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Tarihsel 

Fen Bilimleri Enstitüsü,  Sütçü imam Üniversitesi   olarak 
03.07.1992 tarih ve 3837       26. 
maddesi  yüksek lisans ve doktora    

Enstitümüze  programlarda 97 profesör, 37 doçent ve 86 Dr.  Üyesi olmak üzere 
toplamda 220  üyesi  Doktora  300, tezli yüksek lisans 
programlarda 1009, tezsiz yüksek lisans    19 olmak üzere toplam 
1328   sürdürmektedir.  uyruklu   24’tür. Enstitümüz 
yüksek lisans ve doktora  2019  toplam 395  mezun  
Enstitümüz bünyesinde bulunan 28 anabilim  17 doktora  28 tezli, 1 tezsiz 
yüksek lisans  5  dilde program ve 4 disiplinler  program olmak üzere 60 
programda  sürdürülmektedir.  Ortak yürütülen 8 adet program  
Kurulu  26.09.2019 tarih ve 15017   ile   Fen Bilimleri 
Enstitüsü olarak gelecek  için hedeflerimiz; nitelik ve nicelik olarak  yerden 
daha ileri seviyelere   bilimin öncü  biri olmak, üniversitemiz ve 
bölgemiz sanayi     güçlendirmek, ulusal ve  bilime 

  Enstitümüz,   bilim  ile gerek 
Üniversitemiz gerekse ülkemiz  çözümü  önemli bir görevi yerine 
getirmektedir. Bu  ülkemiz ve dünya gerçeklerini dikkate alan, teknik ve teknolojik 

 takip eden ve sürekli kendini yenileyen bir  artarak devam edecektir. 

KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1998   kesintisiz olarak  
 sürdüren Fen ve Mühendislik Dergisi 2009  itibaren  “KSÜ  Bilimleri ve 

KSÜ Mühendislik Bilimleri” dergileri olarak ikiye  ve elektronik ortamda (e-dergi 
olarak) sunulmaya  

 



Misyonu, Vizyonu,  ve Hedefleri 

            Misyon :  bilime  yapacak düzeyde bilgi üretmek,  cesur,  

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   bilime teknolojiye  

bulunabilecek düzeyde  küresel dünyada ülkesini ve üniversitesini daima ileriye  gayreti 

içinde olan bilim  ve uzman  bir kurum  

Demokratik,  önem veren,  adil, 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 

Organizasyon 

 Sütçü  Üniversitesi organizasyon  içinde, Fen Bilimleri Enstitüsünün 

konumu ve üniversite yönetimi ile olan   enstitülerle benzer statüdedir.  Enstitümüzün 

organizasyon   yer 

-Enstitü Müdürü

-Enstitü Kurulu

-Yönetim Kurulu

-Müdür 

 Birimler

-Akademik Birimler ve Lisansüstü Programlar



Fen Bilimleri Enstitüsü Ana Bilim  ve 

1.Bahçe Bitkileri

2.Bitki Koruma

3.Biyoloji

4.Biyomühendislik ve Bilimleri

5.Biyosistem 

6.Çevre 

7.Enformatik

8.Elektrik-Elektronik 

9.Fen Bilgisi  

10.Fizik

 

12.  

13.Jeoloji 

14.Kimya

15.Matematik

16.Makine 

17.Malzeme Bilimi ve 

18.Orman Endüstri 

19.Orman 

20.Pamuk 

21.Peyzaj 

22.Su Ürünleri

 Ekonomisi

 Biyoteknoloji

25.Tarla Bitkileri

26.Tekstil 

27.Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

28.Zootekni



   

Enstitümüzde kalite güvencesi  ve bu  hayata geçirmek üzere belirlenen 

stratejilerin  izlenmesi ve sürecin  yönelik  stratejik plan, 

performans  bütçe ile idare faaliyet raporu ile  olarak yönetilmektedir. 

Performans  Raporu, 2019  Performans   Enstitümüz 

  ilgili performans hedefleri ve hedeflenen gösterge düzeylerine ait 2019  ilk 

ve ikinci 6  dönemler itibariyle   ve sonraki   hedefler 

  

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 2019  faaliyet raporu 

 ve Rektörlük   

A.1  VE  AMAÇLAR

Fen Bilimleri Enstitüsü, misyon ve stratejik    kalite güvencesi 

 5  stratejik plana  kalarak hedeflerini  Stratejik  

 için  ve  üniversitelerin Fen bilimleri enstitüleri ile koordine  

 Stratejik   kurumun ve  kalite güvence 

sistemi ile uyumlu  hareket edilmektedir.

Stratejik hedeflere  hususundaki kalite güvence sistemi, enstitü  düzenli  

 ana bilim  elde edilen geri bildirimler,   anketler ve performans 

 ile denetlenmektedir.

A.2.   

Fen bilimleri enstitüsünün iç kalite güvencesi, enstitü kalite komisyonu  

yürütülmektedir.  kalite güvencesi  enstitü, ana bilim  komisyon üyelerinin 

 kalite komisyonunun görev yetki ve   sistematik ve bütüncül 

olarak enstitü içerisindeki yürütülmekte olan uygulamalardan elde edilen bulgular  

    yürütmektedir. 



A.3  KATILIMI

Fen Bilimleri Enstitüsünce  kararlarda ve  iç ve    

   olarak  ana bilim   üyeleri, fakülte ve üniversitenin 

 birimleri,   olarak enstitüden bilgi ve hizmet alan   üniversiteler, Yüksek 

 Kurumu’na   enstitüdeki karar almada ve   veya  olarak 

 

A.4 

Fen bilimleri enstitüsünde yüksek lisans ve doktora  yurt içi ve yurt   kabul 

edilmektedir.  akreditasyonu ve yurt  entegrasyonu konusunda Bologna süreci ve ECTS 

(Avrupa ders kredi transfer sistemi) uyumlu olup, Erasmus  ve yurt içi yurt   

 desteklenmektedir. Enstitünün yurt    entegrasyonu ve akreditasyonu 

konusunda  uygulamalar kalite güvence sistemine uygun olarak yürütülmekte ve bu konuda enstitü 

bünyesinde koordinatörler  Enstitünün  sürecindeki   kurul 

 

 Kontrol  Uyum Eylem 

Enstitümüzde,  Kontrol  Uyum Eylem  “Kamu  Kontrol   

ve ilgili mevzuatlar  düzenlenmektedir.   

  

B.  VE  

B.1.   ve 

B.1.1.   ve 

   belirlenmesinde ve     iç 

    ile  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  

  



B.1.2.    ve  TYYÇ uyumu 

Bologna Süreci  program yeterlilikleri, gerek   gerekse mesleki 

yeterlilik olarak, Türkiye  Yeterlilik Çerçevesine uygun olarak düzenlenmekte ve 

 buna göre  Özellikle     yeterliklere 

sahip   ekip     tahlil edebilme ve çözüm 

üretebilmelerine önem verilmektedir bu amaçla; Program   mesleki yeterlilik için 

bilgi, beceri, yetkinlik  için en uygun ders içerikleri,   yükü ve AKTS kredisi 

belirlenerek   Bununla birlikte ö  kendi    

yapabildikleri, proje yapabilecek   ve sorumluluk alabilecek seviyeye geldikleri 

  tespit edilmekte ve gerekirse    

 dil ve sosyal  güçlendirmek için  ülke üniversitelerinde    

edilmektedir. 

B.1.3. Ders  program  ile   

Program yeterlikleriyle ders      Bilgi 

Sistemine modül    dersleri açabilmeleri için bu modülü  

gerekmektedir.  Ana Bilim  Akademik    açmak  

derslerin   yeterlik ve     

B.1.4.    ve ders  dengesi (Zorunlu-seçmeli ders  dengesi; alan 

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

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 derslerden 

 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  



B.1.5.   yüküne  

Programlarda yer alan derslerin,  derslerde ve ders   etkinlikleri 

kapsayan  yüküne  AKTS’leri her  30 AKTS olmak üzere, toplamda doktora  

240 AKTS, tezli yüksek lisans  120 AKTS, tezsiz yüksek lisans  60 AKTS 

olarak  

B.1.6. Ölçme ve 

Üniversitemizde    Fakültesi  Üyelerince ölçme ve 

    verilmektedir. Bu  ölçme ve  yönteminin, 

hedeflenen   ile   konusunda bilgi verilmektedir. 

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   

   dikkat edilen  hususlar, Özellikle    

 yeterliklere sahip   ekip     ve 

çözüm üretebilmelerine önem vermektir.  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  ya da hibe   

birimi ile koordineli   ve  taraftaki kurumsal   edilmektedir.

B.2.  KABULU ve 

Fen bilimleri enstitüsü, lisansüstü   yüksek lisans ve doktora düzeyinde  

  Lisansüstü   kabulünce objektif  kriterleri 

 Fen bilimleri Enstitüsü, Yüksek  Kurulu Lisans üstü   

 ve  Sütçü  Üniversitesi Lisans üstü    

belirtilen   yüksek lisans   kabul etmektedir. Yüksek lisans 

 kabul de  yüksek lisans  için öngörülen alanlarda lisans  sahip 

  merkezi  (ALES) ilgili yönetmelik  asgari puana sahip  ve bilim 



 yeterli    gerekmektedir. Belirtilen kontenjan dahilinde en yüksek puana sahip 

 yüksek lisans  kabul edilmektedir. Doktora  kabulde  öngörülen 

alanda lisans ve yüksek lisans  sahip  merkezi  (Ales) dan  için asgari 

puana sahip   ve yine merkezi  dil  asgari puana sahip  gerekmektedir. 

Puan    adaylara uygulanan  ilgili lisans üstü yönetmeliklerince 

belirlenmekte ve  Fen bilimleri enstitüsü tüm    ve  Yüksek 

 Kurulu Lisans üstü    ve  Sütçü  Üniversitesi 

Lisans üstü   Yönetmelikleri hükümlerine göre   kabulü ve önceki 

   tüm bilgiler sistematik olarak   ile sonuçlar 

B.3.  Merkezli   ve 

   belirlenmesinde ve     

iç          

  her  düzenlenen akademik  ana bilim   

 ve öneriler dikkate  

B.3.1.   yöntem ve teknikleri (Aktif,     

 

Üniversitemiz yeterli düzeyde    sahip  Bu 

kapsamda dersliklerin  tahta, projeksiyon, uzaktan  bilgisayar vb.   

Var aolan laboratuar     üyeleri   projeleri 

 ulusal ve   ile destek vermektedir. Üniversitemiz; teknolojik,  

kültür, spor, sanat, laboratuar, kütüphane, atölye gibi alanlarda  sürdürerek  

hizmetine  Ulusal ve  kapsamda düzenlenen bilimsel  kongre, 

sempozyum ya da  gibi etkinliklere    kedilerini  

ortamlarda  alan   ile  ya da bilgi/beceri düzeylerini  

 

B.3.2. Ölçme ve   özelliklerine ve  düzeylerine göre 

 alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi)

Üniversitemizde,    Fakültesi  Üyelerince ölçme ve  

   verilmektedir. Üniversite yönetimince bu  devam eden  

  da   Bu  ölçme ve  



yönteminin, hedeflenen   ile   konusunda bilgi verilmektedir. 

   üniversite bünyesinde  Üyelerinin bu konuda bilgi güncellemesi  

kurslara    vb.) ile de  

B.3.3.  geri bildirimleri  üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep 

ve öneri sistemleri)

Üniversitemizde,  üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve öneri 

sistemleri; Akademik  yönergesi (KSÜ Performans  Yönergesi) 

   anketler  anketlere  veriler kurum  

B.3.4. Akademik 

Lisansüstü düzeyde akademik  hizmetleri, her   döneminde  

zorunlu olarak verilen  alan dersi,  ve seminer gibi dersler ile verilmektedir. 

 süreci bunlar ile    bireysel akademik  ile   

kesintisiz sürdürebilmekte ve    akademik  alabilmektedirler.  

anabilim  tüm    sosyal medya   programla ilgili yeni 

 ve makaleleri 

B3.6.   ve Güncellenmesi

   belirlenmesinde ve     

iç          

  her  düzenlenen akademik  ana bilim   

 ve öneriler dikkate  

  de teorik ve uygulama derslerin    ve 

sunumunda aktif rol verilmektedir. 

B.4.  ELEMANLARI

Fen Bilimleri Enstitüsü,  Üyesi      

Atamalarda uygulanacak Merkezi  ile    Usul ve Esaslar  

Yönetmelik,   görevlisi    görevlileri 

Yüksek  kurulunun ilgili yönetmelikleri hükümlerince yüksek lisans ve doktora  

sürdürebilmektedir.  görevlilerin görevlendirme,   faaliyetlerine  ilgili 

yönetmeliklerce  Fen bilimleri Enstitüsü ilgili yönetmelikler hükümlerine 



 süreçleri    yükseltme ve görevlendirme süreçleri 

sistematik olarak izlenmekte ve  ile birlikte  önlem 

 KAYNAKLARI

Fen Bilimleri Enstitüsü   faaliyetlerini Ana bilim  ait derslik ve 

laboratuarlarda       dersler ve 

içerikler,     Bunun   ders materyalleri 

üniversite web sitesinde bulunan   ve  sisteminde   

  ders materyallerini  için üniversite içerisinde internet 

 bilimsel   kütüphane hizmetleri gibi birçok olanaktan 

   bu sisteme ders materyallerini yüklemesi ve  bu 

ders materyallerinde faydalanabilmelerine   sistematik olarak izlenmekte ve süreç takip 

edilerek   ve kaynak    

B.6.1. Program  izlenmesi ve güncellenmesi   dil  

 da 

B.6.2. Mezun izleme sistemi

 Sütçü  Üniversitesi’nden mezun olan tüm  daha etkili 

 geçebilmek ve üniversitemiz ile   bir      

Daire  “Mezun Bilgi Sistemi”   

Bu sayede  hangi oranda istihdam  takip edebilmek hem de  verenler 

 gerekli  sahip eleman talep   yönlendirilmektedir. Mezunlar 

ile devam eden    rol model  etmeleri ve  kariyer 

  edinmeleri 

  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 

 



C.  VE 

C.1  

Fen Bilimleri Enstitüsünün temel faaliyetlerinden biride    gibi  

 faaliyetlerinin yürütülmesidir. Bu amaçla yüksek lisans doktora   tez 

sürecinde   bilimsel  faaliyetlerine olanak  Bu kapsamda enstitü 

bünyesinde birçok   Enstitü bünyesinde  bilimsel 

 üniversitenin proje  ve kurum  proje birimlerinden destek  

Enstitüde   her yüksek lisans doktora  bir   

 bunu tezlerinde ortaya  Fen bilimleri enstitüsü, ülke, toplum ve bilim  

yenilik   toplumsal  üretebilecek ve bu bunlardan fayda   

ortaya  bilimsel  faaliyetlerinin  ve en yüksek   hedef 

olarak belirlemektedir. Fen bilimleri enstitüsü bu   strateji ve   

 üyesi ve tüm  dahil  bir sistematik içerisinde belirleyerek, hedefler ve 

     ve stratejileri 

C.2  KAYNAKLARI

C.2.1.   fiziki, teknik, mali

   bilimsel  kalitesini ve    

 mali   toplumsal ve teknolojik  uygun olarak ihtiyaç duyulan 

alanlarda yeni akademik birimlerin  ve  üniversitelerin Enstitüleri ile  yaparak 

 ve çözüm   Enstitümüzün strateji ve hedefleri  yer   

 etik  dikkat edilmesi için, Üniversitemiz 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,  intihalleri tespit eden 

    KSÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire   

hizmet  

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP)

 mesleki  ve kariyer  yönelik Üniversitemizin Bilimsel  

Projeleri (BAP) Destekleme Yönergesi  Yüksek Lisans ve Doktora tez projeleri için destek 

   

Kurum içi     Bilimsel  Projeleri (BAP) 

 BAP Yönergesine göre  Yönergede   projeleri ve ölçütleri 



 olup o  belirlenen süreler içerisinde   bütçeler 

   

Üniversitemiz  etkin   için, BAP yönergesi  

tamamlanan her bir projenin      enstitüler mezun 

olmadan önce   yapma   

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

C.2.4. Doktora  (mezun   ve post-doc 

C.3.  

C.3.1.     ve   

Enstitümüze  birimlerde görev yapan  personel mesleki  sürdürmek 

ve  becerilerini  için talepleri ve Enstitümüz izni  yurt içi ve yurt  

 faaliyetlerine   Bütçe   kendilerine maddi destek (yolluk, 

yevmiye)    

C.3.2.       yönelik Ortak programlar,  

ortak  birimleri

C.4  PERFORMANSI

Fen Bilimleri Enstitüsü, bünyesinde    bilimsel 

      bilimsel  

dönmesi, bilimsel  kitaplar tezlerin  gibi ölçütler ile nicel olarak  Enstitü 

bu kapsamda   ve   bünyesinde   

 sistematik olarak ölçülebilir ölçütler ile    daha 

da   önlemler  Enstitü bünyesinde   bütçelerini kurum içi 

ve kurum  proje  



D. TOPLUMSAL KATKI

D.1 TOPLUMSAL KATKI 

Fen Bilimleri Enstitüsünün temel strateji ve hedeflerinde  bilimsel  ve 

   faaliyetlerinde topluma  tutacak bilimsel   ve 

topluma bilimsel   faaliyetlerin   Toplumsal  

temel  olan bilim ve  en verimli   enstitünün hedefleri  Bu 

 enstitü, toplumun fayda  birçok faaliyetin  tüm  

toplumsal    yer  izlenebilir sistematik bir sürecin  

bir  strateji ve politikalara sahiptir.

D.2 TOPLUMSAL KATKI KAYNAKLARI

Fen Bilimleri Enstitüsü,  toplumsal      faaliyetleri ve bilimsel 

 faaliyetlerinde birimin kendi fiziki ve teknik  

D.3 TOPLUMSAL KATKI PERFORMANSLARI

 uygulamalarda topluma yönelik   faaliyet  

 Bilimsel  topluma   bilimsel 

   fiziki veya fikri ürüne  esas 

E.  

E.1  VE   YAPISI

Fen Bilimleri Enstitüsü, yönetim ve idari  olarak organizasyonu  Yönetim, 

Müdür, müdür  yönetim kurulu ve enstitü kurulundan   Birimler, Enstitü 

   evrak  birimi ve mali  birimlerinden  Enstitüde idari 

 ve yönetimsel olarak  uygulamalar sistematik olarak izlenerek 



E.1.2 Süreç Yönetimi

Fen bilimleri Enstitüsünde, yönetimsel uygulamalar,     

faaliyetlerine  tüm   süreçler   tüm   süreçler ilgili 

yönetmelik hükümlerince uygulanmakta ve denetlenmektedir.

E.2 KAYNAKLARIN 

Fen bilimleri enstitüsünde,   kaynaklar, mali kaynaklar ve insan  

  tüm    en verimli ve etkin   hassasiyet 

en üst seviyededir. Bu kaynaklara  süreçler ilgili yönetmelik hükümlerince 

E.3   

Fen bilimleri Enstitüsünde,    notlar ve ders bilgileri, entegre bir sistem 

olan  bilgi sisteminde yer     faaliyetleri ve bu faaliyetlere 

 performans  bu bilgi sisteminde 

E.4. DESTEK 

Enstitü bünyesinde destek hizmetleri, ilgili yönetmelik hükümlerince 

E.5. KAMUOYUNU  VE HESAP 

Fen bilimleri enstitüsü, bünyesinde    ve bilimsel  

faaliyetlerine  tüm  ve bilgileri   ve güncel biçimde enstitüye  web sitesinde 

 Yönetsel ve idari   ve enstitüye  tüm bilgiler yine enstitü web 

sitesinde 

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   

BAP  projeleri,

 Yönler

Ana bilim  akademik personel  yeterli  nedeniyle,  programlarda 

  ara  ve birçok Ana Bilim  da yüksek lisans ve doktora  

 

Lisansüstü tezlerin       

Lisansüstü  yönelik  yeterli   

BAP bütçesinin tez projesi  yetersiz   

Disiplinler   az  

Fiziki  Enstitümüze ait    

  nedeniyle üniversitenin ve   iyi  

Mezunlarla  yeterince kuvvetli  

Tehditler

Burs    

  eksiklik,  

Teknolojik  ayak uydurmada yetersizlik,    

  istenilen düzeyde 

Bütçe   

Ülkemizin  sürecinde genç ve   gücüne ihtiyaç 

Üniversitenin   ve çevre illerin sanayisinin  

Ülkemizde  verilen maddi ve manevi   

 ülkelere  nedeniyle   çekme potansiyeli,

Nitelikli  olan  



  Yönleri

Akademisyenlerin aidiyet  nedeni ile üniversiteden 

Disiplinler   az  

Fiziki  bina sorununun  

  nedeniyle üniversitenin ve   iyi  

Mezunlarla  yeterince kuvvetli  

EK.2 PERFORMANS 

Gösterge

   (Derslik vb.)  (m2) --

   (Lab.  vb.)  (m2) --

   (m2) 200 m2

4-Sosyal  (Kantin, Kafeterya,  Yemekhane,  Spor  vb.)  (m2) --

 alanlar --

6-Önlisans Programlardaki  Üyesi --

7-Önlisans Programlardaki  Üyesi    --

8-Lisans Programlardaki  Üyesi --

9-Lisans Programlardaki  Üyesi    --

 Uyruklu   --

B-  ve   

1-Kurumda   yönelik düzenlenen program --

2-Kurumda      alan  üyesi --

3-Kurumda yürütülen    memnuniyet  (% olarak) --

4-Ders veren    ders saati  iki dönemlik --

  proje  ekipleri    hidromobil,  elektrikli araç,….) --

6-YKS   ve   akredite  
belirtilen lisans  

--

    yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet düzeyi (% olarak) --



  mezun   --

9-Lisansüstü  devam eden mezun 

 ve 

1-  Üyesi --

2-SCI,  SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde   --

   ile  SCI,  SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde   --

4-Bilimsel    (her bir  için ilgili dergi güncel etki faktörü  alt alta 
 elde edilen toplam etki 

--

 --

6-  Tamamlanan ortalama   destekli proje --

7-Devam eden  destekli proje --

8-Tamamlanan  destekli projelerin ortalama  toplam bütçesi --

9-Devam eden  destekli projelerin toplam bütçesi --

10-Tamamlanan     proje --

11-Devam  eden    proje --

    projelerin toplam bütçesi --

13-Devam  eden    projelerin toplam bütçesi --

14-Sonuçlanan  Patent,   model veya  --

15-      patent  belge --

16-      model  ve endüstriyel  --

17-Faal olan  üyesi teknoloji  --

18-TÜBA  ve    ödüllü   üyesi    (TÜBA  çeviri ödülü hariç) --

 ödüller --

D-Toplumsal 

1-Bütçesi olan ve kurumun kendi  sosyal sorumluluk projelerinin --

2-Bütçesi olan ve Sanayi  ile yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin --

3-Bütçesi olan ve Kamu  ile yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin --

4-Toplumsal  faaliyeti alan  memnuniyet  (% olarak) --


