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İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

A. Birim Hakkında Bilgiler 

İletişim Bilgileri
Dekan : Prof. Dr. Ali KAYGISIZ
Adres  : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Avşar Mah. Batı Çevreyolu Blv. No: 251/A 46040 – Onikişubat / Kahramanmaraş 
Tel: 344 300 20 01
Fax:344 300 20 02
e-posta : alikaygisiz@ksu.edu.tr

Tarihsel Gelişim

18.06.1987 tarihinde Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi’ne Ocak 1993 tarihinde bağlanmıştır. Ziraat Fakültesi’nde Bahçe Bitkileri,  Bitki Koruma,  Biyosistem, 
Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Su Ürünleri,  Zootekni,  Tarımsal Bioteknoloji 
olmak üzere 9 bölüm bulunmaktadır. 

Fakültede 40 Profesör,  9 Doçent, 22 Yardımcı Doçent ve 8 Araştırma Görevlisi 1 Uzman olmak üzere 
toplam 80 akademik ve 27 idari personel görev yapmaktadır.  Fakültede 927 öğrenci lisans,  489 tezli 77 tezsiz 
toplam 566 öğrenci yüksek lisans, 87 öğrenci doktora eğitimi görmektedir. Ayrıca Yabancı uyruklu 54 öğrenci 
Lisans ve Lisansüstü eğitim görmektedir.

Fakülte Fiziksel Altyapı Bilgileri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Üniversitemiz Avşar Yerleşkesinde ki; 8.200 m2 

kapalı alan,  2.750 m2  İdari blok alanları, 3.400 m2 27 adet öğrenci derslik alanları, 200 m2 30 adet öğrenci 
laboratuar alanları  ile 50 m2  öğrenci kantin alanlarından oluşan  8.200 m2   kapalı alan,  2.000 m2   açık alanı olup    
toplam 10.200 m2’den oluşan Hizmet Binasında Eğitim – Öğretime devam etmektedir. Fakültemize ait Araştırma  
Uygulama Çiftliğinde bulunan Staj Tesisleri ve benzeri alanlar ile Avşar Kampusünde bulunan sera ve deneme 
alanlarına sahiptir.

Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler
Misyon :

Yüksek kalite düzeyini esas alarak yararlı buluşlar gerçekleştirmek, üstün, etik ve bilimsel değerlerle 
donanımlı bireyler yetiştirmek, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendirmek ve böylece şehrimiz, bölgemiz 
ve ülkemiz geleceğinde önemli bir rol üstlenmek ve bu etki alanını genişletmek; yurtdışı ilişkilerini artırarak 
uluslararası üniversite olmak.

Vizyon :
İnsana hizmet yolunda, çağın ihtiyaçlarına cevap veren, eğitim, araştırma ve buluşlarıyla güçlü ve saygın 

üniversitelerden biri olmak.

Değerler:
Demokratik, eğitime önem veren, eşitlikçi, adil, güvenilir, çağdaş, insan odaklı, katılımcı, kaliteli, lider, 

yenilikçi, sürekli gelişen, şeffaf, dinamik, mükemmeliyetçi, saygın, topluma duyarlı, yol gösterici, verimli, 
çevreye duyarlı, paylaşımcı ve memnuniyet odaklı.



3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – İç Değerlendirme Raporu (29.06.2016)

Hedefler:

1. Çağdaş teknolojik araçların eğitim ve öğretim süreçlerinde kullanılması
2. Öğrencilere Uygulamalı Çalışmaların Yaptırılması
3. Öğretim elemanları ve öğrenciler için eğitim ve öğretim sürecinde verimliliğin artırılması
4. Laboratuar güvenliği ve kimyasal maddelerin arıtılması
5. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için fiziki ve teknik altyapıyı tamamlamak
6. Sosyal araştırmalar için anket laboratuarı kurulması
7. Fakülte ve bölümlerin tanınırlığının artırılması
8. Öğretim üye ve elemanlarımız ile idari personelimizin iş tatmin düzeylerini yükseltmek ve motivasyonlarını 

arttırmak.
9. Ders materyallerinin ulaşılabilir hale gelmesi
10. Kurumsal kültürü, kimliği ve imajı öne çıkaracak tanıtımların yapılması
11. Akademik ve idari personel sayısının artırılması
12. Öğrenci kalitesinin artırılması
13. Yönetici ve personelin hizmet içi eğitimden geçirilmesi
14. Özel sektöre bilimsel danışmanlık verilmesi
15. Kaynakların daha etkin kullanılması
16. Gelir getirici faaliyetlerde bulunulması ve sektörle ilişkilerin geliştirilmesi
17. Fakülte öğrenci işlerinin kurulması ve tüm işlerin bu merkezden takibi
18. Paydaşlarla işbirliğinin artırılması için tarımsal yayım merkezinin aktif hale getirilmesi
19. Öğrenci ve mezunların fakülte ile ilişkilerinin geliştirilmesi
20. Sosyal - kültürel olanakları iyileştirmek ve verilen hizmetlerin daha etkin ve kaliteli olarak verilmesini 

sağlamak
21. Fakültenin paydaşlarıyla ilişkisini kuvvetlendirmek, bulunduğu çevre ve ülke sorunlarına çözüm üreten bir 

kurum olmasını sağlamak
22. Halkla ilişkiler merkezinin açılması
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Ziraat Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Yapısı

DEKAN

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

DEKAN YARDIMCILARI

FAKÜLTE SEKRETERİ

MALİ İŞLER  
ŞEFLİĞİ

İDARİ İŞLER 
ŞEFLİĞİ

SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
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BİYOSİSTEM  MÜHENDİSLİĞİ

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ  BESLEME BÖLÜMÜ

TARLA BİTKİLERİ  BÖLÜMÜ
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Fakültenin Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Bölümleri

1. Bahçe Bitkileri Bölümü
2. Bitki Koruma Bölümü
3. Biyosistem Mühendisliği Bölümü
4. Tarım Ekonomisi Bölümü
5. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
6. Tarla Bitkileri Bölümü
7. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
8. Zootekni Bölümü
9. Su Ürünleri Bölümü

   Araştırma Faaliyetinin Yürütülüdüğü Birimler

Fakültemiz bünyesinde araştırma faaliyetleri laboratuvarlar, araziler ve çiftlikler de yapılmaktadır.

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Fakültemiz , daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir.

B. Kalite Güvencesi Sistemi

1- Fakültemizin kalite güvencesi süreçleri; Stratejik Planlama, İç Kontrol Standartları  Değerlendirme 
ve İzleme süreçlerinden oluşmaktadır.

Stratejik planlama süreci Fakültemizin; misyon ve vizyonu, temel değerleri ve politikaları, iç ve dış 
değerlendirilmesi, kısa, orta ve uzun dönemler için strateji ve amaçlarının belirlenmesi, stratejileri hayata 
geçirebilmek için kurum ve birimlerinin hedef ve performans göstergelerinin belirlenmesi, birimlerin faaliyet ve 
programlarının oluşturulması, kaynak planlaması, hedef, faaliyet ve projelerin bütçelenmesi ve bütün bunların 
dokümantasyonlarının yapılması çalışmalarını kapsar.

Stratejik planlamanın eylem planları ise şu şekilde sıralanabilir:
 Planlama periyodunun kararlaştırılması ve revizyonu,
 Stratejik planlama kurulunun oluşturulması,
 Stratejik planlama eğitimlerinin yapılması,
 Stratejik planlama yol haritasının hazırlanması
 Stratejik planlama değerlendirme toplantıları,
 Eylem planının uygulanması,
 Taslak planının oluşturulması,
 Planın yükseköğretim kurumu senatosu veya yönetim kuruluna sunulması ve 

güncellenmesi,
 Planın onaylanması ve basılması,
 Stratejik planın uygulanması,
 Sürecin çıktıları, sürecin kontrolü ve dağıtım

Stratejik planlama kapsamında fakültemiz, her yıl bir sonraki takvim yılı başına kadar kendi yıllık iç ve 
dış değerlendirme raporlarını ve kurum içi gözden geçirme sonuçlarını hazırlar. Bir sonraki takvim yılı için ise 5 
yıllık stratejik plana bağlı olarak performans programını, iyileştirme eylem planlarını oluşturur ve yürütür. 
Hazırlanan stratejik planda (2013-2017), misyon ve vizyonunu gerçekleştirmek üzere 7 amaç, bu amaçların 
altında 22 hedef ve bu hedeflere yönelik 27 performans göstergesi belirlenmiştir. 
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Fakültemizin İç Değerlendirme Süreci, stratejik planlama çalışmalarında yükseköğretim kurumunun 
kurumsal anlamda iç ve dış değerlendirmesini gerçekleştirmek, zayıf ve kuvvetli yönleri ile önündeki fırsatları 
ve karşılaşacakları tehditleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Fakülte bazında değerlendirmenin hedefleri, 
nitelikleri ve özellikleri ışığında;

a) Fakülte değerlendirme (iç değerlendirme ve dış değerlendirme) çalışmalarını yapmak,
b) Performans sonuçlarını belirlemek
c) SWOT sonuçlarını ortaya çıkarmak şeklinde belirlenir.

Fakültemizin Stratejik Planında (2013-2017) iç değerlendirme kapsamında eğitim-öğretim faaliyetleri, 
araştırma-geliştirme çalışmaları, idari ve destek hizmetleri ile yönetim faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Yine aynı 
planda fakültemizin Güçlü (G), Zayıf Yönleri (Z), Fırsatlar ( F) ve   Tehditlerini  belirleyebilmek için GZFT 
(SWOT) analizi yapılmıştır. Buna göre fakültemizin 16 adet güçlü yönü, 8 adet zayıf yönü, 4 adet fırsatı ve 5 
adet tehdidi olduğu belirlenmiştir.

Faaliyet Raporu, kamu idareleri için bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde, önceden 
belirledikleri performans göstergeleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri faaliyet ve projeleri ölçmek ve 
performans değerlendirmesini yapmak üzere hazırlanmaktadır. Bu raporlar mali saydamlık ve hesap verme 
sorumluluğunun hayata geçirilmesini ve ilgili taraflar ile kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlayacak önemli 
bir kamu mali yönetim aracıdır.Fakültemizde son olarak 2013-2017 dönemini kapsayan stratejik planın dördüncü 
yılına ait 2016 yılı faaliyet raporu hazırlanmış ve tüm paydaşlara sunulmak üzere rektörlük makamına 
iletilmiştir.

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

Kamu yönetiminde özellikle 1980'li yıllardan bu yana yaşanan ve 21. yüzyılda da hızını daha da artıran 
değişimler ve dönüşümler çerçevesinde, bürokrasiden uzak, daha etkin yönetimlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
bağlamda yönetim sorumluluğuna dayalı yerinden yönetim, kurumsal yönetişim, katılımcılık, risk yönetimi, 
stratejik yönetim, saydamlık ve hesap verebilirlik gibi ilkelere dayalı Yeni Kamu Yönetimi (YKY) anlayışına 
geçilmiştir. YKY anlayışının kamu yönetimine getirdiği uygulamalardan biri de iç kontroldür. Bu amaçla, kamu 
mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve AB'ye uyumlu olarak yeniden yapılandırmak 
üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hazırlanarak 2003 yılı sonunda çıkarılmış ve 2006 
yılında yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç kontrol sisteminin 
kurulması  kamu idareleri için zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 55, 56, 57. maddeleri ve Maliye 
Bakanlığı’nın İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği, Kamu İç Kontrol Standartları 
Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda 2016 yılı içerisinde İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 
hazırlanmış ve bu doğrultuda Fakültenin işleyişi düzenlenmektedir.

Eğitim - Öğretim Programların Tasarımı ve Onayı

1-Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının)
tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında iç ve 
dış paydaş katkıları karşılıklı işbirliği ve görüş alışverişi yapılarak gerçekleştirilmektedir. Programların amaçları, 
iç paydaşlar olan öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ile dış paydaşlar olan mezunlar, işverenler, 
meslek odası temsilcileri, kamu kurumları vb. paydaşların beklentileri, çağın gerektirdiği yeterlilik alanları göz 
önüne alınarak belirlenmektedir. Paydaşların programlara ilişkin görüş, düşünce ve önerileri yazılı ve sözlü 
olarak alınmakta ve bu doğrultuda programlarda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Her yıl akademik 
personelin verdiği dersler anketler yoluyla öğrenciler tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme 
sonuçlarına ilişkin geri bildirimler dersi veren öğretim elemanına iletilmektedir. Özellikle seçmeli derslerin 
belirlenmesinde öğrencilerin ilgi alanları ve istekleri göz önünde bulundurulmaktadır.
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Program tasarımında etkin olarak görüş ve önerileri değerlendirilen bir diğer paydaş ise öğretim 
elemanlarıdır. Öncelikle ders içeriklerinde genel çerçevesi çizilen derslerin modern ekipmanlarla öğrencilere 
sunulması konusunda öğretim elemanı hem desteklenmekte hem de özgür bırakılmaktadır. Ayrıca her yarıyıl 
düzenlenen akademik toplantılar, ana bilim dalı toplantılarında görüş ve öneriler dikkate alınmaktadır. Diğer 
taraftan yılda bir defa program üzerinde yapılabilecek değişiklik önerileri öğretim elemanlarından alınmakta ve 
uygun görüldüğü takdirde programa yerleştirilmektedir.

Program konusunda sürekli işbirliği içerisinde olunan bir başka kurum ise YÖK’tür. Bu kurumun 
gerek üniversiteler arası akreditasyon, gerekse programlar konusunda yapmış oldukları öneriler programlarda 
uygulanmaktadır.

2-Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) nasıl belirlenmektedir?

Bologna Süreci kapsamında program yeterlilikleri Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikleri Çerçevesi ve 
temel alan yeterliliklerine bağlı olarak tanımlanmıştır. Üniversitenin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda 
iç ve dış paydaşların da görüşleri dikkate alınarak programın eğitim amaçları tespit edilmiştir. Daha sonra 
programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için program yeterlilikleri belirlenmiştir.

Program yeterliliği; programın amacı, hedefleri gözetilerek öğrencilere mesleki yeterlilik için bilgi, 
beceri, yetkinlik sağlamak ve bu amacı sağlayacak derslerin içerikleri, kazanımları, iş yükü ve AKTS kredisi 
belirlenerek düzenlenmiştir.

Ön lisans, lisans ve lisansüstü programları teorik, uygulama, staj, tez, seminer gibi zorunlu ve seçmeli 
derslerden oluşmaktadır. Ön lisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS ve lisans 
programlardan mezun olabilmek için en az 240 AKTS değerinde ders alınması gerekmektedir. Programda 
tanımlanan seçmeli ve zorunlu derslerin tümünü başarmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına 
sahip olarak tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

3-Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle 
(TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?

Program yeterlilikleri, gerek öğrenme çıktıları gerekse mesleki yeterlilik olarak, Türkiye Yükseköğretim 
Yeterlilik Çerçevesine uygun olarak düzenlenmekte ve çalışmalar buna göre yapılmaktadır.

Özellikle öğrencilerimizin alanında çağın gerektirdiği yeterliklere sahip olmaları sağlanarak, ekip 
çalışmalarına yatkın, sorunları algılayabilme, tahlil edebilme ve çözüm üretebilmelerine önem verilmektedir.

Öğrencilerimizin kendi uzmanlık alanlarında araştırma yapabildikleri, proje yapabilecek yetkinliğe 
eriştikleri ve sorumluluk alabilecek seviyeye geldikleri yapılan değerlendirilmelerle tespit edilmekte ve gerekirse 
eğitimler tekrarlanmaktadır.

Öğrencilerimizin yabancı dil ve sosyal ilişkilerini güçlendirmek için yabancı ülke üniversitelerinde 
eğitim almaları teşvik edilmektedir.

4-Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır?

Kurumda program yeterlikleriyle ders öğrenme çıktılarının ilişkilendirilmesine ilişkin Öğrenci Bilgi  
Sistemine  modül  eklenmiştir.  Öğretim  elemanlarının  dersleri  açabilmeleri  için  bu   modülü doldurmaları 
gerekmektedir. Ayrıca bölüm akademik kurullarında öğretim elemanlarının açmak istediği derslerin 
programları görüşülmekte, yeterlik ve öğrenme çıktı ilişkileri değerlendirilmektedir.

5-Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?

Bölümlerde teklif olarak hazırlanan programlar öncelikle bölüm akademik kurullarında görüşme ve 
tartışmaya açılmaktadır. Bölüm akademik kurulunun önerisi birim yönetim kuruluna sunulur, birim yönetim 
kurulunun kararı üniversite eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek uygunluğuna karar verilmesi 
durumunda üniversite senatosunun onayına sunulur; senatonun uygun görmesi halinde onaylanarak uygulamaya 
başlanır.



8Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – İç Değerlendirme Raporu (29.06.2016)

6-Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte 
midir?

Kurumun web sayfasında, programın vizyonu, misyonu, verilen dersler ve bu derslerin  çıktıları ayrıntılı 
şekilde bulunmaktadır. Ancak programların eğitim amaçları ve kazanımları hazırlanmış ve öğrenci bilgi sistemi 
aracılığıyla duyurulmasına dönük çalışmalar devam etmektedir. Program paydaşlarına yönelik olarak hazırlanan 
broşür ve tanıtım kitapçıklarında eğitimin amaçları ve kazanımlarına yer verilmektedir.

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

1-Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) 
belirlenmekte midir?

Programlarda yer alan derslerin, öğrencilerin derslerde ve ders dışında yaptıkları etkinlikleri kapsayan iş 
yüküne dayalı AKTS’leri her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplamda lisans öğretiminde 240 AKTS, ön lisans 
öğretiminde 120 AKTS olarak belirlenmiştir.

2-Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında  gerçekleştirebilecekleri 
uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil 
edilmekte midir?

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve 
stajların iş yükleri AKTS olarak belirlenmekte ve programın toplam iş yüküne dahil edilmektedir. 20 iş günü 
yapılan stajlar 6 AKTS, 30 iş günü yapılan stajlar 8 AKTS, 40 iş günü  yapılan stajlar ise 11 AKTS olarak 
belirlenmiş ve programlara işlenmiştir.

3- Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli) için düzenlemeler var mı?
Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda engelli öğrenciler için dersliklere ulaşım kolaylığı sağlanması 

yönünde kolaylaştırıcı tedbirler alınmakta ve bu yöndeki çalışmalar devam etmektedir.

             3-Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir?

 Öğrencilere, teorik derslerin işleyişinde, konuların hazırlanması ve sunumunda aktif rol 
verilmektedir.  Uygulamalı  derslerde  kendisi  yaparak  yaşayarak  öğrenmesine  dönük       etkinlikler 
yapılmaktadır.

Yine programlarda “öğrenci merkezli öğrenme” anlayışı uygulanmaktadır. Bu anlayışta araştırma 
projeleri, ödevleri ve sunumlar öğretim süreçlerinin bir parçası haline getirilerek öğrencilerin öğrenmede aktif bir 
rol almaları sağlanmaktadır.

4-Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına 
ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?

Kurumda öğretim elemanlarına Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerince ölçme ve değerlendirme alanına 
ilişkin eğitimler verilmektedir. Ayrıca bu uygulamanın devam eden eğitim öğretim yıllarında da 
yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Bu eğitimlerde ölçme ve değerlendirme yönteminin,  hedeflenen öğrenme 
çıktıları ile nasıl ilişkilendirileceği konusunda bilgi verilmektedir.

                5-Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem 
(sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan 
edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?

Programda eğitim gören öğrencilerin sınav vb. olgularda, doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirme 
kriterleri, programa bağlı anabilim dallarında akademik değerlendirme toplantıları ile güncel ihtiyaçlar 
doğrultusunda her dönem başında yeniden gözden geçirilerek oluşturulmaktadır. KSÜ Ön Lisans ve Lisans 
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Bağıl Değerlendirme Yönergesi hükümleri çerçevesinde belirlenmiş 
sınıf geçme ve mezuniyet kriterlerine uygun değerlendirme yapılmaktadır. Tüm değerlendirme evrakları 
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anabilim dalı başkanlıklarınca muhafaza edilmekte ve arşivlenmektedir. Not verme işlemleri öğrenci bilgi 
sisteminde dersi yürüten öğretim üyelerince yapılmakta ve öğrencilere ilan edilmektedir. 

Sınıf geçme ve mezuniyet kriterleri web sitesi üzerinden, basılı “Öğrenci Rehberi” kitapçığı ile ve el 
ilanları şeklinde duyurulmaktadır. Bu doğrultuda bölümler eğitim öğretime yeni başlayan öğrencilere 
oryantasyon eğitimi vermekte, üniversite, fakülte, bölüm ve öğrenci işleri hakkında genel bilgiler vermektedir. 
(Ders geçme sistemi, bağıl değerlendirme sistemi, derse devam durumu, ceza gerektirecek durumlar vb.) 
Notların açıklanmasını takiben belirlenen süre içerisinde öğrencilerin sınav sonuçlarına itiraz etme hakkı 
bulunmakta ve yapılan itirazlar bölümlerde değerlendirilmektedir.

6-Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması 
durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?

Öğrencilerin derslere düzenli devam edebilmeleri için ders programları fakülte ve yüksekokullarca web 
sayfalarında ve duyuru panolarında ilan edilmekte ve yasal devamsızlık hakları konusunda öğrenciler 
bilgilendirilmektedir. Bununla birlikte geçerli mazeretleri sonucu ara sınavlara giremeyen öğrencilerin 
mazeretlerini yazılı beyan etmeleri kaydıyla ek sınav hakkı tanınmakta ve öğrencilere duyurularak mazeret sınav 
hakkı verilmektedir. Bu durum KSÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile 
güvence altına alınmıştır.

 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma

    1-Öğrencinin  kabulü  ile  ilgili  tüm  süreçlerde  açık  ve  tutarlı  kriterler uygulanmakta mıdır?

    Lisans programlarına ilk defa öğrenci kabulü ile Dikey Geçişler ÖSYM sınav sonucuna göre 
yapılmaktadır. Yatay geçişler ise YÖK ve kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır. 
Lisansüstü programlara ise YÖK tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda öğrenci kabul edilmektedir.

Öğrenci alımıyla ilgili tüm kriterler yönetmelik ve yönergelerle açık ve şeffaf olarak belirlenmiş olup 
söz konusu yönetmelik ve yönergeler web sitesinde ilan edilmektedir.

2-Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem 
izlenmektedir?

Kurumun her yıl periyodik olarak yeni kayıt yaptıran öğrencilere öğrenci rehberi adı altında, kurumu 
tanıtıcı bilgilerin yer aldığı kitapçık dağıtılmakta ve web sayfasında gerekli bilgiler paylaşılmaktadır. Ayrıca 
kurum bünyesindeki yeni öğrencilerin oryantasyonu amacıyla tanışma toplantıları yapılmaktadır. Bununla 
birlikte öğrencilerin oryantasyonu kapsamında kuruma/programa uyumlarının  sağlanması için öğrencilere 
kurum içindeki disiplin, ders içerikleri, not hesaplamaları, bölüm imkânları, bölüm çıktıları, iş imkânları, sosyal 
imkânlar vb. konularda bilgilendirici toplantılar yapılmaktadır. 

3-Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki 
akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirmektedir?

KSÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve KSÜ Senato kararları doğrultusunda 
genel not ortalaması 3.00 – 4.00 arası olan öğrencilere her dönem sonu itibariyle “Onur Belgesi”, genel not 
ortalaması 3.50 - 4.00 arası olanlara mezuniyetlerinde “Yüksek Onur Belgesi” ve ödüller verilmektedir. 

4-Öğrencilere   yönelik   akademik   danışmanlık   hizmetleri   ne   kadar   etkin    şekilde
sunulmakta ve akademik gelişimleri nasıl izlenmektedir?

Kurumun öğrenci otomasyon sisteminin öğrencilere sürekli iletişim imkanı sunmakta ve bu yolla 
öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğretim elemanlarının odalarının girişlerine öğrenci 
danışmanlık saatlerini de içeren ders programları asılmakta ve belirtilen saatlerde danışmanlık hizmeti 
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verilmektedir. Lisansüstü düzeyde akademik danışmanlık hizmetleri, her   eğitim öğretim döneminde öğrencilere 
zorunlu olarak verilen uzmanlık alan dersi ve seminer gibi dersler ile verilmektedir. Ayrıca öğrenciler bireysel 
akademik danışmanları ile iletişim kurabilmekte ve uzmanlık alanları kapsamında, akademik eğitim 
alabilmektedirler. Bazı anabilim dallarında tüm öğrencilerin bağlı olduğu sosyal medya grupları oluşturularak 
programla ilgili yeni gelişmeler ve makaleler paylaşılmaktadır. 

5-Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi 
konularda gerekli düzenlemeler bulunmakta mıdır?

Kurumun, Bologna süreci kapsamında programların diğer kurumlarla öğrenci alış-verişini sağlamak için 
standart kabul edilen dersler ve bu derslerin kredi olarak karşılıkları bulunmaktadır. Ayrıca öğrencinin aldığı 
dersler için ders içerikleri düzenlenmektedir. Kurumdaki programların öğrenci hareketliliğini teşvik etmek için 
Erasmus, Farabi ve Mevlana Koordinatörleri belirlenmiş olup hareketlilik sonrası ders ve notlarının intibakı 
düzenli olarak yapılmaktadır. 

Eğitim-Öğretim Kadrosu

1-Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik 
kadrosu bulunmakta mıdır?

Fakültemizde tüm programların öğrenci alabilmesi için gerekli asgari şartlar sağlanmıştır. 

2-Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler nasıl 
yürütülmektedir?

Bölümler akademik kadro ihtiyaçlarını bölüm akademik kurul kararı ile dekanlık/müdürlük aracılığıyla 
Rektörlüğe bildirmektedir. Rektörlük ise, üniversiteye ayrılan kontenjanlar dahilinde ilana çıkarak istenen 
yeterliliklere sahip adaylardan müracaat alıp, adayların bilimsel çalışmaları jürilere gönderilmektedir. Jürilerin en 
az 3 kişi olması en az birisinin üniversite dışından olması istenir. Jürilerin uygunluk raporları doğrultusunda 
yönetim kurullarınca öğretim üyesi ataması yapmaktadır.

3-Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl 
gerçekleştirilmektedir?

Bölümler ihtiyaç duyduğu alanlarda bölüm akademik kurul kararı alarak, dekanlık/müdürlük aracılığıyla 
Rektörlüğe bildirmektedir. Rektörlük ise alanında yeterliliği olan kişilerden diploma ve diğer yeterlilik 
belgelerini teslim alarak bu belgelerin uygunluğu üzerinden görevlendirme yapmaktadır.

4-Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma 
alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına alınmaktadır?

Kurumda ders dağılımları öğretim elemanlarının doktora ve doçentlik alanları ve yeterlilikleri göz 
önüne alınarak bölüm akademik kurullarında belirlenmekte ve birim yönetim kurulları tarafından yapılmaktadır.

5-Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 
iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?

    Akademik kadronun mesleki gelişimleri ve öğretim becerilerini iyileştirmek üzere yurtiçi ve yurtdışı  
kongrelere,  sempozyum,  çalıştay,  konferans  ve  etkinliklere  kısmen  destek      verilmekte, araştırma ve projeler 
teşvik edilerek bütçe imkanları ölçüsünde maddi destek sağlanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam 
eden öğretim elemanlarına izin verilmektedir. Öğretim elemanı hareketliliğinden  (Erasmus)  yararlanılmakta,  ulusal  
ve  uluslararası  düzeyde  yapılan  seminer     ve fuarlara katılım sağlanmaktadır. 

Ayrıca özel sektör ve programlar arası işbirliği yapılmaktadır. Bununla birlikte kurumun kütüphane ve 
dokümantasyon biriminin birçok veri tabanına üyeliği bulunmakta ve bu yolla öğretim elemanlarının bu veri 
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tabanlarına    erişim imkânı sunulmaktadır.

6-Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik 
mekanizmalar mevcut mudur?

Üniversite akademik değerlendirme yönergesi (KSÜ Performans Değerlendirme Yönergesi) 
doğrultusunda anketler yapılarak performanslar değerlendirilmektedir.

7-Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim 
kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

Kurum bünyesinde bulunan doktora programlarında yetişen öğrenciler, öğretim kadrosunun 
sürdürülebilirliği için bir kaynak oluşturmaktadır. Öğretim elemanlarının nicelik ve niteliğinin sürdürülebilmesi 
için eğitim, öğretim ve laboratuvar çalışma ortamları ile BAP ve TÜBİTAK gibi kurumların projelerine yönelik 
araştırma imkanlarının alt yapısı güçlendirilmektedir. Şartları uygun olanların profesörlük ve doçentlik atamaları 
yapılmaktadır. Ayrıca akademik ödül ve teşvik yönergesi doğrultusunda da işlemler yürütülmektedir.

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

1-Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar 
laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar, tarım 
alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip olacak şekilde 
sağlamakta mıdır?

Öğretim ortamları fakültemizin güçlü olduğu alandır. Kurum yeterli düzeyde eğitim-öğretim, donanım 
imkânına sahip bulunmaktadır. Bu kapsamda dersliklerin akıllı tahta, projeksiyon, bilgisayar vb. donanımları 
bulunmaktadır. Kurum; teknolojik, eğitim, kültür, spor, sanat, laboratuvar, kütüphane, atölye gibi alanlarda 
gelişimini sürdürerek öğrencilerin hizmetine sunmaktadır. Ayrıca kongre merkezi inşaatı devam etmekte olup 
tamamlandığında uluslararası kongre ve fuarlar düzenlenebilecek nitelikte olacaktır.

2-Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler 
kullanılmaktadır?

Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı teşvik edilmektedir. Bu anlamda akıllı tahta, projeksiyon, 
internet, bilgisayar, uzaktan eğitim gibi teknolojiler kullanılmaktadır. İdari birimlerde yazılım programları 
kullanılırken, bölümlerimizde muhasebe, çizim, animasyon, grafik gibi kendi alanlarıyla ilgili teknolojik 
gelişmeler ve bilgisayar yazılım programları kullanılmakta ve derslerde öğrencilere kullandırılarak eğitimleri 
verilmektedir.

3-Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır?

Bu alanda teknik geziler düzenlenmekte, akademik danışmanlık hizmetleri sunulmakta ve topluma 
hizmet uygulamaları yapılmaktadır.

 
4-Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar 

için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?

Öğrencilerin, uygulama ve  stajların  yapılması  hususunda  öğrencilere  yardımcı  olmakta,  uygulama  
ve  staj yeri seçimi ve buralarla iletişim kurulması konusunda akademik personel öğrencilere etkin destek 
sağlamaktadır.

6-Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji 
donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?

Üniversitede yemekhane, yurt, spor alanları, çarşı, dinlenme mekânları gibi sosyal tesisler mevcut olup 
aktif olarak kullanılmaktadır. Ancak barınma alanında ihtiyaç bulunmaktadır.
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7-Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir?

Kurum öğrencilerin tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini desteklemektedir. Bu alanda yapılan  
tüm  faaliyetlerin  mali  giderleri,  ulaşım,  barınma,  gıda  ve  kıyafet  ihtiyaçları     üniversite tarafından 
karşılanmaktadır

8-Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına 
alınmaktadır?

Sunulan hizmetlerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği, var olan mevzuat çerçevesinde güvence altına 
alındığı gibi rektörlük ve birimlerde kurulan komisyonlar tarafından da izlenmekte ve denetlenmektedir. Bu 
alanda yönerge ihtiyacı bulunmaktadır.

Ç. Araştırma ve Geliştirme 

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

1- Fakültenin araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından 
gerçekleştirileceği belirlenmiş midir?

Fakültenin 2013-2017 Stratejik planında araştırma stratejisi ve hedefleri belirlenmiştir. 

2- Fakültenin araştırma stratejisi, hedefleri nelerdir? Bu hedefler nasıl belirlenmekte ve hangi 
sıklıkla gözden geçirilmektedir?

Fakültenin 2013-2017 Stratejik planında, “Bilimsel faaliyetleri geliştirmek etkinlik ve verimliliğini 
artırmak” şeklinde belirlenen stratejik amaç kapsamında hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 Ulusal ve uluslararası proje, patent, yayın sayısının sürekli artırılması ve niteliğinin ulusal ve 
uluslararası ölçütlere göre geliştirilmesinin teşvik edilmesi,

 Akademik personellerin bilimsel toplantılara katılımlarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi,
 Ulusal/Uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar (konferans, kongre, seminer vb.  etkinlikler) 

düzenlenmesi,
 Bilimsel faaliyetlerin artırılmasına yönelik akademik gelişimin desteklenmesi,
 Lisansüstü çalışmalardan ve bilimsel araştırma projelerinden ulusal ve uluslararası yayın 

çıkarılmasının sağlanması ve teşvik edilmesi.
Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak 7 adet strateji belirlenmiştir. 

3- Fakültenin araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak mı ya da tek bir araştırma 
alanına yönelik olarak mı ele alınmıştır? Kurumun temel araştırma ve uygulama araştırmaya bakışı 
nasıldır?

Kurumun araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak ele alınmıştır. Kurum, yenilikçi, akılcı, 
ilkeli ve sorumlu yaklaşımla Türkiye'nin ve bölgenin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak 
kurumsal yapıyı oluşturmayı hedeflemektedir.

4-Kurum, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde    bulunmakta
mıdır?

a) Araştırmada öncelikli alanları ile ilgili, iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel 
ve/veya sektörel toplantılar düzenlenmekte midir?

Kurum araştırma öncelikli alanları ile ilgili iç ve dış paydaşların önerilerini dikkate alarak belirli 
aralıklarla bilimsel ve sektörel toplantılar yapmaktadır. 

Rekabet gücünü  artırmaya  yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak araştırma 
projelerinin hazırlanması ve  yürütülmesi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 
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5- Kurumun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma 
hizmet) arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? Buna yönelik bir stratejisi var mıdır?

Kurumun araştırma faaliyetleri eğitim öğretim, tez, seminer, panel, konferans, çalıştay  ve yayın olarak 
iç ve dış paydaşlara yansımaktadır. Buna yönelik strateji; yapılan araştırma sonuçlarının eğitim-öğretime 
yansıtılması ve üniversite-toplum işbirliğini güçlendirmek şeklindedir.

6- Kurum, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik altyapının 
ve mali kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik politikalara sahip midir?

Kurum, yeterli olmamakla birlikte, bütçe imkânları çerçevesinde araştırma öncelikleri kapsamında 
yürütülen faaliyetler için gerekli fiziki/teknik altyapı ve mali kaynakların oluşturulması ve uygun şekilde 
kullanımına yönelik politikalara sahip olup bunların yürütülmesi için açık ve net uygulama esasları mevcut 
değildir.

Araştırma Kaynakları

1-Fakültenin fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki 
faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve yeterli midir?

Fakülte bünyesinde eğitim öğretim faaliyeti veren bölümlerdeki mevcut laboratuvar alanı 6.000 m2  olup 
derslik alanların 3.400 m2 bulunmaktadır.

Fakülte içi kaynaklar imkânlar ölçüsünde araştırmacıların hizmetine sunulsa da bunlar yeterli düzeyde 
değildir. Kurum dışı kaynakların araştırma amaçlı kullanımıyla ilgili farkındalığın artırılması bilgilendirme ve 
eğitim verilmesi üniversite araştırma kaynaklarının artırılması gerekmektedir.

Araştırma Kadrosu

1-Kurum, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını nasıl güvence 
altına almaktadır?

Fakülteye araştırma personelinin alımında ve atanmasında YÖK’ün belirlediği kriterler dışında başkaca 
ölçüt kullanılmamaktadır.

2-Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte ve değerlendirilmektedir?

Araştırma kadrosunun yetkinliği, alanlarında yaptıkları bilimsel çalışma ve yayınları ile diğer ilgili 
faaliyetlerine göre ölçülmekte veya değerlendirilmektedir. Ölçüm ve  değerlendirmeler  2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre alanında 
uzman öğretim üyesi veya elemanları raporları doğrultusunda yapılmakta, Dekanlık kurullarınca uygun 
görüldükten sonra KSÜ Rektörünün onayına sunulmaktadır.

3- Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için ne gibi imkânlar 
sunulmaktadır?

Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için KSÜ bünyesinde çeşitli eğitim 
seminerlerine katılım sağlanmaktadır. Araştırma imkânlarındaki eksiklikler KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 
Yönetim Birimi’ne sunulan projelerden alınan desteklerle giderilmektedir. Yine birim dışı kurumlarla 
(TÜBİTAK, Bakanlık gibi) büyük ve küçük çaplı projelerden de etkin şekilde faydalanılmaya çalışılmaktadır. 
Bilimsel proje ve buna bağlı yayınları kaliteli ve başarılı bulunan kadrolara maddi (yapacakları sonraki BAP gibi 
projelerinde destek miktarında iyileştirme, bazı eksik laboratuvar ihtiyaçlarının giderilmesi gibi) ve manevi (web 
sayfası ve yayın organlarında takdir edilmesi gibi) destek verilmektedir.



14Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – İç Değerlendirme Raporu (29.06.2016)

4-Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansını nasıl değerlendirilmektedir?

Fakültemiz  Araştırma Kadrosu içerisinde yer alan araştırmacıların, Araştırma Görevlisi kadrosundan 
Profesör kadrosuna kadar olan atama ve yükseltme sürecindeki araştırma performansları; her bir  aşama 
kaydetmeleri sırasında dosyalarına koydukları ve alanlarında yaptıkları bilimsel çalışma ve yayınları ile diğer 
ilgili faaliyetlerine göre değerlendirilmektedir. Araştırmacıların yaptıkları her bir bilimsel aktivite (bilimsel 
çalışma ve bunlara dayalı yayın) onların performans göstergesi olmakta;  Fakülte Akademik Kadro Ailesi 
içerindeki yerlerini ve kariyerlerini pekiştirmektedir.

C. Yönetim Sistemi
Fakülte Organizasyon Yapısı

Fakültemizin yönetim yapısı Dekan, Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreteri Raportörlüğünde  Fakülte  
Kurulu ve Fakülte Yöetim Kurulu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

1-Fakülte , yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmakta mıdır?

Fakültemiz yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak; tüm birimlerin uyumlu şekilde çalıştığı bir 
yönetim anlayışı olan Matriks yönetim modeli ile Katılımcı yönetim modeli benimsenmektedir.

Kaynakların Yönetimi

1-İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

Fakültemiz İnsan Kaynakları Yönetiminin amacı doğru bir yönetim anlayışıyla; çalışan memnuniyetini 
sağlayarak, etkin, etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmaktır.

İnsan kaynakları yönetimi faaliyetleri, stratejik plan doğrultusunda, işe uygun idari ve akademik insan 
gücü alımını gerçekleştirmek ve insan gücünün birim bünyesinde, çalışan memnuniyeti yüksek bir  şekilde görev 
yapmasına imkân sağlamak amacı ile yürütülmektedir.

Fakültemiz bu hedef ve stratejiler doğrultusunda, yenilikçi, özgürlükçü, esnek ve çok boyutlu bakış 
açısını dil, din, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak, eşitlikçi bir yaklaşımla yansıtarak, kurum 
kültürünün tüm çalışanlar tarafından yaşanmasını, motivasyon ve performanslarının artmasını sağlamak 
amacıyla Eğitim, Performans Değerleme, Ücretleme-Ödüllendirme faaliyetleri yürütmektedir.

2-İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin 
üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir sistem kullanılmaktadır?

Bu bağlamda kurum bünyesinde iç ve dış kaynakları en etkili şekilde kullanmak amacıyla işe alım 
süreçleri başlatmakta, çalışanların kişisel gelişimini desteklemek amacıyla eğitimler düzenlemekte, çalışan 
memnuniyeti ve bağlılığı konularında anketler düzenleyerek insan kaynakları yönetimine yönelik istatistiksel 
ölçümler yapmakta, hizmet ve çalışan kalitesini artırmaya yönelik yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojiler 
kullanmaktadır.

2-Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak 
gerçekleştirilmektedir?

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi Taşınır Mal Yönetmeliği ve KBS modülü ile 
gerçekleştirilmektedir. Her bir harcama biriminin bünyesinde bulunan taşınır ve taşınmazlar bu modüle 
kaydedilmekte, bunların birimlere giriş ve çıkışlarının kontrolleri yine bu modül üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Taşınır Mal Yönetmeliğindeki yeni düzenlemeyle taşınır kaydı yapan  ve kontrolü 
yapanın ayrılması kaynak yönetiminin etkinliğini artırmıştır.
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Bilgi Yönetim Sistemi

1-Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak  üzere nasıl 
bir bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır?

Üniversite bünyesinde birbirinden bağımsız çalışan birden fazla bilgi yönetim sistemi bulunmaktadır. 
İlgili faaliyet alanı için ilgili bilgi yönetim sistemi Fakültemiz tarafından da  kullanılmaktadır. Kullanılan 
yöntemlerin tamamı otomasyon yazılımı şeklinde değildir. Otomasyon yazılımı olarak çalışan sistemlerimiz 
şunlardır:

 Personel bilgi sistemi
 Öğrenci bilgi sistemi
 Elektronik belge yönetim sistemi
 Bilimsel araştırma projeleri yönetim sistemi
 Personel web yönetim sistemi
 Yemekhane otomasyonu
Bazı faaliyet ve süreçler manuel olarak yürütülmektedir. Bu durum da birbiriyle ilişkili olabilecek 

alanlardaki verilerin ortak analizini ve raporlamasını zorlaştırmaktadır.


