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KURUM HAKKINDA BİLGİLER 
 

 

1. İletişim Bilgileri 

Dekan: Prof. Dr. Çetin KARADEMİR 

Fakültemiz Kalite Komisyonu Başkanı: Prof. Dr. Çetin KARADEMİR 

Adres: Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kezer Yerleşkesi 56100/SİİRT  

Telefon: 0(484)2121111  

E-Posta: ziraat@siirt.edu.tr ; kaliteziraat@siirt.edu.tr  

Ağ: www.ziraat.siirt.edu.tr  

     

2. Tarihsel Gelişimi  

 

Fakültemiz; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı 

Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/9/2012 tarihinde kararlaştırılmış olup 

söz konusu karar 7/10/2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilmiştir.  

Fakültemiz bünyesinde 9 (dokuz) bölüm ve 26 (yirmi altı) anabilim dalı bulunmaktadır. 

Öğretime 2013-2014 eğitim-öğretim yılında başlamış olup ilk olarak Bahçe Bitkileri ve Tarla 

Bitkileri bölümlerine öğrenci alımı yapılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Bitki Koruma 

bölümüne, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Biyosistem Mühendisliği ve Zootekni bölümlerine, 

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Tarımsal Biyoteknoloji ve Tarım Ekonomisi bölümlerine, 2018-

2019 eğitim-öğretim yılında ise Peyzaj Mimarlığı bölümüne öğrenci alımı yapılmıştır. Fakültemizde 

lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim verilmektedir.  

Lisans düzeyinde eğitime Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi 

ve Peyzaj Mimarlığı olmak üzere 5 bölümde devam edilmektedir. Yüksek lisans programı Bahçe 

Bitkileri, Tarla Bitkileri, Zootekni, Bitki Koruma, Tarımsal Biyoteknoloji ve Biyosistem 

Mühendisliği bölümlerinde; doktora programı ise Tarla Bitkileri bölümünde bulunmaktadır.  

Fakültemizde 8 profesör, 16 doçent, 25 doktor öğretim üyesi ve 19 araştırma görevlisi olmak 

üzere toplam 68 akademik personel görev yapmaktadır.  

Ziraat Fakülteleri ülkemizin tarımsal kalkınması açısından oldukça önemli olup, tarımsal 

alanlardan elde edilen verimin maksimum düzeyde olması için gerekli bilimsel araştırmaları yaparak 

hem ülke ekonomisinin hem de kırsal kalkınmanın gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu 

doğrultuda yapılacak araştırma ve çalışmaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için Siirt Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi güçlü akademik kadrosuyla faaliyetlerini yürütmektedir.  

Siirt ilimizin önemli tarımsal faaliyetleri arasında yer alan fıstık yetiştiriciliği, nar 

yetiştiriciliği, bağcılık, hayvancılık, bal üreticiliği ve el sanatları yapımında hammadde olarak 

kullanılan tiftik üretimi bölge ekonomisi için oldukça önemlidir. Bu ürünler üzerinde Fakültemiz 

öğretim üyeleri tarafında yapılan bilimsel araştırmalar (yetiştirme teknikleri, bitki koruma 

mailto:ziraat@siirt.edu.tr
mailto:kaliteziraat@siirt.edu.tr
http://www.ziraat.siirt.edu.tr/


 

 

çalışmaları vs.) ve ıslah çalışmaları ile bölgedeki ürün veriminin maksimum düzeye çekilmesi 

planlanmaktadır. Araştırma sonuçlarında elde edilen bulgular ve dünyada gelişen yeni teknik ve 

teknolojileri uygulama kuruluşlarında çalışan teknik elemanlara, bölge halkına ve üreticilere eğitim 

ve kitle iletişim araçlarıyla aktararak onları bilgilendirmek, bilinçli üretim yapmaya yönlendirerek 

bölge ekonomisinin kalkındırılması amaçlanmaktadır. Fakültemiz, üniversitemizin “Bölgesel 

Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında yeni seçilen 5 

üniversite arasına girerek “tarım ve hayvancılık alanında ihtisaslaşacak” üniversite olması ile önem 

kazanmıştır. Bu konuda Üniversitemizin stratejik hedefleri arasında yer alan “ihtisaslaşma” hedefi 

tarım ve hayvancılık alanlarında revize edilmiş olup bu çerçevede atılacak adımlarla ilgili strateji ve 

planlar oluşturulmak üzere “Tarım ve Hayvancılık İhtisaslaşma Koordinasyon Merkez 

Koordinatörlüğü” kurulmuştur. Bu koordinatörlük altında yapılacak çalışmaların planlaması ve 

izlemesi için 2019 yılında değişik kurullar kurulmuştur. “Yönetim kurulu, Yürütme Kurulu, 

Hayvancılık Alanı İhtisaslaşma Koordinasyon Kurulu, Hayvancılık Alanı İhtisaslaşma Proje İzleme 

ve Denetleme Kurulu, Tarım Alanı İhtisaslaşma Koordinasyon Kurulu, Tarım Alanı İhtisaslaşma 

Proje İzleme ve Denetleme Kurulu” gibi kurullar kurulmuştur. İhtisaslaşma süreciyle makro 

düzeydeki araştırmalarla, projelerle, ilimizin tarım ve hayvancılık konusundaki dinamikleriyle sivil 

toplum kuruluşlarıyla meslek örgütleri ile kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmak suretiyle burada 

üreticilerimize çok önemli gelir artırıcı çalışmalar fakültemizce yürütülmektedir. 

http://tarimhayvancilik.siirt.edu.tr/  

http://tarimhayvancilik.siirt.edu.tr/duyuru/siirt-il-tarim-ve-orman-mudurlugu-ile-

toplanti/648661716.html  

Fakültemizde, 60’ı yabancı uyruklu olmak üzere, toplam 472 öğrenci bulunmaktadır. 

Ziraat Fakülteleri mezunları kamu, özel sektör ve kendi işini kurma gibi çok geniş bir alanda 

istihdam alanı bulabilmektedir.  

Ziraat Fakültesi mezunları, “Ziraat Mühendisi Diploması” ve “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır. 

Yeterli başarı ortalamasına sahip mezunlarımız, yüksek lisans programına başlayarak akademik 

hayata atılabilirler. 

Ziraat Mühendislerinin iş olanakları arasında; Tarım ve Orman, Çevre ile ilgili Bakanlıklar, 

Ziraat Bankası, Belediyeler, Ticaret Odaları, Ziraat Odaları, Tarım Kredi Kooperatifleri vb kamu 

kurum ve kuruluşları yer almaktadır. Ayrıca, zirai ilaç, tohum ve gübre bayilikleri, tarımsal analiz 

laboratuvarları, danışmanlık firmaları, Tarsim, Tariş, Fiskobirlik, Sertifikasyon kuruluşları, seracılık 

işletmeleri gibi alanlarda hizmet veren özel firmalarda istihdam edilmektedirler.  

 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  

3.1. Misyon  

"Bölge ekonomisini güçlendirecek şekilde geleneksel yöntemlerle yapılan tarım ve 

hayvancılığı bilimsel yöntemlere taşıyan, araştırmacı, yaratıcı, alanında etkili ve başarılı ziraat 

mühendisleri yetiştirmektir.” (http://ziraat.siirt.edu.tr/)  

3.2.Vizyonu  

http://tarimhayvancilik.siirt.edu.tr/
http://tarimhayvancilik.siirt.edu.tr/duyuru/siirt-il-tarim-ve-orman-mudurlugu-ile-toplanti/648661716.html
http://tarimhayvancilik.siirt.edu.tr/duyuru/siirt-il-tarim-ve-orman-mudurlugu-ile-toplanti/648661716.html


 

 

"Bilimin ışığında, Ziraat Bilimlerine inovatif bir bakış açısıyla yaklaşan, çağın gereklerine 

uygun, bölge ihtiyaçlarını dikkate alan, evrensel değerlere saygılı ve geleneksel değerlere 

bağlı kalarak yapacağı bilimsel ve akademik çalışmalarla bölgenin öncü ve gözde Ziraat 

Fakültelerinden biri olmaktır." (http://ziraat.siirt.edu.tr/)  

3.3. Değerler  

 Akılcılık,  

 Bilimsellik,  

 Etik ilkelere bağlılık,  

 Güncellik,  

 Sürdürülebilir Kalite,  

 Katılımcılık,  

 Şeffaflık,  

 Toplum yararı 

 Yenilikçilik 

3.4. Fakültemizin Hedefleri;  

3.4.1. Kamu ve Özel sektörde ihtiyaç duyulan mühendislerin, öğretim elemanlarının 

yetiştirilmesini sağlamak ve tercih edilen olmak  

3.4.2. Eğitimde güncel bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak suretiyle yetiştirilen 

öğretim elemanlarının daha verimli olmasını sağlamak  

3.4.3. Fakültemizdeki eğitim kalitesini yükseltmek için her türlü alt yapıyı oluşturmak,  

3.4.4. Eğitim öğretimin daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir ortamda sürdürülmesi için 

laboratuar ve eğitim öğretim ortamının iyileştirilmesi.  

3.4.5. Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi  

3.4.6. Evrensel değerler doğrultusunda bireyler yetiştirerek ülkemizin istihdamında aranan 

mezunlar vermek, 

3.4.7. Tarımsal üretim alanlardan verim ve kalitenin artırılması için gerekli bilimsel 

araştırmaları yaparak başta ilimiz olmak üzere hem ülke hem de bölge ekonomisinin 

gelişmesinde önemli rol oynamak, 

3.4.8. Siirt ilimizin önemli tarımsal faaliyetleri arasında yer alan başta bahçe bitkilerinden 

fıstık, nar, bağ, tarla bitkilerinden tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, çayır mera ve yem 

bitkileri, endüstri bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği, bitki sağlığı, biyoteknoloji 

ve arıcılık üzerinde bilimsel araştırmalar ve ıslah çalışmaları yaparak bölgedeki ürün 

veriminin maksimum düzeye çekmek, 

3.4.9. Bu anlamda bölge halkının bilgilendirilerek bilinçli üretim yapmaya yönlendirilmesi ve 

bölge ekonomisinin kalkındırılması amaçlanmaktadır.  

                                                                                     

       

 

 



 

 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
 Siirt Üniversitesi rektörlüğü tarafından kalite komisyon üyeleri oluşturulmuştur. Ziraat 

Fakültesi Kalite Komisyon üyesi olarak Dr. Öğretim Üyesi Cevdet KAPLAN ve Doçent Dr. Arzu 

ALTUNTAŞ görevlendirilmiştir.  

 2017 yılında Fakültemiz Kalite Komisyonu oluşturulmuş olup, 2018 yılında güncellenerek 

gerekli çalışmalara ve eğitimlere katılmak suretiyle kalite sisteminin Fakültemizde oluşturulması 

üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Fakültemiz kurumsal performansı, hazırlanan yıllık faaliyet 

raporlarıyla ölçülmekte ve yapılan değerlendirme sonucu görülen sapmalar için iyileştirme 

tedbirleri alınmaktadır. 

 Fakültemizde Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlamak üzere, Dekanlık Makamınca İç 

Değerlendirme ve Kalite Komisyonu üyeleri görevlendirilmiştir. 

Prof.Dr. Çetin KARADEMİR Dekan Başkan 

Doç. Dr. Burak SALTUK Dekan yardımcısı Üye 

Doç. Dr. Nazire MİKAİL Dekan yardımcısı Üye 

Ömer ÜCE Fakülte Sekreteri Üye 

Ayşe ADİN Bilgisayar İşletmeni Üye 

Nedim BOZDAĞ Bilgisayar İşletmeni Üye 

Hadi ÖNCÜ Bilgisayar İşletmeni Üye 

 

 Ziraat Fakültesi Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik planı doğrultusunda belirlediği hedef ve 

stratejileri esas alarak bölgenin ve ülkemizin önceliklerini göz önünde bulundurarak hedeflerini 

belirlemektedir. Fakültemiz bulunduğu bölge üniversiteler arasında en iyi ve kaliteli eğitimi veren 

fakültelerden biri olmayı amaçlarken Türkiye’deki Ziraat Fakülteleri içerisinde süreç içinde öne 

çıkmayı ve üst sıralara çıkmayı hedeflemektedir. Bu amaçla fakültemiz kendisini gerek akademik 

personel çalışmaları gerek eğitim-öğretim konusunda diğer fakültelerle sürekli karşılaştırarak 

değerlendirme yapmaktadır.  

 Fakültemiz eğitim-öğretim programlarının niteliğini çağdaş eğitim standartlarına uygun hale 

getirmek için bölümlerin alt yapısını güçlendirme gayreti içerisindedir.  

 Üniversite 2018 yılında ISO 9001 kalite standart belgesini almıştır. Bu kalite standart 

belgesinin alımında Fakültemiz aktif rol almıştır. Fakültemizde 2019 yılında ISO 9001 standartları 

uygulanmaya başlanmıştır.  

 2019 yılında dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi üniversitemizin uzaktan eğitim 

sistemine geçmesini zorunlu kılmıştır. 2018 yılında fakültemiz akademik personelleri Anadolu 

Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme’ 

programına dahil olmuştur. Bu süreçte alınan eğitimler uzaktan eğitim konusunda oluşabilecek 

problemlerin de önüne geçmiştir. 2020 yılının bahar döneminin 6.haftasından itibaren senatomuzun 

aldığı karar neticesinde uzaktan eğitim ALMS üzerinden başarılı bir şekilde uygulanmıştır.  

 Fakültemizin günümüz koşullarına uygun bir şekilde eğitim-öğretim düzeyini ve kalitesini 

geliştirmek için kendi bünyesinde komisyonlar oluşturmuş ve bu komisyonların süreç için daha 



 

 

aktif çalışarak az sayıda olan panel, seminer, konferans gibi etkinlik sayılarının online sistemde 

(Zoom, Google Meeting, Microsoft Team vb.) artırılması hedeflenmektedir.  

 Üniversitemiz bünyesinde yapılan çeşitli ödül törenleri pandemic nedeni ile yüz-yüze 

katılımı gerçekleştirilememiş olup, online olarak yapılmıştır. Bu sayede akademik personelimizin 

verimli ve kaliteli çalışması teşvik edilmiştir. Bu teşvik uygulamasının ileriki süreçlerde fakülte 

özelinde yapılarak fakülte bünyesinde öğretim üyelerinin kendi içerisinde değerlendirmeyi esas 

alması hedeflenmektedir. Örneğin, “Tarım Öğretiminin Başlangıcının 175. Yılı” Fakültemiz 

tarafından düzenlenen online toplantı ile kutlandı. Zoom Meetings uygulaması üzerinden yapılan 

toplantıya; Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Şındak, Ziraat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Çetin 

Karademir, ÜAK Ziraat-Orman ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Siirt 

Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, Siirt Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Obay, 

üniversitemiz öğretim üyeleri ve ilimizde görevli ziraat mühendisleri katıldı. Etkinliğin açılış 

konuşmasını, Ziraat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Çetin Karademir gerçekleştirdi. Ziraat Fakültesi 

olarak güçlü bir akademik kadroya sahip olduklarını vurgulayan Karademir; özellikle ziraat 

mühendislerinin tarım için çok önemli olduğunu, iyi yetişmiş ve ufku geniş mezunların tarımımıza 

önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Tarımsal üretimin bel kemiği olan ziraat mühendislerinin, 

bir tarım ülkesi olan Türkiye için de olmazsa olmaz nitelikte öneme sahip olduğunu ifade etti. 

http://siubasin.com/tarim-ogretiminin-baslangicinin-175-yil-etkinlikleri-kutlandi/  

Kararalma süreçlerine iç paydaşlardan öğrencilerde dahil edilmektedir. Sınıf temsilcileri, 

Topluluk temsilcileri ve Üniversite öğrenci temsilciliklerinin görüş ve önerileri zaman zaman 

alınmaktadır. Örneğin, Üniversitemiz Yaşam ve Tarım Topluluğu, daha önce birçok ünlü 

yardımseverin katılım sağladığı Şirvan İlçesi Taşlı Yatağan İlkokulunda Kütüphane oluşturma 

projesinin devamında Diyarbakır’ın Silvan ilçesi ve Van’ın Tatvan ilçesine yardım elini uzattı. 

Yardım kampanyasından elde edilen hediyeler, kitaplar ve giyecekler ihtiyaç sahipleri çocuklara 

ulaştırıldı. 

http://siubasin.com/universitemiz-yasam-ve-tarim-toplulugu-yardim-faaliyetlerine-devam-ediyor/  

 Öğrenci danışmanları ve Üniversite topluluk danışmanları ile yapılan toplantılar 

öğrencilerimizi sosyal olarak ta iyiye, güzele yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda ünlü 

sanatçılardan heykeltraş Ayla Turan,  tiyatro eleştirmeni Banu Başkaya ve seyahat fotoğraf sanatçısı 

Arzu Büyükerk, rektörümüz Prof. Dr. Nihat Şındak,  ve fakültemiz akademik personelleri Doç. Dr. 

Fatih Çığ ve Doç. Dr. Arzu Çığ başta olmak üzere üniversitemiz yönetiminden ve 

personellerimizden çok sayıda katılımcının başlatmış olduğu dayanışma ağı büyümeye devam 

ediyor.  

http://siubasin.com/universitemiz-yasam-ve-tarim-toplulugu-yardim-faaliyetlerine-devam-ediyor/  

 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

Fakültemiz stratejik amaçları belirlenmiş olup, kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

 

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/misyonumuz/480165.html 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/vizyonumuz/678748.html 

http://siubasin.com/?s=Siirt+%C3%9Cniversitesi+
http://siubasin.com/?s=Siirt+%C3%9Cniversitesi+
http://siubasin.com/tarim-ogretiminin-baslangicinin-175-yil-etkinlikleri-kutlandi/
http://siubasin.com/universitemiz-yasam-ve-tarim-toplulugu-yardim-faaliyetlerine-devam-ediyor/
http://siubasin.com/?s=Tiyatro
http://siubasin.com/?s=Prof.+Dr.+Murat+ERMAN
http://siubasin.com/universitemiz-yasam-ve-tarim-toplulugu-yardim-faaliyetlerine-devam-ediyor/
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/misyonumuz/480165.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/vizyonumuz/678748.html


 

 

 

 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

Kurum, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini belirlemeli ve 

kamuoyuyla paylaşmalıdır. 

 1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

A      Mi       i       tratejik amaç  e  e e ler  

 

Misyon ve vizyon i adesi tanımlanmıştır, kurum 

çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır. Kuruma özeldir, 

sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için yol 

göstericidir.  

 tratejik  lan kültürü ve gelene i vardır, mevcut 

dönemi kapsayan, kısa orta uzun vadeli amaçlar, 

hede ler, alt hede ler, eylemler ve bunların 

zamanlaması, önceliklendirilmesi, sorumluları, mali 

kaynakları bulunmaktadır, tüm paydaşların görüşü 

alınarak  özellikle stratejik paydaşlar  

hazırlanmıştır.  evcut stratejik plan hazırlanırken 

bir öncekinin ayrıntılı de erlendirilmesi yapılmış ve 

kullanılmıştır  yıllık gerçekleşme takip edilerek ilgili 

kurullarda tartışılmakta ve gerekli önlemler 

alınmaktadır. 

 

 

Kurumda stratejik 

plan kapsamında 

tanımlanmış 

misyon, vizyon, 

stratejik amaçlar 

bulunmamaktadır. 

Kurumun 

stratejik plan 

kapsamında 

tanımlanmış ve 

kuruma özgü 

misyon, vizyon, 

stratejik amaç 

ve hedefleri 

bulunmaktadır. 

Kurumun 

genelinde 

stratejik 

amaçlar ve 

hedeflerle 

uyumlu 

uygulamalar 

bulunmaktadır.  

 tratejik amaç 

ve hedefler 

do rultusunda 

gerçekleştirilen 

uygulamalar 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

de erlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemi  5’tir  

Ka ıtlar: 

 Stratejik Plan: http://ziraat.siirt.edu.tr/ 

 Stratejik Hedefler:  http://ziraat.siirt.edu.tr/ 

 Performans Raporları: DİKA sponsorluğunda Siirt ilinin tarımsal üretiminin 
çoğunluğunu oluşturan fıstık yetiştiriciliği konusunda uzman akademisyenlerin ve önder 

çiftçilerin katılımıyla “Fistık Çalıştayı” yapılmıştır.  http://ziraat.siirt.edu.tr/haber-

etkinlik/uluslararasi-siirt-fistigi-calistayi/796076905.html  
 Uygulanan Anketler: Anket uygulaması yerine toplantılar düzenlenmiştir. 

 Kurumun SP Uygulama Sürecinde Kurum İç ve Dış Paydaşlarıyla Periyodik 

Olarak Gerçekleştirdiği Toplantılar, Etkinlikler ve Raporlar: Siirt Üniversitesi 
kuruluşunu tamamladığı günden itibaren Ziraat Fakültesinde çeşitli toplantılar 

yapılarak fakültemizin il, bölge ve ülke yararına hangi faaliyetleri 

gerçekleştirmesi gerektiğiyle ilgili fikir alışverişi yapılmıştır. 

 Stratejik plan ve hedeflerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçlarıyla uyumunu gösteren kanıtlar 

 Standart Uygulamalar ve Mevzuatın Yanı Sıra; Kurumun İhtiyaçları 

Doğrultusunda Geliştirdiği Özgün Yaklaşım ve Uygulamalarına İlişkin Kanıtlar: 
GAP Kalkınma İdaresi ve DİKA tarafından desteklenen projeler ile Siirt ili ve 

içinde yer aldığı bölge için önemli tarımsal ürünlerde araştırma ve ıslah çalışmaları 
devam etmektedir. 

 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A    Mi      e Stratejik Amaçlar 

Kurum, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini belirlemeli ve 

kamuoyuyla paylaşmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

http://ziraat.siirt.edu.tr/
http://ziraat.siirt.edu.tr/
http://ziraat.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/uluslararasi-siirt-fistigi-calistayi/796076905.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/uluslararasi-siirt-fistigi-calistayi/796076905.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A.1.2. Kalite güvencesi, 

eğitim öğretim, araştırma 

geliştirme, toplumsal 

katkı ve yönetim sistemi 

politikaları 
 

 

 

 

Kurumun tanımlı 

politikaları 

bulunmamaktadır. 

Kurumda ilan 

edilmiş tanımlı 

politikalar 

bulunmaktadır.  

 

Kurumun 

birbiriyle 

ilişkilendirilmiş, 

tüm birimleri 

tara ından 

benimsenen ve 

paydaşlarınca 

bilinen politikaları 

ve bu politikalarla 

uyumlu 

uygulamaları 

bulunmaktadır. 

Bu politikalar ve ba lı 
uygulamalar 

izlenmekte ve ilgili 
paydaşlarla birlikte 

de erlendirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemi  4’tür  

Ka ıtlar: 
 Politika Belgeleri: Kalite Yönetim Sistemi, Eğitim-Öğretim Müfredatı, İlgili Yönetmelikler, İlgili Yönergeler, 

KİDR 

 Politika Belgelerinin Paydaş Katılımıyla Hazırlandığını Kanıtlayan Belgeler: Standart Mevzuat Hükümleri 

 Politika Belgelerinin Web Sayfasından Paylaşıldığına İlişkin Göstergeler:   
http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html http://www.siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html  
http://www.siirt.edu.tr/dosya/personel/kalite-politikasi-2018-siirt-201892115293474.pdf 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/genel-bilgi/648690.html  

           http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/ic-degerlendirme-raporlari/623593713.html 

 Politika Belgelerinde Bütüncül İlişkiyi Gösteren İfadeler ve Uygulama Örnekleri (Eğitim 

Programlarında Araştırma Vurgusu, Araştırma Süreçlerinde Topluma Hizmet Vurgusu):          
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/genel-bilgi/648690.html  

           http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/ic-degerlendirme-raporlari/623593713.html 

 Politika Belgeleri ile İç Kalite Güvencesi Sistemi Arasındaki İlişkiyi Gösteren İfadeler ve Uygulama 

Örnekleri:  
http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/hizmet-standartlari-tablosu-siirt-2020251554150.pdf 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html 
 

 Politika Belgelerinin İzlendiğine ve Değerlendirildiğine İlişkin Mekanizmalar:  
http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html http://www.siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html  
http://www.siirt.edu.tr/dosya/personel/kalite-politikasi-2018-siirt-201892115293474.pdf                                        
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/genel-bilgi/648690.html  

           http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/ic-degerlendirme-raporlari/623593713.html 

 Politika Belgelerinin Kuruma Özgü Performans Göstergeleri:  

 Politika Belgeleri Yıllık Değerlendirme Raporları: http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html 

 Standart Uygulamalar ve Mevzuatın Yanı Sıra; Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Geliştirdiği Özgün 
Yaklaşım ve Uygulamalarına İlişkin Kanıtlar:  
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http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html
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http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/genel-bilgi/648690.html
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http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/ic-degerlendirme-raporlari/623593713.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html


 

 

 

  

 

 

 

A   3  Kurum al per  rma    ö etimi 

 

Kurumda performans yönetim sistemleri bütünsel bir 

yaklaşımla ele alınmaktadır. Kurumun stratejik amaçları 

do rultusunda sürekli iyileştirmeye yardımcı olur. Bilişim 

sistemleriyle desteklenerek per ormans yönetiminin do ru 

ve güvenilir olması sa lanmaktadır. Kurumun stratejik 

bakış açısını yansıtan per ormans yönetimi süreç odaklı ve 

paydaş katılımıyla sürdürülmektedir. 

 üm temel etkinlikleri kapsayan kurumsal  genel, anahtar, 

uzaktan e itim vb.  per ormans göstergeleri tanımlanmış 

ve paylaşılmıştır.  

 er ormans göstergelerinin iç kalite güvencesi sistemi ile 

nasıl ilişkilendirildi i tanımlanmış ve yazılıdır. Kararlara 

yansıma örnekleri mevcuttur.  

 ıllar içinde nasıl de işti i takip edilmektedir, bu izlemenin 

sonuçları yazılıdır ve gerekti i şekilde kullanıldı ına dair 

kanıtlar mevcuttur.  

  

 

 

 

 

Kurumda 

performans 

yönetimi 

bulunmamaktadır. 

Kurumda 

performans 

göstergeleri ve 

performans 

yönetimi 

mekanizmaları 

tanımlanmıştır. 

Kurumun 

geneline yayılmış 

performans 

yönetimi 

uygulamaları 

bulunmaktadır. 

Kurumda performans 

göstergelerinin 

işlerli i ve per ormans 

yönetimi 

mekanizmaları 

izlenmekte ve izlem 

sonuçlarına göre 

iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. 

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemiz 4’tür  

Kanıtlar 

 Performans Göstergeleri: Alanlar, öğrenci sayısı, öğretim elemanı sayısı, idari personel 

sayısı (Birime Ait Bilgiler), hedefleri gerçekleştirme yüzdesi, kalite kültürünü 

yaygınlaştırma, iç-dış paydaşlarla yapılan toplantılar, personel ve öğrenci memnuniyeti, 

öğrenci değişim programları ile gelen-giden öğrenci sayıları (Kalite Güvence Sistemi), 

memnuniyet oranları, öğrenci değerlendirmeleri, birimden ayrılan öğrenci sayıları, 

akademik-idari personel ve alan oranları (Eğitim ve Öğretim), ortalama yayın sayısı, atıf 

puanı, proje sayıları ve tutarları, ödüller (araştırma ve geliştirme), sosyal sorumluluk proje 

sayıları, eğitimi, katılımcı memnuniyeti (Toplumsal Katkı), merkezi bütçe, personel 

giderleri, yönetim giderleri (Yönetim Sistemi) 

 Anahtar Performans Göstergeleri: Personel sayıları, birim sayıları, öğrenci sayıları, 

doktora öğrenci sayısı, lisans mezun sayısı, doktora mezun sayısı, toplam mezun sayısı, 

fakülteden ayrılan yıllık öğrenci sayısı (mezunlar hariç), fiziki alanlar, eğitim-öğretim 

kadrosu, programların sürekli izlenmesi ve güncellenmesi, programların tasarımı ve onayı, 

uluslararasılaşma, mezun bilgileri dağılımı, öğrenci oranları, öğretim üyesi başına haftalık 

ortalama ders yükü miktarı, kurumun misyon, vizyon, stratejik hedefleri, kalite komisyonun 

faaliyetleri, öğretim üyesi başına yayın oranları, atıf oranları, desteklenen projelerin 

dağılımı, bilimsel çalışma grupların sayısı, patent belgesi sayısı, Faydalı Model/Endüstriyel 

Tasarım Belgesi Sayısı, ödül, fiziki alan oranları, memnuniyet oranı, toplumsal katkı 

 Performans Göstergelerinin Birimler ve Kurum Ölçeğinde Gerçekleşme Düzeyi: 

Performans Göstergesi tablosunda gösterilmiştir. 

 Bilgi Yönetim Sistemi İçerisinde Performans Göstergelerinin İzlenmesi: Personel 

yetersizliği nedeniyle gerekli değerlendirmeler yapılamamıştır. 

 Yıllık Raporlarda Performans Göstergelerine İlişkin Bulgular: Personel ve fiziki alan 

yetersizliği. 

 Performans Programı Raporu: Yeterli personel sayısı ile daha verimli çalışmalar 

yapılabilir. 

 İyileştirme Uygulamaları: http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/stratejik-planlar/510526491.html 

 Standart Uygulamalar ve Mevzuatın Yanı Sıra; Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda 

Geliştirdiği Özgün Yaklaşım ve Uygulamalarına İlişkin Kanıtlar  

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/stratejik-planlar/510526491.html


 

 

 

 

 

 

 

 
 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A 2  İç Kalite Gü e ce i 

Kurum, iç kalite güvencesi sistemini oluşturmalı ve bu sistem ile süreçlerin gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesini sa lamalıdır. Kalite 

Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları açık şekilde tanımlanmalı ve kurumda kalite kültürü yaygınlaştırılmalıdır. 

 1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A.2.1. Kalite Komisyonu 

 

Kurumun Kalite 

Komisyonunun süreç ve 

uygulamaları tanımlıdır, 

kurum çalışanlarınca bilinir. 

Komisyon iç kalite güvencesi 

sisteminin oluşturulması ve 

geliştirilmesinde etkin rol alır, 

program akreditasyonu 

süreçlerine destek verir. 

Komisyon gerçekleştirilen 

etkinliklerin sonuçlarını 

de erlendirir. Bu 

de erlendirmeler karar alma 

mekanizmalarını etkiler. 

Kurumda kalite 

güvencesi 

süreçlerini 

yürütmek üzere 

oluşturulmuş bir 

kalite komisyonu 

bulunmamaktadır. 

Kalite 

komisyonunun 

yetki, görev ve 

sorumlulukları 

ile 

organizasyon 

yapısı 

tanımlanmıştır. 

 

Kalite komisyonu 
kurumun kalite 
güvencesi 
çalışmalarını 
etkin, kapsayıcı, 
katılımcı, şe  a  ve 
karar alma 
mekanizmalarında 
etkili biçimde 
yürütmektedir.  

Kalite komisyonu 

çalışma biçimi ve 

işleyişi izlenmekte ve 

bağlı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemi  4’tür  

Kanıtlar 
Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları:  

Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı, üye dağılımı ve birimlerin temsil edilmesi şekli: 

http://ziraat.siirt.edu.tr/ 

Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması: http://ziraat.siirt.edu.tr/ 

Danışma Kurulu 

Birim düzeyinde kalite yapılanmaları ve çalışma grupları: http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/birim-kalite-

komisyonu/365047343.html 

Senato kararları 

Üst yönetim kararları 

Kalite Komisyonu çalışmalarına kurum iç ve dış paydaşlarının katılımını gösteren kanıtlar (Toplantılar, 

etkinlikler, anketler ve raporlar): http://ziraat.siirt.edu.tr 
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A 2 2  İç kalite gü e ce i meka i maları (PUKÖ 

çe rimleri  tak im  birimleri   apı ı) 

 

  K  çevrimleri itibarı ile takvim yılı temelinde 

hangi işlem, süreç, mekanizmaların devreye 

girece i planlanmış, akış şemaları belirlidir. 

 orumluluklar ve yetkiler tanımlanmıştır. 

 erçekleşen uygulamalar irdelenmektedir.  

 akvim yılı temelinde verilen işlem, süreç, 

mekanizmaların üst yönetim,  akülteler, ö retim 

elemanları, idari personel, ö renciler, gibi 

katmanları nasıl kapsadı ı belirtilmiştir.  akvim 

yılı temelinde tasarlanmayan di er kalite 

döngülerinin ise tüm katmanları içerdi i kanıtları 

ile belirtilmiştir, gerçekleşen uygulamalar 

irdelenmektedir.  

Kuruma ait kalite güvencesi rehberi gibi, politika 

ayrıntılarının yer aldı ı erişilebilen ve 

güncellenen bir doküman bulunmaktadır.  

 

Kurumun 

tanımlanmış bir iç 

kalite güvencesi 

sistemi 

bulunmamaktadır. 

Kurumun iç 

kalite 

güvencesi 

süreç ve 

mekanizmaları 

tanımlanmıştır.  

 

İç kalite 

güvencesi 

sistemi kurumun 

geneline 

yayılmış, şe  a  

ve bütüncül 

olarak 

yürütülmektedir. 

İç kalite 

güvencesi sistemi 

mekanizmaları 

izlenmekte ve 

ilgili paydaşlarla 

birlikte 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

  Derecemi  3’tür  

Kanıtlar 

Kalite el kitabı veya tanımlı kalite süreçleri: 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html 

Bilgi Yönetim Sistemi: http://ziraat.siirt.edu.tr/ 

Kalite odaklı organizasyonel yapılanma 

Öz değerlendirme veya akran değerlendirmesi yaklaşımı 

Periyodik bilgilendirme ve tanıtım toplantıları: http://ziraat.siirt.edu.tr/ 

Geri bildirim yöntemleri: EBYS 

Paydaş katılımına ilişkin belgeler: http://ziraat.siirt.edu.tr/ 

Senato ve Yönetim Kurulu kararları 

Yıllık iyileştirme raporları:  http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-

raporlari/186780186.html 

PUKÖ çevrimlerine ilişkin takvimler 

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 
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A.2.3. Liderlik  e kalite gü e ce i kültürü 

 

 ektörün ve süreç liderlerinin kalite 

güvencesi bilinci, sahipli i ve kurum iç 

kalite güvencesi sisteminin 

oluşturulmasına liderlik etmesi gelişmiş 

düzeydedir.  ynı şekilde birimlerde liderlik 

anlayışı ve koordinasyon kültürü 

yerleşmiştir.  kademik ve idari birimler ile 

yönetim arasında etkin bir iletişim a ı 

oluşturulmuştur.  

Kurumsal süreklilik ve nasıl çalıştı ı, 

deneyim birikimlerinin oluşma hızı, kalite 

kültürü geliştirme hızı takip edilmekte ve 

Kurumdaki liderlik 

yaklaşımları kalite 

güvencesi 

kültürünün gelişimini 

desteklememektedir. 

 

Kurumda kalite 

güvencesi 

kültürünü 

destekleyen 

liderlik 

yaklaşımı 

oluşturmak 

üzere 

planlamalar 

bulunmaktadır.  

 

Kurumun 

geneline 

yayılmış, kalite 

güvencesi 

kültürünün 

gelişimini 

destekleyen 

liderlik 

uygulamaları 

bulunmaktadır. 

Liderlik uygulamaları 

ve bu uygulamaların 

kalite güvencesi 

kültürünün gelişimine 

katkısı izlenmekte ve 

ba lı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 



 

 

 

 

 

 

A.3. Paydaş Katılımı 

Kurum, iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini sağlamalıdır. 

 

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

uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

irdelenmektedir.  eri bildirim, izleme, 

içselleştirme  ırsatları ve üst yönetimin 

bunlara katkısı sürekli 

de erlendirilmektedir.  

  

 

  Derecemi  3’tür  

Kanıtlar 

Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan 

yöntemler ile liderlik özelliklerini geliştirmek için yapılan uygulamalar (Liderlik programları vb.) 

Kurumdaki kalite kültürünü ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler ile kültürü geliştirmek için 

yapılan uygulamalar (İyileştirme raporu): 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html 

 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A 3  Pa  aş Katılımı 

Kurum, iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini sa lamalıdır. 

 

 

 1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

A 3    İç  e  ış pa  aşları  kalite 

gü e ce i  eğitim  e öğretim  araştırma  e 

geliştirme   ö etim  e ulu larara ılaşma 

 üreçleri e katılımı 

 

İç ve dış paydaşların karar alma, yönetişim 

ve iyileştirme süreçlerine katılım 

mekanizmaları tanımlanmıştır.  

 erçekleşen katılımın etkinli i, kurumsallı ı 

ve süreklili i irdelenmektedir.  ygulama 

örnekleri, iç kalite güvencesi sisteminde 

özellikle ö renci ve dış paydaş katılımı ve 

etkinli i mevcuttur.  onuçlar 

de erlendirilmekte ve ba lı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir.  

  

Kurumun iç kalite 

güvencesi 

sistemine paydaş 

katılımını 

sa layacak 

mekanizmalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumda kalite 

güvencesi, 

e itim ve 

ö retim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı, 

yönetim sistemi 

ve 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

  K  

katmanlarına 

paydaş katılımını 

sa lamak için 

planlamalar 

bulunmaktadır. 

 üm 

süreçlerdeki 

  K  

katmanlarına 

paydaş 

katılımını 

sa lamak 

üzere 

Kurumun 

geneline 

yayılmış 

mekanizmalar 

bulunmaktadır. 

 aydaş katılım 

mekanizmalarının 

işleyişi izlenmekte ve 

ba lı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir.  

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

  Derecemiz 3’tür. 

Kanıtlar 

İç ve dış paydaş listesi: http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html 

Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılan veri toplama araçları (Anketler, odak grup 

toplantıları, çalıştaylar gibi) 

Paydaş analizi raporu: http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/paydas-analizi/599935525.html 

Paydaşların geri bildirimlerini (şikayet, öneri, memnuniyet vb.) almak için oluşturulmuş 

mekanizmalar (Web sayfası, e-posta, sistematik toplantılar gibi) 

Üst yönetim ve birim düzeyinde kurul ve komisyonlarda (karar alma süreçlerinde) paydaş 

temsiliyetinin sağlandığını gösteren belgeler: http://ziraat.siirt.edu.tr/ 

Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin paydaş görüşlerini dikkat aldığına ilişkin 

belgeler, çizelgeler, raporlar: http://ziraat.siirt.edu.tr/ 

Mezun izleme sistemi: http://mbs.siirt.edu.tr/ 



 

 

  



 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A 4  Ulu larara ılaşma 

Kurum, uluslararasılaşma stratejisi ve hede leri do rultusunda yürüttü ü  aaliyetleri periyodik olarak izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir. 

 

 1 2 3 4 5 

 

A 4    Ulu larara ılaşma p litika ı  

 

 luslararasılaşma politikası  

-  e işim programları,  

-  luslararası ö renci,  

-  abancı uyruklu akademik personel, 

-  luslararası araştırmacı, 

-  luslararası a lar ve organizasyonlar, 

-  ü redatın uluslararası yaklaşımlarla 

uyumu, 

- Ortak diploma programları etkinlikleri  

   gibi konuları ele alır.  

 

Kurum hede lerini ve stratejilerini, süreç ve 

mekanizmalarını, organizasyon yapısını, 

zamanlamayı, geliştirme çerçevesini 

özetler.  luslararasılaşma  aaliyetleri 

izlenmekte ve politika güncellenmektedir.  

 

Kurumda bir 

uluslararasılaşma 

politikası 

bulunmamaktadır. 

Kurumun misyon 

ve hedefleriyle 

uyumlu, ilan 

edilmiş bir 

uluslararasılaşma 

politikası 

bulunmaktadır. 

Kurumun 

uluslararasılaşma 

uygulamaları ilgili 

birimlere 

yayılmış, 

benimsenmiş ve 

kalite 

politikasıyla 

uyumludur. 

Kurumun 

uluslararasılaşma 

uygulamaları 

izlenmekte ve 

izlem sonuçlarına 

göre 

uluslararasılaşma 

politikaları 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

  Derecemiz 4’tür. 

Kanıtlar 

 Erasmus + Progrmı çerçevesinde yapılan anlaşmalardan örnek Ek A.4.1. 

 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A 4  Ulu larara ılaşma 

 1 2 3 4 5 

 

 

A 4 3  Ulu larara ılaşma ka  akları 

 

 luslararasılaşmaya ayrılan kaynaklar  mali, 

 iziksel, insan gücü  belirlenmiş, paylaşılmış, 

kurumsallaşmıştır, bu kaynaklar nicelik ve 

nitelik ba lamında izlenmekte ve 

de erlendirilmektedir.  

 

 

Kurumun 

uluslararasılaşma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmesi 

için yeterli kaynak 

bulunmamaktadır.  

Kurumun 

uluslararasılaşma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun nitelik 

ve nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik planları 

bulunmaktadır. 

Kurumun 

uluslararaslaşma 

kaynakları 

birimler arası 

denge 

gözetilerek 

yönetilmektedir. 

Kurumda 

uluslararasılaşma 

kaynaklarının 

da ılımı 

izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir.   

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Derecemiz 2’dir. 

 

Kanıtlar 

 



 

 

 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM  

Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim ve 

öğretim, kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin 

nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç 

duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır.    

 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Kurum, yürüttüğü programların tasarımını, öğretim programlarının amaçlarına ve öğrenme 

çıktılarına uygun olarak yapmalıdır. Programların yeterlilikleri, Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikleri Çerçevesi’ni esas alacak şekilde tanımlanmalıdır. Ayrıca kurum, program tasarım ve 

onayı için tanımlı süreçlere sahip olmalıdır. 

 

Fakültemizde programların eğitim amaçlarının ve müfredatın belirlenmesinde gelişmiş üniversiteler 

örnek alınmaktadır. Ders içeriklerinin uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

Fakültemizde programların eğitim amaçları ve müfredatları belirlenirken dış paydaşların, özellikle 

Bologna süreci çerçevesinde, katkı sağlamaları ile beraber iç paydaş olarak öncelikle bölüm 

akademisyenlerinin görüşü alınarak yapılmaktadır. Her akademisyen vereceği dersin müfredatını 

kamu kurum kuruluşları ve özel sektörün varsa taleplerini de dikkate alarak ve olası beklentileri göz 

önünde bulundurarak oluşturmaktadır. 

 

Programların yeterlikleri mezun olan kişilerin istihdam oranı, edindikleri bilgi ve becerilerin iş 

hayatlarına yansıtıp yansıtmadıkları, sınavlarda aldıkları notlarla belirlenebilmektedir. Programların 

yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Fakültemizde 2017 yılı 

itibariyle bazı bölümlerden mezun verilmiştir. Üniversitemizin “Mezun Bilgi Sistemi” aracılığı ile 

mezun olan öğrencilerimiz ve bu kişilerin istihdam durumları takip edilmektedir.  

 

Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesiyle (TYYÇ) 

uyumu göz önünde bulundurulmaktadır. 

 

Kurumda programların onaylama süreci Bölüm Başkanlığı → Fakülte → Dekanlık → Fakülte 

Yönetim Kurulu → Rektörlük → Üniversite Eğitim Komisyou → Üniversite Senatosu → YÖK 

tarafından olmaktadır.  

 

Fakültemizdeki tüm Programların eğitim amaçları ve kazanımları Üniversitemiz WEB sitesinde 

(http://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/) kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte ayrıca Üniversite 

yada Fakülte tanıtım günlerinde hazırlanan broşür, liflet vb. basılı yayınlarla yerel televizyonlarda 

kamuoyuna ilan edilmektedir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

 

B    Pr gramları  Ta arımı  e O a ı 

Kurum, yürüttü ü programların tasarımını, ö retim programlarının amaçlarına ve ö renme çıktılarına uygun olarak yapmalıdır.  rogramların 

yeterlilikleri,  ürkiye  üksekö retim  eterlilikleri Çerçevesi’ni esas alacak şekilde tanımlanmalıdır.  yrıca kurum, program tasarım ve onayı için tanımlı 

süreçlere sahip olmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

B      Pr gramları  ta arımı  e   a ı 

 

 rogramların amaçları ve ö renme 

çıktıları  kazanımları  oluşturulmuş,  

   Ç ile uyumu belirtilmiş, kamuoyuna 

ilan edilmiştir.  rogram yeterlilikleri 

belirlenirken kurumun misyon-vizyonu 

göz önünde bulundurulmuştur.  ers 

bilgi paketleri varsa ulusal çekirdek 

Kurumda 

programların 

tasarımı ve 

onayına ilişkin 

süreçler 

tanımlanmamıştır. 

Kurumda 

programların 

tasarımı ve 

onayına ilişkin ilke, 

yöntem,    Ç ile 

uyum ve paydaş 

katılımını içeren 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır.  

 anımlı süreçler 

do rultusunda  

Kurumun genelinde, 

tasarımı ve onayı 

gerçekleşen 

programlar, 

programların amaç 

ve ö renme 

çıktılarına uygun 

olarak 

 rogramların 

tasarım ve onay 

süreçleri 

sistematik olarak 

izlenmekte ve ilgili 

paydaşlarla birlikte 

de erlendirilerek 

iyileştirilmektedir.  

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 



 

 

 

  

programı, varsa ölçütler  örne in 

akreditasyon ölçütleri vb.  dikkate 

alınarak hazırlanmıştır. Kazanımların 

i ade şekli öngörülen bilişsel, duyuşsal 

ve devinimsel seviyeyi açıkça 

belirtmektedir.  rogram çıktılarının 

gerçekleşti inin nasıl izlenece ine dair 

planlama yapılmıştır, özellikle 

kurumun ortak  generic  çıktıların 

irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı 

belirtilmektedir.   renme çıktılarının 

ve gerekli ö retim süreçlerinin 

yapılandırılmasında bölüm bazında ilke 

ve kurallar bulunmaktadır.  rogram 

düzeyinde yeterliliklerin hangi 

eylemlerle kazandırılabilece i 

(yeterlilik-ders-ö retim yöntemi 

matrisleri  belirlenmiştir.  lan 

 arklılıklarına göre yeterliliklerin hangi 

e itim türlerinde  örgün, karma, 

uzaktan  kazandırılabilece i tanımlıdır. 

 rogramların tasarımında,  iziksel ve 

teknolojik olanaklar dikkate 

alınmaktadır  erişim, sosyal mesa e 

vb.) 

yürütülmektedir.  

 

  Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 

Program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler: http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-

yonetimi-kitabi-yeni-siirt-201961883523299.pdf 

TYYÇ: 
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0265322043438835535311173110831116388083657

03439235555344323777731103311103329137322321943111538896356002163343963893638912385603

65823774932150344443220037427362882153 
Mezun Bilgi sistemi: http://mbs.siirt.edu.tr/ 

 

http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-kitabi-yeni-siirt-201961883523299.pdf
http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-kitabi-yeni-siirt-201961883523299.pdf
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02653220434388355353111731108311163880836570343923555534432377773110331110332913732232194311153889635600216334396389363891238560365823774932150344443220037427362882153
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02653220434388355353111731108311163880836570343923555534432377773110331110332913732232194311153889635600216334396389363891238560365823774932150344443220037427362882153
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02653220434388355353111731108311163880836570343923555534432377773110331110332913732232194311153889635600216334396389363891238560365823774932150344443220037427362882153
http://mbs.siirt.edu.tr/


 

 

 

 

 

 

  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B    Pr gramları  Ta arımı  e O a ı 

 
1 2 3 4 5 

 

B   2  Pr gramı   er   ağılım  e ge i  

 

 rogramın ders da ılımına ilişkin ilke, kural 

ve yöntemler tanımlıdır.   retim programı 

 mü redat  yapısı zorunlu-seçmeli ders, 

alan-alan dışı ders dengesini gözetmekte, 

kültürel derinlik ve  arklı disiplinleri tanıma 

imkânı vermektedir.  ers sayısı ve ha talık 

ders saati ö rencinin akademik olmayan 

etkinliklere de zaman ayırabilece i şekilde 

düzenlenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen 

ders bilgi paketlerinin amaca uygunlu u ve 

işlerli i izlenmekte ve ba lı iyileştirmeler 

yapılmaktadır. 

 ers da ılımına 

ilişkin, ilke ve 

yöntemler 

tanımlanmamıştır. 

 ers da ılımına ilişkin 

olarak alan ve meslek 

bilgisi ile genel kültür 

dersleri dengesi, zorunlu- 

seçmeli ders dengesi, 

kültürel derinlik 

kazanma,  arklı 

disiplinleri tanıma 

imkânları gibi boyutlara 

yönelik ilke ve yöntemleri 

içeren tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

 rogramların 

genelinde 

ders bilgi 

paketleri, 

tanımlı 

süreçler 

do rultusund

a hazırlanmış 

ve ilan 

edilmiştir. 

Programlarda 

ders da ılım 

dengesi 

izlenmekte ve 

iyileştirilmekt

edir.  

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

  

 Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 

 Programların amaçları ve çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi: 

https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02653220434388355353111731

10831116388083657034392355553443237777311033111033291373223219431115388

9635600216334396389363891238560365823774932150344443220037427362882153  

 https://ziraat.siirt.edu.tr/duyuru/ziraat-fakultesi-bahar-donemi-ders-programlari-

(guncel-02032021)/137607694.html 



 

 

 

 

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B    Pr gramları  Ta arımı  e O a ı 

 1 2 3 4 5 

 

B   3  Der  ka a ımları ı  pr gram çıktıları la 

uyumu 

 

Ders                                    

                                        

                                       

        mesi oluşturulmuştur. Kazanımların 

i ade şekli öngörülen bilişsel, duyuşsal ve 

devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir.  

 ers ö renme kazanımlarının gerçekleşti inin 

nasıl izlenece ine dair planlama yapılmıştır, 

özellikle alana özgü olmayan  genel  

kazanımların irdelenme yöntem ve süreci 

ayrıntılı belirtilmektedir.  

 ers kazanımları 

program çıktıları 

ile 

eşleştirilmemiştir. 

 

Ders 

kazanımlarının 

oluşturulması 

ve program 

çıktılarıyla 

uyumlu hale 

getirilmesine 

ilişkin ilke, 

yöntem ve 

sını lamaları 

içeren tanımlı 

süreçler 

bulunmaktadır.  

 

 ers kazanımları 

programların 

genelinde 

program 

çıktılarıyla 

uyumlandırılmıştır 

ve ders bilgi 

paketleri ile 

paylaşılmaktadır. 

Ders 

kazanımlarının 

program 

çıktılarıyla uyumu 

izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

 Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 

https://ziraat.siirt.edu.tr/duyuru/ziraat-fakultesi-bahar-donemi-ders-
programlari-(guncel-02032021)/137607694.html 
 rogramların amaçları ve çıktılarının    Ç ile ilişkisi: 
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0265322043438835535
311173110831116388083657034392355553443237777311033111033291373
223219431115388963560021633439638936389123856036582377493215034
4443220037427362882153   

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B    Pr gramları  Ta arımı  e 

O a ı 

 

1 2 3 4 5 

 

B   4  Öğre ci iş  ükü e  a alı 

 er  ta arımı 

 

 üm derslerin  K   de eri web 

say ası üzerinden paylaşılmakta, 

ö renci iş yükü takibi ile 

do rulanmaktadır.  taj ve 

mesle e ait uygulamalı ö renme 

 ırsatları mevcuttur ve yeterince 

ö renci iş yükü ve kredi 

çerçevesinde 

 ersler ö renci iş 

yüküne dayalı 

olarak 

tasarlanmamıştır. 

  renci iş yükünün 

nasıl 

hesaplanaca ına 

ilişkin staj, mesleki 

uygulama 

hareketlilik gibi 

boyutları içeren ilke 

ve yöntemlerin yer 

aldı ı tanımlı 

süreçler* 

bulunmaktadır. 

 

 ersler ö renci iş 

yüküne uygun olarak 

tasarlanmış, ilan 

edilmiş ve 

uygulamaya 

konulmuştur. 

Programlarda 

ö renci iş yükü 

izlenmekte ve buna 

göre ders tasarımı 

güncellenmektedir.  

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

de erlendirilmektedir. 

 erçekleşen uygulamanın niteli i 

irdelenmektedir.   renci iş 

yüküne dayalı tasarımda uzaktan 

e itimle ortaya çıkan çeşitlilikler 

de göz önünde 

bulundurulmaktadır. 

 

Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 

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

 https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0348322043219435535344683443237812
3440432190376863111131108333333551532220343883523038776389203111231120353153549
53558532228353503219434428353753888833300384883733635265 

 Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için 
tanımlanmış olması:  

 https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0348322043219435535344683443237812
3440432190376863111131108333333551532220343883523038776389203111231120353153549
53558532228353503219434428353753888833300384883733635265 

 Programlarda öğrenci İş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin 
belgeler, mekanizmalar 

 Diploma Eki: bkz. Ek B1.5  

        
 

https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0348322043219435535344683443237812344043219037686311113110833333355153222034388352303877638920311123112035315354953558532228353503219434428353753888833300384883733635265
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0348322043219435535344683443237812344043219037686311113110833333355153222034388352303877638920311123112035315354953558532228353503219434428353753888833300384883733635265
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0348322043219435535344683443237812344043219037686311113110833333355153222034388352303877638920311123112035315354953558532228353503219434428353753888833300384883733635265
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0348322043219435535344683443237812344043219037686311113110833333355153222034388352303877638920311123112035315354953558532228353503219434428353753888833300384883733635265
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0348322043219435535344683443237812344043219037686311113110833333355153222034388352303877638920311123112035315354953558532228353503219434428353753888833300384883733635265
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0348322043219435535344683443237812344043219037686311113110833333355153222034388352303877638920311123112035315354953558532228353503219434428353753888833300384883733635265


 

 

 
  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B    Pr gramları  Ta arımı  e O a ı 

 1 2 3 4 5 

 

B   5  Ölçme  e  eğerle  irme 

sistemi 

 

Kurumda bütüncül bir ölçme-

de erlendirme sistemi vardır.  lçme-

de erlendirme için ana ilke ve kurallar 

tanımlıdır.   renme kazanımı, ö retim 

programı  mü redat , e itim 

hizmetinin verilme biçimi  örgün, 

uzaktan, karma, açıktan , ö retim 

yöntemi ve ölçme-de erlendirme 

uyumu gözetilmektedir.  ınav 

uygulama ve güvenli i 

 örgün çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı 

gruplara yönelik sınavlar  

mekanizmaları bulunmaktadır. Kurum, 

ölçme-de erlendirme yaklaşım ve 

olanaklarını ö renci-ö retim elemanı 

geri bildirimine dayalı biçimde 

iyileştirmektedir.  

Kurumun ölçme 

ve 

de erlendirme 

sistemi 

bulunmamaktad

ır.  

Kurumda 

bütüncül bir 

ölçme ve 

de erlendirme 

sistemi kurmak 

için tanımlanmış 

ilke ve kurallar 

bulunmaktadır. 

 

Kurumun genelinde 

bu ilke ve kuralara 

uygun ölçme ve 

de erlendirme 

uygulamaları 

yürütülmektedir. 

Kurumda ölçme ve 

de erlendirme 

uygulamaları 

izlenmekte ve 

izlem sonuçlarına 

göre ölçme ve 

de erlendirme 

sisteminde 

iyileştirme 

yapılmaktadır. 

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemiz 3’tür. 

 

Kanıtlar 

 

 Kurumun ölçme ve değerlendirme sistemi (Yönergesi, esas usulleri, bilgi sistemi vb.) 
http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html 

https://obs.siirt.edu.tr/ 

 https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=03483220432194355353446834432378

123440432190376863111131108333333551532220343883523038776389203111231120353

15354953558532228353503219434428353753888833300384883733635265 

http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html
https://obs.siirt.edu.tr/
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0348322043219435535344683443237812344043219037686311113110833333355153222034388352303877638920311123112035315354953558532228353503219434428353753888833300384883733635265
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0348322043219435535344683443237812344043219037686311113110833333355153222034388352303877638920311123112035315354953558532228353503219434428353753888833300384883733635265
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0348322043219435535344683443237812344043219037686311113110833333355153222034388352303877638920311123112035315354953558532228353503219434428353753888833300384883733635265


 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

Kurum, öğrenci kabullerine yönelik açık kriterler belirlenmiş ve “Siirt Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde açıkça belirtilmiştir; diploma, derece ve diğer 

yeterliliklerin tanınması “TYYÇ” sayfasında bölümler bazında yapılmış ve sertifikalandırılması ile 

ilgili olarak önceden tanımlanmış ve yayımlanmış kurallar uygulanmaktadır.  

 

 

 

EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

 

B 2  Öğre ci Kabulü  e Gelişimi 

Kurum, ö renci kabullerine yönelik açık kriterler belirlemeli  diploma, derece ve di er yeterliliklerin tanınması ve serti ikalandırılması ile ilgili olarak 

önceden tanımlanmış ve yayımlanmış kuralları tutarlı ve kalıcı bir şekilde uygulamalıdır 

 1 2 3 4 5 



 

 

 

 

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 

 

 

 

B.2.1  Öğre ci kabulü  ö ceki 

öğre me i  ta ı ma ı  e 

kredilendirilmesi*  

 

  renci kabulüne ilişkin ilke ve 

kuralları tanımlanmış ve ilan 

edilmiştir. Bu ilke ve kurarllar 

birbiri ile tutarlı olup, uygulamalar 

şe  a tır.  iploma, serti ika gibi 

belge talepleri titizlikle takip 

edilmektedir. 

 nceki ö renmenin  örgün, 

yaygın, uzaktan karma e itim ve 

serbest ö renme yoluyla edinilen 

bilgi ve becerilerin  tanınması ve 

kredilendirilmesi yapılmaktadır. 

 luslararasılaşma politikasına 

paralel hareketlilik destekleri, 

ö renciyi teşvik, kolaylaştırıcı 

önlemler bulunmaktadır ve 

hareketlilikte kredi kaybı 

olmaması yönünde uygulamalar 

vardır.  

 

Kurumda ö renci 

kabulü, önceki 

ö renmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesin

e ilişkin süreçler 

tanımlanmamıştır. 

Kurumda ö renci 

kabulü, önceki 

ö renmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesin

e ilişkin ilke, kural 

ve ba lı planlar 

bulunmaktadır. 

 

Kurumun 

genelinde 

planlar 

dahilinde 

uygulamalar 

bulunmaktadı

r. 

  renci kabulü, 

önceki ö renmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesine 

ilişkin süreçler 

izlenmekte, 

iyileştirilmekte ve 

güncellemeler ilan 

edilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Derecemiz 5’tir. 

 

Kanıtlar 

 Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin tanımlı süreçler; 

https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=03363331533330388003550531120352303548537805

3667235600 

 http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html 

 Önceki öğrenmelerin tanınmasında öğrenci iş yükü temelli kredilerin kullanıldığına dair belgeler 

((Bu belgeler 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır.) 

http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-kitabi-yeni-siirt-201961883523299.pdf  

 Uygulamaların tanımlı süreçlerle uyumuna ve sürekliliğine ilişkin kanıtlar:  

“http://ziraat.siirt.edu.tr/” adresindeki bölümlerin içerisinde, sol menülerde bulunan “Öğrenci Bilgi Paketi-

Lisans” menüsü içerisinde.  

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html 

 Paydaşların bilgilendirildiği mekanizmalar: http://ziraat.siirt.edu.tr/ 

 

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 2  Öğre ci Kabulü  e Gelişimi 

 1 2 3 4 5 

 

B.2.2. Yeterliliklerin 

 erti ikala  ırılma ı  e  ipl ma 

 

 eterliliklerin onayı, mezuniyet 

koşulları, mezuniyet karar 

süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı 

ve tutarlı şekilde tanımlanmış 

ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

 erti ikalandırma ve diploma 

işlemleri bu tanımlı sürece 

uygun olarak yürütülmekte, 

izlenmekte ve gerekli önlemler 

Kurumda diploma 

onayı ve di er 

yeterliliklerin 

serti ikalandırılmas

ına ilişkin süreçler 

tanımlanmamıştır. 

Kurumda diploma 

onayı ve di er 

yeterliliklerin 

serti ikalandırılmasın

a ilişkin kapsamlı, 

tutarlı ve ilan edilmiş 

ilke, kural ve süreçler 

bulunmaktadır. 

Kurumun genelinde 

diploma onayı ve di er 

yeterliliklerin 

serti ikalandırılmasına 

ilişkin uygulamalar 

bulunmaktadır.  

 

Uygulamalar 

izlenmekte ve 

tanımlı süreçler 

iyileştirilmekte

dir. 

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=033633315333303880035505311203523035485378053667235600
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=033633315333303880035505311203523035485378053667235600
http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-kitabi-yeni-siirt-201961883523299.pdf
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Fakültemizin tüm programlarında yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) 

belirlenmiş olup Web sitesinde program altında verilmiştir. 

 

Öğrencilerin yurt içi/ yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların 

iş yükleri belirlenmekte ve programın toplam iş yüküne dahil edilmektedir. 

 

Programların yürütülmesinde öğrencilerle dönem başlarında toplantı yapılarak görüş ve önerilerine 

başvurulmakta, öğrencilere yaptırılan saha ve laboratuvar uygulamaları, verilen seminer konuları ile 

alınmaktadır. 

 

 

Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 

 Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin kriterler ve 
tanımlı süreçler: 

http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-kitabi-yeni-siirt-201961883523299.pdf  

https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=03363331533330388003550531120352303548

5378053667235600 

 Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut uygulamalar:  

http://mbs.siirt.edu.tr/mezunlar 
 Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci 

sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler 

http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html  
 Öğrenci iş yükü kredisinin değişim programlarında herhangi bir ek çalışmaya gerek kalmaksızın 

tanındığını gösteren belgeler,(Bu belgeler 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri 

taşımalıdır.) 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html 

 Diploma eki: bkz. Ek B1.5 

http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-kitabi-yeni-siirt-201961883523299.pdf
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=033633315333303880035505311203523035485378053667235600
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=033633315333303880035505311203523035485378053667235600
http://mbs.siirt.edu.tr/mezunlar
http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html


 

 

programda aktif rol almaları sağlanmaktadır. 

 

Derslerde başarı ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı, derste geçme ya da mezun olma 

koşulları önceden belirlenmiş ve ilan edilmiştir. 

 

Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için belirlenen ilgili mevzuatlar 

öğrencilerin de görebilecekleri şekilde ilan edilmektedir. Yıl içerisinde hangi sınavların yapılacağı, 

sınavlarda başarılı sayılması için alınması gereken notlar önceden belirlenerek ilan edilmektedir. 

 

Aynı şekilde mevzuatlarımızda bulunan devamsızlık limitini aşan öğrenciler ilgili dersten devamsız 

kabul edilmekte, öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenleri 

varsa bu durumu kapsayan açık düzenlemeler bulunmakta ve bu düzenlemelere göre uygulama 

yapılmaktadır. 

 

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmektedir. 

Bunun için Bologna süreci sorumluları oluşturulmuştur. 

(https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx) 

 

Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve 

stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dahil edilmektedir. 

 

Programların yürütülmesinde öğrencilerin fikir ve düşünceleri alınarak öğrencilerin aktif rol almaları 

teşvik edilmektedir. 

 

Başarı ölçme ve değerlendirme yönteminde sınavlar, sunumlar ve ders anlatımı gibi yöntemler 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler başarıyı ölçecek şekilde düzenlenmektedir. 

  

Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için sınavlar, notlandırma, 

derslerin tamamlanması, mezuniyet koşulları önceden belirlenir ve ilan edilmiş kriterlere dayanır. 

 

Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması 

durumunu kapsayan açık düzenlemeler vardır. 

 

Uluslar arası öğrenciler için üniversitemize uyumunu kolaylaştıracak toplantılar yapılmaktadır. 

Ayrıca dil eğitimi de verilmektedir. Engelli öğrenciler için de öğrenimlerini kolaylaştırıcı eğitimler 

verilmektedir. 

  

https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx


 

 

 

 
  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 3  Öğre ci Merke li Öğre me  Öğretme  e Değerle  irme 

Kurum, ö rencilerin ö renim süresince programların amaç ve ö renme çıktılarına ulaşmasını sa lamalı, bu süreçte akti  ö renme strateji ve 

yöntemleri içeren uygulamalar yürütmelidir.  lçme ve de erlendirme süreçlerinde de ö renci merkezli ve yeterlilik temelli bir yaklaşım 

benimsenmelidir. 

 

 1 2 3 4 5 

 

B 3    Öğretim  ö tem  e tek ikleri  

 

  retim yöntemi ö renciyi akti  hale 

getiren ve etkileşimli ö renme 

odaklıdır.  üm e itim türleri 

içerisinde  örgün, uzaktan, karma  o 

e itim türünün do asına uygun  

ö renci merkezli, yetkinlik temelli, 

süreç ve per ormans odaklı 

disiplinlerarası, bütünleyici, 

vaka uygulama temelinde 

ö renmeyi önceleyen yaklaşımlara 

yer verilir. Bilgi aktarımından çok 

derin ö renmeye, ö renci ilgi, 

motivasyon ve ba lılı ına 

odaklanılmıştır.  

 rgün e itim süreçleri ön lisans, 

lisans ve yüksek lisans ö rencilerini 

kapsayan  teknolojinin sundu u 

olanaklar ve ters yüz ö renme, proje 

temelli ö renme gibi yaklaşımlarla 

zenginleştirilmektedir. 

  rencilerinin araştırma süreçlerine 

katılımı mü redat, yöntem ve 

yaklaşımlarla desteklenmektedir.  

 üm bu süreçlerin uygulanması, 

kontrol edilmesi ve gereken 

önlemlerin alınması sistematik 

olarak de erlendirilmektedir.  

  renme-ö retme 

süreçlerinde ö renci 

merkezli yaklaşımlar 

bulunmamaktadır. 

  renme-ö retme 

süreçlerinde 

ö renci merkezli 

yaklaşımın 

uygulanmasına 

yönelik ilke, kural 

ve planlamalar 

bulunmaktadır. 

 rogramların 

genelinde ö renci 

merkezli ö retim 

yöntem teknikleri 

tanımlı süreçler 

do rultusunda 

uygulanmaktadır. 

  renci merkezli 

uygulamalar 

izlenmekte ve ilgili 

iç paydaşların 

katılımıyla 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 

 Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin uygulamalar 
“http://ziraat.siirt.edu.tr/” adresindeki bölümlerin içerisinde, sol menülerde bulunan “Öğrenci 

Bilgi Paketi-Lisans” menüsü içerisinde.  

 Disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden uygulamalar 

http://iro.siirt.edu.tr/, http://farabi.siirt.edu.tr/, http://erasmus.siirt.edu.tr/, 

http://mevlana.siirt.edu.tr/ 
 Öğrenme ve öğretme merkezi 

https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0843366303333033300388083672037322

38776389203111235600 

Uygulama alanları, laboratuvarlar: 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/laboratuvarlar/770519791.html 

http://ziraat.siirt.edu.tr/, http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/2018-brifing-siirt-

201931113320209.pdf 
 Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgeleri 

 Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin 

uygulamalar Ek. B 3.1.1. 

http://iro.siirt.edu.tr/
http://farabi.siirt.edu.tr/
http://erasmus.siirt.edu.tr/
http://mevlana.siirt.edu.tr/
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=084336630333303330038808367203732238776389203111235600
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=084336630333303330038808367203732238776389203111235600
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/laboratuvarlar/770519791.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/
http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/2018-brifing-siirt-201931113320209.pdf
http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/2018-brifing-siirt-201931113320209.pdf


 

 

 
  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 3  Öğre ci Merke li Öğre me  

Öğretme  e Değerle  irme   

 1 2 3 4 5 

 

B 3 2  Ölçme  e  eğerle  irme  

 

  renci merkezli ölçme ve 

de erlendirme, yetkinlik ve 

per ormans temelinde yürütülmeli ve 

ö rencilerin kendini i ade etme 

olanakları mümkün oldu unca 

çeşitlendirilmelidir. 

 lçme ve de erlendirmenin süreklili i 

 çoklu sınav olanakları  bazıları süreç 

odaklı   ormati  , ödev, proje, 

portfolyo gibi yöntemlerle 

sa lanmakta, çıktı temelli 

de erlendirme yapılmaktadır.  ers 

kazanımlarına ve e itim türlerine 

 örgün, uzaktan, karma  uygun sınav 

yöntemleri planlamakta ve 

uygulanmaktadır. 

 lçme ve de erlendirme 

uygulamalarının zaman ve kişiler 

arasında tutarlılı ı ve güvenirli i 

sa lanmaktadır. Bu iyileştirmelerin 

duyurulması, uygulanması, kontrolü, 

hede lerle uyumu ve alınan önlemler 

irdelenmektedir.  

 

Programlarda 

ö renci merkezli 

ölçme ve 

de erlendirme 

yaklaşımları 

bulunmamaktadır. 

  renci merkezli 

ölçme ve 

de erlendirmeye 

ilişkin ilke, kural 

ve planlamalar 

bulunmaktadır. 

 rogramların 

genelinde ö renci 

merkezli ve 

çeşitlendirilmiş 

ölçme ve 

de erlendirme 

uygulamaları 

bulunmaktadır. 

  renci merkezli 

ölçme ve 

de erlendirme 

uygulamaları 

izlenmekte ve ilgili 

iç paydaşların 

katılımıyla 

iyileştirilmektedir 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 

 

 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler 

https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=03363331533330388003550531120352303548

5378053667235600 

 Ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere kullanılan ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri 

https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=03363331533330388003550531120352303548

5378053667235600 

 

https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=033633315333303880035505311203523035485378053667235600
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=033633315333303880035505311203523035485378053667235600
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=033633315333303880035505311203523035485378053667235600
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=033633315333303880035505311203523035485378053667235600


 

 

 

 

 

 
  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 3  Öğre ci Merke li Öğre me  Öğretme  e 

Değerle  irme   

 1 2 3 4 5 

 

B 3 3  Öğre ci geri bil irimleri  

 

  renci görüşü  ders, dersin ö retim elemanı, 

diploma programı, hizmet ve genel memnuniyet 

seviyesi, vb  sistematik olarak ve çeşitli yollarla 

alınmakta, etkin kullanılmakta ve sonuçları 

paylaşılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin geçerli ve 

güvenilir olması, verilerin tutarlı ve temsil eder 

olması sa lanmıştır. 

  renci şikayetleri ve veya önerileri için muhteli  

kanallar vardır, ö rencilerce bilinir, bunların adil ve 

etkin çalıştı ı denetlenmektedir.  

Kurumda ö renci 

geri bildirimlerinin 

alınmasına yönelik 

mekanizmalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumda 

ö retim 

süreçlerine 

ilişkin olarak 

ö rencilerin geri 

bildirimlerinin 

(ders, dersin 

ö retim 

elemanı, 

program, 

ö renci iş yükü* 

vb.  alınmasına 

ilişkin ilke ve 

kurallar 

oluşturulmuştur. 

 rogramların 

genelinde 

ö renci geri 

bildirimleri 

 her yarıyıl 

ya da her 

akademik yıl 

sonunda) 

alınmaktadır. 

 üm 

programlarda 

ö renci geri 

bildirimlerinin 

alınmasına ilişkin 

uygulamalar 

izlenmekte ve 

ö renci katılımına 

dayalı biçimde 

iyileştirilmektedir. 

Geri bildirim 

sonuçları karar 

alma süreçlerine 

yansıtılmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 

 

 Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları 

Öğrenci memnuniyet anketi 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html 
 Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin 

uygulamalar  
Dekanlık-Öğrenci toplantıları http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/2018-

brifing-siirt-201931113320209.pdf 

 Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri: 

http://ogrencikonseyi.siirt.edu.tr/  

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/2018-brifing-siirt-201931113320209.pdf
http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/2018-brifing-siirt-201931113320209.pdf
http://ogrencikonseyi.siirt.edu.tr/


 

 

 

 

B.4. Öğretim Elemanları  

Fakültemizde 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 5 programda (Bahçe 

Bitkileri Bölümü, Bitki Koruma Bölümü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü, 

Peyzaj Mimarlığı) lisans düzeyinde eğitim ve öğretim süreci devam etmektedir.  

Yüksek lisans programları ise Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal 

Biyoteknoloji, Biyosistem Mühendisliği ve Zootekni Bölümlerinde devam edilmektedir. 

Doktora programı ise sadece Tarla Bitkileri Bölümünde sürdürülmektedir. Eğitim ve öğretim 

kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmesi YÖK tarafından belirlenen kanun ve 

yönetmeliklere göre yapılmakta olup alım öncesi ilana çıkılan unvan, kadro derecesi, nitelikleri 

ile ilgili koşullar YÖK ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. İlanda belirtilen şartlar 

gereğince alımlar yapılmaktadır. 

Kurumumuzda ders görevlendirmeleri öncelikle program yönetim kurullarında 

yetkinliklerine göre belirleme yapılmakta, daha sonra Fakülte Yönetim Kurulunca karar 

bağlanmaktadır. 

Eğitim ve öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerileri 

iyileştirmek için yurt içi/ yurt dışı kongre, sempozyum, çalıştay ve diğer bilimsel toplantılara 

katılımları sağlanmaktadır. 

Eğitim ve öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine 

yönelik mekanizmalar Fakültemiz tarafından hazırlanmıştır (Ek B.4). Üniversitemizin 

senatosunda kabul edildiği üzere akademik teşvik puanı esas alınmakla ödüllendirmeler (yurtiçi, 

yurtdışı toplantılara katılım desteği) yapılmaktadır (Ek B.4). 

Fakültemiz yeni kurulan bir fakülte olması nedeniyle gelişmekte olan üniversite 

ödeneği kapsamında maaş farkının olması kadronun nicelik ve nitelik olarak sürdürebilirliğine 

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 3  Öğre ci Merke li Öğre me  Öğretme  e 

Değerle  irme   

 1 2 3 4 5 

 

B 3 4  Aka emik  a ışma lık 

 

  rencinin akademik gelişimini takip eden, yön 

gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer 

planlamasına destek olan bir danışman ö retim 

üyesi bulunmaktadır  etkinli in ö renci 

port olyosu gibi yöntemlerle takibi ve iyileştirme 

adımları vardır ve gerçekleşme irdelenmektedir. 

  rencilerin danışmanlarına erişimi kolaydır ve 

çeşitli erişimi olanakları  yüz yüze, çevrimiçi  

bulunmaktadır.  

 

Kurumda tanımlı 

bir akademik 

danışmanlık süreci 

bulunmamaktadır. 

Kurumda 

ö rencinin 

akademik ve 

kariyer 

gelişimini 

destekleyen bir 

danışmanlık 

sürecine ilişkin 

tanımlı ilke ve 

kurallar 

bulunmaktadır. 

Kurumda 

akademik 

danışmanlık ilke 

ve kurallar 

dahilinde 

yürütülmektedir. 

 

Kurumda 

akademik 

danışmanlık 

hizmetleri 

izlenmekte ve 

ö rencilerin 

katılımıyla 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 

 Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler: 

http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html 
 Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar: 

http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html ogrenci-
danismanlik-yonergesi-siirt-201957890471 

 Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar 

Ziraat Fakültesi Öğrenci Danışmanları formu: bkz. Ek B.3.4.  

http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html
http://oidb.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik-mevzuat/213326.html


 

 

az da olsa katkı sağlamaktadır.  

Nitelikli ve yeterli sayıda akademik personelimiz olup güneydoğu bölgesindeki diğer 

yeni üniversitelere göre daha iyi bir seviyededir. 

Akademik personellerin işe alınmasında YÖK tarafından belirlenen şartların sağlanıp 

sağlanılmadığına bakılır ve gerekli sınavlar yapılarak objektif bir değerlendirme yapılır. 

Kurumdaki ders görevlendirmeleri akademik personelin uzmanlık alanına göre 

belirlenmektedir. 

Birimimiz eğitim-öğretim kadrolarının mesleki gelişimlerini desteklemek için ulusal ve 

uluslararasısempozyumlara maddi destek vermektedir. Ayrıca akademik teşvik ödülleri de 

verilmektedir.  

 

  



 

 

 

 

 
  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 4  Öğretim Elema ları  

Kurum, ö retim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.   retim 

elemanlarının e itim ve ö retim yetkinliklerini sürekli iyileştirmek için olanaklar sunmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

B 4    Atama   ük eltme  e 

göre le  irme kriterleri 

 

  retim elemanı atama, yükseltme ve 

görevlendirme süreç ve kriterleri 

belirlenmiş ve kamuoyuna açıktır. İlgili 

süreç ve kriterler akademik liyakati 

gözetip,  ırsat eşitli ini sa layacak 

niteliktedir.  ygulamanın kriterlere 

uygun oldu u kanıtlanmaktadır. 

  retim elemanı ders yükü ve da ılım 

dengesi şe  a  olarak paylaşılır. 

Kurumun ö retim üyesinden beklentisi 

bireylerce bilinir. Kadrolu olmayan 

ö retim elemanı seçimi ve yarıyıl 

sonunda per ormanslarının 

de erlendirilmesi şe  a , etkin ve 

adildir  kurumda e itim-ö retim 

ilkelerine ve kültürüne uyum 

gözetilmektedir.  

Kurumun atama, 

yükseltme ve 

görevlendirme 

süreçleri 

tanımlanmamıştır. 

Kurumun 

atama, 

yükseltme ve 

görevlendirme 

kriterleri 

tanımlanmış; 

ancak 

planlamada 

alana özgü 

ihtiyaçlar 

irdelenmemiştir. 

Kurumun tüm 

alanlar için 

tanımlı ve 

paydaşlarca 

bilinen atama, 

yükseltme ve 

görevlendirme 

kriterleri 

uygulanmakta ve 

karar almalarda 

 e itim-ö retim 

kadrosunun işe 

alınması, 

atanması, 

yükseltilmesi ve 

ders 

görevlendirmeleri 

vb.) 

kullanılmaktadır. 

Atama, 

yükseltme ve 

görevlendirme 

uygulamalarının 

sonuçları 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

de erlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 

 

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

(Atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.):  

http://pdb.siirt.edu.tr/detay/mevzuat/636286.html  
http://pdb.siirt.edu.tr/detay/is-akis-semalari/211827280.html 

http://www.siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html 
 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilme 

usullerinde tanımlı kurallar 

 Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına 

yönelik uygulamalar:  

http://ziraat.siirt.edu.tr/duyuru/ziraat-fakultesi-bahar-donemi-ders-

programlari/470120422.html 

http://pdb.siirt.edu.tr/detay/mevzuat/636286.html
http://pdb.siirt.edu.tr/detay/is-akis-semalari/211827280.html
http://www.siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/duyuru/ziraat-fakultesi-bahar-donemi-ders-programlari/470120422.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/duyuru/ziraat-fakultesi-bahar-donemi-ders-programlari/470120422.html


 

 

 

 

 

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B.4. Öğretim Elema ları 

 1 2 3 4 5 

 

B 4 2  Öğretim  etki liği  

 

 üm ö retim elemanlarının etkileşimli-akti  

ders verme yöntemlerini ve uzaktan e itim 

süreçlerini ö renmeleri ve kullanmaları için 

sistematik e iticilerin e itimi etkinlikleri 

 kurs, çalıştay, ders, seminer vb  ve bunu 

üstlenecek  gerçekleştirecek ö retme-

ö renme merkezi yapılanması vardır.  

  retim elemanlarının pedagojik ve 

teknolojik yeterlilikleri artırılmaktadır. 

Kurumun ö retim yetkinli i geliştirme 

Kurumda ö retim 

elemanlarının 

ö retim 

yetkinli ini 

geliştirmek üzere 

planlamalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumun 

öğretim 

elemanlarının; 

öğrenci 

merkezli 

öğrenme, 

uzaktan eğitim, 

ölçme 

değerlendirme, 

materyal 

geliştirme ve 

Kurumun 

genelinde 

ö retim 

elemanlarının 

ö retim 

yetkinli ini 

geliştirmek 

üzere 

uygulamalar 

vardır. 

  retim 

yetkinli ini 

geliştirme 

uygulamalarından 

elde edilen 

bulgular 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

ö retim 

elamanları ile 

birlikte 

irdelenerek 

önlemler 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

per ormansı de erlendirilmektedir. 

 
kalite 

güvencesi 

sistemi gibi 

alanlardaki 

yetkinliklerinin 

geliştirilmesine 

ilişkin planlar 

bulunmaktadır. 

alınmaktadır. 

Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 

 

 Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (Kapsamı, veriliş yöntemi, katılım 

bilgileri vb.) 

Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi 
kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen “Dijital Çağda Yükseköğretimde 

Öğrenme ve Öğretme” isimli ders sertifikası. 

 Öğrenme öğretme merkezi uygulamalarına ilişkin kanıtlar 
 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı 

süreçler (Atama-yükseltme kriterleri vb.):  

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi: 
http://www.siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html 

http://pdb.siirt.edu.tr/detay/is-akis-semalari/211827280.html 
 Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin 

kanıtlar 

Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu kararları. 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

http://www.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=859953698
http://www.siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html
http://pdb.siirt.edu.tr/detay/is-akis-semalari/211827280.html


 

 

 

 

 

  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 4  Öğretim Elema ları 

 1 2 3 4 5 

 

B 4 3  Eğitim  aali etleri e  ö elik 

teş ik  e ö ülle  irme 

 

  retim elemanları için 

 yaratıcı yenilikçi e itim  onu   yarışma 

ve rekabeti arttırmak üzere  iyi e itim 

ödülü  gibi teşvik uygulamaları vardır. 

  itim ve ö retimi önceliklendirmek 

üzere yükseltme kriterlerinde yaratıcı 

e itim  aaliyetlerine yer verilir.  

 

  retim 

kadrosuna yönelik 

teşvik ve 

ödüllendirilme 

mekanizmaları 

bulunmamaktadır. 

Teşvik ve 

ödüllendirme 

mekanizmalarının; 

yetkinlik temelli, 

adil ve şeffaf 

biçimde 

oluşturulmasına 

yönelik planlar 

bulunmaktadır. 

 eşvik ve 

ödüllendirme 

uygulamaları 

kurum 

geneline 

yayılmıştır. 

 eşvik ve ödül 

uygulamaları 

izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemiz 3’tür. 

 

Kanıtlar 

 

Eğitim ve öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik 

mekanizmalar Fakültemiz tarafından hazırlanmıştır (Ek B.4). Üniversitemizin senatosunda kabul 

edildiği üzere akademik teşvik puanı esas alınmakla ödüllendirmeler (yurtiçi, yurtdışı toplantılara 

katılım desteği) yapılmaktadır (Ek B.4). 



 

 

 

B.5. Öğrenme Kaynakları 

Fakültemizin yeni binası tamamlanmış olup 2017-2018 Bahar yarıyılı eğitimlerine bu modern 

binada başlanılmıştır. Fiziki yapı bakımından modern binamızın 2018 yılında birimlerin laboratuvar 

alt yapıları yapılmış ve ihtiyaç duyulan bazı alet ve cihazların alımı sağlanmıştır. Ancak önceki bina 

ile kıyaslandığında ola gelen sorunların büyük bir çoğunluğu çözüme kavuşmuş bulunmaktadır. 

Bireysel çalışma alanları kısıtlı, ancak birimimizde bulunan kütüphane öğrencilerin çalışması için 

sürekli açık bulundurulmaktadır. 

Fakültemizdeki öğrencilerin stajlarını Tarımsal Araştırma Enstitülerinde, Zirai Mücadele 

Araştırma Enstitüsü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinde yada Tarım İşletmelerinde 

yapmaları için bu kurumlarla iş birlikleri yapılmaktadır. 

Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve alt yapılar mevcut ancak bazıları (Özellikle 

kafeterya, market, sosyal ev kültürel alanlar) yetersiz kalmaktadır. Birçok spor tesisi (voleybol,  

basketbol,  tenis,  halı saha,  tartan pist,  kapalı spor salonu)  olmasına rağmen öğrencilerin 

ilgisizliği yüzünden tam kapasite ile kullanılmadıkları görülebilmektedir. 2018 yılında fakültemizde 

masa tenisi oyunları için her kata birer adet olmak üzere 2 adet masa tenisi konulmuştur. 

Fakültemizin arkasında öğrencilerin sportif faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 2020 yılında 

basketbol ve voleybol oyun alanı tesis edilmiştir. 

Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler desteklenmektedir. 

Üniversite bünyesinde kurulan spor kulüpleri, Üniversite tarafından düzenlenen bahar şenlikleri 

kapsamında spor müsabakaları, tiyatro, söyleşi günleri vb. yapılmaktadır ancak sayılarının 

arttırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Birimimiz eğitim-öğretim için derslik, laboratuar, kütüphane, toplantı salonu gibi eğitim ve 

öğretim kaynaklarına sahiptir. 

Ziraat fakültesinde sınıflarmızda projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin ve 

öğrencilerin sunumlarını bilgisayarda hazırlayıp sunmaları sağlanarak teknolojilerin kullanımına 

teşvik edilmektedir. 

Akademisyenler, öğrencilere mesleki gelişimi ve kariyer planlamasına yönelik her konuda 

yardımcı olmaktadırlar. 

2016 yılında hizmete açılan sağlık ocağı öğrencilere sağlık hizmeti sunmaktadır ve psikolojik 

rehberlik hizmeti de sunulmaktadır. 

Fakültemizde öğrencilerin kullanımına yönelik kafeterya mevcuttur. Fakülte öğrencileri 

Üniversite kampüsü içerisinde yer alan merkez yemekhane, yurt, spor alanlarında 

yararlanmaktadırlar. 

Sportif faaliyetlere ve kültürel faaliyetlere katılan öğrenciler üniversitemiz tarafından gerek 

devamsızlık konusunda gerekse başka konularda desteklenmektedir. 

Sunulan hizmetlerin kalitesi Birimin Yöneticileri, Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından 

güvence altına alınmaktadır. 

  



 

 

 

 
  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 5  Öğre me Ka  akları 

Kurum, e itim ve ö retim  aaliyetlerini yürütmek için uygun kaynaklara ve altyapıya sahip olmalı ve ö renme olanaklarının tüm ö renciler için yeterli 

ve erişilebilir olmasını güvence altına almalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

B 5    Öğre me  rtamı  e ka  akları 

 ını , laboratuvar, kütüphane, stüdyo  
ders kitapları, çevrimiçi  online  
kitaplar belgeler videolar vb. 
kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, 
erişilebilirdir ve ö rencilerin 
bilgisine kullanımına sunulmuştur. 
  renme ortamı ve kaynaklarının 
kullanımı izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir.  
Kurumda e itim-ö retim ihtiyaçlarına 
tümüyle cevap verebilen, kullanıcı 
dostu, ergonomik, eş zamanlı ve eş 
zamansız ö renme, zenginleştirilmiş 
içerik geliştirme ayrıca ölçme ve 
de erlendirme ve hizmetiçi e itim 
olanaklarına sahip bir ö renme 
yönetim sistemi bulunmaktadır.  
  renme ortamı ve kaynakları ö renci-
ö renci, ö renci-ö retim elemanı ve 
ö renci-materyal etkileşimini 
geliştirmeye yönelmektedir. 
 

Kurumun e itim-

ö retim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

yeterli kayna ı 

bulunmamaktadır. 

Kurumun e itim-
ö retim 
faaliyetlerini 
sürdürebilmek için 
uygun nitelik ve 
nicelikte ö renme 
kaynaklarının 
 sını , laboratuvar, 
stüdyo, ö renme 
yönetim sistemi, 
basılı e-kaynak ve 
materyal, insan 
kaynakları vb.  
oluşturulmasına 
yönelik planları 
vardır. 

Kurumun 

genelinde 

ö renme 

kaynaklarının 

yönetimi alana 

özgü koşullar, 

erişilebilirlik ve 

birimler arası 

denge gözetilerek 

gerçekleştirilmekt

edir. 

  renme 

kaynaklarının  

geliştirilmesine ve 

kullanımına 

yönelik izleme ve 

iyileştirilme 

yapılmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 

 Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu : 

https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=084336630333303330038808367203

732238776389203111235600 

http://www.siirt.edu.tr/detay/kutuphanemiz/578855664.html 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/laboratuvarlar/770519791.html 

 Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı: bulunmamaktadır. 

 Öğrenme kaynaklarına erişim: Ders sorumlusu öğretim üyelerinin ders notları,  

http://kutuphane.siirt.edu.tr/ 

https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=084336630333303330038808367203732238776

389203111235600 

 Öğrenme kaynakların kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, öğrenci 

sayısındaki artış ile öğrenme kaynaklarındaki artış arasındaki ilişki gibi): Yıllara göre 

değişim faaliyet raporlarında bulunmaktadır.  

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html  

 E-öğrenme uygulamaları: 

https://siuzem.almscloud.com/Account/LoginBefore 

http://www.siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html (öğrenci danışmanlığı yönergesi) 

 İyileştirme raporları: İç değerlendirme raporları 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/ic-degerlendirme-raporlari/623593713.html 

Laboratuvar ve derslik resimleri Ek 5.1’de verilmiştir. 

https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=084336630333303330038808367203732238776389203111235600
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=084336630333303330038808367203732238776389203111235600
http://www.siirt.edu.tr/detay/kutuphanemiz/578855664.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/laboratuvarlar/770519791.html
http://kutuphane.siirt.edu.tr/
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=084336630333303330038808367203732238776389203111235600
https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=084336630333303330038808367203732238776389203111235600
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html
https://siuzem.almscloud.com/Account/LoginBefore
http://www.siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/ic-degerlendirme-raporlari/623593713.html


 

 

 
  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 5  Öğre me Ka  akları 1 2 3 4 5 

 

B 5 2  S   al  kültürel   p rti  

faaliyetler 

  renci toplulukları ve bu toplulukların 
etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sporti  
 aaliyetlerine yönelik mekân, bütçe ve 
rehberlik deste i vardır.  
 yrıca sosyal, kültürel, sporti  
 aaliyetleri yürüten ve yöneten idari 
örgütlenme mevcuttur.  erçekleşen 
uygulama irdelenmektedir.  
 

Kurumda uygun 

nitelik ve nicelikte 

sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyet 

olanakları 

bulunmamaktadır. 

Sosyal, 

kültürel ve 

sportif faaliyet 

olanaklarının 

yaratılmasına 

ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır.   

Kurumun 

genelinde sosyal, 

kültürel ve sporti  

faaliyetler 

erişilebilirdir ve 

bunlardan  ırsat 

eşitli ine dayalı 

olarak 

yararlanılmaktadır.  

 

 osyal, kültürel ve 

sportif faaliyet 

mekanizmaları 

izlenmekte,  

Ihtiyaçlar talepler 

do rultusunda 

faaliyetler 

çeşitlendirilmekte 

ve 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 
 Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi: 

Öğrenci toplulukları yönergesi http://www.siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html 

 Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi  

 Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (Faaliyet 

türü, konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle) 
Öğrencilere yönelik faaliyetler “http://ziraat.siirt.edu.tr/” sayfasında duyurular ve Etkinlikler 

kısmı içerisinde bulunmaktadır.  

 Fakültemizin arkasında öğrencilerin sportif faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 2020 yılında 

basketbol ve voleybol oyun alanı tesis edilmiştir (Ek 5.2.). 

http://www.siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/


 

 

 

 

 

 
  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 5  Öğre me Ka  akları 

 1 2 3 4 5 

 

B 5 3  Te i   e alt apılar  

 

 esis ve altyapılar  yemekhane, yurt, 

teknoloji donanımlı çalışma alanları  

sa lık, ulaşım, bilişim hizmetleri, 

uzaktan e itim altyapısı  ihtiyaca 

uygun nitelik ve niceliktedir, 

erişilebilirdir ve ö rencilerin 

bilgisine kullanımına sunulmuştur. 

 esis ve altyapıların kullanımı 

irdelenmektedir. 

 

Kurumda uygun 

nitelik ve nicelikte 

tesisler ve altyapı 

bulunmamaktadır. 

 

Kurumda 

uygun nitelik 

ve nicelikte 

tesis ve 

altyapının 

(yemekhane, 

yurt, sağlık, 

kütüphane, 

ulaşım, bilgi 

ve iletişim 

altyapısı, 

uzaktan eğitim 

altyapısı vb.) 

kurulmasına 

ve kullanımına 

ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır.   

Kurumun 

genelinde tesis ve 

altyapı 

erişilebilirdir ve 

bunlardan  ırsat 

eşitli ine dayalı 

olarak 

yararlanılmaktadır. 

 

 

Tesis ve 

altyapının 

kullanımı 

izlenmekte ve 

ihtiyaçlar 

do rultusunda 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemi  2’ ir  

Kanıtlar 
 Tesis ve altyapılar ile yeterlilik durumu 
 Tesislere erişim durumları 
 Tesis ve altyapının kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, birim 

sayısındaki artış ile fiziksel alanlardaki artış arasındaki ilişki gibi) 
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 
 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.) sonuçları 
 İyileştirme raporları 
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 

 

 
  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 5  Öğre me Ka  akları 

 1 2 3 4 5 

 

B 5 4  E gel i  ü i er ite 

 

 lanlanan ve uygulanan engelsiz 

üniversite unsurları belirtilmiştir, 

gerçekleşen uygulamalar 

irdelenmektedir.  zaktan e itim 

altyapısı, dezavantajlı ö rencilerin 

e itim olanaklarına erişimini 

sa lamaktadır.  

 

Kurumda engelsiz 

üniversite 

düzenlemeleri 

bulunmamaktadır. 

 

Nitelikli, 

erişilebilir ve 

adil engelsiz 

üniversite 

uygulamalarına 

ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır.   

Kurumun 

genelinde 

engelsiz 

üniversite 

uygulamaları 

sürdürülmektedir. 

 

Engelsiz 

üniversite 

uygulamaları 

izlenmekte ve 

dezavantajlı 

grupların 

görüşleri de 

alınarak 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemi : 3’tür 

 

Kanıtlar 
 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar (Kurullarda temsil, engelsiz üniversite 

uygulamaları vb.)  
 Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler 
 Engelsiz üniversite ödülleri: bkz. ek B.5.4. 
 Engelsiz üniversite uygulamaları: Ek B 5.4.1. 

 



 

 

 

 

  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 5  Öğre me Ka  akları 

 1 2 3 4 5 

 

B 5 5  P ik l jik  a ışma lık  e 

kariyer hizmetleri 

 sikolojik danışmanlık ve kariyer 
merkezi hizmetleri vardır, erişilebilirdir 
 yüz yüze ve çevrimiçi  ve ö rencilerin 
bilgisine sunulmuştur.  izmetlerin 
yeterlili i takip edilmektedir.  
 

Kurumda 

psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer 

hizmetlerine 

ilişkin düzenli 

faaliyetler 

bulunmamaktadır.  

Kurumda 

uygun nitelik 

ve nicelikte 

(erişilebilir, 

çeşitlendirilmiş, 

ilan edilmiş) 

psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer 

hizmetlerine 

ilişkin planlama 

bulunmaktadır. 

Kurumun 

genelinde 

planlamalar 

dahilinde 

psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer 

hizmetleri 

uygulanmaktadır.  

 

Psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer 

hizmetlerine 

ilişkin 

uygulamalar 

izlenmekte; 

ö renci görüşleri 

de alınarak 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Derecemi  2’ ir  

 

Kanıtlar 
 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.) sonuçları 

Siirt Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi kapsamında Danışmanların yaptığı anketler 
 Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler 
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 
 



 

 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

Program yeterliliklerine ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi ders başarı notları, mezunların istihdam 

oranları üzerinde değerlendirilmektedir. Şimdilik daha çok öğrencilerin ders başarıları üzerinde 

değerlendirilmektedir. 

 

Program güncelleme çalışmaları yıllık olarak yapılmaktadır. 

 

Gözden geçirme faaliyetleri programı veren akademisyenlerle yapılan değerlendirme toplantıları ve 

diğer gelişmiş üniversitelerin programları da dikkate alınarak yapılmaktadır. 

 

Kurumda programların tercih edilme oranları nasıl Üniversite sınavları sonucu öğrencilerin, dış 

paydaşlardan gelen şikâyet ve istekler dikkate alınarak belirlenmektedir. 

 

Fakültemizde fizik ve teknik altyapı eksikleri nedeniyle Akredite olmak isteyen programlar henüz 

bulunmamaktadır. Ancak akredite olmak için çaba içerisinde olan programlar ya da laboratuvarlara 

idarece teknik ve personel yardımı konusunda öncellikler verilmektedir. 

 
  



 

 

 

 
  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 6  Pr gramları  İ le me i  e Gü celle me i 

Kurum, programlarının e itim-ö retim amaçlarına ulaştı ından, ö rencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdi inden emin olmak için 

programlarını periyodik olarak gözden geçirmeli ve güncellemelidir.  ezunlarını düzenli olarak izlemelidir. 

 1 2 3 4 5 

 

B.6.1  Pr gram çıktıları ı  i le me i 

 e gü celle me i  

 

 er program ve ders için  örgün, 

uzaktan, karma, açıktan  program 

amaçlarının ve ö renme çıktılarının 

izlenmesi planlandı ı şekilde 

gerçekleşmektedir. Bu sürecin isleyişi 

ve sonuçları paydaşlarla birlikte 

de erlendirilmektedir.   itim ve 

ö retim ile ilgili istatistiki göstergeler 

 her yarıyıl açılan dersler, ö renci 

sayıları, başarı durumları, geri 

besleme sonuçları, ders çeşitlili i, lab 

uygulama, lisans lisansüstü 

dengeleri, ilişki kesme 

sayıları nedenleri, vb  periyodik ve 

sistematik şekilde izlenmekte, 

tartışılmakta, de erlendirilmekte, 

karşılaştırılmakta ve kaliteli e itim 

yönündeki gelişim sürdürülmektedir. 

 rogram akreditasyonu planlaması, 

teşviki ve uygulaması vardır  

kurumun akreditasyon stratejisi 

belirtilmiş ve sonuçları tartışılmıştır. 

 kreditasyonun getirileri, iç kalite 

güvence sistemine katkısı 

de erlendirilmektedir.  

 

  

 

Program 

çıktılarının 

izlenmesine ve 

güncellenmesine 

ilişkin mekanizma 

bulunmamaktadır. 

Program 

çıktılarının 

izlenmesine ve 

güncellenmesine 

ilişkin periyot, 

ilke, kural ve 

göstergeler 

oluşturulmuştur. 
 
 
 
 

 rogramların 

genelinde 

program 

çıktılarının 

izlenmesine ve 

güncellenmesine 

ilişkin 

mekanizmalar 

işletilmektedir.  

 rogram çıktıları 

bu mekanizmalar 

ile izlenmekte ve 

ilgili paydaşların 

görüşleri de 

alınarak 

güncellenmektedir.  

 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemiz 4’tür. 

 

Kanıtlar 
 Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçler: bkz. ek B.6.1. 
 Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere kurduğu 

mekanizma örnekleri (Yıllık izleme takvimi, program çıktılarına ulaşma düzeyinin senato 
gündemine alınması, program başarı düzeylerinin izlenmesi) 

 Programların yıllık özdeğerlendirme raporları (Program kazanımları açısından değerlendirme) 
 Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler (Bilgi yönetim 

sistemi):  
Ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığı, Öğrencilerin ders geçme ve mezuniyet 
şartlarının bulunduğu “Siirt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği” ne göre yapılıp, öğrenci otomasyonu üzerinden değerlendirilmektedir  
https://obs.siirt.edu.tr/ 

 

https://obs.siirt.edu.tr/


 

 

 

 

  

 EĞİTİM  e ÖĞRETİM 

B 6  Pr gramları  İ le me i  e Gü celle me i 

 1 2 3 4 5 

 

B.6.2. Mezun izleme sistemi 

 

 ezunların işe yerleşme, e itime devam, gelir 

düzeyi, işveren  mezun memnuniyeti gibi 

istihdam bilgileri sistematik ve kapsamlı olarak 

toplanmakta, de erlendirilmekte, kurum 

gelişme stratejilerinde kullanılmaktadır.  

 

Kurumda mezun 

izleme sistemi 

bulunmamaktadır.  

Programların 

amaç ve 

hedeflerine 

ulaşılıp 

ulaşılmadığının 

irdelenmesi 

amacıyla bir 

mezun izleme 

sistemine 

ilişkin 

planlama 

bulunmaktadır. 

Kurumdaki 

programların 

genelinde 

mezun 

izleme 

sistemi 

uygulamaları 

vardır. 

Mezun izleme 

sistemi 

uygulamaları 

izlenmekte ve 

ihtiyaçlar 

do rultusunda 

programlarda 

güncellemeler 

yapılmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 

sistematik, 

sürdürülebilir 

ve örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Derecemi  4’tür 

 

Kanıtlar 

 Mezun izleme sistemi: http://mbs.siirt.edu.tr/ 

 Mezunların ve iş dünyasının mezun yeterliliklerine ilişkin memnuniyet düzeyi 

 Mezun izleme sistemi kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme uygulamaları  

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 Mezun izleme sisteminin özellikleri 

 Mezunların sahip olduğu yeterlilikler ve programın amaç ve hedeflerine ulaşılmasına 

ilişkin memnuniyet düzeyi 

 Mezun izleme sistemi kapsamında programlarda gerçekleştirilen güncelleme 

çalışmaları 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

http://mbs.siirt.edu.tr/


 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Kurumun araştırma sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Araştırma süreci 

kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceğinin belirlendiği, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve 

nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan 

iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır.   

 

C.1. Araştırma Stratejisi 

Kurum, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve 

toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmelidir. 

 

 
  



 

 

 

 
  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C    Araştırma Strateji i 

Kurum, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, de er üretebilen ve toplumsal  aydaya dönüştürülebilen araştırma ve 

geliştirme  aaliyetleri yürütmelidir. 

 1 2 3 4 5 

 

C      Kurumu  araştırma p litika ı   e e leri  e 

stratejisi 

 

Kurumun araştırma politikası, hede leri, stratejisi ve 

öncelikli araştırma alanları paydaşlarıyla birlikte 

belirlenmiştir. Bunlar kurumun misyonu ile uyumlu 

olup, araştırma kararlarını ve etkinliklerini 

yönlendirir.  olitika  kurumun araştırmaya 

yaklaşımını, önceliklerini, e itim  onksiyonu ile olan 

ilişkisini, ö retim elemanlarından beklenen 

araştırma per ormansını, araştırma ve geliştirme için 

nasıl bir yönetimi benimsedi ini, araştırma destek 

birimleri ve gelişme hede lerini, kurumsal araştırma 

tercihlerini, kurumun önde gelen araştırma 

odaklarını, mükemmeliyet merkezlerini, kurumun 

özellikle beyan etmek istedi i araştırma vurgularını 

içermektedir.  olitika belgesi kurum çalışanlarınca 

bilinen, benimsenen, süreklili ine güvenilen, yazılı, 

paydaşlarla paylaşılmış bir metindir.  

 

 

Kurumun tanımlı 
araştırma 
politikası, 
stratejisi ve 
hedefleri 
bulunmamaktadır. 

Kurumun, 
araştırmaya 
bakış açısını, 
araştırma 
ilkelerini, 
önceliklerini ve 
kaynaklarını 
yönetmedeki 
tercihlerini 
ifade eden 
araştırma 
politikası, 
stratejisi ve 
hedefleri 
bulunmaktadır.  

Kurumun 
genelinde 
tanımlı 
araştırma 
politikası, 
stratejisi ve 
hedefleri 
do rultusunda 
yapılan 
uygulamalar 
bulunmaktadır.  

Kurumda 
araştırma 
politikası, 
stratejisi ve 
hedefleri ile 
ilgili 
uygulamalar 
izlenmekte ve 
izlem 
sonuçlarına 
göre önlemler 
alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

Derecemi  4’tür 

 

  Kanıtlar 
 Araştırma politikası: http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/ar-ge-

stratejisi/527307804.html 
 Araştırma stratejisi ve hedefleri: http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/stratejik-

planlar/510526491.html 
 Eğitim-öğretim programlarında araştırma politikasının uygulanmasına ilişkin 

kanıtlar 
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 
 Araştırma performans göstergeleri Ek C.1.1. 
 Kuruma özgü anahtar performans göstergeleri 
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları 

doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/ar-ge-stratejisi/527307804.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/ar-ge-stratejisi/527307804.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/stratejik-planlar/510526491.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/stratejik-planlar/510526491.html


 

 

 

 
  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C    Araştırma Strateji i 

 1 2 3 4 5 

 

C.1.2  Araştırma-geliştirme  üreçleri i  

 ö etimi  e  rga i a    el  apı ı  

 

 raştırma yönetimine ilişkin benimsenen 

yaklaşımlar, motivasyon ve yönlendirme 

işlevinin nasıl tasarlandı ı, kısa ve uzun vadeli 

hede lerin net ve kesin nasıl tanımlandı ı, 

araştırma yönetimi ekibi ve görev tanımları 

belirlenmiştir  uygulamalar bu kurumsal tercihler 

yönünde gelişmektedir.  raştırma yönetiminin 

etkinli i ve başarısı izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir. 

 

Kurumda 
araştırma-
geliştirme 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısına ilişkin bir 
planlama 
bulunmamaktadır. 

Kurumun 
araştırma-
geliştirme 
süreçlerinin 
yönetim ve 
organizasyonel 
yapısına ilişkin 
yönlendirme 
ve motive 
etme gibi 
hususları 
dikkate alan 
planlamaları 
bulunmaktadır.   

Kurumun 
genelinde 
araştırma-
geliştirme 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısı kurumsal 
tercihler 
yönünde 
uygulanmaktadır. 

Kurumda 
araştırma-
geliştirme 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısının 
işlerli i ile 
ilişkili sonuçlar 
izlenmekte ve 
önlemler 
alınmaktadır.  

 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

 

Derecemi  4’tür 

  Ka ıtlar 
  raştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı 
  raştırma yönetim modeli 
  raştırma  aaliyetlerini yürüten birimler: Fakültemizin tüm bölümleri araştırma 

 aaliyeti yürütmektedir: http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html 
  aydaş katılımına ilişkin kanıtlar:  ış kaynaklı projeler 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html 
  tandart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra  kurumun ihtiyaçları do rultusunda 

geliştirdi i özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html


 

 

 

 

  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C    Araştırma Strateji i 

 1 2 3 4 5 

 

C   3  Araştırmaları  

 erel/bölge el/ulu al kalkı ma 

 e e leri le ilişki i 

 

 raştırmaların yerel bölgesel ulusal 

kalkınma hede leriyle ilişkisi, sosyo-

ekonomik-kültürel katkısı  ulusal ve 

uluslararası rekabetin düzeyi, kurum 

paydaşlarınca bilinirli i, süreklili i, 

sahiplenilmesi irdelenmektedir. 

 raştırma çıktılarının yerel, bölgesel 

ve ulusal kalkınma hede lerine etkisi 

de erlendirilmekte ve ba lı 

iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. 

 

Kurum 
araştırmalarında 
yerel, bölgesel ve 
ulusal kalkınma 
hedeflerini ve 
de işimleri dikkate 
almamaktadır.  

Kurumdaki 
araştırmaların 
planlanmasında 
yerel, bölgesel ve 
ulusal kalkınma 
hedefleri ve 
de işimleri dikkate 
alınmaktadır.  

Kurumun 
genelinde 
araştırmalar 
yerel, bölgesel ve 
ulusal kalkınma 
hedefleri ve 
de işimleri 
dikkate alınarak 
yürütülmektedir. 

 

Kurumda 
araştırma çıktıları 
izlenmekte ve 
izlem sonuçları 
yerel, bölgesel ve 
ulusal kalkınma 
hede leriyle ilişkili 
olarak 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

Derecemi  3’tür 

 

Kanıtlar 
 Kalkınma hedefleriyle uyumlu araştırma faaliyetleri: http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/ar-ge-

stratejisi/527307804.html, http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/oncelikli-alanlar/814916797.html, 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar: Dış kaynaklı projeler 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 
özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/ar-ge-stratejisi/527307804.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/ar-ge-stratejisi/527307804.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/oncelikli-alanlar/814916797.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html


 

 

C.2 Araştırma Kaynakları 

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı 

ve bunların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Kurumun araştırma politikaları, iç ve dış 

paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmelidir. 

 

 

 

  



 

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C 2  Araştırma Ka  akları 

Kurum, araştırma ve geliştirme  aaliyetleri için uygun  iziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımını sa lamalıdır. 

Kurumun araştırma politikaları, iç ve dış paydaşlarla iş birli ini ve kurum dışı  onlardan yararlanmayı teşvik etmelidir. 

 1 2 3 4 5 

 

C.2.1  Araştırma ka  akları  

 

Kurumun  iziki, teknik ve mali araştırma 

kaynakları misyon, hede  ve 

stratejileriyle uyumlu ve yeterlidir. 

Kaynakların çeşitlili i ve yeterlili i 

izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

 

Kurumun 
araştırma ve 
geliştirme 
faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için 
yeterli kayna ı 
bulunmamaktadır. 

Kurumun 
araştırma ve 
geliştirme 
faaliyetlerini 
sürdürebilmek için 
uygun nitelik ve 
nicelikte fiziki, 
teknik ve mali 
kaynakların 
oluşturulmasına 
yönelik planları 
bulunmaktadır.  

Kurum araştırma 
ve geliştirme 
kaynaklarını 
araştırma 
stratejisi ve 
birimler arası 
dengeyi 
gözeterek 
yönetmektedir.  

 

Kurumda 
araştırma 
kaynaklarının 
yeterlili i ve 
çeşitlili i 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  4’tür 

 

Kanıtlar 
 

   Araştırma-geliştirme altyapısı ve gelişimine ilişkin kanıtlar:   retim elemanlarımızın 
yürüttükleri araştırma proje çalışmalarını yapabilecekleri ve ö rencilerimizin uygulamalı 
derslerini yürütebilece i Bölüm laboratuarlarımız mevcuttur. 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/laboratuvarlar/770519791.html 

 Araştırma-geliştirme bütçesi ve dağılımı: 
http://bap.siirt.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=devam&Pfakulte=569 
http://bap.siirt.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=tamam&Pfakulte=569 

 Öncelikli araştırma alanlarına ayrılan bütçe 
 Araştırma-geliştirme kaynaklarının etkin kullanımı sağlayan uygulamalar 
 Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel) 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/laboratuvarlar/770519791.html
http://bap.siirt.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=devam&Pfakulte=569
http://bap.siirt.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=tamam&Pfakulte=569


 

 

 

 

 
  

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 

 

 
  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C 2  Araştırma Ka  akları 

 1 2 3 4 5 

 

C 2 2  Ü i er ite içi ka  aklar (BAP) 

 

 raştırmaya yeni başlayanlar için 

üniversite içi çekirdek  onlar vardır ve 

erişimi kolaydır.  raştırma potansiyelini 

geliştirmek üzere proje, kon erans 

katılımı, seyahat, uzman daveti 

destekleri, kişisel  onlar, motivasyonu 

arttırmak üzere ödül ve rekabetçi 

yükseltme kriterleri vardır.  niversite içi 

kaynakların yıllar içindeki de işimi  bu 

imkanların etkinli i, yeterlili i, gelişime 

açık yanları, beklentileri karşılama düzeyi 

irdelenmektedir.  

 

Kurumun 
araştırma ve 
geliştirme 
 aaliyetleri için 
üniversite içi 
kaynakları 
bulunmamaktadır
. 

Kurumun 
araştırma ve 
geliştirme 
faaliyetlerini 
sürdürebilmek 
için uygun nitelik 
ve nicelikte 
üniversite içi 
kaynakların 
oluşturulmasına 
yönelik planları 
 B    önergesi 
gibi) 
bulunmaktadır.  

Kurumun 
araştırma ve 
geliştirme 
faaliyetlerini 
sürdürebilmek 
için üniversite içi 
kaynaklar 
araştırma 
stratejisi ve 
birimler arası 
denge 
gözetilerek 
sa lanmaktadır.  

 

Kurumda, 
üniversite içi 
kaynakların 
kullanımı ve 
da ılımı 
izlenmekte ve 
iyileştirmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  4’tür 

 

Kanıtlar 
 
 İç kaynaklar (BAP): 

http://bap.siirt.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=devam&Pfakulte=569 
http://bap.siirt.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=tamam&Pfakulte=569 

 İç kaynakların birimler arası dağılımı 
 BAP Yönergesi: http://bap.siirt.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 
özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

http://bap.siirt.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=devam&Pfakulte=569
http://bap.siirt.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=tamam&Pfakulte=569
http://bap.siirt.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=28


 

 

 

 

 
  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C 2  Araştırma Ka  akları 

 1 2 3 4 5 

 

C 2 3  Ü i er ite  ışı ka  aklara  ö elim 

(De tek birimleri   ö temleri) 

 

 isyon ve hede lerle uyumlu olarak üniversite 

dışı kaynaklara yönelme desteklenmektedir. Bu 

amaçla çalışan destek birimleri ve yöntemleri 

tanımlıdır ve araştırmacılarca iyi bilinir. 

 erçekleşen uygulamalar irdelenmektedir.  

 

Kurumun 
araştırma ve 
geliştirme 
 aaliyetleri için 
üniversite dışı 
kaynaklara 
herhangi bir 
yönelimi 
bulunmamaktadır. 

Kurumun 
üniversite dışı 
kaynakların 
kullanımına 
ilişkin yöntem 
ve destek 
birimlerin 
oluşturulmasına 
ilişkin planları 
bulunmaktadır.  

Kurumun 
araştırma ve 
geliştirme 
faaliyetlerini 
araştırma 
stratejisi 
do rultusunda 
sürdürebilmek 
için üniversite 
dışı kaynakların 
kullanımını 
desteklemek 
üzere yöntem ve 
birimler 
oluşturulmuştur. 

Kurumda, 
araştırma ve 
geliştirme 
faaliyetlerinde 
üniversite dışı 
kaynakların 
kullanımını 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  3’tür 

 

Kanıtlar 
 

 Dış kaynaklar: Fakültemizce yürütülen ve   Bİ  K,  İK ,     K LKIN   İ     İ 
B ŞK NLIĞI ve       tara ından desteklenen araştırma projeleri  arklı kurumların 
işbirli i ile yürütülmektedir. http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html 

 Dış kaynaklarda yıllar itibarıyla gerçekleşen değişimler: 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html 

 Destek birimler ve çalışmalarına ilişkin kanıtlar 
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/projeler/70773948.html


 

 

 

  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C 2  Araştırma Ka  akları 

 1 2 3 4 5 

 

C.2.4. D kt ra pr gramları  e   kt ra    ra ı 

imkanlar 

 oktora programlarının başvuru süreçleri, 
kayıtlı ö rencileri ve mezun sayıları ile gelişme 
e ilimleri izlenmektedir. Kurumda doktora 
sonrası  post-doc  imkanları bulunmaktadır ve 
kurumun kendi mezunlarını işe alma 
 inbreeding  politikası açıktır.   
 

Kurumun doktora 
programı ve 
doktora sonrası 
imkanları 
bulunmamaktadır. 

 

Kurumun 
araştırma 
politikası, 
hedefleri ve 
stratejileri ile 
uyumlu 
doktora 
programı ve 
doktora 
sonrası 
imkanlarına 
ilişkin 
planlamalar 
bulunmaktadır.  

Kurumda 
araştırma 
politikası, 
hedefleri ve 
stratejileri ile 
uyumlu ve 
destekleyen 
doktora 
programları ve 
doktora sonrası 
imkanlar 
yürütülmektedir.  

Kurumda doktora 
programları ve 
doktora sonrası 
imkanlarının 
çıktıları düzenli 
olarak izlenmekte 
ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  3’tür 

 

  Kanıtlar 
 Doktora programları: Fakültemizde sadece  arla Bitkileri Bölümü’nde doktora 

programı bulunmaktadır. http://fbe.siirt.edu.tr/detay/tarla-bitkileri-doktora-
programi/359870887.html 

 Post-doc programlara ilişkin uygulamalar 
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar: http://fbe.siirt.edu.tr/detay/tarla-bitkileri-

doktora-programi/359870887.html 
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

http://fbe.siirt.edu.tr/detay/tarla-bitkileri-doktora-programi/359870887.html
http://fbe.siirt.edu.tr/detay/tarla-bitkileri-doktora-programi/359870887.html
http://fbe.siirt.edu.tr/detay/tarla-bitkileri-doktora-programi/359870887.html
http://fbe.siirt.edu.tr/detay/tarla-bitkileri-doktora-programi/359870887.html


 

 

C.3. Araştırma Yetkinliği 

Kurum, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin sürdürmek ve iyileştirmek için olanaklar 

sunmalıdır. 

 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C 3  Araştırma Yetki liği 

Kurum, ö retim elemanlarının araştırma yetkinli inin sürdürmek ve iyileştirmek için olanaklar sunmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

C 3    Öğretim elema ları ı  araştırma 

 etki liği i  geliştirilme i 

 oktora derecesine sahip araştırmacı oranı, 
doktora derecesinin alındı ı kurumların da ılımı  
kümelenme  uzmanlık birikimi, araştırma 
hede leri ile örtüşme konularının analizi, 
hede lerle uyumu irdelenmektedir.  kademik 
personelin araştırma ve geliştirme yetkinli ini 
geliştirmek üzere e itim, çalıştay, proje pazarları 
vb. gibi sistematik  aaliyetler 
gerçekleştirilmektedir.  
 

Kurumda, ö retim 
elemanlarının 
araştırma 
yetkinli inin 
geliştirilmesine 
yönelik 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Kurumda, 
ö retim 
elemanlarının 
araştırma 
yetkinli inin 
geliştirilmesine 
yönelik planlar 
bulunmaktadır. 

Kurumun 
genelinde 
ö retim 
elemanlarının 
araştırma 
yetkinli inin 
geliştirilmesine 
yönelik 
uygulamalar 
yürütülmektedir.  

Kurumda, 
ö retim 
elemanlarının 
araştırma 
yetkinli inin 
geliştirilmesine 
yönelik 
uygulamalar 
izlenmekte ve 
izlem sonuçları 
ö retim 
elemanları ile 
birlikte 
de erlendirilerek 
önlemler 
alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  3’tür 

 

  Kanıtlar 
 Yükseltme ve atanma kriterleri ve uygulamaları: 

http://www.siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html 
 Eğitimler 
 Eğitim kazanımları 
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 
 Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin 

kanıtlar 
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

http://www.siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html


 

 

 

C.4. Araştırma Performansı 

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, 

değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve 

geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için 

kullanılmalıdır. 

 
  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C 3  Araştırma Yetki liği 

 1 2 3 4 5 

 

C 3 2  Ulu al  e ulu larara ı  rtak pr gramlar 

 e  rtak araştırma birimleri 

Kurumlararası işbirliklerini, disiplinlerarası 
girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri 
özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve 
etkindir.  Ortak araştırma veya lisansüstü 
programları, araştırma a larına katılım, ortak 
araştırma birimleri varlı ı, ulusal ve uluslararası 
işbirlikleri gibi çoklu araştırma  aaliyetleri 
tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve 
sistematik olarak irdelenerek kurumun 
hede leriyle uyumlu iyileştirmeler 
gerçekleştirilmektedir. 
 
 

Kurumda ulusal ve 
uluslararası 
düzeyde ortak 
programlar ve 
ortak araştırma 
birimleri 
oluşturma 
yönünde 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 
 

 

Kurumda 
ulusal ve 
uluslararası 
düzeyde ortak 
programlar ve 
ortak 
araştırma 
birimleri ile 
araştırma 
a larına katılım 
ve iş birlikleri 
kurma gibi 
çoklu 
araştırma 
faaliyetlerine 
yönelik 
planlamalar ve 
mekanizmalar 
bulunmaktadır.  

Kurumun 
genelinde ulusal 
ve uluslararası 
düzeyde ortak 
programlar ve 
ortak araştırma 
faaliyetleri 
yürütülmektedir. 

Kurumda ulusal 
ve uluslararası 
düzeyde kurum 
içi ve kurumlar 
arası ortak 
programlar ve 
ortak araştırma 
faaliyetleri 
izlenmekte ve 
ilgili paydaşlarla 
de erlendirilerek 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  3’tür  

 

 Örnek Kanıtlar 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 
oluşturulmasına yönelik mekanizmalar Ek C.3.2.1. 

 Kurumun dahil olduğu araştırma ağları, kurumun ortak programları ve araştırma 
birimleri, ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar 

 Paydaş geri bildirimleri 

 Ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesine ve iyileştirilmesine 
yönelik kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 

 
  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C 4  Araştırma Per  rma  ı 

Kurum, araştırma ve geliştirme  aaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, de erlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdır.  lde edilen 

bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme per ormansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kullanılmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

C 4    Öğretim elema ı per  rma   

 eğerle  irme i 

 er ö retim elemanının  araştırmacının  
araştırma per ormansını paylaşması 
beklenir  bunu düzenleyen tanımlı süreçler 
vardır ve bunlar ilgili paydaşlarca bilinir. 
 raştırma per ormansı yıl bazında izlenir, 
de erlendirilir ve kurumsal politikalar 
do rultusunda kullanılır. Çıktılar, grubun 
ortalama de erleri ve saçılım şe  a  olarak 
paylaşılır.  er ormans de erlendirmelerinin 
sistematik ve kalıcı olması sa lanmıştır. 
 
 

Kurumda ö retim 
elemanlarının 
araştırma 
per ormansının 
izlenmesine ve 
de erlendirmesine 
yönelik 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Kurumda ö retim 
elemanlarının 
araştırma 
per ormansının 
izlenmesine ve 
de erlendirmesine 
yönelik ilke, kural 
ve göstergeler 
bulunmaktadır.    

Kurumun 
genelinde 
ö retim 
elemanlarının 
araştırma-
geliştirme 
per ormansını 
izlemek ve 
de erlendirmek 
üzere 
oluşturulan 
mekanizmalar 
kullanılmaktadır.  

  retim 
elemanlarının 
araştırma-
geliştirme 
per ormansı 
izlenmekte ve 
ö retim 
elemanları ile 
birlikte 
de erlendirilerek 
iyileştirilmektedir.  
 

 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  2’ ir 

 

 Örnek Kanıtlar 

 Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan 
tanımlı süreçler (Yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, 
takdir-tanıma sistemi, teşvik mekanizmaları vb.) 

 Öğretim elemanlarının araştırma performansına yönelik analiz raporları 

 Öğretim elemanlarının geri bildirimleri 

 Araştırma geliştirme performansına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 

 

 
  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C 4  Araştırma Per  rma  ı 

 1 2 3 4 5 

 

 

C 4 2  Araştırma per  rma  ı ı  izlenmesi 

 e i ileştirilme i 

Kurum araştırma  aaliyetleri yıllık bazda 
izlenir, de erlendirilir, hede lerle 
karşılaştırılır ve sapmaların nedenleri 
irdelenir. Kurumun odak alanlarının 
üniversite içi bilinirli i, üniversite dışı 
bilinirli i  uluslararası görünürlük, uzmanlık 
iddiası konularının analizi, hede lerle uyumu 
sistematik olarak analiz edilir.  er ormans 
temelinde teşvik ve takdir mekanizmaları 
kullanılır.  akiplerle rekabet, seçilmiş 
kurumlarla kıyaslama  benchmarking  takip 
edilir.  er ormans de erlendirmelerinin 
sistematik ve kalıcı olması sa lanmaktadır.  
 
 
  

Kurumda 
araştırma 
per ormansının 
izlenmesine ve 
de erlendirmesine 
yönelik 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Kurumda 
araştırma 
per ormansının 
izlenmesine ve 
de erlendirmesine 
yönelik ilke, kural 
ve göstergeler 
bulunmaktadır.  

Kurumun 
genelinde 
araştırma 
per ormansını 
izlenmek ve 
de erlendirmek 
üzere 
oluşturulan 
mekanizmalar 
kullanılmaktadır.  

Kurumda 
araştırma 
per ormansı 
izlenmekte ve 
ilgili paydaşlarla 
de erlendirilerek 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  2’ ir 

 

 Örnek Kanıtlar 

 Araştırma performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

 Araştırma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar 

 Paydaş geri bildirimleri 

 Araştırma performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 

 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

 
D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel, 

bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmelidir. 

Üniversitemizin ihtisaslaşma konusu olan tarım ve hayvancılık konularında yerel, bölgesel, ulusal 

ve uluslararası düzeylerde çalışmalar ve araştırmalar yaparak topluma katkı sunmak ve bu konuda 

tüm alt birimleri ile insan kaynaklarını yönlendirmek Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi toplumsal 

katkı politikasını oluşturmaktadır.  

Siirt Üniversitesi strateji planı doğrultusunda Ziraat Fakültesi’nin toplumsal katkı hedefleri ve 

stratejisi şunlardır: 

1. Tarım ve hayvancılık alanında yenilikleri takip ederek bunları bölgesel üretici ve yetiştiricilerle 

paylaşmak 

2. Bölgedeki üreticilerin ve yetiştiricilerin sorunlarına çözüm odaklı eğitimler vermek, uygulamalar 

yapmak 

3. Gerek iç paydaşlar (diğer fakülte ve bölümlerle) ve gerekse de dış paydaşlarla (Tarım İl Müdürlüğü, 

DİKA vb) ortak çalışma ve projeler üreterek yerel kalkınma hedeflerine ulaşmada aktif olarak rol 

oynamak 

4. Öğrenci toplulukları aracılığıyla bölgede yer alan eğitim kurumlarına maddi ve manevi destekte 

bulunarak eğitime katkı sağlamak 

5. Bünyesindeki laboratuvarlardan ve araştırma merkezlerinden ücretli/ücretsiz faydalanmayı teşvik 

etmek  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C 4  Araştırma Per  rma  ı 

 1 2 3 4 5 

 

 

C 4 3  Araştırma bütçe per  rma  ı ı  

 eğerle  irilme i 

 

 raştırma bütçesinin yıllar içinde de işimi, 

toplam bütçe içindeki payı  devletten gelen 

ödenek ulusal yarışmacı 

 onlar uluslararası yarışmacı  onlar 

bileşenlerindeki de işimler izlenmektedir. 

Kurum misyon ve hede leriyle bu 

büyüklüklerin uyumu, başarılar  

başarısızlıklar de erlendirilmektedir.  

 

Kurumun araştırma 
bütçe 
per ormansının 
de erlendirilmesine 
yönelik 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Kurumun 
araştırma bütçe 
per ormansını 
de erlendirmek 
üzere ilke, 
kural, yöntem 
ve göstergeler 
bulunmaktadır.  

Kurumun genelinde 
araştırma bütçe 
per ormansının 
de erlendirilmesine 
ilişkin 
mekanizmalar 
kullanılmaktadır.  

Kurumda 
araştırma bütçe 
per ormansı 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  3’ ür 

 

Kanıtlar 
 Araştırma bütçe performansını izlemeye ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar 
 Bütçe dağılımı: Ek C.4.3. 
 Yıllar itibarıyla değişim: Ek C.4.3. 
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



 

 

 
 
  

 TOPLUMSAL KATKI 

D    T plum al Katkı Strateji i 

Kurum, toplumsal katkı  aaliyetlerini sahip oldu u hede leri ve stratejisi do rultusunda yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hede leriyle uyumlu bir 

şekilde yürütmelidir. 

 1 2 3 4 5 

 

D      T plum al katkı p litika ı   e e leri 

ve stratejisi 

 

Kurumun toplumsal katkı politikası 

kurumun yaklaşımını bütüncül olarak i ade 

eder; ve  

-sosyal sorumluluk  ücretsiz hizmetler  

sosyal ve kültürel yaşama katkı, 

üniversitenin şehir hayatına katkısı  bilimin 

topluma tanıtılması, sevdirilmesi ,  

-bilgi ve teknoloji trans eri  endüstriye 

yapılan sözleşmeli araştırma, danışmanlık, 

hizmet, proje  kamu kurumlarına yapılan 

sözleşmeli araştır- ma, danışmanlık, 

hizmet, proje  politika geliştirmeye katılım, 

uzmanlık paylaşımı ,  

-girişimcilik, yenilikci şirketler, 

- ikri mülkiyet, patent, marka, 

-tesis yönetimi  kira gelirleri, laboratuvar 

hizmetleri, vb),  

-yaşam boyu ö renme çerçevesinde e itim, 

kurslar, sertifikalar, diplomalar,  

-kuruma özgü di er konuları ele alarak 

bunların kurumdaki  yerini, hede lerini, 

stratejilerini, mekanizmalarını, 

organizasyon yapısını, yıllık bütçelerini veya 

oranları, yıllar içindeki e ilimi, geliştirme 

çerçevesini özetleyen metin vardır.  

 östergeleri, izleme ve hede lerle 

karşılaştırma,  iyileştirme mekanizmaları  

vardır.  ede  ve stratejiler politikayla 

uyumlu olarak belirlenmiştir.  

Kurumun 
toplumsal katkı 
politikası, 
hedefleri ve 
stratejisi 
bulunmamaktadı
r. 

Kurumun, 
toplumsal katkı 
faaliyetlerinde 
izleyece i ilkeleri, 
öncelikleri ve 
kaynaklarını 
yönetmedeki 
tercihlerini ifade 
eden toplumsal 
katkı politikası, 
hedefleri ve 
stratejisi 
bulunmaktadır.  

Kurumun 
genelinde 
toplumsal katkı 
politikası, 
hedefleri ve 
stratejisi 
do rultusunda 
yapılan 
uygulamalar 
bulunmaktadır.  

Kurumda 
toplumsal katkı 
politika, hedef ve 
stratejileri 
izlenmekte ve 
ilgili paydaşlarla 
de erlendirilerek 
iyileştirilmektedir
. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir ve 
örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  2’ ir 

 

Kanıtlar 
https://www.siirt.edu.tr/dosya/personel/kalite-politikasi-2018-siirt-201892115293474.pdf 
https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/genel-bilgi/648690.html 
https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/stratejik-planlar/510526491.html 
https://siubap.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik/707869.html 
https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/kurum-ic-degerlendirme-raporlari/623593713.html 
https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html 
https://www.siirt.edu.tr/duyuru/tarim-ve-hayvancilik-ihtisaslasma-proje-cagri-metni/549646963.html 
http://siubasin.com/tarimsal-biyoteknoloji-modelinde-universite-sanayi-isbirliginin-gelistirilmesi-
proje-egitimi-etkinligi-duzenlendi/ 
http://siubasin.com/universitemizde-hasat-zamani/ 
http://siubasin.com/karne-sevinci-katlansin-usuyen-cocuk-kalmasin/ 
http://siubasin.com/yasam-ve-tarim-toplulugundan-sirvan-tasli-yatagan-ilkokuluna-kutuphane/ 
http://siubasin.com/tarim-ogretiminin-baslangicinin-175-yil-etkinlikleri-kutlandi/ 
http://siubasin.com/siirt-universitesinde-bagbozumu/ 
http://siubasin.com/siirt-universitesi-ile-siirt-tarim-ve-orman-il-mudurlugu-arasinda-isbirligi-
protokolu-imzalandi/ 
http://siubasin.com/1-uluslararasi-cayir-mera-ve-yem-bitkileri-kongresi/ 

https://www.siirt.edu.tr/dosya/personel/kalite-politikasi-2018-siirt-201892115293474.pdf
https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/genel-bilgi/648690.html
https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/stratejik-planlar/510526491.html
https://siubap.siirt.edu.tr/detay/yonetmelik/707869.html
https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/kurum-ic-degerlendirme-raporlari/623593713.html
https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html
https://www.siirt.edu.tr/duyuru/tarim-ve-hayvancilik-ihtisaslasma-proje-cagri-metni/549646963.html
http://siubasin.com/tarimsal-biyoteknoloji-modelinde-universite-sanayi-isbirliginin-gelistirilmesi-proje-egitimi-etkinligi-duzenlendi/
http://siubasin.com/tarimsal-biyoteknoloji-modelinde-universite-sanayi-isbirliginin-gelistirilmesi-proje-egitimi-etkinligi-duzenlendi/
http://siubasin.com/universitemizde-hasat-zamani/
http://siubasin.com/karne-sevinci-katlansin-usuyen-cocuk-kalmasin/
http://siubasin.com/yasam-ve-tarim-toplulugundan-sirvan-tasli-yatagan-ilkokuluna-kutuphane/
http://siubasin.com/tarim-ogretiminin-baslangicinin-175-yil-etkinlikleri-kutlandi/
http://siubasin.com/siirt-universitesinde-bagbozumu/
http://siubasin.com/siirt-universitesi-ile-siirt-tarim-ve-orman-il-mudurlugu-arasinda-isbirligi-protokolu-imzalandi/
http://siubasin.com/siirt-universitesi-ile-siirt-tarim-ve-orman-il-mudurlugu-arasinda-isbirligi-protokolu-imzalandi/
http://siubasin.com/1-uluslararasi-cayir-mera-ve-yem-bitkileri-kongresi/


 

 

 

 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve 

mali kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. 

 
  

 TOPLUMSAL KATKI 

D    T plum al Katkı Strateji i 

 1 2 3 4 5 

 

D   2  T plum al katkı  üreçleri i   ö etimi  e 

 rga i a    el  apı ı 

 

Kurumun toplumsal katkı politikası kurumun 

toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve 

organizasyonel yapısı kurumsallaşmıştır. 

 oplumsal katkı süreçlerinin yönetim ve 

organizasyonel yapısı kurumun toplumsal katkı 

politikası ile uyumludur, görev tanımları 

belirlenmiştir.  apının işlerli i izlenmekte ve 

ba lı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. 

 

Kurumda 
toplumsal katkı 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısına ilişkin bir 
planlama 
bulunmamaktadır. 

Kurumun 
toplumsal katkı 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısına ilişkin 
planlamaları 
bulunmaktadır.   

Kurumun 
genelinde 
toplumsal katkı 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısı kurumsal 
tercihler 
yönünde 
uygulanmaktadır. 

Kurumda 
toplumsal 
katkı 
süreçlerinin 
yönetimi ve 
organizasyonel 
yapısının 
işlerli i ile 
ilişkili sonuçlar 
izlenmekte ve 
önlemler 
alınmaktadır.  

 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

Derecemi  3’tür 

 

  Ka ıtlar: 
https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/birim-kalite-komisyonu/365047343.html     
https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/egitim-komisyonu/479749101.html  

https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/birim-kalite-komisyonu/365047343.html
https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/egitim-komisyonu/479749101.html


 

 

 

 

D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

Kurum, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak 

izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir. 
  
  

 TOPLUMSAL KATKI 

D 2  T plum al Katkı Ka  akları 

Kurum, toplumsal katkı  aaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte  iziki, teknik ve mali kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların etkin 

şekilde kullanımını sa lamalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

D.2.1. Kaynaklar 

 

 oplumsal katkı etkinliklerine ayrılan kaynaklar 

 mali,  iziksel, insan gücü  belirlenmiş, 

paylaşılmış ve kurumsallaşmış olup, bunlar 

izlenmekte ve de erlendirilmektedir.  

 

Kurumun 
toplumsal katkı 
faaliyetlerini 
sürdürebilmesi 
için yeterli 
kayna ı 
bulunmamaktadır. 

Kurumun 
toplumsal katkı 
faaliyetlerini 
sürdürebilmek 
için uygun 
nitelik ve 
nicelikte fiziki, 
teknik ve mali 
kaynakların 
oluşturulmasına 
yönelik planları 
bulunmaktadır.  

Kurum 
toplumsal katkı 
kaynaklarını 
toplumsal katkı 
stratejisi ve 
birimler arası 
dengeyi 
gözeterek 
yönetmektedir.  

 

Kurumda 
toplumsal katkı 
kaynaklarının 
yeterlili i ve 
çeşitlili i 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

Derecemi   ’ ir 

 

 



 

 

 
 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 
 

Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin neler olduğunun anlatılması ve buna 

ilişkin değerlendirmenin yapılması beklenmektedir.  

 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

Kurum, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari 

yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar 

gerekli yetkinlikte olmalıdır. 

 
  

 TOPLUMSAL KATKI 

D 3  T plum al Katkı Per  rma  ı 

Kurum, toplumsal katkı stratejisi ve hede leri do rultusunda yürüttü ü  aaliyetleri periyodik olarak izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir. 

 1 2 3 4 5 

 

D 3   T plum al katkı per  rma  ı ı  

izlenmesi ve i ileştirilme i 

 

 oplumsal katkı hede lerinin gerçekleşme 

düzeyi ve per ormansı izlenmektedir  

izlenme mekanizma ve süreçleri yerleşik ve 

sürdürülebilirdir. İyileştirme adımlarının 

kanıtları vardır.  

 

Kurumda 
toplumsal katkı 
per ormansının 
izlenmesine ve 
de erlendirmesine 
yönelik 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Kurumda 
toplumsal katkı 
per ormansının 
izlenmesine ve 
de erlendirmesine 
yönelik ilke, kural 
ve göstergeler 
bulunmaktadır.  

Kurumun 
genelinde 
toplumsal katkı 
per ormansını 
izlenmek ve 
de erlendirmek 
üzere 
oluşturulan 
mekanizmalar 
kullanılmaktadır.  

Kurumda 
toplumsal katkı 
per ormansı 
izlenmekte ve 
ilgili paydaşlarla 
de erlendirilerek 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

Derecemi  2’ ir 

 

Ka ıtlar: 
 
https://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/paydas-analizi-siirt-201911192142412.pdf 
https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html 

https://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/paydas-analizi-siirt-201911192142412.pdf
https://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html


 

 

 

 

 

 
  

 YÖNETİM SİSTEMİ 

E    Yö etim  e İ ari Birimleri  Yapı ı 

Kurum, stratejik hede lerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahip olmalıdır.  önetim kadrosu 

gerekli yapıcı liderli i üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli yetkinlikte olmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

E      Yö etim m  eli  e i ari  apı 

 

Kurumdaki yönetim modeli ve idari yapı  yasal 

düzenlemeler çerçevesinde kurumsal yaklaşım, 

gelenekler, tercihler   karar verme mekanizmaları,  

kontrol ve denge unsurları  kurulların çok seslili i 

ve ba ımsız hareket kabiliyeti, paydaşların temsil 

edilmesi  öngörülen yönetim modeli ile 

gerçekleşmenin karşılaştırılması, modelin 

kurumsallı ı ve süreklili i bilinir, yerleşmiştir ve 

benimsenmiştir.  akı  yüksekö retim 

kurumlarında mütevelli heyet, devlet 

yüksekö retim kurumlarında rektör yardımcıları 

ve danışmanlarının  üst yönetimin  çalışma tarzı, 

yetki ve sorumlulukları, kurumun akademik 

camiasıyla iletişimi  üst yönetim tarzının 

hede lenen kurum kimli i ile uyumu bilinir, 

yerleşmiştir ve benimsenmiştir. Organizasyon 

şeması ve ba lı olma rapor verme ilişkileri  görev 

tanımları, iş akış süreçleri vardır ve gerçe i 

yansıtmaktadır  ayrıca bunlar yayımlanmış ve 

işleyişin paydaşlarca bilinirli i sa lanmıştır.  

 

 

 

Kurumun 
misyonuyla 
uyumlu ve 
stratejik 
hedeflerini 
gerçekleştirmeyi 
sa layacak bir 
yönetim modeli 
ve organizasyonel 
yapılanması 
bulunmamaktadır. 

Kurumun 
misyon ve 
stratejik 
hedeflerine 
ulaşmasını 
güvence 
altına alan 
yönetim 
modeli ve 
idari 
yapılanması  
tüm süreçler 
tanımlanarak, 
süreçlerle 
uyumlu yetki, 
görev ve 
sorumluluklar 
belirlenmiştir. 

Kurumun 
yönetim modeli 
ve 
organizasyonel 
yapılanması 
birim ve 
alanların 
genelini 
kapsayacak 
şekilde  aaliyet 
göstermektedir. 

Kurumun 
yönetim ve 
organizasyonel 
yapılanmasına 
ilişkin 
uygulamaları 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemiz 4’tür 

 

  Kanıtlar 
 Yönetim modeli ve organizasyon şeması: 

http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/organizasyon-semasi-2018-siirt-
2018712131553425.pdf 

 Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri 
 Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını 

uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar 
 Vakıf yükseköğretim kurumlarında Mütevelli Heyeti ile Senato arasındaki ilişki ve 

çalışma usulleri 
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/organizasyon-semasi-2018-siirt-2018712131553425.pdf
http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/organizasyon-semasi-2018-siirt-2018712131553425.pdf


 

 

 

 

E.2. Kaynakların Yönetimi 

Kurum, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve 

verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahip olmalıdır. 

  

 YÖNETİM SİSTEMİ 

E    Yö etim  e İ ari Birimleri  Yapı ı 

 1 2 3 4 5 

 

E   2  Süreç  ö etimi 

 

 üm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler 

 uzaktan e itim dahil  tanımlıdır.  üreçlerdeki 

sorumlular, iş akışı, yönetim, sahiplenme 

yazılıdır ve kurumca içselleştirilmiştir.  üreç 

yönetiminin başarılı oldu unun kanıtları vardır. 

 ürekli süreç iyileştirme döngüsü kurulmuştur.  

 

Kurumda e itim 
ve ö retim, 
araştırma ve 
geliştirme, 
toplumsal katkı ve 
yönetim 
sistemine ilişkin 
süreçler 
tanımlanmamıştır. 

Kurumda 
e itim ve 
ö retim, 
araştırma ve 
geliştirme, 
toplumsal 
katkı ve 
yönetim 
sistemi süreç 
ve alt süreçleri 
tanımlanmıştır.  

Kurumun 
genelinde 
tanımlı süreçler 
yönetilmektedir.  

Kurumda süreç 
yönetimi 
mekanizmaları 
izlenmekte ve 
ilgili paydaşlarla 
de erlendirilerek 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  4’tür 

 

  Kanıtlar 
 Süreç yönetimi el kitabı: 

http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-kitabi-yeni-siirt-
201961883523299.pdf 

 Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları: 
http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-kitabi-yeni-siirt-
201961883523299.pdf  

 Süreçler ile yönetim modeli arasındaki ilişki 
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 
 Süreç performans göstergeleri, izleme sistemi ve sonuçların değerlendirilmesi 

örnekleri: 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html 

 Süreç iyileştirmelerinin listesi  
 Süreç değerlendirme raporları: 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html 
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-kitabi-yeni-siirt-201961883523299.pdf
http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-kitabi-yeni-siirt-201961883523299.pdf
http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-kitabi-yeni-siirt-201961883523299.pdf
http://ziraat.siirt.edu.tr/dosya/personel/surec-yonetimi-kitabi-yeni-siirt-201961883523299.pdf
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html


 

 

 

 
  

 YÖNETİM SİSTEMİ 

E 2  Ka  akları  Yö etimi 

Kurum, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandı ını güvence altına almak üzere bir 

yönetim sistemine sahip olmalıdır. 

 

 1 2 3 4 5 

 

E 2    İ  a  ka  akları  ö etimi 

 

 kademik ve idari personel ile ilgili kurallar, 

süreçler vardır. Bunlar kurumda bilinmektedir. 

 ygulamalar şe  a tır.   itim ve liyakat öncelikli 

kriter olup, yetkinliklerin arttırılması temel 

hede tir. Çalışan  akademik-idari  

memnuniyetini şikayetini önerilerini belirlemek 

ve izlemek amacıyla yöntem ve mekanizmalar 

geliştirilmiş olup, uygulamalar 

gerçekleştirilmekte ve bunların sonuçları 

de erlendirilmektedir.  

 

Kurumda insan 
kaynakları 
yönetimine ilişkin 
tanımlı süreçler 
bulunmamaktadır. 

Kurumda 
stratejik 
hedefleriyle 
uyumlu insan 
kaynakları 
yönetimine 
ilişkin tanımlı 
süreçler 
bulunmaktadır.  

Kurumun 
genelinde insan 
kaynakları 
yönetimi 
do rultusunda 
uygulamalar 
tanımlı süreçlere 
uygun bir 
biçimde 
yürütülmektedir.  

Kurumda insan 
kaynakları 
yönetimi 
uygulamaları 
izlenmekte ve 
ilgili iç paydaşlarla 
de erlendirilerek 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  3’tür 

 

Kanıtlar 
 İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar: 

http://siirt.edu.tr/dosya/personel/kalite-politikasi-2018-siirt-201892115293474.pdf 
 İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar: 

https://personel.siirt.edu.tr/ 
 İdari personelin mevcut yeterliliklerinin beklenen görevlere uyumunun sağlanması 

ve gelişimine yönelik hizmet içi eğitim uygulamaları 
 İdari personelin performansının değerlendirilmesinde kullanılan tanımlı süreçler: 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/gorev-tanimlari/626035081.html  
 İdari personele yönelik ödüllendirme mekanizmaları ve uygulama örnekleri  
 Çalışan (akademik ve idari) memnuniyeti anketleri, uygulama sistematiği, anket 

sonuçları ve iyileştirme örnekleri: 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar: 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

http://siirt.edu.tr/dosya/personel/kalite-politikasi-2018-siirt-201892115293474.pdf
https://personel.siirt.edu.tr/
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/gorev-tanimlari/626035081.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html


 

 

 

 

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 

Kurum, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere 

gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak topladığı, sakladığı, analiz ettiği ve süreçlerini iyileştirmek 

üzere kullandığı entegre bir bilgi yönetim sistemine sahip olmalıdır.  

 YÖNETİM SİSTEMİ 

E 2  Ka  akları  Yö etimi 

 1 2 3 4 5 

 

E 2 2  Fi a  al ka  akları   ö etimi 

 

 emel gelir ve gider kalemleri tanımlanmıştır ve 

yıllar içinde izlenmektedir.  

 

 oplam  ari Bütçe  gelir     evlet e itim katkısı 

 merkezi bütçeden gelen ve araştırma-

geliştirme kategorisindeki  aaliyetlere ait 

olmayan tüm gelirler    ö renci gelirleri 

 kayna ı ö renci olan tüm gelirler:  . ve  . 

ö retim, tezsiz yüksek lisans, yaz okulu, 

hizmetler harçlar, yemek-barınma ücreti vb.    

araştırma gelirleri  devletten merkezi bütçe 

içinde gelen   ulusal tahsis -yarışmasız projeler-

) + ulusal yarışmacı araştırma destekleri   

uluslararası araştırma destekleri  özel hesap, 

döner sermaye, vakı tan gelen veya başkaca 

muhasebeleştirilen    toplumsal katkı gelirleri 

 tıp, dişçilik vb.   akültelerin sa lık hizmeti geliri 

 döner sermaye veya başkaca 

muhasebeleştirilen    mühendislik, mimarlık vb 

 akültelerinin bilgi ve teknoloji 

trans eri projeler uygulamalar geliri  döner 

sermaye veya başkaca muhasebeleştirilen    

erişkin e itimi yaşam boyu e itim gelirleri   kira 

gelirleri   laboratuvar deney ölçüm vb gelirler 

 özel hesap, döner sermaye, vakı tan gelen veya 

başkaca muhasebeleştirilen    ba ışlar  devlet 

dışı, şartlı veya şartsız olarak üniversiteye 

aktarılan kaynak  ayrıntısında izlenmektedir ve 

kurum profiliyle ilişkilendirilmektedir.  

Kurumda finansal 
kaynakların 
yönetimine ilişkin 
tanımlı süreçler 
bulunmamaktadır. 

Kurumda 
finansal 
kaynakların 
yönetimine 
ilişkin olarak 
stratejik 
hedefler ile 
uyumlu tanımlı 
süreçler 
bulunmaktadır.  

Kurumun 
genelinde 
finansal 
kaynakların 
yönetime ilişkin 
uygulamalar 
tanımlı süreçlere 
uygun biçimde 
yürütülmektedir. 

Kurumda finansal 
kaynakların 
yönetim süreçleri 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  3’tür 

 

Kanıtlar 
 Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar: 

http://www.siirt.edu.tr/detay/dis-kaynakli-dokumanlar/581606922.html 
 Finansal kaynakların dağılımı (gelirler ve giderler bazında ayrı ayrı) ile kurumun 

stratejisinin uyumu: 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html 

 Finansal kaynakların etkin ve verimli kullanıldığını gösteren kanıtlar: 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html 

 Finansal kaynaklardaki çeşitlilik:  niversitemiz bütçesinden  akültemize ayrılan 
tutar. 

 Finansal kaynakların planlama, kullanım ve izleme uygulamalarının kurumun 
stratejik planı ile uyumu: 
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 
 

http://www.siirt.edu.tr/detay/dis-kaynakli-dokumanlar/581606922.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/faaliyet-raporlari/186780186.html


 

 

 

 
  

 YÖNETİM SİSTEMİ 

E 3  Bilgi Yö etim Si temi 

Kurum, yönetsel ve operasyonel  aaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak topladı ı, 

sakladı ı, analiz etti i ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullandı ı entegre bir bilgi yönetim sistemine sahip olmalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

E 3    E tegre bilgi  ö etim  i temi 

 

Kurumun önemli etkinlikleri ve süreçlerine 

ilişkin veriler toplanmakta, analiz edilmekte, 

raporlanmakta ve stratejik yönetim için 

kullanılmaktadır.  kademik ve idari 

birimlerin kullandıkları Bilgi  önetim  istemi 

entegredir ve kalite yönetim süreçlerini 

beslemektedir. 

 

Kurumda bilgi 
yönetim sistemi 
bulunmamaktadır. 

Kurumda kurumsal 
bilginin edinimi, 
saklanması, 
kullanılması, 
işlenmesi ve 
de erlendirilmesine 
destek olacak bilgi 
yönetim sistemleri 
oluşturulmuştur.   

Kurum 
genelinde 
temel süreçleri 
(e itim ve 
ö retim, 
araştırma ve 
geliştirme, 
toplumsal 
katkı, kalite 
güvencesi  
destekleyen 
entegre bilgi 
yönetim 
sistemi 
işletilmektedir.  

Kurumda entegre 
bilgi yönetim 
sistemi 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  3’tür 

 

Kanıtlar 
 Bilgi yönetimi politikası ve kurumsal bilgi yönetimi modeli  
 Bilgi yönetim sistemi ve bu sistemin fonksiyonları: 

https://evrak.siirt.edu.tr/enVision/Login.aspx 
 Bilginin elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasına ilişkin tanımlı 

süreçler: 
https://evrak.siirt.edu.tr/enVision/Login.aspx : Bilgi, sistem tara ından kayıt altına 
alınmakta istenilen zamanda kullanılmaktadır.  

 Bilgi yönetim sistemi analiz sonuçlarının izlenmesi ve iyileştirme çalışmalarında 
kullanılmasına ilişkin uygulamalar 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgünyaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar: Elektronik ortamda ortak 
klasör kullanılmakta ve buraya kaydedilen bilgiler, erişime izin verilen kişiler tara ından 
kullanılmaktadır. 

https://evrak.siirt.edu.tr/enVision/Login.aspx
https://evrak.siirt.edu.tr/enVision/Login.aspx


 

 

 

 

E.4. Destek Hizmetleri 

Kurum, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına 

almalıdır. 

 
  

 YÖNETİM SİSTEMİ 

E 3  Bilgi Yö etim Si temi 

 1 2 3 4 5 

 

E 3 2  Bilgi gü e liği  e gü e ilirliği 

 

Bilgi  önetim  istemi güvenli i, gizlili i ve 

güvenilirli i sa lanmıştır.   ekanizmalar 

izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  zaktan e itim 

sürecinde tüm ö retimsel etkileşimin 

dijitalleşti i göz önünde bulundurularak ö renci 

bilgileri, ders kayıtları, sınavlar ve tartışma 

plat ormu kayıtları gibi içeriklerin erişiminee 

ilişkin güvenlik ve gizlilik tedbirleri alınmıştır.  

 

 

Kurumda bilgi 
güvenli i ve 
güvenirli inin 
sa lanmasına 
ilişkin 
uygulamalar 
bulunmamaktadır.  

Kurumda bilgi 
güvenli i ve 
güvenirli inin 
sa lanmasına 
yönelik tanımlı 
süreçler 
bulunmaktadır.   

Kurumda bilgi 
güvenli i ve 
güvenirli inin 
sa lanmasına 
yönelik 
bütünleşik 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Kurumda bilgi 
güvenli i ve 
güvenirli inin 
sa lanmasına 
yönelik 
uygulamalar 
izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  4’tür 

 
Kanıtlar 

 https://siuzem.almscloud.com/Account/LoginBefore  

 Bilgi güvenliğini ve güvenirliğini sağlamaya yönelik süreçler ve uygulamalar: 
İnternet aracılı ıyla bilgiye ulaşılması, izin verilen ve yetki verilen kişiler tara ından 
görülmesi, şi reli olması vb. 

 Kişisel verilerin korunmasına ilişkin oluşturulan komisyon 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar: Elektronik ortamda 
ortak klasör kullanımı 

 

https://siuzem.almscloud.com/Account/LoginBefore


 

 

 

 

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik  

Kurum, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm 

faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve 

kamuoyunu bilgilendirmelidir. Kurum, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp 

değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır. 

 

 
  

 YÖNETİM SİSTEMİ 

E.4. Destek Hizmetleri 

Kurum, dışarıdan aldı ı destek hizmetlerinin uygunlu unu, kalitesini ve süreklili ini güvence altına almalıdır. 

 1 2 3 4 5 

 

E.4    Hi met  e malları  u gu luğu  kalite i  e 

 ürekliliği 

 

Kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin 

tedarik süreci, uygunluk ve kalite kriterleri 

tanımlanmıştır, uygulanmaktadır.  er ormans ve 

memnuniyet kontrolleri yapılmaktadır ve ba lı 

iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.  

 

Kurumda, 
dışarıdan temin 
edilen malların ve 
destek 
hizmetlerinin 
uygunlu u, 
kalitesi ve 
süreklili ini 
de erlendirmek 
üzere tanımlı 
süreçler 
bulunmamaktadır.   

Kurumda, 
dışarıdan 
temin edilen 
destek 
hizmetlerinin 
ve malların 
uygunlu unu, 
kalitesini ve 
süreklili ini 
güvence altına 
almak üzere 
tanımlı 
süreçler 
bulunmaktadır. 

Kurumun 
genelinde 
dışarıdan 
temin edilen 
destek 
hizmetlerin ve 
malların 
uygunlu unu, 
kalitesini ve 
süreklili ini 
sa layan 
mekanizmalar 
işletilmektedir. 

Kurumda hizmet 
ve malların 
uygunlu u, 
kalitesi ve 
süreklili ini 
sa layan 
mekanizmalar 
izlenmekte ve 
ilgili paydaşların 
geri bildirimleri 
alınarak 
iyileştirilmektedir. 

 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  3’tür 

 

Kanıtlar 
 Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimine yönelik kurumsal politikalar  

http://www.siirt.edu.tr/dosya/personel/kalite-politikasi-2018-siirt-
201892115293474.pdf 

 Tedarik edilen hizmetlerin, malların ve tedarikçilerin listesi 
http://ziraat.siirt.edu.tr/ 

 Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler 
 http://ziraat.siirt.edu.tr/ 
 Tedarikçilerin memnuniyetini ölçmek üzere kullanılan anketler ve sonuçları: 

http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html 
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar: İsteyenlere sonuç 
bildirimi 

 
 

http://www.siirt.edu.tr/dosya/personel/kalite-politikasi-2018-siirt-201892115293474.pdf
http://www.siirt.edu.tr/dosya/personel/kalite-politikasi-2018-siirt-201892115293474.pdf
http://ziraat.siirt.edu.tr/
http://ziraat.siirt.edu.tr/
http://ziraat.siirt.edu.tr/detay/formlar/262494354.html


 

 

 

 
  

 YÖNETİM SİSTEMİ 

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik  

Kurum, e itim-ö retim programlarını ve araştırma-geliştirme  aaliyetlerini de içerecek şekilde tüm  aaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, do ru, güncel 

ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir. Kurum, yönetim ve idari kadroların verimlili ini ölçüp de erlendirebilen ve 

hesap verebilirliklerini sa layan yaklaşımlara sahip olmalıdır. 

  

 1 2 3 4 5 

 

E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap 

verebilirlik 

 

Kamuoyunu bilgilendirme ilkesel olarak 

benimsenmiştir, hangi kanalların nasıl 

kullanılaca ı tasarlanmıştır, erişilebilir olarak ilan 

edilmiştir ve tüm bilgilendirme adımları 

sistematik olarak atılmaktadır. Kurum web 

say ası do ru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir 

bilgiyi vermektedir  bunun sa lanması için 

gerekli mekanizma mevcuttur.  Kurumsal 

özerklik ile hesap verebilirlik kavramlarının 

birbirini tamamladı ına ilişkin bulgular 

mevcuttur.  İçe ve dışa hesap verme yöntemleri 

kurgulanmıştır ve uygulanmaktadır. 

Sistematiktir, ilan edilen takvim çerçevesinde 

gerçekleştirilir, sorumluları nettir.  lınan geri 

beslemeler ile etkinli i de erlendirilmektedir. 

Kurumun bölgesindeki dış paydaşları, ilişkili 

oldu u yerel yönetimler, di er üniversiteler, 

kamu kurumu kuruluşları, sivil toplum 

kuruluşları, sanayi ve yerel halk ile ilişkileri 

de erlendirilmektedir. 

 

Kurumda 
kamuoyunu 
bilgilendirmek ve 
hesap verebilirli i 
gerçekleştirmek 
üzere 
mekanizmalar 
bulunmamaktadır.  

Kurumda 
şe  a lık ve 
hesap 
verebilirlik 
ilkeleri 
do rultusunda 
kamuoyunu 
bilgilendirmek 
üzere tanımlı 
süreçler 
bulunmaktadır. 

Kurum tanımlı 
süreçleri 
do rultusunda 
kamuoyunu 
bilgilendirme ve 
hesap 
verebilirlik 
mekanizmalarını 
işletmektedir.  

Kurumun 
kamuoyunu 
bilgilendirme ve 
hesap verebilirlik 
mekanizmaları 
izlenmekte ve 
paydaş görüşleri 
do rultusunda 
iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, 
sistematik, 
sürdürülebilir 
ve örnek 
gösterilebilir 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Derecemi  3’tür 

 

 Kanıtlar 

 Kamuoyunu bilgilendirme ile ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve 
ilkeler: 

http://siirt.edu.tr/dosya/personel/kalite-politikasi-2018-siirt-
201892115293474.pdf 

 Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgilerin paylaşım kanalları: 
 onuç bildirimi, EBYS ile veya e-posta http://ziraat.siirt.edu.tr/ 

  esap vermeyi güvence altına alan mekanizmalar ve uygulama örnekleri:  B  , e-
posta http://ziraat.siirt.edu.tr/ 

 
 

http://siirt.edu.tr/dosya/personel/kalite-politikasi-2018-siirt-201892115293474.pdf
http://siirt.edu.tr/dosya/personel/kalite-politikasi-2018-siirt-201892115293474.pdf
http://ziraat.siirt.edu.tr/
http://ziraat.siirt.edu.tr/


 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kurumun güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve 

Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve de Yönetim Sistemi başlıkları altında 

özet olarak sunulmuştur. Kurum daha önce 2019 yılında dış değerlendirme sürecinden geçmiştir. 

Yapılan önerilere uygun olarak fakültemiz tarafından önlemler alınmış olup, fakültemizin 

gelişmeye açık yönlerini artırabileceğimiz imkanlarımız bulunmaktadır. Fakültemiz 2018 yılından 

günümüze Tarım ve Hayvancılık alanında ihtisaslaşma üzerine çalışmaktadır. 
 

Üstünlükler 

 

1- Kurumda çalışan akademisyenlerin çoğunluğunun, daha önce farklı Üniversite ve araştırma 

kuruluşlarında görev almış, deneyimli, dinamik ve sahada aktif olarak çalışmış kişilerden 

oluşması,  

2- Siirt ilinde yetişen bitkilerin araştırma yönünden bakir ve çeşitliliği,  

3- Kurumda çalışan personelin ilin ve bölgenin tarımsal sorunlarının çözümünden sorumlu 

olması ve teknik bilgi sunmadaki istekliliği, 

4- GAP projesinin uygulandığı bölgede yer alması, diğer üniversite ve ilgili kurumlara yakınlığı, 

işbirliği yapma potansiyeli, 

5- Öğretim elemanına sunulan lojman imkanları, fakülte ve lojmanların aynı kampüs içinde yer 

almaları,  

6- Üniversitemizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon farklılaşma Tarım ve Hayvancılık 

alanında ihtisaslaşacak üniversite olmasından dolayı AR-GE için daha fazla kaynak ve elaman 

tahsisinin yapılacak olması,  

 

Zayıf Yönler  

 

1- Fakültenin bazı bölümlerinde akademik kadronun ve araştırma görevlisinin bazı bölümlerde 

yetersiz olması,  

2- Eğitim-öğretim ve araştırma için alt yapının oluşturulma aşamasında olması, fakülte ve 

bölüme ait deneme alanlarının yetersizliği veya uygulama, araştırma çiftliğinin olmaması, 

3- Fakültemiz bölümlerine ait koleksiyon bahçeleri ve demostrasyon alanlarının bulunmayışı 

4- Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının, yerleşke içinde katılabileceği sosyal ve kültürel 

aktiviteler ve alanların yeterli olmaması ile yerleşke içinde ulaşım ihtiyaçlarının yetersiz 

olması, 

5- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde, kamu kaynağı dışında, dış mali kaynaklardan 

yeterince yararlanamama (AB, Tübitak, Kalkınma ajansı vb.)  

6- Araştırma faaliyetlerinde kullanılan mal/hizmetin temininde zorluklar ile karşılaşılması 

 

Fırsatlar  

 

1- Yeni bir fakülte binasına sahip olmak,  

2- İhtisaslaşma süreci ile planlanan projelerin hayata geçirilebilecek olması, 

3- Siirt ilinde yetiştirilen ürünlerin yöreye özgü olması, araştırma ve proje üretme yönünden bazı 

fırsatlar sunmaktadır  



 

 

4- Araştırma ve yayın yapma konusunda akademik personelin güçlü bilgi birikimi ve deneyimini 

kullanma istek ve çabasında olması, 

5- Fakülte yönetiminin ilin tarımsal anlamdaki dinamikleri ve STK’ları ile güçlü diyaloğu, 

6- Lisansüstü eğitime talebin artması 

 

Tehditler  

 

1- Sabit ve yeterli bir uygulama alanının olmaması, 

2- Laboratuvarların vaktinde yeterli donanıma ulaşamaması halinde öğrencilerin uygulama 

derslerini gereken ölçüde yapamama ve öğretim elemanlarının kaliteli projeler yapamama riski, 

3- Ülkemiz genelinde bölümlerimizde yaşanan öğrenci kaybına bağlı olarak çevre illerdeki 

fakültelerde aynı bölümlerin bulunması nedeniyle de öğrenci sayısının istenen seviyede 

artmaması 

  



 

 

EK.3 KANITLAR 
 

Ek A.4.1. Erasmus + Progrmı çerçevesinde yapılan anlaşmalardan örnek  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

  



 

 

EK B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım: Diploma Eki 

  



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ek B 3.1. Eğiticilerin eğitimi sertifikası 

 

 
  



 

 

Ek B.3.1.1. Mevcut laboratuvarlarımızdan ve tarım ekipmanlarından resimler 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
  



 

 

Ek B.3.4. Akademik danışmanlık: 2020-2021 Eğitim Yılı Birim Akademik Danışman Formu 

 
ADI ve SOYADI : 

AKADEMİK BİRİM: ZİRAAT FAKÜLTESİ 

GÖREVİ : 

TARİH: 

2020-2021 Eğitim Yılı Birim Akademik Danışman Formu 

1. SORUNLAR: 

- Otobüs durağının Ziraat Fakültesine uzak olması . 

- Kampüs içerisinde başı boş köpeklerin fazla olması. 

- Kantin hizmetlerinin eksikliği ve kantin çevresinin temizliğinin yetersizliği. 

- Fakültedeki sınıf, koridor ve tuvaletlerin temizliğinin yeterince yapılamaması. 

- Fakülte içerisinde wi-fi ağının yetersiz oluşu. 

- Kampüs içinde öğrencilerin  boş zamanlarını değerlendirebilecek yerlerin olmaması. 

- Uygulama alanlarının yetersiz olması. 

- Öğrencilerin bilimsel aktivitelere yeteri kadar katılım göstermemesi. 

-Burs imkanlarının yetersiz oluşu. 

-Yemeklerin kalitesinde düşüklük ve yemek miktarının az oluşu.  Bazı öğrencilere ise hiç yemek 

kalmaması. 

-Akademik danışmanlık sisteminin mevcut olmasına rağmen etkin bir biçimde kullanılamaması. 

-Üniversite kampüsü içerisinde öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak alış veriş merkezi ve 

çarşı eksikliği. 

-Fakülte içerisinde kırtasiye ve fotokopi hizmetinin olmayışı. 

2. ÇÖZÜMLER: 

-Otobüs durağının Ziraat Fakültesi'ne yakınlaştırılması. 

-İldeki ilgili kurumlarla irtibata geçilerek köpeklerin toplatılması, barınaklara götürülmesi veya daha güvenli bir alana 

nakledilmesi. 

-Birim kantin denetleme komisyonunun denetlemelerini sıklaştırması. 

-Temizliğin düzenli olarak yapılabilmesi için temizlik personeli sayısının arttırılması. 

- Fakülte içerisinde genel bir sıkıntı olan wi-fi internet ağının kapasitesinin arttırılması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na 

talepte bulunulması. 

-Kampüs içerisinde oturup öğrencilerin sosyalleşebileceği kantin ve yemekhane dışında açık ve kapalı alanların 

oluşturulması. 

-Fakültemize Rektörlük tarafından yeterli miktarda uygulama alanı ve imkanının sağlanması. 

- Danışman hocaların danışmanlıklarını yaptıkları öğrencilere ve diğer öğrencilere yol göstermesi ve kongre sempozyum 

gibi bilimsel aktivitelere katılımları için teşvik etmeleri. 

-Burs imkanlarının arttırılması. 

-Yemeklerin kalitesi ile miktarının arttırılması ve tüm öğrencilere yetecek kadar yemek çıkarılması. 

-Birim akademik danışman kurullarının diğer birimlerin kurullarıyla görüşerek Üniversite genelinde etkin bir rol 

oynaması. 

-Kampüs içerisinde alış-veriş merkezinin yaptırılması. 

-Fakülte içerisine kırtasiye ve fotokopi hizmetinin verilmesi. 

3. ÖNERİLER: 

- Üniversite yönetiminin belediye ile görüşerek toplu taşıma araçları ile durak yerleri için gerekli önlemleri alması. 

-Fakülte içerisindeki temizliğin düzenli yapılabilmesi için Rektörlük tarafından yeteri sayıda temizlik personelinin 

görevlendirilmesi. 

-İlgili kurum ve kuruluşlarla (YÖK, KYK gibi) görüşülüp burs imkanlarının arttırılması için  doğu üniversitelere pozitif 

ayrımcılık yapılması. 

-Birimlerce tespit edilen ve maddi durumu kötü olan öğrencilere kampüs içerisinde (kütüphane, yemekhane gibi) part-time 

çalışma olanığının sunulması. 

-Kampüs alanı içerisinde, sosyalleşecekleri merkezi bir kafeteryanın ve kırtasiyenin hizmete konulması. 

-Sosyal ve kültürel aktivitelerin artırılması ve teknik gezilerin düzenlenmesi. 

 
İMZA  / TARİH 

 



 

 

Ek B.4. Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımı destekleme yönergesi 
(https://siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html ) 

 

 
  

https://siirt.edu.tr/detay/yonerge/721791.html


 

 

Ek B.5.2. Mevcut basketbol ve voleybol sahasından resimler 

 

 
 



 

 

 
  



 

 

Ek B.5.4. Engelsiz üniversite: Turuncu Bayrak Ödülü 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ek B.5.4.1. Engelsiz üniversite uygulamadan kareler 

 



 

 

 
 



 

 

Ek B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi: Ders Planları ve Ders 

İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akışı 

 

 

DERS PLANLARI VE İÇERİKLERİNİN 
GÜNCELLENMESİ İŞ AKIŞI 

Doküman No SİÜ.İA-122 
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İş Akışı Adımları Sorumlu 
İlgili 

Dokümanlar 
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Bölüm Başkanlığı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekan/Fakülte/ 
Y.Okul Sekreteri 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fakülte/ Y.Okul  
Sekreteri  

 
 
 
 
 

Rektörlük/  

Yazı İşl.Şb.Md. 

ÖİDB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bölüm Kurulu 
Kararları ve ekleri 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fakülte /YO 
Kurulu Kararları 
 ve ekleri 

 
 
 
 
 
 
 

Fakülte/YO  
Kurulu Kararları  
ve ekleri 

 
 
 
 

Senato kararı ve 
ekleri 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Güncellenecek 
Eğitim Planları ve 

içerikler Fakülte 

Kurulunda  karar 
altına alınır. 

Bölüm Başkanlığına 

gönderilir ve tamamlanması 
sa lanır. 

Senato tarafından onaylanan Eğitim Planları 
ve ders içerikleri EBYS üzerinden   

ÖİDB’ye  gönderilir. ÖİDB’ce sisteme 

aktarılır. 

İlgili Fakülte tarafından Rektörlüğe  

iletilir.  

Güncellenmesi planlanan Eğitim 

Planları ve içerikleri  belirlenerek 

Bölüm Kurulunda karar altına alınır. 

İşlem 
Sonu 



 

 

Ek C.3.1.1. Araştırma performans göstergeleri 

 

 
  



 

 

Ek C.3.2.1. Ulusal düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri oluşturulmasına 

yönelik çalışmalar 

 
ÜNİVERSİTENİ

N ADI 
SİİRT ÜNİVERSİTESİ  

ÇALIŞMANIN 
DURUMU 

YAPILAN ÇALIŞMANIN KONUSU  
(Pr je  Alt apı  Per   el  Eğitim  Ar-Ge  Etki lik  Öğre ci/Çi tçi Eğitimi  e Tarım al Ya ım Hi metleri  Diğer  b ) 

Çalişma i 
Yapan Ve 
Rektörlüğe 
Gö  ere  
Birimin Adi 

Devam Eden Proje-1: yçiçe inde Ileri  oleküler  aklaşımlar Kullanılarak Kuraklı a  oleransı  üksek  beveyn  atların 
 eliştirilmesi 
Proje-2  yçiçe inde Kuraklı a  olerant  beveyn  atların Klasik ve Biyoteknolojik  öntemler Kullanılarak 
 eliştirilmesi 
  itim:  0 0- 0   Bahar dönemi için  o u  kdeniz  arımsal  raştırma  nstitüsü perosneli  r.  yşe Nuran ÇİL’e 
ders (Biyoyakıtlar ve  nerji Bitkileri  verilerek ve konu hakkındaki tecrünbelerini aktarması sa lanmıştır. 

 arımsal 
Biyoteknoloji  
Bölümü 

Gerçekleştiril
mesi 
Planlanan 

Proje: Çerezlik  e  a lık  yçiçe i Çeşitlerinde Kimyasal Içerik  nalizinin  apılması  e  O I - 9  edavisine Karşı 
Kullanılabilecek  otansiyel  Kimyasal Bileşiklerin  anımlanması 
Eğitim: Lİsans ve Lİsansüstü  erslerin verilmesi, Karışlıklı birim alt yapılarının kullanılması, de işik düzeyde bilgi 
belge ve tecribe alış verişinin yapılması ve planlanması, lisannüstü tezlerin birlikte yürütülmesi  
hedeflenmektedir. 

 arımsal 
Biyoteknoloji  
Bölümü 

 

  



 

 

Ek C.4.3. Yıllar itibarıyla değişim 

 

 


