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BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 
     

1. Tarihsel Gelişim ve Birim Faaliyetleri 
 
Mersin Üniversitesi, TBMM'nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği 3837 sayılı Kanun ile                 

kurulmuş, 10 Kasım 1992 tarihinde de faaliyete geçmiştir. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı 
2547 sayılı Kanunun 51. maddesi uyarınca kurulmuştur. Birimin temel görev ve sorumlulukları; 124 
sayılı KHK'nin 29 maddesi gereğince; insan işgücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar 
yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, tüm personelin atama, 
özlük, disiplin, eğitim ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleri yapmak; idari personelin hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve denetlemek akademik personelin ihtiyaç duyduğu 
eğitimleri düzenlemek ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmektedir. 
 Birimimiz üzerine düşen görevleri merkez kampüste toplam 2020 Aralık ayı itibarıyla 42 
personel ile yürütmektedir. Birimimiz Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan 1755 akademik, 1477 
idari olmak üzere toplam 3232 kadrolu personel ile 13’ü yabancı uyruklu ve 3’ü Türk olmak üzere 
toplam 16 adet sözleşmeli akademik personel ile 574 adet 4/B sözleşmeli, 4 adet geçici işçi (vizeli) 
ve 1373 adet sürekli işçi pozisyonunda görev yapan personelin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, 
Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlara göre özlük haklarının eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını 
temin etmektedir. 
          Başkanlığımız personel politikası; Daire Başkanlığımızca gerçekleştirilen hizmetlerin sürekli 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi suretiyle Üniversite personeline daha iyi hizmet vermek üzerine 
odaklanmıştır. Daire Başkanlığımız Üniversitemize bağlı birimlerin ihtiyaç duyduğu gerek akademik 
gerekse idari personel taleplerini ilgili Kanunlar ve Üniversitemiz bütçe ve kadro imkânları 
doğrultusunda tanınan atama izinleri çerçevesinde kurum içinden, açıktan veya naklen atama 
yoluyla karşılamaktadır. 

Personel Daire Başkanlığı, çağdaş üniversite olma yolunda bulunan Mersin Üniversitesi 
Rektörlüğü'nün amaçları doğrultusunda; ileriyi düşünmek, girişimci olmak, yeni fikirlere, yeni 
sistemlere ve yeni yapılanmalara açık olmayı hedeflemektedir.   

 
2. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  

 
Misyonumuz  

Üniversitemizde çalışan tüm personelin; Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik 
ve Yönergelerin kendilerine tanıdığı hak ve yükümlülükleri eksiksiz olarak uygulanmasını temin 
etmek, çalışanlardan en yüksek verimi almak ve üniversitenin insan faktöründen en iyi ve etkili bir 
şekilde yararlanmayı amaçlamaktadır. 

Vizyonumuz 
Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmaların, öncelikle üniversitemizdeki çalışan tüm 

personele kaliteli ve nitelikli hizmet vermeyi, verdiği bu hizmetlerle de diğer üniversitelere örnek bir 
başkanlık olmayı hedeflemektedir. 

 
Hedefimiz  
            İnsan Kaynakları yönetimi uygulamalarını güçlendirerek personelin yetkinliğini artırmak için 
şimdiye kadar 54 adet hizmet içi eğitim düzenlenmiş olup, 2021 yılı için 9 adet hizmet içi eğitim 
düzenlenmesi hedeflenmektedir. 
 

BAŞKANLIĞIMIZIN ÖRGÜT KÜLTÜRÜYLE OLUŞTURMUŞ OLDUĞU TEMEL DEĞERLER 
 
Şeffaflık: 
            Faaliyetlerimiz, üniversitemiz ve diğer paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilecek. 
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Her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır. 
 

Dürüstlük: 
            Hizmetin yürütülmesi doğrultusunda, her zaman dürüst davranmak, söylediğini yapmak 
veya yaptığını söylemek. 
 
Adaletli Olma: 
            Başkanlığımız, kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, liyakata önem verir ve emeğe 
saygı gösterir. 
 
Çalışanların arasındaki İşbirliği, dayanışma ve paylaşma: 
            Başkanlığımız çalışanları, işbirliği, dayanışma, paylaşma ve uyum içerisinde iş ve işlemlerini 
yürütür. Başkanlığımızın yerleşmiş bir örgüt kültürü vardır. 
 
Gelişime ve değişime açık olmak: 
            Personelimiz yenilikçi ve değişime açıktır. Görüş ve düşüncelerini serbestçe ifade 
edebilirler. 
 
Katılımcılık: 
            Bireysel özellik ve yeteneklerini yönetim sürecine katarak pozitif enerji ve dinamizm 
sağlayabilirler. 
 
Sürekli Öğrenme: 
            Deneyim ve hatalardan ders almak, konusunda kişisel gayret göstererek sürekli gelişmek ve 
iyileşmek, kendi zayıf yönlerini kabullenmek ve bu alanlarda iyileşmek için kendini teşvik etmek.                                                            

     

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 
İnsan Kaynakları yönetimi uygulamalarını güçlendirerek personelin yetkinliğini artırmak için 

şimdiye kadar 54 adet hizmet içi eğitim düzenlenmiş olup, 2021 yılı için 9 adet hizmet içi eğitim 
düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

Birimimiz hedefi olan, insan kaynakları yönetimi uygulamalarını güçlendirerek personelin 
yetkinliğini artırmak amacıyla 2020 yılı için 24 adet eğitim planlanmıştır. Planlanan eğitimlerden 5 
tanesi gerçekleştirilebilmiş olup 19 eğitim Coronavirüs/Covid-19 pandemisi nedeniyle 
gerçekleştirilememiştir. Planlı eğitimlerin yanı sıra 3 tane plansız eğitim ile Üniversitemize yeni 
atanan aday memurlar için Aday Memur Temel Eğitimi ve Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi 
düzenlenmiştir. Düzenlenen eğitimlere katılan katılımcıların memnuniyet oranı %94’tür. 

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

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Birimde, kurumun 
stratejik planında 
yer alan stratejik 
amaç ve hedefleri 
gerçekleştirmeye 
yönelik 
uygulamalar/ 
faaliyetler 
bulunmamaktadır. 

Birimde, Kurumun 
stratejik planı 
kapsamında 
tanımlanmış misyon, 
vizyon, stratejik amaç 
ve hedefleri 
gerçekleştirmeye 
yönelik faaliyetler 
planlamıştır. Ancak 
bunları 

Stratejik plan 
kapsamında stratejik 
amaçlar ve hedeflerin 
gerçekleştirilmesine 
katkı sağlayan 
uygulamalar 
bulunmaktadır ve bu 
uygulamalardan bazı 
sonuçlar elde edilmiştir. 
Ancak uygulamaların 

Stratejik plan 
kapsamında stratejik 
amaçlar ve hedefler 
doğrultusundaki 
uygulamalar 
sistematik olarak ve 
kurumun iç kalite 
güvencesi sistemi ile 
uyumlu olarak 
izlenmekte ve 

Stratejik plan 
kapsamında stratejik 
amaç ve hedefleri 
gerçekleştirmek üzere 
yapılan olgunlaşmış, 
sürdürülebilir 
uygulamalar 
kurumun/birimin 
tamamında 
benimsenmiştir; 
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gerçekleştirmeye 
yönelik uygulamalar 
bulunmamaktadır.  

sonuçları 
izlenmemektedir. 

paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek 
önlemler 
alınmaktadır.  

kurumun/birimin bu 
hususta kendine özgü 
ve yenilikçi birçok 
uygulaması bulunmakta 
ve bu uygulamaların bir 
kısmı diğer 
kurumlar/birimler 
tarafından örnek 
alınmaktadır.  

 

Kanıtlar   

 (Ek…1) Kalite Hedefleri ve Eylem Planı Formu (MEÜ.KY.FR-037) 

 (Ek…2) Süreç-Faaliyet Planlaması (MEÜ.KY.PL-003) 

 (Ek…3) Süreç / Faaliyet İzleme Formu (MEÜ.KY.FR-048)  
 
 A.2. İç Kalite Güvencesi 

 Birimimizde yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi kapsamında kalite sistemi ile ilgili 
genel bir bilgilendirme yapılmaktadır. Birimimiz personelleri işinin gereği kullanması gereken kalite 
sisteminde yer alan formları takip etmekte ve kalite Yönetim Sistemini aktif olarak kullanmaktadır.  
 

A.2.1. Birim Kalite Komisyonu 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Birimde kalite 
güvencesi 
süreçlerini 
yürütmek üzere 
oluşturulmuş bir 
kalite komisyonu 
bulunmamaktadır. 

Kalite komisyonunun 
yetki, görev ve 
sorumlulukları 
tanımlanmıştır. Ancak 
kalite komisyonu bu 
yetki, görev ve 
sorumluluklar 
kapsamında planlama 
ve/veya karar alma 
süreçlerinde etkin rol 
almamaktadır. 
 

Kalite komisyonunu 
yetki, görev ve 
sorumlulukları 
kapsamında 
çalışmalarını kapsayıcı 
ve katılımcı bir 
yaklaşımla şeffaf 
olarak yürütmektedir. 
Ancak bu 
uygulamalar 
birimdeki bütüncül 
kalite yönetimi 
kapsamında 
yürütülmemektedir 
ve uygulamaların 
sonuçları 
izlenmemektedir. 

Kalite komisyonu yetki, 
görev ve sorumlulukları 
doğrultusunda 
sistematik ve birimdeki 
bütüncül kalite 
yönetimi kapsamında 
çalışmalarını 
yürütmekte; yürütülen 
uygulamalardan elde 
edilen bulgular 
izlenmekte ve izlem 
sonuçları 
değerlendirilerek 
iyileştirmeler 
gerçekleştirilmektedir. 

Kalite komisyonunun 
kurumsal amaçlar 
doğrultusunda, 
sürdürülebilir ve 
bütünleşik uygulamaları 
birimin tamamında 
benimsenmiştir; birimin 
kalite yönetimi 
kapsamında yenilikçi 
uygulamaları 
bulunmakta, 
uygulamaların bir kısmı 
diğer birimler 
tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

Kanıtlar  

  (Ek…1) MEÜ Kalite Güvencesi Yönergesinin 8. maddesine uygun olarak oluşturulan birim kalite 
komisyonu oluşturma ve görevlendirme yazısı. 30.09.2020 tarihli ve 1481438 sayılı yazı) 

  (Ek…2) Personel Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi 

 (Ek…3) Kalite hedefleri eylem planı (MEÜ. KY-FR-037) 

 (Ek…4) Süreç / Faaliyet İzleme Formu (MEÜ.KY.FR-048) 
 

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları  
Birimimiz yıllık eğitim planında yer alan eğitimler, planlanan tarihlerde uygulanmakta olup 

katılımcılar tarafından doldurulan memnuniyet anketleri ile kontrol edilmekte görüş ve öneriler ile 
geri bildirim alarak önlemler alınmaktadır.  

Birimimiz, iç paydaşlara sunduğu hizmet kalitesini artırmak için memnuniyet anketi 
düzenlemekte bu anketler tüm iç paydaşlara uygulanmakta ve anket sonuçlarına göre gelen görüş 
ve öneriler değerlendirilip düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunulmaktadır.  
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Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Kurumda/Birimde iç 
kalite güvencesi 
sistemi ve 
mekanizmaları 
bulunmamaktadır. 

Kurumda/Birimde iç 
kalite güvencesi 
mekanizmaları 
bulunmaktadır ancak 
bu mekanizmalar 
bütün 
alanları/süreçleri 
(eğitim ve öğretim, 
araştırma ve 
geliştirme, toplumsal 
katkı, yönetim sistemi) 
kapsamamaktadır. 

Kurumun/Birimin tüm 
alanları ve süreçleri 
kapsayacak şekilde  

iç kalite güvencesi 
mekanizmaları 
(süreçler, PUKÖ 

çevrimleri, görevler, 
yetki ve sorumluluklar, 
kalite araçları) 
bulunmakta olup; bu iç 
kalite güvencesi 
mekanizmalarından 
bazı uygulama 
sonuçları elde 
edilmiştir. Ancak bu 
mekanizmalar 
kurumdaki / birimdeki 
bütüncül kalite 
yönetimi kapsamında 
yürütülmemektedir ve 
uygulamaların 
sonuçları 
izlenmemektedir. 

Kurumda/birimde tüm 
süreçleri kapsayan iç 
kalite güvencesi 
mekanizmaları ve 
tanımlı süreçler 
bütüncül bir kalite 
yönetimi anlayışı 
kapsamında sistematik 
olarak yürütülmektedir; 
yürütülen 
uygulamalardan elde 
edilen bulgular 
izlenmekte ve izlem 
sonuçları paydaşlarla 
birlikte değerlendirilerek 
iyileştirmeler 
gerçekleştirilmektedir. 

Kurumsal amaçlar 
doğrultusunda, 
sürdürülebilir ve 
bütünleşik iç kalite 
güvencesi uygulamaları 
kurumun/birimin 
tamamında 
benimsenmiştir. 
Kurumun/birimin kalite 
yönetimi kapsamında 
yenilikçi uygulamaları 
bulunmakta, 
uygulamaların bir kısmı 
diğer kurumlar 
tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

      Kanıtlar   

 (Ek….1) Görüş ve önerileri de içeren memnuniyet anketleri sonuçları 

 (Ek….2) Paydaş katılımına ilişkin belgeler (Katılım Belgeleri) 

 (Ek….3) Yıllık iyileştirme raporları (10.09.2020 tarihli ve 1464390 sayılı dağıtım yazısı)  

 Eğitim Planı 
 

A.3. Paydaş Katılımı 
Birimin hizmet alanına giren hizmet kalitesinin arttırılması için her yıl iç paydaşların 

katılımıyla Birime ait memnuniyet anketi yapılmaktadır. Anket sonuçlarına göre gelen görüş ve 
öneriler değerlendirilip gerekli iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılmaktadır. 
 
A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme,  yönetim 

ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Yürütülen tüm 
süreçlere (kalite 
güvencesi, eğitim ve 
öğretim, araştırma ve 
geliştirme, toplumsal 
katkı, yönetim 
sistemi, 
uluslararasılaşma) 
paydaş katılımını 
sağlayacak 
mekanizma ve 
uygulamalar 
bulunmamaktadır.  

Paydaşlar belirlenmiş 
ve paydaş analizleri 
gerçekleştirilmiştir ve 
paydaş katılımına 
ilişkin bazı tanımlı 
süreçler 
bulunmaktadır.   
Ancak bu süreçler 
doğrultusunda 
yapılmış uygulamalar 
bulunmamaktadır veya 
mevcut uygulamalar 
bütün 
süreçleri/alanları/payd
aş gruplarını 
kapsamamaktadır. 
 

Yürütülen tüm 
süreçlerle ilişkili olarak 
belirlenmiş olan 
paydaşların süreçlere 
ve karar alma 
mekanizmalarına 
katılımı sağlanmıştır ve 
bu etkileşimden bazı 
uygulama sonuçları 
elde edilmiştir.  
Ancak tüm bu 
uygulamalar bütüncül 
kalite yönetimi 
kapsamında 
yürütülmemektedir 
ve bu uygulamaların 
sonuçları 
izlenmemektedir. 

Tüm süreçlere ve karar 
almalara paydaşların 
katılımı kurumdaki 
bütüncül kalite 
yönetimi kapsamında 
yürütülmekte ve 
paydaş katılımı 
uygulamalarından elde 
edilen bulgular 
izlenerek paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilmekte ve 
izlem sonuçlarına göre 
önlem alınmaktadır.  
 

Tüm süreçlere ve karar 
almalara paydaşların 
katılımı, olgunlaşmış ve 
sürdürülebilir 
uygulamalarla 
benimsenmiştir; paydaş 
katılımını güçlendirmek 
üzere yenilikçi 
uygulamalar 
bulunmakta, 
uygulamaların bir kısmı 
diğer kurumlar 
tarafından örnek 
alınmaktadır. 
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Kanıtlar  

  (Ek…1) İç ve dış paydaş listesi  

 (Ek…2) Eğitim sonunda gerçekleştirilen değerlendirme Anketi, Personel Daire Başkanlığı 
Memnuniyet Anketi 

 (Ek…3) Paydaş Analizi raporu (10.09.2020 tarihli ve 1464390 sayılı dağıtım yazısı) 

 (Ek…4)Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan “Dilek ve Öneri Formu”  
(http://mersin.edu.tr/idari/kalite-yonetim-koordinatorlugu/dilek-ve-oneri-formu), Anketler. 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM  
 
B.1. Öğretim Elemanları  

  Üniversitemiz akademik birimlerinin kadro gereksinimlerinin hedefler ve öncelikler 
doğrultusunda karşılanması için ilana çıkılmakta, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,  vd. Kanunlar, Yönetmelikler ile Mersin Üniversitesi 
Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin ilgili maddeleri gereğince değerlendirilmekte ve 
akademik atanmaları ve yükseltilmeleri yapılmaktadır. Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 
Atanma Ölçütleri öğretim üyelerinin kendi durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmakta, 
bilimsel çalışmalara teşvik etmekte ve öğretim üyelerinin kendilerini bilimsel rekabet ortamı 
içerisinde yer almaya hazır hissetmelerini sağlamaktadır. Öğretim elemanlarının mesleki 
gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için her yıl 2 defa Eğiticilerin Eğitimi 
düzenlenmektedir. 2020 yılı eğitim planında Mayıs ve Eylül aylarında Eğiticilerin Eğitiminin 
düzenlenmesi planlanmış ancak coronavirüs /covid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 

 

 B.1.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Atama, yükseltme 
ve görevlendirme 
kriterleri ve 
süreçleri 
tanımlanmamıştır. 

Atama, yükseltme ve 
görevlendirme 
kriterleri 
tanımlanmış; ancak 
planlamada alana 
özgü ihtiyaçlar 
irdelenmemiştir. 

Tüm alanlar için tanımlı 
ve paydaşlarca bilinen 
atama, yükseltme ve 
görevlendirme kriterleri 
uygulanmakta ve karar 
almalarda (eğitim-
öğretim kadrosunun işe 
alınması, atanması, 
yükseltilmesi ve ders 
görevlendirmeleri vb.) 
kullanılmaktadır. Ancak 
bu uygulamaların 
sonuçlarının izlenmesi 
yapılmamaktadır. 

Atama, yükseltme ve 
görevlendirmeye 
ilişkin uygulanan 
kriterlerin sonuçları, 
sistematik olarak 
izlenmekte ve izlem 
sonuçları paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilerek 
önlemler 
alınmaktadır. 

Tüm alanlarda atama, 
yükseltme ve 
görevlendirmeye ilişkin 
kurumsal amaçlar 
doğrultusunda, 
sürdürülebilir ve 
olgunlaşmış 
uygulamalar kurumun 
tamamında 
benimsenmiştir; 
kurumun bu kapsamda 
kendine özgü ve 
yenilikçi birçok 
uygulaması bulunmakta 
ve bu uygulamaların bir 
kısmı diğer kurumlar 
tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

  (Ek…) Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri 
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/Akademik%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20At
anma%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri%202020_1590585036.pdf 
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B.1.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, uzaktan eğitim, ölçme değerlendirme, yenilikçi 
yaklaşımlar, materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi)   
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Öğretim 
elemanlarının 
öğretim yetkinliğini 
geliştirmek üzere 
planlamalar 
bulunmamaktadır. 

Öğretim 
elemanlarının 
yenilikçi yaklaşımlar, 
materyal geliştirme, 
yetkinlik kazandırma 
ve kalite güvence 
sistemi gibi öğretim 
yetkinliklerinin 
geliştirilmesine ilişkin 
planlar 
bulunmaktadır. Ancak 
bu planlar 
doğrultusunda 
yapılmış uygulamalar 
(eğiticilerin eğitimi 
etkinlikleri vb) 
bulunmaktadır. 

Öğretim 
elemanlarının 
öğretim yetkinliğini 
geliştirmek üzere 
uygulamalar vardır ve 
bunlar tüm birimleri 
kapsamaktadır.  
Ancak bu 
uygulamaların 
sonuçlarının 
izlenmesi 
yapılmamaktadır. 

Öğretim 
elemanlarının 
öğretim yetkinliğini 
geliştirmek üzere 
gerçekleştirilen 
uygulamalardan elde 
edilen bulgular 
sistematik olarak 
izlenmekte ve izlem 
sonuçları paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilerek 
önlemler 
alınmaktadır. 

Öğretim elemanlarının 
kurumsal amaçlar 
doğrultusunda öğretim 
yetkinliklerinin gelişimine 
ilişkin sürdürülebilir ve 
olgunlaşmış uygulamalar 
kurumun/birimin 
tamamında 
benimsenmiştir; 
kurumun/birimin bu 
kapsamda kendine özgü 
ve yenilikçi birçok 
uygulaması bulunmakta 
ve bu uygulamaların bir 
kısmı diğer 
kurumlar/birimler 
tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

 Kanıtlar 

  (Ek…1) Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri  
     
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/Akademik%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20At
anma%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri%202020_1590585036.pdf 

 (Ek…2) Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma Başvuru Formu (MEÜ.EÖ.FR-273/00) –     
                 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatımı Formu (MEÜ.İD.FR- 
                 379/00)   
 

 

B.1.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 
 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Öğretim kadrosuna 
yönelik teşvik ve 
ödüllendirilme 
mekanizmaları 
bulunmamaktadır.  

Öğretim kadrosunu 
teşvik ve 
ödüllendirme 
mekanizmalarının 
oluşturulmasına 
yönelik planlar 
bulunmaktadır. Ancak 
bu planlar 
doğrultusunda 
yapılmış uygulamalar 
bulunmamaktadır 
veya tüm alanları 
kapsamayan bazı 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Öğretim kadrosunu 
teşvik etme ve 
ödüllendirme 
uygulamaları öğretim 
elemanlarının 
yetkinlikleri dikkate 
alınarak adil ve şeffaf 
şekilde 
sürdürülmektedir ve 
bunlar tüm alanları 
kapsamaktadır. Ancak 
uygulama sonuçları 
izlenmemektedir. 

Öğretim kadrosunun 
teşvik etme ve 
ödüllendirmeye ilişkin 
uygulamalardan elde 
edilen bulgular 
sistematik olarak 
izlenmekte ve izlem 
sonuçları paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilerek 
önlemler 
alınmaktadır. 

Öğretim kadrosunu, 
kurumsal amaçlar 
doğrultusunda teşvik 
etme ve 
ödüllendirmeye ilişkin, 
sürdürülebilir ve 
olgunlaşmış 
uygulamalar 
kurumun/birimin 
tamamında 
benimsenmiştir; 
kurumun/birimin bu 
kapsamda kendine 
özgü ve yenilikçi birçok 
uygulaması bulunmakta 
ve bu uygulamaların bir 
kısmı diğer 
kurumlar/birimler 
tarafından örnek 
alınmaktadır. 

http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/Akademik%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri%202020_1590585036.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/Akademik%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri%202020_1590585036.pdf
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C. YÖNETİM SİSTEMİ 

C.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 
Birimin stratejik hedefi olan İnsan Kaynakları yönetimi uygulamalarını güçlendirerek 

personelin yetkinliğini artırmak ve hizmet içi eğitimlerle sürekliliğini sağlamak için düzenli olarak 
hizmete yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından eğitimler 
düzenlenmektedir. Ancak 2020 yılında ortaya çıkan corona / covid-19 pandemisi nedeniyle 
planlanan 24 eğitimden 5’i, İhtiyaç doğrultusunda plansız olarak 3 ve Üniversitemize atanan aday 
memurlara verilen temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim olmak üzere toplam 9 eğitim 
gerçekleştirilebilmiştir.  

  
C.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Birimde, Kurumun 
misyonuyla 
uyumlu ve 
stratejik 
hedeflerini 
gerçekleştirmeyi 
sağlayacak bir 
yönetim modeli 
ve organizasyonel 
yapılanması 
bulunmamaktadır. 

Kurumun misyon ve 
stratejik hedeflerine 
ulaşmasını güvence 
altına alan yönetim 
modeli ve idari 
yapılanması; tüm 
süreçler 
tanımlanarak, 
süreçlerle uyumlu 
yetki, görev ve 
sorumluluklar 
belirlenerek 
tanımlanmıştır. 
Ancak bu model 
doğrultusunda 
yapılmış uygulamalar 
bulunmamaktadır .  

Kurumun misyon ve 
stratejik hedeflerine 
ulaşmasını güvence 
altına alan yönetim 
modeli ve idari 
yapılanması, 
süreçlerle uyumlu 
olarak 
oluşturulmuştur ve 
bu doğrultuda 
yapılan 
uygulamalardan bazı 
sonuçlar elde 
edilmiştir. Ancak bu 
sonuçların izlenmesi 
yapılmamaktadır.  

Yönetim modeli ve idari 
yapılanması ile ilişkili 
uygulamalardan elde 
edilen bulgular, 
sistematik olarak 
izlenmekte, paydaşların 
görüşleri alınmakta ve 
izlem sonuçları 
paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek 
önlemler alınmakta ve 
ihtiyaçlar/talepler 
doğrultusunda 
güncellemeler 
gerçekleştirilmektedir.  

Kurumda/birimde çok 
sesliliği, etkin karar 
vermeyi, değişime uyum 
sağlamayı ve paydaşların 
temsil edilmesini 
güvence altına alan ve 
kurumsal amaçların 
gerçekleştirilmesi için 
gerekli ortamı sağlayan 
yönetim modeli ve idari 
yapılanması (yasal 
düzenlemeler 
çerçevesinde kurumsal 
yaklaşım, gelenekler, 
tercihler) 
kurumun/birimin 
tamamında 
benimsenmiştir; 
kurumun/birimin 
kendine özgü ve yenilikçi 
birçok uygulaması 
bulunmakta ve bu 
uygulamaların bir kısmı 
diğer kurumlar/birimler 
tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 (Ek…1) Birimin organizasyon şeması 

 (Ek…2) (Eğitim Planı) 

 (Ek…) Verilen Eğitimler ve anket sonuçları 
 
C.1.2. Süreç yönetimi 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Kurumda eğitim-
öğretim, 
araştırma-
geliştirme, 
toplumsal katkı ve 
yönetim 

Eğitim-öğretim, 
araştırma-geliştirme, 
toplumsal katkı ve 
yönetim sistemine 
ilişkin süreçler 
tanımlanmıştır. Ancak 

Tüm süreçler 
tanımlanmıştır ve tüm 
uygulamalar süreçler 
doğrultusunda 
gerçekleştirilmektedir. 
Ancak süreç 

Tüm alanları 
kapsayacak şekilde 
yönetilen süreçlere 
ilişkin sonuçlar, 
performans 
göstergeleriyle 

Kurumda stratejik 
hedeflerle uyumlu ve 
tüm alanları kapsayan 
süreç yönetim modeli 
sürdürülebilir ve 
olgunlaşmış 
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sistemine ilişkin 
süreçler 
tanımlanmamıştır. 

uygulamalar bu 
süreçlerle uyumlu 
değildir. 

performans sonuçları 
izlenmemekte veya 
süreç performans 
sonuçları karar 
almalarda 
kullanılmamaktadır.   

sistematik olarak 
izlenmekte, paydaşların 
görüşleri alınmakta ve 
izlem sonuçları 
paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek 
önlemler alınmakta ve 
ihtiyaçlar/talepler 
doğrultusunda 
güncellemeler 
gerçekleştirilmektedir. 

uygulamalarla 
kurumun/birimin 
tamamında benimsemiş 
ve güvence altına 
alınmıştır; bu hususta 
kurumun/birimin 
kendine özgü ve 
yenilikçi birçok 
uygulaması bulunmakta 
ve bu uygulamaların bir 
kısmı diğer 
kurumlar/birimler 
tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

  (Ek…1) Süreç / Faaliyet Planlaması (MEÜ.KY.PL-003) ve Süreç Faaliyet İzleme Formu 
(MEÜ.KY.FR-048)  

 (Ek…2) Eğitim Katılım Formu( MEÜ.KY.FR-072) 

 
C.2. Kaynakların Yönetimi 
Üniversitemiz personelinin, Stratejik hedeflerimizde yer alan İnsan kaynakları yönetimi 

uygulamalarını güçlendirerek personelin yetkinliğini artırmak ve hizmet iç eğitimlerle sürekliliğini 
sağlamak için ilgili yıl içinde düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılımı ile günün koşullarına uygun 
olarak yetiştirilmeleri, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmaları, 
verimliliğini artırmaları ve görevinin gerektirdiği gelişmeleri izlemeleri sağlanmaktadır. 

 
C.2.1. İnsan kaynakları yönetimi  

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Kurumda insan 
kaynakları 
yönetimine ilişkin 
tanımlı bir politika 
ve süreçler 
bulunmamaktadır. 

Kurumda insan 
kaynakları yönetimi 
politikası ile bununla 
uyumlu olarak 
tanımlanmış süreçleri 
bulunmaktadır. Ancak 
birimde  bunları 
hayata geçirmek 
üzere mekanizmalar 
veya uygulamalar 
bulunmamaktadır.   

Birimde, kurumun 
insan kaynakları 
politikası ve stratejik 
hedefleri ile uyumlu 
olarak, insan 
kaynakları süreçleri 
doğrultusunda 
uygulamalar 
bulunmaktadır ve bu 
uygulamalardan bazı 
sonuçlar elde 
edilmiştir. Ancak bu 
uygulamaların 
sonuçları 
izlenmemekte veya 
karar almalarda 
kullanılmamaktadır.   

Kurumda/birimde 
insan kaynakları 
yönetimi 
uygulamalarına ilişkin 
sonuçlar sistematik 
olarak izlenmekte, 
paydaş görüşleri 
alınmakta ve izlem 
sonuçları paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilerek 
önlemler alınmaktadır. 

Kurumda stratejik 
hedeflerle uyumlu ve 
tüm alanları kapsayan 
insan kaynakları 
yönetim modeli 
sürdürülebilir ve 
olgunlaşmış 
uygulamalarla 
kurumun/birimin 
tamamında benimsemiş 
ve güvence altına 
alınmıştır; bu hususta 
kurumun/birimin 
kendine özgü ve 
yenilikçi birçok 
uygulaması bulunmakta 
ve bu uygulamaların bir 
kısmı diğer 
kurumlar/birimler 
tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

  (Ek…1) Eğitim Planı 

 (Ek…2) Çalışan memnuniyeti anketleri, anket sonuçları  

 (Ek…3) PDB Memnuniyet Anketi 
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C.3. Kamuoyunu Bilgilendirme  
Daire Başkanlığımız faaliyetleri ve güncel duyuruları Mersin Üniversitesi Web sayfası 

aracılığıyla paylaşılmaktadır. 
 

C.3.1. Kamuoyunu bilgilendirme 
Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Kurumun/birimin 
faaliyetlerine ilişkin 
kamuoyunu 
bilgilendirmek 
üzere tanımlı 
ilkeler ve 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır.  

Kurumda/birimde 
Kamuoyunu 
bilgilendirme yöntem 
ve süreçleri 
belirlenmiştir. Ancak 
birimde bu süreçler 
doğrultusunda yapılmış 
uygulamalar 
bulunmamaktadır. 

Kamuoyunu 
bilgilendirmek üzere 
belirlenen ilkeler ve 
süreçler 
doğrultusunda, 
kamuoyunu 
bilgilendirme 
uygulamalarından 
bazı sonuçlar elde 
edilmiştir. Ancak bu 
uygulamaların 
sonuçları 
izlenmemekte veya 
karar alma 
süreçlerinde 
kullanılmamaktadır.   

Kamuoyunu 
bilgilendirme 
faaliyetlerine ilişkin 
bulgular izlenmekte,   
paydaş görüşleri 
alınmakta ve izlem 
sonuçları paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilerek 
önlemler 
alınmaktadır. 

Kurumun kamuoyunu 
bilgilendirme 
faaliyetleri kurumsal 
amaçlar ve değerler 
doğrultusunda, 
sürdürülebilir ve 
olgunlaşmış 
uygulamalarla güvence 
altına alınmış ve 
kurumun/birimin 
tamamında 
benimsenmiştir; bu 
hususta 
kurumun/birimin 
kendine özgü ve 
yenilikçi birçok 
uygulaması 
bulunmakta ve bu 
uygulamaların bir kısmı 
diğer 
kurumlar/birimler 
tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 
(Ek…) Personel Daire Başkanlığı Web sayfası (http://pdb.mersin.edu.tr/)  aracılığıyla 
paylaşılmaktadır. 
 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Birimimizin temel politikası ve önceliği Üniversitemizin personel politikasını geliştirmek ve 
personelin sicil-özlük işlerinin yürütülmesinde gerekli çalışmaları yapmaktır. Birimimiz 
Üniversitenin amaçları doğrultusunda bireysel ve toplu olarak her zaman üstün bir performans 
standardını yakalamaya ve kurum kültürüne sahip çıkmaya öncelik vermektedir. Üniversitemiz 
personeline yönelik talep edilen alanlarla ilgili eğitim verilmektedir. Alanında köklü bir geçmişe ve 
olumlu bir imaja sahip olma, değişim, gelişim ve işbirliğine açık, liderlik özellikleri ile takım bilincini 
birleştirmiş, etik değerlere bağlı idari bir kadroya sahip olmak ve güncel mevzuatların uygulanması 
konusunda danışmanlık hizmetleri verebilecek kadar bilgi ve deneyimli personele sahip olmak için 
belirlediği hedefler doğrultusunda insan kaynaklarını en verimli hale getirmeye hizmet içi 
eğitimlerle nitelikli ve donanımlı işgücüne sahip personel yetiştirme çabasıyla çalışmalar 
sürmektedir. Birimimiz diğer birim ve kurumlarla ilişkilerinin güçlü olması ve daha ileri seviyeye 
çıkarmak için gayret içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

http://pdb.mersin.edu.tr/
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 

Gösterge Açıklama/İlgili Birimler 
2020 Yılı 
Gösterge 

Değeri 
 

Kurumsal Bilgiler    

1. Birimde Görevli İdari Personel Sayısı  42 

2. İdari Alan Miktarı (m2)  445 

Kalite Güvencesi Sistemi   

1. Birimin İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri 
Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık Geribildirim 
ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı  

İç paydaşlara yönelik (Öğrenci, İdari Personel, 
Akademik Personel vb.) yürüttüğü faaliyetlere 
ve uygulamalara ilişkin geribildirim ve 
değerlendirme toplantı sayıları 

- 

2. Birimin Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri 
Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık Geribildirim 
ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı  

Dış paydaşlara yönelik (Sektör, Tedarikçiler, 
Mezunlar, Bakanlıklar, Belediyeler gibi) 
yürüttüğü geribildirim ve değerlendirme 
toplantı sayıları 

- 

3.  Birim İdari Personel Memnuniyet Oranı (%) 
2020 yılı Memnuniyet anketi devam 
etmekte olup henüz sonuçlanmamıştır.  

 

 

 
BİRİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İZLENEN KURUM PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 

Gösterge Açıklama/İlgili Birimler 
2020 Yılı 
Gösterge 

Değeri 
 

AKADEMİK PERSONEL SAYILARI   

1. Profesör Sayısı 

Sözleşmeli yabancı ve Türk uyruklu öğretim 
elemanları hariç 

325 

2. Doçent Sayısı 162 

3. Dr. Öğretim Üyesi Sayısı 326 

4. Öğretim Görevlisi Sayısı 431 

5. Araştırma Görevlisi Sayısı  511 

6. Türk Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı 
Sayısı 

 3 

7. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı 
Sayısı 

 13 

8. 2547/35 İle Kurumda Görevli Akademik 
Personel 

 8 

9. Toplam Öğretim Üyesi Sayısı Sözleşmeli ve 2547/35 hariç 813 
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10. Toplam Öğretim Üyesi Sayısı Sözleşmeli ve 2547/35 dahil 818 

11. Toplam Öğretim Elemanı Sayısı Sözleşmeli ve 2547/35 hariç 942 

12. Toplam Öğretim Elemanı Sayısı Sözleşmeli ve 2547/35 dahil 958 

13. Önlisans Programlarındaki Öğretim Üyesi 
Sayısı  

 44 

14. Önlisans Programlarındaki Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Sayısı 

 217 

15. Lisans Programlarındaki Öğretim Üyesi Sayısı   765 

16. Lisans Programlarındaki Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Sayısı 

 624 

İDARİ PERSONEL SAYILARI   

1. İdari Personel Sayısı Döner Sermaye Dahil 1477 

2. 4/B Sözleşmeli Personel Döner Sermaye Dahil 574 

3. Vizesiz  1 

4. Sürekli İşçi  1373 

5. Vizeli İşçi  4 

6. Toplam İdari Personel Sayısı  3428 

HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ   

1. Planlanan Hizmet İçi Eğitim Programı Sayısı 

 
 
 
2020 yılında Corona virüs-Covid-19 Pandemisi 
nedeniyle eğitimler Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığının 18.03.2020 tarihli 21914 sayılı 
yazısı üzerine durdurulmuştur. Mayıs ve Eylül 
aylarında yapılması planlanan Eğiticilerin 
Eğitimi programı da bu nedenle 
gerçekleştirilememiştir.  

24 

2. Gerçekleşen Hizmet İçi Eğitim Program Sayısı 9 

3. Hizmet İçi Eğitim Programlarına Katılan Toplam 
Akademik Personel Sayısı 

 

4. Hizmet İçi Eğitim Programlarına Katılan Toplam 
İdari Personel Sayısı 

 

5. Hizmet İçi Eğitim Programlarına Katılanların 
Memnuniyet Düzeyleri (%) 

94 

6. Hizmet İçi Eğitim Kapsamında Düzenlenen 
Eğiticilerin Eğitimi Programı Sayısı 

- 

7. Eğiticilerin Eğitimi Programı Kapsamında Eğitim 
Alan Öğretim Elemanı Sayısı 

- 
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EKLER                                                                                                                                                                                     : 
 
A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

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

 (Ek…1) Kalite Hedefleri ve Eylem Planı Formu (MEÜ.KY.FR-037) 
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/KAL%C4%B0TE%20HEDEFLER%C4%B0%20EYLEM%2
0PLANI%20FORMU-2020_1612184834.pdf adresinden ulaşılabilir. 

 (Ek…2) Süreç-Faaliyet Planlaması (MEÜ.KY.PL-003) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/KAL%C4%B0TE%20HEDEFLER%C4%B0%20EYLEM%20PLANI%20FORMU-2020_1612184834.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/KAL%C4%B0TE%20HEDEFLER%C4%B0%20EYLEM%20PLANI%20FORMU-2020_1612184834.pdf
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 (Ek…3) Süreç / Faaliyet İzleme Formu (MEÜ.KY.FR-048)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 

A.2. İç Kalite Güvencesi 
A.2.1. Birim Kalite Komisyonu 

 (Ek…1) MEÜ Kalite Güvencesi Yönergesinin 8. maddesine uygun olarak oluşturulan birim kalite 
komisyonu oluşturma ve görevlendirme yazısı. 30.09.2020 tarihli ve 1481438 sayılı yazı) 
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  (Ek…2) Personel Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi 
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/PDB_Memnuniyet_Anketi%202019_1599823893.p
df adresinden ulaşılabilir. 

 (Ek…3) Kalite hedefleri eylem planı (MEÜ. KY-FR-037) 
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/KAL%C4%B0TE%20HEDEFLER%C4%B0%20EYLEM%
20PLANI%20FORMU-2020_1612184834.pdf adresinden ulaşılabilir. 
 
 

 
 
 
 
 

http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/PDB_Memnuniyet_Anketi%202019_1599823893.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/PDB_Memnuniyet_Anketi%202019_1599823893.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/KAL%C4%B0TE%20HEDEFLER%C4%B0%20EYLEM%20PLANI%20FORMU-2020_1612184834.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/KAL%C4%B0TE%20HEDEFLER%C4%B0%20EYLEM%20PLANI%20FORMU-2020_1612184834.pdf
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 (Ek…4) Süreç / Faaliyet İzleme Formu (MEÜ.KY.FR-048) 

 
 
 

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları 

 (Ek….1) Görüş ve önerileri de içeren memnuniyet anketleri sonuçları 
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/PDB_Memnuniyet_Anketi%202019_15998238
93.pdf adresinden ulaşılabilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/PDB_Memnuniyet_Anketi%202019_1599823893.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/PDB_Memnuniyet_Anketi%202019_1599823893.pdf
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 (Ek….2) Paydaş katılımına ilişkin belgeler (Katılım Belgeleri) 
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 (Ek….3) Yıllık iyileştirme raporları (10.09.2020 tarihli ve 1464390 sayılı dağıtım yazısı)  
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 (Ek….4)Eğitim Planı 
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/2020_Y%C4%B1l%C4%B1_E%C4%9Fitim_Pla

n_1575378189.pdf adresinden ulaşılabilir. 

 
 

A.3. Paydaş Katılımı 
A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme,  yönetim 

ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 

 Ek…1) İç ve dış paydaş listesi  

Akademik personel, İdari personel, hizmet alımı ile çalışan personel, 
Dekanlar, Müdürler, Rektör, Rektör Yardımcıları (İç Paydaşlar) 

 

 (Ek…2) Eğitim sonunda gerçekleştirilen değerlendirme Anketi, Personel Daire Başkanlığı 
Memnuniyet Anketi 
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/PDB_Memnuniyet_Anketi%202019_1599823893.p
df adresinden ulaşılabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/2020_Y%C4%B1l%C4%B1_E%C4%9Fitim_Plan_1575378189.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/2020_Y%C4%B1l%C4%B1_E%C4%9Fitim_Plan_1575378189.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/PDB_Memnuniyet_Anketi%202019_1599823893.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/PDB_Memnuniyet_Anketi%202019_1599823893.pdf
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 (Ek…3) Paydaş Analizi raporu (10.09.2020 tarihli ve 1464390 sayılı dağıtım yazısı) 
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 (Ek…4)Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan “Dilek ve Öneri Formu”  
(http://mersin.edu.tr/idari/kalite-yonetim-koordinatorlugu/dilek-ve-oneri-formu), Anketler. 
Adresinden ulaşılabilir. 
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 (Ek…5)Planlama ,Uygulama ,İzleme ve iyileştirme süreçlerinin paydaş görüşlerini dikkat 
alındığına ilişkin belgeler, çizelgeler, raporlar. 

 



 

 

30 
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B.EĞİTİM  ÖĞRETİM 
 

  B.1. Öğretim Elemanları 
B.1.1.Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

Ek-1) Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri 
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/Akademik%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%2
0%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri%202020_1590585036.pdf      
    
  Ek-2)   Üniversitemiz Senatosunun 30.09.2016 tarihli ve 12/2116-126 sayılı kararı ile kabul edilen 
Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri paydaşlarla değerlendirilerek 
Üniversitemiz senatosunun 2.11.2020 tarihli ve 18/2020-151 sayılı kararı ile yenilenmiş olup 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.12.2020 tarihli ve 80530 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. 
 
 
B.1.2. Öğretim Yetkinliği (Aktif öğrenme, uzaktan eğitim, ölçme değerlendirme, yenilikçi 
yaklaşımlar, materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi)  
 
Ek-1) Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri  
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/Akademik%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%2
0%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri%202020_1590585036.pdf 
Ek-2) PDB- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatımı Formu (MEÜ.İD.FR-379/00)  
          PDB-Akademik- Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma Başvuru Formu (MEÜ.EÖ.FR-
273/00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/Akademik%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri%202020_1590585036.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/Akademik%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri%202020_1590585036.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/Akademik%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri%202020_1590585036.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/Akademik%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20%C3%96l%C3%A7%C3%BCtleri%202020_1590585036.pdf
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C.YÖNETİM SİSTEMİ 
 
C.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı  
C.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 
(Ek….1 )Birim organizasyon şeması 

 
(Ek….2)Eğitim planı  
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/2020_Y%C4%B1l%C4%B1_E%C4%9Fitim_Plan_157537
8189.pdf adresinden ulaşılabilir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ek….3)Verilen eğitimler ve anket sonuçları 

http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/2020_Y%C4%B1l%C4%B1_E%C4%9Fitim_Plan_1575378189.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/2020_Y%C4%B1l%C4%B1_E%C4%9Fitim_Plan_1575378189.pdf
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C.1.2.Süreç yönetimi 
(Ek…1)Süreç /Faaliyet Planlaması (MEÜ.KY.PL-003) ve Süreç Faaliyet İzleme Formu (MEÜ.KY.FR-048) 
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(Ek…2) Eğitim Katılım Formu (MEÜ.KY.FR-072) 
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C.2.Kaynakların Yönetimi 
C.2.1.insan Kaynakları Yönetimi 
(Ek…..1) Eğitim Planı  
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/2020_Y%C4%B1l%C4%B1_E%C4%9Fitim_Plan_1575378189.pdf 
adresinden ulaşılabilir. 
(Ek….2) Çalışan memununiyet anketleri ve sonuçları 
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/Personel_Dai.Bsk.ligi_Idari_Anket_2019_1600677338.pdf 
adresinden ulaşılabilir. 
(Ek…..3) PDB Memnuuniyet Anketi  
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/PDB_Memnuniyet_Anketi%202019_1599823893.pdf adresinden 
ulaşılabilir. 
C.3.1. Kamuoyunu Bilgilendirme  

(Ek..1) Personel Daire Başkanlığı Web sayfası (http://pdb.mersin.edu.tr/) aracılığı ile 
paylaşılmaktadır. 
 

http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/2020_Y%C4%B1l%C4%B1_E%C4%9Fitim_Plan_1575378189.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/Personel_Dai.Bsk.ligi_Idari_Anket_2019_1600677338.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/yuklemeler/ekler/PDB_Memnuniyet_Anketi%202019_1599823893.pdf
http://pdb.mersin.edu.tr/

