
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Dış Değerlendirme 

GERİ BİLDİRİM RAPORU 

 

Türkiye Kalite Derneği, KalDer 

Kasım, 2012 

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı  (EFQM) Mükemmellik Modeli Kapsamında yapılan dış 
değerlendirme çalışması sonuç raporudur. 



   
                                                   

Düzce Üniversitesi Geri Bildirim Raporu, Kasım-2012  2 
 

 

GENEL DEĞERLENDİRME 

Genel 

Öncelikle değerlendirme ekibi olarak Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne, dış değerlendirme süreci için 
yaptığı başvuru nedeniyle teşekkürlerimizi sunarız. Değerlendirme çalışması süresince, Düzce 
Üniversitesi’nin kuruluşu sırasındaki gelişmeler de ele alınmış olup değerlendirme ekibine çok yararlı 
ve kapsamlı bilgiler sunulmuştur. Bu çerçevede tüm çalışanları kutlamak isteriz. Ayrıca, saha ziyareti 
süresince ve değerlendirme ekibinin incelemeleri sırasında tüm çalışanların göstermiş olduğu açıklık ve 
çaba değerlendirme ekibi tarafından takdirle karşılanmıştır. 

Düzce Üniversitesi, bölgede sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak için ile sosyal, kültürel ve bilimsel 
kaynakların en etkili bir biçimde kullanılmasını amaçlayan bir üniversite olmayı hedefleyerek kendisini 
“Değer Üreten Üniversite” ve değer önermesini de “Fark ve Fayda Yaratma” olarak 
tanımlamaktadır. Üniversitenin 2006 yılındaki kuruluşundan bu yana iyileştirme çalışmaları 
gerçekleştirerek bölgenin bu anlamda gelişmesine katkı sağladığı ve görülmektedir. 

Düzce Üniversitesi’nin EFQM çalışmalarına bilinçli olarak çaba harcaması, mükemmellik yolunda kararlı 
adımlarla ilerleyeceğini göstermekledir. Ancak, uygulamalarla ilgili yaklaşımlarda ve bu yaklaşımların 
kuruluş genelinde yayılımında dikkat çeken bir noktayı görüşlerinize sunmak istiyoruz. EFQM 
Mükemmellik Modeli kuruluş genelinde uygulanan yaklaşımların ve bunların yayılımının düzenli 
aralıklarla gözden geçirilmesini ve bu gözden geçirme sonunda elde edilecek bilgilerin, yaklaşımların 
iyileştirilmesinde kullanılmasını öngörmektedir. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü; pek çok alanda tanımlı, 
sağlam temelli ve yapısal yaklaşımlara sahiptir. Ancak, kuruluş genelinde uygulanan yaklaşımların ve 
yöntemlerin düzenli olarak gözden geçirildiğine ilişkin kanıt elde edilememiştir. Bu çerçevede benzer 
kuruluşlarla veya EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulayan kuruluşlarla yapılacak bir kıyaslama 
çalışmalarından elde edilecek veriler de bu yaklaşımların iyileştirilmesinde kullanılabilir. 

Bu konu hemen her girdi alt kriteri için geçerlidir ve her alt kriterde bir iyileştirmeye açık alan olarak 
belirlenmiştir. Ancak, yinelemelerden kaçınmak amacıyla bu iyileştirmeye açık alan her alt kritere 
yazılmamıştır. Bu konunun “Genel Değerlendirme” kısmında ele alınması ve özellikle vurgulanması 
değerlendirme ekibi tarafından uygun bulunmuştur. 

Puan profili incelendiğinde Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nün, girdi kriterlerinden yüksek puanlar 
aldığı ancak sonuç kriterlerinde, göreceli olarak daha düşük puanlar aldığı anlaşılmaktadır. Bunun iki 
temel nedeni olabilir. Birincisi, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nün sonuç kavramını modelimizin 
tanımladığı biçimde ele almış olmamasıdır. İkinci neden ise müşterilerle, çalışanlarla ve toplumla ilgili 
algılama ölçümlerinin yalnızca iki kez yapılmış olmasıdır. Bu iki konu 6, 7 ve 8 numaralı kriterlerinin 
puanının düşük olmasına neden olmuştur. Öte yandan 9 numaralı kriterin konuları arasında yer alan 
finansal sonuçların olmaması ve bu kritere yönelik diğer bazı sonuçların izlenmemesi de 9 numaralı 
kriterin puanını düşürmüştür. Ayrıca, bu kriterlerin bazılarında çok az sonuç bulunması da düşük 
puanların bir nedenidir. 

Değerlendirmeden sonra yapılan uzlaşım toplantısında, değerlendirmede elde edilen bilgiler modelin 
32 alt kriteri için ele alınmış ve Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nün kuvvetli yönleri ve iyileştirmeye açık 
alanları saptanmıştır. Raporun ilerleyen bölümlerinde her bir alt kriter için Düzce Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün kuvvetli yönleri ve iyileştirmeye açık alanları bulunmaktadır. Bu bölümde ise 
Mükemmellik Modeli’nin temel aldığı sekiz temel kavrama göre Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nün 
durumuna ilişkin açıklamalar ve yorumlar verilmiştir. Geri bildirim raporunun son kısmında ise kriterler 
temelinde puan profili yer almaktadır. 
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Dengeli sonuçlar Gerçekleştirme 

Bir kuruluşta mükemmellik kültürünün gelişmesi, sürdürüleceğine inanılan kararlı tutum ile sağlanabilir 
ve ancak bu yaklaşımla dengeli sonuçların gerçekleşmesi beklenebilir. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü 
de misyonunu gerçekleştirmek ve kurum genelinde bir mükemmellik kültürü oluşturmak için yeni 
süreçler tasarlamış ve bu doğrultuda stratejik amaçlarına ulaşmayı amaçlamıştır. Bu çerçevede 
misyonun gerçekleştirilmesi ve vizyona erişilmesinin anlaşılabilmesini sağlamak için çeşitli performans 
göstergeleri tanımlanmıştır. 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nde, bu çerçevede pek çok faaliyetin gerçekleştirildiği görülmekle 
birlikte elde edilen sonuçların stratejilerle ilişkilendirilmemesi ve “temel sonuç” kavramının kurum 
içinde etkili bir biçimde kullanılmaması amaçlara ne kadar ulaşıldığının anlaşılmasını güçleştirmektedir. 
Stratejilerin başarısını doğrudan gösterebilecek sonuçların belirlenmesi ve bu sonuçlar için dönemsel 
hedefler konulması stratejilerin başarısını ortaya koyacaktır. 

Paydaşlardan geri bildirim toplamak ve onların beklentilerinin öğrenmek amacıyla pek çok araç 
(çalıştay, memnuniyet anketleri, altı aylık sunum toplantıları gibi) tanımlanmış olup bu beklentilerin ne 
ölçüde karşılandığını anlayabilmek için çeşitli performans göstergeleri belirlenmiştir. Ancak, elde edilen 
sonuçların uygun kuruluşların sonuçları ile karşılaştırılmadığı anlaşılmaktadır. Hem kurumsal geçmiş 
hem de mükemmellik uygulamaları açısından oldukça genç bir kurum olması nedeniyle henüz yapılan 
faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilebileceği veri birikiminin sahip oluşmadığı da görülmektedir. Bu 
durumda Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nün sonuçları genel olarak iki yıllık verilerden oluştuğu için 
yıllar itibarıyla olumlu bir eğilim görülememektedir. 

Müşteriler için Değer Yaratma 

Kurum; değer önermesini, yararlanıcıları için “Fark ve Fayda Yaratma” olarak belirlemiş olup 
yenileşme ve değer yaratma yönünde pek çok proje geliştirmekte ve yürütmektedir (örneğin DAGEM, 
çok sektörlü sağlık sorumluluğunu geliştirme, Teknopark). Kurum tarafından yürütülen DAGEM projesi 
iyi bir uygulama örneği olarak değerlendirilmiş olup uygulanması, kapsamı ve yaratığı katma değer 
açısından rol model niteliği taşımaktadır. 

Kurum, yaralanıcıları ile ilişkileri yürütmek için pek çok yöntemden yararlanmaktadır. Bu yöntemlerin 
etkililiği algılama anketleri ile ölçülmektedir. Paydaş analizi yapılarak farklı paydaş gruplarının 
beklentilerine göre davranılmaktadır. Yararlanıcıların kurumdan memnuniyetini değerlendirmek 
amacıyla memnuniyet anketleri düzenli olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte öğrenci memnuniyet 
anketlerinin yeni hizmet geliştirmede kullanılması kuruma katkı sağlayacaktır. Ayrıca uygulanan 
anketlerin stratejik plana girdi olarak alınması ihtiyacı da bulunmaktadır. 

Vizyoner, Esin Veren, Bütünsel Liderlik 

Kurumun vizyon, misyon ve temel değerleri 2010-2014 stratejik plan çalışmaları sırasında tüm 
birimlerin ve dış paydaşların da katkısı alınarak çıkarılmıştır. Bu vizyon, misyon ve temel değerlerin 
yaşama geçirilmesine Rektör’ün öncü ve örnek olduğu ve diğer pek çok liderin buna katkı verdiği 
görülmüştür. 

Senato üyeleri tarafından 6 ayda bir yapılan ve tüm paydaşların katılımına açık olan “Altı Aylık Sunum” 
toplantıları ile hesap verme ve açıklık değerleri yerine getirilmektedir. Bu yaklaşım rol model olma 
niteliği taşımaktadır. 

Kurumda Rektör, rektör yardımcıları ve daire başkanlarını içine alan lider etkinlik değerlendirme anketi 
yapılmaktadır. Ancak, bu çalışmanın yalnızca ast-üst ilişkisini değerlendirecek şekilde tasarlanmış 
olması nedeniyle sonuçların objektifliği konusu dikkat çekmektedir. Bu bağlamda iç müşteri kavramını 
da kullanarak daha geniş bir kitlenin ve ilgili diğer tarafların da katılımını sağlayacak bir yaklaşım 
liderlerin davranışlarının etkililiğinin daha objektif biçimde değerlendirilmesini sağlayacaktır. 
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Süreçlerle Yönetme 

Kurumda idari süreçler tanımlanmış olup süreç akışları, süreç kimlik kartları ve performans izleme 
formları hazırlanmıştır. Bu akışların süreçler arası ilişkiyi ele alacak şekilde kurgulanması 
gerekmektedir. Ayrıca kurumda stratejileri gerçekleştirmek için süreçlerin yönetilmesine ilişkin bir 
yapının kurulması ve bu yapının stratejik planla ilişkilendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu yapının 
geliştirilmesi sırasında dış kuruluşlarla kıyaslama çalışması yapılabilir.  

Kurumda süreçlerin iyileştirilmesine ait çeşitli iyileştirme örnekleri görülmüş olmakla birlikte süreç 
iyileştirmelerinin yapısal bir yaklaşımla ele alınması kuruma katma değer yaratacaktır.  

Çalışanlarla Başarma 

Kurumda, birlikte olma kültürünün yaratıldığı görülmektedir. Çalışanların görüşleri alınmakta, kendi 
faaliyetlerinin yönetilmesine ve iyileştirilmesine katılımı sağlanmaktadır. 

Kurum, stratejik planlama sürecinde kuruluş değerlerinin, politikalarının ve stratejik amaçların 
oluşumu ve gözden geçirilmesi amacıyla yapılan toplantılara çalışanlarını katmakta ve stratejilerin 
oluşumu ve gözden geçirilmesinde onların bilgi birikimlerinden yarar sağlamaktadır. Çalışanların 
katılımının sağlandığı çalışmalar arasında GZFT analizi, stratejik amaç belirlenmesi, özdeğerlendirme, 
ekip çalışmalarına katılım ve yönetim sistemi kurma çalışmaları gibi örnekler dikkat çekmektedir 

Kurumda stratejik amaçların ve hedeflerin birim hedeflerine dönüştürüldüğü görülmekle birlikte bu 
hedeflerin bireysel bazda ele alınmaması çalışanların katkılarının bireysel bazda değerlendirilmesini 
güçleştirmektedir. Birim hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenerek izlenmesi, çalışanların daha etkin 
ve verimli çalışmasını sağlayacaktır. 

Tanıma ve takdir kapsamında, mevzuat dışında yapılabilecek çalışmalar, çalışanların motivasyonunu 
artıracak, kurumu daha fazla sahiplenmelerini sağlayacak ve verimliliklerini de artıracaktır. 

Yaratıcılık ve Yenileşimi Besleme 

Kurumun ulaşmak istediği hedeflerden biri de “Fark ve Fayda Yaratma” değer önermesi çerçevesinde 
"Değer Üreten Üniversite" olmaktır. Bu kapsamda, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü mükemmellik 
yaklaşımını esas alan güçlü bir kurumsal yapıya sahip olmayı amaçlamaktadır. Öte yandan Düzce 
Üniversitesi göreceli olarak yeni kurulan bir kurumdur ve yapılan her faaliyet yaratıcılık olarak 
değerlendirilmektedir ve bunların çoğu daha çok liderlere dayalı faaliyetlerdir. Yenileşim kültürünün 
yönetsel uygulamalarla desteklenmesi ve çalışanlara yaygınlaştırılması ile çalışanların yaratıcı 
düşüncelerinden yararlanma fırsatları doğabilecek ve böylece yenileşim kültürünün oluşmasına katkı 
sağlanabilecektir. 

Öte yandan kurumun, çalışanlarının yaratıcı fikirlerini ortaya çıkaracak şekilde öğrenme ortamı 
yarattığı anlaşılmaktadır. Bu amaçla çalışanların yurt içi ve yurt dışı eğitimlere, kongrelere ve 
kıyaslama ziyaretlerine katılımı sağlanmaktadır. Bu kanallardan elde edilen yenileşimci ve yaratıcı 
düşüncelerin; raporlama ve paylaşım toplantıları aracılığıyla paylaşılması sağlanmaktadır. Ancak, 
uygulanan stratejilerin değerlendirilmesine yönelik yeterli gözlem verisi birikmediği için yenileşim 
faaliyetlerinin stratejiler üzerindeki etkisi yorumlanamamıştır.  

İşbirlikleri Oluşturma 

Üniversitelerin yasal şartlar doğrultusunda üstlenmiş olduğu bilimsel ve eğitsel çalışmalarla ilgili 
görevler işbirliği arayışını da beraberinde getirmektedir. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, üstlenmiş 
olduğu misyonu gerçekleştirmek adına paydaşların yetkinlikleri kapsamında çok çeşitli işbirliği 
çalışmaları yürütmektedir. Paydaşlar ile olası işbirliklerinin belirlenmesini kolaylaştıracak yaygın ilişki 
ağları (Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği, Yerel Yönetimler Ağı, Sivil Toplum Kuruluşları gibi) 
kullanılmaktadır. Ancak kurulan ilişki ağlarının etkililiğinin gözden geçirilip faaliyetlerin iyileştirilmesi 
adına yapılacak çalışmalar ile yaratılan değer önermesine katkı sağlanabilir. 
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Katma değer yaratan işbirliği çalışmaları arasında dikkat çeken konular aşağıda sıralanmıştır: 

 Sağlık Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında yürütülen “Çok Sektörlü 
Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme” projesi, 

 Çeşitli kurumlarla birlikte yürütülen “Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma” projesi, 
 Bölge halkı ile birlikte yürütülen “Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma” projesi 
 Bölge halkı ile birlikte yürütülen “Arıcılık Geliştirme” faaliyetleri  

Bununla birlikte bu çalışmalarının sonuçlarının ne ölçüde katma değer yarattığına ilişkin henüz bir 
çalışmanın gerçekleşmediği de dikkat çekmektedir. Bu çalışmalarının sağladığı yararın ölçülmesi ile 
kurumun stratejik amaçlarına erişmesinin derecesi de belirlenmiş olacaktır. 

Sürdürülebilir Bir Gelecek için Sorumluluk Alma 

Kurum, Rektör’den başlayan ve tüm kuruma yayılan çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile Düzce 
genelinde bir örnek oluşturmaktadır. Bu çalışmalar, kurum bünyesinde oluşturulan araştırma 
merkezleri tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar arasında “Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu 
Geliştirme” projesi; “Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma” projesi; “Dil, Tarih ve Kültürel 
Zenginlikleri Araştırma” projesi ve “Arıcılık Geliştirme” faaliyetleri gibi konular dikkat çekmektedir. 

Yığılca’da kurulan Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nde (DAGEM) arıcılara, ev 
kadınlarına, engellilere, işsizlere ve Tarım Bakanlığı ilgililerine eğitim verilmektedir. Bu faaliyetin bölge 
halkının ekonomik yapısında önemli iyileşmeler sağladığı ve arıcılığın bölge halkının en önemli geçim 
kaynağı haline geldiği anlaşılmaktadır. 

Kurum, değerleri kapsamında tüm paydaşları, işbirliği ortakları ve tedarikçileri ile açıklık, şeffaflık ve 
hesap verilebilirlik değerleri ışığında ilişkilerini yürütmektedir. Bu kapsamda tüm işbirliği ortaklarına 
açık olarak her altı ayda bir yapılan “Altı Aylık Sunum” toplantıları üniversiteler arasında şeffaflığı ve 
hesap verilebilirliği ön plana çıkarmaktadır ve değerlendirici ekibimiz tarafından rol model olarak 
algılanmıştır. 
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1a Kuvvetli Yönler 
 

 Kurumun vizyon, misyon ve temel değerleri 2010-2014 stratejik plan çalışmaları 
sırasında tüm birimlerin ve dış paydaşların da katkısı alınarak çıkarılmıştır. Bu vizyon, 
misyon ve temel değerlerin yaşama geçirilmesine Rektör’ün öncü ve örnek olduğu ve 
diğer pek çok liderin buna katkı verdiği görülmüştür. 

 Senato üyeleri, 6 ayda bir tüm paydaşları içinde barındıran paylaşım toplantıları (son 6 
ay sunumları) ile hesap verme ve açıklık değerlerini yerine getirerek örnek olmaktadır. 

 Kurumda Rektör, rektör yardımcıları ve daire başkanlarını içine alan lider etkinlik 
değerlendirme anketi yapılmıştır. 

 Örgütsel güven, “örgütsel kimlik ve çalışanın örgüte karşı tutumları üzerinde etkileri” 
konusunda kurumsal değerler anketi yapılmaktadır.  

1a İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Liderlik davranışlarının etkililiğini değerlendirmek için yapılan anketin uygulanmasında 
kullanılan yöntemin gözden geçirilmesi ihtiyacı görülmüştür. 

 Lider etkinlik anketi,  yeni bir uygulama olup sonuçlarına göre henüz bir aksiyon 
alınmamış ve etkililiği değerlendirilememekte ve tüm liderleri kapsamamaktadır. 

 Kurumsal değerler anketinin yeni olması ve halen uygulanıyor olması nedeniyle etkililiği 
değerlendirilememiştir. 
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1b Kuvvetli Yönler 
 

 Kurumda performansı gözden geçirmek amacıyla ADEK verileri ve stratejik plan yılda 
bir ve iç kontrol verileri ise 3 ayda bir kullanılmaktadır. 

 Kurum, paydaşlarına karşı hesap vermek amacıyla toplantı, çalıştay gibi yöntemlerden 
yararlanmaktadır. 

 İdari süreçlerin yaratabileceği risklerin belirlenmesi amacıyla bir sistem 
oluşturulmuştur. 

 
1b İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Kurumun stratejik plandaki performans göstergeleri henüz gözden geçirildiği için 
etkililiği değerlendirilememiştir. 

 Süreç yapısı ve süreç riskleri yeni uygulamaya alındığı için etkililiği görülememiştir. 
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1c Kuvvetli Yönler 
 

 Paydaş gruplarının tanımlanması ve onların gereksinim ve beklentilerinin alınması için 
liderler tarafından periyodik paydaş toplantıları ve çalıştaylar yapılmaktadır. 

 Kurum rektör ve yardımcılarının liderliğinde merkezi yönetim, yerel yönetim, STK’lar 
uluslararası kurumlar ile pek çok işbirliği projesi yürütmektedir. 

 Kurum yapmış olduğu uygulamaları senatodaki liderleri aracılığı ile paydaşları ile 
paylaşarak hesap vermektedir. 

 Liderler tarafından teşvik edilen yenileşimci projelerin (örneğin, arıcılık projesi) 
kurumun toplumdaki imajının artmasını sağlamaktadır. 

 Liderlerin öncülüğünde topluma yönelik çeşitli toplumsal faaliyetlerin geliştirildiği ve 
uygulandığına yönelik örnekler bulunmaktadır (sosyal tesislerin kullanımı, halka SMS 
kanalıyla etkinliklerin bildirilmesi, karşılıksız burs verilmesi gibi). 

 
1c İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 İşbirliği yapılan kuruluşların, müşterilerin ve toplumun fikir üretme ve yenileşim 
faaliyetlerinde yer almaları için web üzerinde bir sistem kullanılmakla birlikte bu 
sistemin etkililiğini değerlendirme ihtiyacı bulunmaktadır. 
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1d  Kuvvetli Yönler 
 

 Liderler kurum çalışanlarına esin vermek için ortamlar hazırlamakta katılım ve 
sahiplenmeyi özendirmektedir. Örneğin, stratejik planlama çalışmalarına tüm birimlerin 
katılımı sağlanmıştır. 

 Çalışanların; yetkilerini güvenli ve etkili kullanmaları için liderler tarafından 
yetkelendirildiği konusunda çalışanlar arasında bir algı olduğu görülmüştür. 

 
1d İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Çalışanların liderler tarafından tanınma ve takdirine yönelik bazı örnekler görülmekle 
birlikte bu konuya ilişkin yapısal bir yaklaşım görülmemiştir. 

 Çalışanların yeni fikir ve önerilerinin alınmasına ait yapısal bir yaklaşımın liderler 
tarafından henüz tam anlamıyla geliştirilmemiş olup ve etkililiği görülmemiştir. 
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1e Kuvvetli Yönler 
 

 Kurum liderlerinin öncülüğünde üniversitenin kuruluşundan bu yana pek çok değişim 
gerçekleştirmiş olup bu değişim projeleri halen sürmektedir. Özellikle fiziksel dönüşüm, 
öğrenci sayısının artışı ve fiziksel olanakların bu yönde uyumlandırılması, teknopark 
projesi, kalkınmaya en fazla önem verme amacıyla gerçekleştirilen projeler bunlara 
örnek olarak verilebilir. 

 Değişim projelerinin oluşturulmasının temel etmenleri arasında Rektör’ün hayalleri 
arasında yer alan “fark ve fayda yaratma” düşüncesi yatmaktadır. 

 
1e İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Kurumda pek çok değişim gerçekleştirilmekle birlikte değişim çalışmalarının faydasının 
ve etkililiğinin ölçme ve gözden geçirilmesi konusunda kısıtlı kanıt bulunmaktadır. 

 Değişimin gerçekleştirilmesinde liderler tarafından yürütülen yapısal bir yaklaşımın 
varlığına yönelik sınırlı kanıt bulunmaktadır. 
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2a Kuvvetli Yönler 
 

 Kurum, 2010-2014 stratejik planını oluşturulması sırasında paydaş görüşlerini almak 
amacıyla geniş kapsamlı bir bilgi toplama mekanizması uygulamıştır. Bu çerçevede 
paydaş analizi çalışması yapılmış ve tüm paydaşların beklentileri dikkate alınmıştır. 

 Dış çevre analizi yapılarak iç paydaşların, dış paydaşların ve yararlanıcıların beklentileri 
ve gereksinimleri öğrenilmiş; kurum için ortaya çıkabilecek fırsatlar ve tehditler 
belirlenmiş ve bunlar 2010-2014 stratejik planın hazırlanma aşamasında kullanılmıştır. 
 

2a İyileştirmeye Açık Alanlar 
 

 2010 yılında yapılan dış çevre analizi çalışmasında ekonomik ve toplumsal konularla 
ilgili bilgi toplanmakla birlikte bu alanlarda göstergeler belirlenmemiştir. 

 Paydaşlara uygulanan anketler henüz yeni olduğu için bunların sonuçları stratejik plana 
girdi oluşturmamıştır. 
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2b Kuvvetli Yönler 
 

 Kurum içi analizi çalışmaları ile kurumun güçlü ve zayıf yönleri her birimden istenen 
güçlü ve zayıf yönleri Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ve Stratejik Planlama 
Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bütünleştirilmiştir. 

 
2b İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 2010-2014 stratejik planının hazırlanması aşamasında kurumsal yeteneklerin analiz 
edildiğine ve stratejik planın oluşturulmasında kullanıldığına ilişkin sınırlı kanıt 
bulunmaktadır. Bu planın güncellenmesi için yapılan çalışmalar arasında yer alan 
yetenek analizi çalışması da henüz tamamlanmamıştır. 

 Stratejilerin oluşturulması amacıyla başka kuruluşların performansları ile karşılaştırma 
yapıldığına ve bunların değerlendirildiğine ilişkin sınırlı kanıt bulunmaktadır. 

 İşbirliği yapılacak kurumların ve kuruluşların yeteneklerinin Düzce Üniversitesi’nin 
kurumsal yetenekleriyle uyumunun değerlendirilmesine yönelik bir çalışma 
bulunmamaktadır. 
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2c Kuvvetli Yönler 
 

 Stratejik planın oluşturulması için yapısal bir yaklaşım kullanılmış ve tüm birimlerin 
kendi stratejik planını hazırlamasının ardından, dış çevre analizinin sonuçları da 
kullanılarak kurumun stratejik planı hazırlanmıştır. 

 Misyonun ve vizyonun gerçekleştirilmesi amacıyla dört stratejik amaç altında çok 
sayıda alt stratejik amaç açıkça tanımlanmıştır. 

 Stratejik amaçların etkilerinin değerlendirilmesi için bu stratejik amaçlara yönelik 
eylemler ve hedefler belirlenmiştir.  

 Kurumun ve paydaşların gereksinimlerinin dengelenmesi için tasarlanan faaliyetlerin 
ilgili paydaşlarla açık ve saydam bir biçimde paylaşılması amacıyla geniş katılımlı açık 
toplantılar yapılmıştır. 

 Stratejik planın toplumsal açıdan ve doğal çevre açısından sürdürülebilir amaçlar 
içerdiği görülmüştür. 

 
2c İyileştirmeye Açık Alanlar 
 

 Gelecekte olabilecek gelişmeleri ve değişiklikleri anlamaya ve gerekli önlemleri almaya 
yönelik senaryoların hazırlanmasına ilişkin sınırlı kanıt bulunmaktadır. 

 Stratejik amaçların etkilerinin değerlendirilmesi için bu stratejik amaçlara yönelik çok 
sayıda eylem ve hedef belirlenmiş olmakla birlikte bunların hangilerinin temel sonuç 
olarak değerlendirilebileceğine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.  

 Stratejik amaçlara yönelik eylemler ve hedefler belirlenmiş olmakla birlikte bu 
kapsamda kullanılan göstergelerin içerik olarak uygunluğunun değerlendirildiğine ilişkin 
kanıt bulunmamaktadır. Bu çalışmanın, stratejik planın güncellenmesi aşamasında 
yapılacağı anlaşılmaktadır. 
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2d Kuvvetli Yönler 
 

 Stratejik plan kapsamında tanımlanmış olan uzun ve kısa vadeli amaçlara erişmek için 
faaliyetlerin planlı ve sistematik bir biçimde uygulandığı anlaşılmaktadır. 

 Kurum hedefleri birim hedeflerine indirgenmiştir. 

 Stratejilerin tüm paydaşlara saydam biçimde duyurulması için açık toplantılar 
düzenlenmekte ve “Altı Aylık Sunum” toplantılarında tüm paydaşlar 
bilgilendirilmektedir. 

 Misyonda yer alan “sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etme” ilkesi doğrultusunda 
gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler arasında Yığılca Arıcılık projesi, Kaynaşlı projesi gibi 
faaliyetler kurumun yenileşim yaklaşımını etkili bir biçimde kullandığını gösteren 
örnekler olarak dikkat çekmektedir. 

 
2d İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Stratejik amaçların gerçekleştiğini anlamak amacıyla performans göstergelerinin 
belirlenmesi aşamasında başka kuruluşların performansları ile karşılaştırma yapıldığına 
ve bunların değerlendirildiğine ilişkin sınırlı kanıt bulunmaktadır. 

 Henüz tam olarak bir süreç yönetim sitemi oluşturulamadığı için temel süreçler 
çerçevesinin stratejilerin yaşama geçirilmesinde etkileri ölçülememektedir. 

 Kurum hedefleri birim hedeflerine indirgenmiş olmakla birlikte bu hedeflerin bir 
kısmının katma değer yaratacak ve stratejilerin etkilerinin değerlendirilmesini 
sağlayacak nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, hedef belirleme mekanizmasının 
yapısal bir yaklaşımla gözden geçirilmesi ihtiyacı görülmüştür. 

 Performans sonuçlarının tüm birimler tarafından düzenli olarak izlendiğine ve 
içselleştirildiğine ilişkin kısıtlı kanıt bulunmaktadır. 
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3a Kuvvetli Yönler 
 

 Özlük işleri kapsamındaki faaliyetler mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. 

 Çalışanlardan geri bildirim almak için çalışan memnuniyeti anketi ve GZFT analizi gibi 
araçlar kullanılmaktadır. 

 Çalışanların yetkinliklerine bağlı olarak yedekleme planı hazırlanmıştır. 

 Çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlandığına ilişkin örnekler mevcuttur. Bu kapsamda 
çalışanların mevcut durumlarına göre görevde yükselmeleri sağlanmaktadır. 

 Yemekhane kullanıcıları için ayda bir uygulanan memnuniyet anketinin sonuçları analiz 
edilmekte ve iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. 

 
3a İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Çalışan memnuniyeti anketlerinin değerlendirilerek iyileştirmeler yapıldığına ilişkin kısıtlı 
kanıt mevcuttur. 

 Çalışanlara yönelik süreçlere ilişkin performans göstergelerinin etkili olarak izlendiği 
konusunda kısıtlı kanıt vardır. 
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3b Kuvvetli Yönler 
 

 Kurumun misyon, vizyon ve stratejilerine bağlı olarak birim hedefleri belirlenmiştir.  

 Hizmet içi eğitimler gerek yasal zorunluluklar gerekse ihtiyaçlar doğrultusunda 
planlanmakta ve verilmektedir. 

 
3b İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Çalışanların performansının değerlendirildiğine ilişkin yapısal bir yaklaşım 
görülmemiştir. 

 Hizmet içi eğitimler dışındaki eğitimlerin planlanmasında ve uygulanmasında yapısal bir 
yaklaşım görülmemiştir. 

 Birim hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi çalışması henüz tamamlanmadığı için 
bu yaklaşımın etkililiği görülmemiştir. 
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3c Kuvvetli Yönler 
 

 Çalışanların görüşlerinin alındığı bir bireysel öneri sistemi mevcuttur. 

 Çalışanlar kendi faaliyetlerinin yönetilmesine ve iyileştirilmesine katılmaktadır. 

 İdari işlemlerin iyileştirilmesi amacıyla çalışanlardan alınan görüşler kapsamında 
iyileştirme yapıldığına ilişkin örnekler bulunmaktadır. Örneğin, öğrenci işlerindeki görev 
dağılımı yeniden düzenlenmiştir. 

 
3c İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Mevcut bireysel öneri sistemi çok yeni olup yaygın ve etkili olarak uygulandığına ilişkin 
kısıtlı kanıt vardır. 

 Proje ve stratejik plan çalışmaları dışındaki konularda çapraz fonksiyonlu iyileştirme 
ekibi çalışmalarına ilişkin sınırlı kanıt bulunmaktadır. 

 Ekip çalışmalarının etkililiğini sağlamak amacıyla ekip çalışma kuralları gibi araçların 
kullanıldığına ilişkin sınırlı kanıt bulunmaktadır. 
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3d Kuvvetli Yönler 
 

 Kurumda iletişim çeşitli araçlarla sağlanmaktadır. 

 İletişim yöntem ve politikalarının etkililiği çalışan memnuniyeti anketi ile ölçülmektedir. 

 Kurumun yıllık bazda gerçekleştireceği etkinlikler SKS tarafından hazırlanan etkinlik 
bülteninde yer almakta ve tüm birimlere duyurulmaktadır. 

  
3d İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Etkinlik bülteninde yer alan konular dışında kurumun bütününü kapsayan bir iletişim 
planı görülmemiştir. 

 Çeşitli kaynaklardan öğrenilen konuların, kuruluş genelinde paylaşılması amacıyla 
kuruluş tarafından ortam yaratıldığına ilişkin sınırlı sayıda örnek bulunmaktadır. 
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3e Kuvvetli Yönler 
 

 Çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. 

 İstihdama ilişkin konular mevzuat kapsamında ele alınmakta ve çözümlenmektedir. 

 Çalışanlar arasında birbirlerini desteklemeye yönelik bir kültürel algı oluştuğu 
anlaşılmaktadır. 

 Tüm çalışanların doğum günleri kutlanmakta ve sosyal tesislerden yararlanmaları 
sağlanmaktadır.   

 
3e İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Çalışanların takdir ve tanınmasına ilişkin olarak yasal uygulamalar dışında yapısal bir 
yaklaşım görülememiştir. 

 Proje uygulamaları dışındaki konularda çalışanların topluma katkı faaliyetlerine 
katılmaları için cesaretlendirildiğine ilişkin kısıtlı kanıt mevcuttur. 
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4a Kuvvetli Yönler 
 

 Kurumun, vizyonunda yer alan “ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak” ifadesi 
doğrultusunda çeşitli ilişki ağları kullanarak çok sayıda işbirliği çalışması gerçekleştirdiği 
anlaşılmaktadır. 

 Yapılan işbirliği çalışmalarının bölgenin kalkınmasına hizmet eder nitelikte olduğu 
görülmüştür. Yığılca Arıcılık projesinin sonucu olarak bölge halkının temel geçim 
kaynağı haline gelmesi bu gelişmelerin tipik örneklerindendir. 

 İşbirliği yapılan kuruluşlarla karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayalı ilişki bulunduğuna 
ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. Stanford Üniversitesi yetkililerinin, kurumun daveti 
üzerine üniversiteyi ziyaret ederek teknoparklar konusunda bilgi paylaşımında 
bulunması bu ilişkinin belirgin örnekleri arasındadır. 

 Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı ve 
Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği yapılmaktadır. 

 
4a İyileştirmeye Açık Alanlar 
 

 Gerçekleştirilen tüm işbirliği çalışmalarının etkilerinin düzenli bir biçimde ölçülmesine 
yönelik yapısal bir yaklaşımın geliştirilmesi ihtiyacı görülmektedir. 

 Tedarikçi memnuniyet anketinin sonuçlarının kullanılarak iyileştirmeler sağlandığına 
ilişkin kısıtlı kanıt bulunmaktadır. 
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4b Kuvvetli Yönler 
  

 Hazine yardımına ilave olarak döner sermaye ve sosyal tesislerden elde edilen gelirler 
gibi kaynaklar ile öz gelir yaratılmaktadır. 

 Daire başkanlığı genelinde 3 ayda bir yapılan toplantılarla mali konulardaki gelişmeler 
ve performans izlenmektedir. 

 Rektörlük birimleri tarafından hazırlanan birim bütçeleri genel bütçe kapsamında 
değerlendirilmektedir. 

 
4b İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Kaynakların etkili kullanımı amacıyla kullanılan yöntemlerin benzer kuruluşların 
yöntemleri ile kıyaslanarak geliştirilmesine yönelik sınırlı kanıt bulunmaktadır. 

 Finansal süreçlerin performanslarının dönemsel olarak değerlendirildiğine ilişkin kanıt 
bulunmamaktadır. 
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4c Kuvvetli Yönler 
 

 Satınalma faaliyetleri genel duyuru ile yapılan ihale uygulamaları ile 4734 sayılı yasa 
kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

 Kurum genelinde kullanılan araçların bakımı sözleşmeli tedarikçiler tarafından yıllık plan 
dahilinde yapılmaktadır. 

 Kurum genelinde pil ve kağıt gibi düzenli olarak atık malzemeler toplanmaktadır.  

 
4c İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 İhale, bakım ve atık toplama amacıyla kullanılan yöntemlerin başka kuruluşların 
uyguladığı yöntemlerle kıyaslandığına ilişkin sınırlı kanıt bulunmaktadır. 
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4d Kuvvetli Yönler 
 

 Yeni teknolojiler, ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili alanlar tarafından izlenmektedir. Bilgi 
teknolojileri için fuarlara katılım sağlanmakta ve ayrıca çok sayıda teknoloji dergisine 
abone olunarak yenilikler izlenmektedir. 

 Mevcut teknolojilerin uygun biçimde yönetildiğine ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. Bu 
doğrultuda, güncelliğini yitiren bilişim donanımının uygun alanlarda değerlendirildiği 
anlaşılmaktadır. 

 
4d İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Teknoloji portföyünün yönetilmesi amacıyla tasarlanmış bir stratejinin geliştirilmesi 
ihtiyacı görülmüştür. 

 Güncelliğini yitiren teknolojilerin yaşam ömürleri süresince uygun alanlarda 
kullanımının sürdürüldüğü belirtilmekle birlikte bu konuda yapısal bir yaklaşımın 
geliştirilmesi ihtiyacı görülmüştür.  
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4e Kuvvetli Yönler 
 

 Bilgi teknolojisi, iç iletişimi elektronik ortamda ve telefon hatlarıyla sağlayacak şekilde 
kullanılmaktadır. 

 Bilgisayar sistemindeki bilgi düzenli olarak yedeklenmekte güvence altına alınmaktadır. 

 Bilgiye erişim şifreleme sistemi ile güvence altına alınmakta ve bireylerin sahip 
oldukları yetkiler doğrultusunda bilgiye erişimi güvence altına alınmaktadır. 

 Kütüphane ve Dokümantasyon birimi tarafından gerçekleştirilen veri tabanı abonelikleri 
(SpingerLink, Ebrary Academic Complete ebooks, Wiley Online Library, EBSCO 
Discovery Service-Online) sayesinde dış bilgiye erişim sağlanmaktadır. 

 
4e İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Bilgi yönetimiyle ilgili süreçlerin yıllık gözden geçirilip değerlendirildiğine ve 
iyileştirmeler yapıldığına ilişkin örnekler sınırlıdır.  

 Kurumun göreceli olarak yeni bir kurum olması nedeniyle bilgi birikiminin nasıl 
yönetildiğinin ve geliştirildiğinin ve kurumsal hafızanın ne derecede etkili bir biçimde 
kullanıldığının değerlendirilmesi için henüz yeterli veri bulunmamaktadır. 
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5a Kuvvetli Yönler 
 

 Kurumda idari süreçler tanımlanmış süreç akışları, süreç kimlik kartları ve performans 
izleme formları hazırlanmıştır. 

 Öğrencilerle ilgili iş akışları web sayfasında yayınlanmaktadır. 

 Süreçlerin oluşturabileceği risklerin belirlenmesi için bir çalışma başlatılmıştır. 

 
5a İyileştirmeye Açık Alanlar 
 

 Süreçlerin yönetimine ait bir sistem geliştirilmesi ve bu sistemin stratejik planla 
ilişkilendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

 Süreçlerin iş akışları olarak oluşturulmuş ancak bu akışlar süreçler arası ilişkileri 
yansıtmamakta ve etkileşimleri göstermemektedir. Ayrıca stratejik amaçlarla bağlantılı 
süreç performans göstergeleri görülmemiştir. 

 Kurumda süreçlerin iyileştirilmesine ait çeşitli iyileştirme örnekleri görülmekle birlikte 
bu konuda yapısal bir yaklaşım görülmemiştir. 
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5b Kuvvetli Yönler 
 
 Kurum paydaşları için yenileşme ve değer yaratma yönünde pek çok proje 

geliştirmekte ve yürütmektedir (örneğin DAGEM, Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu 
Geliştirme, Teknopark). 

 Kurumda yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde işbirliklerinden yararlanılmaktadır 
(örneğin, Teknopark Gelişim Yol Haritası Çalıştayı). 

 
5b İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Paydaşların fikirlerini web üzerinden almak amacıyla geliştirilen “öneri ve istek” 
sisteminin etkili olarak kullanılmadığı gözlenmiştir. 

 Öğrenci memnuniyeti anketinin yeni ürün geliştirmede kullanıldığına dair kısıtlı kanıt 
görülmüştür. 
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5c  Kuvvetli Yönler 
 

 Kurum değer önermesini “fark ve fayda” yaratma olarak belirlemiş ve bu doğrultuda 
pek çok proje geliştirmektedir. 

 Kurum ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla fuarlara katılmakta ve broşür 
hazırlamaktadır. Ayrıca web sayfasında İngilizce ve Türkçe tanıtım kataloğu ve tanıtım 
videosu yayımlamaktadır. Tüm paydaşlara yönelik 3 ayda bir gazete yayımlanmaktadır. 

 
5c İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Kurumun tanıtımına yönelik bir tanıtım stratejisi geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

 Tanıtım için kullanılan yöntemlerin etkililiğinin değerlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 
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5d Kuvvetli Yönler 
 

 Kurum hizmetlerini mevzuat çerçevesinde yürütmekte olup paydaş beklentilerini 
karşılamak ve aşmak için fark ve fayda yaratan hizmetler üretmektedir. 

 Kurum hizmet performansını ADEK verileri kapsamında diğer üniversitelerle 
karşılaştırmaktadır. 

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği ile işbirliği içinde diğer üniversitelerle yapılan 
kıyaslama kapsamında bazı hizmetlerin iyileştirildiği görülmüştür. 

 

5d İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Kurumun hizmet performansını karşılaştırması ADEK verileri ile sınırlıdır. 

 Kurumun göreceli olarak yeni bir üniversite olması nedeniyle tüm hizmetlerinin 
etkililiğinin değerlendirilmesi için sınırlı veri bulunmaktadır. 
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5e Kuvvetli Yönler 
 

 Yararlanıcıların kurumla iletişiminin nasıl sağlanacağı ile ilgili yöntemler tanımlanmıştır 
ve bu yöntemlerin etkililiği algılama anketleri ile ölçümlenmektedir. 

 Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere oryantasyon programı uygulanmaktadır. 

 Yararlanıcıların kurumdan memnuniyetini değerlendirmek amacıyla memnuniyet 
anketleri düzenli olarak uygulanmaktadır. 

 
5e İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Öğrenci taleplerinin bir günde yanıtlanmasına yönelik bir hedef belirlenmiş olmakla 
birlikte bu kapsamda herhangi bir ölçüm yapılmamaktadır. 

 Öğrenci oryantasyon programının etkililiğinin değerlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 
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6a  Kuvvetli Yönler 
 

 Sunulan sonuçlarda 2010’dan 2011’e bir yıllık artış görülmüştür. 

 Anket ilgili alanların çoğunu kapsamaktadır. 

 Anketin güvenilirliği istatistiksel olarak hesaplanmıştır. 

 
6a  İyileştirmeye Açık Alanlar 
 

 Sunulan sonuçlar 2 yıllık olduğu için eğilimlerin değerlendirilmesi yapılamamıştır. 

 Sunulan sonuçlarda hedefler bulunmamaktadır. 

 Sunulan sonuçlarda dış karşılaştırma bulunmamaktadır. 
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6b Kuvvetli Yönler 
 

 Sunulan sonuçlar (öğrenci sayısı,  burs sağlanan öğrenci sayısı, e-posta adresi aktif 
kullanım oranı, staj yapan öğrenci sayısı, öğrenci bilgi sistemi kullanım yaygınlığı, 
ERASMUS sonuçları) 3 yıllık olumlu eğilim göstermektedir. 

 Spor/sosyal tesis kullanan öğrenci sayısı 1 yıllık artış göstermektedir. 

 
6b İyileştirmeye Açık Alanlar 
 

 Sunulan sonuçların çoğunda hedeflerle karşılaştırma görülmemiştir. 

 Sunulan sonuçların çoğunda dış kurumlarla karşılaştırma görülmemiştir. 

 Şikayetler, övgüler gibi konularda sınırlı sonuç sunulmuştur. 
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7a Kuvvetli Yönler 
 

 Sunulan tüm sonuçlarda 2010 yılından 2011 yılına artış vardır.  

 Çalışan memnuniyeti anketi güvenilirliği bilimsel olarak sağlanmıştır. 

 Sunulan sonuçlar ilgili alanların çoğunu kapsamaktadır. 

 
7a İyileştirmeye Açık Alanlar  
 

 Sunulan sonuçlarda hedef yoktur. 

 Sunulan sonuçlarda karşılaştırma yoktur. 

 Sunulan sonuçlar 2 yıllık olup; eğilimin değerlendirilmesi için yetersizdir. 

 Sunulan sonuçlarda kırılım kısıtlıdır. 
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7b Kuvvetli Yönler 
 

 Sunulan göstergelerin pek çoğu 3 yıllık olumlu eğilim göstermektedir. 

 
7b İyileştirmeye Açık Alanlar  

 

 Sunulan göstergelerde hedef yoktur. 

 Sunulan göstergelerde karşılaştırma yoktur. 

 Sunulan göstergeler ilgili alanların bir kısmını kapsamaktadır. 

 Sunulan göstergelerde kırılım görülememiştir. 
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8a Kuvvetli Yönler 
 

 2008 ve 2012 yıllarında yapılan dış paydaş anketlerinin sonuçlarında genellikle artış 
görülmektedir.  

 Basında yer alan haber sayısında 2010 yılından 2011 yılına artış görülmüştür. 

 Dış paydaş analizi anketinin ilgili alanların çoğunu kapsadığı görülmüştür.  

  
8a İyileştirmeye Açık Alanlar  

 

 2008 ve 2012 yıllarında yapılan anketler arasında uzun bir süre olduğu için eğilim 
değerlendirilememiştir. 

 Sunulan sonuçlarda hedef yoktur. 

 Sunulan sonuçlarda karşılaştırma yoktur. 

 Mezunlar için yapılan anketin sonuçları 1 yıllık olup; eğilim değerlendirilememiştir. 
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8b Kuvvetli Yönler 
 

 Sunulan sonuçlarda genellikle üç yıllık olumlu eğilim bulunmaktadır. 

 Sunulan sonuçlar ilgili alanların çoğunu kapsamaktadır. 

 
8b İyileştirmeye Açık Alanlar 
 

 Doğal kaynakların tüketimi ile ilgili sonuç sunulmamıştır. 

 Sunulan sonuçlarda hedef yoktur. 

 Sunulan sonuçlarda karşılaştırma yoktur. 
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9a Kuvvetli Yönler 
 

 Sunulan sonuçların pek çoğunda 3 yıllık olumlu eğilim bulunmaktadır. 

 
9a İyileştirmeye Açık Alanlar 
 

 Sunulan sonuçların kapsamı sınırlıdır. 

 Sunulan sonuçlarda hedeflerle karşılaştırma verisi bulunmamaktadır. 

 Sunulan sonuçlarda dış kuruluşlarla karşılaştırma verisi bulunmamaktadır. 

 Bütçe gerçekleşmesi ile ilgili bazı sonuçlar verilmekle birlikte bu sonuçların bütünsel bir 
yaklaşımla değerlendirilmesi ihtiyacı görülmüştür. 
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9b Kuvvetli Yönler 
 

 Sunulan sonuçların pek çoğunda 3 yıllık olumlu eğilim bulunmaktadır. 

 Sunulan sonuçların kapsamı oldukça geniştir. 

 
9b İyileştirmeye Açık Alanlar 
 

 Sunulan sonuçlarda hedeflerle karşılaştırma verisi bulunmamaktadır. 

 Sunulan sonuçlarda dış kuruluşlarla karşılaştırma verisi bulunmamaktadır. 

 Sunulan sonuçların, stratejilerin etkililiğini gösterebilecek yapıda olduğuna ilişkin 
kanaat oluşmamıştır. 
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PUAN TABLOSU 
 

1. KRİTER PUAN PROFİLİ 

Alt kriter 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

1a       X    

1b    X       

1c     X      

1d     X      

1e     X      

Toplam     X      

 

2. KRİTER PUAN PROFİLİ 

Alt kriter 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

2a     X      

2b     X      

2c      X     

2d     X      

Toplam     X      

 

3. KRİTER PUAN PROFİLİ 

Alt kriter 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

3a    X       

3b    X       

3c    X       

3d     X      

3e     X      

Toplam    X       

 

4. KRİTER PUAN PROFİLİ 

Alt kriter 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

4a      X     

4b      X     

4c      X     

4d      X     

4e      X     

Toplam      X     
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5. KRİTER PUAN PROFİLİ 

Alt kriter 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

5a    X       

5b     X      

5c      X     

5d      X     

5e      X     

Toplam     X      

 

6. KRİTER PUAN PROFİLİ 

Alt kriter 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

6a     X      

6b    X       

Toplam     X      

 

7. KRİTER PUAN PROFİLİ 

Alt kriter 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

7a    X       

7b   X        

Toplam    X       

 

8. KRİTER PUAN PROFİLİ 

Alt kriter 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

8a    X       

8b     X      

Toplam    X       

 

9. KRİTER PUAN PROFİLİ 

Alt kriter 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

9a    X       

9b     X      

Toplam    X       

 

TOPLAM PUAN  

 
0-
50 

51-
100 

101-
150 

151-
200 

201-
250 

251-
300 

301-
350 

351-
400 

401-
450 

451-
500 

501-
550 

551-
600 

601-
650 

Toplam 
Puan         X     

 


