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Tarihsel Gelişim 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), 11.7.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. KSÜ, 1992–1993 yılında; daha önce Gaziantep 

Üniversitesine bağlı olan Ziraat Fakültesi’nin Tarla Bitkileri ve Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu’nun 

Elektrik, İklimlendirme-Soğutma, İnşaat, İşletmecilik, Makine, Otomotiv (Motor), Muhasebe, 

Pazarlama, Tekstil Bölümleri ile eğitim-öğretime başlamıştır. 

İlgili kanun ile üniversitenin ilk akademik yapısı, Ziraat, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, 

Orman Fakültesi, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile Kahramanmaraş Meslek 

Yüksekokulundan oluşmuştur. 

KSÜ, Elbistan MYO (1993-1994), Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu (1997-1998), Göksun 

MYO, Afşin MYO, Andırın MYO ve İslahiye MYO’yu (1994-1995) bünyesine alarak genişlemiştir. 

Mühendislik ve Mimarlık ile İlâhiyat Fakültesi 1995 yılında, Tıp Fakültesi ise 1996 yılında açılmıştır. 

KSÜ halen şehir merkezindeki; Karacasu, Bahçelievler ve Avşar Yerleşkeleri ile Afşin Mahzuni Şerif, 

Elbistan, Göksun Arslanbey, Andırın, Pazarcık, Türkoğlu ve Nurhak Yerleşkelerinden oluşmaktadır. Bu 

yerleşkelerde 11 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 5 Yüksekokul, 3 Enstitü, Rektörlüğe bağlı 5 bölüm, 1 

Uzaktan Eğitim Merkezi, 1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve 17 Uygulama ve Araştırma 

Merkezi yer almaktadır. 

KSÜ, kuruluşundan bu yana tüm birimleri ile bir taraftan eğitim-öğretim programlarını 

sürdürürken, diğer taraftan da, başta araştırma potansiyelini güçlendirmek üzere akademik 

faaliyetlerine devam etmektedir. Uluslararası alanda da, üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile yakın 

ilişki içinde olmuştur. Harper Adams (İngiltere), Berlin Humbold ve Hannover Üniversitelerinin Ziraat 

Fakülteleri ile Braunsch-Weig Yüksek Tarım Teknolojisi Enstitüleri (Almanya) arasındaki işbirliği bunlara 

mailto:hasanserin@ksu.edu.tr
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örnektir. Erasmus programı çerçevesinde 77 adet anlaşmalı üniversite ile öğrenci ve akademik değişim 

programları kapsamında ikili iş birliği yapılmıştır. Hızla büyüyen ve dünyaya açılan KSÜ halen 42 ülkeden 

1.701 yabancı öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir 

(http://internationalstudents.ksu.edu.tr/). 

KSÜ, 1.249 akademik, 836 idari, 193 sözleşmeli personel ve 43 sürekli işçi olmak üzere toplam 

2.321 çalışan ile önlisans, lisans ve lisansüstü programlardaki 41.849 adet kayıtlı öğrenciye eğitim-

öğretim hizmeti vermektedir (Ek-3,4). 

 

Tablo-1: Üniversite Fiziksel Altyapı Bilgileri 
 

Rektörlük, 
Fakülte, 
Enstitü, 
Yüksekokul 

İdari Bina Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Spor Alanları Üniversite 
Kampüs 
Alanı 

Alanları Derslik Lab. Kantin Toplam Açık Kapalı m² 

TOPLAM (m2) 177.033 78.200 27.533 5.421 288.201 12.070 10.140 4.701.243 

 

 Fakülte genelinde, sınıf mevcudiyeti konusunda sıkıntı yaşanmadan, rahat bir eğitim-

öğrenim sürecinin takip edilmesine olanak sağlanmaktadır.  

3 adet 115 m2 genişliğinde 
6 adet 75 m2 genişliğinde  
4 adet 65 m2 genişliğinde  
6 adet 45 m2 genişliğinde olmak üzere  

Toplam  19 adet 1325 m2 derslik ile eğitim öğretime devam edilmektedir. 
 
Orman Fakültesi bünyesinde bölümler için ayrılmış dersliklerin kapasiteleri ve donanımları 

aşağıda verilmiştir.  

3 adet 90 kişilik  
10 adet 45 kişilik ve 
6 adet 30 kişilik olmak üzere 

Toplam  19 adet 900 kişilik derslik  

Yukarıda belirtilen sınıflara ek olarak, öğretim üyeleri binasında 3 ve derslik binasında da 1 adet 
olmak üzere tam donanımlı 4 adet 140’ar kişilik amfi bulunmaktadır. Bu amfiler, seminer vb. bilimsel 
amaçlı olduğu gibi ders amacıyla da kullanılabilecek uygunlukta düzenlenmişlerdir. 

Amfiler dâhil edildiğinde, Orman Fakültesi yeni binasında toplam 1885 öğrenci kapasiteli 23 
derslik bulunduğunu söylemek mümkündür. Yukarıda belirtilen dersliklerin iklimlendirmesi merkezi 
sistemle yapılmaktadır. Tamamında sıra ve yazı tahtaları mevcut olup, akıllı sınıf biçiminde öğretim 
üyesinin kullanımına tahsis edilmiş 1 adet bilgisayar, projeksiyon aleti ve projeksiyon perdesi 
bulunmaktadır. 
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Sıra Laboratuvar Alan (m²) 

1 Bilgisayar Laboratuvarı 70 

2 Havza Amenajmanı Laboratuvarı 90+22 

3 Toprak İlmi ve Ekoloji Laboratuvarı 45 

4 Orman Amenajmanı Laboratuvarı 45+24 

5 Silvikültür Laboratuvarı 46+45+22 

6 Orman Entomolojisi ve Koruma Laboratuvarı 43 

7 Orman Botaniği Laboratuvarı 70+45+22+22 

8 Orman İnşaatı, Geodezi ve Fotogrametri Laboratuvarı 45+45 

9 Kâğıt Fiziksel ve Optik Test Laboratuvarı 22 

10 Kâğıt Hamuru Hazırlama Laboratuvarı 22 

11 Kâğıt Karton Üretim Laboratuvarı 22 

12 Örnek Hazırlama Laboratuvarı 35 

13 Enstrümental Analiz Laboratuvarı 22 

14 Malzeme Teknolojileri ve Biyoenerji Laboratuvarı 45 

15 Orman Ürünleri Kimyası Laboratuvarı 45 

16 Mikoloji Laboratuvarı 40 

17 Nanoteknoloji Laboratuvarı 22 

18 Odun Kompozitleri Laboratuvarı 1-2 22+22 

19 Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Laboratuvarı 35 

20 Ağaç Teknolojisi Uygulama Laboratuvarı 22 

21 Odun Anatomisi Uygulama Laboratuvarı 45 

22 Odun Mekaniği Laboratuvarı 45 

23 Odun Mekaniği Test Laboratuvarı 1-2 22+22 

24 Lif Levha Üretim Laboratuvarı 20 

25 OEM Öğrenci Uygulama Laboratuvarı 45 

26 Peyzaj Konstrüksiyon ve Maket Laboratuvarı 35 

27 Tasarım Laboratuvarı 20 

Tablo 1 – Orman Fakültesi Laboratuvarları 

Orman Fakültemizde öğrencilerin sosyal aktiviteleri için gerekli şartlar düşünülmüştür. Bu 
kapsamda KSÜ Orman Fakültesi kantini ve diğer kantinler, spor alanları, çalışma salonları (internet 
odası vb.) ve diğer tüm sosyal imkânlardan yararlanabilecektirler. Fakülte binasının KSÜ Avşar 
kampüste yer alması sayesinde üniversitenin sunduğu tüm olanaklardan istifade etmek de mümkün 
olacaktır. Bununla birlikte üniversite yerleşkesinde kapalı spor salonu mevcuttur.  Orman Fakültesi 
öğrencileri Kahramanmaraş ve çevresini içine alan teknik gezilere katılarak ormancılık uygulamaları 
konularında deneyim kazanmaktadırlar. Ayrıca, Kahramanmaraş ve çevresini içine alan fabrika ve 
atölye gezilerine katılarak mesleki uygulamalar konusunda deneyim kazanmaktadır. Ayrıca, Orman 
Fakültesi öğrencilerinden oluşan; Futbol Takımı, Basketbol Takımı, Voleybol Takımı Üniversitemiz 
tarafından düzenlenen turnuvalara katılıp fakültemizi temsil etmektedirler. 

 

Fakültemizde 2020 yılı itibariyle kayıtlı 517 Lisans ve 110 Yüksek Lisans, 29 Doktora olmak 

üzere toplam 656 öğrenciye, 38 akademik, 8 idari personel ile hizmet verilmiştir. 
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Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Hasan SERİN 

Dekan 

Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu 

Lütfi ERDEMİR 

Fakülte Sekreteri 

Şeyda AKÇAM 

Dekanlık Özel Kalem 

Arife Gül SOYLU 

Yazı İşleri 

Ali AKGÜL 

Yazı İşleri 

Hüseyin GÜL 

Tahakkuk İşleri 

Hayriye ÇUHADAR 

Öğrenci İşleri 

 

Mustafa KARA 

Satın Alma 

Yasemin KARABULUT 

Bölüm Sekreterliği 

 

 

Prof.Dr. Selçuk İNAÇ 

Orman Mühendisliği Bölüm 

Başkanı 

Prof.Dr. Ahmet TUTUŞ 

Orman Endüstri Mühendisliği 

Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Hakan OĞUZ 

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı 

 

Dr.Öğr. Üyesi Ömer EKER 

Bölüm Başkan Yardımcısı 

Dr.Öğr. Üyesi Bülent LAZ 

Bölüm Başkan Yardımcısı 

Dr.Öğr. Üyesi Ömer EKER 

Orman Entomolojisi 

Anabilim Dalı Bşk. 

Doç.Dr. Mahmut REİS 

Havza Yönetimi  

Anabilim Dalı Bşk. 

Prof.Dr. Mahmut D. AVŞAR 

Silvikültür 

Anabilim Dalı Bşk. 

 
Doç.Dr. Turgay DİNDAROĞLU 

Toprak İlmi ve Ekolojisi 

Anabilim Dalı Bşk. 

Prof.Dr. Selçuk İNAÇ 

Orman Entomolojisi ve Koruma 

Anabilim Dalı Bşk. 

Dr.Öğr. Üyesi Neşe GÜLCİ 

Orm.İnş. Jeodezi ve Fotogrametri 

Anabilim Dalı Bşk. 

Dr.Öğr.Üyesi Alper UZUN 

Orman Botaniği 

Anabilim Dalı Bşk. 

Doç.Dr. Kadir KARAKUŞ 

Bölüm Başkan Yardımcısı 

Prof.Dr. Ahmet TUTUŞ 

Orman Ürünleri Kimyası ve 

Teknolojisi Anabilim Dalı Bşk. 

Prof.Dr. Hasan SERİN 

Orman Endüstri Makinaları ve 

İşletme Anabilim Dalı Bşk. 

Prof.Dr. İbrahim BEKTAŞ 

Odun Mekaniği ve Teknolojisi 

Anabilim Dalı Bşk. 

 

Doç. Dr. Ertuğrul ALTINTAŞ 

Orm. Biyolojisi ve Odun Koru. 

Teknolojisi Anabilim Dalı Bşk. 

 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı 

Prof. Dr. Hakan OĞUZ 

Peyzaj Teknikleri  

Anabilim Dalı Bşk. 

 
Dr. Öğr. Üyesi Şule KISAKÜREK 

Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği 

Anabilim Dalı Bşk. 

 
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut TUĞLUER 

Peyzaj Planlama ve Tasarım  

Anabilim Dalı Bşk. 

 

Doç.Dr. Turgay DİNDAROĞLU 

Dekan Yardımcısı 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şule KISAKÜREK 

Dekan Yardımcısı 
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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. 

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler  

Misyon ve vizyon ifadesi tanımlanmıştır, kurum çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır. Kuruma özeldir, 

sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için yol göstericidir.  

Stratejik Plan kültürü ve geleneği vardır, mevcut dönemi kapsayan, kısa/orta uzun vadeli amaçlar, 

hedefler, alt hedefler, eylemler ve bunların zamanlaması, önceliklendirilmesi, sorumluları, mali 

kaynakları bulunmaktadır, tüm paydaşların görüşü alınarak (özellikle stratejik paydaşlar) hazırlanmıştır. 

Mevcut stratejik plan hazırlanırken bir öncekinin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılmış ve kullanılmıştır; 

yıllık gerçekleşme takip edilerek ilgili kurullarda tartışılmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır.  

Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla 

birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.  

Örnek Kanıtlar 

Paydaşların parçası olduğu Kalite izleme komisyonu kurulmuş ve paydaşlarla düzenli görüşmeler 

yapışmaktadır. 

Orman Fakültesi, verdiği eğitim-öğretim hizmetleri ile Dünya ile entegre olmuş, öğrenciliğinde 
ve mezuniyetinde yurt içi ve yurt dışında kabul gören, çevresine ve doğaya karşı sorumlu ve bu değerleri 
koruyan ve konusunda son derece bilgili, bilimsel yönden araştırmacı ve üretici, çağdaş mühendisler ve 
peyzaj mimarları yetiştirmeyi ve yapılan araştırmaları ile bilime ve uygulamaya katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. 

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 
ve Peyzaj Mimarlığı konularında en son teknolojiyi ve tecrübeyi öğrencilerimize göstermek amacıyla 
kaliteli ve detaylı programlar oluşturarak, çevresine karşı duyarlı, milli kaynaklara sahip çıkan, 
ürettikleriyle ve çalışmalarıyla topluma en iyi faydayı sağlayan, ulusal ve uluslararası bilim ve teknolojiyi 
bilen ve bunlar ışığında sürdürülebilirlik ve inovasyon ilkeleri ile hareket eden bireyler yetiştirmeyi 
hedefler. 

Misyon, vizyon ve hedeflerimize ulaşabilmek için eğitim-öğretime, bilimsel araştırmaya, 
tanıtıma, altyapıya vb. yönelik aşağıda sıralanan çeşitli amaçlar ile bunlara yönelik ölçme ve izleme 
kriterleri belirlenmiştir. 

 

Misyon: 

 

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 

ve Peyzaj Mimarlığı konularında en son teknolojiyi ve tecrübeyi öğrencilerimize göstermek amacıyla 

kaliteli ve detaylı programlar oluşturarak, çevresine karşı duyarlı, milli kaynaklara sahip çıkan, 

ürettikleriyle ve çalışmalarıyla topluma en iyi faydayı sağlayan, ulusal ve uluslararası bilim ve teknolojiyi 

bilen ve bunlar ışığında sürdürülebilirlik ve inovasyon ilkeleri ile hareket eden bireyler yetiştirmektir. 
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Vizyon: 

Orman Fakültesinin vizyonu, verdiği eğitim-öğretim hizmetleri ile Dünya ile entegre olmuş, 

öğrenciliğinde ve mezuniyetinde yurt içi ve yurt dışında kabul gören, çevresine ve doğaya karşı sorumlu 

ve bu değerleri koruyan ve konusunda son derece bilgili, bilimsel yönden araştırmacı ve üretici, çağdaş 

mühendisler ve peyzaj mimarları yetiştirmektir. Araştırmaları ile bilime ve uygulamaya katkıda 

bulunmaktır. 

Değerler: 

 

Demokratik, eğitime önem veren, eşitlikçi, adil, güvenilir, çağdaş, insan odaklı, katılımcı, 

kaliteli, lider, yenilikçi, sürekli gelişen, şeffaf, dinamik, mükemmeliyetçi, saygın, topluma duyarlı, yol 

gösterici, verimli, çevreye duyarlı, paylaşımcı ve memnuniyet odaklı. 

 

Hedefler: 

 

1. Eğitim ve öğretim süreçlerini ve altyapılarını iyileştirmek, 
2. Bilimsel faaliyetleri geliştirmek, etkinlik ve verimliliğini artırmak, 
3. Kurumsal kültürü, kimliği, imajı geliştirmek ve tanınırlığı artırmak, 
4. İnsan kaynakları yönetimini iyileştirmek, 
5. Kaynak geliştirme ve kaynak kullanım etkinliğini artırmak, 
6. Öğrenci memnuniyetini artırmak, 
7. Paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek, etkili iletişim kurmak ve topluma sağlanan katkıyı 

artırmak. 
 

Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 

 

Bölümler 

 

1. Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 
2. Orman Endüstri Mühendisliği bölüm Başkanlığı 
3. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı  
 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

 

Fakültemizde 2020 yılı içerisinde aşağıdaki iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. 

1. Mezun öğrencilerin “Mezun Öğrenci Bilgi Portalı” web uygulamasına katılımı için gerekli duyurular 
yapıldı. Fakülte web sitesinde özel bir menü açılarak sisteme ulaşım kolaylığı sağlandı.  

2. Mesleki sivil toplum örgütlerinde aktif öğrencilerin temsil edilmesi sağlandı. 
3. Ders uygulamalarının ilgili kurumlarla eşgüdümlü bir şekilde yapılması teşvik edilerek ders 

uygulamaları Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde planlandı. Ancak COVID 19 Salgını 
nedeniyle planlanan uygulamalar yapılamadı. 

Orman Fakültesi amaçları ve bunlara  yönelik  ölçme/izleme kriterleri. 
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Amaçlar Öl            Ölçme ve İzleme Kriterleri 

Eğitim-Öğretime Yönelik Amaçlar 

• Öğrenci memnuniyet oranının artırılması • Öğrenci memnuniyet anketleri 

• Öğretimde bilişim teknolojilerinden 
yeterince yararlanılması 

• Bilişim teknolojileri kullanılarak 
yürütülen derslerin etkinliğinin 
artırılması 

Bilimsel Araştırmaya Yönelik Hedefler 

İndekse giren yayın sayısının artırılması 1.  Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 

Fuar, kongre, sempozyum ve seminerlere 
katılımın artırılması 

1.  Öğretim elemanı başına düşen kongre, 
Se sempozyum ve seminer sayısı 

Bilimsel yayın kalitesinin artırılması  

Akademik personelin proje yapmaya  teşvik .     Öğretim elemanı başına düşen yıllık proje 

Altyapı Geliştirme Hedefleri 1.   Kütüphanedeki ilgili kitap ve süreli yayın 
sayısının artırılması 

İnsan Kaynakları Yönetimi Hedefleri 

1. Akademik ve idari personelin nitelik    ve 
niceliğinin artırılması 

 

1.  Öğrenci anketleri 
2. Eğitici  eğitimi  alan  öğretim  üyesi sayısı 

3.  Yeni katılan eleman sayısı. 

 

Orman Fakültesi bünyesinde kaliteli eğitimi daha üst düzeylere ulaştırabilmek için önümüzdeki 
yıllarda öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalar yapabilmesi yönünde gerekli destekler 
sağlanacaktır. Program ve ders içerikleri güncellenecek, öğretim elemanı başına düşen ders yükü ve 
öğrenci sayılarının azaltılması için ihtiyaç duyulan bölümlere öğretim üyesi kadrosu tahsisi için gerekli 
taleplerde bulunulacaktır. 

           Fakültemiz kalite güvence sisteminin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve performans 
değerlendirmesinin yapılabilmesi için her türlü çabayı gösterecektir. İç değerlendirme ve dış 
değerlendirme sonuçlarına göre süreçlerdeki iyileştirmeler gerçekleştirilecek ve sonuçları 
izlenecektir. Bunun için fakültemiz bünyesinde oluşturulan Kalite Komisyonu belirli dönemlerde bir 
araya gelerek çalışmalar yapacaktır. Komisyon üyeleri dışındaki öğretim üyeleri ve diğer çalışan ve 
öğrenciler ile dış paydaşların kalite güvence sistemine katılımlarını sağlamak üzere anketler 
düzenlenecek ve değerlendirilecektir. 
 

A.1.2. Kalite güvencesi; eğitim ve öğretim; araştırma ve geliştirme; toplumsal katkı ve yönetim 

politikaları 

Kalite güvencesi politikası vardır, paydaşların görüşü alınarak hazırlanmıştır. Politika kurum 

çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır. Politika belgesi yalın, somut, gerçekçidir. Sürdürülebilir kalite 

güvencesi sistemini ana hatlarıyla tarif etmektedir. Kalite güvencesinin yönetim şekli, yapılanması, 

temel mekanizmaları, merkezi kurgu ve birimlere erişimi açıklanmıştır.  

Aynı şekilde eğitim ve öğretim (uzaktan eğitimi de kapsayacak şekilde), araştırma ve geliştirme, 

toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları vardır ve kalite güvencesi politikası için sayılan özellikleri 
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taşır. Bu politika ifadelerinin somut sonuçları, uygulamalara yansıyan etkileri vardır; örnekleri 

sunulabilir.  

Kurumda ilan edilmiş tanımlı politikalar bulunmaktadır.  

    

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 

Kurumda performans yönetim sistemleri bütünsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Kurumun stratejik 

amaçları doğrultusunda sürekli iyileştirmeye yardımcı olur. Bilişim sistemleriyle desteklenerek 

performans yönetiminin doğru ve güvenilir olması sağlanmaktadır. Kurumun stratejik bakış açısını 

yansıtan performans yönetimi süreç odaklı ve paydaş katılımıyla sürdürülmektedir. 

Tüm temel etkinlikleri kapsayan kurumsal (genel, anahtar, uzaktan eğitim vb.) performans göstergeleri 

tanımlanmış ve paylaşılmıştır.  

Performans göstergelerinin iç kalite güvencesi sistemi ile nasıl ilişkilendirildiği tanımlanmış ve yazılıdır. 

Kararlara yansıma örnekleri mevcuttur.  

Yıllar içinde nasıl değiştiği takip edilmektedir, bu izlemenin sonuçları yazılıdır ve gerektiği şekilde 

kullanıldığına dair kanıtlar mevcuttur.  

  

Kurumda performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve 

izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. 

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

Kurum, iç kalite güvencesi sistemini oluşturmalı ve bu sistem ile süreçlerin gözden geçirilerek sürekli 

iyileştirilmesini sağlamalıdır. Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları açık şekilde 

tanımlanmalı ve kurumda kalite kültürü yaygınlaştırılmalıdır. 

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 değerlendirir. Bu 

değerlendirmeler karar alma mekanizmalarını etkiler.  

Kalite komisyonu kurumun kalite güvencesi çalışmalarını etkin, kapsayıcı, katılımcı, şeffaf ve karar alma 

mekanizmalarında etkili biçimde yürütmektedir.   

  

A.2. İç Kalite Güvencesi 

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 
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PUKÖ çevrimleri itibarı ile takvim yılı temelinde hangi işlem, süreç, mekanizmaların devreye gireceği 

planlanmış, akış şemaları belirlidir. Sorumluluklar ve yetkiler tanımlanmıştır. Gerçekleşen uygulamalar 

irdelenmektedir.  

Takvim yılı temelinde verilen işlem, süreç, mekanizmaların üst yönetim, fakülteler, öğretim elemanları, 

idari personel, öğrenciler, gibi katmanları nasıl kapsadığı belirtilmiştir. Takvim yılı temelinde 

tasarlanmayan diğer kalite döngülerinin ise tüm katmanları içerdiği kanıtları ile belirtilmiştir, 

gerçekleşen uygulamalar irdelenmektedir.  

Kuruma ait kalite güvencesi rehberi gibi, politika ayrıntılarının yer aldığı erişilebilen ve güncellenen bir 

doküman bulunmaktadır.  

İç kalite güvencesi sistemi kurumun geneline yayılmış, şeffaf ve bütüncül olarak yürütülmektedir. 

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 

Rektörün ve süreç liderlerinin kalite güvencesi bilinci, sahipliği ve kurum iç kalite güvencesi sisteminin 

oluşturulmasına liderlik etmesi gelişmiş düzeydedir. Aynı şekilde birimlerde liderlik anlayışı ve 

koordinasyon kültürü yerleşmiştir. Akademik ve idari birimler ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı 

oluşturulmuştur.  

Kurumsal süreklilik ve nasıl çalıştığı, deneyim birikimlerinin oluşma hızı, kalite kültürü geliştirme hızı 

takip edilmekte ve irdelenmektedir. Geri bildirim, izleme, içselleştirme fırsatları ve üst yönetimin 

bunlara katkısı sürekli değerlendirilmektedir.  

   

Kurumda kalite güvencesi kültürünü destekleyen liderlik yaklaşımı oluşturmak üzere planlamalar 

bulunmaktadır.  

Kurumun geneline yayılmış, kalite güvencesi kültürünün gelişimini destekleyen liderlik uygulamaları 

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 

İç ve dış paydaşların karar alma, yönetişim ve iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları 

tanımlanmıştır.  
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Gerçekleşen katılımın etkinliği, kurumsallığı ve sürekliliği irdelenmektedir. Uygulama örnekleri, iç kalite 

güvencesi sisteminde özellikle öğrenci ve dış paydaş katılımı ve etkinliği mevcuttur. Sonuçlar 

değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.  

 Kurumda kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi 

ve uluslararasılaşma süreçlerinin PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak için planlamalar 

bulunmaktadır.  

  

A.4. Uluslararasılaşma 

Kurum, uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak 

izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir. 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası  

Uluslararasılaşma politikası; 

- Değişim programları,  

- Uluslararası öğrenci,  

- Yabancı uyruklu akademik personel, 

- Uluslararası araştırmacı, 

- Uluslararası ağlar ve organizasyonlar, 

- Müfredatın uluslararası yaklaşımlarla uyumu, 

- Ortak diploma programları etkinlikleri gibi konuları ele alır.  

Kurum hedeflerini ve stratejilerini, süreç ve mekanizmalarını, organizasyon yapısını, zamanlamayı, 

geliştirme çerçevesini özetler. Uluslararasılaşma faaliyetleri izlenmekte ve politika güncellenmektedir.  

 Kurumun uluslararasılaşma uygulamaları ilgili birimlere yayılmış, benimsenmiş ve kalite 

politikasıyla uyumludur.  

 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı kurumsallaşmıştır. Kurumun 

uluslararasılaşma politikası ile uyumludur. Yönetim ve organizasyonel yapının işleyişi ve etkinliği 

irdelenmektedir. 

 Kurumun uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yönetsel ve organizasyonel yapılanması 

bulunmamaktadır. Kurumun uluslararasılaşma süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısına 

ilişkin planlamalar bulunmaktadır.   Kurumda uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimine ilişkin 

organizasyonel yapılanma tamamlanmış olup; şeffaf, kapsayıcı ve katılımcı biçimde işlemektedir.
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 Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetsel ve organizasyonel yapılanması izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir.   

 İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. 

  

  

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

Uluslararasılaşmaya ayrılan kaynaklar (mali, fiziksel, insan gücü) belirlenmiş, paylaşılmış, 

kurumsallaşmıştır, bu kaynaklar nicelik ve nitelik bağlamında izlenmekte ve değerlendirilmektedir.  

Kurumun uluslararaslaşma kaynakları birimler arası denge gözetilerek yönetilmektedir. Kurumda 

uluslararasılaşma kaynaklarının dağılımı izlenmekte ve iyileştirilmektedir.   

Örnek Kanıtlar 

Uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynaklarının yönetimine ilişkin belgeler (Erasmus vb. bütçelerin 

kulanım oranı, AB proje bütçelerinin yönetimi ve ikili protokoller kapsamında gerçekleşen kaynakların 

yönetimine ilişkin belgeler gibi) 

Uluslararasılaşma kaynakların dağılımının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

A.4.4. Uluslararasılaşma performansı 

Uluslararasılaşma performansı izlenmektedir. İzlenme mekanizma ve süreçleri yerleşiktir, 

sürdürülebilirdir, iyileştirme adımlarının kanıtları vardır.  

Kurumun geneline yayılmış uluslararasılaşma faaliyetleri bulunmaktadır.  

  

EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

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. 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş,  TYYÇ ile uyumu belirtilmiş, 

kamuoyuna ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken kurumun misyon-vizyonu göz önünde 



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi – İç Değerlendirme Raporu                   15.02.2021 14 

bulundurulmuştur. Ders bilgi paketleri varsa ulusal çekirdek programı, varsa ölçütler (örneğin 

akreditasyon ölçütleri vb.) dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kazanımların ifade şekli öngörülen bilişsel, 

duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Program çıktılarının gerçekleştiğinin nasıl 

izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle kurumun ortak (generic) çıktıların irdelenme yöntem 

ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir. Öğrenme çıktılarının ve gerekli öğretim süreçlerinin 

yapılandırılmasında bölüm bazında ilke ve kurallar bulunmaktadır. Program düzeyinde yeterliliklerin 

hangi eylemlerle kazandırılabileceği (yeterlilik-ders-öğretim yöntemi matrisleri) belirlenmiştir. Alan 

farklılıklarına göre yeterliliklerin hangi eğitim türlerinde (örgün, karma, uzaktan) kazandırılabileceği 

tanımlıdır. Programların tasarımında, fiziksel ve teknolojik olanaklar dikkate alınmaktadır (erişim, 

sosyal mesafe vb.)  

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın tasarımında öncelikle Yükseköğretim 

programlarında bulunan ulusal ve uluslararası amaç ve müfredatlar incelenmiş, bölüm öğretim 

üyelerinin fikirleri alınarak bir taslak hazırlanmıştır. Daha sonra, organize sanayi bölgesi, ticaret ve 

sanayi odalarında yapılan toplantılarla hazırlanan taslak işyeri yöneticileriyle değerlendirilmiş, 

düzenlemeler yapılmış ve son hali verilmiştir. 

Fakültemizde bölüm öğretim üyeleri her eğitim-öğretim yılı başında bir araya gelerek programlarına 

yönelik dersleri ve içeriklerini gözden geçirmekte, daha sonra ders içerikleri bölüm başkanının onayı ile 

yönetime sunulmaktadır. Yönetimin onayı ile ders katalogları oluşturulmaktadır. 

Programların eğitim amaçları ve kazanımlarının kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmesi için gerekli 

düzenlemeler üzerinde çalışılmaktadır. 

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında iç ve 

dış paydaş katkıları karşılıklı işbirliği ve görüş alışverişi yapılarak gerçekleştirilmektedir. Programların 

amaçları, iç paydaşlar olan öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ile dış paydaşlar olan 

mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, kamu kurumları vb. paydaşların beklentileri, çağın 

gerektirdiği yeterlilik alanları göz önüne alınarak belirlenmektedir. Paydaşların programlara ilişkin 

görüş, düşünce ve önerileri yazılı ve sözlü olarak alınmakta ve bu doğrultuda programlarda gerekli 

düzenlemeler yapılmaktadır. Her yıl akademik personelin verdiği dersler anketler yoluyla öğrenciler 

tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına ilişkin geri bildirimler dersi veren 

öğretim elemanına iletilmektedir. Özellikle seçmeli derslerin belirlenmesinde öğrencilerin ilgi alanları 

ve istekleri göz önünde bulundurulmaktadır. 

Program tasarımında etkin olarak görüş ve önerileri değerlendirilen bir diğer paydaş ise öğretim 

elemanlarıdır. Öncelikle ders içeriklerinde genel çerçevesi çizilen derslerin modern ekipmanlarla 

öğrencilere sunulması konusunda öğretim elemanı hem desteklenmekte hem de özgür bırakılmaktadır. 

Ayrıca her yarıyıl düzenlenen akademik toplantılar, ana bilim dalı toplantılarında görüş ve öneriler 

dikkate alınmaktadır. Diğer taraftan yılda bir defa program üzerinde yapılabilecek değişiklik önerileri 

öğretim elemanlarından alınmakta ve uygun görüldüğü takdirde programa yerleştirilmektedir. 

Program eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredat tasarımında; Orman Fakültesi Bölümlerini 

temsil eden dış paydaşlar ile yüz yüze yapılan görüşmelerin yanı sıra, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları 

Konseyi (PEMKON) tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen iç ve dış paydaş anket sonuçları göz 

önünde bulundurulmuştur. Ayrıca, uluslararası akreditasyon gerekleri doğrultusunda PEMKON 

tarafından hazırlanan raporlar, Orman Fakültesi Bölümlerini temsil eden dış paydaşlar ile yüz yüze 
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yapılan görüşmeler, Orman Mühendisliği sivil toplum örgütleri ve ilgili kurumların görüşleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Ayrıca, uluslararası akreditasyon gerekleri doğrultusunda hazırlanan raporlar 

müfredat hazırlıklarında dikkate alınmıştır.  

Program konusunda sürekli işbirliği içerisinde olunan bir başka kurum ise YÖK’tür. Bu kurumun gerek 

üniversiteler arası akreditasyon, gerekse programlar konusunda yapmış oldukları öneriler 

programlarda uygulanmaktadır. 

Tanımlı süreçler doğrultusunda; Kurumun genelinde, tasarımı ve onayı gerçekleşen programlar, 

programların amaç ve öğrenme çıktılarına uygun olarak yürütülmektedir.   

  

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi  

Programın ders dağılımına ilişkin ilke, kural ve yöntemler tanımlıdır. Öğretim programı (müfredat) 

yapısı zorunlu-seçmeli ders, alan-alan dışı ders dengesini gözetmekte, kültürel derinlik ve farklı 

disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve haftalık ders saati öğrencinin akademik olmayan 

etkinliklere de zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen ders bilgi 

paketlerinin amaca uygunluğu ve işlerliği izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler yapılmaktadır.  

Programların genelinde ders bilgi paketleri, tanımlı süreçler doğrultusunda hazırlanmış ve ilan 

edilmiştir.  

 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

Derslerin öğrenme kazanımları (karma ve uzaktan eğitim de dahil) tanımlanmış ve program çıktıları ile 

ders kazanımları eşleştirmesi oluşturulmuştur. Kazanımların ifade şekli öngörülen bilişsel, duyuşsal ve 

devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir.  

Ders öğrenme kazanımlarının gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle 

alana özgü olmayan (genel) kazanımların irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir.   

Ders kazanımları programların genelinde program çıktılarıyla uyumlandırılmıştır ve ders bilgi paketleri 

ile paylaşılmaktadır.  

Kurumda program yeterlikleriyle ders öğrenme çıktılarının ilişkilendirilmesine ilişkin Öğrenci Bilgi 

Sistemine modül eklenmiştir. Öğretim elemanlarının dersleri açabilmeleri için bu modülü doldurmaları 

gerekmektedir. Ayrıca bölüm akademik kurullarında öğretim elemanlarının açmak istediği derslerin 

programları görüşülmekte, yeterlik ve öğrenme çıktı ilişkileri değerlendirilmektedir.  

 

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı 

Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta, öğrenci iş yükü takibi ile 

doğrulanmaktadır. Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince öğrenci iş 

yükü ve kredi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Gerçekleşen uygulamanın niteliği irdelenmektedir. 
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Öğrenci iş yüküne dayalı tasarımda uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeşitlilikler de göz önünde 

bulundurulmaktadır.  

Öğrenci iş yükünün nasıl hesaplanacağına ilişkin staj, mesleki uygulama hareketlilik gibi boyutları içeren 

ilke ve yöntemlerin yer aldığı tanımlı süreçler* bulunmaktadır. 

Bologna Süreci kapsamında program yeterlilikleri Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikleri Çerçevesi ve temel 

alan yeterliliklerine bağlı olarak tanımlanmıştır. Üniversitenin misyon, vizyon ve hedefleri 

doğrultusunda iç ve dış paydaşların da görüşleri dikkate alınarak programın eğitim amaçları tespit 

edilmiştir. Daha sonra programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için program yeterlilikleri 

belirlenmiştir. 

Fakültemiz kamu ve özel sektörde istihdam imkânı bulabilen mühendisler ve peyzaj mimarları mezun 

vermektedir. Yerel ve bölgesel ölçekte özel ve resmi statüde yer alan birimlerle sürekli işbirliği ortamı 

oluşturulduğundan dolayı, program yeterlilikleri ve buna bağlı olarak mezun bilgi ve beceri seviyeleri 

devamlı gözlem altında bulunmaktadır. Mezunların çalışma potansiyeli bulunan kurumlarla irtibat 

halinde olunduğundan dolayı mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri hakkında bilgi edinilmesi mümkün 

olmaktadır. 

Program yeterliliği; programın amacı, hedefleri gözetilerek öğrencilere mesleki yeterlilik için bilgi, 

beceri, yetkinlik sağlamak ve bu amacı sağlayacak derslerin içerikleri, kazanımları, iş yükü ve AKTS 

kredisi belirlenerek düzenlenmiştir. 

Lisans ve lisansüstü programları teorik, uygulama, staj, tez, seminer gibi zorunlu ve seçmeli derslerden 

oluşmaktadır. Lisans programlardan mezun olabilmek için en az 240 AKTS değerinde ders alınması 

gerekmektedir. Programda tanımlanan seçmeli ve zorunlu derslerin tümünü başarmak ve 4.00 

üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olarak tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik 

koşuludur.  

 

B.1.5. Ölçme ve değerlendirme sistemi 

Kurumda bütüncül bir ölçme-değerlendirme sistemi vardır. Ölçme-değerlendirme için ana ilke ve 

kurallar tanımlıdır. Öğrenme kazanımı, öğretim programı (müfredat), eğitim hizmetinin verilme biçimi 

(örgün, uzaktan, karma, açıktan), öğretim yöntemi ve ölçme-değerlendirme uyumu gözetilmektedir. 

Sınav uygulama ve güvenliği (örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) 

mekanizmaları bulunmaktadır. Kurum, ölçme-değerlendirme yaklaşım ve olanaklarını öğrenci-öğretim 

elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmektedir.   

Kurumun ölçme ve değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.  Kurumda bütüncül bir ölçme ve 

değerlendirme sistemi kurmak için tanımlanmış ilke ve kurallar bulunmaktadır. 

Kurumun genelinde bu ilke ve kuralara uygun ölçme ve değerlendirme uygulamaları yürütülmektedir.

  

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi – İç Değerlendirme Raporu                   15.02.2021 17 

 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

Kurum, öğrenci kabullerine yönelik açık kriterler belirlemeli; diploma, derece ve diğer yeterliliklerin 

tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak önceden tanımlanmış ve yayımlanmış kuralları tutarlı 

ve kalıcı bir şekilde uygulamalıdır 

 

B.2.1. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi*  

Öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları tanımlanmış ve ilan edilmiştir. Bu ilke ve kurarllar birbiri ile 

tutarlı olup, uygulamalar şeffaftır. Diploma, sertifika gibi belge talepleri titizlikle takip edilmektedir. 

Önceki öğrenmenin (örgün, yaygın, uzaktan/karma eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve 

becerilerin) tanınması ve kredilendirilmesi yapılmaktadır. Uluslararasılaşma politikasına paralel 

hareketlilik destekleri, öğrenciyi teşvik, kolaylaştırıcı önlemler bulunmaktadır ve hareketlilikte kredi 

kaybı olmaması yönünde uygulamalar vardır.  

Ön Lisans ve Lisans programlarına ilk defa öğrenci kabulü ile Dikey Geçişler ÖSYM sınav sonucuna göre 

yapılmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’na ise ÖSYM puan barajını 

aşan öğrenciler arasından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Özel yetenek sınavları Üniversite 

Senatosunca kabul edilen denetlenebilir, şeffaf ve objektif kriterlere göre yapılmaktadır. Yatay geçişler 

ise YÖK ve kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır. Lisansüstü programlara ise 

YÖK tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda öğrenci kabul edilmektedir. 

Kurumun her yıl periyodik olarak yeni kayıt yaptıran öğrencilere öğrenci rehberi adı altında, kurumu 

tanıtıcı bilgilerin yer aldığı kitapçık dağıtılmakta ve web sayfasında gerekli bilgiler paylaşılmaktadır. 

Ayrıca kurum bünyesindeki çeşitli fakülte ve yüksekokulların yeni öğrencilerinin oryantasyonu amacıyla 

tanışma toplantıları yapılmaktadır. Bununla birlikte bazı fakülte ve yüksekokullarda öğrencilerin 

oryantasyonu kapsamında kuruma/programa uyumlarının sağlanması için öğrencilere kurum içindeki 

disiplin, ders içerikleri, not hesaplamaları, bölüm imkânları, bölüm çıktıları, iş imkânları, sosyal imkânlar 

vb. konularda bilgilendirici toplantılar yapılmaktadır. Ayrıca bazı lisans programlarının okuttukları 

bilimsel hazırlık programları ile öğrencilerin oryantasyonuna katkı sağladıkları görülmektedir. Bununla 

birlikte uyum sorunu yaşayan öğrenciler için kurum bünyesindeki psikiyatri uzmanınca ücretsiz 

danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Öğrenci alımıyla ilgili tüm kriterler yönetmelik ve yönergelerle açık ve şeffaf olarak belirlenmiş olup söz 

konusu yönetmelik ve yönergeler web sitesinde ilan edilmektedir. 

Kurumun genelinde planlar dahilinde uygulamalar bulunmaktadır.   

  

B.2.2. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

Yeterliliklerin onayı, mezuniyet koşulları, mezuniyet karar süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı ve tutarlı 

şekilde tanımlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sertifikalandırma ve diploma işlemleri bu tanımlı 

sürece uygun olarak yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. 
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İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. 

KSÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve KSÜ Senato kararları doğrultusunda 

genel not ortalaması 3.00 – 4.00 arası olan öğrencilere her dönem sonu itibariyle “Onur Belgesi”, genel 

not ortalaması 3.50 - 4.00 arası olanlara mezuniyetlerinde “Yüksek Onur Belgesi” ve ödüller 

verilmektedir. 

  

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Kurum, öğrencilerin öğrenim süresince programların amaç ve öğrenme çıktılarına ulaşmasını sağlamalı, 

bu süreçte aktif öğrenme strateji ve yöntemleri içeren uygulamalar yürütmelidir. Ölçme ve 

değerlendirme süreçlerinde de öğrenci merkezli ve yeterlilik temelli bir yaklaşım benimsenmelidir. 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri  

Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim türleri 

içerisinde (örgün, uzaktan, karma) o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli, yetkinlik temelli, 

süreç ve performans odaklı disiplinlerarası, bütünleyici, vaka/uygulama temelinde öğrenmeyi 

önceleyen yaklaşımlara yer verilir. Bilgi aktarımından çok derin öğrenmeye, öğrenci ilgi, motivasyon ve 

bağlılığına odaklanılmıştır.  

Örgün eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin sunduğu 

olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla zenginleştirilmektedir. 

Öğrencilerinin araştırma süreçlerine katılımı müfredat, yöntem ve yaklaşımlarla desteklenmektedir.  

Tüm bu süreçlerin uygulanması, kontrol edilmesi ve gereken önlemlerin alınması sistematik olarak 

değerlendirilmektedir.   

Programlarda yer alan derslerin, öğrencilerin derslerde ve ders dışında yaptıkları etkinlikleri kapsayan 

iş yüküne dayalı AKTS’leri her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplamda lisans öğretiminde 240 AKTS olarak 

belirlenmiştir. 

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

stajların iş yükleri AKTS olarak belirlenmekte ve programın toplam iş yüküne dahil edilmektedir. 20 iş 

günü yapılan stajlar 6 AKTS, 30 iş günü yapılan stajlar 8 AKTS, 40 iş günü yapılan stajlar ise 11 AKTS 

olarak belirlenmiş ve programlara işlenmiştir. 

Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrenci merkezli yaklaşımın uygulanmasına yönelik ilke, kural ve 

planlamalar bulunmaktadır.  

  

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme  

Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans temelinde yürütülmeli ve 

öğrencilerin kendini ifade etme olanakları mümkün olduğunca çeşitlendirilmelidir. 

Ölçme ve değerlendirmenin sürekliliği (çoklu sınav olanakları; bazıları süreç odaklı (formatif), ödev, 

proje, portfolyo gibi yöntemlerle sağlanmakta, çıktı temelli değerlendirme yapılmaktadır. Ders 
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kazanımlarına ve eğitim türlerine (örgün, uzaktan, karma) uygun sınav yöntemleri planlamakta ve 

uygulanmaktadır. 

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler arasında tutarlılığı ve güvenirliği 

sağlanmaktadır. Bu iyileştirmelerin duyurulması, uygulanması, kontrolü, hedeflerle uyumu ve alınan 

önlemler irdelenmektedir.  

Programların genelinde öğrenci merkezli ve çeşitlendirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları 

bulunmaktadır.  

  

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri  

Öğrenci görüşü (ders, dersin öğretim 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 sağlanmıştır. 

Öğrenci şikayetleri ve/veya önerileri için muhtelif kanallar vardır, öğrencilerce bilinir, bunların adil ve 

etkin çalıştığı denetlenmektedir.   

Kurumda öğretim süreçlerine ilişkin olarak öğrencilerin geri bildirimlerinin (ders, dersin öğretim 

elemanı, program, öğrenci iş yükü* vb.) alınmasına ilişkin ilke ve kurallar oluşturulmuştur.Programların 

genelinde öğrenci geri bildirimleri (her yarıyıl ya da her akademik yıl sonunda) alınmaktadır.  

  

B.3.4. Akademik danışmanlık 

Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer 

planlamasına destek olan bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır; etkinliğin öğrenci portfolyosu gibi 

yöntemlerle takibi ve iyileştirme adımları vardır ve gerçekleşme irdelenmektedir. Öğrencilerin 

danışmanlarına erişimi kolaydır ve çeşitli erişimi olanakları (yüz yüze, çevrimiçi) bulunmaktadır.  

Kurumun öğrenci otomasyon sisteminin öğrencilere sürekli iletişim imkanı sunmakta ve bu yolla 

öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğretim elemanlarının odalarının girişlerine 

öğrenci danışmanlık saatlerini de içeren ders programları asılmakta ve belirtilen saatlerde danışmanlık 

hizmeti verilmektedir. Lisansüstü düzeyde akademik danışmanlık hizmetleri, her eğitim öğretim 

döneminde öğrencilere zorunlu olarak verilen uzmanlık alan dersi ve seminer gibi dersler ile 

verilmektedir. Ayrıca öğrenciler bireysel akademik danışmanları ile iletişim kurabilmekte ve uzmanlık 

alanları kapsamında, akademik eğitim alabilmektedirler. Bazı anabilim dallarında tüm öğrencilerin bağlı 

olduğu sosyal medya grupları oluşturularak programla ilgili yeni gelişmeler ve makaleler 

paylaşılmaktadır. Bu amaçla üniversitede Akademik Danışman Yönergesi çıkartılmış ve bu uygulama 

devam etmektedir. 

Kurumda akademik danışmanlık ilke ve kurallar dahilinde yürütülmektedir. 
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B.4. Öğretim Elemanları  

Kurum, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili 

tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır. Öğretim elemanlarının eğitim ve öğretim yetkinliklerini sürekli 

iyileştirmek için olanaklar sunmalıdır. 

Orman Fakültesinde tüm programların öğrenci alabilmesi için gerekli asgari şartlar sağlanmıştır. Ancak 

bazı programlarda eğitim öğretim hizmetlerinin daha nitelikli yürütülebilmesi için öğretim üyesi ihtiyacı 

bulunmaktadır. Orman Fakültesinde 2020 yılında her 17 öğrenciye 1 (bir) öğretim elemanı 

düşmektedir. 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

Öğretim elemanı atama, yükseltme ve görevlendirme süreç ve kriterleri belirlenmiş ve kamuoyuna 

açıktır. İlgili süreç ve kriterler akademik liyakati gözetip, fırsat eşitliğini sağlayacak niteliktedir. 

Uygulamanın kriterlere uygun olduğu kanıtlanmaktadır. Öğretim elemanı ders yükü ve dağılım dengesi 

şeffaf olarak paylaşılır. Kurumun öğretim üyesinden beklentisi bireylerce bilinir. Kadrolu olmayan 

öğretim elemanı seçimi ve yarıyıl sonunda performanslarının değerlendirilmesi şeffaf, etkin ve adildir; 

kurumda eğitim-öğretim ilkelerine ve kültürüne uyum gözetilmektedir.  

Bölümler akademik kadro ihtiyaçlarını bölüm akademik kurul kararı ile dekanlık/müdürlük aracılığıyla 

Rektörlüğe bildirmektedir. Rektörlük ise, üniversiteye ayrılan kontenjanlar dahilinde ilana çıkarak 

istenen yeterliliklere sahip adaylardan müracaat alıp, adayların bilimsel çalışmaları jürilere 

gönderilmektedir. Jürilerin en az 3 kişi olması en az birisinin üniversite dışından olması istenir. Jürilerin 

uygunluk raporları doğrultusunda yönetim kurullarınca öğretim üyesi ataması yapmaktadır.  

Kurumun tüm alanlar için tanımlı ve paydaşlarca bilinen atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

uygulanmakta ve karar almalarda (eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve 

ders görevlendirmeleri vb.) kullanılmaktadır.  

  

B.4.2. Öğretim yetkinliği  

Tüm öğretim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim süreçlerini 

öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik eğiticilerin eğitimi etkinlikleri (kurs, çalıştay, ders, seminer 

vb) ve bunu üstlenecek/ gerçekleştirecek öğretme-öğrenme merkezi yapılanması vardır.  Öğretim 

elemanlarının pedagojik ve teknolojik yeterlilikleri artırılmaktadır. Kurumun öğretim yetkinliği 

geliştirme performansı değerlendirilmektedir. 

Kurumda ders dağılımları öğretim elemanlarının doktora ve doçentlik alanları ve yeterlilikleri göz önüne 

alınarak bölüm akademik kurullarında belirlenmekte ve birim yönetim kurulları tarafından 

yapılmaktadır. 

Kurumun genelinde öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere uygulamalar vardır.

  

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 
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Öğretim elemanları için “yaratıcı/yenilikçi eğitim fonu”; yarışma ve rekabeti arttırmak üzere “iyi eğitim 

ödülü” gibi teşvik uygulamaları vardır. Eğitim ve öğretimi önceliklendirmek üzere yükseltme 

kriterlerinde yaratıcı eğitim faaliyetlerine yer verilir.  

Akademik kadronun mesleki gelişimleri ve öğretim becerilerini iyileştirmek üzere yurtiçi ve yurtdışı 

kongrelere, sempozyum, çalıştay, konferans ve etkinliklere kısmen destek verilmekte, araştırma ve 

projeler teşvik edilerek bütçe imkanları ölçüsünde maddi destek sağlanmaktadır. Yüksek lisans ve 

doktora eğitimine devam eden öğretim elemanlarına izin verilmektedir. Öğretim elemanı 

hareketliliğinden (Erasmus) yararlanılmakta, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan seminer ve  fuarlara 

katılım sağlanmaktadır. Ayrıca özel sektör ve programlar arası işbirliği yapılmaktadır. Bununla birlikte 

kurumun kütüphane ve dokümantasyon biriminin birçok veri tabanına üyeliği bulunmakta ve bu yolla 

öğretim elemanlarının bu veri tabanlarına erişim imkânı sunulmaktadır. 

Üniversite akademik değerlendirme yönergesi (KSÜ Performans Değerlendirme Yönergesi) 

doğrultusunda anketler yapılarak performanslar değerlendirilmektedir. 

Teşvik ve ödüllendirme mekanizmalarının; yetkinlik temelli, adil ve şeffaf biçimde oluşturulmasına 

yönelik planlar bulunmaktadır.  

  

B.5. Öğrenme Kaynakları 

B.5.1. Öğrenme ortamı ve kaynakları 

Sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo; ders kitapları, çevrimiçi (online) kitaplar/belgeler/videolar vb. 

kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. 

Öğrenme ortamı ve kaynaklarının kullanımı izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

Kurumda eğitim-öğretim ihtiyaçlarına tümüyle cevap verebilen, kullanıcı dostu, ergonomik, eş zamanlı 

ve eş zamansız öğrenme, zenginleştirilmiş içerik geliştirme ayrıca ölçme ve değerlendirme ve hizmetiçi 

eğitim olanaklarına sahip bir öğrenme yönetim sistemi bulunmaktadır.  

Kurum yeterli düzeyde eğitim-öğretim, donanım imkânına sahip bulunmaktadır. Bu kapsamda 

dersliklerin akıllı tahta, projeksiyon, bilgisayar vb. donanımları bulunmaktadır. Kurum; teknolojik, 

eğitim, kültür, spor, sanat, laboratuvar, kütüphane gibi alanlarda gelişimini sürdürerek öğrencilerin 

hizmetine sunmaktadır.  

Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı teşvik edilmektedir. Bu anlamda akıllı tahta, projeksiyon, 

internet, bilgisayar, uzaktan eğitim gibi teknolojiler kullanılmaktadır. İdari birimlerde yazılım 

programları kullanılırken, bölümlerimizde çizim, grafik gibi kendi alanlarıyla ilgili teknolojik gelişmeler 

ve bilgisayar yazılım programları kullanılmakta ve derslerde öğrencilere kullandırılarak eğitimleri 

verilmektedir. 

Öğrenme ortamı ve kaynakları öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-materyal 

etkileşimini geliştirmeye yönelmektedir. 

Kurumun genelinde öğrenme kaynaklarının yönetimi alana özgü koşullar, erişilebilirlik ve birimler arası 

denge gözetilerek gerçekleştirilmektedir.  
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B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

Öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine yönelik 

mekân, bütçe ve rehberlik desteği vardır.  

Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri yürüten ve yöneten idari örgütlenme mevcuttur. Gerçekleşen 

uygulama irdelenmektedir.  

Kurum öğrencilerin tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini desteklemektedir. Bu alanda yapılan 

tüm faaliyetlerin mali giderleri, ulaşım, barınma, gıda ve kıyafet ihtiyaçları üniversite tarafından 

karşılanmaktadır. 

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet mekanizmaları izlenmektedir. 

 

B.5.3. Tesis ve altyapılar  

Tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, ulaşım, bilişim 

hizmetleri, uzaktan eğitim altyapısı) ihtiyaca uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve öğrencilerin 

bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Tesis ve altyapıların kullanımı irdelenmektedir. 

Üniversitede yemekhane, yurt, spor alanları, çarşı, dinlenme mekânları gibi sosyal tesisler mevcut olup 

aktif olarak kullanılmaktadır. Ancak barınma alanında ihtiyaç bulunmaktadır. 

Kurumun genelinde tesis ve altyapı erişilebilirdir ve bunlardan fırsat eşitliğine dayalı olarak 

yararlanılmaktadır. 

  

B.5.4. Engelsiz üniversite 

Planlanan ve uygulanan engelsiz üniversite unsurları belirtilmiştir, gerçekleşen uygulamalar 

irdelenmektedir. Uzaktan eğitim altyapısı, dezavantajlı öğrencilerin eğitim olanaklarına erişimini 

sağlamaktadır.  

Üniversite bu konuda 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamında derslik, kütüphane, 

laboratuvar, yemekhane, kantin ve idari birimlere engelli öğrencilerin ulaşabileceği şekilde düzenleme 

yapmıştır. Üniversite birimlerinin çoğunda rampa, engelli tuvaleti, yürüme şeritleriyle asansörler 

bulunmaktadır. Ancak eksik olan yerler için tamamlama süreci devam etmektedir. 

Üniversite bünyesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenimlerini, mesleki yeterliliklere 

ulaşmalarını sağlayacak şekilde tamamlamaları için gerekli hususları düzenleyen Engelli Öğrenci Birimi 

Yönergesi bulunmaktadır. Ayrıca engelli öğrencilerin, üniversite bünyesinde yer alan Engelli Öğrenci 

Biriminden akademik ve sosyal yaşamlarında destek alabilme imkânı sağlanmaktadır. 

Uluslararası öğrenciler ise Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Birimi tarafından 

desteklenmekte ve özel eğitim ve oryantasyon çalışmaları gibi öğretimlerini kolaylaştırıcı düzenlemeler 

yapılmaktadır. Uluslararası öğrencilere Türkçe kursları verilmekte, gezi ve yemek gibi etkinlikler 

yapılmaktadır. Bu öğrenciler için akademik birimlerde koordinatörler görevlendirilmektedir. 
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Kurumun genelinde engelsiz üniversite uygulamaları sürdürülmektedir. 

 

B.5.5. Psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

Psikolojik danışmanlık ve kariyer merkezi hizmetleri vardır, erişilebilirdir (yüz yüze ve çevrimiçi) ve 

öğrencilerin bilgisine sunulmuştur. Hizmetlerin yeterliliği takip edilmektedir.  

Psikolojik rehberlik hizmeti Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan psikolojik 

destek birimi tarafından sağlanmaktadır. Uzmanlık isteyen sağlık hizmetleri ise üniversite bünyesindeki 

araştırma ve uygulama hastanesi tarafından verilmektedir. 

Kurumun genelinde planlamalar dahilinde psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

uygulanmaktadır.  

   

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi  

Her program ve ders için (örgün, uzaktan, karma, açıktan) program amaçlarının ve öğrenme çıktılarının 

izlenmesi planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu sürecin isleyişi ve sonuçları paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmektedir. Eğitim ve öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler (her yarıyıl açılan dersler, öğrenci 

sayıları, başarı durumları, geri besleme sonuçları, ders çeşitliliği, lab uygulama, lisans/lisansüstü 

dengeleri, ilişki kesme sayıları/nedenleri, vb) periyodik ve sistematik şekilde izlenmekte, tartışılmakta, 

değerlendirilmekte, karşılaştırılmakta ve kaliteli eğitim yönündeki gelişim sürdürülmektedir. Program 

akreditasyonu planlaması, teşviki ve uygulaması vardır; kurumun akreditasyon stratejisi belirtilmiş ve 

sonuçları tartışılmıştır. Akreditasyonun getirileri, iç kalite güvence sistemine katkısı 

değerlendirilmektedir.  

Öğrencilerden ve dış paydaşlardan gelen öneriler bölüm kurullarında değerlendirilerek müfredatlar 

güncellenmektedir. 

Programlar bölüm akademik kurullarınca gözden geçirilmekte ve gerektiğinde yıllık olarak 

güncellenmektedir. 

İç ve dış paydaşlar tarafından alınan geri bildirimler sonucunda müfredatlar güncellenmektedir. 

Bu konudaki izleme yöntemi sadece bireysel görüşmelere dayalı olarak yürütülmektedir. Kurum 

tarafından periyodik olarak toplanan her hangi bir veri bulunmamaktadır. 

Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına uygun yürütülmesi, bölümler bazında, bölüm 

başkanlıkları tarafından takip edilmektedir. 

 Programların genelinde program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin mekanizmalar 

işletilmektedir.   
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B.6.2. Mezun izleme sistemi 

Mezunların işe yerleşme, eğitime devam, gelir düzeyi, işveren/ mezun memnuniyeti gibi istihdam 

bilgileri sistematik ve kapsamlı olarak toplanmakta, değerlendirilmekte, kurum gelişme stratejilerinde 

kullanılmaktadır.  

Kurumdaki programların genelinde mezun izleme sistemi uygulamaları vardır.  

  

C.1. Araştırma Stratejisi 

C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

Kurumun araştırma politikası, hedefleri, stratejisi ve öncelikli araştırma alanları paydaşlarıyla birlikte 

belirlenmiştir. Bunlar kurumun misyonu ile uyumlu olup, araştırma kararlarını ve etkinliklerini 

yönlendirir. Politika; kurumun araştırmaya yaklaşımını, önceliklerini, eğitim fonksiyonu ile olan 

ilişkisini, öğretim elemanlarından beklenen araştırma performansını, araştırma ve geliştirme için nasıl 

bir yönetimi benimsediğini, araştırma destek birimleri ve gelişme hedeflerini, kurumsal araştırma 

tercihlerini, kurumun önde gelen araştırma odaklarını, mükemmeliyet merkezlerini, kurumun özellikle 

beyan etmek istediği araştırma vurgularını içermektedir. Politika belgesi kurum çalışanlarınca bilinen, 

benimsenen, sürekliliğine güvenilen, yazılı, paydaşlarla paylaşılmış bir metindir.  

Fakültemiz araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceği 

belirlenmiştir. Araştırma stratejimiz belirlenirken fakültemiz ve üniversitemizin bilimsel ve teknolojik 

alandaki ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve mezunlarımızın donanımlı, ahlaklı ve kaliteli 

birer birey olarak topluma kazandırılması göz önünde bulundurulmuştur. Araştırma hedefleri ise; 

1-Bölgesel ölçekte araştırılmaların artırılması 

2-Üniversite-Sanayi projelerinin artırılması  

3-Ulusal ölçekte araştırmaların artırılması 

4-Uluslarası ölçekte araştırmaların artırılması 

Bu bağlamda hedeflerin gerçekleştirilmesinde gerek fakültemiz öğretim üyeleri gerekse fakültemiz 

idaresine sorumluluk düşmektedir. Hedeflerin belirlenmesinde sürekli iyileşme mantığı çerçevesinde 

eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, akademik kadronun eğitim-öğretim hedeflerini sağlayacak 

yetkinlikte kendilerini geliştirmeleri ve öğrencilerimizin sanayi ihtiyaçlarına cevap verecek yetkinlik ve 

donanıma sahip birer birey olarak mezun edilmesi dikkate alınmıştır. 

Kurumun genelinde tanımlı araştırma politikası, stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yapılan 

uygulamalar bulunmaktadır.   

  

C.1.2. Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı  

Araştırma yönetimine ilişkin benimsenen yaklaşımlar, motivasyon ve yönlendirme işlevinin nasıl 

tasarlandığı, kısa ve uzun vadeli hedeflerin net ve kesin nasıl tanımlandığı, araştırma yönetimi ekibi ve 
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görev tanımları belirlenmiştir; uygulamalar bu kurumsal tercihler yönünde gelişmektedir. Araştırma 

yönetiminin etkinliği ve başarısı izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

Kurumun araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısına ilişkin yönlendirme ve 

motive etme gibi hususları dikkate alan planlamaları bulunmaktadır.    

  

C.1.3. Araştırmaların yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

Araştırmaların yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi, sosyo-ekonomik-kültürel katkısı; 

ulusal ve uluslararası rekabetin düzeyi, kurum paydaşlarınca bilinirliği, sürekliliği, sahiplenilmesi 

irdelenmektedir. Araştırma çıktılarının yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerine etkisi 

değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. 

Kurumdaki araştırmaların planlanmasında yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri ve değişimleri 

dikkate alınmaktadır.   

  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

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. 

C.2.1. Araştırma kaynakları  

Kurumun fiziki, teknik ve mali araştırma kaynakları misyon, hedef ve stratejileriyle uyumlu ve yeterlidir. 

Kaynakların çeşitliliği ve yeterliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

Birimin fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri 

gerçekleştirmek için uygundur ancak öğretim üyelerine ulusal ve uluslararası platformlardaki araştırma 

faaliyetlerine katılımı konusunda ve pahalı yazılımları sağlamaları konusundaki destekler artırılabilir. 

Fakültemiz personel ve öğrencilerinin gelişimini destekleyecek ve sunulan hizmetlerin kalitesini 

arttıracak hedefler benimsemiştir. Bu hedefleri yerine getirirken mali olanaklarını etkin ve verimli bir 

şekilde kullanmaya çalışmakta, hayırseverlerin katkılarının artırılması konularında girişimlerde 

bulunmaktadır. 

Fakültemizde bütün araştırma faaliyetlerine kaynak tahsis edilmeye çalışılmaktadır. Fakültemize 

dışarıdan sağlanan destek kurumun stratejik hedefleri ile uyumludur ancak artırılması ve 

sürdürülebilirliğin sağlanması için girişimlerde bulunulmaktadır. 

Fakültemiz bünyesinde toplam 27 adet laboratuvar bulunum 1331 m² alanda konuşludur. Ayrıca 

Üniversite Sanayi – Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) bünyesinde 

yaklaşık 4.000 m2 laboratuvar alanı mevcuttur. 
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Kurum araştırma öncelikleri Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesinde “Araştırma projeleri, 

üniversitenin uzman elemanı bulunan her dalı ile ilgili olarak 5 yıllık kalkınma planı hedeflerine, 

üniversitenin ve ülkenin bilim politikalarına uygun, temel bilimler içerikli ve sonuçları uygulamaya 

dönük konulara öncelik verilerek değerlendirilir” şeklinde ifade edilmektedir. Üniversite içerisinde 

dönemsel olarak ilan edilen öncelikli çalışma konuları listesi ve çalışma alanları mevcut değildir. 

Kurum içi kaynaklar imkânlar ölçüsünde araştırmacıların hizmetine sunulsa da bunlar yeterli düzeyde 

değildir. Kurum dışı kaynakların araştırma amaçlı kullanımıyla ilgili farkındalığın artırılması bilgilendirme 

ve eğitim verilmesi üniversite araştırma kaynaklarının artırılması gerekmektedir. 

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

yönetmektedir.  

  

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

Araştırmaya yeni başlayanlar için üniversite içi çekirdek fonlar vardır ve erişimi kolaydır. Araştırma 

potansiyelini geliştirmek üzere proje, konferans katılımı, seyahat, uzman daveti destekleri, kişisel 

fonlar, motivasyonu arttırmak üzere ödül ve rekabetçi yükseltme kriterleri vardır. Üniversite içi 

kaynakların yıllar içindeki değişimi; bu imkanların etkinliği, yeterliliği, gelişime açık yanları, beklentileri 

karşılama düzeyi irdelenmektedir.  

Üniversitemiz içi kaynakların araştırma amacıyla kullanılması Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

aracılığıyla BAP Yönergesine göre yapılmaktadır. Bu yönerge ihtiyaçlar doğrultusunda zaman zaman 

revize edilmektedir. Yönergede çeşitli araştırma projeleri ve kriterleri belirlenmiş olup o doğrultuda 

belirlenen süreler içerisinde başvurular gerçekleştirilerek bütçeler araştırmaya kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. Ayrıca fakültemiz bütçesi içerisinden mevcut araştırma imkanlarının bakım ve onarım 

giderleri belirli oranda gerçekleştirilebilmektedir. 

Araştırma projeleri, üniversitenin uzman elemanı bulunan her dalı ile ilgili olarak 5 yıllık kalkınma planı 

hedeflerine, üniversitenin ve ülkenin bilim politikalarına uygun, temel bilimler içerikli ve sonuçları 

uygulamaya dönük konulara öncelik verilerek değerlendirilmektedir. Kaynakları ve faaliyetleri 

bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası, disiplinler arası nitelikteki projeler 

ile uluslararası dergilerde son beş (5) yılda konu ile ilgili özgün yayınları bulunan araştırmacıların 

projelerine öncelik verilebilmektedir. 

Ayrıca bir sanayi kuruluşu ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, 

bütçesinin en az %50’si ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan, uygulamaya yönelik projelere 

değerlendirmede birinci derecede öncelik verilmektedir. Benzer şekilde disiplinler arası araştırma 

projeleri ve proje bütçesinin en az %30’u üniversite dışından destek bulan projeler de desteklenmede 

önceliğe sahiptir. 

Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmek için üniversite içi kaynaklar araştırma 

stratejisi ve birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır.  

  

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



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi – İç Değerlendirme Raporu                   15.02.2021 27 

Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak üniversite dışı kaynaklara yönelme desteklenmektedir. Bu amaçla 

çalışan destek birimleri ve yöntemleri tanımlıdır ve araştırmacılarca iyi bilinir. Gerçekleşen uygulamalar 

irdelenmektedir.  

Kurum kaynakların etkin kullanımını sağlamak için BAP yönergesi yardımıyla tamamlanan her bir 

projenin yayına dönüştürülme zorunluluğunu getirmiştir. Ayrıca enstitüler mezun olmadan önce 

öğrencilere yayın yapma şartını getirmiştir. Bu uygulamalar nispeten etkin ve verimli kaynak 

kullanımına yardımcı olmaktadır. 

KSÜ stratejik planında kendi bünyesindeki birimleri iç paydaş ve dışardan kaynak alınabilecek kurumları 

da dış paydaşlar içerisinde tanımlamıştır. Kaynak sağlayabilecek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

TÜBİTAK–TÜBA, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, İşverenler/Firmalar, vb. kurumlar “stratejik ortak” olarak 

belirlenmiştir. Bu kurumlardan destek alınması yönünde yapılan çalışmalar övülmektedir. Ancak 

bunların sayılarının artırılması yönünde yapılan işbirliği, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yeterli 

düzeyde değildir. 

Doğrudan Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)’ye yönelik sağlanan sponsorluk ve bağış yok denecek kadar 

azdır. Ancak dolaylı olarak Ar-Ge’ye katkı sağlayabilecek destekler sınırlıdır. Üniversitenin stratejik 

hedefleri arasında Ar-Ge dış desteklerin sağlanması ve artırılması yer almaktadır. Ancak bunların 

artırılması yönündeki stratejilerin uygulanmasında yeterli oranda etkili olunamadığı gözükmektedir 

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

iyileştirilmektedir.  

  

C.2.4. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar 

Doktora programlarının başvuru süreçleri, kayıtlı öğrencileri ve mezun sayıları ile gelişme eğilimleri 

izlenmektedir. Kurumda doktora sonrası (post-doc) imkanları bulunmaktadır ve kurumun kendi 

mezunlarını işe alma (inbreeding) politikası açıktır.   

Kurumda araştırma politikası, hedefleri ve stratejileri ile uyumlu ve destekleyen doktora programları 

ve doktora sonrası imkanlar yürütülmektedir.   

  

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 

Doktora derecesine sahip araştırmacı oranı, doktora derecesinin alındığı kurumların dağılımı; 

kümelenme/ uzmanlık birikimi, araştırma hedefleri ile örtüşme konularının analizi, hedeflerle uyumu 

irdelenmektedir. Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, 

çalıştay, proje pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.  

Kurumda, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlar bulunmaktadır.

  

C.3.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 
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Kurumlararası işbirliklerini, disiplinlerarası girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri özendirecek 

mekanizmalar mevcuttur ve etkindir.  Ortak araştırma veya lisansüstü programları, araştırma ağlarına 

katılım, ortak araştırma birimleri varlığı, ulusal ve uluslararası işbirlikleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri 

tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve sistematik olarak irdelenerek kurumun hedefleriyle uyumlu 

iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. 

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

yürütülmektedir.  

  

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. 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

Her öğretim elemanının (araştırmacının) araştırma performansını paylaşması beklenir; bunu 

düzenleyen tanımlı süreçler vardır ve bunlar ilgili paydaşlarca bilinir. Araştırma performansı yıl bazında 

izlenir, değerlendirilir ve kurumsal politikalar doğrultusunda kullanılır. Çıktılar, grubun ortalama 

değerleri ve saçılım şeffaf olarak paylaşılır. Performans değerlendirmelerinin sistematik ve kalıcı olması 

sağlanmıştır. 

Kurumun genelinde öğretim elemanlarının araştırma-geliştirme performansını izlemek ve 

değerlendirmek üzere oluşturulan mekanizmalar kullanılmaktadır.   

  

 C.4.2. Araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

Kurum araştırma faaliyetleri yıllık bazda izlenir, değerlendirilir, hedeflerle karşılaştırılır ve sapmaların 

nedenleri irdelenir. Kurumun odak alanlarının üniversite içi bilinirliği, üniversite dışı bilinirliği; 

uluslararası görünürlük, uzmanlık iddiası konularının analizi, hedeflerle uyumu sistematik olarak analiz 

edilir. Performans temelinde teşvik ve takdir mekanizmaları kullanılır. Rakiplerle rekabet, seçilmiş 

kurumlarla kıyaslama (benchmarking) takip edilir. Performans değerlendirmelerinin sistematik ve kalıcı 

olması sağlanmaktadır.  

Kurumda araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik ilke, kural ve göstergeler 

bulunmaktadır.   

  

C.4.3. Araştırma bütçe performansının değerlendirilmesi 

Araştırma bütçesinin yıllar içinde değişimi, toplam bütçe içindeki payı; devletten gelen ödenek/ulusal 

yarışmacı fonlar/uluslararası yarışmacı fonlar bileşenlerindeki değişimler izlenmektedir. Kurum misyon 

ve hedefleriyle bu büyüklüklerin uyumu, başarılar/ başarısızlıklar değerlendirilmektedir.  
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Kurumun genelinde araştırma bütçe performansının değerlendirilmesine ilişkin mekanizmalar 

kullanılmaktadır.   

  

 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. 

D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

Kurumun toplumsal katkı politikası kurumun yaklaşımını bütüncül olarak ifade eder; ve  

-sosyal sorumluluk (ücretsiz hizmetler; sosyal ve kültürel yaşama katkı, üniversitenin şehir hayatına 

katkısı; bilimin topluma tanıtılması, sevdirilmesi),  

-bilgi ve teknoloji transferi (endüstriye yapılan sözleşmeli araştırma, danışmanlık, hizmet, proje; kamu 

kurumlarına yapılan sözleşmeli araştır- ma, danışmanlık, hizmet, proje; politika geliştirmeye katılım, 

uzmanlık paylaşımı),  

-girişimcilik, yenilikci şirketler, 

-fikri mülkiyet, patent, marka, 

-tesis yönetimi (kira gelirleri, laboratuvar hizmetleri, vb),  

-yaşam boyu öğrenme çerçevesinde eğitim, kurslar, sertifikalar, diplomalar,  

-kuruma özgü diğer konuları ele alarak bunların kurumdaki  yerini, hedeflerini, stratejilerini, 

mekanizmalarını, organizasyon yapısını, yıllık bütçelerini veya oranları, yıllar içindeki eğilimi, geliştirme 

çerçevesini özetleyen metin vardır.  

Göstergeleri, izleme ve hedeflerle karşılaştırma, (iyileştirme mekanizmaları) vardır. Hedef ve stratejiler 

politikayla uyumlu olarak belirlenmiştir.   

Kurumun, toplumsal katkı faaliyetlerinde izleyeceği ilkeleri, öncelikleri ve kaynaklarını yönetmedeki 

tercihlerini ifade eden toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi bulunmaktadır.   

    

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

Kurumun toplumsal katkı politikası kurumun toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel 

yapısı kurumsallaşmıştır. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısı kurumun 

toplumsal katkı politikası ile uyumludur, görev tanımları belirlenmiştir. Yapının işlerliği izlenmekte ve 

bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. 

Kurumun toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamaları 

bulunmaktadır.    
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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. 

D.2.1. Kaynaklar 

Toplumsal katkı etkinliklerine ayrılan kaynaklar (mali, fiziksel, insan gücü) belirlenmiş, paylaşılmış ve 

kurumsallaşmış olup, bunlar izlenmekte ve değerlendirilmektedir.  

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

kaynakların oluşturulmasına yönelik planları bulunmaktadır.  

   

D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

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

izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir. 

D.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

Toplumsal katkı hedeflerinin gerçekleşme düzeyi ve performansı izlenmektedir; izlenme mekanizma ve 

süreçleri yerleşik ve sürdürülebilirdir. İyileştirme adımlarının kanıtları vardır.  

Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik ilke, kural ve 

göstergeler bulunmaktadır.  

 

YÖNETİM SİSTEMİ 

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. 

 

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

Kurumdaki yönetim modeli ve idari yapı (yasal düzenlemeler çerçevesinde kurumsal yaklaşım, 

gelenekler, tercihler); karar verme mekanizmaları,  kontrol ve denge unsurları; kurulların çok sesliliği 

ve bağımsız hareket kabiliyeti, paydaşların temsil edilmesi; öngörülen yönetim modeli ile 

gerçekleşmenin karşılaştırılması, modelin kurumsallığı ve sürekliliği bilinir, yerleşmiştir ve 

benimsenmiştir. Vakıf yükseköğretim kurumlarında mütevelli heyet, devlet yükseköğretim 

kurumlarında rektör yardımcıları ve danışmanlarının (üst yönetimin) çalışma tarzı, yetki ve 

sorumlulukları, kurumun akademik camiasıyla iletişimi; üst yönetim tarzının hedeflenen kurum kimliği 
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ile uyumu bilinir, yerleşmiştir ve benimsenmiştir. Organizasyon şeması ve bağlı olma/rapor verme 

ilişkileri; görev tanımları, iş akış süreçleri vardır ve gerçeği yansıtmaktadır; ayrıca bunlar yayımlanmış 

ve işleyişin paydaşlarca bilinirliği sağlanmıştır.  

Kurumun yönetim yapısı, akademik ve idari yönetim yapısı olarak ikiye ayrılmaktadır. Kurumun 

Akademik Yönetim yapısı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kanuna göre 

akademik yönetim yapısı şu şekildedir: 

• Dekan 

• Fakülte Kurulu 

• Fakülte Yönetim Kurulu 

• Bölüm Başkanlığı 

• Anabilim Dalı Başkanlığı 

Kurumun İdari Yönetim Yapısı 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir. Bu kanun 

hükmünde kararnameye göre idari yönetim yapısı şu şekildedir: 

• Fakülte Sekreterliği 

• İdari Personeller (Görev Dağılımı Teşkilat Şeması’nda belirtildiği gibidir) 

Fakültemiz organları, 2547 sayılı Kanun'un 20. maddesi gereğince Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte 

Yönetim Kurulundan oluşur. Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, 

üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir 

ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında 

yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı 

olarak seçer. Dekan yardımcıları dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan gerekli gördüğü 

hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. 

Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan 

fazla sürerse, yeni bir dekan atanır. 

Fakültemiz hedeflerine ulaşabilmek İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde faaliyet 

göstermeye çalışmaktadır. 

Kurumun yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birim ve alanların genelini kapsayacak şekilde 

faaliyet göstermektedir.  

  

E.1.2. Süreç yönetimi 

Tüm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler (uzaktan eğitim dahil) tanımlıdır. Süreçlerdeki sorumlular, 

iş akışı, yönetim, sahiplenme yazılıdır ve kurumca içselleştirilmiştir. Süreç yönetiminin başarılı 

olduğunun kanıtları vardır. Sürekli süreç iyileştirme döngüsü kurulmuştur.  

Kurumun genelinde tanımlı süreçler yönetilmektedir.   



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi – İç Değerlendirme Raporu                   15.02.2021 32 

  

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. 

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

Akademik ve idari personel ile ilgili kurallar, süreçler vardır. Bunlar kurumda bilinmektedir. 

Uygulamalar şeffaftır. Eğitim ve liyakat öncelikli kriter olup, yetkinliklerin arttırılması temel hedeftir. 

Çalışan (akademik-idari) memnuniyetini/şikayetini/önerilerini belirlemek ve izlemek amacıyla yöntem 

ve mekanizmalar geliştirilmiş olup, uygulamalar gerçekleştirilmekte ve bunların sonuçları 

değerlendirilmektedir.  

Fakültemizde insan kaynakları yönetimi uygulamaları süreci personel ihtiyacının planlanmasıyla 

başlamaktadır. Akademik personel ihtiyaçları bölüm başkanlıkları tarafından idareye bildirilmekte, 

akademik ya da idari personel ihtiyaçları Rektörlüğe yazılı olarak iletilmektedir 

Rektörlükten kadro talebimize olumlu dönüş yapıldığında ilana çıkılmakta ve şartları sağlayan 

adaylardan seçim yapılmaktadır. İşe başlayan personelden iş gereklerini sağlayacak şekilde performans 

göstermeleri beklenmektedir. İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin 

eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere rektörlük tarafından 

düzenlenen eğitimlere katılımları sağlanmaktadır. 

Fakültemiz taşınır kayıt kontrol sistemi dahilinde yapılan alımların kayıtları ve depodan kullanıma 

sunulmaları düzenli bir şekilde yürütülmekte ve yıl sonu raporları hazırlanarak gerekli birimlere 

gönderilmektedir. 

 Fakültemiz taşınır kayıt kontrol sistemi dahilinde yapılan alımların kayıtları ve depodan kullanıma 

sunulmaları düzenli bir şekilde yürütülmekte ve yıl sonu raporları hazırlanarak gerekli birimlere 

gönderilmektedir. 

Üniversite İnsan Kaynakları Yönetiminin amacı doğru bir yönetim anlayışıyla; çalışan memnuniyetini 

sağlayarak, etkin, etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmaktır. 

İnsan kaynakları yönetimi faaliyetleri, Personel Daire Başkanlığı tarafından; üniversitenin hedefleri ve 

kurumsal stratejik planları doğrultusunda, işe uygun idari ve akademik insan gücü alımını 

gerçekleştirmek ve insan gücünün üniversite bünyesinde, çalışan memnuniyeti yüksek bir şekilde görev 

yapmasına imkân sağlamak amacı ile yürütülmektedir. 

Üniversite bu hedef ve stratejiler doğrultusunda, yenilikçi, özgürlükçü, esnek ve çok boyutlu bakış 

açısını dil, din, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak, eşitlikçi bir yaklaşımla yansıtarak, kurum 

kültürünün tüm çalışanlar tarafından yaşanmasını, motivasyon ve performanslarının artmasını 

sağlamak amacıyla Eğitim, Performans Değerleme, Ücretleme-Ödüllendirme faaliyetleri 

yürütmektedir. 

Kurumun genelinde insan kaynakları yönetimi doğrultusunda uygulamalar tanımlı süreçlere uygun bir 

biçimde yürütülmektedir.  
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 E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

Temel gelir ve gider kalemleri tanımlanmıştır ve yıllar içinde izlenmektedir.  

Toplam Cari Bütçe (gelir) = Devlet eğitim katkısı (merkezi bütçeden gelen ve araştırma-geliştirme 

kategorisindeki faaliyetlere ait olmayan tüm gelirler) + öğrenci gelirleri (kaynağı öğrenci olan tüm 

gelirler: 1. ve 2. öğretim, 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, vakıftan 

gelen veya başkaca muhasebeleştirilen] + toplumsal katkı gelirleri (tıp, dişçilik vb.) fakültelerin sağlık 

hizmeti geliri [döner sermaye veya başkaca muhasebeleştirilen] + mühendislik, mimarlık vb 

fakültelerinin bilgi ve teknoloji transferi/projeler/uygulamalar geliri [döner sermaye veya başkaca 

muhasebeleştirilen] + erişkin eğitimi/yaşam boyu eğitim gelirleri + kira gelirleri + 

laboratuvar/deney/ölçüm vb gelirler [özel hesap, döner sermaye, vakıftan gelen veya başkaca 

muhasebeleştirilen] + bağışlar (devlet dışı, şartlı veya şartsız olarak üniversiteye aktarılan kaynak) 

ayrıntısında izlenmektedir ve kurum profiliyle ilişkilendirilmektedir.   

Kurumun genelinde finansal kaynakların yönetime ilişkin uygulamalar tanımlı süreçlere uygun biçimde 

yürütülmektedir.  

 

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. 

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi 

Kurumun önemli etkinlikleri ve süreçlerine ilişkin veriler toplanmakta, analiz edilmekte, raporlanmakta 

ve stratejik yönetim için kullanılmaktadır. Akademik ve idari birimlerin kullandıkları Bilgi Yönetim 

Sistemi entegredir ve kalite yönetim süreçlerini beslemektedir. 

Fakültemizde faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere 

üniversitemiz tarafından sağlanan öğrencilere yönelik olarak öğrenci bilgi sistemi (OBİSİS), personele 

yönelik personel bilgi sistemi (PEYOSİS), Mezun Bilgi Sistemi (MÖBİS), Ar-Ge faaliyetlerine yönelik 

olarak Akademik veri yönetim sistemi (AVESİS)  ile yazışmalar için EBYS kullanılmaktadır. 

Kurumda entegre bilgi yönetim sistemi izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

  

 E.3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

Bilgi Yönetim Sistemi güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği sağlanmıştır.  Mekanizmalar izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde tüm öğretimsel etkileşimin dijitalleştiği göz önünde 

bulundurularak öğrenci bilgileri, ders kayıtları, sınavlar ve tartışma platformu kayıtları gibi içeriklerin 

erişiminee ilişkin güvenlik ve gizlilik tedbirleri alınmıştır.  
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Kurumda bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir.  

  

E.4. Destek Hizmetleri 

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

almalıdır. 

E.4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 

Kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin tedarik süreci, uygunluk ve kalite kriterleri tanımlanmıştır, 

uygulanmaktadır. Performans ve memnuniyet kontrolleri yapılmaktadır ve bağlı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir.  

Çağın gereklerine uygun, hızlı, güvenli ve verimli bir hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla, 

yerleşkelerde iç ve dış mekân temizliği, çevre düzeni ve bahçıvanlık hizmetleri ile yardımcı hizmetlere 

yönelik Hizmet alım ihaleleri ilgili harcama birimlerince hazırlanan teknik şartnameler ve yasal 

prosedürler çerçevesinde yapılmaktadır. 

Fakültemiz ihtiyaçları akademik ve görevli idari personelin ihtiyaç listesini dekanlığa bildirmesi ve 

dekanlığın uygun görmesiyle tedarik süreci başlatılmaktadır. İhtiyaç listesi satın alma yetkilisi 

tarafından düzenlenerek onay alınması için teklif hazırlanmaktadır. Onay Belgesi 4734 Sayılı Kanuna 

uygun olarak hazırlanmaktadır. Onay Belgesi sonuçlandıktan sonra Piyasa araştırması yapılmakta ve 

teklifler istenmektedir. Piyasa Araştırması Teklifler-Zabıt-Sözleşme Tasarısı-Taahhüt Evrakı ile bunlara 

ilişkin belgeler incelenerek yaklaşık maliyet cetveli hazırlanmaktadır. Daha sonra, ayrıntılı, açık ve 

gerekçeli Ön Mali kontrol talep yazısı ve eki işlem dosyası 3 nüsha olarak hazırlanmaktadır. Müdürlüğün 

uygun görmesiyle ödeme emrine bağlanan evraklar imzalanmakta ve Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığına 2 nüsha olarak gönderilmektedir. 

Kurumun genelinde dışarıdan temin edilen destek hizmetlerin ve malların uygunluğunu, kalitesini ve 

sürekliliğini sağlayan mekanizmalar işletilmektedir.  

  

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. 

E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

Kamuoyunu bilgilendirme ilkesel olarak benimsenmiştir, hangi kanalların nasıl kullanılacağı 

tasarlanmıştır, erişilebilir olarak ilan edilmiştir ve tüm bilgilendirme adımları sistematik olarak 

atılmaktadır. Kurum web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun 
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sağlanması için gerekli mekanizma mevcuttur.  Kurumsal özerklik ile hesap verebilirlik kavramlarının 

birbirini tamamladığına ilişkin bulgular mevcuttur.  İçe ve dışa hesap verme yöntemleri kurgulanmıştır 

ve uygulanmaktadır. Sistematiktir, ilan edilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilir, sorumluları nettir. 

Alınan geri beslemeler ile etkinliği değerlendirilmektedir. Kurumun bölgesindeki dış paydaşları, ilişkili 

olduğu yerel yönetimler, diğer üniversiteler, kamu kurumu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayi 

ve yerel halk ile ilişkileri değerlendirilmektedir. 

Fakültemiz topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme 

faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin ilgili kısmını içeren güncel verileri kamuoyuyla fakülte 

web sayfasından paylaşmaktadır. Sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği belirli 

dönemlerde bilgi işlem personelimiz tarafından takip edilmektedir. 

Fakültemizin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik izlediği 
politikalarda aşağıda verilen üniversitemiz politikaları temel alınmaktadır. Üniversitemizin temel 
politikaları şunlardır: 

• Bilimsel araştırmaların desteklenmesinde bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve 
paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretimini dikkate almak. 

• Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak. 

• Personel atama ve yükseltmelerinde, akademik ve idari personel atama ve  yükseltilme 
kriterlerini sürekli geliştirmek. 

• Bölgenin  tarihî,  kültürel,  çevresel  ve  doğal  özelliklerinin  korunması  ve  ön     plana 
çıkarılmasına katkıda bulunmak. 

• Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek. 

• Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek. 

• Yeni yatırımlarda hayırseverlerin desteğini almak. 

Kurum tanımlı süreçleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarını 
işletmektedir.  

  

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Fakültemiz daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmemiş olup birimimize sunulmuş bir 
Kurumsal Geri Bildirim Raporu yoktur. Fakültemizin kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-
geliştirme ve yönetim sistemi açısından güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri aşağıda sıralanmıştır. 

. 

1- Kalite Güvencesi Sisteminin Güçlü Yönleri 

A. Kalite Güvencesi 

• Alanında uzman ve tecrübeli öğretim elemanlarının bulunması, 

• Öğretim elemanlarının tamamının kendilerine ait, tefrişli, internet bağlantılı, bilgisayar 
donanımlı bağımsız birer odalarının bulunması, 
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• Mesleki uygulamaya yönelik dersler için bilgisayar Laboratuvarı ve diğer laboratuarların 
bulunması, 

• Kampüste bir sürekli eğitim merkezinin bulunması, 

• Huzurlu bir üniversite ortamının bulunması, 

B. Eğitim-Öğretim 

• Fakültemizin üniversite kampüsü içerisinde yer alması, 

• Alanında uzman ve tecrübeli öğretim elemanlarının bulunması, 

• Öğretim elemanlarının tamamının kendilerine ait, tefrişli, internet bağlantılı, bilgisayar 
donanımlı bağımsız birer odalarının bulunması, 

• Yeterli sayıda ve donanımlı dersliklerin bulunması, 

• Kampüste bir sürekli eğitim merkezinin bulunması, 

• Okulumuzda konferans ve okuma salonunun bulunması, 

• Hijyenik ortamda öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan kantinimizin bulunması, 

• Öğrencilerimizin fotokopi ihtiyaçlarını karşılayacak imkânların varlığı, 

• Sistemli bir şekilde çalışan öğrenci işleri biriminin bulunması, 

• Yeterli kütüphane ve sosyal imkânların bulunması, 

• Kampüsün her türlü imkânlarından okulumuzun yararlanabilmesi. 

• Salgın vb. durumlarında Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığıyla eğitim ve öğretimin 
kesintisiz devam ettirilebilmesi, 

 

C. Araştırma-Geliştirme 

• Alanında uzman ve tecrübeli öğretim elemanlarının bulunması, 

• Öğretim elemanlarının tamamının kendilerine ait, tefrişli, internet bağlantılı, bilgisayar 
donanımlı bağımsız birer odalarının bulunması, 

• Mesleki uygulamaya yönelik dersler için bilgisayar Laboratuvarı ve diğer laboratuvarların 
bulunması, 

• Kampüste bir sürekli eğitim merkezinin bulunması, 

• Yeterli kütüphane ve sosyal imkânların bulunması, 

 

D. Yönetim Sistemi 

• Fakültemiz yönetiminin sorunlar konusunda duyarlı olması, 

• Fakültemiz yönetiminin ihtiyaçlar konusunda duyarlı olması, 
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• Mali harcamalarda ihtiyaca uygun ve adil dağılımın yapılması, 

• Fakülte yönetimimizin hayırsever desteklerinin artırılması ve/veya devamlılığının sağlanması 
konusunda sürekli girişimlerde bulunuyor olması 

• Fakülte yönetiminin sanayi ile işbirliği içerisinde olma çabasına sahip olması 

 

2- Kalite Güvencesi Sisteminin İyileşmeye Açık Yönleri 

A. Kalite Güvencesi 

• Yeterli sayıda kadrolu bilgisayar teknisyeninin bulunmaması, 

• Ders programlarında değişiklik yapma esnekliğinin merkeziyetçi olması, 

B. Eğitim-Öğretim 

• Okulumuzun bünyesinde yeterli sayıda öğrenci kulüplerinin olmaması, 

• Öğrencilerimizin orta öğretimde yeterli düzeyde disiplinli olmaması, 

• Ders programlarında değişiklik yapma esnekliğinin merkeziyetçi olması, 

• Öğrencilere yeterli düzeyde danışmanlık hizmetinin sunulamaması, 

• Öğretim elemanlarının gelir düşüklüğü, 

• Fiziksel tesis ve altyapının yetersiz olması, 

C. Araştırma-Geliştirme 

• Yeterli sayıda kadrolu bilgisayar teknisyeninin bulunmaması, 

• Lisansüstü projelerinin (özelikle Doktora Projelerinin) bütçe limitlerinin yetersiz olması, 

• Yüksek bütçe gerektiren projelerin desteklenememesi 

• Öğretim elemanlarının gelir düşüklüğü, 

D. Yönetim Sistemi 

• Tam katılımcı bir yönetim modelinin uygulanamaması, 

• Öğretim üyeleri için akademik etkinliklerine yeterli bütçenin ayrılamaması. 

 

Orman Fakültesi Dekanı olarak yetkim dâhilinde; Birim Kalite Güvence Komisyonu Üyeleri tarafından 
hazırlanan bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 15.03.2021 

 

                                                                                                Prof. Dr. Hasan SERİN 

                                                                                        Dekan 
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