.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/dekana-yaz)
Dosyalar:

Kanıt 1. Ders Değerlend�rme Formu.pdf

Kanıt 2. Öğrenc� Memnun�yet Anket�.pdf

A.4.3 - Mezun �l�şk�ler� yönet�m�

Olgunluk Sev�yes�: Mezun �zleme s�stem� uygulamaları �zlenmekte ve �ht�yaçlar doğrultusunda programlarda güncellemeler yapılmaktadır.(4)
Açıklamalar: 
Hemş�rel�k Fakültes� mezunlarının �şe yerleşme, eğ�t�me devam durumu, �şveren/ mezun memnun�yet�, �st�hdam hedefler� bel�rlenm�ş,
güncellenerek değerlend�r�lmekted�r (Kanıt 1. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/11111/program-amaclar�-ve-program-c�kt�lar�).
Fakülte'n�n gel�şme stratej�ler� �ç�n mezunlara a�t ver�ler sürekl� olarak toplanmaktadır (Kanıt 2.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/10949/mezun-b�lg�-s�stem�).

Dosyalar:-

B - EĞİTİM ve ÖĞRETİM

B.1 - Program Tasarımı, Değerlend�rmes� ve Güncellenmes�

B.1.1 - Programların tasarımı ve onayı

Olgunluk Sev�yes�: Programların tasarım ve onay süreçler� s�stemat�k olarak �zlenmekte ve �lg�l� paydaşlarla b�rl�kte değerlend�r�lerek
�y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Programların amaçları ve öğrenme çıktıları TYYÇ, HUÇEP ve HEPDAK �le uyumlu olarak oluşturulmuştur ve kamuoyuna �lan
ed�lm�şt�r (Kanıt 1. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/11111/program-amaclar�). Programların amaçları ve öğrenme çıktıları �le TYYÇ
uyumu tabloda bel�rt�lm�şt�r (Kanıt 2. Program Çıktılarının TYYÇ �le uyum tablosu). Hemş�rel�k bölümünün program yeterl�l�kler�, fakülten�n öz
görev�, TYYÇ 6. Düzey (L�sans Eğ�t�m�) Yeterl�l�kler�, Yüksek Öğren�m Kurumu Sağlık Temel Alanı Akadem�k/Meslek� Yeterl�l�kler�, Hemş�rel�k
Kanunu ve yönetmel�kler�, Uluslararası Hemş�reler B�rl�ğ� Hemş�reler �ç�n Et�k Kodu, Hemş�rel�k Ulusal Çek�rdek Eğ�t�m Programının Ulusal
Yeterl�l�kler�, Türk Hemş�reler Derneğ� Hemş�reler İç�n Et�k İlke ve Sorumlulukları d�kkate alınarak bel�rlenm�şt�r (Kanıt 3.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/8328/m�syon-v�zyon). Ayrıca program yeterl�l�kler�n�n bel�rlenmes�nde �ç paydaş ve dış paydaş
görüşler� alınmıştır (Kanıt 4. İç dış paydaş görüşler�n�n değerlend�r�lmes�). Program amaç ve yeterl�kler� dış paydaş toplantısıyla değerlend�r�lm�şt�r
(Kanıt 5. Dış paydaş toplantısı). TYYÇ ve program yeterl�l�kler� �l�şk�s� bologna ders b�lg� paket� s�stem�nde göster�lm�şt�r (Kanıt 6.
https://b�lg�paket�.erbakan.edu.tr/akadem�k-b�r�mler/378011/hems�rel�k-pr).
Dosyalar:

Kanıt 2. Program Çıktılarının TYYÇ �le uyum tablosu.pdf

Kanıt 4. İç dış paydaş görüşler�n�n değerlend�r�lmes�.docx

Kanıt 5. Dış paydaş toplantısı.docx

B.1.2 - Programın ders dağılım denges�

Olgunluk Sev�yes�: Programlarda ders dağılım denges� �zlenmekte ve �y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Hemş�rel�k Fakültes�'n�n öğret�m programlarını Türk�ye Yükseköğret�m Yeterl�l�kler� Çerçeves� �le uyumlu; öğret�m amaçlarına ve
öğrenme çıktılarına uygun olarak tasarlamış, öğrenc�ler�n ve toplumun �ht�yaçlarına cevap verd�ğ�nden em�n olmak �ç�n per�yod�k olarak her yıl
Mayıs ayında L�sans Eğ�t�m� Kom�syonu tarafından güncellenmekted�r (Kanıt 1.
https://www.erbakan.edu.tr/storage/�mages/department/hems�rel�kfak/Hem%C5%9F�rel�k%202021-
2022%20Ders%20M%C3%BCfredat%C4%B1.pdf). Hemş�rel�k bölümünde 2021-2022 eğ�t�m öğret�m yılı güz dönem� başlangıcından önce her
anab�l�m dalının görüşü alınarak Hemş�rel�k Bölüm Kurulu tarafından öğret�m elemanlarının ders dağılımına �l�şk�n karar alınmış ve dönem �ç�
açılacak dersler planlanmıştır (Ders sayısı ve haftalık ders saat� öğrenc�n�n akadem�k olmayan etk�nl�klere de zaman ayırab�leceğ� şek�lde
düzenlenm�şt�r (Kanıt 2. Fakülte Yönet�m Kurulu Kararı Kanıt ders dağılımı yazısı). Uygulama, yüzyüze ve uzaktan eğ�t�m saatler� d�kkate
alınmıştır (Kanıt 3. https://www.erbakan.edu.tr/storage/�mages/department/hems�rel�kfak/2021-
2022%20G%C3%BCz%20Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1%20Ders%20Program%C4%B1-09%20EK%C4%B0M%20.pdf).
Dosyalar:

Kanıt 2. Fakülte Yönet�m Kurulu Kararı Kanıt ders dağılımı yazısı.pdf

B.1.3 - Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu

http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=b986d45d-7b2c-4250-a3b9-a1cfc7ae9e5b
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=2dee8659-2efb-4c13-bfb9-81f15e384710
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=b3d05529-3f08-40bb-84b3-3fcf703fd47d
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=125b0b29-3929-4085-bd7c-4f652bd6152f
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=4477ec26-f20b-451f-87f4-7f8c9e3cfb38
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=a0d8df18-a1e4-4e89-92e6-c3465695b1a9
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=f830304d-fdc4-4462-80cc-f19defcc5486
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=d9dc8bca-0ab8-480d-9c68-6b741571f24f
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Olgunluk Sev�yes�: Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu �zlenmekte ve �y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Dersler�n öğrenme kazanımları karma ve uzaktan eğ�t�m de dah�l tanımlanmış (Kanıt 1. https://b�lg�paket�.erbakan.edu.tr/akadem�k-
b�r�mler/378011/hems�rel�k-pr) ve program çıktıları �le ders kazanımları eşleşt�rmes� oluşturulmuştur. Kazanımların �fade şekl� öngörülen b�l�şsel,
duyuşsal ve dev�n�msel sev�yey� açıkça bel�rtmekted�r (Kanıt 2. Program Çıktılarının TYYÇ �le uyum tablosu). Ders öğrenme kazanımlarının
gerçekleş düzey� sınav sorularının anal�zler� yapılarak; madde güçlük �ndeks� ve madde ayırded�c�l�k �ndeksler� elde ed�lm�şt�r. Anal�z sonuçları
ders�n öğret�m elemanına gönder�lerek soru havuzlarını oluşturmaları, güçlük düzeyler�ne göre soruları kategor�ze etmeler� �stenm�şt�r (Kanıt 3.
Sınav �nceleme-soru anal�z� değerlend�rmes�).
Dosyalar:

Kanıt 2. Program Çıktılarının TYYÇ �le uyum tablosu.pdf

Kanıt 3. Sınav �nceleme-soru anal�z� değerlend�rmes�.docx

B.1.4 - Öğrenc� �ş yüküne dayalı ders tasarımı

Olgunluk Sev�yes�: Programlarda öğrenc� �ş yükü �zlenmekte ve buna göre ders tasarımı güncellenmekted�r.(4)
Açıklamalar: Tüm dersler�n AKTS değer� web sayfası üzer�nden paylaşılmakta, öğrenc� �ş yükü tak�b� danışmanları aracılığıyla yapılmaktadır
(Kanıt 1. https://b�lg�paket�.erbakan.edu.tr/akadem�k-b�r�mler/378011/hems�rel�k-pr). Staj ve mesleğe a�t uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur
ve yeter�nce öğrenc� �ş yükü ve kred� çerçeves�nde değerlend�r�lmekted�r. Öğrenc� �ş yüküne dayalı tasarımda yüzyüze ve uzaktan eğ�t�mle her
eğ�t�m öğret�m dönem� önces� Hemş�rel�k Bölüm Kurulu tarafından her anab�l�m dalının görüşü alınarak değerlend�r�lm�şt�r (Kanıt 2. Fakülte
Yönet�m Kurulu Kararı ders dağılımı yazısı).
Dosyalar:

Kanıt 2. Fakülte Yönet�m Kurulu Kararı ders dağılımı yazısı.pdf

B.1.5 - Programların �zlenmes� ve güncellenmes�

Olgunluk Sev�yes�: Program çıktıları bu mekan�zmalar �le �zlenmekte ve �lg�l� paydaşların görüşler� de alınarak güncellenmekted�r.(4)
Açıklamalar: Fakültem�zde Ölçme ve Değerlend�rme Kom�syonu bulunmakta olup her ders�n kazanımlarına ulaşma düzey�n�n
değerlend�r�lmes�n� organ�ze etmekted�r (Kanıt 1. Soru Hazırlama Rehber�). Her ders �ç�n program amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşma
durumu hazırlanan anket �le �zlenmekted�r (Kanıt 2. Ders değerlend�rme formu). Ayrıca ders�n öğrenme çıktılarının başarı yüzdeler� opt�k okuma
programı �le değerlend�r�lmekted�r. Ölçme ve Değerlend�rme Kom�syonu �le ders�n öğret�m elemanı sürec� b�rl�kte değerlend�rmekte ve
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k stratej�ler� bel�rlemekted�r. Öğrenc�ler�n alacağı ders çeş�tl�l�ğ� açılan seçmel� dersler �le sağlanmaktadır. Kal�te gel�şt�rme
kapsamında Hemş�rel�k Programının akred�te olması hedeflenm�ş ve bu doğrultuda akred�tasyon stratej�s� bel�rlenm�şt�r (Kanıt 3. Akred�tasyon
çalışmalarının başlatılması). Akred�tasyonun get�r�ler�, �ç kal�te güvence s�stem�ne katkısı değerlend�r�lecekt�r.
Dosyalar:

Kanıt 1. Soru Hazırlama Rehber�.pdf

Kanıt 2. Ders Değerlend�rme Formu.docx

Kanıt 3. Akred�tasyon çalışmalarının başlatılması.docx

B.1.6 - Eğ�t�m ve öğret�m süreçler�n�n yönet�m�

Olgunluk Sev�yes�: Kurumda eğ�t�m ve öğret�m yönet�m s�stem�ne �l�şk�n uygulamalar �zlenmekte ve �zlem sonuçlarına göre �y�leşt�rme
yapılmaktadır.(4)
Açıklamalar: Fakülte eğ�t�m ve öğret�m süreçler�n� bütüncül olarak yönetmek üzere; organ�zasyonel yapılanması �ç�n kom�syonlar kurulmuştur
(Kanıt 1. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/9208/l�sans-eg�t�m�-kom�syonu). Fakültedek� tüm öğret�m elemanları hemş�rel�k alanında
b�lg�l� olup, alanlarında l�sansüstü eğ�t�m�n� tamamlamış/yapmaktadır. Fakültede eğ�t�m ve öğret�m süreçler� Bölüm Başkanlığı koord�nasyonunda
anab�l�m dallarıyla b�rl�kte yürütülmekted�r. Bu süreçlere �l�şk�n görev ve sorumluluklar 2547 Sayılı Kanun'da tanımlandığı g�b� yürütülmekted�r.
Programlarda öğrenme kazanımı, öğret�m programı (müfredat), eğ�t�m h�zmet�n�n ver�lme b�ç�m�, öğret�m yöntem� ve ölçme değerlend�rme uyumu
ve tüm bu süreçler�n koord�nasyonu Bölüm Başkanlığı tarafından tak�p ed�lmekted�r.
Dosyalar:-

B.2 - Programların Yürütülmes� (Öğrenc� Merkezl� Öğrenme, Öğretme ve Değerlend�rme)

B.2.1 - Öğret�m yöntem ve tekn�kler�

Olgunluk Sev�yes�: Öğrenc� merkezl� uygulamalar �zlenmekte ve �lg�l� �ç paydaşların katılımıyla �y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Öğrenc�y� akt�f hale get�rmek ve etk�leş�ml� öğrenmeye odaklamak �ç�n akt�f öğrenme yöntemler� konferansı tüm fakülte öğrenc�ler�
ve öğret�m elemanlarına düzenlenm�şt�r (Kanıt 1. Akt�f öğrenme yöntemler� konferansı af�ş). Örgün eğ�t�m süreçler� ön l�sans, l�sans ve yüksek
l�sans öğrenc�ler�n� kapsayan; teknoloj�n�n sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temell� öğrenme g�b� yaklaşımlarla zeng�nleşt�r�lmekted�r.
Öğrenc�ler�n�n araştırma süreçler�ne katılımı �ç�n 2 tane TÜBİTAK öğrenc� projes�ne başvuru yapılmıştır (Kanıt 2.2209-A Ün�vers�te Öğrenc�ler�
Araştırma Projeler� Destekleme Programı Başvuru Formu-1) ,(Kanıt 3. 2209-A Ün�vers�te Öğrenc�ler� Araştırma Projeler� Destekleme Programı
Başvuru Formu-2); ulusal öğrenc� kongres�ne 3 araştırma çalışmasıyla katılım yapılmıştır (Kanıt 4. 19.Ulusal Öğrenc� Kongres� B�ld�r� K�tabı). Tüm
bu süreçler�n uygulanması, kontrol ed�lmes� ve gereken önlemler�n alınması s�stemat�k olarak değerlend�r�lmekted�r.
Dosyalar:

Kanıt 1. Akt�f öğrenme yöntemler� af�ş.jpeg

Kanıt 2.2209-A Ün�vers�te Öğrenc�ler� Araştırma Projeler� Destekleme Programı Başvuru Formu-1.pdf

Kanıt 3. 2209-A Ün�vers�te Öğrenc�ler� Araştırma Projeler� Destekleme Programı Başvuru Formu-2.pdf

Kanıt 4. 19.Ulusal Öğrenc� Kongres� B�ld�r� K�tabı.pdf
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B.2.2 - Ölçme ve değerlend�rme

Olgunluk Sev�yes�: Öğrenc� merkezl� ölçme ve değerlend�rme uygulamaları �zlenmekte ve �lg�l� �ç paydaşların katılımıyla �y�leşt�r�lmekted�r(4)
Açıklamalar: Ölçme ve değerlend�rmen�n sürekl�l�ğ� �ç�n çoklu sınav olanakları proje, araştırma tasarlama, bakım planları, vaka tartışma raporları
g�b� yöntemlerle sağlanmıştır (Kanıt 1. https://b�lg�paket�.erbakan.edu.tr/akadem�k-b�r�mler/378011/hems�rel�k-pr). Ders kazanımlarına ve eğ�t�m
türler�ne (örgün, uzaktan, karma) uygun sınav yöntemler� planlanmış ve uygulanmıştır. Sınav uygulama ve güvenl�ğ� (örgün/çevr�m�ç� sınavlar,
dezavantajlı gruplara yönel�k sınavlar) mekan�zmaları tanımlanmıştır (Kanıt 2. Sınavlarda uyulması gereken kurallar) (Kanıt 3. Uzaktan yürütülen
dersler�n sınavlarına �l�şk�n uyulması gereken kurallar). Ölçme ve değerlend�rme uygulamalarının zaman ve k�ş�ler arasında tutarlılığı ve
güven�rl�ğ� sağlanmaktadır. Kurum, ölçme-değerlend�rme yaklaşım ve olanaklarını öğrenc� öğret�m elemanı ger� b�ld�r�m�ne dayalı b�ç�mde
�y�leşt�rmekted�r (Kanıt 4. Sınav �nceleme-soru anal�z� değerlend�rmes�). Bu �y�leşt�rmeler�n duyurulması, uygulanması, kontrolü, hedeflerle uyumu
ve alınan önlemler �rdelenmekted�r.
Dosyalar:

Kanıt 2. Sınavlarda uyulması gereken kurallar.docx

Kanıt 3. Uzaktan yürütülen dersler�n sınavlarına �l�şk�n uyulması gereken kurallar.docx

Kanıt 4. Sınav �nceleme-soru anal�z� değerlend�rmes�.docx

B.2.3 - Öğrenc� kabulü, öncek� öğrenmen�n tanınması ve kred�lend�r�lmes�*

Olgunluk Sev�yes�: Öğrenc� kabulü, öncek� öğrenmen�n tanınması ve kred�lend�r�lmes�ne �l�şk�n süreçler �zlenmekte, �y�leşt�r�lmekte ve
güncellemeler �lan ed�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Öğrenc� kabulüne �l�şk�n �lke ve kuralları tanımlanmış ve �lan ed�lm�şt�r. Bu �lke ve kurallar b�rb�r� �le tutarlı olup, uygulamalar şeffaftır
(Kanıt 1. https://www.osym.gov.tr/TR,4652/kay�t-�slemler�.html). D�ploma, sert�f�ka g�b� belge talepler� t�t�zl�kle tak�p ed�lmekted�r (Kanıt 2.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/duyuru/36725/kargo-�le-d�ploma-talep-�slemler�). Öncek� öğrenmen�n (örgün, yaygın, uzaktan/karma
eğ�t�m ve serbest öğrenme yoluyla ed�n�len b�lg� ve becer�ler�n) tanınması ve kred�lend�r�lmes� yapılmaktadır (Kanıt 3.
https://uzaktaneg�t�m.erbakan.edu.tr). Uluslararasılaşma pol�t�kasına paralel hareketl�l�k destekler�, öğrenc�y� teşv�k, kolaylaştırıcı önlemler
bulunmaktadır ve hareketl�l�kte kred� kaybı olmaması yönünde uygulamalar vardır (Kanıt 4.
https://www.erbakan.edu.tr/erasmus/sayfa/9916/g�den-ogrenc�-hareketl�l�g�). 

Dosyalar:-

B.2.4 - Yeterl�l�kler�n sert�f�kalandırılması ve d�ploma

Olgunluk Sev�yes�: Uygulamalar �zlenmekte ve tanımlı süreçler �y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: 
Yeterl�l�kler�n onayı, mezun�yet koşulları, mezun�yet karar süreçler� açık, anlaşılır, kapsamlı ve tutarlı şek�lde tanımlanmıştır. Sert�f�kalandırma ve
d�ploma �şlemler� bu tanımlı sürece uygun olarak yürütülmekte, �zlenmekte ve gerekl� önlemler alınmaktadır (Kanıt 1. Mezun�yet İşlemler�).
Fakültede öğrenc�lerden beklenen program ve dersler�n hedefler�n� �çeren rehberler her anab�l�m dalı (uygulamalı dersler) �ç�n oluşturulmuştur
(Kanıt 2. Örnek rehber). Öğrenc�lerle bu rehberler paylaşılmakta ve bel�rlenen hedeflere ulaşmaları formlar, sınavlar ve d�ğer başarı
göstergeler�yle anal�z ed�lmekte ve �zlenmekted�r. Öğrenc�ler�n katıldığı d�ğer etk�nl�kler�n (panel, konferans, kongre vb.) yer alacağı sosyal
transkr�pt �şlemler� Rektörlük Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı �le b�rl�kte sürdürülmekted�r. 

Dosyalar:
Kanıt 1. Mezun�yet İşlemler�.jpg

Kanıt 2. Örnek rehber.pdf

B.3 - Öğrenme Kaynakları ve Akadem�k Destek H�zmetler�

B.3.1 - Öğrenme ortam ve kaynakları

Olgunluk Sev�yes�: Öğrenme kaynaklarının gel�şt�r�lmes�ne ve kullanımına yönel�k �zleme ve �y�leşt�r�lme yapılmaktadır.(4)
Açıklamalar: Kütüphane, ders k�tapları, çevr�m�ç� k�taplar/belgeler/v�deolar vb. kaynaklar uygun n�tel�k ve n�cel�kted�r, er�ş�leb�l�rd�r ve öğrenc�ler�n
b�lg�s�ne/kullanımına sunulmuştur (Kanıt 1. https://kutuphane.erbakan.edu.tr/vet�sbt/). Sınıflar ve laboratuvarın öğrenme ortamı ve kaynaklarının
kullanımı �zlenmekte ve �y�leşt�r�lmekted�r (Kanıt 2. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/11356/oz-degerlend�rme-raporu) Kurumda
eğ�t�m-öğret�m �ht�yaçlarına tümüyle cevap vereb�len, kullanıcı dostu, ergonom�k, eş zamanlı ve eş zamansız öğrenme, zeng�nleşt�r�lm�ş �çer�k
gel�şt�rme ayrıca ölçme ve değerlend�rme ve h�zmet �ç� eğ�t�m olanaklarına sah�p b�r öğrenme yönet�m s�stem� bulunmaktadır. Öğrenme ortamı ve
kaynakları öğrenc�-öğrenc�, öğrenc�-öğret�m elemanı ve öğrenc�-materyal etk�leş�m�n� gel�şt�rmeye yönelmekted�r.
Dosyalar:

Öğrenme Kaynakları.docx

B.3.2 - Akadem�k destek h�zmetler�

Olgunluk Sev�yes�: Kurumda öğrenc�ler�n akadem�k gel�ş�m� ve kar�yer planlamasına �l�şk�n uygulamalar �zlenmekte ve öğrenc�ler�n katılımıyla
�y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Öğrenc�n�n akadem�k gel�ş�m�n� tak�p eden, yön gösteren, akadem�k sorunlarına ve kar�yer planlamasına destek olan b�r danışman
öğret�m üyes� bulunmakta ve kom�syonlar tarafından düzenlenmekted�r (Kanıt 1. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/10262/akadem�k-
dan�smanl�k-kom�syonu), (Kanıt 2. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/10778/tan�t�m-ve-kar�yer-gunler�-kom�syonu t). Danışmanlık
s�stem� öğrenc� b�lg� s�stem� üzer�nden tak�p ed�lmekte ve �y�leşt�r�lmekted�r. Öğrenc�ler�n danışmanlarına er�ş�m� kolaydır ve çeş�tl� er�ş�m�
olanakları (yüz yüze, çevr�m�ç�) bulunmaktadır. Ps�koloj�k danışmanlık ve kar�yer merkez� h�zmetler� vardır (yüz yüze ve çevr�m�ç�) ve öğrenc�ler�n
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b�lg�s�ne sunulmuştur (Kanıt 3.
https://www.erbakan.edu.tr/storage/f�les/department/hems�rel�kfak/AKADEM%C4%B0K%20VE%20KAR%C4%B0YER%20ONL%C4%B0NE%20DA
Erasmus + Hemş�rel�kte Uluslararası Deney�m ve Fırsatlar Web�narı düzenlenm�şt�r (Kanıt 4.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/duyuru/35883/erasmus-hems�rel�kte-uluslararas�-deney�m-ve-f�rsatlar-web�nar�).H�zmetler�n yeterl�l�ğ�
tak�p ed�lmekted�r.
Dosyalar:-

B.3.3 - Tes�s ve altyapılar

Olgunluk Sev�yes�: Tes�s ve altyapının kullanımı �zlenmekte ve �ht�yaçlar doğrultusunda �y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Fakülte yerleşkes�nde yer alan ortak kullanım alanları mevcuttur, (yemekhane, teknoloj� donanımlı çalışma alanları; b�l�ş�m
h�zmetler�, uzaktan eğ�t�m altyapısı) �ht�yaca uygun n�tel�k ve n�cel�kted�r, er�ş�leb�l�rd�r ve öğrenc�ler�n kullanımına sunulmuştur. Tes�s ve
altyapıların kullanımı �rdelenmekted�r (Kanıt 1. https://uzaktaneg�t�m.erbakan.edu.tr)
Dosyalar:-

B.3.4 - Dezavantajlı gruplar

Olgunluk Sev�yes�: Dezavantajlı grupların eğ�t�m olanaklarına er�ş�m�ne �l�şk�n uygulamalar yürütülmekted�r.(3)
Açıklamalar: Fakülte mezun n�tel�ğ�n� artırmak �ç�n teor�k ve uygulamalı eğ�t�mler�n yürütülmes�nde kaynakları etk�n kullanmaya özen
göstermekted�r. Teor�k dersler ve uygulamalı derslerde şubelere ayrılmaktadır. Ayrıca uygulamalı dersler, öğrenc�ler�n n�tel�kl� hemş�rel�k becer�ler�
kazanmalarını sağlayacak kurumlarda yürütülmekted�r. Hemş�rel�k öğrenc�ler�n�n n�tel�kler�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n Meram Tıp Fakültes�, MEB'na bağlı
okullar, huzurevler�, a�le sağlığı merkezler�, fabr�kalar g�b� farklı kurumlarda stajlar yürütülmekted�r. Eğ�t�m n�tel�ğ�n� artırmak �ç�n bu kurumlarla
protokoller yapılmaktadır (Kanıt 1. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/3999412/�sb�rl�g�-protokoller�). Fakültem�zde engell� öğrenc�
bulunmamakta, yabancı uyruklu öğrenc�ler�m�z bulunmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenc�ler�n d�l engel�n� aşmalarına yardımcı olmak �ç�n Akadem�k
Türkçe ve Akadem�k Yazım dersler� müfredatta yer almakta ve açılmaktadır (Kanıt 2. Akadem�k Yazım ve Akadem�k Türkçe Ders Bologna b�lg�
paketler�).
Dosyalar:

Kanıt 2. Akadem�k Yazım ve Akadem�k Türkçe Ders Bologna b�lg� paketler�.docx

B.3.5 - Sosyal, kültürel, sport�f faal�yetler

Olgunluk Sev�yes�: Sosyal, kültürel ve sport�f faal�yet mekan�zmaları �zlenmekte, Iht�yaçlar/talepler doğrultusunda faal�yetler çeş�tlend�r�lmekte ve
�y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Öğrenc� toplulukları sosyal, kültürel faal�yetler kapsamında çocuk hakları günü �ç�n uçurtma etk�nl�ğ� (Kanıt 1. Çocuk hakları günü);
yeş�l ve mav� b�r dünya �ç�n sıfır atık panel� (Kanıt 2. Sıfır atık panel�) düzenlenm�şt�r. Rehberl�k desteğ� �ç�n mentörlük programı (Kanıt 3.
Mentörlük programı) ve Erasmus + Hemş�rel�kte Uluslararası Deney�m ve Fırsatlar Web�narı düzenlenm�şt�r(Kanıt 4. Erasmus + Hemş�rel�kte
Uluslararası Deney�m ve Fırsatlar Web�narı). Sport�f faal�yetlere yönel�k mekân, bütçe ve rehberl�k desteğ� vardır. Ayrıca sosyal, kültürel, sport�f
faal�yetler� planlayan etk�nl�k düzenleme kurulu bulunmaktadır (Kanıt 5. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/10705/etk�nl�k-duzenleme-
kurulu). Gerçekleşt�r�len faal�yetler �zlenmekte, �ht�yaçlar doğrultusunda �y�leşt�r�lmekted�r.
Dosyalar:

Kanıt 1. Çocuk hakları günü.png

Kanıt 2. Sıfır atık panel�.png

Kanıt 3. Mentörlük programı.docx

Kanıt 4. Erasmus + Hemş�rel�kte Uluslararası Deney�m ve Fırsatlar Web�narı.png

B.4 - Öğret�m Kadrosu

B.4.1 - Atama, yükseltme ve görevlend�rme kr�terler�

Olgunluk Sev�yes�: Atama, yükseltme ve görevlend�rme uygulamalarının sonuçları �zlenmekte ve �zlem sonuçları değerlend�r�lerek önlemler
alınmaktadır.(4)
Açıklamalar: Öğret�m elemanı atama, yükseltme ve görevlend�rme süreç ve kr�terler� bel�rlenm�ş ve kamuoyuna açıktır (Kanıt 1.
https://www.erbakan.edu.tr/storage/f�les/department/personeldb/Mevzuat/Necmett�n%20Erbakan%20%C3%9Cn�vers�tes�%20%C3%96%C4%9Fret
İlg�l� süreç ve kr�terler akadem�k l�yakat� gözet�p, fırsat eş�tl�ğ�n� sağlayacak n�tel�kted�r. Uygulamanın kr�terlere uygunluğu b�r�m ön değerlend�rme
kom�syonu tarafından kontrol ed�lmekte (Kanıt 2. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/8588/on-degerlend�rme-kom�syonu) ve rapor
hazırlanarak dekanlığa sunulmaktadır. Fakülte �çer�s�nde bölüm başkanı ve anab�l�m dalı başkanlığı görevlend�rmeler� l�yakata uygun şek�lde
yapılmaktadır. Öğret�m elemanı ders yükü ve dağılım denges� her eğ�t�m öğret�m dönem� başında anab�l�m dalları toplantısıyla bel�rlen�r ve
akadem�k bölüm kurulu yazısıyla şeffaf olarak paylaşılır (Kanıt 3.Fakülte Yönet�m Kurulu Kararı ders dağılımı kararı). Kurumun öğret�m üyes�nden
beklent�s� b�reylerce b�l�n�r.
Dosyalar:

Kanıt 3. Fakülte Yönet�m Kurulu Kararı Kanıt ders dağılımı yazısı.pdf

B.4.2 - Öğret�m yetk�nl�kler� ve gel�ş�m�

Olgunluk Sev�yes�: Öğret�m yetk�nl�ğ�n� gel�şt�rme uygulamalarından elde ed�len bulgular �zlenmekte ve �zlem sonuçları öğret�m elamanları �le
b�rl�kte �rdelenerek önlemler alınmaktadır.(4)
Açıklamalar: Tüm öğret�m elemanlarının etk�leş�ml�-akt�f ders verme yöntemler�n� ve uzaktan eğ�t�m süreçler�n� öğrenmeler� ve kullanmaları �ç�n
akt�f öğrenme yöntemler� konferansı (Kanıt 1. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/duyuru/35786/konferans-akt�f-ogrenme-
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yontemler�),Eğ�t�m-Öğret�m Model� ve Pandem� Önlemler� �ç�n b�lg�lend�rme (Kanıt 2.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/duyuru/35074/eg�t�m-ogret�m-model�-ve-pandem�-onlemler�),Fakültem�z Mentörlük Programı (Kanıt 3.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/duyuru/34961/mentorluk-program�), İş sağlığı ve Güvenl�ğ� Eğ�t�m� (Kanıt 4.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/duyuru/34876/�s-sagl�g�-ve-guvenl�g�-eg�t�m�), Hemş�rel�kte Eğ�t�m/Öğret�m L�sans Eğ�t�m Çalıştayı-III
düzenlenm�ş (Kanıt 5. Hemş�rel�kte Eğ�t�m Öğret�m L�sans Eğ�t�m Çalıştayı-III), Kanıt Temell� Bakım ve Hemş�rel�k sempozyumu (Kanıt 6. Kanıt
temell� bakım ve hemş�rel�k sempozyumu) düzenlenm�şt�r. Öğret�m elemanlarının pedagoj�k ve teknoloj�k yeterl�l�kler� artırılmaktadır. Kurumun
öğret�m yetk�nl�ğ� gel�şt�rme performansı değerlend�r�lmekted�r.
Dosyalar:

Kanıt 1. Fakülte Yönet�m Kurulu Kararı Kanıt ders dağılımı yazısı.pdf

Kanıt 5. Hemş�rel�kte Eğ�t�m Öğret�m L�sans Eğ�t�m Çalıştayı-III.docx

Kanıt 6. Kanıt temell� bakım ve hemş�rel�k sempozyumu.png

B.4.3 - Eğ�t�m faal�yetler�ne yönel�k teşv�k ve ödüllend�rme

Olgunluk Sev�yes�: Teşv�k ve ödül uygulamaları �zlenmekte ve �y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Eğ�t�m ve öğret�m� öncel�klend�rmek üzere yükseltme bütün eğ�t�m faal�yetler�ne yer ver�lmekted�r. Fakültes�ne alınacak öğret�m
elemanları �ç�n kurumun �ht�yacına göre norm kadro planlaması yapılmakta ve bu süreç atama yükseltme yönerges� doğrultusunda mevzuata
uygun olarak yürütülmekted�r (Kanıt 1.
https://www.erbakan.edu.tr/storage/f�les/department/personeldb/Mevzuat/Necmett�n%20Erbakan%20%C3%9Cn�vers�tes�%20%C3%96%C4%9Fret
Fakültede ders görevlend�rmes� süreçler� Anab�l�m Dalı Kurulu ve Bölüm Kurulu'nda tüm öğret�m elemanlarının görüş ve öner�ler� alınarak
gerçekleşt�r�lmekted�r. Öğret�m elemanlarının ders dağılımlarının ad�l ve eş�tl�ğ� bu kurullarda denetlenmekted�r. Hemş�rel�k Fakültes� n�tel�kl�
mezun yeterl�l�kler�ne ulaşmak �ç�n öğret�m elemanlarının eğ�t�m-öğret�m yetk�nl�kler�n� gel�şt�ren etk�nl�kler düzenlemekted�r (Kanıt 2.
https://www.erbakan.edu.tr/storage/f�les/department/hems�rel�kfak/Akt�f%20%C3%96%C4%9Frenme%20Y%C3%B6ntemler�.pdf), (Kanıt 3.
Akred�tasyon çalışmalarının başlatılması).
Dosyalar:-

C - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1 - Araştırma Süreçler�n�n Yönet�m� ve Araştırma Kaynakları

C.1.1 - Araştırma süreçler�n�n yönet�m�

Olgunluk Sev�yes�: Kurumda araştırma süreçler�n�n yönet�m� ve organ�zasyonel yapısının �şlerl�ğ� �le �l�şk�l� sonuçlar �zlenmekte ve önlemler
alınmaktadır.(4)
Açıklamalar: Araştırma süreçler�n yönet�m�ne �l�şk�n üçüncü sınıf öğrenc�lere araştırma yöntemler� ders� (Kanıt 1.
https://b�lg�paket�.erbakan.edu.tr/ders/7137552) ve l�sansüstü öğrenc�ler� b�l�msel araştırma yöntemler� ve yayın et�ğ� ders� ver�lmekted�r (Kanıt 2.
https://www.erbakan.edu.tr/sagl�kb�l�mler�enst�tusu/sayfa/3999559/b�l�msel-arast�rma-yontemler�-ve-yay�n-et�g�-ders�). Öğrenc�ler�n
ulusal/uluslararası kongrelere katılımı teşv�k ed�lmekte (Kanıt 3.19.Ulusal Öğrenc� Kongres� B�ld�r� K�tabı); öğret�m elemanlarının kongrelere
teşv�k� �ç�n yılda �k� defa olmak üzere destek sunulmakta (Kanıt 4.B�l�msel çalışmalar ödemes�), b�l�msel faal�yetlerde ödül alan öğret�m elemanları/
öğrenc�ler/topluluklar kamuya �lan ed�lmekted�r (Kanıt 5. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/oduller). Her eğ�t�m öğret�m dönem�
başlangıcında tüm anab�l�m dallarının yıl �ç�ndek� araştırma ve yayın yapma durumları öngörülerek stratej�k plan oluşturulmaktadır (Kanıt 6.
Stratej�k plan). Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez� (KONSEM) �şb�rl�ğ� �le Örnek Gen�şl�ğ�n�n Bel�rlenmes� onl�ne kurs düzenlenm�şt�r
(Kanıt 7. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/haber/6268/ornek-gen�sl�g�n�n-bel�rlenmes�-kursu-hakk�nda). B�l�msel araştırma süreçler�n
yönet�m�n�n etk�nl�ğ� ve başarısı �zlenmekte ve �y�leşt�r�lmekted�r.
Dosyalar:

Kanıt 4. B�l�msel çalışmalar ödemes�.pdf

Kanıt 6. Stratej�k plan.pdf

C.1.2 - İç ve dış kaynaklar

Olgunluk Sev�yes�: Kurumda araştırma kaynaklarının yeterl�l�ğ� ve çeş�tl�l�ğ� �zlenmekte ve �y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Kurumun f�z�k�, tekn�k ve mal� araştırma kaynakları m�syon, hedef ve stratej�ler�yle uyumludur. Kaynakların çeş�tl�l�ğ� ve yeterl�l�ğ�
�zlenmekte ve �y�leşt�r�lmekted�r. Tüm öğret�m elemanlarının desteklenmes�ne yönel�k ün�vers�te BAP b�r�m� bulunmaktadır (Kanıt 1.
https://bap.erbakan.edu.tr/). Bap kapsamında 2021 yılı �çer�s�nde tamamlanan 3 proje (Kanıt 2. https://bap.erbakan.edu.tr/�ndex.php?
act=guest&act2=projeler&durum=tamam) ve devam eden 3 proje bulunmaktadır (Kanıt 3. https://bap.erbakan.edu.tr/�ndex.php?
act=guest&act2=projeler&durum=devam). Öğret�m elemanlarının araştırma potans�yel�n� gel�şt�rmek düşük ücretl� veya ücrets�z araştırma kursları
düzenlenmekted�r (Kanıt 4.N�tel araştırma yöntemler� kursu af�ş�). Ün�vers�te �ç� kaynakların yıllar �ç�ndek� değ�ş�m�; bu �mkanların etk�nl�ğ�,
yeterl�l�ğ�, gel�ş�me açık yanları, beklent�ler� karşılama düzey� değerlend�r�lmekted�r. M�syon ve hedeflerle uyumlu olarak ün�vers�te dışı kaynaklara
yönelme desteklenmekted�r. Bu amaçla çalışan destek b�r�mler� ve yöntemler� tanımlıdır ve araştırmacılarca �y� b�l�n�r.
Dosyalar:

Kanıt 4. N�tel araştırma yöntemler� kursu af�ş.pdf

C.1.3 - Doktora programları ve doktora sonrası �mkanlar

Olgunluk Sev�yes�: Kurumda doktora programları ve doktora sonrası �mkanlarının çıktıları düzenl� olarak �zlenmekte ve �y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Doktora programlarının başvuru süreçler� (Kanıt 1.
https://www.erbakan.edu.tr/storage/�mages/department/sagl�kb�l�mler�enst�tusu/YEN%C4%B0%20FORMLAR/DOKTORA%20PROGRAMLARINA%

http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=58719b40-6dd9-4dc5-9c23-92d824ef706d
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=a7ff0f6d-aa58-4384-b4e8-46dceb0521f3
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=8f6f8759-6de2-414d-a6f8-115e6e146a88
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=8c9eee0b-9be9-4069-aecf-dc0f9bbd08c5
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=048ba050-c8c7-4a0e-88a9-ee00c977515a
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=192723f5-172c-4a51-b84d-e1b2f6ce7483
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d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf) bel�rlenm�şt�r. Sağlık B�l�mler� Enst�tüsüne bağlı hemş�rel�kte Hemş�rel�k
Programı,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemş�rel�ğ�,Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemş�rel�ğ�, Halk Sağlığı Hemş�rel�ğ�,Hemş�rel�k Esasları ve
Cerrah� Hemş�rel�ğ� doktora programları mevcuttur (Kanıt 2. https://www.erbakan.edu.tr/sagl�kb�l�mler�enst�tusu/sayfa/4782).
Dosyalar:-

C.2 - Araştırma Yetk�nl�ğ�, İş b�rl�kler� ve Destekler

C.2.1 - Araştırma yetk�nl�kler� ve gel�ş�m�

Olgunluk Sev�yes�: -
Açıklamalar: Akadem�k personel�n araştırma ve gel�şt�rme yetk�nl�ğ�n� gel�şt�rmek üzere Hemş�rel�kte Eğ�t�m Öğret�m L�sans Eğ�t�m Çalıştayı-III
(Kanıt 1. Hemş�rel�kte Eğ�t�m Öğret�m L�sans Eğ�t�m Çalıştayı-III), Kanıt temell� bakım ve hemş�rel�k sempozyumu (Kanıt 2. Kanıt temell� bakım ve
hemş�rel�k sempozyumu), Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez� (KONSEM) �şb�rl�ğ� �le Örnek Gen�şl�ğ�n�n Bel�rlenmes� onl�ne kurs
(Kanıt 3. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/haber/6268/ornek-gen�sl�g�n�n-bel�rlenmes�-kursu-hakk�nda) faal�yetler� gerçekleşt�r�lm�şt�r.
Akadem�k personel�n doktora mezunu olma oranı ve doktora dereces�n� aldığı kurumların oranı ekted�r (Kanıt 4. Öğret�m elemanı mezun�yet
tablosu).
Dosyalar:

Kanıt 1. Hemş�rel�kte Eğ�t�m Öğret�m L�sans Eğ�t�m Çalıştayı-III.docx

Kanıt 2. Kanıt temell� bakım ve hemş�rel�k sempozyumu.png

Kanıt 4. Öğret�m elemanı mezun�yet tablosu.xlsx

C.2.2 - Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma b�r�mler�

Olgunluk Sev�yes�: -
Açıklamalar: Hemş�rel�k Fakültes�'n�n uygulama dersler� kapsamında �şb�rl�ğ� protokoller� bulunmaktadır (Kanıt 1. Protokol-1), (Kanıt 2. Protokol-
2). 
Fakülte'n�n ortak araştırma veya l�sansüstü programları bulunmamaktadır. Öğret�m elemanlarının ulusal ve uluslararası �şb�rl�ğ� �le yürüttükler�
çalışmalar bulunmaktadır. Fakülten�n Erasmus kapsamında �şb�rl�ğ� yaptığı uluslararası kuruluşlar bulunmaktadır.
Dosyalar:

Kanıt 1. Protokol-1.pdf

Kanıt 2. Protokol-2.pdf

C.3 - Araştırma Performansı

C.3.1 - Araştırma performansının �zlenmes� ve değerlend�r�lmes�

Olgunluk Sev�yes�: Kurumda araştırma performansı �zlenmekte ve �lg�l� paydaşlarla değerlend�r�lerek �y�leşt�r�lmekted� r.(4)
Açıklamalar: Fakülten�n araştırma faal�yetler� yıllık bazda �zlen�r, değerlend�r�l�r. Her yılın başında Fakülte çapında bel�rlenen hedeflere ulaşma
durumu �le karşılaştırılır ve öz değerlend�rme raporu oluşturulur (Kanıt 1.
https://www.erbakan.edu.tr/storage/f�les/department/hems�rel�kfak/Hems%CC%A7�rel�k%20Faku%CC%88ltes�%202020%20O%CC%88z%20Deg%
Fakülten�n odak alanları v�zyon ve m�syonunda bel�rt�lm�şt�r (Kanıt 2. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/sayfa/8328/oz-gorev). 

Dosyalar:-

C.3.2 - Öğret�m elemanı/araştırmacı performansının değerlend�r�lmes�

Olgunluk Sev�yes�: -
Açıklamalar: Öğret�m elemanlarının araştırma performansı yıllık öz değerlend�rme raporuyla b�ld�r�l�r (Kanıt 1.
https://www.erbakan.edu.tr/storage/f�les/department/hems�rel�kfak/Hems%CC%A7�rel�k%20Faku%CC%88ltes�%202020%20O%CC%88z%20Deg%
Fakülte Öğret�m elemanları araştırma performans beklent�ler�n� her yıl başında NEBİS'e g�rer. Yıl sonunda performans beklent�ler�n�n karşılanma
durumu fakülte yönet�m� tarafından değerlend�r�l�r. Ayrıca akred�tasyon çalışmaları kapsamında performans değerlend�rme s�stem� oluşturulması
planlanmış olup bu konuda çalışmalar devam etmekted�r.
Dosyalar:-

D - TOPLUMSAL KATKI

D.1 - Toplumsal Katkı Süreçler�n�n Yönet�m� ve Toplumsal Katkı Kaynakları

D.1.1 - Toplumsal katkı süreçler�n�n yönet�m�

Olgunluk Sev�yes�: Kurumda toplumsal katkı süreçler�n�n yönet�m� ve organ�zasyonel yapısının �şlerl�ğ� �le �l�şk�l� sonuçlar �zlenmekte ve önlemler
alınmaktadır.(4)
Açıklamalar: Fakülten�n toplumsal katkı pol�t�kası kurumun toplumsal katkı süreçler�n�n yönet�m� ve organ�zasyonu Etk�nl�k Düzenleme Kurulu
tarafından planlanmaktadır (Kanıt 1. Etk�nl�k Düzenleme Kurulu). Anab�l�m dalları, öğrenc� toplulukları toplumsal katkıya yönel�k planlamalarını
yaparak Etk�nl�k Düzenleme Kurulu'na b�ld�rmekted�r ve planlanan takv�mde düzenlenmekted�r. Bu kapsamda 2021 yılı �ç�nde toplumsal katkı
faal�yetler� raporlanmaktadır (Kanıt 2. 2021 yılı etk�nl�kler�).
Dosyalar:

http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=39c9b4cc-de84-4e24-b8d9-3a4a1188d240
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=dbb7ec0e-c9e0-45ef-accd-3a334afd8ea7
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=e73a2c06-d8eb-4f37-ba3f-9152541a67fb
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=22a37153-d596-48e8-83fa-3918d5df2a8b
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=66b2abfa-255d-4a4c-a791-d3f1240b8752
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Kanıt 1. Etk�nl�k Düzenleme Kurulu.docx

Kanıt 2. 2021 yılı etk�nl�kler�.docx

D.1.2 - Kaynaklar

Olgunluk Sev�yes�: Kurumda toplumsal katkı kaynaklarının yeterl�l�ğ� ve çeş�tl�l�ğ� �zlenmekte ve �y�leşt�r�lmekted�r.(4)
Açıklamalar: Öğrenc� Toplulukları ve Fakülte'n�n anab�l�m dalları tarafından tarafından düzenlenen faal�yetlerde kullanılan mal� kaynaklar
Rektörlük Sağlık Kültür Da�re Başkanlığı, Fakülten�n sosyal kom�tes� tarafından f�nanse ed�lmekted�r. Öğret�m elemanları ve öğrenc�ler toplumsal
katkı projeler�nde �nsan gücü olarak yer almaktadır (Kanıt 1. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/duyuru/36172/cocuk-haklar�-gunu-etk�nl�g�).
Dosyalar:-

D.2 - Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1 - Toplumsal katkı performansının �zlenmes� ve değerlend�r�lmes�

Olgunluk Sev�yes�: Kurumda toplumsal katkı performansının �zlenmes�ne ve değerlend�rmes�ne yönel�k �lke, kural ve göstergeler bulunmaktadır.
(2)
Açıklamalar: Fakülte �le Öğrenc� Topluluğu �şb�rl�ğ� �le ağaçlandırma etk�nl�ğ� g�b� (Kanıt 1.
https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/haber/498716/gelecege-nefes-dunyaya-nefes-m�ll�-agacland�rma-gunu) çevre faal�yetler� yapmıştır.
Fakülte dış paydaşlarıyla b�rl�kte dezavantajlı gruplara yönel�k Kızılay Haftası ve Lösem�l� Çocuklar Haftası kutlama etk�nl�ğ�n� gerçekleşt�rm�şt�r
(Kanıt 2. https://www.erbakan.edu.tr/hems�rel�kfak/haber/498662/k�z�lay-haftas�-ve-losem�l�-cocuklar-haftas�-etk�nl�g�). 
Ulusal düzeyde çevredek� okullarla �ş b�rl�kler� yapılmıştır (Kanıt 3. Protokol-1), (Kanıt 4. Protokol-2). 

Dosyalar:
Kanıt 3. Protokol-1.pdf

Kanıt 4. Protokol-2.pdf

http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=4a3c8a6e-f40b-4398-9741-b8674691f01c
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=4f54e4a5-611b-439e-b18f-8dee7c5b3034
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=7f6b048f-1334-48c2-812a-3be07625e510
http://kbys.erbakan.edu.tr/app/download?file_id=f4f5de6d-a6a0-4151-8190-6fb273b20f96

