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SUNUŞ
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarının eğitimöğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon
süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu
kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenlemektedir.
Üniversitemizin Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanırken, katılımcı bir
yaklaşımın benimsenmesine özellikle önem verilmiş olup kurumun iç ve dış paydaşlarının
katılımı ile bu anlayış hayata geçirilmeye çalışılmıştır.
Kurum İç Değerlendirme Raporu “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinde”
belirtildiği gibi;
a) Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlenmiş misyonu, vizyonu
ve stratejik hedefleri ile kalite güvencesine yönelik belirlenen politika ve süreçlerini,
b) Akademik birimlerin ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, bu hedeflerle ilgili
performans göstergelerini ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini,
c) Programların öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması ve akreditasyon
sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışma hükümlerine uygun olarak
oluşturulmuştur.
Hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu Amasya Üniversitesi 2015-2019
Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî
hizmetlerimizin değerlendirilmesi ve kalitemizin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite
güvence sistemi kurulacak, kurumsal göstergelerimiz tespit edilecek ve bu kapsamda
yapılacak çalışmalar takip edilecektir.
2016 yılı Yükseköğretim Kalite Komisyonu Üyelerine ve bu raporun hazırlanmasında
emeği geçenlere teşekkür ederim. Raporun, Amasya Üniversitesinin gelişmesine ve
büyümesine katkı sağlamasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

Prof. Dr. Metin ORBAY
Rektör
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A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER

A.1 İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Metin ORBAY
Rektör
e-posta: metin.orbay@amasya.edu.tr

Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN
Rektör Yardımcısı
e-posta: telhat.ozdogan@amasya.edu.tr

Adres: Akbilek Mah. Milli
Hakimiyet Cad. No:4/3 AMASYA
Telefon: 0 (358) 211 50 05
Faks

: 0 (358) 218 01 04

e-posta: amasyauni@amasya.edu.tr
Kep adresi: amasyauniversitesi@hs01.kep.tr
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A.2 Tarihsel Gelişimi
Amasya Üniversitesinin temeli, 1974 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca kurulan
Eğitim Enstitüsü ile birlikte atılmıştır. 1975 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
Amasya Meslek Yüksekokulu açılmıştır.
1982 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kurulmasıyla birlikte, Eğitim Enstitüsü ve
Amasya Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlanmıştır. Aynı yıl Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı olarak Eğitim Yüksekokulu kurulmuştur.
Amasya Üniversitesi 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, 01.03.2006 tarihli ve 5467 sayılı kanunla kurulmuştur.
Üniversitemiz 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde 7 Fakülte, 2 Yüksekokul, 8 Meslek
Yüksekokulu, 2 Enstitü ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkezi
Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sosyal ve Stratejik
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim öğretim hizmeti vermeye devam

etmektedir.
2016 yılında 10. yılını kutlayan Üniversitemizde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında
17.076 öğrenci, 23 Profesör, 27 Doçent, 158 Yardımcı Doçent, 142 Öğretim Görevlisi, 143
Araştırma Görevlisi, 10 Uzman ve 8 Okutman olmak üzere toplam 511 Akademik Personel
ile 217 Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, 5 Sağlık Hizmetleri Sınıfı, 45 Teknik Hizmetler Sınıfı, 1
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ve 33 Yardımcı Hizmetler Sınıfı olmak üzere toplam 301 İdari
Personel bulunmaktadır.
A.3 Misyonu, Vizyonu Değerleri ve Hedefleri
Misyon
Ülkemizin, çağdaş dünyada öncü ve önder olması için M. Kemal ATATÜRK ilke ve
devrimleri ışığında, araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik
değerlerden ödün vermeden hizmet edecek, eğitime, ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve
kültüre katkıda bulunacak, aydın insanlar yetiştiren örnek bir üniversite olacaktır.
Vizyon
Amasya Üniversitesi, Amasya’nın tarihte yerine getirdiği öz görevi ve öz görüşü ile
akademik, teknolojik ve kültürel başarısını bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda
ispatlayacağı, temel değerlerinden ödün vermeden, çağdaş sanat, bilim, yönetim öğrenim ve
eğitim anlayışı ile dünya üniversiteleri arasına girmeye çalışacak bir eğitim kurumudur.
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Temel Değerler

➢ Paylaşımcılık
➢ Etik değerlere bağlılık
➢ Katılımcılık
➢ Motivasyon
➢ Hoşgörü
➢ Kurumsal aidiyet
➢ Doğruluk ve dürüstlük
➢ Paydaşlarla iş birliği ve takım ruhu
➢ Verimlilik
➢ Yenilik ve dinamizm
➢ Demokrasi
➢ Şeffaflık ve hesap verebilirlik
➢ Farklı görüş ve değerlere saygı
➢ Toplumsal ve çevresel duyarlılık
➢ Sosyal sorumluluk
➢ Adalet
➢ Öğrenci odaklılık
➢ Nesnellik
➢ Liyakat
➢ Ulusal ve kültürel değerleri gözetmek
➢ Evrensellik
➢ Verimlilik
➢ Bilimsel üretkenlik
➢ Sürekli iyileştirme
➢ Akademik özgürlük

Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma, idari ve diğer faaliyetlerini gerçekleştirirken
temel değerlerinden ödün vermeme gayreti içerisindedir.
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Hedefler
Hedef 1.1

Eğitim ve Öğretime Yönelik Teknolojik Altyapı ve Donanımı Geliştirmek

Hedef 1.2

Eğitim-Öğretimin Niteliğini Geliştirmek

Hedef 1.3

Disiplinler Arası Eğitimin Niteliksel ve Niceliksel Olarak Geliştirilmesi

Hedef 1.4
Hedef 1.5

Bölge ve Ülke Genelinde Uzman Personele Gereksinim Olan Alanlarla İlgili Yeni
Bölümlerin ve Mevcut Bölümler Bünyesinde İhtiyaç Duyulan Yeni Programların
Açılması
Mevcut ve Yeni Yerleşke Alanlarına Yapılacak Yatırımların Artırılması

Hedef 1.6

Yabancı Dil Eğitiminin Yaygınlaştırılması

Hedef 2.1

Yaşam Boyu Eğitim Programlarının Güçlendirilerek Akademik Personelin Kendini
Geliştirmesini Sağlamak
İdari Personelin Mesleki Alanda Kendilerini Geliştirmelerini Sağlayacak Ortamların
Oluşturulması

Hedef 2.2
Hedef 2.3

Akademik ve İdari Personelin Motivasyonlarını Sağlamak

Hedef 3.1

Bilimsel Araştırmaların Nitelik ve Nicelik Olarak Geliştirilmesini Sağlamak

Hedef 3.2

.
Üniversitemizdeki Bilimsel Yayın Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Hedef 4.1

Eğitim-Öğretime İlişkin Bilimsel ve Kültürel Faaliyetlerin Artırılması

Hedef 4.2

Üniversitemizde Eğitim-Öğretim Hizmeti Gören Öğrencilerin Niteliğini Artırmak

Hedef 4.3

Yurtiçi ve Yurtdışı Öğrenci Değişim Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısının
Artırılması

Hedef 4.4

Öğrencilerin Mesleki Alanda Kendilerini Geliştirebilecekleri Ortamlar Yaratmak

Hedef 4.5

Engelli Öğrencilerin de Üniversitemizi Tercih Etmelerini Sağlamak

Hedef 4.6

Öğrencilere Yönelik Eğitime Yardımcı Hizmetlerin Niteliksel ve Niceliksel Olarak
Artırılması

Hedef 4.7

Sosyal ve Sportif Etkinlikler Düzenlemek ve Düzenlenen Etkinliklere Destek
Vermek

Hedef 4.8

Mezunlarla İletişim ve İş birliği İçerisinde Olmak

Hedef 5.1

Üniversitemizin Dış Paydaşlarla İş birliğini Artırmak

Hedef 5.2

Çevreye Duyarlı Bir Yönetim Anlayışı Geliştirilerek Bölgenin Kalkınmasına Katkı
Sağlamak

Üniversitemiz 2015-2019 Stratejik Planında 5 amaç altında toplam 21 stratejik hedef
belirlenmiş olup, 2016 Yılı Performans Programında hedeflerin tamamı gündeme alınmıştır.
Performans hedeflerini ölçmek üzere belirlenen performans göstergelerinin sonuçları birimler
bazında ölçülmüş ve yıl sonu itibariyle değerlendirme yapılmıştır.
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Organizasyon Yapısı
Amasya Üniversitesi Teşkilat Şeması
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A.4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimler
Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim hizmeti sunan birimlerimizin ayrıntılı
listesine ekte yer verilmiştir.

A.5 Tablo 1. Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (AUMAULAB)
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OÖEUAM)
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM)
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)
Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AUSSAM)

A.6 İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar
Kurumumuz daha önce Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirilmemiş
olup, dış değerlendirme sürecine girebilmek için gerekli planlamalar yapılmıştır.
B. Kalite Güvencesi Sistemi
Kurum

İç

Değerlendirme

Raporu

hazırlanırken,

katılımcı

bir

yaklaşımın

benimsenmesine özellikle önem verilmiş olup, kurumun iç ve dış paydaşlarının katılımı ile bu
anlayış hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Kalite Komisyonu bünyesinde her bir
ana başlık için uzmanlık alanlarına göre beş alt komisyon oluşturulmuştur.
Çeşitli iletişim yolları ile paydaşlarımızın katkıları, Kalite Komisyonumuzun
çalışmaları ve nihayetinde Üniversitemiz Senatosunun onayı ile Kurum İç Değerlendirme
Raporu oluşturulmuştur.
Üniversitemizin kalite güvencesi politikası kapsamında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununun gereklerini yerine getirmek üzere üniversitemiz bünyesinde İş Sağlığı
ve Güvenliği Koordinatörlüğü kurulmuştur. Koordinatörlüğümüzce risk analizleri, acil durum
eylem planları, periyodik bakım ve kontroller, personelin periyodik sağlık muayeneleri vb.
çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca kurumumuzda kalite güvencesi kültürünün yerleşmesi için
akademik ve idari tüm personelimiz ile stajyer öğrencilerimize temel iş sağlığı ve güvenliği
eğitimleri verilmektedir.
Amasya Üniversitesi –Kurum İç Değerlendirme Raporu (2017)

8

✓ Kurum misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini nasıl
belirlemekte, izlemekte ve iyileştirmektedir?
2015-2019 Stratejik Planımız, önümüzdeki 5 yılda yapmayı hedeflediğimiz temel
faaliyetlerin ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerin yol haritasıdır. Bu fikirden
hareketle Stratejik Planımız, Amasya Üniversitesi ailesi ve dış paydaşlarımızın aktif katkı ve
desteği ile hazırlanmış olup kurum içi analizler ve GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler,
Fırsatlar, Tehditler) analizi yapılarak güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, fırsatlar ve tehditler
belirlenmiş, ayrıca çevre analizleri de yapılmıştır. Katılımcı bir yaklaşımla oluşturulmasına
gayret ettiğimiz Stratejik Planımızda geleceğe bakışımızı oluşturan misyon ve vizyonumuz
böylece belirlenmiş ve stratejik amaçlarımız 5 başlık altında toplanarak temel değerlerimizden
ödün vermeden hedeflerimize ulaşabilmek için çalışmalara başlanmıştır. Stratejik amaçlarımız
doğrultusunda hedeflerimize ulaşabilmek için her yıl Mayıs ayı içerisinde yayınladığımız
ilgili performans yılına ait “performans göstergelerine” uygun faaliyetler belirleyerek bu
faaliyetleri maliyetlendirmek suretiyle “performans esaslı bütçe” kapsamında hedeflerimize
ulaşmaya çalışmaktayız. Performans esaslı bütçenin çıktılarını ise İdare Faaliyet Raporlarında
tablolaştırmak suretiyle gerçekleştirme oranlarını kamuoyu ile paylaşmaktayız.
Mali ve diğer tüm hususlarda da stratejik amaçlarımıza ulaşmaya çalışırken bize bu
hususta yardımcı olacak bir iç kontrol sistemini kurumsal bir yapıya dönüştürülebilmek adına
çalışmalar yapıyoruz. Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirmesini de yine İdare
Faaliyet Raporları ile tespit etmeye çalışıyoruz.
✓

Kurum, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli

iyileştirilmesi için nasıl bir strateji izlemektedir?
Kurumumuz, performans göstergelerini bütçe kanalıyla dönemsel raporlar halinde
değerlendirmekte ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yürütmektedir. 2016 yılında
gündeme alınan 21 hedef, performans göstergeleri aracılığı ile katılımcı bir yaklaşımla
birimler bazında ölçülmüş ve sonuçları Üniversite bazında değerlendirilerek 2016 Yılı İdare
Faaliyet Raporunda yayınlanmıştır. 2016 Yılı Performans Hedefi Sonuçları Tablosu ekte yer
almaktadır.
✓ Kurumun Kalite

Komisyonu üyeleri

nasıl belirlenmiştir ve kimlerden

oluşmaktadır?
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 7’nci maddesinde yer alan hususlar
dikkate

alınarak

“Amasya

Üniversitesi

Kalite

Komisyonu”

oluşturulması

konusu

Üniversitemiz Senatosunun 09/02/2017 tarihli ve 2017/17 sayılı kararı ile belirlenmiş olup
Amasya Üniversitesi Kalite Komisyonu üyeleri ve üyelerin bağlı oldukları birimler Tablo
2’de gösterilmiştir.
Amasya Üniversitesi –Kurum İç Değerlendirme Raporu (2017)
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Tablo 2. Amasya Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeleri
GÖREVİ

ADI – SOYADI

BİRİMİ

Başkan

Prof. Dr. Metin ORBAY

Rektör

Üye-Başkan V.

Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Ferhat GÜL

Teknoloji Fakültesi Dekanı

Üye

Doç. Dr. Meltem KÖSTERELİOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Üye

Yrd. Doç. Dr. Turgut İLERİ

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Seval MÜSÜROĞLU

Sağlık Yüksekokulu Müdürü

Üye

Yrd. Doç. Dr. Murat KURT

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL

Sürekli Eğitim Merkezi

Üye

Hasan ÖZYURT

Genel Sekreter

Üye

Abdullah ATLI

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Üye

Ali BAŞTUĞ

İş Sağlığı ve Güvenliği
Koordinatörü

Üye

Ferdi KARAKUŞ

Yüksekokullar ve MYO Temsilcisi

Üye

Adem TEKERCİOĞLU

Fakülteler ve Enstitüler Temsilcisi

✓ Kurumun Kalite Komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve
işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları nedir? Komisyon, kalite
güvencesi sürecini nasıl işletmektedir?
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde Kalite Komisyonu, kalite
değerlendirme ve kalite güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve
yürütülmesi faaliyetlerinden sorumludurlar. Bu kapsamda Kalite Komisyonu aşağıdaki
görevleri yerine getirmektedir:
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a) Kurumun Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili
kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu
kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve
esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite
geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu
hazırlamak ve senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun
internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite
Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.
Komisyonun yetki görev ve sorumlulukları Üniversitemiz Senatosunun 09.02.2012
tarihli ve 2012/38 sayılı kararı ile kabul edilen “Amasya Üniversitesi Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi” ile belirlenmiştir. Yönergenin
değişen mevzuat çerçevesinde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
✓ İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların
(işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.)
kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri nasıl sağlanmaktadır?
Öğrencilere yönelik olarak anketler düzenlenmektedir. Ayrıca Akademik ve idari
personele de belli aralıklarla memnuniyet anketleri düzenlenmektedir. Web sitemizde yer alan
öneri formu ile de akademik ve idari personelimiz öneri ve şikayetlerini iletebilmektedir. İç
paydaşlarımızdan biri olan öğrencilerin kalite güvencesi kapsamında çalışmalarını Rektörlük
ile koordineli bir şekilde yürütebilmesi için Rektörlük binamızda öğrenci temsilciliği ofisi
açılmıştır ve teslim edilmiştir. Benzer şekilde dış paydaşlarımızdan olan sendika temsilciliği
bürosu Rektörlük binamızda hizmete girmiştir.
Dış paydaş kapsamında yer alan diğer yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını web
siteleri aracılığıyla takip etmekte ve güzel uygulamalardan esinlenerek çalışmalarımıza değer
katmaktayız. Ayrıca stratejik plan çalışmalarında dikkate alınmak üzere dış paydaşlarımıza
yönelik olarak anket uygulanması planlanmaktadır. Bu anketin sonuçları stratejik amaç ve
hedeflerin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.
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C. Eğitim ve Öğretim
C.1 Programların Tasarımı ve Onayı
✓ Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim
programının) tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede
gerçekleşmektedir?
Programların eğitim amaçları ve müfredatının belirlenmesi sürecinde eğitim-öğretim
faaliyetlerinin yürütüldüğü birimlerimizin Akademik Kurullarının görüş ve değerlendirmeleri
öncelik arz etmekte olup, iç ve dış paydaşların sürece katkısı mümkün olduğunca sağlanmaya
çalışılmaktadır.
Bu kapsamda; iç paydaşların sürece katkısı, öğrenci memnuniyet anketleri,
üniversitemiz web sitesi ana sayfasında yer alan öneri formu (http://amasya.edu.tr/oneriformu.aspx) aracılığıyla elde edilen veriler ve Akademik Birimlerin ilgili kurullarının
Senatoya sundukları görüş ve öneriler doğrultusunda sağlanmaktadır. Dış paydaşların sürece
katkısı ise mezun bilgi sistemi ve üniversitemiz web sitesi ana sayfasında yer alan öneri formu
aracılığı ile elde edilen veriler ile programların bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
içerikte olması hususu göz önünde bulundurularak sağlanmaktadır.
İç ve dış paydaşların sürece katkısı stratejik planda yıllar itibariyle hedeflenen
göstergeler seviyesinde gerçekleşmektedir.
✓ Programların

yeterlilikleri

(mezun

bilgi,

beceri

ve

yetkinlikleri)

nasıl

belirlenmektedir?
Programlarımızın

yeterlilikleri

eğitim-öğretim

faaliyetlerinin

yürütüldüğü

birimlerimizin bölüm/program başkanlıkları tarafından Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu gözetilmek suretiyle belirlenmektedir.
✓ Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?
Programların yeterlilikleri belirlenirken TYYÇ standartlarına uyumu göz önünde
bulundurulmaktadır. Bu kapsamda öğrenme çıktılarına dayalı açık tanımlamalar yapılmış ve
yeterliliklerin amaç ve çıktıları açık hale getirilmiştir. Farklı yeterliliklerin bir bütün sistem
içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilebilmeleri sağlanmış, bu sayede düzeyler arasında
ilerlemeler kat edilmiştir.
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✓ Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme
yapılmakta mıdır?
Programların

yeterlilikleriyle

ders

öğrenme

çıktıları

arasında

ilişkilendirme

yapılmaktadır. Bu kapsamda ilişkilendirme yapılırken programın ve dersin genel amaçlara
uygunluğu, alan için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutumları yansıtıp yansıtmadığı, sonuca
odaklı olup olmadığı, öğrencilere yönelik olarak yazılıp yazılmadığı, açık ve anlaşılır şekilde
ifade edilip edilmediği, ölçülebilir olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınmaktadır.
✓ Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?
Bir akademik programın onaylanması süreci, öncelikle eğitim-öğretim hizmeti sunan
birimlerin bölüm/program başkanlıkları tarafından hazırlanan başvuru talebinin o birimlerin
akademik kurulları tarafından Üniversite Senatosuna teklifi ve Senatonun bu teklifi
onaylaması

ile

gerçekleştirilmektedir.

Senato

onayından

sonra

teklifler

YÖK’e

gönderilmektedir.
✓ Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan
edilmekte midir?
Programların eğitim amaçları ve kazanımları, programların içeriği, ders liste ve bilgi
paketleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Üniversitemizin http://katalog.amasya.edu.tr/ internet
adresi içerisinde yer alan ilgili akademik birimlerin internet sayfalarında öğrenci ve
kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir.

C.2 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
✓ Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)
belirlenmekte midir?
Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri Avrupa Kredi
Transfer Sistemi (AKTS) belirlenmektedir. Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında
yüksek öğrenim alanında öğrenci hareketlerini kolaylaştırmak ve öğrencilerin kendi
ülkelerinde aldıkları eğitimin diğer ülkelerde tanınmasına yönelik olarak, Amasya
Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim gören Türk vatandaşı
veya yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek üzere not çizelgesi
(Transkript) ve AKTS diploma eklerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek amacıyla
“Amasya Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS/AKTS) Uygulama Yönergesi”
Üniversitemiz Senatosunun 22.06.2011 tarihli ve 2011/53 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
Amasya Üniversitesi –Kurum İç Değerlendirme Raporu (2017)
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Bu kapsamda her ders için AKTS kredisi belirlenir, alınan notlar Amasya Üniversitesi
Not Sistemine, AKTS notlandırma sistemi yardımıyla bu yönergenin ilgili maddesine göre
dönüştürülerek işlenir.
✓ Öğrencilerin

yurt

içi

ve/veya

yurt

dışındaki

işyeri

ortamlarında

gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve
programın toplam iş yüküne dâhil edilmekte midir?
AKTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken
çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vb.)
ifade etmektedir. Bu bağlamda yurtiçi ve yurtdışında bulunan sektörler ile anlaşmalar
yapılarak kurum dışında öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerileri artırılmaya çalışılmakla
birlikte iş yükleri AKTS kredisine dahil edilmektedir.
✓ Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik
edilmektedir?
Programların etkin bir şekilde yürütülmesi, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin
etkin bir şekilde sürece dahil olduğu aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanılmasıyla
sağlanmaktadır. Bu kapsamda; bütün üniversite öğrencilerine açık, ilgili sektörlere yönelik
iletişim ve iş birliğini geliştirecek saha uygulamaları ve proje yarışmaları vb. çalışmalarla
öğrencilerimizin aktif rol almaları teşvik edilmektedir.
✓ Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme
çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?
Başarı ölçme ve değerlendirme “Amasya Üniversitesi Ön lisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapılır.
Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) güvenilir, geçerli ve kullanışlı
şekilde uygulanmaktadır. Bu bağlamda sınav soru ve yöntemleri hedeflenen ders öğrenme
çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını ölçecek şekilde belirlenmektedir.
✓ Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir
yöntem (sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/mezuniyet koşullarının
önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?
Sınavların, notlandırmanın, derslerin tamamlanmasının, mezuniyet koşullarının doğru,
adil ve tutarlı şekilde değerlendirmesini güvence altına alabilmek için, “Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi –Kurum İç Değerlendirme Raporu (2017)
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Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile AKTS bilgi paketlerinde yer
alan ölçme yöntemleri, mezuniyet koşulları ve kuralları dikkate alınmaktadır.
✓ Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin
oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?
“Amasya Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde”
bu hususlara ilişkin açık düzenlemeler mevcuttur (Madde 19-20).
✓ Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için
düzenlemeler var mıdır?
Üniversitemize bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına alınacak yabancı
uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin ilkeleri düzenlemek amacıyla “Amasya Üniversitesi

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” Üniversitemiz
Senatosunun 04.01.2012 tarihli ve 2012/03 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Üniversitemizde kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı ders
ve sınav uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini
sağlamak ve engelli öğrencilerin başarılarına pozitif katkıda bulunmak amacıyla “Amasya
Üniversitesi Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi”
hazırlanarak Üniversitemiz Senatosunun 12.12.2013 tarihli ve 2013/173 sayılı kararı ile kabul
edilmiştir. Ayrıca Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimiz, eğitim ve sosyal
yaşamlarıyla ilgili sorunlarının çözümü konusunda Engelsiz Üniversite Birimine başvurabilir,
çalışmalara direkt olarak katkı sağlayabilir ve diğer konularda birimde görevli personele
telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirler.
Kütüphanemiz içerisinde görme engelli öğrencilerimiz için ayrıca bir çalışma odası
düzenlenmiştir. Görme engelli öğrencilerimizin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek
amacıyla bir adet kitap okuma makinası öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu
hizmetimizden

üniversitemiz

yararlanabilmektedir.

Kitap

mensupları
okuma

cihazı,

dışındaki

engelli

dokümanları

vatandaşlarımız

büyütebilmenin

yanı

da
sıra

yazıları sesli olarak dinleyebilme imkanı da sunmaktadır. Okuma cihazı az görenlere
dokümanı büyütebilmekte, hiç görmeyenlerin ise dergi, kitap, kartvizit vs. gibi materyalleri
sesli olarak dinleyebilmelerini sağlamaktadır. Cihaz aynı zamanda dokümanları dijital olarak
saklama

imkanı

vermekte

ve

metinleri

ayrı

ayrı

ya

da

kitap

şeklinde

de

kaydedebilmektedir.
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Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerimiz için psikolojik desteğin yanı sıra uygun
yaşam alanları, okuma salonları ve fiziki mekânlar oluşturulmakla birlikte yabancı uyruklu
öğrencilerimizin Üniversitemize uyum sağlamaları açısından Uluslararası Öğrenci Kabul
Komisyonu gibi birimler ve Yabancı (Uluslararası) Öğrenci Ofisi, Erasmus Ofisi, Mevlana
Ofisi, Farabi Ofisi gibi işlem noktaları bulunmaktadır.

C.3 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
✓ Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta
mıdır?
Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri 2547 sayılı Yüksek
Öğrenim Kanununa ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu Kararlarına
ve Yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.
Bu kapsamda Üniversitemizde öğrencinin kabulüne ilişkin süreçlerde açık ve tutarlı
kriterlerin uygulanması amacıyla, Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği, Amasya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul
Yönergesi, Özel Yetenek Sınav Yönergesi, Amasya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci
Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi, Amasya Üniversitesi Özel Öğrenci
Yönergesi, ile Amasya Üniversitesi Çift Anadal (İkinci Lisans) ve Yandal Programı
Yönergesi Senato tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
✓ Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir
yöntem izlenmektedir?
2016-2017 akademik yılında Üniversitemize yeni gelen öğrenciler için fakülteler ve
yüksekokullar bazında oryantasyon programları düzenlenmiştir. Oryantasyon programlarıyla
çoğunluğu il dışından gelen, ailelerinden yeni ayrılan öğrencilerimize Amasya ilini ve
Üniversitemizi tanıtmak, onları çeşitli konularda bilgilendirmek; şehirde karşılaşacakları
birtakım problemlere karşı farkındalık yaratmak, kendilerini güvende hissedebilecekleri
ortamı sağlamak amaçlanmaktadır.
Yapılan oryantasyon programlarına öğrencilerin yanı sıra birçok akademik ve idari
personel de katılmaktadır. Ayrıca akademik birimlerimizce bu doğrultuda danışmanlık
hizmetleri sunulmaktadır.
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✓ Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin
programdaki akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirilmektedir?
Başarılı öğrenciler; çift anadal programlarına müracaat hakkına sahiptirler. (Amasya

Üniversitesi Çift Anadal (İkinci Lisans) ve Yandal Programı Yönergesi)
Bölümlerine en yüksek puanla giren öğrenciler ödüllendirilmektedir. Dönem
sonrasında düzenlenen diploma törenlerinde diğer öğrencilerimizi özendirmek ve başarı
çıtamızı yükseltmek adına dereceye giren öğrencilerimize çeşitli ödüller verilmektedir.
✓ Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde
sunulmakta ve akademik gelişimleri nasıl izlenmektedir?
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, ön
lisans/lisans/yüksek lisans eğitim öğretim programlarının tüzük, yönetmelik ve yönergelerle
belirlenen amaç ve ana ilkeleri doğrultusunda, Amasya Üniversitesi öğrencilerine verilecek
akademik danışmanlık hizmeti ile ilgili uygulama esaslarını belirlemek ve danışmanlık
hizmetlerinin örgütlenmesinde ve uygulanmasında fakülte/yüksekokul/enstitü yönetimi,
bölüm başkanları, öğrenci danışmanları ve öğrencilerin uyması gereken ilkeleri saptamak
amacıyla, Amasya Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9. maddesi ile 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 22. ve 47. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
“Amasya Üniversitesi Öğrenci Koordinatör/Danışmanlık Yönergesi” Üniversite Senatosu
tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Üniversitemiz öğrencilerine yönelik akademik danışmanlık hizmetleri yönetmelik,
yönerge ve etik kurallar çerçevesinde yerine getirilmektedir. Ayrıca akademik başarının
arttırılması adına eğitim-öğretim dönemi boyunca akademik danışmanlar öğrencilerimize ders
seçimlerinde, staj yeri bulma, işyeri eğitimi için işyerleri bulma ve tüm duyuruları iletme gibi
konularda destek vermektedir.
Öğrencilerin akademik gelişimi danışman tarafından gerek öğrencilerle iletişim
kurularak, gerekse Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığıyla ulaştığı verilerle (devam/devamsızlık
durumu, not takibi vb.) izlenmektedir. İlgili birimler tarafından görevlendirilen danışmanlar
öğrencinin akademik durum takibinin yanında mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik
uygulamalar ve üst programlara (lisans, yüksek lisans, doktora) yönlendirilmesine katkıda
bulunur. Danışman bu işlemleri öğrenci mezun oluncaya kadar sürdürür.
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✓ Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma
denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmakta mıdır?
“Amasya Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS/AKTS) Uygulama
Yönergesi” Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında yüksek öğrenim alanında öğrenci
hareketlerini kolaylaştırmak ve öğrencilerin kendi ülkelerinde aldıkları eğitimin diğer
ülkelerde tanınmasına yönelik olarak, Amasya Üniversitesinin Ön Lisans, Lisans ve
Lisansüstü programlarında eğitim gören Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin
akademik başarılarını belgelendirmek üzere not çizelgesi (Transkript) ve AKTS diploma
eklerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek üzere Üniversitemiz Senatosunun
22.06.2011 tarihli ve 2011/53 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Ayrıca öğrenci bilgi paketleri
güncellenmekte olup, diploma ekleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Erasmus + programına ilişkin işleyişi düzenlemek üzere “Amasya Üniversitesi Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus + Programı Yönergesi” Üniversitemiz
Senatosunun 30.12.2016 tarihli ve 2016/137 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yönerge;
“Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları” arasında yer alan ve yüksek öğretim ile ilgili
Erasmus + Programları kapsamında Amasya Üniversitesi ile bu programlara dahil olan
üniversiteler ve diğer yüksek öğretim kurumları ve işletmeler arasında öğrenciler (Ön Lisans,
Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora) için öğrenim ve staj hareketliliği, akademik personel
için ders verme hareketliliği ve bütün personel için eğitim alma hareketliliği konularını
düzenlemektedir. Üniversitemizde değişim programları ile ilgili olarak iki rektör yardımcısı
sorumlu

olup,

bölüm başkanları

bu değişim

programlarının

koordinatörü olarak

görevlendirilmiş ve bu doğrultuda öğrencileri bilgilendirecek toplantı ve çalışmalar
yapılmaktadır. Öğrenciler koordinatörlükler aracılığıyla bu değişim programlarına teşvik
edilmekte

olup,

farklı

eğitim

kurumlarında

(Ulusal/uluslararası)

eğitim

almaları

sağlanmaktadır.

C.4 Eğitim-Öğretim Kadrosu
✓ Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve
nitelikte akademik kadro bulunmakta mıdır?
Üniversitemize alımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Devlet Personel
Başkanlığının kadro izinleri doğrultusunda yapılmaktadır. Eğitim-öğretim sürecini etkin bir
şekilde yürütmek üzere yeterli sayıda nitelikli akademik kadro oluşturulmaya çalışılmakla
birlikte, kadro izinleri ölçüsünde atama yapıldığından, öğretim elemanı sayısı Mimarlık ve
Teknoloji Fakültelerinin bazı bölümlerinde istenilen düzeye ulaşamamıştır. Bu nedenle bu
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bölüm ve programlarda eğitim-öğretimin etkin bir şekilde yürütülmesi için öğretim üyelerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut durumu geçici olarak ortadan kaldırmak adına Üniversitemize
ders vermek amacıyla dışarıdan alanında uzman ve yetkin kişiler davet edilmektedir.
✓ Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili
süreçler nasıl yürütülmektedir?
Üniversitemizde bu süreçler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23’üncü, 25’inci
ve 26’ncı maddelerine dayanılarak hazırlanan ve YÖK Genel Kurulunun 15.02.2017 tarihli
toplantısında onaylanan “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesi” ve Üniversite Senatosunun 28.04.2014 tarihli ve 2014/53 sayılı kararı ile kabul
edilen “Amasya Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” doğrultusunda
yürütülmektedir.
Üniversitemizin bölüm veya programlarında ihtiyaç duyulan kadro talepleri Akademik
birimlerimizce Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmakta, değerlendirildikten sonra bu
talepler YÖK’e iletilmektedir.
✓ Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme
usulleri nasıl gerçekleştirilmektedir?
Kadrolu öğretim elemanları tarafından doldurulması mümkün olmayan dersler için
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine istinaden, konusunda uzmanlığı ile
tanınan bazı meslek mensuplarından ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu Kararı ve
Rektör Onayı ile dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilmektedir.
✓ Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri
(çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl
güvence altına alınmaktadır?
Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri
(çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi Fakülte,
Yüksekokul,

Enstitü

ve

Meslek

Yüksekokullarımızın

Bölüm

Başkanlıklarınca

ve

Üniversitemiz Yönetim Kurulunca güvence altına alınmaktadır.
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✓ Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim
becerilerini iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?
Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini
iyileştirmek için yurtiçi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım desteği Üniversitemizce
belirlenen şartları taşımak koşulu ile sağlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde Bilimsel
Araştırma Projeleri (BAP) Birimi eğitim-öğretim kadrosundaki personelimize kurullarımızın
kabul etmesi şartıyla proje desteği vermektedir. Bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilmek için
bilimsel yayınların veri tabanlarına erişim olanaklarımız mevcut olup, süreli yayın
abonelikleri, kitaplar temin edilmektedir. Birimlerimizde görev yapan eğitim-öğretim
kadrosunun akademik seminer programlarına iştirakleri sağlanmakta ve Üniversitemizce
mesleki gelişimin iyileşmesi adına ulusal ve uluslararası sempozyum kongre ve çalıştay gibi
çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.
✓ Eğitim-öğretim

kadrosunun

eğitsel

performanslarının

izlenmesi

ve

ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar mevcut mudur?
Amasya

Üniversitesi

2015-2019

Stratejik

Planında

“Yaşam

Boyu

Eğitim

Programlarının Güçlendirilerek Akademik Personelin Kendini Geliştirmesini Sağlamak”
hedefi kapsamında eğitim-öğretim kadrosunun eğitim-öğretimle ilgili eğitim ve gelişimleri
konusunda

çalışmalar

devam

etmekte

olup,

eğitim-öğretim

kadrosunun

eğitsel

performanslarının öğrencilerden alınan geribildirimler ve değerlendirmeler aracılığıyla
izlenmesi ve belirlenecek kriterler üzerinden bir ödül sistemi geliştirilmesi planlanmaktadır.
✓ Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitimöğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına
almaktadır?
Amasya

Üniversitesi

olarak

akademik

kadronun

niceliksel

ve

niteliksel

sürdürülebilirliğini sağlamak için eğitim-öğretim altyapısının geliştirilmesi anlamında
yenilikçi, çağın ve teknolojinin gelişimine entegre olmuş çalışmalar yapılmakta, motivasyon
artırıcı teşvikler sağlanmakta ve ödüllendirme sisteminin yerleştirilebilmesi için projeler
geliştirilmektedir.

Amasya Üniversitesi –Kurum İç Değerlendirme Raporu (2017)

20

C.5 Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
✓ Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik,
bilgisayar laboratuvar, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye,
klinik, laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli
ve uygun donanıma sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır?
Kurumda önceden var olan öğrenme ortamları sürekli olarak gözden geçirilmekte,
yeni inşa edilecek olanlar ise bütçe imkânları çerçevesinde yeterli ve uygun donanıma sahip
olacak şekilde tasarlanmaya çalışılmaktadır. 2015-2019 Stratejik Planında eğitim-öğretimin
etkinliğini arttırma amacına uygun çeşitli hedef ve stratejiler belirlenmiş olup çalışmalar bu
doğrultuda sürdürülmektedir.
✓ Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı teşvik edilmekte midir? Kurumda ne tür
teknolojiler kullanılmaktadır?
Kurumun ilk amacı, yeni teknolojilerin kullanımını teşvik ederek, altyapı ve
kaynakların geliştirilmesini sağlamak, eğitim ve öğretim kalitesini artırmaktır. Bu amaca
ulaşmak için Stratejik Planımızda beş hedef oluşturulmuştur. Birimlerde akıllı tahtalar,
projeksiyon cihazı ve internet erişimi bulunmaktadır. Ayrıca uygulamalı eğitim veren
birimlerdeki laboratuvarlarımızda yeni teknolojiye uygun donanımlar yer almaktadır.
Teknolojik gelişmeler akademik birimlerimizce takip edilmekle birlikte, Bilgi İşlem Daire
Başkanlığımızca yapılan çalışmalar ve destekler iş birliği çerçevesince gerçekleştirilmektedir.
✓ Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler
sağlanmaktadır?
Stratejik Planımızda “Öğrenci Odaklı Eğitim Sistemi ile Öğrencilerin Başarılarını ve
Motivasyonlarını Artırmak” amacı altında yer alan “öğrencilerin mesleki alanda kendilerini
geliştirebilecekleri ortamlar yaratmak” hedefi gündeme alınmış ve bu doğrultuda çalışmalar
yapılmıştır. Bu kapsamda öğrencilere yönelik olarak kariyer günleri ve çeşitli teknik geziler
düzenlenmektedir. Öğrenciler zorunlu staj dışında isteğe bağlı staja teşvik edilmektedir.
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde düzenlenen eğitim faaliyetleri
aracılığıyla tüm öğrencilere ilgilerine yönelik olarak mesleki gelişim ve kariyer planlamasıyla
ilgili eğitim alma imkanı sunulmaktadır.
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✓ Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini
gerektiren programlar için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?
Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren
programlar için kurum dışı destek bileşenleri akademik birimlerimizin teklifi ve Rektör onayı
ile paydaşlarımız ile imzalanan protokoller ile sağlanmaya çalışılmaktadır.
✓ Öğrencilere

psikolojik,

rehberlik,

sağlık

hizmeti

vb.

destek

hizmetleri

sunulmakta mıdır?
Üniversitemizde öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
tarafından verilmektedir. Öğrencilerimiz gerek eğitim-öğretim hayatlarında gerekse gündelik
yaşamlarında karşılaştıkları her türlü sorunun çözümü ile ilgili olarak bu birim bünyesinde
çalışan alanında uzman kadrolu personellerimizden yardım almaktadırlar. Üniversitemiz
öğrencileri karşılaştıkları küçük sağlık vakaları ile ilgili sorunlar için kadrolu hemşiremizden
destek almaktadırlar. Büyük vakalar için Üniversitemizin Araştırma ve Uygulama
Hastanesinden sağlık hizmeti alabilmektedirler. Ayrıca engelli öğrencilerimiz için
“Yükseköğretim Kurumları Özürlü Öğrenciler Yönetmeliği” uyarınca “Engelsiz Üniversite
Birimi” kurulmuştur. Burada engelli öğrencilerimizin sorunlarının çözümü için rehberlik ve
danışmanlık hizmeti verilmektedir. Üniversitemizin web sitesinde de engelli öğrencilerimizin
gerektiğinde faydalanabilmeleri için internet sayfası ve görme engelli öğrencilerimiz için sesli
kitap okuma salonu bulunmaktadır.
✓ Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor
alanları, teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?
Üniversitemizde, öğrencilerimizin kullanımına yönelik tesisler, yemekhane, kantin,
spor alanları, bilgisayar ve diğer teknik laboratuvarlar, yüzme havuzları, 24 saat açık okuma
salonları ve çalışmalarını sergileyebilecekleri çalışma ve etkinlik alanları mevcuttur.
✓ Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde
desteklenmektedir?
Üniversitemizde sosyal kültürel ve sportif faaliyetler Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı tarafından bütçe ve fiziki imkânlar dâhilinde yürütülmektedir. Sağlıklı yaşam
merkezlerinde spor yapma alışkanlığı kazanmaları teşvik edilmektedir. Çeşitli spor
branşlarında kendilerini geliştirebilecekleri spor salonları ve etkinlik alanları mevcuttur.
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Üniversitemizde faaliyet gösteren toplam 50 öğrenci kulübü mevcut olup, kulüpler
bünyesinde yapılan bütün sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler Üniversitemiz Öğrenci
Faaliyetleri Birimi tarafından desteklenmektedir.
Üniversitemizde bahar şenlikleri kapsamında bütün birimlerimizin katılımıyla pek çok
spor branşında etkinlikler yapılmakta ve başarılı olan takımlar ödüllendirilmektedir. Ayrıca
üniversiteler arası spor müsabakalarına çeşitli branşlardaki takımlarımız Üniversitemizi temsil
etmektedir.
✓ Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler
gibi) yeterli ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini nasıl
sağlamaktadır?
Üniversitemizde özel yaklaşım gerektiren öğrencilerimize yönelik yönergeler mevcut
olup, işleyiş bu yönergelere uygun olarak yürütülmektedir. Bunun dışında ayrıca Engelsiz
Üniversite Birimi, Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu, Yabancı (uluslararası) Öğrenci
Ofisi, Erasmus Ofisi, Mevlâna Ofisi, Farabi Ofisi vb. birimler aracılığı ile de destek
sağlanmaktadır.
✓ Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence
altına alınmaktadır?
Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği öğrenci talepleri, geri
bildirimler ve dış paydaşların görüşleri çerçevesinde düzenlemeler yapılmakta olup, eğitimöğretim süreci boyunca ilgili birimler tarafından akademik, idari personelle ve öğrencilerle
sürekli iletişim kurularak güvence altına alınması sağlanmaktadır.

C.6 Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
✓ İç paydaşlar (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve
meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?
İç ve dış paydaşlarımızın programların izlenmesi ve güncellenmesine katılımı ilgili
birimin bölüm başkanlıkları kanalıyla sağlanmaktadır. Paydaşlardan alınan görüş ve öneriler
mümkün oldukça sürece entegre edilmektedir.
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✓ Gözden

geçirme

faaliyetleri

ne

sıklıkta,

nasıl

ve

kimler

tarafından

yapılmaktadır? Katkı veren paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar
verme sürecinin hangi aşamalarına katılabilmektedir?
Üniversitemiz ilgili kurullarınca Stratejik Planımızda belirlenen paydaşların görüş ve
önerileri alınmakta ve böylece sürece dâhil edilmeleri sağlanmaktadır. Bu hususu gelişmeye
açık alan olarak düşünmekteyiz ve paydaşların karar verme aşamalarına katılabilme hususunu
önemsemekteyiz.
✓ Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için
nasıl kullanılmaktadır?
Programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesine yönelik gözden geçirme
faaliyetleri sonuç bilgileri akademik birim kurulları tarafından belirlenmekte olup iç ve dış
paydaşlardan değerlendirme sonuçlarının alınabilmesini önemsemekle birlikte gelişmeye açık
alan olarak görmekteyiz.
✓ Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve
toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?
Kurumumuz eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaşma düzeyini iç ve dış
paydaşlarımızdan alınan veriler ışığında hazırlanan performans sonuçları tablosu aracılığıyla
ölçmektedir. Ölçüm sonuçları ve değerlendirmeler yıllık faaliyet raporlarında izlenmektedir.
Programların öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verme düzeyinin ölçümünde, mevcut
öğrencilerimize yönelik uygulanan anketler, Mezun Bilgi Sistemi aracılığıyla mezun olan
öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşler, onların iş hayatındaki başarıları ve kariyerleri
anlamında elde ettikleri kazanımlar veri sağlamaktadır.
✓ Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl
güvence altına alınmaktadır?
Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütler ilgili
birimlerimizin kurulları tarafından güvence altına alınmaktadır.
D.

Araştırma ve Geliştirme
Amasya Üniversitesinde gerçekleşen araştırma ve geliştirme faaliyetleri; araştırma

stratejisi ve hedefleri, araştırma kaynakları, araştırma performansının izlenmesi ve
iyileştirilmesi olarak incelenmektedir.
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Amasya Üniversitesinin araştırma ve geliştirme alanındaki stratejik amacı; “Bilimsel
Araştırma Geliştirme ve Yayın Faaliyetlerini Artırmak ve Teşvik Etmek” olup bu amaca
yönelik hedefleri ise, “Bilimsel Araştırmaların Nitelik ve Nicelik Olarak Geliştirilmesini
Sağlamak,

Üniversitemizdeki

Bilimsel

Yayın

Faaliyetlerinin

Geliştirilmesi”

olarak

belirlenmiştir. İlgili araştırma stratejisi ve hedefleri; onuncu kalkınma planında belirlenmiş
olup, yıllık olarak düzenlenen Faaliyet Raporlarıyla hedeflerin gerçekleşme değerleri takip
edilmektedir.
Amasya Üniversitesi araştırma stratejisi çok boyutlu olup evrensel değerlere,
insanlığa, dezavantajlı gruplara ve bilime katkı sağlayacak projeler öncelikleri içinde yer
almaktadır.
Bu çerçevede, üniversite kurumlar arası araştırmalara önem vermekte olup bu
kapsamda AB projeleri, TÜBİTAK projeleri, Kalkınma Ajansı

destekli

projeler

yürütülmektedir. Üniversitenin öğretim elamanları BAP projelerine başvuru yapılabilmekte,
tüm sorularına ilgili birimce cevap verilmektedir. Araştırma merkezlerinde hem ulusal hem de
bölgesel kalkınma hedeflerini destekleyecek şekilde çalışmalar yapılmaktadır.
Üniversitemiz bünyesinde, özelde kurum personelini ve öğrencilerini yetiştiren,
genelde ise ülke ekonomisine katkı sağlayan ve toplumsal sorunlara çözüm üreten projeler
yürütülmektedir.
Bu süreçte, BAP Birimince projelere sağlanan destekler ölçüsünde, kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması konusunda ilgili birimlere danışmanlık hizmeti
verilmektedir.
2016 yılında 72 proje desteklenmiş olup proje dağılımı şu şekildedir;
•

Üniversitemizce desteklenen : 58

•

TÜBİTAK

:3

•

Avrupa Birliği

:4

•

Erasmus

:3

•

Bakanlık

:1

•

Farabi

:1

•

ÖYP

:1

•

Mevlana

:1
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Yapılan araştırmaların etik açısından uygunluğu ilgili etik kurul tarafından
denetlenmektedir. Bunun yanında 2013 yılından itibaren Üniversitemiz enstitüleri bünyesinde
oluşturulan intihal komisyonları tarafından lisansüstü çalışmalar intihal programları
aracılığıyla kontrol edilmektedir.
Araştırma fırsatları ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımı internet
üzerinden kurumun web sayfasından ve e-posta yoluyla yapılmaktadır. Dış kurumlardan gelen
ilgili yazılar personele duyurulmaktadır.
Amasya Üniversitesi şu an için bünyesinde var olan tüm Meslek Yüksekokulları,
Yüksekokullar ve Fakültelerdeki bölümlerde öğrencilerin dünya koşullarında eğitim
alabilmesine ve gerekli araştırmaları yapmaya yönelik önemli bir fiziki ve teknik alt yapıya
sahip olmasının yanı sıra laboratuvarlarda uluslararası alanda bilimsel araştırmalar
yapılmasına olanak tanıyan yeterli düzeyde bir bilimsel alt yapıya da sahiptir.
Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve
Araştırma Merkezi 2013 yılında faaliyete girmiştir. Merkez Amasya Üniversitesi İpekköy
Yerleşkesinde bulunmaktadır. 3 kattan oluşan binası 1230 m2 kullanım alanında
laboratuvarlar, eğitim salonu ve çalışma ofislerini barındırmaktadır. Kadrosu Merkez
Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 3 uzman, 1 tekniker ve 2 teknisyen, 1 memur ve 1 hizmetli
olmak üzere toplam 10 kişiden oluşmaktadır.
Merkez bünyesinde bulunan cihazlar; fizik, kimya, biyoloji, çevre, malzeme, maden,
tıp, eczacılık, adli tıp, diş hekimliği gibi birçok dalda araştırmalara hizmet edebilecek
kapasitededir.
Merkezimizin temel amacı; üniversitelerimizde, kamu kuruluşlarında ve sanayide
çalışan araştırmacılar için modern analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma, eğitim
ve ölçüm merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini arttırmayı,
özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç
duydukları analiz isteklerini karşılamayı, bilimsel araştırmada hem Üniversitemizin hem de
diğer üniversitelerin araştırmalarına yardımcı ve öncü olarak uluslararası düzeyde ülkemizin
bilimsel verimliliğini artırmaktır.
Amasya Üniversitesi Merkez Laboratuvarı şu an için kendi kapsamında faaliyet
gösteren laboratuvarlar içinde dünyadaki en üst akreditasyon standardında akredite olmak için
hazırlıklarına devam eden bir merkezdir. Laboratuvarda bir kalite yönetim sistemi alt yapısı
01/03/2016 tarihi itibariyle kurulmuştur.
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Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi, "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardının gereksinimlerini karşılayan
deney sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için gerekli tüm faaliyet alanlarına ilişkin
yazılı dokümanlar oluşturulmuştur. Dokümantasyon sistemi, numunenin laboratuvara
kabulünden raporlama aşamasına kadar olan tüm faaliyetlere yönelik tüm prosedür ve
talimatların yazılı birer doküman olarak hazırlanması, kontrol edilmesi ve onaylanarak
yürürlüğe konulması ile bunların kullanılabilirliğinin ve devamlılığının sağlanması esasına
dayanır.
Laboratuvarın kalite politikası doğrultusunda kurulan Kalite Yönetim Sisteminin
sürekli gelişimini amaçlamaktadır. Kalite yönetim sisteminin etkinliği, kalite politikası, kalite
hedefleri, tetkik sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetleri, veri analizleri ve yönetimin
gözden geçirmeleri vasıtasıyla sürekli iyileştirilecektir.
Laboratuvarımızda kalite kontrol çalışmaları dış ve iç kalite kontrol çalışmaları olarak
iki ayrı kapsamda yürütülür. Öncelikle her analiz, yapısına ve amacına uygun olarak incelenir
ve uygulanacak kalite kontrol adımları belirlenir. Kalite kontrol çalışmalarında elde edilen
veriler, analiz sonuçlarında farklılık olup/olmadığının takibi istatistiksel metotlar uygulanarak
yapılır ve kayıt altına alınır.
Analiz sonuçları numune yönetim sistemi (Pegasoft) ile raporlanır, analistler
tarafından sonuçlar girilir. Analistler tarafından girilen sonuçlar Merkez Müdürü tarafından
onaylanır. Rapor formatları numune yönetim sisteminde tanımlanmıştır. Analiz raporları
müşterilere basılı olarak teslim edilir.
Merkez Laboratuvarı ayrıca gerekli hazırlıklarını tamamlayarak 04/08/2016 tarihinde
Toprak Analizleri Kapsam 1 de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilmiştir.
Üniversitemiz Merkezi araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ile akademisyenlerinin
ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik alt yapının büyük bir bölümünü dünya standartlarında
sağlamış bulunmaktadır.
Laboratuvarımız, bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına yönelik düzenlediği analiz desteği
ile yöre kalkınmasında ve üreticilerin ürünleri iç ve dış pazarlara sunmasında gerekli olan
analizlerin büyük bir bölümünü yapabilmektedir.
Ayrıca bölgenin güçlü olduğu tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan AR-GE
çalışmaları için de önemli bir alt yapı oluşturulmuş bulunmaktadır.
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D.1 Araştırma Stratejisi ve Hedefleri
✓ Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından
gerçekleştirileceği belirlenmiş midir?
Üniversitemizin 2015-2019 Stratejik Planında; Kurumumuzun araştırma stratejisi,
hedefleri ve bu hedeflerin hangi birimler tarafından gerçekleştirileceği belirlenmiştir.
Üniversitemizin araştırma ve geliştirme alanları belirlenirken, ülkemizin ve yakın
çevremizin gereksinimlerinin göz önüne alınmasına özen gösterilmektedir. Bu doğrultuda,
bölgesel ve toplumsal koşul ve ihtiyaçlar çerçevesinde çeşitli araştırma merkezleri
kurulmuştur.
✓ Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri nelerdir? Bu hedefler nasıl
belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir?
Üniversitemizin 2015-2019 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç ve Hedefler
bölümünün 3 numaralı stratejik amacı kurumumuzun araştırma stratejisi ve hedefini ortaya
koymaktadır. Buna göre; plan dönemi boyunca (2015-2019) hem bilimsel araştırma
faaliyetlerini geliştirme hem de yayın faaliyetlerini artırmak ve teşvik etmek amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda gerekli stratejik hedefler ile faaliyetler/göstergeler alt başlıklarla yer
almıştır. İlgili araştırma stratejisi ve hedefleri; komisyonca belirlenmekte olup, yıllık olarak
düzenlenen Faaliyet Raporları ile göstergelerin gerçekleşme değerleri periyodik olarak
izlenmektedir.

✓ Kurumun araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak mı ya da tek bir
araştırma alanına yönelik olarak mı ele alınmıştır? Kurumun temel araştırma ve
uygulamalı araştırmaya bakışı nasıldır?
Genel olarak üniversiteler de yapılan araştırmalar “temel araştırmalar” ve “uygulamalı
araştırmalar” olarak ikiye ayrılır. Temel araştırmalar, üniversitelerin gerçeği araştırma ve
objektif eleştiri fonksiyonlarının bir gereğidir. Üniversitemizde araştırma ve geliştirme
çalışmalarında,

önceliğin

hangi

konuda

olması

gerektiği

yönünde

bir

çalışma

bulunmadığından “araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği” beklenen düzeyin
altındadır. Bu bağlamda, proje hazırlığı yapılırken, öncelikli konuların belirlenmesine yönelik
çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca araştırma ve geliştirmeye aktarılan maddi
kaynağın beklenen düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin
daha güçlü olması ve beklenilen düzeyin üzerine çıkabilmesi için ayrılan miktarın artırılması
gerekmektedir.

Kalkınma

Bakanlığı

tarafından

desteklenen

Amasya Üniversitesi –Kurum İç Değerlendirme Raporu (2017)

Merkezi

Araştırma
28

Laboratuvarının ve Tıp Fakültesinin döner sermayesinin kurulması ile araştırma ve geliştirme
olanaklarının ve kaynaklarının artması beklenmektedir.
✓ Kurum, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde
bulunmakta mıdır?
Amasya Üniversitesi olarak ilimizin ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çözümler
getirmek ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak öncelikli amaçlarımızdan biri olmakla
birlikte, Kurumumuz bu anlamda ilimize ve bölgeye gerekli katkıyı sağlamak konusunda
gerekli çalışmaları yürütmekte ve desteklemektedir.
✓ Araştırmada öncelikli alanlarda UYGAR merkezleri var mı? Varsa bu
merkezlerin hedefleri belirlenmiş, çıktıları izlenmekte ve değerlendirilmekte midir?
2016 yılı itibariyle Üniversitemiz bünyesinde yer alan Uygulama ve Araştırma
Merkezlerine Tablo 1’de ayrıntılı biçimde yer verilmiştir.
UYGAR Merkezlerinin hedefleri Birim Stratejik Planlarında yer almakta olup;
çıktıları yıllık olarak hazırlanan raporlar yoluyla Üniversitemizce izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Üniversitemizde araştırma alanlarıyla ilgili olarak iç ve dış paydaşların
önerileri doğrultusunda bilimsel toplantılar düzenlenmektedir.
✓ Araştırmada öncelikli alanları ile ilgili, iç ve dış paydaşların önerileri
doğrultusunda, bilimsel ve/veya sektörel toplantılar düzenlemekte midir?
Üniversitemizin araştırma ve geliştirme alanları belirlenirken, ülkemizin ve yakın
çevremizin gereksinimlerinin göz önüne alınmasına özen gösterilmektedir.
Bu doğrultuda, bölgesel ve toplumsal koşul ve ihtiyaçlar çerçevesinde çeşitli araştırma
merkezleri kurulmuştur. Bu doğrultuda bilimsel ve sektörel toplantılar düzenlenmektedir.
✓ Kurumun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim,
topluma hizmet) arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? Buna yönelik bir stratejisi
var mıdır?
Üniversitemizin araştırma faaliyetleri ile diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim)
arasında çok yönlü bir etkileşim bulunmaktadır. Bir taraftan araştırma faaliyetleri kapsamında
ulusal veya uluslararası toplantılara öğretim üyelerinin katılımları verilen desteklerle teşvik
edilirken, diğer taraftan UYGAR merkezler aracılığıyla topluma hizmet verilmektedir.
Üniversitemizin toplumla bütünleşmesi bu yolla sağlanmaktadır. Örneğin AÜSSAM Amasya
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Üniversitesine bağlı sosyal ve stratejik araştırmalar birimidir. Merkez, Üniversitemizin bir
araştırma birimi olmasının yanında halkımızla bilgi alışverişinin de önemli bir ayağıdır.
Küresel veya yerel tüm sorunların tartışıldığı ve akademik cevapların alındığı önemli bir
merkezdir. Sağlıktan temel fen bilimlerine, sanattan kültüre tüm konularda fikir alışverişi için
bir platformdur. Tüm halkımızın rahatça ulaşabileceği bir merkez binası ile hizmet
vermektedir. Üniversite yerleşkesi dışında daha kolay erişilebilecek bu merkez ile halkımızın
ilahiyattan edebiyata; fenden sağlığa pek çok sorusuna cevap verme imkânı bulmaktayız.
Merkezimiz, Kafkasya ve Balkanlar başta olmak üzere tüm ülkelerin geçirdiği değişimleri
incelemekte ve yüksek lisans, doktora öğrencilerimizin araştırma faaliyetlerine zemin
hazırlamaktadır. Kurumun ana stratejilerinden birisi araştırma faaliyetleri yanında topluma
azami oranda hizmetin verilmesidir.
Eğitim Fakültesi (Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi) Fen-Edebiyat
Fakültesi (Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ) ve İlahiyat
Fakültesi (Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi) bünyesinde çıkarılan dergiler ile
diğer akademik birimlerimiz bünyesinde çıkarılan haber bültenleri aracılığıyla birimin eğitimöğretim faaliyetlerine katkı sağlanmakta ve kamuoyuna bu faaliyetler hakkında bilgi
verilmektedir.
✓ Kurum, araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma
faaliyetlerini

desteklemekte

midir?

Bu

tür

araştırmalara

uygun

platformlar

geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve
değerlendirmektedir?
Kurulan çeşitli diyaloglar ile hem kamu hem özel sektörün mevcut ve olası ihtiyaçları
doğrultusunda faaliyetler desteklenmektedir. Bölge halkı ile iş birliğini geliştirici kurs, panel,
söyleşiler yapılmaktadır. Alınan karar ve uygulamalarda paydaş görüşlerine sıklıkla
başvurulmaktadır. Sanayi kuruluşları belirli aralıklarla ziyaret edilmekte ve laboratuvar analiz
ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin Amasya
Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Suluova Ziraat Odası
arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır. Amasya Suluova Şeker Fabrikası ile ikili iş birliği
protokolü imzalanmıştır.
Üniversitemiz araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma
faaliyetlerini desteklemektedir. Bu bağlamda ulusal çapta TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, bölgesel olarak da OKA
(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) vb. kurumlarla ortak araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.
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✓ Kurum, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli
araştırma faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu tür araştırmalara uygun platformlar
geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve
değerlendirmektedir?
2015-2019 Stratejik Planında “Altyapı ve Kaynakların Gelişimini Sağlayarak Eğitim
ve Öğretimin Kalitesini Artırmak” amacı altında “disiplinler arası eğitimin niteliksel ve
niceliksel olarak geliştirilmesi” hedefi yer almaktadır.
Bu bağlamda Enstitüler bünyesinde teknoloji ve inovasyon, biyoteknoloji, bilgi
teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi disiplinler arası lisansüstü programlar açılmıştır. Bu
programların

disiplinler

arası

araştırmalara

çok

verimli

bir

zemin

oluşturacağı

düşünülmektedir.
✓ Kurum, yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri
arasında nasıl bir bağ kurmaktadır?
Stratejik Planımız Amaç 5’te bölgenin ve ülkenin bölgesel kültürel ekonomik ve
sosyal yönden gelişimini sağlamak için üzere Üniversitemiz dış paydaşlarla iş birliğini
artırmak, çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı geliştirerek bölgenin kalkınmasına katkı
sağlayacak kendi araştırma stratejilerini oluşturmak ve ilgili paydaşlarla bağlantılar kurarak
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
✓ Yapılan araştırmaların bölgesel/ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik ve
sosyo-kültürel katkısı var mıdır? Nasıl teşvik edilmektedir?
Üniversiteler son yıllarda bölgesel kalkınmanın önemli bir dinamiği olarak
değerlendirilmekte olup, bulundukları bölgeye ciddi anlamda ekonomik ve sosyo-kültürel
katkıları bulunmaktadır. Sağlık, iletişim, refah seviyesinin artması ve eğitim oranlarında artış,
bu katkılardan sadece birkaçını oluşturmaktadır.
Amasya Üniversitesi ailesi olarak bölgenin ve ülkenin bilimsel, kültürel, ekonomik ve
sosyal

yönden gelişimini sağlamak stratejik amaçlarımızdan olup bu hedefimizi

gerçekleştirmek için akademisyenlerimizin bu anlamda bütün bilimsel araştırma projelerine
bütçe imkânlarımızla destek sağlanmaktadır.
✓ Kurumun, araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili girişimleri (Etik
Komisyonu, İntihali önlemeye yönelik özel yazılımlar, vs.) var mıdır?
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İç kontrol çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleşen “Amasya Üniversitesi Etik
İlkeleri” Üniversite Senatosunun 26/11/2015 tarihli ve 2015/04 sayılı kararı ile kabul
edilmiştir. Akademik etik olarak “İntihal” konusu etik dışı davranış olarak benimsenmiştir.
Üniversitemizde araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili olarak Amasya Üniversitesi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca Enstitülerde intihal
komisyonları mevcuttur. Üniversitemizde intihali önlemeye yönelik iThenticate, Turnitin ve
Urkund gibi yazılımlar kullanılmaktadır. Araştırma projelerine verilen desteklerde yurt içi ve
yurt dışı kurallarımız mevcut olup akademisyenlerimiz bu anlamda teşvik edilmeye
çalışılmaktadır.
✓

Araştırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) ödüllendirilmekte

midir?
Milli Eğitim Bakanlığının 24.11.2016 tarihli ve 13271644 sayılı yazısı üzerine
27.12.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Akademik Teşvik Ödeneği
Yönergesi” kapsamında Üniversitemiz bünyesinde teşvik almaya hak kazanan öğretim
elemanlarımızın “Ortalama Teşvik Puanı” hesaplanacak ve ortalamanın üzerinde kalan
öğretim elemanlarımızın, 2017 yılı içerinde alanlarında uluslararası hakemli bir kongre,
sempozyum, panel gibi yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere sözlü sunumla
katılmaları durumunda, ilgili birimlerince değerlendirilerek uygun görülmesi halinde bütçe
sınırlılıkları ve tasarruf tedbirleri dikkate alınarak desteklenebilecektir. Söz konusu
görevlendirmelerde, Maliye Bakanlığı tarafından 25.01.2017 tarihinde yayınlanan tasarruf
tedbirleri dikkate alındığından yol hariç (bir gün öncesi, bir gün sonrası), iki gün ile sınırlı
olmak kaydıyla toplam dört gün için ilgili mevzuat çerçevesinde harcırahları ödenecektir.
Ödemeler, bütçe imkânları dâhilinde 5.000 TL’yi geçmeyecektir. Üniversitemizde 2016 yılı
için Akademik Teşvik Yönergesi kapsamında yapılan değerlendirmelerde “Ortalama Teşvik
Puanı” 57,31 olarak hesaplanmıştır.
Herhangi bir Avrupa Birliği Projesi olan akademisyenlerimiz, 2017 yılı içerinde
alanlarında uluslararası hakemli bir kongre, sempozyum, panel gibi yurt dışında düzenlenen
bilimsel etkinliklere sözlü sunumla katılmaları durumunda, aynı koşullar altında
Üniversitemiz tarafından desteklenecektir.
Tübitak destekli projelere müracaat edip, geçer seviyede puan alan ancak mali
sebeplerden dolayı desteklenemeyen Tübitak başvurularının, burs giderleri hariç tutulmak
suretiyle, geri kalan kısmı Üniversitemiz tarafından desteklenmektedir.
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Bilimsel yayınlarından dolayı TÜBİTAK’tan ödül alan akademisyenlere, aldıkları
ödül miktarı kadar destek Üniversitemiz tarafından sağlanmaktadır.
Ayrıca

ekonomik

ve

sosyo-kültürel

katkısı

olan

araştırma

gerçekleştiren

akademisyenlere başarı belgesi plaket vs. verilmektedir.
✓ Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı yapılmakta mıdır?
Araştırma fırsatları ile ilgili her türlü bilgi paylaşımı BAP Birimi koordinatörlüğünde
basın yayın birimimizin desteğiyle sağlanmaktadır.
✓ Verilen doktora derecelerinin çeşitliliği ve doktora öğrencilerinin yurtiçi ve
yurtdışı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak işe başlama oranları takip ediliyor mu?
Kurum tarafından verilen doktora derecesi ile akademik ortamda iş bulan öğrencilerin
oranı nedir?
Üniversitemizde Fizik, Biyoloji, Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği
alanlarında olmak üzere 4 doktora programımız mevcut olup gelişmeye açıktır. Henüz
mezuniyet aşamasında öğrencimiz bulunmadığından Üniversitemiz bünyesinde doktora
öğrencilerine yönelik bir takip sistemi mevcut olmamakla birlikte gelişmeye açık bir alan
olarak düşünülmektedir. İleride bu konuda bir takip sistemi geliştirilmesi planlanmaktadır.
✓ Kurum, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik
altyapının ve mali kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik
politikalara sahip midir?
Altyapı ve kaynakların gelişimini sağlayarak eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak
Stratejik Planımızda birinci amacımız olup, eğitim ve öğretime yönelik teknolojik altyapı ve
donanımı geliştirmek birinci hedefimizdir. Bu amaca ulaşmak için 6 hedef belirlenmiştir.
Dolayısıyla

bu

kapsamda

Stratejik

Planımızdaki

misyonumuza

uygun

politikalar

oluşturulmuştur.
✓ Kurum, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik
olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?
Üniversitemiz, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik
olarak sürdürülebilirliğini çeşitli teşviklerle (BAP destekleri, yayın teşviki, kongre katılımı,
akademik teşvik ödülleri verme vb. desteklerle) güvence altına almaya çalışmaktadır.
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D.2 Araştırma Kaynakları
Amasya Üniversitesi şu an için bünyesinde var olan tüm Meslek Yüksekokulları,
Yüksekokullar ve Fakültelerde öğrencilerin dünya koşullarında eğitim alabilmesine yönelik
önemli bir fiziki ve teknik alt yapıya sahip olmasının yanı sıra laboratuvarda uluslararası
alanda bilimsel araştırmalar yapılmasına yeterli düzeyde bir bilimsel alt yapıya da sahiptir.
Bunun yanında bazı fakültelerde kurulan çok yüksek bütçeli ve önemli cihaz alt yapıları aynı
zamanda üniversitedeki tüm bilim adamlarına açık olarak çalışmaktadır. Araştırmacılar
yapmış oldukları çalışmalarında dünya standartlarında bir takım analiz ve cihaz alt yapısına
ihtiyaç duyduğunda Üniversitemiz bünyesindeki Kalkınma Bakanlığı ile iş birliği halinde
kurulan ve şu andaki teknoloji alt yapısı 10 milyon lirayı bulan ve tamamı uluslararası
sertifikalı uzmanlarca işletilen Merkez Laboratuvardan hizmet alarak çalışmalarını
gerçekleştirebilmektedir. Amasya Üniversitesinde BAP Birimi olarak araştırmacıların,
bilimsel çalışmalarında gereksinim duydukları hemen tüm ihtiyaçları çok kısa bir sürede
karşılanabilmektedir. BAP Komisyonu çok farklı kalemlerde akademisyenlere ait her türlü
ihtiyaçlara yönelik destek vermektedir. Akademisyenlerin destek başvuruları, kurulan özel bir
otomasyon sistemi üzerinden yapılmakta, tüm proje burada takip edilmekte, aynı zamanda
proje çıktıları düzenli olarak izlenmektedir.

Akademisyenlerin yeni destek başvurularında,

daha önce destek alarak yapmış oldukları çalışmaları uluslararası platformda yayın haline
getirmeleri, ayrıca yapılacak yayının SCI, SSCI, AHCI indeksleri kapsamında olması
istenmektedir. Amasya Üniversitesi olarak akademisyenlerin dış destekli projelere başvuruları
ilave proje başvurusu, aynı zamanda akademik performans ödemeleri ile sürekli olarak
desteklenmektedir. Ayrıca akademisyenlere kurum içi ve dışından gelen eğitimciler ile proje
yazma eğitimleri verilmektedir. Bu sayede özellikle son 3 yılda dış destekli proje gelirleri
yaklaşık 20 kat artmış durumdadır. Akademisyenlerimiz için bilgisayarlarında bilimsel
araştırmalarında kullandıkları tüm yazılımların lisanslı sürümleri açık erişime açılmıştır.
Üniversitenin kurulu bilimsel ve teknolojik alt yapısı akademisyenlerce yapılan alt yapı
projeleri, dış kaynaklı projeler ve döner sermaye gelirleri kullanılarak sürekli iyileştirilmekte
ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.
✓ Kurumun fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri
kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve yeterli midir?
Bütçe imkânları ölçüsünde BAP için ayrılan kaynaklar, teknolojik altyapı fonksiyonu
altında yer alan yılı bütçesindeki rakamlar ile Üniversitemiz ve Tıp Fakültesi döner sermaye
kaynaklarından aktarılan miktarlardan oluşmaktadır. Üniversitemizin fiziki/teknik altyapısı ve
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mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için kısmen
uygun ve yeterlidir. Kaynaklarımızın artırılması gelişmeye açık bir alan olarak
düşünülmektedir.
✓ Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler
mevcut

mudur? Bu kriterler

nasıl

belirlenmekte ve hangi

sıklıkta gözden

geçirilmektedir?
Kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisi BAP yönerge, yönetmelik ve usul esaslar
çerçevesinde kaynak tahsislerine yönelik mali mevzuat çerçevesinde tahsis edilmekte ve
uygulama esnasında çıkan aksaklıkların giderilmesi yönünde sıklıkla kriterler gözde geçirilip
doğru uygulamalara yön verilmeye çalışılmaktadır.
✓ Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler mevcut ise
ne tür parametreler (kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, çok ortaklı/disiplinli
araştırmalar, kurumlar arası ve/veya uluslararası ortaklıklar, lisansüstü çalışmalar,
temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme, çıktı/performans vb.)
dikkate alınmaktadır?
Kurum içi kaynak tahsisine yönelik kaynak tahsis biçimi, ilgili yönerge, yönetmelik,
usul esaslar ile mali mevzuatta açık olup, Üniversitemiz misyonuna uygun olarak
kaynaklarımızı bölgenin ve ülkenin bilimsel, kültürel, ekonomik ve sosyal yönden gelişimini
sağlayacak şekilde ve Stratejik Planımız doğrultusunda önceliklerimizi ve temel değerlerimiz
ölçüsünde, performans ve çıktı odaklı olacak biçimde oluşturulabilecek projeler için kaynak
tahsisi sağlamaktayız.
✓ Kurum, kaynakların etkin/verimli kullanımını sağlamak ve ilave kaynak temin
edebilmek için iç/dış paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışından kaynak teminini nasıl
teşvik etmekte ve desteklemektedir?
Kurumumuz stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda her türlü iç ve dış
paydaşlarımızla iş birliği içerisinde, çalışarak teşviki düşünülen ve desteklenen diğer projeler
araştırılarak gerekli müracaatlar gerçekleştirilip proje teşviklerinin akademisyenler tarafından
başvuru yapılması yönünde teşvik edilerek desteklenmektedir. Örneğin, 2016 yılında OKA
tarafından desteklenen “Üretirken Öğreniyoruz” projesi gerçekleştirilmiş olup sonuçları
alınmaktadır.
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✓ Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.)
kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterli midir?
Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek Geliştirilmeye açık bir alan olarak
düşünülmekte olup, Kurumumuzun başvuracağı projeler BAP kapsamında araştırılarak sayısal
yönden artırılmaya çalışılmaktadır.
✓ Kurum, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini
sağlamak için ne tür destekler (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun gereğini yerine
getirme, lisanslı yazılım kullanımı) sunmaktadır?
Kurum, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak
için her türlü faaliyetimizin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında
ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mali mevzuat ölçüsünde etkili, ekonomik verimli
olarak kullanmak ve şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde hesap verilebilirlikten asla
vazgeçmeyerek tüm akademisyenlerin kullanımına sunulan intihal programları ile gerekli
raporlamalar gerçekleştirilerek bir anlamda etik ilkelerden vazgeçilmemesi teşvik edilerek
sağlanmaya çalışılmakta olup, bununla ilgili lisanslı yazılım programları kullanılmaktadır.
✓ Kurum, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan
kaynakların

(fiziki/teknik

altyapı,

mali

kaynaklar)

sürdürülebilirliğini

nasıl

sağlamaktadır?
Üniversitemiz araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyduğu
kaynakların sürdürülebilirliğini; mali olarak kendi öz gelirleri, merkezi yönetim bütçesinden
öngörülen özel bütçe ödenekleri, döner sermaye gelirleri ve bağış yoluyla sağlamaktadır.
Fizik/teknik yönden ise hem ileri teknoloji merkezlerinin nicelik ve nitelik olarak artırılması
hem

de

yetişmiş

araştırmacı

kadrosunu

teşvik

suretiyle

devamlılık

sağlanmaya

çalışılmaktadır. Mevcut bütçe olanakları ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi döner sermayesinden
aktarılan kaynaklar yoluyla sürdürülebilirliği sağlamaya çalışmaktadır.

D.3 Araştırma Kadrosu
✓ Kurum, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip
olmasını nasıl güvence altına almaktadır?
Üniversitemiz, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip
olmasını Yükseköğretim mevzuatını uygulamak suretiyle güvence altına almaktadır. 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65’inci maddesine dayanılarak öğretim üyesi dışındaki
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öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş
sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları
belirlemektedir. Kurumumuz ÖYP kapsamında yapılan sınavlarla araştırma kadrosu
personelleri temin etmektedir. Gerekli yetkinlik kriterlerinin devamlılığı açısından,
•

Merkezi sınav

•

Genel şartlar

•

Özel şartlar

•

Ön değerlendirme

•

Giriş sınavı jürisinin belirlenmesi

•

Sınavlarda başarılı olanların atanması göz önünde bulundurarak atama

gerçekleştirmektedir.
✓ Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte ve değerlendirilmektedir?
Üniversitemizin araştırma kadrosunun yetkinliği, belli dönemlerle ve her sözleşme
bitiminde kurumun atama kriterlerine göre değerlendirme yapılıp raporlanması yoluyla
ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.
Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığımız bünyesinde atama ve özlük işleri ile ilgili Akademik Birim Servisi olmakla
birlikte atamalarımız mevzuata göre yapılmaktadır. Belirlenen şartlar en güncel haliyle 14
Mart 2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazetede belirtilen mevzuata göre yapılmaktadır.
✓ Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için ne gibi
imkânlar sunulmaktadır?
Akademik teşvik, Bilimsel Amaçlı Proje, TÜBİTAK ve çeşitli projeler ilan edilerek
akademik personelimizin mesleki gelişimi, yönetim becerisi ve faaliyetlerinin geliştirilmesi
sağlanmaktadır.
Akademik teşvik puanlama yöntemi bunun için geliştirilmiş yöntem olmakla birlikte
akademik çalışmalara destek amaçlı yurt dışı-yurt içi giderlerini karşılama yöntemleri
oluşturulmuştur. Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için
yurtdışına gönderme, yabancı dil desteği sağlama, fiziki/teknik altyapı desteği sağlama vb.
imkânlar sunulmaktadır.
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✓ Atama

ve

yükseltme

sürecinde

araştırma

performansını

nasıl

değerlendirmektedir?
Amasya Üniversitesinde yükselme sürecinde araştırma performansı, Rektörlük,
Enstitüler, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından düzenli olarak takip
edilmektedir. Rektörlük bünyesinde, her yıl düzenli olarak tüm akademik birimlerde görev
yapan doktoralı öğretim elemanlarına ait akademik performans verileri, bölümler bazında
toplanmakta ve tasnif edilmektedir. Atama ve görevde yükseltme sürecinin işleyişini
düzenlemek için “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesi” Senato tarafından kabul edilmiştir ve uygulamaya geçmiştir.
✓ Araştırma bileşeni kapsamındaki hedeflerine ulaşmayı sağlayacak araştırma
kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına
almaktadır?
Araştırma kadrosunun niceliksel ve niteliksel sürdürülebilirliğini sağlamak için
öncelikle eğitim-öğretim altyapısının geliştirilmesi, Kurumumuzun bilimsel çalışmalar ve
araştırma geliştirme faaliyetleri alanlarında ülke genelindeki Üniversiteler içerisinde önemli
bir konuma yükselmesi önem arz etmektedir. Bunu sağlayabilmek adına Uygulama ve
Araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezlerde ve laboratuvarlarda teknolojik altyapının
tamamlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Bu anlamda Kurumumuz son yıllarda büyük
ilerleme kaydetmiş olup bahse konu merkezlerde ve laboratuvarlarda son teknoloji cihazlar
kullanılmaktadır. Ayrıca araştırma kadromuzu teşvik edecek bir ödüllendirme sisteminin
yerleştirilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
D.4 Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi
Amasya Üniversitesinde araştırma performansı, Rektörlük, Enstitüler, Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. Rektörlük
bünyesinde, her yıl düzenli olarak tüm akademik birimlerde görev yapan doktoralı öğretim
elemanlarına ait akademik performans verileri, bölümler bazında toplanmakta ve tasnif
edilmektedir. Son yıl itibariyle bu toplanan veriler aynı zamanda YÖK sistemine
yüklenmektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri birimi otomasyon sistemine geçmesini takiben,
özellikle desteklemiş olduğu bilimsel projelerden elde edilen tüm ürün ve çıktıları düzenli
olarak kayıt altına almaktadır. Ayrıca dış paydaşlardan destek alınarak her yıl, üniversitede
görev yapan tüm akademik personelin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar toplamakta ve bu
çalışmalara belirlenen yönetmelik çerçevesinde maddi olarak akademik performans desteği
sağlanmaktadır.
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Enstitüler

bünyesinde

yürütülmekte

olan

doktora

tezleri,

sunumundan

tamamlanmasına kadar üniversite ve ülkemiz önceliklerine uygun konulardan seçilmeleri
yönünde titiz bir denetimden geçmekte ve özellikle son 3 yıl fen bilimleri alanlarında yapılan
tezlerin tamamlanmasını takiben, kişilerin diploma alabilmesi için tezlerin uluslararası
indekslerce taranan dergilerde yayınlanması gerekmektedir. Ayrıca yüksek lisansta tez
savunmasına girebilmek için sözlü bildiri veya makale şeklinde iki seçenekte sunulan yayın
şartının sağlanması gerekmektedir. Akademisyenlerimiz yaptıkları bilimsel çalışmalarda elde
ettikleri ürünlerin patentleşmesi konusunda da Rektörlük tarafından maddi olarak ve
başvurunun yazılması aşamalarında destek sağlanabilmesi gelişmeye açık alan olarak
değerlendirilmektedir.
✓ Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte
ve değerlendirilmekte midir?
e-bütçe sisteminde yer alan performans izleme ve değerlendirme sistemine,
birimlerden alınan veriler çerçevesinde 6 aylık dönemler itibariyle giriş yapılmak suretiyle
ölçüm yapılmaktadır. Yıl sonunda ise genel bir değerlendirme yapılıp, performans sonuçları
tablosu hazırlanmakta ve http://stratejidb.amasya.edu.tr/2016-yili-idare-faaliyet-raporu.aspx
web adresinde yayınlanan faaliyet raporuna eklenmektedir.

✓ Doktora programlarına yönelik bilgiler (doktora programlarına kayıtlı öğrenci
ve mezun sayıları, mezunların akademik ortamda ve/veya sanayi kuruluşlarında çalışma
oranları, yurt içi ve yurt dışında çalışma oranları vb.), bölge ülke ve dünya ekonomisine
katkıları, Kurumun mevcut araştırma faaliyetleri, araştırma hedefleriyle uyumu ve bu
hedeflerin sağlanmasına katkısı kalite göstergesi olarak değerlendirilmekte ve
izlenmekte midir?
Doktora programlarına yönelik bilgilerden kayıtlı mezun ve öğrenci sayılarına yönelik
bilgiler mevcutken; mezunların akademik ortamda ve/veya sanayi kuruluşlarında çalışma
oranları ile yurtiçi ve yurtdışında çalışma oranlarına vb. bilgiler bulunmamaktadır.
Üniversitemizin 2016 yılı itibariyle lisansüstü öğrenci kapsamında 13’ü doktora öğrencisi,
583’ü ise yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 596 lisansüstü öğrencisi mevcuttur.
Üniversitemizin mevcut araştırma faaliyetlerinin, araştırma hedefleriyle uyumu ve bu
hedeflerin sağlanmasına katkısı kalite göstergesi açısından değerlendirilip izlenememektedir.
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✓ Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik mekanizma
mevcut mudur?
Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesi akademik teşvik puanı ve
öğretim üyesi başına düşen makale sayısı gibi veriler baz alınarak gerçekleştirilmektedir.
✓ Kurum,

araştırma

performansının

kurumun

hedeflerine

ulaşmasındaki

yeterliliğini nasıl gözden geçirmekte ve iyileştirilmesini nasıl gerçekleştirmektedir?
Üniversitemiz, araştırma performansının Üniversitemizin hedeflerine ulaşmasındaki
yeterliliğini; mevcut imkânlar dâhilinde, yayın analizleri, alınan patent sayıları, sonuçlanan
proje raporları ve hazırlanan lisansüstü tezler vb. analizlerle gözden geçirmekte ve
iyileştirilmesine çalışmaktadır.
E. Yönetim Sistemi
E.1 Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
✓ Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli
bulunmakta mıdır?
Kurumun Teşkilatlanması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 sayılı
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen yapıya uygun olarak kurulmuştur. Buna ilişkin
görev dağılımları, yetki devirleri yapılmış, kurum teşkilat şeması oluşturulmuştur. Ayrıca
katılımcı, paylaşımcı, dinamik şeffaf ve demokratik bir yapı modeli seçilmiştir.
✓ Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerini
nasıl yönetmektedir?
Teşkilat yapılanmasında üst yönetim, Rektör /Rektör Yardımcıları/ Genel Sekreterden
oluşmaktadır. Akademik birimlerde Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü/Meslek
Yüksekokul Müdürü, idari birimler ise Daire Başkanları tarafından sevk ve idare
edilmektedir. Her bir idari birimin bağlı olduğu üst yönetici görev dağılım talimatları ile
belirlenmiş olup İmza ve Yetki Yönergesi kapsamında işlemler yürütülmektedir. Yapılan her
türlü işler alt kademe birimler tarafından üst yönetime bilgi verilmek suretiyle
yürütülmektedir. Akademik ve idari personelin görüşleri alınarak, önceki uygulamalara
bakılarak ve olması gereken kriterler belirlenerek, varsa aksamalar veya eksiklikler tespit
edilip, çoğulcu ve demokratik bir yaklaşımla yeni yöntemler geliştirilmektedir.
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✓ İç kontrol standartlarına uyum eylem planını ne kadar etkin düzeyde
uygulanmaktadır?
İç kontrol standartlarına uyum eylem planı 2009 yılında hazırlamış olup 2013 yılında
revize çalışmaları yapılmıştır. 2016-2017 dönemini kapsayan eylem planı çalışmalarına
devam edilmektedir.
Kurumumuzda eylem planı kapsamında iç kontrol izleme bileşeni gereği iç kontrol
izleme formu aracılığı ile iç kontrol sisteminin gelişim seviyesi değerlendirilmiş, bu
değerlendirme neticesinde kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri ve izleme
bileşenlerinin orta seviyede (%51-%75) gelişim gösterdiği, bilgi ve iletişim bileşeninin ise
yüksek seviyede (%76-%90) gelişim gösterdiği tespit edilmiştir.
Genel olarak iç kontrol sistemi değerlendirildiğinde, iç kontrol mekanizmalarının
uygulanmaya başlandığı, ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
E.2 Kaynakların Yönetimi
✓ İnsan

kaynaklarının

yönetimi

nasıl

ve

ne

kadar

etkin

olarak

gerçekleştirilmektedir?
Üniversitemiz yıllar içerisinde gerçekleştirmiş olduğu gelişim ve değişim personel
politikasını da olumlu yönde etkilemektedir. Bu kapsamda faaliyete geçen yeni birimlerimiz
nitelikli personel ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Devlet Personel Başkanlığınca
tahsis edilen kadro imkânları ölçüsünde Üniversitemiz misyonunu gerçekleştirmek üzere
nitelikli personel alımına devam etmektedir.
✓ İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve
liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir sistem
kullanılmaktadır?
İdari ve Destek Hizmetleri sunan birimlere yapılan personel alımları nakil, açıktan
atama yoluyla ve KPSS’den tercih edilmektedir. Eğitim ve liyakatinin görevle uyumuna özen
gösterilmektedir. İşe alınan personele insan kaynakları birimi tarafından, genel olarak
üniversiteyi tanıtmak ve ihtiyaç duyacağı temel bilgileri aktarmak amacıyla, oryantasyon
verilmekle birlikte işe başladığı birimin yöneticisi tarafından da birimi tanıtan, çalışanın
sorumlu olacağı süreçleri, beklentileri anlatan ayrı bir oryantasyon programı hazırlanmaktadır.
Ayrıca personelin performansının artırılması için seminer eğitimleri ve çeşitli gelişim
programlarına katılımlarını sağlanmaya yönelik çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.
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Üniversitemizdeki idari pozisyon yapısı ve her pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler
tanımlanmış durumdadır.
✓ Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca mali
kaynakların yönetimi harcama birimlerince ve strateji geliştirme Daire Başkanlığı kontrolünde
etkin bir şekilde yerine getirilmektedir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı ebütçe sistemi ile Üniversite bütçesi (mali kaynakları) hazırlanmakta ve mali yıl içerisinde
bütçenin izlenmesi ve değerlendirilmesi bu sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Harcama
birimlerince yapılan harcamalar KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi)
içerisinde yer alan HYS (Harcama Yönetim Sistemi) üzerinden yapılarak kontrolü
yapılmaktadır.
✓ Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak
gerçekleştirilmektedir?
Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa dayalı olarak harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, taşınır görevlilerince
ilgili mevzuat çerçevesinde KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) içerisinde
yer alan TKYS (Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi) modülü kullanılarak sistem üzerinden
yönetilmektedir. Ayrıca taşınır kayıtları konsolide yetkilisi tarafından takip edilmektedir.

E.3 Bilgi Yönetim Sistemi
✓ Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak
üzere nasıl bir bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır?
Üniversite bünyesinde birbirinden bağımsız çalışan birden fazla bilgi yönetim sistemi
bulunmaktadır. İlgili faaliyet alanı için ilgili bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır. •
Personel bilgi sistemi • Öğrenci bilgi sistemi • Elektronik belge yönetim sistemi • Bilimsel
araştırma projeleri yönetim sistemi • Yemekhane otomasyonu • e-Devlet. Bazı faaliyet ve
süreçler manuel olarak yürütülmektedir. Birbiriyle ilişkili olabilecek alanlardaki verilerin
ortak analizi ve raporlaması gelişmeye açık alan olarak düşünülmektedir.
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✓ Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (öğrencilerin
demografik

bilgileri,

gelişimi

ve

başarı

oranı,

program

memnuniyeti

vb.)

kapsamaktadır?
Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak kullanılan bilgi yönetim sistemi
öğrencilerin tamamının demografik bilgilerini, eğitim ve öğretim hayatlarındaki akademik
süreçlerini, başarı oranlarını içermektedir. Bilgi yönetim sistemi bünyesinde bulunan gelişmiş
raporlama özelliği sayesinde öğrenciler ve eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin ihtiyaç
duyulan raporlar hızlı bir şekilde elde edilebilmektedir.
✓ Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (araştırma kadrosunun;
ulusal/uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayımlarının nicelik ve niteliği,
aldığı patentler, sanat eserleri vb.) kapsamaktadır?
Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin konularda birden fazla yöntemle bilgi toplanmaktadır.
Üniversite bünyesinde bulunan bilimsel araştırma projeleri birimi bilgi yönetim sistemi,
üniversite BAP projeleri ile ilgili bilgileri barındırmaktadır. Bu bilgi kaynağından üniversite
BAP projelerine ilişkin proje detaylarına ulaşılabilmektedir. Kurum dışı projeler ve bu
projelerin sayısı, kaynağı gibi bilgiler manuel yöntemlerle takip edilmektedir. Ayrıca bu
projelerden elde edilen yayımlar, patentler gibi hususlar periyodik aralıklarla birimlerden
istenen güncellemelerle manuel olarak toplanmakta ve raporlanmaktadır.
✓ Mezunlara yönelik olarak hangi konuları (mezunların; istihdam oranları ve
istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri, vb.) kapsamaktadır?
Üniversitemizde kullanılan öğrenci bilgi sistemi ve mezun bilgi sistemi yeterli
düzeyde mezunlarla ilgili detaylı bilgi barındırmamakla birlikte geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Mezun istihdam oranları, istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri gibi bilgileri birimler kendi
bünyelerinde kendi imkânları ölçüsünde takip etmektedirler.
✓ Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler nasıl ve hangi sıklıkta
toplanmaktadır?
Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler periyodik olarak tüm
birimlerden hem yazılı hem de dijital ortamda toplanmaktadır.
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✓ Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren
verilerin güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği (somut ve
objektif olması) nasıl sağlanmaktadır?
Otomasyon sistemlerinde bulunan veriler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesindeki
sunucularda barındırılmaktadır. Bu bilgilerin güvenliği hem sunuculardaki kullanıcı erişim
yetkileri, ağ erişim yetkileri tanımlanarak sağlanmaktadır. Bu şekilde sadece yetkili kişiler
yetkilendirilmiş bilgisayarlardan yetkilendirilmiş verilere erişebilmektedir. Sunucular
antivirüs yazılımları ile korunmaktadır. Tüm bilgi sistemleri erişimi ve güvenliği güvenlik
duvarı ile de sağlanmaktadır. Manuel olarak toplanan bilgiler ilgili bilgisayarlarda
barındırılmaktadır ve sadece ilgili personelin erişimine açıktır.

E.4 Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi
✓ Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin
kriterleri belirlenmiş midir?
Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin
kriterler ilgili mevzuata göre idarenin öncelikleri kapsamındaki ihtiyaçlarına göre belirlenir.
Belirlenen ihtiyaçlar kamu ihale mevzuatı kapsamında tedarik edilmektedir. Denetimleri
yapılarak rapor düzenlenmekte, sözleşme ve şartname hükümlerine göre hizmetlerin
yürütülmesi sağlanmaktadır.

✓ Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği nasıl
güvence altına alınmaktadır?
Kurum dışından alınan hizmetlerin kalitesi yüklenici firmaların hizmet alanlarıyla
ilgili denetim ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılarak sözleşme hükümlerinin uygulanması
sağlanmakta olup, teknik şartnameye uygunluğu yaptıran, alan yetkili kurumca oluşturulan
muayene kabul komisyonları tarafından yapılan incelemeden sonra teslim alınmaktadır.
Ayrıca belirli dönemlerde Sayıştay ve YÖK denetimi kapsamında teknik ve idari denetimler
yapılmaktadır.

E.5 Kamuoyunu Bilgilendirme
✓ Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırmageliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri
kamuoyuyla paylaşmakta mıdır?
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Üniversitemiz, akademik birimlerinde yer alan Yükseköğretim programları ve
öğrencilerine ilişkin olarak bilgi, belge, mevzuat ve istatistiki bilgileri kurumsal internet
adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Amasya Üniversitesi olarak ana bülteninde
yapılan çeşitli faaliyetler ve başarılar yayınlanmaktadır.
✓ Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği nasıl
güvence altına alınmaktadır?
Kurum içerisindeki her bir alt birimin periyodik aralıklarla kamuoyu ile paylaşılan
bilgileri güncellemesi ve kontrol etmesi istenmektedir. İç kontrol güvence beyanı ve mali
hizmetler birim yöneticisinin beyanı ile kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu
ve güvenilirliği güvence altına alınmaktadır

E.6 Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği
✓ Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini,
yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân
tanıyacak şekilde tasarlamış mıdır?
Yükseköğretim Kurulunun 2005 yılında yayınladığı Akademik değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Yönetmeliğine uygun olarak Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) oluşturulmuştur. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi (YÖDEK) çerçevesinde belirlenen çalışmalara
yeterli düzeyde katılımların sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması için çalışmalar
devam etmektedir.
✓

Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap

verebilirliğine yönelik ilan edilmiş politikası var mıdır?
Amasya Üniversitesi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
çerçevesinde kamuoyuna karşı hesap verilebilirlik ve şeffaf olma politikasınca yapılan tüm
eylem ve planlar esas ölçülerimiz olarak hedef belirlenmiştir. Üniversitenin amaçlarına ve
belirlenmiş hedeflerine yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve
değerlendirme sonuçlarının raporlara dönüştürülerek, ilgili birimler ve kamuoyuyla
paylaşılması

yöntemiyle

yönetimin

etkinliği,

saydamlığı

ve

hesap

verebilirliği

sağlanmaktadır.
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F. Sonuç ve Değerlendirme
Yeni kamu mali disiplinin gereği olan performans esaslı bütçeleme sistemiyle birlikte,
girdi odaklı geleneksel anlayışın yerini, çıktı odaklı performans yönetimi anlayışı almıştır. Bu
kapsamda belirlenen amaç ve hedeflerin uygulamada başarıya ulaşıp ulaşmadığının
saptanması için performans göstergelerinin belirli aralıklarla ölçülerek raporlanması
gerekmektedir. Ölçülemeyen bir sonucun anlamlı olması ve iyi yönetilmesi beklenemez.
İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama ise izleme faaliyetinin
temel aracıdır. İzleme raporları objektif olmalı, ilerleme kaydedilen alanlar yanında, ilerleme
kaydedilemeyen alanlar da rapor edilmelidir. İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik
olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve
hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun
analizidir.
Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla
raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine
sunulması, izleme faaliyetlerini oluşturur. İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi,
ancak uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Bu çerçevede performans
göstergelerinin ölçüme uygun olarak belirlenmesine özen gösterilmiştir.
Stratejik planın en önemli ölçüm aracı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun gereği olarak yıllık dönemlerde hazırlanan performans programlarıdır. Ayrıca
dönem içerisinde çeşitli periyotlarla, uygulamadan sorumlu birimler tarafından hazırlanan
raporlar doğrultusunda, üst yönetim tarafından stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi
sağlanacaktır.
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G. EKLER
Tablo 3. Akademik Birimler ve Programlar
AKADEMİK

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROGRAMLAR

BİRİM
Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Bölümü

ABD

Öğretmenliği Programı

Bilgisayar ve Öğretim

Bilgisayar ve Öğretim

Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Eğitimi

Teknolojileri Eğitimi

Teknolojileri Eğitimi

Bölümü

ABD

Öğretmenliği Programı

Eğitim Programları ve
Öğretimi ABD
Eğitim Bilimleri
Bölümü

EĞİTİM
FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Bölümü

Eğitim Yönetimi ABD
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme ABD
Rehberlik ve Psikolojik

Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık ABD

Danışmanlık Programı

Fen Bilgisi Eğitimi

Fen Bilgisi

ABD

Öğretmenliği Programı

Matematik Eğitimi ABD

İlköğretim Matematik
Öğretmenliği Programı

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilimler ve

ABD

Öğretmenliği Programı

Türkçe Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi ABD

Türkçe Öğretmenliği
Programı

Sınıf Eğitimi ABD
Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Öğretmenliği
Programı

Okul Öncesi Eğitimi

Okul Öncesi

ABD

Öğretmenliği Programı

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

İngilizce Öğretmenliği

Bölümü

ABD

Programı
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AKADEMİK
BİRİM

BÖLÜM

Bankacılık ve Finans
Bölümü

Ekonometri Bölümü

Kamu Yönetimi
Bölümü

Maliye Bölümü

Siyaset Bilimi Bölümü
MERZİFON
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler
Bölümü

Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Bölümü

İktisat Bölümü

İşletme Bölümü

ANABİLİM DALI

PROGRAMLAR

Bankacılık ABD
Risk Yönetimi ve
Sigortacılık ABD
Uluslararası Ticaret ve
Finansman ABD
Ekonometri ABD
Yöneylem ABD
Hukuk Bilimleri ABD
Kentleşme ve Çevre
Sorunları ABD
Siyaset ve Sosyal
Bilimler ABD
Yönetim Bilimleri ABD
Bütçe ve Mali Planlama
ABD
Mali Hukuk ABD
Mali İktisat ABD
Maliye Teorisi ABD
Devletler Hukuku ABD
Siyaset Bilimi ABD
Siyaset Tarihi ABD
Uluslararası İlişkiler
ABD
Endüstri İlişkileri ABD
Sosyal Politika ABD
Yönetim ve Çalışma
Psikolojisi ABD
Yönetim ve Çalışma
Sosyolojisi ABD
Çalışma Ekonomisi
ABD
İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku ABD
İktisadi GelişmeUluslararası İktisat ABD
İktisat Politikası ABD
İktisat Tarihi ABD
İktisat Teorisi ABD
Kooperatifçilik ABD
Muhasebe ve Finansman
ABD
Sayısal Yöntemler ABD
Ticari Hukuk ABD
Yönetim ve
Organizasyon ABD
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama ABD
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AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

Temel İslam
Bilimleri Bölümü

İLAHİYAT
FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve
Sanatları Bölümü
Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü

İlköğretim Din
Kült. ve Ahlak Bil.
Öğrt. Bölümü

AKADEMİK BİRİM

PROGRAMLAR

Arap Dili Belegatı ABD
Hadis ABD
İslam Hukuku ABD
Kelam ve İslam
MezhepleriABD
Tarihi ABD
Tasavvuf
Tefsir ABD
Kur'an-ı Kerim Okuma ve
Kıraat
İlmi ABD
İslam Tarihi
ABD
Türk İslam Edeb. ve
İslam
Sanat. ABD
Din Bilimleri
ABD
İslam Felsefesi ABD

İlköğretim Din Kült. ve
Ahlak Bil. Öğrt. ABD

İlahiyat (I.Ö)
İlahiyat (II.Ö)

İlköğretim Din Kült.
ve Ahlak Bil.
Öğrt. (I.Ö)
İlköğretim Din Kült.
ve Ahlak Bil.
Öğrt.(II.Ö)

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

Temel Tıp

Tıbbi Biyokimya ABD
Histoloji ve Embriyoloji ABD
Fizyoloji ABD
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları
Genel
ABD Cerrahi AD.
Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD
Göz Hastalıkları ABD
Üroloji ABD
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Kalp
ve ABD
Damar Cerrahisi ABD
Cerrahi
Kardiyoloji ABD
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Nükleer Tıp ABD
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Nöroloji ABD
İç Hastalıkları ABD
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Adli
Tıp ABD ABD
Mikrobiyoloji
Göğüs Hastalıkları ABD

Bilimleri
Bölümü

Cerrahi Tıp
Bilimleri
TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp
Bilimleri
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AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROGRAMLAR

Biyoloji
Kimya
Fizik
İstatistik

Biyoloji ABD
Kimya ABD
Fizik ABD
İstatistik ABD
Cebir ve Sayılar Teorisi
ABD
Geometri ABD

Biyoloji (I.Ö.)
Kimya (I.Ö.)
Fizik (I.Ö.)
İstatistik (I.Ö.)

Matematik
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Türk Dili Ve
Edebiyatı

Tarih

AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM
Makine
Mühendisliği
Bölümü

ElektrikTEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ

Elektronik
Mühendisliği
Bölümü

Bilgisayar
Mühendisliği
Bölümü
Mekatronik
Mühendisliği
Bölümü

Topoloji ABD
Uygulamalı Matematik
ABD
Eski Türk Edebiyatı ABD
Yeni Türk Edebiyatı ABD
Yeni Türk Dili ABD
Eski Türk Dili ABD
Halk Edebiyatı ABD
Eskiçağ Tarihi ABD
Ortaçağ Tarihi ABD
Yeniçağ Tarihi ABD
Yakınçağ Tarihi ABD
Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi ABD

Matematik (I.Ö.)

Türk Dili ve
Edebiyatı (I.Ö.)
Türk Dili ve
Edebiyatı (II.Ö.)

Tarih (I.Ö.)
Tarih (II.Ö.)

ANABİLİM DALI

PROGRAMLAR

Mekanik ABD
Enerji ABD
Konstrüksiyon ve İmalat
ABD
Termodinamik ABD
Telekomünikasyon ABD
Elektrik Makineleri ABD
Elektrik Tesisleri ABD
Kontrol ve Kumanda
Sistemleri ABD
Elektronik ABD
Devreler ve Sistemler ABD
Biyomedikal ABD
Bilgisayar Yazılımı ABD
Bilgisayar Bilimleri ABD
Bilgisayar Donanımı ABD
Kontrol ve Otomasyon
ABD
Bilgisayar Destekli Tasarım

Makine Mühendisliği
(I.Ö.)
Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (I.Ö.)
Makine Mühendisliği
(II.Ö)
Makine Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
(M.T.O.K.) (II.Ö.)
Mühendisliği (I.Ö.)
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
(M.T.O.K.) (I.Ö.)
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği (II.Ö)
Elektrik-Elektronik
Bilgisayar
Mühendisliği
Mühendisliği
(I.Ö.)
(M.T.O.K.) (II.Ö.)
Mekatronik
Mühendisliği (I.Ö.)

ABD
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AKADEMİK BİRİM

ANABİLİMDALI
Beden Eğitimi ve Spor
ABD
Temel Eğitim ABD
Temel Eğitim ABD

SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ

Temel Eğitim ABD
Sosyal Bilimler ve Türkçe
Eğitim ABD
Tarih ABD
Felsefe ve Din Bilimleri
Türk Dili ve Edebiyatı
ABD
Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi ABD
Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi ABD
Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi ABD
Biyoloji ABD
Biyoloji ABD
Fizik ABD
Fizik ABD
Matematik ABD
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi ABD

FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
Teknoloji ve İnovasyon
Yönetimi ABD

Yenilenebilir Enerji ve
Uygulamaları ABD

Biyoteknoloji ABD

PROGRAM
Beden Eğitimi ve Spor
(Tezli Yüksek Lisans Programı)
(Hitit Üniversitesi Ortak Program)
Sınıf Eğitimi (Doktora Programı)
Sınıf Eğitimi
(Tezli Yüksek Lisans Programı)
Sınıf Eğitimi
(Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
(Uzaktan Öğretim)
Sosyal Bilgiler Eğitimi
(Tezli Yüksek Lisans Programı)
Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programı)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Tezli Yüksek Lisans Programı)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Tezli Yüksek Lisans Programı)
Fen Bilgisi Eğitimi
(Tezli Yüksek Lisans Programı)
Fen Bilgisi Eğitimi (Doktora Programı)
Matematik Eğitimi
(Tezli Yüksek Lisans Programı)
Biyoloji(Tezli Yüksek Lisans Programı)
Biyoloji (Doktora Programı)
Fizik (Tezli Yüksek Lisans Programı)
Fizik (Doktora Programı)
Matematik(Tezli Yüksek Lisans Programı)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
(Tezli Yüksek Lisans Programı)
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
(Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans
Programı)
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
(Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans
Programı) (Uzaktan Öğretim)
Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları
(Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans
Programı)
Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları
(Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans
Programı) (Uzaktan Öğretim)
Biyoteknoloji
(Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans
Programı)
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AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROGRAM

Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü

Şehir Planlama ABD

Şehir ve Bölge
Planlama (I.Ö.)

Kentsel Tasarım ve
Peyzaj Mimarisi
Bölümü

Kentsel Tasarım ABD

Mimarlık Bölümü

Bina Bilgisi ABD

MİMARLIK
FAKÜLTESİ

Bölge Planlama ABD

Kentsel Tasarım ve
Peyzaj Mimarisi (I.Ö.)

Kent ve Peyzaj
Planlama ABD

Yapı Bilgisi ABD
Restorasyon ABD
Mimarlık Tarihi ABD
İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ABD

Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü

Endüstri Ürünleri
Tasarımı ABD

AKADEMİK BİRİM

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Çevre Tasarımı ABD

BÖLÜM

PROGRAM

Ebelik Bölümü

Ebelik Programı

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Programı

Beslenme ve Diyetetik
Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü

AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU

Mütercim
Mütercim
Tercümanlık Bölümü Tercümanlık
(İngilizce) ABD
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AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM

PROGRAM

İnşaat Bölümü

İnşaat Teknolojisi Programı
İnşaat Teknolojisi Programı (II.Ö)

Elektrik ve Enerji
Bölümü

Elektrik Programı
Elektrik Programı (II.Ö)
Elektrik Programı (Uzaktan Eğitim)

Mimarlık ve Şehir
Planlama Bölümü

Harita ve Kadastro Programı
Harita ve Kadastro Programı (II.Ö)
Elektronik Teknolojisi Programı
Elektronik Teknolojisi Programı (II.Ö)

Elektronik ve
Otomasyon Bölümü
TEKNİK BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU

Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Programı
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Programı (II.Ö)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Programı
Mekatronik Programı
(Uzaktan Eğitim)

Bilgisayar
Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Programı
Bilgisayar Programcılığı Programı
(II.Ö)
İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı
(Uzaktan Eğitim)

Tekstil Giyim
Ayakkabı ve Deri
Bölümü

Giyim Üretim Teknolojisi Programı
Giyim Üretim Teknolojisi Programı
(II.Ö)

Makine ve Metal
Teknolojileri

Makine Programı
Makine Programı (II.Ö)

Motorlu Araçlar ve
Ulaştırma
Teknolojileri

Otomotiv Teknolojisi Programı
Otomotiv Teknolojisi Programı (II.Ö)

Kimya ve Kimyasal
İşleme Teknolojileri
Bölümü

Kimya Teknolojisi Programı
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AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM

PROGRAM

Otel, Lokanta ve İkram
Hizmetleri Bölümü

Turizm ve Otel
Programı
Turizm ve Otel
Programı (II.Ö)

İşletmeciliği
İşletmeciliği

Aşçılık Programı
Pazarlama Programı
Pazarlama Programı (II.Ö)

Pazarlama ve Reklamcılık
Bölümü

Halkla İlişkiler
Programı
Halkla İlişkiler
Programı (II.Ö)

ve

Tanıtım

ve

Tanıtım

Reklamcılık Programı
Reklamcılık Programı (II.Ö)
SOSYAL BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı (II.Ö)

Büro Hizmetleri ve
Sekreterlik Programı

Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Programı
Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Programı (II.Ö)

Dış Ticaret Bölümü

Dış Ticaret Programı
Dış Ticaret Programı (II.Ö)

Bilgisayar Kullanımı
Bölümü

Bilgi Yönetimi Programı (Uzaktan
Eğitim)
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AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM

PROGRAM

Çocuk Bakımı ve

Çocuk Gelişimi Programı

Gençlik Hizmetleri

Çocuk Gelişimi Programı ( II.Ö)
Çocuk Gelişimi Programı (U.Ö)

Sağlık Bakım

Yaşlı Bakımı Programı

Hizmetleri

Yaşlı Bakımı Programı (II.Ö.)
İlk ve Acil Yardım Programı
İlk ve Acil Yardım Programı (II.Ö.)
Optisyenlik Programı

SABUNCUOĞLU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ŞEREFEDDİN SAĞLIK
HİZMETLERİ MESLEK

Tıbbi Hizmetler ve

YÜKSEKOKULU

Teknikler

Programı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Programı (II.Ö.)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Programı (Uzaktan Öğretim)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (II.Ö)

Sağlık Bakım
Hizmetleri

AKADEMİK BİRİM

Terapi ve

Engelli Bakımı Programı

Rehabilitasyon

Fizyoterapi Programı

BÖLÜM

PROGRAM

Mimarlık
ve
Planlama Bölümü
TASARIM MESLEK
YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı Programı (U.Ö.)

Şehir

Mimari Restorasyon Programı
Grafik Tasarımı Programı

Tasarım Bölümü

Bilgisayar
Bölümü

Grafik Tasarımı Programı (II.Ö)

Teknolojileri Bilgisayar Destekli Tasarım ve
Animasyon Programı
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AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM

PROGRAM
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Programı

Yönetim ve Organizasyon
Bölümü

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Elektronik ve Otomasyon
Bölümü

Mekatronik Programı

Pazarlama ve Reklamcılık
Bölümü

Pazarlama Programı

Programı(II.Ö)
Mekatronik Programı (II.Ö)

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
Mülkiyet Koruma ve
Güvenlik Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
(II.Ö)
Yapı Denetimi Programı

İnşaat Bölümü
MERZİFON
MESLEK
YÜKSEKOKULU

Yapı Denetimi Programı(II.Ö)
İnşaat Teknolojisi Programı
İnşaat Teknolojisi Programı(II.Ö)

Gazetecilik ve Haberleşme
Bölümü

Basın ve Yayıncılık Programı

Tekstil Giyim Ayakkabı ve
Deri Bölümü

Giyim Üretim Teknolojileri

Makine ve Metal
Teknolojileri Bölümü

Makine Programı

Programı

Endüstriyel Kalıpçılık Programı
Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Programı

Büro Hizmetleri ve
Sekreterlik Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Programı (II.Ö.)
Bilgisayar Programcılığı Programı

Bilgisayar Teknolojileri
Bölümü

Bilgisayar Programcılığı
Programı(II.Ö)

Amasya Üniversitesi –Kurum İç Değerlendirme Raporu (2017)

56

AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM

PROGRAM

Bitkisel ve Hayvansal
Üretim

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Programı
Tohumculuk Programı
Gıda Teknolojisi Programı
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi
Programı

Gıda İşleme
Çevre Koruma
Teknolojileri
SULUOVA
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Mülkiyet Koruma ve
Güvenlik

Veterinerlik

TAŞOVA YÜKSEL AKIN
MESLEK YÜKSEKOKULU

GÜMÜŞHACIKÖY HASAN
DUMAN MESLEK
YÜKSEKOKULU

Çevre Koruma ve Kontrol Programı

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Programı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Programı (II.Ö.)
Laborant ve Veteriner Programı
Sağlık

Laborant ve Veteriner Sağlık
Programı (II.Ö)
Otobüs Kaptanlığı Programı
Ulaştırma Hizmetleri
Posta Hizmetleri Programı
Bölümü
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Programı
Maliye Programı
Maliye Programı (II.Ö)
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Finans Bankacılık ve
Bankacılık ve Sigortacılık
Sigortacılık Bölümü
Programı(II.Ö)
Menkul Kıymetler ve Sermaye
Piyasası Programı
Yerel Yönetimler Programı
Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler Programı(II.Ö)
Bölümü
İşletme Yönetimi Programı
İşletme Yönetimi Programı(II.Ö)
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Tablo 4. 2016 Yılı Performans Hedefi Sonuçları Tablosu
PERFORMANS HEDEFİ
Eğitim ve Öğretime Yönelik Teknolojik Altyapı ve Donanımı
Geliştirmek
Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek

Disiplinler Arası Eğitimin Niteliksel ve Niceliksel Olarak Geliştirilmesi
Bölge ve Ülke Genelinde Uzman Personele Gereksinim Olan Alanlarla
İlgili Yeni Bölümlerin ve Mevcut Bölümler Bünyesinde İhtiyaç
Duyulan Yeni Programların Açılması
Mevcut ve Yeni Yerleşke Alanlarına Yapılacak Yatırımların
Artırılması
Yabancı Dil Eğitiminin Yaygınlaştırılması
Yaşam Boyu Eğitim Programlarının Güçlendirilerek Akademik
Personelin Kendini Geliştirmesini Sağlamak
İdari Personelin Mesleki Alanda Kendilerini Geliştirmelerini Sağlamak
Akademik ve İdari Personelin Motivasyonlarını Sağlamak
Bilimsel Araştırmaların Nitelik ve Nicelik Olarak Geliştirilmesini
Sağlamak
Üniversitemizdeki Bilimsel Yayın Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Eğitim-Öğretime İlişkin Bilimsel ve Kültürel Faaliyetlerin Artırılması
Üniversitemizde Eğitim-Öğretim Hizmeti Gören Öğrencilerin
Niteliğini
Yurtiçi
veArtırmak
Yurtdışı Öğrenci Değişim Programlarından Yararlanan
Öğrenci
Sayısının
Artırılması
Öğrencilerin
Mesleki
Alanda Kendilerini Geliştirebilecekleri Ortamlar
Yaratmak
Engelli Öğrencilerin de Üniversitemizi Tercih Etmelerini Sağlamak
Öğrencilere Yönelik Eğitime Yardımcı Hizmetlerin Niteliksel ve
Niceliksel Olarak Artırılması
Sosyal ve Sportif Etkinlikler Düzenlemek ve Düzenlenen Etkinliklere
Destek Vermek
Mezunlarla İletişim ve İş birliği İçerisinde Olmak
Üniversitemizin Dış Paydaşlarla İşbirliğini Artırmak

Çevreye Duyarlı Bir Yönetim Anlayışı Geliştirilerek Bölgenin
Kalkınmasına Katkı Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

2016 YILI
HEDEFLENEN
%30
30
++
28
%85
7
1,7
5
1
7

2016 YIL SONU
GERÇEKLEŞEN
%30
1
8
%81
1
1,09
14
2
5

DEĞERLENDİRME

3

5

Başarılı

%55

%45

Başarılı

Yabancı dilde eğitim verebilen öğretim üyesi sayısındaki artış
Yurtdışında deneyim kazanması desteklenen akademik personel sayısı

4
60

6
5

Başarılı
İyileştirilmeli

Her yıl mesleki açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için düzenlenen
eğitim ve seminerlere katılan idari personel sayısı
Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
Personele yönelik faaliyete geçen sosyal tesis sayısı
Her yıl düzenlenen Üniversite içi bilimsel seminer sayısı
Bilimsel araştırma projelerine verilen destek miktarı
Ulusal ve uluslararası SCI-SSCI kapsamında yayınlanan bilimsel
araştırma makale sayısı
Üniversitemiz yayını olan kitap ve dergi sayısı
Üniversite öğrencileri için düzenlenen proje yarışması sayısı
Üniversite içinde düzenlenen kültürel etkinlik sayısı
Üniversitemizden burs alan öğrenci sayısı
Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı
Düzenlenen teknik gezi sayısı
Bilimsel içerikli süreli yayın sayısındaki artış oranı
Kütüphanede engelliler için temin edilen kaynak sayısındaki artış oranı
Sunulan oryantasyon hizmetlerindeki artış oranı

80

78

Makul

25
2
10
800.000
65

76
1
43
1.317.000
113

İyileştirilmeli
İyileştirilmeli
Başarılı
Başarılı
Başarılı

25
7
35
40
180
15
%15
%10
%10

4
5
110
405
56
38
%18
%33
%17

İyileştirilmeli
İyileştirilmeli
Başarılı
Başarılı
İyileştirilmeli
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı

%35
35
250

%39
16
85

Başarılı
İyileştirilmeli
İyileştirilmeli

6

39

Başarılı

5

1

İyileştirilmeli

15

52

Başarılı

Uzaktan eğitimin yapısının bir önceki yıla oranı
Oluşturulan akıllı sınıf sayısı
Alınan lisanslı yazılım sayısı
Öğrencilerin başarı oranları
Yayımlanan ve kullanıma sunulan e-kitap sayısı
Akademik personel sayısının bir önceki yıla oranı
Lisans düzeyinde açılan disiplinler arası program sayısı
Lisansüstü açılan disiplinler arası program sayısı
Artan bölüm sayısı
Artan program sayısı
Teknik Bilimler MYO Binası inşaatının tamamlanma oranı

Öğrencilerin kulüplere üye olma oranı
Öğrenciler tarafından spor müsabakalarında kazanılan madalya sayısı
Web tabanlı mezun takip sistemi ile istihdam edilme oranları ve KPSS,
DGS gibi sınavlardaki başarıları izlenen mezun öğrenci sayısı
Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek için düzenlenen toplantı ve
seminer sayısı
Yerel kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile il ve bölgenin
sorunların ilişkin düzenlenen çalıştay sayısı
Halka açık olan sosyal etkinlik sayısı
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Başarılı
İyileştirilmeli
İyileştirilmeli
İyileştirilmeli
İyileştirilmeli
İyileştirilmeli
Başarılı
Başarılı
İyileştirilmeli

Tablo5: Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sayıları
AKADEMİK BİRİM

ÖĞRENCİ SAYISI

EĞİTİM FAKÜLTESİ

2.583

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

492

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

804

MİMARLIK FAKÜLTESİ

279

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

764

MERZİFON İKTİSADİ VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI

-

TIP FAKÜLTESİ

-

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

386

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

327

SAĞLIK YÜKSEK OKULU

379

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

-

TEKNİK BİLİMLERT MESLEK YÜKSEK OKULU

3.165

SOSYAL BİLİMLERT MESLEK YÜKSEK OKULU

2.105

TASARIM MESLEK YÜKSEK OKULU

230

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEK OKULU

1.812

GÜMÜŞHACIKÖY HASAN DUMAN MESLEK YÜKSEK OKULU

836

MERZİFON MESLEK YÜKSEK OKULU

1.797

SULUOVA MESLEK YÜKSEK OKULU

862

TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEK OKULU

255

TOPLAM
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Tablo 6. Unvanlara Göre Öğretim Elemanı Sayıları
ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI
AKADEMİK PERSONEL
2014

2015

2016

PROFESÖR

7

12

23

DOÇENT

26

28

27

YARDIMCI DOÇENT DOKTOR

116

130

158

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

144

145

142

9

8

8

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

124

129

143

UZMAN

10

10

10

TOPLAM

436

462

511

OKUTMAN

Tablo 7. Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Akademik
Yıl

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Programa Kayıtlı
Öğrenci Sayısı

Ön lisans

6.525

Lisans

4.044

Lisans
üstü

294

Ön lisans

8.502

Lisans

4.162

Lisans
üstü

527

Ön lisans

9.534

Lisans

4.453

Lisansüstü

596

Öğretim
Üyesi
Sayısı (C)

Ders Veren
Kadrolu
Öğretim
Elemanı Başına
Öğrenci Sayısı
(A/B)

Öğretim
Üyesi
Başına
Düşen
Öğrenci
Sayısı (A/C)

398

119

% 27,29

% 91,29

13.191

436

149

% 30,25

% 88,53

14.583

511

208

% 28,54

% 70,11

Toplam
Öğrenci
Sayısı (A)

Ders
Veren
Kadrolu
Öğretim
Elemanı
(B)

10.863
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Tablo 8. Birimlere Göre İdari Personel Sayıları

AKADEMİK BİRİM

İDARİ PERSONEL
SAYILARI
2015

2016

REKTÖRLÜK

172

171

EĞİTİM FAKÜLTESİ

18

20

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

1

2

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

7

5

MİMARLIK FAKÜLTESİ

7

7

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

9

12

MERZİFON İKTİSADİ VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI

-

-

TIP FAKÜLTESİ

1

4

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2

4

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2

1

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

4

4

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

-

-

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

11

11

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

15

15

TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

2

2

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU

6

5

GÜMÜŞHACIKÖY HASAN DUMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

8

5

MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU

14

19

SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU

8

9

TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU

2

5

289

301

TOPLAM
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Tablo 9. Fiziki Alanlar ve Kapasiteleri
Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite
0-50
51-75
76-100
101-150 151 üzeri

Alan

Toplam

Amfi

5

28

8

8

2

51

Sınıf

80

33

37

-

-

150

Bilgisayar
Laboratuvarı

20

2

-

-

-

22

Diğer Laboratuvar

57

8

8

-

-

73

Toplantı Salonu

10

2

1

1

-

14

-

1

1

1

11

14

Konferans Salonu

Tablo10. Sosyal Alanlar
Sayı

Alan (m2)

Kantin

8

2.261

Yemekhane

8

4.215

Kütüphane Salonu

9

1.144

İnternet Salonu

-

-

Açık Spor Tesisi

10

11.406

Kapalı Spor Tesisi

5

13.456

Toplam

40

32.482

Alan
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