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EK.1  KURUM İÇDEĞERLENDİRMERAPORU  

 

KURUM HAKKINDABİLGİLER 
 
 

1. İletişimBilgileri 

Birim Kalite Komisyonu Üyesi: Doç Dr. Selçuk TAKIR 

Tel: 0541 448 58 68 

Adres: Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Şebinkarahisar Yerleşkesi/Ekecek Köyü/Çambaşı Mevkii  28049  Şebinkarahisar/Giresun 

0454 310 17 10 

E-Posta: selcuk.takir@giresun.edu.tr  
 

2. Tarihsel Gelişimi 

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Rektörlük bünyesinde kurulan ve hizmet veren bir 
birim olup, akademik ve idari işlerini takip etmekte ve buna dayalı olarak yayınlanan her türlü Kanunlar, 
Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler ile iş ve işlemlerini yürütmektedir.  

Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu beş kat üzerine, 3,792,25 m2 toplam 
kapalı alana sahiptir. Yüksekokulumuzda Gıda Teknolojisi ve Moda Tasarımı Bölümlerinde normal öğretim ve 
ikinci öğretim olmak üzere toplam 4 programımızda 555 öğrencimiz eğitimine devam etmektedir, Gıda 
Teknolojisi ve Moda Tasarımı Bölümlerine 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibariyle öğrenci alımı durdurulmuş 
olup, 2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılında yeniden öğrenci alımı yapılması planlanmaktadır. 

Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler bünyesinde Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri 
Bölümü,  Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümleri açılmış 
olup 2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılında öğrenci alımı yapılması planlanmaktadır. 

Yüksekokulumuzda 5 öğretim üyesi, 8 öğretim görevlisi, 3 idari personel ve 2 daimi işçi görev 
yapmaktadır.  
           Şebinkarahisar Yerleşkesi 350 dönüm olup; üç yüksekokul, yurtlar, sosyal tesisler, cami ve spor tesisleri 
bulunmaktadır.  
 
3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

A- Misyon ve Vizyon 
1-Misyon 

Ülkemizin ve Milletimizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, ülke ve dünya 
gerçeklerine duyarlı kültürel olarak donanımlı araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek, toplumun ekonomik, 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkıda bulunmak. 
 

2-Vizyon 
Bilgi üretiminde, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda Türkiye’ de önde gelen, mezunları tercih edilen 
ve aranan katılım, şeffaflık ve ölçülebilir odaklı kurumsallaşmanın geliştirdiği uluslararası nitelikte öğrenci ve 
öğretim elemanı yapısına sahip, teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş nitelikli yüksekokullar ile eş 
değer bir eğitim ve araştırma kurumu yapmak, diğer yüksekokullar ile devamlı etkileşim içerisinde ve onlarla 
sürekli olarak iş birliği içerisinde olmaktır. 
 
 3- Değerler  
   

mailto:selcuk.takir@giresun.edu.tr
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- Atatürkçülük 

- Yurtseverlik 

- Anayasaya ve hukuka bağlılık  

- Öğrenci merkezlilik 

- Bilimsellik  

- Etik değerlere bağlılık 

- Katılımcılık   

- Toplumsal yararlılık 

- Güvenilirlik  

- Sorumluluk 

- Akılcılık 

- Saydamlık 

- Evrensellik 

.                                 
 
                                                        
II-AMAÇ VE HEDEFLER 
 

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri 
 
 
 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Stratejik Amaçlar–1 Hedef–1Yüksekokulun Öğretim ve Uygulama 
alanlarının genişletilmesi. 

Hedef–2 Öğretim kalitesinin yükseltilmesi 

Hedef–3 Mezunlara iş olanağının sağlanması 

Stratejik Amaçlar -2 Hedef–1 Sınav tercihlerinde ilk sıralarda yer almak  

Hedef–2 Mevcut durumların daha iyi hale getirilmesi  

 

A. KALİTEGÜVENCESİSİSTEMİ 
•  “Kurum misyon, vizyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?”   

Kurumumuz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olması nedeniyle halihazırda gıda ve moda sektörünün 
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte misyon, vizyon ve hedefler oluşturmuştur. Oluşturulan bu hedefler 
kurumun bağlı olduğu Giresun Üniversitesi’nin misyon, vizyon ve hedefleriyle örtüşmektedir. 
Kurumda kalite düzeyini artırmak için başta öğretim elemanlarının akademik çalışmalarını ve bu 
sayede de akademik yükselmelerini teşvik edecek destekler sağlanmaktadır. Öğretim elemanı başına 
düşen ders yükü ve öğrenci sayıları, mevcut ders yükleri ve öğrenci sayıları göz önünde 
bulundurularak yetersiz öğretim elemanı tahsisi noktasında yıllık çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenci 
kalite ve düzeylerinin artırılmasında mevcut program ve ders içerikleri her yıl güncellenerek (özellikle 
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uygulamalı dersler) öğrenme kalitesi de artırılmaya çalışılmaktadır. Üniversitelerin hedefi olan 
çağdaş eğitim öğretim seviyesine ulaşmaları ancak kurumsal kimliklerini geliştirmeleri, kurumu 
meydana getiren tüm öğelerin niteliklerini ve iç paydaşların kuruma olan bağlılıklarını artırmalarıyla 
mümkün olabilir. Bu bağlamda Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu akademik, idari 
personel ve öğrencilerinin gelişimini destekleyecek ve sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak 
çalışmaları kendine hedef edinmiştir. Kurumun sahip olduğu mevcut mali ve altyapı olanakları, 
bölümler arasında eşit dağıtılarak Yüksekokulumuzun bölümleriyle doğrudan alakalı sanayi kollarında 
çalışacak donanımlı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Kurumumuzun kalite güvence sisteminin 
geliştirilmesi Kalite ve Akreditasyon Komisyonu oluşturulmuş olup, komisyon belirli dönemlerde bir 
araya gelerek çalışmalar yapacaktır. Kalite güvence sisteminin artırımı noktasında komisyon üyeleri 
dışında diğer tüm akademik ve idari personellerin diğer iç ve dış paydaşların görüş ve fikirleri bu 
kapsamda değerlendirilecektir.  
 

•  “Kurum, misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?”   
 
Kurum bünyesinde oluşturulmuş olan Kalite ve Akreditasyon Komisyonu, Staj Komisyonları, 
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Teknik Altyapı Komisyonu ve Eğitim Komisyonu 
üyeleri ile belirli zamanlarda toplantılar düzenlenerek mevcut çalışmalar noktasında geri dönüşler 
alınmaktadır. Her bir komisyonun belirlediği eksiklikler kademeli olarak giderilmeye çalışılarak 
komisyon üyelerinin görev ve sorumlulukları yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle eğitim 
öğretim ve araştırma ve geliştirme basamaklarında oluşan eksiklikler ivedilikle giderilerek kurumun 
misyon ve hedeflerine ulaşılmaya çalışılmaktadır. Akademik personellerin yürüttükleri çalışmalara ait 
bilgiler ilgili komisyonlardan yıllık olarak alınıp değerlendirilerek belirlenen misyon ve hedefe ulaşma 
noktasında yüzdelik katkıları değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. İdari personellerin yürüttükleri 
çalışmalara ait bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerinden geri dönüşler alınarak performansları 
değerlendirilmektedir.  Kurumumuz bünyesinde yer alan mevcut bölümlerde öğretim gören 
öğrencilerin staj performansları, staj yaptıkları kurumlardan belirli aralıklarda staj komisyonu üyeleri 
aracılığıyla değerlendirilerek öğrencilerin eksik olduğu noktalar tespit edilerek belirlenen misyon ve 
hedefe katkısı araştırılmaktadır. Mevcut altyapı ve mali olanaklar yıllık bazda kayıt altına alınarak 
talep ve isteklerin gerçekleştirilme yüzdeleri hesaplanmaktadır. 
 

• “Kurum, geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?” 
 

- Yüksekokulumuz bünyesinde diğer üniversitelerle rekabet edebilir güncel yeni bölümler açılması 
- Mevcut akademik personelin atama ve yükseltilme kriterlerinin iyileştirilmesi 
- İdari personel kadrolarının artırılması ve alanında uzman yeterli personel temini  
- Mevcut altyapı ve mali imkânların iyileştirilmesi  
- Öğrenci kalitesinin artırılması  
- Öğrencilerin öğrenme ve uygulama alanlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen teknik gezilerinin 

sayısının artırılması 
- Öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak ve iş hayatındaki gelişmeler hakkında bilgi edinmelerini 

sağlamak amacıyla düzenlenen konferans ve seminerlerin sayısının artırılması  
 
 

• “Kurum, misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?” 
 

- PLANLAMA: Kurumumuzla ilgili bilgiler, misyon, vizyon, amaç ve hedef politikamız gibi ileriye dönük 
planlamalarımız, tüm iç ve dış paydaşlarımızın ve genel kamuoyunun kolay ulaşabileceği şekilde, web 
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sitemizde yayınlanmaktadır. Yüksekokulumuz Kalite ve Akreditasyon Komisyonu, Kalite Güvence 
çalışmalarını yerine getireceğini taahhüt eder.  
 

- UYGULAMA: Üst Yönetim, iş akışlarının (süreçlerin) ayrıntılı olarak tanımlandığı yönetmelik ve 
yönergeleri, yasalar ve mevzuat şartlarının yanı sıra, öğrenci ve akademik/idari tüm çalışanların 
isteklerinin yerine getirilmesinin önemi açısından tüm çalışanlara her fırsatta aktararak, Kalite 
Yönetim Sisteminin işleyişi hakkında gerekli bilincin oluşmasını sağlar.  
 

- KONTROL: Yüksekokul yönetimi, komisyonların etkinliğini ve verimliliğini, yani performansını, 
periyodik ve sistematik olarak izleyip ölçer, üst yönetime sunar ve ilgili paydaşlarına karşı 
gerektiğinde hesap verebilecek değerlendirmelerini yapar.  
 

- ÖNLEM ALMA: Yukarıda Kontrol başlığı altında bahsedilen ve kurum içinde performans takip amaçlı 
olarak yürütülen tüm ölçme, denetim ve değerlendirme ortamlarında ortaya çıkan iyileştirme 
fırsatları,  ya anında düzeltme, ya geleceği güvence altına almak üzere süreç/yönerge revizyonu veya 
stratejik hedef/politikalarında iyileştirme şeklinde sonuçlanır. 
  
 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

 
A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Stratejik plan kapsamında stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusundaki tüm birimleri 
ve alanları kapsayan uygulamalar sistematik olarak ve kurumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak 
izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.) 
 
 
Kanıtlar: 

1- 2015-2019 Stratejik Planı  
2- Stratejik hedefler 

 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Stratejik Amaçlar–1 Hedef–1Yüksekokulun Öğretim ve Uygulama 
alanlarının genişletilmesi. 

Hedef–2 Öğretim kalitesinin yükseltilmesi 

Hedef–3 Mezunlara iş olanağının sağlanması 

Stratejik Amaçlar -2 Hedef–1 Sınav tercihlerinde ilk sıralarda yer almak  

Hedef–2 Mevcut durumların daha iyi hale getirilmesi  

      
 
 
A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları 
 
Olgunluk Düzeyi: 3 (Kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim 
sistemi alanlarının tümünde tanımlı politikalar doğrultusunda yapılan uygulamalar bulunmaktadır ve bu 
uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarını izlemek için gerekli 
mekanizmalar bulunmamaktadır.   
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Kanıtlar: 
1- Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Oluşturulması 

2-  
 
 
A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 
 
Olgunluk Düzeyi: 3 (Tüm alanlarla ilişkili olarak performans göstergeleri ve anahtar performans göstergeleri 
belirlenmiştir. Ancak bu göstergelerin izlenmesi sistematik olmayan ve tüm alanları kapsamayan şekilde 
yapılmaktadır.) 
 

Kanıtlar:  

1- 2019 Yılı Yüksekokul Faaliyet Raporu  

http://sebinubyo.giresun.edu.tr/tr/page/faaliyet-raporlari/5703 

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

 
A.2.1. Kalite Komisyonu 
 

Olgunluk Düzeyi: 3 (Kalite komisyonunu yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında çalışmalarını kapsayıcı ve 

katılımcı bir yaklaşımla şeffaf olarak yürütmektedir. Ancak bu uygulamalar kurumdaki bütüncül kalite 

yönetimi kapsamında yürütülmemektedir ve uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.) 

 

Kanıtlar:  

1- Yüksekokulumuz Kalite ve Akreditasyon Komisyonu üye dağılımı Akademik Personel, Yüksekokul 

Sekreteri ve Öğrenci Temsilcisi olacak şekilde belirlenmiştir.  

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu  

http://sebinubyo.giresun.edu.tr/tr/page/faaliyet-raporlari/5703
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A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumda tüm birimleri ve süreçleri kapsayan iç kalite güvencesi mekanizmaları, 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.) 
 
Kanıtlar :  
 
SWOT ANALİZİ  
 

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Eğitim – Öğretim Ve Yönetim Faaliyetleri Değişik 

Açılardan İncelenerek Üniversitenin Kuvvetli Yönleri, Zayıf Yönleri, Fırsatları Ve Tehditleri Değerlendirilmiştir.  

Değerlendirme; Eğitim Ve Öğretim, Ders Yükleri, Kariyer Planlaması, Akademisyenlerin 

Değerlendirilmesi, Öğrenci/Akademisyen İletişimi, Destek Birimleri kapsamında yapılmıştır. 

 

Güçlü Yanlar: 

• Yenilikçi fikirler ile eğitimin desteklenmesi  

• Alana yönelik mesleki yabancı dil derslerinin verilmesi 

• Laboratuvar imkânları 

• Eğitimin laboratuvar uygulamaları ile desteklenmesi 

• Genç ve deneyimli akademik personel kadrosu 

• Öğrenci ve akademik/idari personel ilişkilerinin ve iletişimin sağlıklı olması 

• Eğitim öğretim programlarında aktif eğitim uygulamalarına önem verilmesi  

• Bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi  

• Yönetim ve öğrenci ilişkilerinin güçlü olması 

• Kısmi zamanlı öğrenci istihdamı 

• İlçede bulunan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve yöre halkının vermiş olduğu destekler 

 

Zayıf Yönler: 
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 • Yüksekokulumuzun bütçe imkânlarının yetersizliği 

 • Bilimsel araştırmalara verilen mali desteğin yetersiz olması 

 • İlçenin ve bölgenin sosyo-ekonomik yapısı 

 • İlçenin il merkezine olan uzaklığı ve özellikle kış aylarında ulaşımda yaşanan sıkıntılar 

 • Akademik personel temininde yaşanan güçlükler 

 • Mevcut laboratuvarların donanım yetersizliği 

 • Fiziki ve altyapı yetersizlikleri 

 • Bölümlerin tercih edilebilirliğinin azalması 

 • Akademik,  idari ve yardımcı personel sayısının yetersiz olması  

 • Akademik ve idari personelin gelişimine yönelik eğitimlerin yetersizliği 

 • Öğretim elemanı başına düşen ders yükü fazlalığı 

 • İdari personelin iş yükü fazlalığı 

 • Konferans ve toplantı salonu bulunmaması 

 • Sosyal faaliyetlerin desteklenmesine uygun çok amaçlı alanların bulunmaması 

 

Fırsatlar :  

 

 • Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz yönetiminin tüm gelişme ve fırsatlara destek vermesi 

 •  Yüksekokulun bulunduğu ilçede lisans eğitimi veren tek Yüksekokul olması  

 • Uygulamalı eğitim imkânı 

 • Okulun ilçe merkezine yakın, aynı zamanda geniş bir yerleşke alanında bulunması  

 • Yüksekokulumuz akademik kadrosunun genç ve deneyimli olması 

 • Yerel ve Sivil toplum örgütleriyle ortak çalışma olanakları 

 

Tehditler :  

 

 • Bölgenin konumu  

 • İlçenin ve bölgenin sosyo-ekonomik yapısı 

 • İlçenin il merkezine olan uzaklığı ve özellikle kış aylarında ulaşımda yaşanan sıkıntılar 

 • Yüksekokulun bulunduğu ilçede öğrencilere yönelik sosyal imkânların bulunmaması 

 • Mevcut üniversite yerleştirme sistemine bağlı olarak bölümlerin tercih edilebilirliğinin düşmesi 

 • Artan üniversite sayısından dolayı bölümlerin tercih edilebilirliğinin düşmesi 

 • Nitelikli öğrencilerin büyük şehirleri tercih etmesi ve öğrenci kalitesinin düşmesi  
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 • Yeni bölüm açma konusunda yaşanan bürokratik zorluklar 

 • Akademik personel temininde yaşanan güçlükler 

 • Üniversite bilincinin ilçe halkında henüz yerleşmemiş olması 

• Yüksekokul bünyesinde bulunan lisans programlarının, ilçede bulunan meslek yüksekokullarında 

aynı isimle önlisans programlarının bulunması  

• Üniversite mezunu gençlerde işsizliğin artması  

• Öğrencilerin geleceği belirsiz görmesi sebebiyle motivasyonu düşük öğrenci potansiyeli  

• Hedeflere ulaşmada kadro ve bütçe imkanlarındaki yetersizlikler 

• Akademik personel sayısının yetersiz olması, ders yükünün fazla olmasına bağlı olarak personeldeki  

mental yorgunluk ve motivasyon düşüklüğü 

• İdari personel sayısının yetersiz olması, iş yükünün fazla olmasına bağlı olarak personeldeki mental 

yorgunluk ve motivasyon düşüklüğü 

• Akademik ve idari personele yönelik eğitimlerin yetersizliği  

 
 
A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 
 
Olgunluk Düzeyi : 3 (Kurumda kalite güvencesi kültürünü destekleyen, tüm birimleri ve süreçleri kapsayan 
kurumsal kültür ve liderlik anlayışı bulunmakta olup; bu kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden bazı 
sonuçlar elde edilmiştir. Ancak tüm bu uygulamalar kurumdaki bütüncül kalite yönetimi kapsamında 
yürütülmemekte ve bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir. 
 
 

A.3. Paydaş Katılımı 

 
A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme,  yönetim ve 
uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumdaki 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) 
 
 
Kanıtlar: 

1- Paydaşların geri bildirimlerini (şikayet, öneri, memnuniyet vb.) almak için oluşturulmuş Web sayfası, e-

posta şikayet ve öneri formu 

http://sebinubyo.giresun.edu.tr/tr/contact 
 

 

A.4. Uluslararasılaşma 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası 

http://sebinubyo.giresun.edu.tr/tr/contact
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Olgunluk Düzeyi : 2 (Kurumun tanımlı uluslararasılaşma politikası bulunmaktadır. Ancak bu politika 

doğrultusunda gerçekleştirilmiş uygulamalar bulunmamaktadır) 

 

Kanıtlar   

 http://erasmus.giresun.edu.tr/ 

 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 
 
Olgunluk Düzeyi: 2 (Kurumun uluslararasılaşma süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısına ilişkin 
planlamalar bulunmaktadır.  Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır.) 
 
Kanıtlar: 

1- Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten birimler 

        Giresun Üniversitesi –Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

 
A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 
Olgunluk Düzeyi : 3 (Kurumun uluslararaslaşma faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte 
fiziki, teknik ve mali kaynaklar birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır. Ancak bu kaynakların 
kullanımına yönelik sonuçlar izlenmemektedir.) 
 
Kanıtlar 

http://erasmus.giresun.edu.tr/ 

 

http://erasmus.giresun.edu.tr/
http://erasmus.giresun.edu.tr/
http://erasmus.giresun.edu.tr/
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A.4.4. Uluslararasılaşma perfomansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 
 
Olgunluk Düzeyi : 1 (Kurumda uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik 
planlamalar ve tanımlı süreçler bulunmamaktadır.) 
 

B. EĞİTİMVEÖĞRETİM 
B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 
 
Olgunluk Düzeyi : 5 (Paydaşların katılımıyla programların tasarımı ve onayına ilişkin sürdürülebilir ve 
olgunlaşmış uygulamalar kurumun tamamında benimsenmiştir; bu kapsamda kurumun kendine özgü ve 
yenilikçi birçok uygulaması bulunmaktadır ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar tarafından örnek 
alınmaktadır.) 
 
Kanıtlar 

1- Program Açılmasına ilişkin Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı 

http://erasmus.giresun.edu.tr/uploads/pics/226058395c_01.jpg
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2- Yeni Bölüm Açılma Teklif Formları  
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B.1.2.  Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Tüm programların amaçları, çıktıları ve bunların TYYÇ uyumuna ilişkin tüm alanları 
kapsayan uygulamalar, sistematik olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler 
alınmaktadır.) 
 
Kanıtlar 
1- Program Açılmasına ilişkin Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı 
2- Yeni Bölüm Açılma Teklif Formları  
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B.1.3.  Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Tüm programların ders kazanımları ile program çıktıları eşleştirilmesine ilişkin tüm 
alanları kapsayan uygulamalar, sistematik olarak ve kurumun iç kalite güvencesi sistemiyle uyumlu olarak 
izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlem alınmaktadır.) 
 

Kanıtlar 

 
 

 

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) 
 
Olgunluk Düzeyi: 5 (Program yapısı ve dengesine ilişkin kurumsal amaçlar (eğitim-öğretim politikası) 
doğrultusunda, sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalar kurumun tamamında benimsenmiştir. Kurumun 
kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar 
tarafından örnek alınmaktadır.) 
 
Kanıtlar 

1- 

 

2- Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfası  
http://sebinubyo.giresun.edu.tr/ 

http://sebinubyo.giresun.edu.tr/
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https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-

TR&Mod=1&ustbirim=33&birim=2&altbirim=-

1&program=1323&organizasyonId=215&mufredatTurId=932001 

 

https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-

TR&Mod=1&ustbirim=33&birim=4&altbirim=-

1&program=1325&organizasyonId=217&mufredatTurId=932001 

 
3- Ders dağılım dengesi (seçmeli-zorunlu) ve bu kapsamdaki kurum politikası/ilkeleri 
  
http://sebinubyo.giresun.edu.tr/tr/page/egitim-plani/5653 

 

http://sebinubyo.giresun.edu.tr/tr/page/egitim-plani/3919 
 

 
 
B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Tüm programlarda uygulanan öğrenci iş yükü uygulaması,  sistematik olarak 
izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.) 
 
 
Kanıtlar: 

1- Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış ve paydaşlarla paylaşılmış olması, 

http://sebinubyo.giresun.edu.tr/tr/page/egitim-plani/5653 

http://sebinubyo.giresun.edu.tr/tr/page/egitim-plani/3919 

 

2- Diploma Eki 

https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=33&birim=2&altbirim=-1&program=1323&organizasyonId=215&mufredatTurId=932001
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=33&birim=2&altbirim=-1&program=1323&organizasyonId=215&mufredatTurId=932001
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=33&birim=2&altbirim=-1&program=1323&organizasyonId=215&mufredatTurId=932001
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=33&birim=4&altbirim=-1&program=1325&organizasyonId=217&mufredatTurId=932001
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=33&birim=4&altbirim=-1&program=1325&organizasyonId=217&mufredatTurId=932001
https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=33&birim=4&altbirim=-1&program=1325&organizasyonId=217&mufredatTurId=932001
http://sebinubyo.giresun.edu.tr/tr/page/egitim-plani/5653
http://sebinubyo.giresun.edu.tr/tr/page/egitim-plani/3919
http://sebinubyo.giresun.edu.tr/tr/page/egitim-plani/5653
http://sebinubyo.giresun.edu.tr/tr/page/egitim-plani/3919
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B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Tüm programlarda tasarlanan ölçme ve değerlendirme sistemine ilişkin 
uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.) 
 

Kanıtlar 

http://oidb.giresun.edu.tr/tr/page/yonetmelikler-yuksekogretim-kurumu/2746 

Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

https://ubs.giresun.edu.tr/ (Öğrenci Bilgi Sistemi / Bilgi paketlerinin girilmesi) 

 

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) 
 
Olgunluk Düzeyi : 5 (Kurumsal amaçlar doğrultusunda ve sürdürülebilir şekilde yürütülen öğrenci kabulü ve 
önceki öğrenimin tanınması ve kredilendirilmesi uygulamaları kurumun tamamında benimsenmiştir;  
kurumun bu kapsamda kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir 
kısmı diğer kurumlar tarafından örnek alınmaktadır.) 
 

http://oidb.giresun.edu.tr/tr/page/yonetmelikler-yuksekogretim-kurumu/2746
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.15197&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
https://ubs.giresun.edu.tr/
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B.2.2. Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması 
 
Olgunluk Düzeyi :5 (Kurumsal amaçlar doğrultusunda ve sürdürülebilir şekilde yürütülen diploma, derece ve 
diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin 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 

• Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci 
sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler 

• Giresun Üniversitesi Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 
Arasında Geçiş, Çift Anadal,Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması  İlişkin  Uygulama 
esasları Yönergesi 
 

• Diplomaeki 

•  
 

http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/y%C3%B6nergeler/2018-yatay_gecis_yeni.pdf
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/y%C3%B6nergeler/2018-yatay_gecis_yeni.pdf
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/y%C3%B6nergeler/2018-yatay_gecis_yeni.pdf
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/y%C3%B6nergeler/2018-yatay_gecis_yeni.pdf
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B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, araştırma/öğrenme odaklı) 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Öğrenme-öğretme süreçlerinde aktif ve etkileşimli öğrenci katılımını sağlayan güncel, 
disiplinlerarası çalışmaya teşvik eden ve araştırma/öğrenme ve öğrenci odaklı öğretim yaklaşımı 
uygulamalarından elde edilen bulgular,  sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte 
ve izlem sonuçlarına göre önlem alınmaktadır.) 
 
 
B.3.2. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre farklılaştırılmış 
alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi) 
 
Olgunluk Düzeyi : 5 (Kurumsal amaçlar doğrultusunda ve sürdürülebilir şekilde yürütülen öğrenci merkezli 
ölçme ve değerlendirmeye ilişkin 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 :  
 
http://oidb.giresun.edu.tr/tr/page/yonetmelikler-yuksekogretim-kurumu/2746 

Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

http://oidb.giresun.edu.tr/tr/page/yonetmelikler-yuksekogretim-kurumu/2746
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.15197&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
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https://ubs.giresun.edu.tr/ (Öğrenci Bilgi Sistemi / Bilgi paketlerinin girilmesi) 

 
B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve öneri 
sistemleri) 
 
Olgunluk Düzeyi : 2 (Kurumda öğrencilerin geri bildirimlerinin (ders, dersin öğretim elemanı, diploma 
programı, hizmet ve genel memnuniyet seviyesi, vb.) alınmasına ilişkin mekanizmalar oluşturulmuştur. 
Ancak hiç uygulama yoktur veya tüm birimleri kapsamayan uygulamalar vardır.) 
 
B.3.4. Akademik danışmanlık 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumda akademik danışmanlığa ilişkin yürütülen uygulamalardan elde edilen bulgular, 
sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.) 
 
Kanıtlar 

 

 
B.4. Öğretim Elemanları 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Atama, yükseltme ve görevlendirmeye ilişkin uygulanan kriterlerin sonuçları, sistematik 
olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.) 
 
Kanıtlar 

 

https://ubs.giresun.edu.tr/
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B.4.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal geliştirme, 
yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi) 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumun öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere gerçekleştirilen 
uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.) 
 
Kanıtlar 

• Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (Atama-
yükseltme kriterleri vb.) 
 

 Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 
 
B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 
 
Olgunluk Düzeyi : 2 (Öğretim kadrosunu teşvik ve ödüllendirme mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik 
planlar bulunmaktadır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm 
alanları kapsamayan bazı uygulamalar bulunmaktadır.) 
 
B.5. Öğrenme Kaynakları 

B.5.1. Öğrenme kaynakları 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumda tüm birimlerindeki uygun nicelik ve nitelikte, erişilebilir öğrenme kaynakları 
sağlamak üzere öğrenme kaynakları yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, 
sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve 
ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir.) 
 

 
B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumun tüm birimlerinde uygun nicelik ve nitelikte sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetler kurumsal olarak yönetilmektedir (yürütmek üzere destekler sağlanmakta, idari örgütlenme 
bulunmakta vb.). Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem 
sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda 
kaynaklar çeşitlendirilmektedir.) 
 
Kanıtlar 

Moda Tasarım Topluluğu  

Akademik Danışmanı : Öğr.Gör. Mehmet KILINÇ 

Topluluk Başkanı : Ebral ÖCAL 

1- Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi 
2- Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi  

http://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf
http://sksdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/sksdb-giresun-edu-tr/%C3%96%C4%9Frenci%20Topluluklar%C4%B1%20Kurulu%C5%9F%20%C4%B0%C5%9Fleyi%C5%9F%20Y%C3%B6nergesi/Topluluk_Y%C3%B6nergesi-17.10.2019.docx
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- 28 Mart 2019 tarihinde Moda Tasarımcısı Tanju BABACAN ve Özlem KAYA’nın katılımıyla "Moda 

Koleksiyonu Hakkında Bilgiler ve Defile Süreçleri" isimli konferans düzenlenmiştir. (Katılımcı sayısı : 

150 kişi) 

- 26-27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Moda Tasarımı Bölümü öğrencileriyle İstanbul’a kültür, sanat ve 

teknik gezi düzenlenmiştir. (Katılımcı Sayısı : 40 Kişi) 

- 10 Aralık 2019 tarihinde Moda Tasarımcısı Hasan KOCA’nın konuşmacı olarak katılacağı “Moda 

Tasarımında Kariyer Planlaması” konulu konferans düzenlenecektir. (Katılımcı Sayısı : 200 Kişi) 

- 25 Aralık 2019 tarihinde Doç.Dr. Mehmet ÖZMENLİ ve Dr.Öğr.Üyesi Nazım KURUCA’nın konuşmacı 

olarak katılacağı “TBMM’nin 100. Yılı ve Şebinkarahisar” konulu konferans düzenlenecektir. (Katılımcı 

Sayısı : 200 Kişi) 

 
3- Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi  
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B.5.3. Tesis ve altyapılar (Yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları, mediko vs.) 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumun tüm birimlerinde uygun nitelik ve nicelikteki tesis ve altyapı sağlamak üzere 
fiziksel kaynaklar ve mekânlar bütünsel olarak yönetilmektedir. Tüm tesis ve altyapıların kullanımına ilişkin 
sonuçlar sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler 
alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir.) 
 
Kanıtlar 

1- Yemekhane Denetim Raporu  
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B.5.4. Engelsiz üniversite 
 
Olgunluk Düzeyi : 2 (Engelsiz üniversite uygulamalarına ilişkin planlama vardır. Ancak bu planlar 
doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm birimleri kapsamamaktadır.) 
 
B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 
 
Olgunluk Düzeyi : 2 (Kurumda uygun nitelik ve nicelikte rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer 
hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin planlama vardır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar 
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bulunmamaktadır veya tüm alanları kapsamamaktadır.) 
 
Kanıtlar 

http://kaybimer.giresun.edu.tr 
 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim programlarını da 
kapsamaktadır.) 
 
Olgunluk düzeyi: 4 (Kurumda tüm programların çıktıları sistematik olarak (yıllık ve program süresinin 
sonunda periyodik olarak) ve kurumsal amaçlar doğrultusunda (eğitim-öğretim politikası ve amaçları) 
izlenmektedir. Bu izleme sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek güncellemeler yapılmaktadır.) 
 
Kanıtlar 

 

B.6.2. Mezun izleme sistemi 

 
Olgunluk Düzeyi : 3 (Mezun izleme sistemine ilişkin tüm programları kapsayan uygulamalar vardır ve 

bunlardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların değerlendirilmesi ve karar almalarda 

kullanılması gerçekleştirilmemiştir) 

  

Kanıtlar 

https://mbs.giresun.edu.tr/ 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

 
C.1. Araştırma Stratejisi 

 
C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumda tüm birimler tarafından benimsenmiş araştırma politikası, stratejisi ve 
hedefleri ile ilgili uygulamalar, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre tüm alanları ve 
programları kapsayan önlemler alınmaktadır.) 
 

C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 
 
Olgunluk Düzeyi : 3 (Kurumunda tüm alanları kapsayıcı şekilde araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve 
organizasyonel yapısı kurumsal tercihler yönünde uygulamaya konularak bazı sonuçlar elde edilmiştir. 
Ancak bu sonuçlar izlenmemektedir.)  
 
C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumda araştırma çıktıları;  yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkili olarak 
sistematik ve kurumun iç kalite güvencesi sistemiyle uyumlu olarak izlenmekte ve izlem sonuçlarını 

http://kaybimer.giresun.edu.tr/
https://mbs.giresun.edu.tr/
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paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlem alınmaktadır.) 
 
C.2 Araştırma Kaynakları 

 
C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali  
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumda araştırma kaynakları, öncelikli araştırma alanlarını destekleyecek ve tüm 
birimleri/alanları kapsayacak şekilde yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, 
sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve 
ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir.) 
 
 
C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumda üniversite içi kaynaklar, öncelikli araştırma alanlarını destekleyecek ve 
erişilebilir şekilde yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak 
izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler 
doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir) 
 

Kanıtlar 

http://bap.giresun.edu.tr/ 

BAP Yönergesi 

 

 

 
 
C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kurumsal amaçlar doğrultusunda 

http://bap.giresun.edu.tr/
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sürdürebilmek için üniversite dışı kaynakların kullanımını destekleyen uygulamalardan elde edilen bulgular, 
sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.) 
 
 
C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-docimkanları 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumda araştırma politikası, hedefleri ve stratejileri ile uyumlu ve destekleyen doktora 
ve post-doc programlarının çıktıları düzenli olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.) 
 
 

C.3. Araştırma Yetkinliği 

 
C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 
 
Olgunluk Düzeyi: 4 (Kurumda, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin değerlendirilmesine ve 
geliştirilmesine yönelik uygulamalar düzenli olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.) 
 
Kanıtlar 

1- Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 

 

C.3.2. Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde kurum içi ve kurumlar arası ortak programlar 
ve ortak araştırma birimleri ile araştırma ağlarına katılım ve işbirlikleri kurma gibi çoklu araştırma faaliyetler 
ve uygulamalar düzenli olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler 
alınmaktadır.) 

 
C.4. Araştırma Performansı 
 
C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 
 
Olgunluk Düzeyi : 1 (Kurumda öğretim elemanlarının araştırma performansının izlenmesine ve 
değerlendirmesine yönelik uygulamalar bulunmamaktadır.) 
 
C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi 
 
Olgunluk Düzeyi : 1 (Kurumda araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik 
uygulamalar bulunmamaktadır.) 
 
 
C.4.3. Araştırma bütçe performansı 
 
Olgunluk Düzeyi: 3 (Kurumun araştırma bütçe performansını izlemeye ve değerlendirmeye ilişkin 
uygulamalar bulunmaktadır. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir veya karar almalarda 
kullanılmamaktadır.) 

http://pdb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/pdb-giresun-edu-tr/Dok%C3%BCmanlar/Y%C3%B6nergeler/G%C4%B0RESUN%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME%20VE%20ATANMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0%20(21.03.2019)%20(1).pdf
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D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 
 

Olgunluk Düzeyi : 2 (Kurumun, toplumsal katkı faaliyetlerinde izleyeceği ilkeleri, öncelikleri ve 

kaynaklarını yönetmedeki tercihlerini ifade eden toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

bulunmaktadır. Ancak bunları hayata geçirmek üzere mekanizmalar veya uygulamalar bulunmamaktadır.) 

 
 
D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 
 
Olgunluk Düzeyi : 1 (Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlaması 
bulunmamaktadır.) 
 
 
D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

 
D.2.1. Kaynaklar 
 
Olgunluk Düzeyi : 1 ( Kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte 
fiziki, teknik ve mali kaynakları bulunmamaktadır.) 
 
 
D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

 
D.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 
 
Olgunluk Düzeyi: 1 (Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik 
uygulamalar bulunmamaktadır.) 
 
 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 
E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

 
E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 
 
Olgun Düzeyi: 4 (Kurumunda tüm birimleri ve alanları kapsayan 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.) 
 
Kanıtlar 

• Yönetim modeli ve organizasyon şeması 
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E.1.2. Süreç yönetimi 
 
Olgunluk Düzeyi : 3 (Kurumda tüm birimleri ve alanları kapsayacak şekilde tüm süreçler tanımlanmıştır ve 

tüm uygulamalar süreçler doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Ancak süreç performans 

sonuçları izlenmemekte veya süreç performans sonuçları karar almalarda kullanılmamaktadır.  ) 
 

E.2. Kaynakların Yönetimi 

 
E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 
 
Olgunluk Düzeyi: 2 (Kurumda insan kaynakları yönetimi politikası ile bununla uyumlu olarak tanımlanmış 
süreçleri bulunmaktadır. Ancak bunları hayata geçirmek üzere mekanizmalar veya uygulamalar 
bulunmamaktadır.  ) 
 
 
E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumda tüm alanları kapsayacak şekilde yürütülen finansal kaynakların yönetimi 
uygulamalarına ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları 
paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.) 
 
 

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 
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E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi 
 
Olgunluk Düzeyi: 4 (Kurumda tüm süreçleri destekleyen entegre bilgi yönetim sistemine ve kullanımına 
ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla 
birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda güncellemeler 
gerçekleştirilmektedir.) 
 
Kanıt : 
 
Elektronik Belge Yönetimi Sistemi, Netiket Personel Bilgi Sistemi ve Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımları ile veri  
girişlerini sağlanmaktadır. Sisteme girilen veriler güvenli bir şekilde yedeklenmektedir.  
 
https://belgenet.giresun.edu.tr 
 
NHR Özlük İşleri Web Otomasyonu 

 
https://ubs.giresun.edu.tr/  
 
E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumda bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar sistematik 
olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.) 
  
Kanıt : 
 
https://belgenet.giresun.edu.tr 
 
NHR Özlük İşleri Web Otomasyonu 

 
https://ubs.giresun.edu.tr/  
 
 
E.4. Destek Hizmetleri 

E 4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 
 
Olgunluk Düzeyi:  3 (Kurumda, dışarıdan temin edilen tüm mallardan ve destek hizmetlerinden beklenen 
kalite düzeylerinin iç kalite güvence sistemi kapsamında planlanması, değerlendirilip iyileştirilmesi yönünde 
uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarda 
kullanılmamaktadır.  ) 
 
Kanıtlar : 
 
Kurum dışından alınan mal ve hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterler ilgili mevzuata göre idarenin 
öncelikleri kapsamındaki ihtiyaçlarına göre belirlenir. Belirlenen ihtiyaçlar kamu ihale mevzuatı kapsamında 
tedarik edilmektedir. Kurum dışından alınan hizmetlerin kalitesi yüklenici firmaların hizmet alanlarıyla ilgili 
denetim ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılarak sözleşme hükümlerinin uygulanması sağlanmakta olup, 
teknik şartnameye uygunluğu yaptıran, birimimizce oluşturulan muayene kabul komisyonları tarafından 
yapılan incelemeden sonra teslim alınmaktadır.  
 

https://belgenet.giresun.edu.tr/
https://ubs.giresun.edu.tr/
https://belgenet.giresun.edu.tr/
https://ubs.giresun.edu.tr/
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4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
Muayene Kabul Komisyonları Oluşturulması 
Teknik Şartname Düzenlenmesi  
 
E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik  

E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme 
 
Olgunluk Düzeyi : 4 (Kurumun kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin bulgular izlenmekte,   paydaş 
görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.) 
 
 
E.5.2. Hesap verme yöntemleri 
 
Olgunluk Düzeyi: 4 (Kurumun hesap verme faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgular izlenmekte, paydaş 
görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.) 
 
 
Kanıtlar 

1- İç Denetim Raporları vb.  

 
 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
 
  SWOT ANALİZİ  
 

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Eğitim – Öğretim Ve Yönetim Faaliyetleri Değişik 

Açılardan İncelenerek Üniversitenin Kuvvetli Yönleri, Zayıf Yönleri, Fırsatları Ve Tehditleri Değerlendirilmiştir.  

Değerlendirme; Eğitim Ve Öğretim, Ders Yükleri, Kariyer Planlaması, Akademisyenlerin 

Değerlendirilmesi, Öğrenci/Akademisyen İletişimi, Destek Birimleri kapsamında yapılmıştır. 

 

Güçlü Yanlar: 

• Yenilikçi fikirler ile eğitimin desteklenmesi  

• Alana yönelik mesleki yabancı dil derslerinin verilmesi 

• Laboratuvar imkânları 

• Eğitimin laboratuvar uygulamaları ile desteklenmesi 

• Genç ve deneyimli akademik personel kadrosu 

• Öğrenci ve akademik/idari personel ilişkilerinin ve iletişimin sağlıklı olması 

• Eğitim öğretim programlarında aktif eğitim uygulamalarına önem verilmesi  

• Bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi  
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• Yönetim ve öğrenci ilişkilerinin güçlü olması 

• Kısmi zamanlı öğrenci istihdamı 

• İlçede bulunan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve yöre halkının vermiş olduğu destekler 

 

Zayıf Yönler: 

 • Yüksekokulumuzun bütçe imkânlarının yetersizliği 

 • Bilimsel araştırmalara verilen mali desteğin yetersiz olması 

 • İlçenin ve bölgenin sosyo-ekonomik yapısı 

 • İlçenin il merkezine olan uzaklığı ve özellikle kış aylarında ulaşımda yaşanan sıkıntılar 

 • Akademik personel temininde yaşanan güçlükler 

 • Mevcut laboratuvarların donanım yetersizliği 

 • Fiziki ve altyapı yetersizlikleri 

 • Bölümlerin tercih edilebilirliğinin azalması 

 • Akademik,  idari ve yardımcı personel sayısının yetersiz olması  

 • Akademik ve idari personelin gelişimine yönelik eğitimlerin yetersizliği 

 • Öğretim elemanı başına düşen ders yükü fazlalığı 

 • İdari personelin iş yükü fazlalığı 

 • Konferans ve toplantı salonu bulunmaması 

 • Sosyal faaliyetlerin desteklenmesine uygun çok amaçlı alanların bulunmaması 

 

Fırsatlar :  

 • Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz yönetiminin tüm gelişme ve fırsatlara destek vermesi 

 •  Yüksekokulun bulunduğu ilçede lisans eğitimi veren tek Yüksekokul olması  

 • Uygulamalı eğitim imkânı 

 • Okulun ilçe merkezine yakın, aynı zamanda geniş bir yerleşke alanında bulunması  

 • Yüksekokulumuz akademik kadrosunun genç ve deneyimli olması 

 • Yerel ve Sivil toplum örgütleriyle ortak çalışma olanakları 

 

Tehditler :  

 • Bölgenin konumu  

 • İlçenin ve bölgenin sosyo-ekonomik yapısı 

 • İlçenin il merkezine olan uzaklığı ve özellikle kış aylarında ulaşımda yaşanan sıkıntılar 

 • Yüksekokulun bulunduğu ilçede öğrencilere yönelik sosyal imkânların bulunmaması 



 

 
 

38 

" 

 • Mevcut üniversite yerleştirme sistemine bağlı olarak bölümlerin tercih edilebilirliğinin düşmesi 

 • Artan üniversite sayısından dolayı bölümlerin tercih edilebilirliğinin düşmesi 

 • Nitelikli öğrencilerin büyük şehirleri tercih etmesi ve öğrenci kalitesinin düşmesi  

 • Yeni bölüm açma konusunda yaşanan bürokratik zorluklar 

 • Akademik personel temininde yaşanan güçlükler 

 • Üniversite bilincinin ilçe halkında henüz yerleşmemiş olması 

• Yüksekokul bünyesinde bulunan lisans programlarının, ilçede bulunan meslek yüksekokullarında 

aynı isimle önlisans programlarının bulunması  

• Üniversite mezunu gençlerde işsizliğin artması  

• Öğrencilerin geleceği belirsiz görmesi sebebiyle motivasyonu düşük öğrenci potansiyeli  

• Hedeflere ulaşmada kadro ve bütçe imkanlarındaki yetersizlikler 

• Akademik personel sayısının yetersiz olması, ders yükünün fazla olmasına bağlı olarak personeldeki  

mental yorgunluk ve motivasyon düşüklüğü 

• İdari personel sayısının yetersiz olması, iş yükünün fazla olmasına bağlı olarak personeldeki mental 

yorgunluk ve motivasyon düşüklüğü 

• Akademik ve idari personele yönelik eğitimlerin yetersizliği  
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EK.2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

Gösterge Açıklama 

Kuruma Ait Bilgiler  

1. Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı 
(m2)  

Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2) : 770 (m2) 
Araştırma alanları (Lab. vb.) miktarı (m2): 298770 (m2) 
İdari alanların miktarı (m2): 326 (m2) 
Sosyal alanların (Kantin, Kafeterya, Yemekhane, Spor alanı vb.) miktarı (m2): 165 (m2) 
Diğer alanlar: 2233,25  (m2) 
 
TOPLAM: 3792,25 (m2) 

2. Araştırma alanları (Lab. vb.) miktarı 
(m2)  

3. İdari alanların miktarı (m2)  

4. Sosyal alanların (Kantin, Kafeterya, 
Yemekhane, Spor alanı vb.) miktarı 
(m2)  

5. Diğer alanlar 

6. Açıköğretim Programlarına Kayıtlı 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı  

- 

7. Açıköğretim Programlarına Kayıtlı 
Lisans Öğrenci Sayısı  

- 

8. Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı  - 

9. Tezsiz Yüksek Lisans yapan Öğrenci 
Sayısı  

- 

10. Üniversiteden ayrılan ön lisans 
öğrenci sayısı 

Üniversiteden ayrılan (mezunlar hariç)  lisans öğrenci sayısı : 39 

11. Üniversiteden ayrılan lisans öğrenci 
sayısı 

12. Üniversiteden ayrılan yüksek lisans 
öğrenci sayısı 

13. Üniversiteden ayrılan doktora 
öğrenci sayısı 

14. Önlisans Programlardaki Öğretim 
Üyesi Sayısı  
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15. Önlisans Programlardaki Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Sayısı 

Lisans Programlardaki Öğretim Üyesi Sayısı    4/7 
 

16. Lisans Programlardaki Öğretim 
Üyesi Sayısı  

17. Lisans Programlardaki Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Sayısı 

18. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı 
Sayısı  

19. Toplam İdari Personel Sayısı  3 

20. İdari Personel Sayısı 

 
 
3 
 
 
 
 

Gösterge Açıklama 

A. Kalite Güvencesi Sistemi  

1. Kalite kültürünü yaygınlaştırma 
amacıyla ilgili yılda kurumunuzca 
düzenlenen faaliyet (toplantı, çalıştay 
vb.) sayısı  

-  

2. Kurumun iç paydaşları ile kalite 
süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği 
yıllık geribildirim ve değerlendirme 
toplantılarının sayısı  

- 

3. Kurumun dış paydaşları ile kalite 
süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği 
yıllık geribildirim ve değerlendirme 

- 
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toplantılarının sayısı  

4. Akademik personel memnuniyeti (% 
olarak)  

- 

5. İdari personel memnuniyet oranı (% 
olarak)  

- 

6. Öğrencinin genel memnuniyeti (% 
olarak)  

- 

7. Erasmus Gelen öğretim elemanı sayısı 

Erasmus Giden öğretim elemanı sayısı : 2 
8. Erasmus Giden öğretim elemanı sayısı 

9. Mevlana Gelen öğretim elemanı 

10. Mevlana Giden öğretim elemanı 

Gösterge Açıklama 

B. Eğitim ve Öğretim    

1. Program bilgi paketini tamamlamış 
Kurumun web sayfasından izlenebilen 
Ön Lisans/Lisans/YL/Doktora programı 
sayısı) / (toplam programı sayısı) 'na 
oranı 

Program bilgi paketi içeriği tamamlanmış (eksiksiz) program sayısınıntüm program sayısına 
oranını giriniz.  

2. Öğrencilerin kayıtlı oldukları 
programdan memnuniyet oranı (% 
olarak) (Öğrenme-öğretme 
yönteminden-Genel yetkinliklerin 
kazandırılmasından-) 

- 

3. Çift ana dala izin veren lisans 
programı sayısı  

- 

4. Yan dala izin veren lisans programı 
sayısı  

- 

5. Çift ana dal yapan lisans öğrenci sayısı  - 
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6. Yan dal yapan lisans öğrenci sayısı  - 

7. (Yüksek lisansa kabul edilen öğrenci 
sayısı) / (Yüksek lisansa başvuran 
öğrenci sayısı) oranı 

- 

8. (Doktora programlarına kabul edilen 
öğrenci sayısı) / (Doktora 
programlarına başvuran öğrenci 
sayısı) oranı 

- 

9. Disiplinlerarası tezli yüksek lisans 
program sayısı  

- 

10. Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans 
program sayısı  

- 

11. Disiplinlerarası doktora program sayısı  - 

12. (Lisans programlarına yerleşen 
öğrenci sayısı) / (Lisans programlarını 
tercih eden toplam öğrenci sayısı) 
oranı  

- 
 

13. Kurumda eğiticilerin eğitimine yönelik 
düzenlenen program sayısı 

- 

14. Kurumda eğiticilerin eğitimi programı 
kapsamında eğitim alan öğretim üyesi  

- 

15. Kurumda yürütülen eğiticilerin eğitimi 
programından memnuniyet oranı (% 
olarak)  

- 

16. Öğretim Üyesi değerlendirme anketi 
ortalaması (öğrenci 
değerlendirmeleri) (% olarak)  

- 

17. Akademik danışman değerlendirme 
anketi ortalaması (öğrenci 
değerlendirmeleri) 

- 
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18. Tez yönetimi (devam eden yüksek 
lisans ve doktora tez yönetimleri) 

- 

19. Ders veren öğretim elemanlarının 
haftalık ders saati sayısının iki 
dönemlik ortalaması 

Gıda Teknolojisi Bölümü : 11,57 
Moda Tasarımı Bölümü : 25 

20. (Toplam derslik alanı) / (Toplam 
öğrenci sayısı) oranı 

770/539 

21. (Kurum kütüphanesinde mevcut 
(basılı) toplam kaynak sayısı) / 
(Öğrenci sayısı) oranı  

- 

22. (E-kaynak) / (Öğrenci Sayısı) oranı 
Öğrenciler tarafından elektronik ortamda ulaşılabilen toplam kaynak sayısının toplam 
öğrenci sayısına oranını giriniz. 

23. Kulüp (Topluluk) sayısı 1 

24. Kulüp faaliyetlerine katılan öğrenci 
sayısı 

50 

25. Öğrenci proje ekipleri (Güneş arabası, 
hidromobil, İHA, elektrikli araç, vb.) 
sayısı 

- 

26. YKS Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzunda akredite 
olduğu belirtilen lisans programı sayısı 

- 

27. Akran değerlendirilmesi yapılan 
(Akredite olmayan programlarda 
sürekli iyileştirme (PUKÖ) çevrimlerini 
kapatan) program sayısı 

- 

28. Öz değerlendirme yapılan program 
sayısı 

- 

29. İş dünyasının, mezunların yeterlilikleri 
ile ilgili memnuniyet düzeyi (% olarak)  

- 

30. (TUS sınavında yerleşen mezun - 
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sayısı)/(TUS sınavına giren mezun 
sayısı) oranı  

31. (DUS sınavında yerleşen mezun 
sayısı)/(DUS sınavına giren mezun 
sayısı) oranı  

- 

32. (EUS sınavında yerleşen mezun 
sayısı)/(DUS sınavına giren mezun 
sayısı) oranı 

- 

33. İşe yerleşmiş mezun sayısı  - 

34. Lisansüstü öğrenime devam eden 
mezun oranı 

- 

35. Mezun derneğine üye sayısı - 

36. (Normal öğrenim süresi içinde mezun 
olan öğrenci sayısı) / (Normal öğrenim 
süresi içinde mezun olması gereken 
öğrenci sayısı) oranı  

84/93 

Gösterge Açıklama 

4. Araştırma ve Geliştirme  

1. Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve 
A&HCI endeksli dergilerde ortalama 
yıllık yayın sayısı  

5/4 

2. Öğretim üyesi başına uluslararası iş 
birliği ile yapılan SCI, SSCI ve A&HCI 
endeksli dergilerde ortalama yıllık 
yayın sayısı  

- 

3. Bilimsel yayın puanı (her bir yayın için 2,45 
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ilgili dergi güncel etki faktörü yazılarak 
alt alta toplanmasıyla elde edilen 
toplam etki puanının toplam yayın 
sayısına oranını ifade etmektedir.)  

4. Atıf puanı   21/4 

5. Öğretim üyesi başına tamamlanan 
ortalama yıllık dış destekli proje sayısı 

- 
 

6. Öğretim üyesi başına devam eden dış 
destekli proje sayısı 

- 

7. Tamamlanan dış destekli projelerin 
ortalama yıllık toplam bütçesi 

- 
 

8. Devam eden dış destekli projelerin 
toplam bütçesi 

- 

9. Devam eden dış destekli toplam proje 
bütçesinin devam eden dış destekli 
proje sayısına oranı 

- 

10. Öğretim üyesi başına tamamlanan 
ortalama yıllık uluslararası işbirlikli 
proje sayısı  

- 
 

11. Öğretim üyesi başına devam eden 
uluslararası işbirlikli proje sayısı  

- 

12. Uluslararası işbirlikli projelerin toplam 
bütçesi  

- 

13. Devam eden uluslararası işbirlikli 
projelerin toplam bütçesi  

- 

14. Sonuçlanan Patent, faydalı model 
veya tasarım sayısı 

 
- 

15. Öğretim üyesi başına ortalama yıllık 
uluslararası patent belge sayısı  

- 

16. Öğretim üyesi başına ortalama yıllık - 
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faydalı model ve endüstriyel tasarım 
sayısı  

22. Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi 
sayısı  

- 

23. TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi 
sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)  

- 

24-Uluslararası ödüller  - 

Gösterge Açıklama 

5. Toplumsal Katkı  

1. Bütçesi olan ve kurumun kendi 
yürüttüğü sosyal sorumluluk 
projelerinin sayısı 

- 

2. Bütçesi olan ve Sanayi işbirliği ile 
yürütülen sosyal sorumluluk 
projelerinin sayısı 

- 

3. Bütçesi olan ve Kamu kurumları ile 
yürütülen sosyal sorumluluk 
projelerinin sayısı 

- 

4. SEM yıllık eğitim saati  
- 
 

5. Yıllık eğitim alan kişi sayısı - 

6. Yıllık eğitim kişi-saat (…kişi x saat) - 

7. Toplumsal katkı faaliyeti alan 
katılımcıların memnuniyet oranı (% 
olarak) 

- 

Gösterge Açıklama 

6. Yönetim Sistemi  

1. Merkezi Bütçe - 
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2. Öğrenci Gelirleri - 

3. Araştırma Gelirleri 
- 

 

4. Topluma Hizmet Gelirleri - 

5. Bağışlar - 

6. Personel Giderleri 1632899,51 

7. Eğitim Giderleri - 

8. Araştırma Giderleri - 

9. Topluma Hizmet Giderleri - 

10. Yönetim Giderleri 62054,07 

11. Yatırım Giderleri 2891,00 
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