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A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler 

 Fakültemizde stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon stratejik amaçlarımız 

bulunmaktadır.  Ancak bunları gerçekleştirmek amacıyla yapılan uygulamalar tam olarak 

bulunmamakta olup mevcut uygulamalar tüm alanları ve/veya birimleri kapsamamaktadır. Misyon ve 

vizyonumuz Fakültemizin web sayfasında (http://eczacilik.afsu.edu.tr/misyon-visyonumuz/) 

bulunmaktadır. Stratejik amaçlarımız ve hedeflerimiz için çalışmalar yürütülmektedir. Bundan dolayı 

olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

 

A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim 

sistemi politikaları 

 Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçtiği için herhangi bir politika 

bulunmamaktadır. Fakat eğitim-öğretim, ders müfredatı, eğitim-öğretim ve sınav yönergesi gibi 

çalışmalar tamamlanmıştır.  Fakültemizin 2019-2020 güz dönemi ders programı fakültemizin web 

sayfasındaki (http://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2019/10/2019-2020-

G%C3%BCz-Ders-Program%C4%B1-.pdf) bulunmaktadır.  Ayrıca eğitim-öğretim hakkında yönetmelik 

ve yönergelerimiz fakültemiz web sayfası (http://eczacilik.afsu.edu.tr/yonetmelik-yonergeler/) 

bulunmaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

 

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 

 2018 yılında çok yeni kurulmuş olan üniversitemiz ve fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim 

yılında faaliyete geçmesi nedeniyle performans yönetimi uygulaması ve stratejik planla uyumlu olarak 

tanımlanmış performans göstergeleri bulunmamaktadır. Bunda dolayı olgunluk düzeyimiz 1 

numaradır. 

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

A.2.1. Kalite komisyonu 

 Fakültemizde kalite komisyonu oluşturulmuş olup, komisyonda görevlendirilmiş öğretim 

elemanları belirlenip ve komisyonun hangi sıklıkla toplanıp değerlendirme yapacağına karar 

verilmiştir. Ayrıca kalite yönergesinin ilke ve esasları yapım aşamasındadır. Bundan dolayı olgunluk 

düzeyimiz 2 numaradır. 

 

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

 Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle bu hususta 

herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

http://eczacilik.afsu.edu.tr/misyon-visyonumuz/
http://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2019/10/2019-2020-G%C3%BCz-Ders-Program%C4%B1-.pdf
http://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2019/10/2019-2020-G%C3%BCz-Ders-Program%C4%B1-.pdf
http://eczacilik.afsu.edu.tr/yonetmelik-yonergeler/
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A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 

 Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle bu hususta 

herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

A.3. Paydaş Katılımı 

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve 

uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 

 Fakültemizde kurum içi paydaşlarımız AFSÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Jale 

AKGÖL, Doç. Dr. Buğra KOCA, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ERBAY, Prof. Dr. Müjgan ÖZDEMİR ERDOĞAN, 

Prof. Dr. Tülay KÖKEN ve Prof. Dr. İsmet DOĞAN’ dır. Öğretim üyelerinin hem derslere katkıları hem 

de fakülte/yönetim kurulunda bulunması; fakültemizin kurum dışı paydaşları ise Nobel ilaçtan Dr. Ecz. 

Ömer Hulki OCAK ve Dr. Ecz. Eda GÖKBULUT, TEB 33. Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Ecz. 

Melih KÖKEN ve Uzm. Ecz. Ahmet SEZGİN ve ihtiyaç duyulan derslerde Afyonkarahisar Kocatepe 

üniversitesi öğretim üyelerinden destek alınmaktadır( http://eczacilik.afsu.edu.tr/komisyonlar/). 

Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır. 

 

A.4. Uluslararasılaşma 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası 

 Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle bu hususta 

herhangi bir politikamız bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle uluslarasılaşma 

süreçlerin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar bulunmamaktadır. Bundan dolayı 

olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

 Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle faaliyete geçmesi nedeniyle bu hususta 

fiziki, teknik ve mali kaynaklarımız bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

A.4.4. Uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle uluslararasılaşma 

performansının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik planlamalar ve tanımlı süreçler 

bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

http://eczacilik.afsu.edu.tr/komisyonlar/
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B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

 Ders müfredatımızın en güncel formatta olması, intörn (aday) eczacı eğitimimizin olması, 

müfredatımızın ECZÇEP (Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı)’ na uygun olması, dış paydaş 

komisyonumuzun bulunması ayrıca Afyonkarahisar Eczacı Odası ile işbirliği içerisinde bulunmamız 

sebebiyle olgunluk düzeyimiz 3 numaradır. 

 

B.1.2. Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu 

 Fakültemiz standart uygulamalar ve müfredatın dışında aday (intörn) eczacılık uygulamasının 

bulunması ve İlaç ARGE merkezinin kurulacak olması ayrıca ECZÇEP’ e uyumlu olması nedenleriyle 

olgunluk düzeyi 2 numaradır. 

 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 

 Eczacılık temel derslerin ders içerikleri ve öğrenim çıktıları, öğrenme hedefleri hazırlanmıştır. 

Bundan dolayı olgunluk düzeyi 2 numaradır. 

 

B.1.4. Programın yapısı ve ders dağılım dengesi (Zorunlu-seçmeli ders dağılım dengesi; 

alan ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı 

disiplinleri tanıma imkanları) 

Tüm programlarda program ve ders bilgi paketleri, yapı ve ders dağılım dengesi gözetilerek 

hazırlanmıştır. Ders müfredatımızın en güncel formatta olması, intörn (aday) eczacı eğitimimizin 

olması, müfredatımızın ECZÇEP (Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı)’ na uygun olması ve alan dışı 

seçmeli dersleri olmasıyla farklı multidisipliner arasında koordinasyon sağlanmıştır.  İlgili program ve 

dağılımları fakültemiz web sayfasında bulunmaktadır. (http://eczacilik.afsu.edu.tr/egitim-programi/) 

Ancak 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerin alınmasından dolayı bu uygulamaların 

tamamının sonuçlarının izlenmesi yapılamamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır. 

 

B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 

Tüm programlarda tanımlanmış olan program ve ders bilgi paketleri fakülte web sitemizde 

(http://eczacilik.afsu.edu.tr/egitim-programi/) bulunurken, öğrenci hareketliliği yönetmeliği 

fakültemiz web sitesinde yönetmelik ve yönergeler bölümünde 

(https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0) yer almaktadır.  

Ayrıca eğitim-öğretim sınav yönergesi belirlenmiş olup fakültemiz web sitesinden 

(http://ogrenci.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/10/2019/10/Eczac%C4%B1l%C4%B1k-

Fak%C3%BCltesi-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-ve-S%C4%B1nav-Y%C3%B6nergesi.pdf) 

ulaşılabilinmektedir. Ancak öğrenci iş yükü ve bununla ilgili uygulamaların sonuçlarının izlenmesinin 

tamamı yapılamamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır. 

http://eczacilik.afsu.edu.tr/egitim-programi/
http://eczacilik.afsu.edu.tr/egitim-programi/
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0
http://ogrenci.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/10/2019/10/Eczac%C4%B1l%C4%B1k-Fak%C3%BCltesi-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-ve-S%C4%B1nav-Y%C3%B6nergesi.pdf
http://ogrenci.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/10/2019/10/Eczac%C4%B1l%C4%B1k-Fak%C3%BCltesi-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-ve-S%C4%B1nav-Y%C3%B6nergesi.pdf
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B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle bu hususta ölçme 

değerlendirme yaklaşımı bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

B.2.1. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün 

eğitim, yaygın eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle bu hususta öğrenci 

kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilenmesine ilişkin kriter ve süreçler tanımlanmamıştır. 

Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

B.2.2. Diploma derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle bu hususta 

diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması kriterleri ve süreçleri 

tanımlanmadığından olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktifi disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, 

araştırma/öğrenme odaklı) 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle bu hususta öğrenci 

odaklı ve sağlık temalı bir fakülte olup planlama işlemlerimiz devam etmektedir. Bu nedenle olgunluk 

düzeyimiz 1 numaradır. 

 

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre 

farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi) 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle ölçme 

değerlendirmeye ilişkin planlamalar veya tanımlı süreçleri bulunmamaktadır. Bu nedenle olgunluk 

düzeyimiz 1 numaradır. 

 

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet 

anketleri, talep ve öneri sistemleri) 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle fakültemizde 

öğrenci geri bildirimlerine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup mekanizma bulunmamaktadır. 

Bu nedenle olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 
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B.3.4. Akademik danışmanlık 

Fakültemizde her 10 öğrenciye bir danışman öğretim üyesi tayin edilmiştir. Bundan dolayı 

olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

 

B.4. Öğretim Elemanları 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

Üniversitemizin atama ve yükseltme yönetmeliği bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının bu 

kriterlere göre ilgili süreçte performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Eğitim-öğretim 

müfredatımızdaki mesleki ve seçmeli dersler alanında uzmanlar tarafından verilmektedir. Dış 

paydaşlar hem eğitimin kalitesi hem de öğrenci odaklı sisteme katkı sağlamaktadır. Bundan dolayı 

olgunluk düzeyimiz 3 numaradır.  

 

B.4.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, 

materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi) 

Çok güncel yeni müfredatımız oluştuğu için bu çalışma yapılmamıştır. Bundan dolayı olgunluk 

düzeyimiz 1 numaradır. 

 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle bu hususta teşvik 

ve ödüllendirme mekanizmaları bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

B.5. Öğrenme Kaynakları 

B.5.1. Öğrenme kaynakları 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle 1 adet amfi aktif 

derslik olarak kullanılmakta olup 2020-2021 eğitim-öğretim sürecinde kullanılmak üzere derslik, 

laboratuvar, kütüphane, kulüp odası imkanları hazırlık aşamasındadır. Bundan dolayı olgunluk 

düzeyimiz 2 numaradır. 

 

B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

Fakültemiz bünyesinde 2 adet öğrenci kulüp ve topluluğu olup şu zamana kadar 5 tane 

etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır. 

 

B.5.3. Tesis ve altyapılar (Yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları, mediko 

vs.) 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle uygun nitelik ve 

nicelikte tesisler ve altyapı bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 
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B.5.4. Engelsiz Üniversite 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle engelsiz üniversite 

uygulamalarına ilişkin planlamalar bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle öğrenci 

danışmanları mevcut olup bunun dışında rehberlik, danışmanlık ve kariyer hizmetlerinin 

sağlanmasına ilişkin planlama çalışmaları devam etmektedir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 

numaradır. 

 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle yıllık program 

izlenmeleri ve güncellemelerine ilişkin herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır. Bundan dolayı 

olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

B.6.2. Mezun izleme sistemi 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle mezunumuz 

bulunmamakta olup herhangi bir mezun izleme sistemi bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk 

düzeyimiz 1 numaradır. 

 

C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.1. Araştırma Stratejisi 

C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle tanımlı araştırma 

politikası, stratejisi ve hedefleri bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

C.1.2. Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle tanımlı araştırma politikası, 

stratejisi bulunmamaktadır. Ancak yapım aşamasında olan ilaç ARGE merkezinin kurulumuyla birlikte 

araştırma hedefleri önümüzdeki yıllarda tanımlanacaktır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 

numaradır. 
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C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle araştırmaların 

planlanmasında, yürütülmesinde veya yönetilmesinde yerel, bölgesel (afyon alkaloitleri) ve ulusal 

kalkınma hedefleri (ilaç ARGE merkezi) ve değişimleri dikkate alınmaktadır. Ancak bu uygulamalar 

tüm alanları kapsamamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

 

C.2. Araştırma Kaynakları 

C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle araştırma ve 

geliştirme kaynakları bulunmamakta olup bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle araştırmaların 

planlanmasında, yürütülmesinde veya yönetilmesinde yerel, bölgesel (afyon alkaloitleri) ve ulusal 

kalkınma hedefleri (ilaç ARGE merkezi) ve değişimleri dikkate almaktadır. Ancak bu uygulamalar tüm 

alanları kapsamamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

Üniversitemizde bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla BAP birimi ve yönergesi 

bulunmaktadır. (http://ebap.afsu.edu.tr/index.php?act=guest&act2=duyurular&id=8) Hali hazırda 4 

öğretim üyesi tarafından yürütülen araştırma ve tematik projeleri bulunmaktadır. Bundan dolayı 

olgunluk düzeyimiz 3 numaradır.  

 

C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle kurumun araştırma 

faaliyetleri için üniversite dışı kaynaklara herhangi bir yönelimi bulunmamaktadır. Bundan dolayı 

olgunluk düzeyimiz 1 numaradır.  

C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve doktora sonrası imkanları 

 Fakültemiz bünyesinde doktora eğitim programı açılabilmesi için yeterli sayıda öğretim 

elemanı bulunmadığından dolayı doktora ve doktora sonrası programları bulunmamaktadır. Bundan 

dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

 

 

http://ebap.afsu.edu.tr/index.php?act=guest&act2=duyurular&id=8
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C.3. Araştırma Yetkinliği 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin 

geliştirilmesi 

  Fakültemiz 2019 yılında açılan bir fakülte olduğundan dolayı öğretim elemanlarının araştırma 

yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi konusunda planlamalar ve öğretim elemanlarının 

atanma ve yükseltme yönergesi bulunmaktadır. (http://personel.afsu.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/11/2019/02/AFSU-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE-

Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME-VE-ATANMA-Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf). Yalnız bu konuda uygulamalar 

bulunmamaktadır. Olgunluk düzeyi 2 numaradır. 

 

C.3.2. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik ortak 

programlar, ortak araştırma birimleri 

Fakültemizin öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik ortak 

programlar, ortak araştırma birimleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri bulunmamaktadır. Bundan 

dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır.  

 

C.4.Araştırma Performansı 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

Fakültemizin öğretim elemanı performansının değerlendirilmesine yönelik kriterler 

bulunmaktadır. Bu kriterler doğrultusunda uygulamalar bulunmamaktadır. Olgunluk düzeyimiz 2 

numaradır. 

 

C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi 

Fakültemizin araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesine 

yönelik kriterler bulunmaktadır. Ancak bu kriterler doğrultusunda uygulamalar bulunmamaktadır. 

Olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

 

C.4.3. Araştırma bütçe performansı 

 Fakültemizin araştırma bütçe performansını izlemeye ilişkin kriterler bulunmaktadır. Ancak 

bu kriterler doğrultusunda uygulamalar bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 

numaradır. 

 

 

http://personel.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/AFSU-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE-Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME-VE-ATANMA-Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
http://personel.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/AFSU-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE-Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME-VE-ATANMA-Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
http://personel.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/AFSU-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE-Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME-VE-ATANMA-Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
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D.TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

Toplumsal katkı kapsamında AR-GE ilaç merkezi kurulmaktadır. Faaliyete geçmediği için 

uygulamalarımız bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

 

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

Fakültemizin toplumsal katkı süreçlerini yönetimi ve organizasyonel yapısına yönelik planlar 

bulunmaktadır. Fakültemiz yeni faaliyete geçtiği için belirlenen planlar doğrultusunda yapılmış 

uygulamalar bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

D.2.1. Kaynaklar 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçtiği için toplumsal katkı, sosyal 

sorumluluk projeleri ve kaynaklar bulunmamaktadır. Bunda dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

D.3.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçtiği için toplumsal katkı performans 

usul ve esas ilkelerinin belirlenmesi devam etmektedir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 

numaradır. 

 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 

E.1.Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

Fakültemize ait yönetim ve organizasyon şeması oluşturulmuştur. Yönetim ve idari görev 

tanımları tamamlanmıştır. Kamu hizmet envanteri tablosu ve kamu hizmet standartları tablosu 

oluşturulmuş olup web sayfamızda yayınlanmıştır. (http://eczacilik.afsu.edu.tr/) Fakat 2019-2020 

eğitim-öğretim yılında faaliyete geçtiğimiz için izlenebilir kanıt bulunmamaktadır. Bundan dolayı 

olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

 

E.1.2. Süreç yönetimi 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçtiği için yönetim modeli, idari yapı 

ve süreç yönetimi çalışmaları devam etmektedir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

http://eczacilik.afsu.edu.tr/
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E.2. Kaynakların Yönetimi 

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçtiği için insan kaynakları yönetimine 

ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

Fakültemizde finansal kaynakların yönetim süreci Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı tarafından belirlenen bütçe rakamları doğrultusunda homojen olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca bu uygulamaların sonuçları paydaşlar tarafından değerlendirmektedir. Bundan dolayı olgunluk 

düzeyimiz 4 numaradır. 

 

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçtiği için entegre bilgi yönetim 

sistemine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

E.3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

Fakültemiz bilgi güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin uygulama ve yönetmelik 

bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

E.4. Destek Hizmetleri 

E.4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 

4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve Üniversitemizin mal ve hizmet alım süreçlerine ilişkin ilgili 

yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve 

sürekliliği Fakültemiz bünyesinde bulunan muayene kabul komisyonu tarafından 

değerlendirilmektedir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 4 numaradır. 

 

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik 

E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme 

Kamuoyunu bilgilendirme ile ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler 

bulunmaktadır. Ancak 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçtiğimiz için faaliyete geçen 

politikalar ve süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk 

düzeyimiz 2 numaradır. 
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E.5.2. Hesap verme yöntemleri  

Yükseköğretim kurulu ve üniversiteye ait mevzuatlar doğrultusunda hesap verme 

mekanizmaları uygulanmaktadır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçtiğimiz için 

fakültemize ait hesap verme yöntemleri çalışmaları devam etmektedir. Bundan dolayı olgunluk 

düzeyimiz 2 numaradır. 


