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Tarihsel 
Fen Bilimleri Enstitüsü,  Sütçü imam Üniversitesi   
olarak 03.07.1992 tarih ve 3837      

 26. maddesi  yüksek lisans  ve doktora   
 

Misyon, Vizyon,  ve Hedefler 

            Misyon:  bilime  yapacak düzeyde bilgi üretmek,   ve 
  bilim  ve uzmanlar olarak  gelecek nesiller için  ve  

konusunda her zaman öncü ve yenilikçi  ile ideal bir enstitü olma   bir 
 

            Vizyon: Fen Bilimleri   düzeyde   bilim teknolojiye  
bulunabilecek düzeyde  küresel dünyada ülkesini ve üniversitesini daima ileriye  gayreti 
içinde olan bilim  ve uzman  bir kurum  

 ilkesine dayanan,  önem veren, güvenilir,  insan   kaliteli, 
lider, yenilikçi, sürekli   dinamik, mükemmeliyetçi,  topluma  yol gösterici, 
verimli, çevreye   ve memnuniyet   
 

Hedefler:
1.  ve  süreçlerini ve  
2. Bilimsel faaliyetleri  etkinlik ve   
3. Kurumsal kültürü,    ve   
4.  memnuniyetini 

                                           
 Hizmeti Sunan Birimleri

Fen Bilimleri Enstitüsü Ana Bilim  ve 

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Biyoloji

Biyomühendislik ve Bilimleri



Biyosistem 

Çevre 

Enformatik

Elektrik-Elektronik 

Fen Bilgisi  

Fizik

 

 

Jeoloji 

Kimya

Matematik

Makine 

Malzeme Bilimi ve 

Orman Endüstri 

Orman 

Pamuk 

Peyzaj 

Su Ürünleri

 Ekonomisi

 Biyoteknoloji

Tarla Bitkileri

Tekstil 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Zootekni

Toplam 2600  hizmet verilmektedir.

B.    
Enstitümüzde kalite güvencesi  ve bu  hayata geçirmek üzere belirlenen 

stratejilerin  izlenmesi ve sürecin  yönelik  stratejik plan, 
performans  bütçe ile idare faaliyet raporu ile  olarak yürütülmektedir. 



Performans  Raporu, 2017  Performans   Enstitümüz 
  ilgili performans hedefleri ve hedeflenen gösterge düzeylerine ait 2017  ilk 

ve ikinci 6  dönemler itibariyle   ve  2018  hedefleri 
  

Faaliyet Raporu, kamu idareleri için bir mali  faaliyet  gösterecek  önceden 
belirledikleri performans göstergeleri   faaliyet ve projeleri ölçmek ve 
performans  yapmak üzere  Bu raporlar mali  ve hesap verme 

 hayata geçirilmesini ve ilgili taraflar ile kamuoyunun bilgi sahibi   
önemli bir kamu mali yönetim  Enstitümüzde son olarak 2017  faaliyet raporu  ve 
Rektörlük   

 Kontrol  Uyum Eylem 

Enstitümüzün  Kontrol  Süreci” 01.02.2016-29.02.2016 tarihleri   
Denetçi Eshabil KARABIYIK   31.03.2016 tarihli Enstitülerin  Kontrol 
Süreci Denetimi” denetim raporunda, 1 adet “Orta” önem düzeyine sahip bulgu tespit  ve 
denetlenen faaliyetlerle ilgili olarak    

Enstitümüzde denetleme raporuna istinaden, süreç tamamen gözden  tespit edilen 
eksiklikler “Kamu  Kontrol   ve ilgili mevzuatlar   görev 

 ve görev    süreçleri ve hizmet  yeniden  ve web 
    

C.  - 

C.1.   ve 

   belirlenmesinde ve    
 iç ve     ve ne seviyede 

   belirlenmesinde ve     
iç      her  düzenlenen akademik  
ana bilim    ve öneriler dikkate  

 yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri)  belirlenmektedir?
Bologna Süreci  program yeterlilikleri,  Ulusal Yeterlilikleri Çerçevesi 

ve temel alan yeterliliklerine  olarak  Program    hedefleri 
gözetilerek  mesleki yeterlilik için bilgi, beceri, yetkinlik  ve bu   
derslerin içerikleri,   yükü ve AKTS kredisi belirlenerek   

Lisansüstü   teorik, uygulama, tez, seminer gibi zorunlu ve seçmeli dersler 
yer  Tezli yüksek lisans  mezun olabilmek için en az 120 AKTS, doktora 
programlardan mezun olabilmek için en az 240 AKTS  ders  gerekmektedir. Programda 

 seçmeli ve zorunlu derslerin tümünü  ve 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not 
 sahip olarak tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik  

 yeterlilikleri belirlenirken Türkiye  Yeterlilikler Çerçevesiyle 
(TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta 

Program yeterlilikleri, gerek   gerekse mesleki yeterlilik olarak, Türkiye 
 Yeterlilik Çerçevesine uygun olarak düzenlenmekte ve  buna göre 

 Özellikle     yeterliklere sahip  
 ekip     ve çözüm üretebilmelerine önem 



verilmektedir.  kendi    yapabildikleri, proje yapabilecek 
  ve sorumluluk alabilecek seviyeye geldikleri  üyeleriyle   

neticesinde tespit edilmekte ve gerekirse     dil ve 
sosyal  güçlendirmek için  ülke üniversitelerinde   (erasmus, Mevlana vb. 
gibi burs  yada hibe   birimi ile koordineli  ve  taraftaki kurumsal 

  edilmektedir. 

 yeterlilikleriyle ders      
 

Program yeterlikleriyle ders      Bilgi 
Sistemine modül    dersleri açabilmeleri için bu modülü  
gerekmektedir.  Ana Bilim  Akademik    açmak  
derslerin   yeterlik ve    

 
5-Kurumda  onaylanma süreci  
Ana Bilim  teklif olarak  programlar öncelikle, Ana Bilim  Akademik 

  ve   Ana Bilim  Akademik Kurulunun önerisi, Enstitü 
Kuruluna sunulur, Enstitü Kurulunun  Üniversite  Komisyonu  

  karar verilmesi durumunda, Üniversite Senatosunun  sunulur; 
Senatonun uygun görmesi halinde dosya  Kurulu  gönderilir.  
Kurulu   sonra uygulamaya 

   
   ve  kamuoyuna  bir  ilan edilmekte 

midir? 
Enstitünün web  Enstitünün vizyonu ile misyonu ve verilen dersler . 

Bunun     ve   ve  bilgi sistemi 
  dönük  devam etmektedir.

C.2.  Merkezli   ve 

1-Programlarda yer alan derslerin   yüküne  kredi  (AKTS) 
belirlenmektemidir?

Programlarda yer alan derslerin AKTS’leri,  derslerde ve ders   
etkinlikleri kapsayan  yüküne  olarak her  30 AKTS olmak üzere, toplamda doktora 

 240 AKTS, tezli yüksek lisans  120 AKTS, tezsiz yüksek lisans 
 90 AKTS olarak  

 yurt içi ve/veya yurt     
uygulama ve   yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve  toplam  yüküne dâhil 
edilmekte midir?

Lisansüstü programlarda staj   
  yürütülmesinde  aktif rol    edilmektedir?

  teorik ve uygulama derslerin    ve 
sunumunda aktif rol verilmektedir.

 ölçme ve  yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders   
 ölçebilecek  tasarlanmakta  

Üniversitemizde    Fakültesi  Üyelerince ölçme ve 
    verilmektedir. Üniversite yönetimince bu  devam 

eden    da   Bu  ölçme ve 
 yönteminin, hedeflenen   ile   konusunda bilgi 

verilmektedir.



 adil ve    güvence  almak için  bir yöntem 
   önceden  ve 

ilan  kriterlere  vb.) izlenmektedir? 
Programda  gören   vb. olgularda,  adil ve   

 kriterleri, programa  anabilim  akademik   ile 
güncel ihtiyaçlar  her dönem  yeniden gözden geçirilerek  KSÜ 
Lisansüstü  ve   hükümleri çerçevesinde   geçme ve mezuniyet 
kriterlerine uygun   Not verme   bilgi sisteminde dersi 
yürüten  üyelerince  ve  ilan edilmektedir.   takiben 
belirlenen süre içerisinde    itiraz etme  bulunmakta ve  itirazlar 
ana bilim   

  veya  girmesini engelleyen  ve geçerli nedenlerin  
durumunu kapsayan  düzenlemeler var  

 derslere düzenli devam edebilmeleri için ders  ana bilim  
duyuru  ilan edilmekte ve yasal   konusunda  
bilgilendirilmektedir. Bununla birlikte geçerli mazeretleri sonucu ara  giremeyen  
mazeretlerini  beyan etmeleri  ek    ve  duyurularak 
mazeret   verilmektedir. Bu durum KSÜ Lisansüstü  ve   hükümleri 
ile güvence   

7-Özel  gerektiren  (engelli veya   gibi) için 
düzenlemeler var  

Yürürlükteki mevzuat  engelli  için dersliklere   
 gibi    tedbirler   

        
C.3.  Kabulü ve   ve 

 kabulü ile ilgili tüm süreçlerde  ve  kriterler uygulanmakta 
Lisansüstü programlara YÖK  belirlenen kriterler   kabul 

edilmektedir.   ilgili tüm kriterler yönetmelik ve yönergelerle  ve  olarak 
 olup, söz konusu yönetmelik ve yönergeler web sitesinde ilan edilmektedir. 

2-Yeni  kuruma/programa   için  bir yöntem 
izlenmektedir? 

Kurumun her  periyodik olarak yeni     rehberi   
kurumu  bilgilerin yer    ve web  gerekli bilgiler 

 

  kuruma/programa  ve/veya  programdaki 
akademik    edilmekte ve/veya ödüllendirilmektedir? 

Lisansüstü  yönelik bir  

 yönelik akademik  hizmetleri ne kadar etkin  sunulmakta ve 
akademik   izlenmektedir? 

Lisansüstü düzeyde akademik  hizmetleri, her   döneminde  
zorunlu olarak verilen  alan dersi ve seminer gibi dersler ile verilmektedir.   
bireysel akademik  ile  kurabilmekte ve    akademik 

 alabilmektedirler.  anabilim  tüm    sosyal medya  
 programla ilgili yeni  ve makaleleri 

   etmek üzere ders ve kredi  diploma  gibi 
konularda gerekli düzenlemeler bulunmakta  



Kurumun, Bologna süreci    kurumlarla   
 için standart kabul edilen dersler ve bu derslerin kredi olarak    

  dersler için ders içerikleri düzenlenmektedir. 

C.4.  Kadrosu
 sürecini etkin  yürütebilmek üzere yeterli  ve nitelikte akademik 

kadrosu bulunmakta 
Doktora   için, 2’si profesör-1’i doçent ya da 1’i profesör-2’si doçent toplam 

6  üyesi gerekmektedir. Tezli yüksek lisans   için 2’si doçent-1’i  
doçent toplam 3  üyesi gerekmektedir. Enstitümüzde 10  bir  üyesi  
olup asgari   programlara   

 kadrosunun    ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler  
yürütülmektedir? 

Akademik kadro    Rektörlük belirlemektedir. 

3-Kuruma  ders vermek üzere   seçimi ve davet edilme usulleri  
 

Enstitümüzde kurum  ders vermek için   görevlendirmesi 
  

4-Kurumdaki ders görevlendirmelerinde  kadrosunun yetkinlikleri  
   vb.) ile ders içeriklerinin   güvence   

Ders    doktora ve doçentlik  ve yeterlilikleri göz önüne 
 ana bilim  akademik  belirlenmekte ve enstitü kurulu   
 

 kadrosunun mesleki  sürdürmek ve  becerilerini 
 için ne gibi olanaklar  

Akademik kadronun mesleki  ve  becerilerini  üzere yurtiçi ve 
 kongrelere, sempozyum,  konferans ve etkinliklere  destek verilmekte,  

ve projeler  edilerek bütçe  ölçüsünde maddi destek  

 kadrosunun   izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik 
mekanizmalar mevcut mudur? 

Üniversite akademik  yönergesi (KSÜ Performans  Yönergesi) 
 anketler  performanslar kurum   

7-Kurum,    hedeflere    
kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak   güvence   

Enstitü kadrosunda bulunan  görevlilerinin görev süreleri, lisansüstü programlara  
 tarihten itibaren, doktora  azami (6)  yüksek lisans  (3) 

  birer  olarak  görev süresi dolan  görevlilerinin, görev süresi  
ise  faaliyet  ana bilim  akademik kurulu ve enstitü yönetim kurulunun uygun 

 ve üniversite yönetim kurulunun  ile  

C.5.  ,  ve Destekler 

1-Kurum,      (derslik, bilgisayar 
 kütüphane,  salonu,   göre atölye, klinik, laboratuar,  

 müze, sergi  bireysel   vb.) yeterli ve uygun  sahip olacak  
  



Üniversitemiz yeterli düzeyde    sahip  Bu 
kapsamda dersliklerin  tahta, projeksiyon, bilgisayar vb.   Üniversitemiz; 
teknolojik,  kültür, spor, sanat, laboratuar, kütüphane, atölye gibi alanlarda  sürdürerek 

 hizmetine 
  

 yeni teknolojilerin   etmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler 
 

 yeni teknolojilerin   edilmektedir. Bu anlamda  tahta, projeksiyon, 
internet, bilgisayar, uzaktan  gibi teknolojiler 

  
 mesleki  ve kariyer  yönelik ne tür destekler 

 
 üyelerince  hizmetleri  

 staj ve   gibi kurum  deneyim edinmelerini gerektiren 
programlar için kurum  destek    

Staj  

 psikolojik rehberlik,  hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta 
Psikolojik rehberlik hizmeti  Kültür ve Spor Daire  bünyesinde  

psikolojik destek birimi    isteyen  hizmetleri ise üniversite 
bünyesindeki  ve uygulama hastanesi  verilmektedir. 

  yönelik tesis ve  (yemekhane, yurt, spor  teknoloji 
   vs.) mevcut mudur? 

Üniversitede yemekhane, yurt, spor   dinlenme  gibi sosyal tesisler mevcut 
olup aktif olarak  

  yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir? 
Üniversitemiz  tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini desteklemektedir. Bu 

alanda  tüm faaliyetlerin mali giderleri,    ve   üniversitemiz 
  

 
8-Kurum, özel  gerektiren  (engelli veya   gibi) yeterli 

ve kolay    ile     
Üniversitemiz, bu konuda 5378  Engelliler  Kanun  derslik, kütüphane, 

laboratuar, yemekhane, kantin ve idari birimlere engelli    düzenleme 
 Üniversitemiz birimlerinin  rampa, engelli tuvaleti, yürüme  asansörler 

 

9-Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi,  ve   güvence  
 

Sunulan hizmetlerin kalitesi,  ve  var olan mevzuat çerçevesinde güvence  
 gibi, rektörlük ve birimlerde kurulan komisyonlar  da izlenmekte ve denetlenmektedir. 

C.6.  Sürekli  Ve Güncellenmesi
   ve  ile      ve meslek 

örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece    gözden geçirilmesi ve 
   

 ve   gelen öneriler ana bilim    
müfredatlar güncellenmektedir.  



2-Gözden geçirme faaliyetleri ne   ve kimler    veren 
  belirlenmektedir? Bu  karar verme sürecinin hangi  

 
Programlar ana bilim  akademik  dönemlik olarak gözden geçirilmekte ve enstitü 

yönetim kurulunda da aktif dönemin  güncellenmektedir. 

   güncellenmesi ve sürekli  için  
 

 ve     geri bildirimler sonucunda müfredatlar güncellenmektedir.
  

    hedeflerine   ve toplumun 
 cevap   izlemekte ve ölçmektedir? 

Enstitümüz  periyodik olarak toplanan her hangi bir veri 
 

   ve    taahhütleri  güvence  
 

   ve   uygun yürütülmesi, ana bilim   
ana bilim    takip edilmektedir.  

Ç.  VE 

Ç.1.  Stratejisi ve Hedefleri

1- Kurumun  stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler   
 midir?

Enstitümüzün 2013-2017 Stratejik   stratejisi ve hedefleri  
Belirlenen  stratejisi ve hedefleri; KSÜ üst yönetimi, tüm akademik ve idari birimler  

 ve  ifade  
 
2- Kurumun  stratejisi, hedefleri nelerdir? Bu hedefler  belirlenmekte ve hangi 
 gözden geçirilmektedir? 

Enstitümüzün, 2013-2017 Stratejik  “Bilimsel faaliyetlerin  etkinlik ve 
   belirlenen stratejik amaç  hedefler   

 
Doktora ve Yüksek Lisans   
Enstitü Kadrosuna  Üyesi 

 görevlileri ve lisansüstü  akademik  destelemek için seminer, 
sempozyum, konferans ve  etkinliklere  desteklenmesi, özendirilmesi

Bu hedeflerin  ile ilgili olarak 9 adet strateji  

3- Kurumun  stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak  ya da tek bir  
 yönelik olarak  ele  Kurumun temel  ve uygulama   

 
 Üniversitemizde  stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak ele  Üniversitemiz, 
yenilikçi,  ilkeli ve sorumlu  Türkiye'nin ve bölgenin bilimsel ve teknolojik  

  kurumsal   hedeflemektedir. 

4-Kurum,  öncelikli  ile ilgili  faaliyetlerinde bulunmakta  
a)  öncelikli  UYGAR merkezleri var  Varsa bu merkezlerin hedefleri 

  izlenmekte ve  midir? 



Kurum  yürütülmektedir.
b)  öncelikli  ile ilgili, iç ve   önerileri  bilimsel 

ve/veya sektörel  düzenlenmekte midir? 
Kurum  yürütülmektedir. 

5- Kurumun  faaliyetleri ve  akademik faaliyetleri  topluma 
hizmet)   bir   Buna yönelik bir stratejisi var  

Kurumun  faaliyetleri   tez, seminer, panel, konferans,  ve  
olarak iç ve    Buna yönelik strateji;    

  ve üniversite-toplum  güçlendirmek 
  
6- Kurum,  stratejisinin bir  olarak kurumlar   faaliyetlerini 

desteklemekte midir? Ve bu tür    izlemekte ve  
 projeler, üniversitemiz proje   izlenmekte ve gerekli 
 

 
7- Kurum,  stratejisi olarak disiplinler  ve/veya çok disiplinli  

faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu tür  uygun platformlar  midir? Ve bu 
tür    izlemekte ve  

Kurum  yürütülmektedir.
 
8- Kurum yerel/bölgesel/ulusal  hedefleriyle kendi  stratejileri   

bir   
Kurum  yürütülmektedir.

9-   bölgesel/ulusal   ekonomik ve 
sosyokültürel  var    edilmektedir?

Kurum  yürütülmektedir.
  
10- Kurumun,  etik  benimsetme ile ilgili  (Etik komisyon, 
 önlemeye yönelik özel  vs.) var  

 etik  dikkat edilmesi için, üniversitemiz içinde  etik kurallar 
mevcut olup,  intihalleri tespit eden   da 

 
11-   (proje raporu,  patent vb.) ödüllendirilmekte midir?

  ödüllendirilmesi için  usul ve esaslar mevcut olmamakla birlikte, 
 ve patent sahibi olan  bilimsel  projelerinden (BAP) ilave proje  
 ve/veya bütçe   verilmektedir.

 
12-   ile ilgili kurum içi gerekli bilgi   

 imkânlar ölçüsünde   sunulmakta olup, bu hususta kurum 
 gerekli bilgi  da 

13- Verilen doktora derecelerinin  ve doktora  yurtiçi ve  
üniversitelerde  görevlisi olarak    takip ediliyor mu? Kurum  
verilen doktora derecesi ile akademik ortamda  bulan   nedir? 

Akademik ortamda  bulan,  takibi için yeterli bir sistem mevcut 
 
14- Kurum,  öncelikleri  faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik  

ve mali   ve uygun   yönelik politikalara sahip midir? 
Kurum  yürütülmektedir.



15- Kurum, öncelikleri   faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak 
  güvence   

Kurum  yürütülmektedir.

Ç.2.  

1-Kurumun fiziki/teknik  ve mali   öncelikleri  
faaliyetleri  için uygun ve yeterli midir?

Kurum içi kaynaklar imkânlar ölçüsünde  hizmetine sunulsa da bunlar yeterli 
düzeyde  

2- Kurum içi   faaliyetlerine tahsisine yönelik  kriterler mevcut 
mudur? Bu kriterler  belirlenmekte ve hangi  gözden geçirilmektedir? 

Kurum içi     Bilimsel  Projeleri (BAP) 
 BAP Yönergesine göre  Yönergede   projeleri ve kriterleri 
 olup o  belirlenen süreler içerisinde   bütçeler 
  

 
3-  faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler mevcut ise ne tür 

parametreler (kurumun  öncelikleri ile uyum, çok   kurumlar 
 ve/veya   lisansüstü  temel    

deneysel   vb.) dikkate  
Kurum  yürütülmektedir.

4-Kurum,  etkin/verimli   ve ilave kaynak temin edebilmek için 
   ve kurum  kaynak teminini   etmekte ve 

desteklemektedir? 
Üniversitemiz  etkin   için, BAP yönergesi  

tamamlanan her bir projenin     Enstitüler mezun olmadan 
önce   yapma        ve  proje 
verme  bilgilendirmeler, seminerler ve   özendirilmektedir.

 
5-Kurum   mevcut  destek (proje   sponsorluk vb.) kurumun 

stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterli midir? 
Kurum  yürütülmektedir.

6-Kurum,  faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini  için ne 
tür destekler (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun  yerine getirme,    

 
Üniversite bünyesinde “KSÜ  Komisyonu, Fen Bilimleri  Etik Kurulu, 

Sosyal Bilimler Etik Kurulu, Ziraat Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ve  Fakültesi 
Bilimsel  Etik Kurulu”  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun  yerine 
getirme,     KSÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire  

 hizmet 
 
7- Kurum,   ile ilgili hedefleri  ihtiyaç duyulan  

(fiziki/teknik  mali kaynaklar)    
Kurum  yürütülmektedir.

Ç.3.  Kadrosu



1-Kurum,    personelinin gerekli  sahip   
güvence  

Kurum  yürütülmekte olup, YÖK’ün  kriterler   ölçüt 

 kadrosunun   ölçülmekte ve  
Kurum  yürütülmektedir.

 3-  kadrosunun   ve  için ne gibi imkânlar 
 

Üniversite  yürütülmektedir.

4-Atama ve yükseltme sürecinde    
Kurum  yürütülmektedir.

   hedeflerine    kadrosunun, 
nicelik ve nitelik olarak   güvence    

Kurum  yürütülmektedir.
 

 Ç.4.    ve 

1-Kurumun   verilere  ve periyodik olarak ölçülmekte ve 
 midir?

Kurum  yürütülmektedir.    Lisansüstü 
(Yüksek Lisans-Doktora)   ve mezun  dikkate 

 
2-  kalitesinin  ve izlenmesine yönelik mekanizma mevcut 

mudur? 
Kurum  yürütülmektedir. BAP biriminde projelere   proje yürütücüleri 

 web  yüklenebilmektedir. Bu yolla gerekli istatistikler  ve 
izlenebilmektedir. Kalite ile ilgili  ülkemiz yüksek  sistemi içerisinde 
üniversitelerin  ve kalite  dönük sonuçlar ve   ve  
sistemleri ile ortaya konulabilmektedir.

3-Kurum,   kurumun hedeflerine    
gözden geçirmekte ve    

Kurum  yürütülmektedir. Yurt içi ve  bazda hak  projelerin takibi 
  ikili  ve     Bu konular 

enstitü yönetim kurulu ve Enstitü Kurul  da  edilmektedir. Daha sonra üst yönetim 
  kararlar    

D.   

D.1. Yönetim ve  Birimlerin 

Enstitünün yönetim  akademik ve idari yönetim  olarak ikiye  
Enstitünün Akademik Yönetim  2547   Kanunu ile  Bu kanuna 
göre akademik yönetim    

Enstitü Müdürü



Enstitü Kurulu
Enstitü Yönetim Kurulu

1-Kurumun, yönetim ve idari   bir yönetim modeli bulunmakta 
 

Enstitümüzün yönetim ve idari  dikey organizasyon yönetimi modeli 
benimsenmektedir.

 
2-Operasyonel süreçlerini  ve  ve idari/destek süreçlerini  

yönetmektedir? 
Enstitüde yürütülen faaliyetlerin süreklilik içerisinde,  ölçülebilir ve kontrol edilebilir bir 

   yürütülen temel süreçler  belirtilmektedir. 
 

Operasyonel Süreçler Yönetim ve Destek Süreçleri

 Temel Süreci 
Ders  Alt Süreci
Ders Görevlendirmeleri Alt Süreci
Ders Telafi Alt Süreci
Yüksek Lisans, Doktora   Alt Süreci

  Belirlenmesi Alt Süreci
  Hizmetleri Alt Süreci 

 Dondurma Alt Süreci
   Alt Süreci

  Alt Süreci

 Kontrol Temel Süreci 
Kontrol  Alt Süreci
Risk  Alt Süreci 
Kontrol Faaliyetleri Alt Süreci
Bilgi ve  Alt Süreci
Planlama,  ve  Alt Süreci 

  Yönetimi Temel Süreci 
Göreve  Detay Süreci
Görevden  Detay Süreci 
Bilgi Edinme Yönetimi Alt Süreci 

Stratejik Plan   ve  Temel Süreci 
Stratejik Plan  Alt Süreci
Performans Kriterleri Alt Süreci
Stratejik Plan  ve  Alt Süreci 

Mal Yönetimi Temel Süreci 
  Teslim  Alt Süreci

 Kontrol Edilmesi Detay Süreci
  Detay Süreci
 Yönetimi Alt Süreci

Stok Yönetimi Alt Süreci 

  Temel Süreci 



  Alt Süreci
Gelen ve Giden Evrak  Alt Süreci
Süreli  Takip Çizelgesi  Alt Süreci

 Hizmetler  Alt Süreçleri 

Finansal  Yönetimi Temel Süreci 
Bütçe  Alt Süreci
Bütçenin Teslim Edilmesi Detay Süreci

  Alt Süreci
SGK Kesintileri Detay Süreci 
Sendika Kesintileri Detay Süreci

 ve Disiplin   Detay Süreci
Sürekli ve Geçici Görev  Ödeme Alt Süreci
Ek Ders ve  Ücreti Ödeme Alt Süreci
Sorgu Maddelerinin  Detay Süreci

 Zimmetlerin Tahsil Edilmesi Detay Süreci

 alma Temel Süreci 
 Temin Alt Süreci

 kontrol standar  uyum eylem  ne kadar etkin düzeyde  
Enstitüdeki tüm süreçler iç kontrol sistemi  yürütülmektedir. Bu kapsamda Enstitü 

Risk Koordinatörü   Enstitünün risk   risk  risklere 
 eylem   ve her  revize edilmesi  olup, tüm bu  sonucunda 

Kamu  Kontrol    olan makul güvence  

D.2.  Yönetimi
 

  yönetimi  ve ne kadar etkin olarak  
  yönetimi faaliyetleri, Personel Daire   yürütülmektedir. 

 ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin  ve liyakatlerinin 
üstlendikleri görevlerle uyumunu  üzere  bir sistem   

Bu faaliyetler Personel Daire   yürütülmektedir.  

3-Mali  yönetimi  ve ne kadar etkin olarak   
Bu faaliyetler Strateji  Daire   yürütülmektedir.
 

 ve   yönetimi  ve ne kadar etkin olarak 
 

 ve   yönetimi  Mal  ve KBS modülü ile 
  bu modüle kaydedilmekte,   ve  kontrolleri yine 

bu modül üzerinden    Mal  yeni düzenlemeyle 
  yapan ve kontrolü   kaynak yönetiminin   

D.3. Bilgi Yönetim Sistemi 

1-Her türlü faaliyet ve sürece  verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere  
bir bilgi yönetim sistemi  
Üniversite bünyesinde birbirinden   birden fazla bilgi yönetim sistemi   

 faaliyet  için ilgili bilgi yönetim sistemi   yöntemlerin  
otomasyon    Otomasyon  olarak  sistemlerimiz  



Personel bilgi sistemi
 bilgi sistemi

Elektronik belge yönetim sistemi
Bilimsel  projeleri yönetim sistemi
Personel web yönetim sistemi
Yemekhane otomasyonu 

 bilgi yönetim sistemi, 
a)  ve  faaliyetlerine yönelik olarak hangi   demografik 

bilgileri,  ve   program memnuniyeti vb.)  
 ve  faaliyetlerine yönelik olarak  bilgi yönetim sistemi  

 demografik bilgilerini,  ve   akademik süreçlerini,   
içermektedir. Bilgi yönetim sistemi bünyesinde bulunan  raporlama  sayesinde  
ve  ve  süreçlerine  ihtiyaç duyulan raporlar  bir  elde edilebilmektedir.

b) Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak hangi   kadrosunun;  
  proje  ve bütçesi,  nicelik ve   patentler, sanat eserleri vb.) 

  
Üniversite  yürütülmektedir.
c) Mezunlara yönelik olarak hangi   istihdam  ve  sektörel 
 nitelikleri, vb.)   

 bilgi sistemimiz içerisinde mezunlara yönelik bir modül 
 
2-Kurumsal iç ve   sürecine yönelik bilgiler  ve hangi  

 
Kurumsal iç ve   sürecine yönelik talep edilen bilgiler periyodik olarak,  en 

az bir defa enstitüye  ana bilim  hem  hem de dijital ortamda  
3-Toplanan verilerin    bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin 

 ve üçüncü   ve  (somut ve objektif   
  

Otomasyon sistemlerinde bulunan veriler Bilgi  Daire  bünyesindeki sunucularda 
Bu bilgilerin  hem sunuculardaki   yetkileri,   yetkileri 

  Bu  sadece yetkili   bilgisayarlardan 
 verilere  Sunucular antivirüs  ile  Tüm bilgi 

sistemleri  ve  güvenlik  ile de  Manuel olarak toplanan bilgiler 
ilgili bilgisayarlarda  ve sadece ilgili personelin   

D.4. Kurum  Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi 
1-Kurum   idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine  kriterleri 

 midir? 
Kurum  yürütülmektedir.

2-Kurum   bu hizmetlerin  kalitesi ve   güvence  
 

Kurum  yürütülmektedir.  

D.5. Kamuoyunu Bilgilendirme
 



1-Kurum, topluma    olarak,   
faaliyetlerini de içerecek  faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla 

   
Kurum  yürütülmektedir. Kurum web  ile bilgilendirmeler olmakla beraber 

ulusal ve     zamanda Rektörlük  ve Halkla   ile 
  ve  yerel   yada gazete  ile 

2-Kamuoyuna sunulan bilgilerin   ve   güvence  
 

Kamuoyu ile  bilgiler sürekli güncellenmekte ve kontrol edilmektedir.  kontrol 
güvence  ile kamuoyuna sunulan bilgilerin   ve  güvence  

 

D.6. Yönetimin  ve Hesap  

            1-Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik 
özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân      

Kurum  yürütülmektedir.

2-Yönetim ve idarenin kurum  ve genel kamuoyuna hesap  yönelik 
ilan   var  

Bu konuda, personelin görev, yetki ve   Kontrol sistemi görev   
olarak  

E. SONUÇ VE  

Enstitünün güçlü yönleri ile   yönleri  
Güçlü Yönler
Akademik kadrosunun genç, dinamik, deneyimli, idealist, yeniliklere  

  ve idari personelin kurum içinde sorumluluk, sadakat, samimiyet ve 
uyumlu     
Akademik ve bireysel   
Disiplinlinler  lisansüstü program ve lisansüstü ortak program açmaya yönelik  
desteklenmesi,

    diyalog içinde  ve bu durumun  
 olumlu  

   projeler ile bölge  çözümüne ve  alanlarda ulusal ve patent 
   sunabilmesi

 lisansüstü yapan    ile ve  üretilen tez  ile 
 bilim ve  hizmet etmesi ve  

   üniversite  kurum  sahip 

  Yönleri

Enstitümüz bünyesinde birçok ana bilim doktora nitelikli ve uzun
süreli bilimsel  yürütülememesi, 

Akademisyenlerin aidiyet  nedeni ile üniversiteden 



Disiplinler   az  

Fiziki  bina (idari ve  görevlisi  misafir  üyesi vb.) 
sorununun  

  (web   dil destekli sürümünün eksiksiz   ve 
benzeri durumlar) nedeniyle üniversitenin ve   iyi  
Mezunlarla  yeterince kuvvetli  
YÖK, kamu,  ve ticari   haricinde   ve   

 kurum (Üniversite, Enstitü)  da  


