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Birim Yöneticisinin Sunu u

Ni de Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1992 y nda kurulmu  olup. Özetle
Fakültemizde e itim-ö retim, ara rma, ulusal ve uluslararas  yay n, ö renci ve ö retim üyesi
de im,  panel, seminer, çal tay, sempozyum, konferans, teknik geziler ve bilgilendirme
toplant lar  ba ta olmak üzere e itim-ö retim ve idari hizmetlerin dahi iyi yürütülmesine
yönelik birçok faaliyet yürütülmektedir.

Üniversitemizin en köklü fakültelerinden olup, lisans düzeyinde normal ve ikinci
retim olmak üzere iki program yürütülmektedir. Fakültemizde Bilgisayar Mühendisli i,

Çevre Mühendisli i, Elektrik-Elektronik Mühendisli i, G da Mühendisli i, Harita
Mühendisli i, aat Mühendisli i, Jeoloji Mühendisli i, Makine Mühendisli i, Maden
Mühendisli i ve Mekatronik Mühendisli i Bölümü olmak üzere 10 bölüm bulunmaktad r.
Bunlardan 8’inde e itim-ö retim faaliyetleri yürütülmekte olup, Harita Mühendisli i ve
Bilgisayar Mühendisli i Bölümlerinin e itim-ö retim faaliyetlerine dahil edilmesi için
çal malar devam etmektedir. Elektrik-Elektronik, aat, ve Makine Mühendisli i
Bölümlerinde normal ö retimin yan  s ra ikinci ö retim program  da uygulanmaktad r.
Ayr ca 7 bölümde (Çevre, Elektrik-Elektronik, G da, aat, Jeoloji, Maden ve Makine
Mühendislikleri) yüksek lisans e itimi ve 5 bölümde doktora e itimi verilmektedir.

Fakültemiz e itim-ö retim çal malar n yan  s ra ara rma çal malar  ile de ulusal
ve uluslararas  bilime katk  sa lamaya çal maktad r. Bu ba lamda Üniversitemizin
lokomotifi konumunda olan Fakültemiz bünyesinde, ülkemizin ve üniversitemizin
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geli mesine katk  sa layacak önemli ulusal ve uluslararas  düzeyde Devlet Planlama Te kilat
(DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara rma Kurumu (TÜB TAK), SANTEZ ve
UNIDO-ICHET projeleri ile bilimsel ara rma faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayr ca, ö retim
elemanlar n yapm  oldu u çal malar, çok say da ulusal ve uluslararas  sayg n dergilerde
yay nlanmaktad r. Ara rma çal malar na ö rencilerinde kat mlar  te vik edilmekte ve
TÜB TAK ve BAP proje çal malar na katk  sa lamaktad rlar.

Erasmus, Farabi, Mevlana ve ikili anla malar kapsam nda ulusal ve uluslararas
üniversitelerle ö retim üyesi ve ö renci de imleri yap lmaktad r.

Yukar da bahsedilen faaliyetlerin yan  s ra Fakültemizin e itim ve ö retim, idari
hizmetler, akademik hizmetler ile altyap  hizmetlerinin iyile tirilmesi ve geli tirilmesi
yönünde tan m günleri, internet sayfas n sürekli olarak güncellenmesi, tan m ve
oryantasyon kitapç klar  haz rlama, i  ak  düzenlemeleri, akreditasyon çal malar ,
performansa dayal  internet tabanl  akademik bilgi sistemi ile internet tabanl  mezun, yeni
mezun, i veren anket yaz mlar  çal malar  yap lmakta ve idari ve akademik toplant lar
düzenlenmektedir.

Fakültemizin toplam kapal  alan  yap  yeni tamamlanan ve 2014 y nda faaliyete
geçen B blok in aat  ile birlikte 26386 m2’dir. Mühendislik Fakültesi’nde toplam 128
akademik, 27 idari personel (bilfiil çal an) ve 2986 ö renci bulunmaktad r.

Haz rlam  oldu umuz bu 2014 Y  Faaliyet Raporu be  bölümden olu maktad r:
Genel Bilgiler ba  ta yan Birinci Bölümde Fakültenin kurulu  tarihçesi, misyon ve
vizyonu yer almaktad r. Örgüt yap  ve görevleri de bu bölüm alt nda verilmi tir. kinci
Bölümde ise Fakültemizin 2013-2017 stratejik plan nda belirlenen Amaç ve Hedefler
sunulmu tur. Mali ve Performans Bilgilerine üçüncü bölümde yer verilmi tir. Güçlü ve zay f
yönlerimiz, GZFT analizi Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Bilgileri ba  alt nda dördüncü
bölümde verilmi tir. Son bölüm olan be inci bölümde Fakültemizin performans
de erlendirmelerine ba  olarak daha üretken çal mas  için gerekli öneri ve tedbirlerden
bahsedilmi tir.

Bu raporun haz rlanmas nda eme i geçen herkese te ekkür ederim.

Prof. Dr. Kutsi Sava  ERDURAN
Dekan
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I-GENEL B LG LER
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Mühendislik-Mimarl k Fakültesi 3837 say  kanun ile 1992 y nda kurulmu  olup,
Mühendislik-Mimarl k Fakültesinin ad  30 Haziran 2010 tarihli ve 27627 say  Resmî
Gazete’de yay nlanan 2010/528 say  Bakanlar Kurulu Karar  ile 28.03.1983 tarihli ve 2809
say  Kanun’un ek 30’uncu maddesi gere ince Mühendislik Fakültesi olarak de tirilmi tir.
Fakültemizde 1993-1994 E itim – Ö retim y nda Jeoloji Mühendisli i ve aat
Mühendisli i Bölümlerinde, 1995-1996 E itim-Ö retim y nda Elektrik-Elektronik
Mühendisli i ve Makine Mühendisli i Bölümlerinde, 2008-2009 E itim-Ö retim y nda
Maden Mühendisli i Bölümü’nde, 2009-2010 E itim-Ö retim y nda Çevre Mühendisli i
Bölümü’nde, 2012-2013 E itim-Ö retim y nda Mekatronik Mühendisli i Bölümünde ve
2013-2014 E itim-Ö retim y nda G da Mühendisli i Bölümü’nde e itim-ö retime
ba lanm r. 2009-2010 E itim-Ö retim y nda Bilgisayar Mühendisli i Bölümü aç lm
olup, bu bölümde ve Harita Mühendisli i Bölümü’nde henüz e itim-ö retim ba lamam r.
Bu bölümler için, ö retim eleman  ihtiyac  ve gerekli alt yap  çal malar  sürdürülmektedir.
Önceki y llarda ö renci al na ara verilen ikinci ö retim program na 2008-2009 E itim-

retim y ndan itibaren Elektrik-Elektronik Mühendisli i, Jeoloji Mühendisli i, aat
Mühendisli i, Makine Mühendisli i Bölümlerinde tekrar ba lanm r. 2010-2011 E itim-

retim y ndan itibaren de Maden Mühendisli i bölümü ikinci ö retim program na ilk defa
renci al narak e itim ö retime ba lam r. Fakat Jeoloji Mühendisli i ve Maden

Mühendisli i Bölümleri’nin ikinci ö retim programlar  tercih eden ö renci bulunmamas
nedeniyle tekrar kapanm r.

Fakültemizin toplam kapal  alan  yap  yeni tamamlanan ve 2014’te faaliyete geçen
B blok in aat  ile 26386 m2’dir. Bu kapal  alan içerisinde 53 adet laboratuvar, 44 adet
dershane, 3 adet amfi, 3 adet bilgisayar laboratuvar  ve 129 adet ö retim eleman  çal ma
odalar  bulunmaktad r.

Lisans e itim-ö retimin yan  s ra lisans e itimi aktif olarak sürdürülen 7 bölümde
(Çevre, Elektrik-Elektronik, G da, aat, Jeoloji, Maden ve Makine Mühendislikleri) yüksek
lisans e itimi ve Elektrik-Elektronik, G da, aat, Jeoloji ve Makine Mühendislikleri
Bölümlerinde doktora e itimi de verilmektedir.

Fakültemizin 2014-2015 E itim-Ö retim y nda 31.12.2014 tarihi itibariyle toplam
lisans ö renci say  2986 olup, bunun 1849’u normal ö retim, 1137’si ise ikinci ö retim

rencilerinden olu maktad r. Fakültemizde 13 Profesör, 23 Doçent, 40 Yard mc  Doçent
olmak üzere toplam 76 ö retim üyesi, 1 Ö retim Görevlisi ve 51 Ara rma Görevlisi (35.
Madde ile yurt içindeki di er üniversitelerde görevli olan ara rma görevlileri dahil) olmak
üzere, toplam 128 ö retim eleman  görev yapmaktad r. Fakültemizde idari hizmetleri
yürütmek üzere fakülte sekreterli i, ö renci i leri, özlük i leri, ta r kay r ve kontrol birimi,
bölüm sekreterlikleri, muhasebe, özel kalem ve destek hizmetleri bulunmakta olup, bu
birimlerde bilfiil çal an 27 ki i bulunmaktad r.
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A-Misyon ve Vizyon

Misyon
Ni de Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Üniversitemizin misyonuna uygun olarak

kendi misyonunu belirlemi tir. Ni de Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, yüklenmi  oldu u
sorumluluk ve görev bilincini a daki misyon ifadesi ile vurgulamaktad r:

“Analitik dü ünceye sahip, sorunlar  önceden belirleyerek sorunlara kar
mühendislik çözümleri geli tirebilen, konusunda yetki ve sorumluluk ta yabilecek yeterli bilgi
ve becerilerle donat lm , meslek eti inden taviz vermeyen, Atatürk lke ve Devrimlerine ba
Mühendisler yeti tiren, üniversite-sanayi i birli ini destekleyen, kat mc , ça da  e itim-

retim ve ara rma faaliyetlerini yürüten, bilgi ve teknoloji üreterek bölgesel ve ulusal
kalk nmaya katk  sa layan, yapt  çal malar  uluslararas  ili kilerle geli tirerek sürdürebilir

lan öncü ve sayg n bir Fakülte olmakt r.”

Vizyon
Fakültemizin tüm dünya ülkeleri taraf ndan tan nan ve kabul edilen bir Fakülte olmay

ba armas  en önemli dile imizdir. Bu dü ünceler nda belirlenen Ni de Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi’nin vizyonu a daki ekilde ifade edilmi tir.

“Ulusal ve uluslararas  bilgi ve teknoloji üretimine katk  sa layan, ö retim elemanlar
ile konusunda uzman mühendisler yeti tiren, uluslararas  alanda öncü ve sayg n bir Fakülte
olmakt r.”

Amaç ve
Hedefler

Vizyon

Misyon
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Birimin Kurulu u
Mühendislik-Mimarl k Fakültesi 3837 say  kanun ile 1992 y nda kurulmu  olup,

Mühendislik-Mimarl k Fakültesinin ad  30 Haziran 2010 tarihli ve 27627 say  Resmî
Gazete’de yay nlanan 2010/528 say  Bakanlar Kurulu Karar  ile 28.03.1983 tarihli ve 2809
say  Kanun’un ek 30’uncu maddesi gere ince Mühendislik Fakültesi olarak faaliyetlerine
devam etmektedir.

2- Birimin Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Mühendislik Fakültesi’nin yönetim ve organizasyonu 2547 say  yasa hükümlerine

göre belirlenmi tir. 2547 say  Yüksekö retim Kanunu’nca yetkili k nm  yönetim
organlar ; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, Bölümler ve Anabilim Dallar
eklinde belirlenmi tir.

Dekan: 2547 say  Yüksekö retim Kanunu’nca fakülteleri yönetmekle yetkili k nan
dekan n ba ca görevleri a da s ralanm r. Bu görevler;

 Fakülte kurullar na ba kanl k etmek, fakülte kurullar n kararlar  uygulamak ve
fakülte birimleri aras nda düzenli çal may  sa lamak,

 Her ö retim y  sonunda ve istendi inde fakültenin genel durumu ve i leyi i hakk nda
Rektöre rapor vermek,

 Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlar  gerekçesi ile birlikte Rektörlü e bildirmek,
fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görü ünü ald ktan sonra
Rektörlü e sunmak,

 Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,

 Bu kanun ile kendisine verilen di er görevleri yapmakt r.

Dekanlar n sorumluluklar  2547 say  Yüksekö retim Kanunu’nda belirtilmi tir.
Fakültenin ve ba  birimlerinin ö retim kapasitesinin rasyonel bir ekilde kullan lmas nda ve
geli tirilmesinde, gerekti i zaman güvenlik önlemlerinin al nmas nda, ö rencilere gerekli
sosyal hizmetlerin sa lanmas nda, e itim-ö retim, bilimsel ara rma ve yay n faaliyetlerinin
düzenli bir ekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yap lmas nda,
takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlar n al nmas nda Rektöre kar  birinci derecede
sorumludur.

Fakülte kurulu, dekan n ba kanl nda fakülteye ba  bölümlerin ba kanlar ndan ve
üç y l için fakültedeki profesörlerin kendi aralar ndan seçtikleri üç, doçentlerin kendi
aralar ndan seçtikleri iki, yard mc  doçentlerin kendi aralar ndan seçecekleri bir ö retim
üyesinden olu ur.

Fakülte kurulu normal olarak her yar l ba nda ve sonunda toplan r. Dekan gerekli
gördü ü hallerde fakülte kurulunu toplant ya ça r.
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Fakülte kurulu akademik bir organ olup a daki görevleri yapar:

 Fakültenin, e itim – ö retim, bilimsel ara rma ve yay m faaliyetleri ve bu
faaliyetlerle ilgili esaslar , plan, program ve e itim – ö retim takvimini kararla rmak,

 Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
 2547 Say  Yüksekö retim Kanunu ile verilen di er görevleri yapmakt r.

Fakülte yönetim kurulu, dekan n ba kanl nda fakülte kurulunun üç y l için seçti i
üç profesör, iki doçent ve bir yard mc  doçentten olu ur. Fakülte yönetim kurulu dekan n
ça  üzerine toplan r. Yönetim kurulu gerekli gördü ü hallerde geçici çal ma gruplar ,

itim – ö retim koordinatörlükleri kurabilir ve bunlar n görevlerini düzenler.

Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yard mc  bir organ olup a daki
görevleri yapar:

 Fakülte kurulunun kararlar  ile tespit etti i esaslar n uygulanmas nda dekana yard m
etmek,

 Fakültenin e itim – ö retim, plan ve programlar  ile takvimin uygulanmas
sa lamak,

 Fakültenin yat m, program ve bütçe tasar  haz rlamak,
 Dekan n fakülte yönetimi ile ilgili getirece i bütün i lerde karar almak,
 rencilerin kabulü, ders intibaklar  ve ç kar lmalar  ile e itim – ö retim ve s navlara

ait i lemleri hakk nda karar vermek,
 2547 Say  Yüksekö retim Kanunu ile verilen di er görevleri yapmakt r.

Bölüm, bölüm ba kan  taraf ndan yönetilir. Bölüm ba kan , bölümün her düzeyde
itim – ö retim ve ara rmalar ndan ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir

ekilde yürütülmesinden sorumludur.

Bölüm ba kan ; bölümün ayl kl  profesörleri, bulunmad  takdirde doçentleri, doçent
de bulunmad  takdirde yard mc  doçentler aras ndan fakültelerde dekanca üç y l için atan r.
Süresi biten ba kan tekrar atanabilir.

C- Birime li kin Bilgiler

1. Fiziksel Yap

Üniversitelerin bilimsel ara rmalar yapma ve bilgi üretme fonksiyonlar  yerine
getirebilmesinin en önemli etkenlerinden birisinin yeterli ve uygun fiziksel imkânlar
oldu unun bilincinde olan Fakültemiz, elinde bulunan k tl  kaynaklarla fiziksel imkânlar n
mümkün oldu unca iyile tirilmesine çal maktad r. Bu nedenle, y llarca prefabrik binalarda
hizmet veren Fakültemiz, 2006-2007 E itim-Ö retim y  ba nda ö renci ve personeline daha
uygun bir mekânda çal ma ortam n sa land  yeni binas nda faaliyetlerine ba lam r.

Mühendislik Fakültesi binas , Ni de Üniversitesi Kampus alan nda 1 adet idari bina
(D2-blok), 2 adet akademik ofis binas  (E1 ve E2-bloklar), 2 adet derslik binas  (B1 ve D1-
bloklar), 3 adet laboratuvar binas  (A1, A2 ve B3-bloklar), 1 adet ara geçi  binas  (E3-blok)
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ve 1 adet tek kol geçi  binas  (E4.1-blok) olmak üzere 8 bloktan olu maktad r. A1 blokta 3
adet 98 ki ilik amfi bulunmaktad r. ki adeti ders amaçl  kullan p, amfi 1 seminer ve toplant
amaçl  kullan lmaktad r. Fakültenin toplam kapal  alan  26386 m2’dir. Fakültemiz
kullan nda, D blokta 18 adet, A1 blokta 2 adet ve B1 blokta 24 adet olmak üzere toplam 44
adet dershane ve A1 ve A2 blokta 54 adet ve B3 blokta 9 adet olmak üzere toplam 53 adet
laboratuvar vard r. Dershanelerin tamam  bilgisayarla ö retim yap lmas  sa layan yans
cihazlar ile donat lm r. Fakültemizde ayr ca 3 adet bilgisayar laboratuvar  bulunmaktad r.

Aç k ve Kapal  Alanlar Tablosu

Birim Ad Kapal  Alan (m2) Aç k Alan (m2)

Mühendislik Fakültesi 26386 3520

1.1. E itim Alanlar

itim Alanlar  Tablosu

itim Alanlar Say  (Adet) Kapal  Alan  (m2) Kapasitesi (Ki i)
Amfi 3 360 294

f 44 2635 2750
Bilgisayar Laboratuvarlar 3 273 114
Bölüm Laboratuvarlar 53 2892 1160
Atölye 1 241 100

TOPLAM 104 6401 4418

1.1.1- Okul Öncesi E itimi

Okul Öncesi E itimi Alanlar  Tablosu
Aç k Alan  (m2) Kapal  Alan  (m2) Kapasitesi (Ki i)

Anaokulu - - -

1.2. Sosyal Alanlar

1.2.1. Kantin ve Kafeteryalar

Kantin ve Kafeterya Alanlar  Tablosu
Alan Say  (Adet) Kapal  Alan  (m2) Kapasitesi (Ki i)

Kantin 2 215 80
Kafeterya - - -

TOPLAM 2 215 80
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1.2.2. Yemekhaneler

Yemekhane Alanlar  Tablosu
Alan Say  (Adet) Kapal  Alan  (m2) Kapasitesi (Ki i)

renci Yemekhanesi - - -
Personel Yemekhanesi - - -

TOPLAM - - -

1.2.3. Misafirhaneler

Misafir Alanlar  Tablosu

Alan Say  (Adet) Kapal  Alan  (m2) Kapasitesi (Ki i)
K E Toplam

Misafirhane - - - - -

1.2.4. Ö renci Yurtlar

renci Yurdu Alanlar  Tablosu

Alan Oda Say
(Adet) Kapal  Alan  (m2) Kapasitesi (Ki i)

K E Toplam
renci Yurdu - - - - -

1.2.5. Spor Tesisleri

Spor Tesisleri Alanlar  Tablosu

Alan Say  (Adet) Alan  (m2) Aç klamalar
Kapal  Spor Tesisi - - -
Aç k Spor Tesisi - - -

1.2.6. Toplant  – Konferans Salonlar

Toplant  ve Konferans Alanlar  Tablosu

Alan Say  (Adet) Kapal  Alan  (m2) Kapasitesi (Ki i)
Toplant  Salonu 7 259 140
Konferans Salonu - - -
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1.2.7. Dinlenme Tesisleri

Toplant  ve Konferans Alanlar  Tablosu

Alan Say  (Adet) Kapal  Alan  (m2)
Dinlenme Tesisi - -

1.2.8. Ö renci Kulüpleri

renci Kulüpleri Tablosu

renci Kulüpleri Üye Say Aç klamalar
1 - - -

1.2.9. Mezun Ö renciler Derne i

Mezun Ö renciler Derne i Tablosu

Say  (Adet)

Mezun Ö renciler Derne i

1.3. Hizmet Alanlar

1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanlar

Akademik Personel Hizmet Alanlar  Tablosu

Hizmet Alan Say  (Adet) Kapal  Alan  (m2) Kullanan Say  (Ki i)

Çal ma Odas 129 4765 116

1.3.2. dari Personel Hizmet Alanlar

dari Personel Hizmet Alanlar  Tablosu

Hizmet Alan Say  (Adet) Kapal  Alan  (m2) Kullanan Say  (Ki i)

Servis 10 401 26
Çal ma Odas 4 121 4

TOPLAM 14 522 30
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1.4. Ambar, Ar iv ve Atölye Alanlar

Ambar, Ar iv ve Atölye Alanlar  Tablosu
Alan Say  (Adet) Alan  (m2)

Ambar 2 61
Ar iv 1 38
Atölye 1 240

1.5. Ta tlar

Ta tlar Tablosu

Ta n Cinsi
Göreve Tahsis

Edilmi , Kuruma
Ait Ta tlar

Göreve Tahsis Edilmi ,
Hizmet Al  Yoluyla

Edinilmi  Ta tlar
Toplam

- - - -
TOPLAM - - -
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Fatma ENER Fakülte Sekreteri

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Kutsi S. ERDURAN Ba kan
Prof. Dr. Mehmet ENER Üye
Prof. Dr. Kenan KILIÇ Üye
Prof. Dr. Metin YILDIRIM Üye
Doç. Dr. Nurettin ACIR Üye (31.10.2011 – 17.09.2014)
Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN Üye (10.10.2011 – 10.10.2014)
Doç. Dr. Ersin AYDIN Üye
Doç. Dr. Mahmut ALKAN Üye
Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami TEZEK Üye

Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Kutsi S. ERDURAN Ba kan
Prof. Dr. Mehmet ENER Üye
Prof. Dr. Zeliha YILDIRIM Üye
Prof. Dr. Fehiman Ç NER Üye
Prof. Dr. Osman S VR KAYA Üye
Doç. Dr. Yüksel KAPLAN Üye (24.06.2013 – 09.12.2014)
Doç. Dr. Hakan ERDEM Üye (10.10.2011 – 17.06.2014)
Doç. Dr. Cahit Ta  ÇEL K Üye
Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN Üye
Doç. Dr. Nurettin ACIR Üye (01.02.2013 – 10.09.2014)
Doç. Dr. Metin Hakan SEVERCAN Üye
Doç. Dr. Mahmut ALKAN Üye
Yrd. Doç. Dr. Fatih AY Üye
Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami TEZEK Üye
Yrd. Doç. Dr. M. KÜR AT YALÇIN Üye

Bölüm Ba kanlar
Bilgisayar Mühendisli i Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami TEZEK (V.)
Çevre Mühendisli i Prof. Dr. Fehiman Ç NER

Elektrik-Elektronik Mühendisli i Doç. Dr. Nurettin ACIR (01.02.2013 – 10.09.2014)
Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami TEZEK

da Mühendisli i Prof. Dr. Zeliha YILDIRIM
Harita Mühendisli i Doç. Dr. Cahit Ta  ÇEL K

aat Mühendisli i Doç. Dr. Hakan ERDEM (10.10.2011 – 17.06.2014)
Prof. Dr. Osman S VR KAYA

Jeoloji Mühendisli i Prof. Dr. Mehmet ENER
Maden Mühendisli i Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN

Makine Mühendisli i Doç. Dr. Yüksel KAPLAN (24.06.2013 – 09.12.2014)
Doç. Dr. Mahmut ALKAN

Mekatronik Mühendisli i Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kür at YALÇIN
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1. Yaz mlar

3.2. Bilgisayarlar

Bilgisayar Tablosu
Cinsi Say  (Adet)

Masaüstü Bilgisayar 276
Ta nabilir Bilgisayar 74

TOPLAM 350

3.3. Kütüphane Kaynaklar

Kütüphane Kaynaklar  Tablosu
Türü Say  (Adet)

Kitap 1655
Bas  Periyodik Yay n 755
Elektronik Yay n -

TOPLAM 2410

3.4. Di er Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Di er Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablosu
Cinsi Adet

Projeksiyon 52
Slayt Makinesi -
Tepegöz 4
Episkop -
Barkot Okuyucu 1
Bask  Makinesi 2
Fotokopi Makinesi 1
Faks 2
Foto raf Makinesi 9
Kamera 23
Televizyon 2
Yaz 107
Taray 15
Müzik Seti -
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Mikroskop 23
DVD Player -

TOPLAM 241

4. nsan Kaynaklar
Fakültemizde 13 Profesör, 23 Doçent, 40 Yard mc  Doçent olmak üzere toplam 76

retim üyesi, 1 Ö retim Görevlisi ve 51 Ara rma Görevlisi (20’si 35. Madde ile yurt
içindeki di er üniversitelerde görevli) olmak üzere, toplam 128 ö retim eleman  görev
yapmaktad r. Fakültemiz bölümlerinde mevcut bulunan akademik personelin unvan ve
mevcut kadrolar na ait bilgiler a da sunulmu tur.

Personele li kin Say sal Bilgiler Tablosu

KADROLU SÖZLE MEL
Geçici çi
(Öz Gelir

çisi)
TOPLAM

Akademik
Personel

657 4/A
(Memur)

657 4/D
(Sürekli

çi)

657 4/B
(Sözle meli
Personel)

657 4/C
(Geçici

Personel)
128 25 - - - - 153

4.1. Akademik Personel

Akademik Personele li kin Say sal Bilgiler Tablosu

Unvan

Kadrolar n Doluluk
Oran na Göre

Kadrolar n stihdam
ekline Göre

Dolu Bo Toplam Tam
Zamanl Yar  Zamanl

Profesör 13 9 22 - -
Doçent 23 19 42 - -
Yard mc  Doçent 40 46 86 - -

retim Görevlisi 1 1 2 - -
Okutman - - - - -
Çevirici - - - - -

itim-Ö retim Planlamac - - - - -
Ara rma Görevlisi 51 37 88 - -
Uzman - - - - -

TOPLAM 128 112 240 - -
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4.1.1. Akademik Personel Atamalar

Akademik Personel Atamalar  Tablosu
Atama
Türü Prof. Doç. Yrd.

Doç.
r.

Gör. Okutman Ar .
Gör. Uzman TOPLAM

Aç ktan - - 1 - - 9 - 10
Naklen 2 8 5 - - - - 15
TOPLAM 2 8 6 - - 9 - 25

4.1.2. Akademik Personel Unvan De iklikleri

Akademik Personel Unvan De iklikleri Tablosu
Eski Unvan Yeni Unvan Say  (Ki i)

Doç. Dr. Osman S VR KAYA
Doç. Dr. Saffet AYASUN Prof. Dr. 2

Yrd. Doç. Dr. Aytekin POLAT
Yrd. Doç. Dr. Yusuf CUNED LU
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr. Orkun ERSOY
Yrd. Doç. Dr. Murat BARUT
Yrd. Doç. Dr. Neslihan DO AN SA LAMT MUR
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ALKAN

Doç. Dr. 7

Ar . Gör. Dr. lyas KACAR
Ar . Gör. Dr. Kutalm  GÜMÜ Yrd. Doç. Dr. 2

4.1.3. Fakültemizden Ayr lan Akademik Personel

Ayr lan Akademik Personel Tablosu

Ayr  Türü Prof. Doç. Yrd.
Doç.

r.
Gör. Okutman Ar .

Gör. Uzman Toplam

Nakil - 2 - - - - - 2
stifa - 1 - - - 2 - 3

Emekli - - - 1 - - - 1
li ik Kesme - - - - - - - -

Vefat - - - - - - - -
Di er - - - - - - - -

TOPLAM - 3 - 1 - 2 - 6
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4.1.4. Yabanc  Uyruklu Akademik Personel

Yabanc  Uyruklu Akademik Personel Tablosu
Unvan Geldi i Ülke Çal  Bölüm

Profesör - -
Doçent - -
Yard mc  Doçent - -

retim Görevlisi - -
Okutman - -
Çevirici - -

itim-Ö retim Planlamac - -
Ara rma Görevlisi - -
Uzman - -

4.1.5. Di er Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel

Di er Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Tablosu

Unvan Ba  Oldu u
Bölüm Görevlendirildi i Üniversite

Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT Makine Müh. Melik ah Üniversitesi
Doç. Dr. lker Fatih KARA aat Müh. Bradford Üniversitesi ( ngiltere)

Doç. Dr. Orkun ERSOY Jeoloji Müh. Cergy-Pontoise Üniversitesi
(Fransa)

Doç. Dr. Ali GÜREL Jeoloji Müh. Aksaray Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Necmettin KILINÇ Mekatronik Müh. Koç Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Alper GÜRBÜZ Jeoloji Müh. Massachusetts Institute of Tech.
Üniversitesi (Amerika B.D.)

Yrd. Doç. Dr. M. Nadir KURNAZ Elektrik Elektronik
Müh. ld z Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yasemin
ALTUNCU

Elektrik Elektronik
Müh. stanbul Teknik Üniversitesi

Ar . Gör. Dr. Sinan ALTUNCU Jeoloji Müh. stanbul Üniversitesi
Ar . Gör. Gökhan ÖZSARI Bilgisayar Müh. ODTÜ
Ar . Gör. Mine Ç FTÇ Bilgisayar Müh. Hacettepe Üniversitesi
Ar . Gör. A. lker KOCATEPE Bilgisayar Müh. Gazi Üniversitesi

Ar . Gör. Mustafa TARIM Bilgisayar Müh. Erciyes Üniversitesi

Ar . Gör. M. Muzaffer KÖSTEN Bilgisayar Müh. ODTÜ – Hacettepe Üniversitesi

Ar . Gör. Ye im DOKUZ Bilgisayar Müh. Erciyes Üniversitesi – Çukurova
Üniversitesi

Ar . Gör. Hüseyin ÖZKAYA Bilgisayar Müh. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ar . Gör. Asiye ULA Bilgisayar Müh. Erciyes Üniversitesi
Ar . Gör. Ahmet akir DOKUZ Bilgisayar Müh. Erciyes Üniversitesi
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Ar . Gör. Buket AH N Çevre Müh. Akdeniz Üniversitesi
Ar . Gör. Ö. Begüm GÖKÇEK Çevre Müh. Cumhuriyet Üniversitesi
Ar . Gör. Hamdi
MURATÇOBANO LU Çevre Müh. Erciyes Üniversitesi

Ar . Gör. ahin SÖNMEZ Elektrik Elektronik
Müh. ODTÜ

Ar . Gör. Kadir AHBAZ Harita Müh. ld z Teknik Üniversitesi
Ar . Gör. R. Alper KUÇAK Harita Müh. stanbul Teknik Üniversitesi
Ar . Gör. Esra TATLIO LU aat Müh. stanbul Teknik Üniversitesi
Ar . Gör. Diler KATIRCIO LU Maden Müh. stanbul Teknik Üniversitesi
Ar . Gör. Ça lar SEV M Makine Müh. Erciyes Üniversitesi
Ar . Gör. Muhsin ALÇI Makine Müh. Erciyes Üniversitesi
Ar . Gör. Hürrem AKBIYIK Mekatronik Müh. Çukurova Üniversitesi
Ar . Gör. Ö. Faruk BUDAK Mekatronik Müh. ODTÜ

4.1.6. Ba ka Üniversitelerden Fakültemizde Görevlendirilen Akademik
Personel

Ba ka Üniversitelerden Fakültemizde Görevlendirilen Akademik Personel Tablosu

Unvan Çal  Bölüm Geldi i Üniversite
Profesör - -
Doçent - -
Yard mc  Doçent - -

retim Görevlisi - -
Okutman - -
Çevirici - -

itim-Ö retim Planlamac - -
Ara rma Görevlisi - -
Uzman - -

4.1.7. Sözle meli Akademik Personel

Sözle meli Akademik Personel Tablosu
Unvan Say  (Ki i)

Profesör -
Doçent -
Yard mc  Doçent -

retim Görevlisi -
Uzman -
Okutman -
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Sanatç  Ö retim Eleman -
Sahne Uygulat -

TOPLAM -

4.1.8. Akademik Personelin Hizmet Süreleri tibar yla Da

Akademik Personelin Hizmet Süreleri Da m Tablosu
Ölçü

Birimi 1-3 Y l 4-6 Y l 7-10 Y l 11-15 Y l 16-20 Y l 21 - Üzeri

Ki i Say 22 10 12 14 26 24
Yüzde 20,37 9,26 11,11 12,96 24,07 22,22

4.1.9. Akademik Personelin Ya tibar yla Da

Akademik Personelin Ya  Da m Tablosu
Ölçü

Birimi 21-25 Ya 26-30 Ya 31-35 Ya 36-40 Ya 41-50 Ya 51 - Üzeri

Ki i Say 3 32 23 20 41 9
Yüzde 2,34 25,00 17,97 15,63 32,03 7,03

4.1.10. Akademik Personelin Cinsiyet tibar yla Da

Akademik Personel Cinsiyet Da m Tablosu
Unvan K E Toplam

Profesör 3 10 13
Doçent 1 22 23
Yard mc  Doçent 8 32 40

retim Görevlisi - 1 1
Okutman - - -
Çevirici - - -

itim-Ö retim Planlamac - - -
Ara rma Görevlisi 16 35 51
Uzman - - -

TOPLAM 28 100 128
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4.2. dari Personel

4.2.1. dari Personel Say

dari Personele li kin Say sal Bilgiler Tablosu (Kadrolar n Doluluk Oran na Göre)
Hizmet S fland rmas Dolu Bo Toplam

Genel dari Hizmetler S 14 4 18
Sa k Hizmetleri S - - -
Teknik Hizmetler S 7 1 8

itim ve Ö retim Hizmetleri S - - -
Avukatl k Hizmetleri S - - -
Din Hizmetleri S - - -
Yard mc  Hizmetler S 4 - 4

TOPLAM 25 5 30

4.2.2. dari Personel Atamalar

dari Personel Atama Tablosu
Atama
Türü HS SHS THS EÖHS Av. HS DHS YHS TOPLAM

Aç ktan - - 1 - - - - 1
Naklen - - - - - - - -
TOPLAM - - 1 - - - - 1

4.2.3. dari Personel Unvan De iklikleri

dari Personel Unvan De iklikleri Tablosu
Eski Unvan Yeni Unvan Say  (Ki i)

- - -
TOPLAM -
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4.2.4. Fakültemizden Ayr lan dari Personel

Ayr lan dari Personel Tablosu

Ayr  Türü HS SHS THS EÖHS Av.HS DHS YHS Toplam

Nakil - - - - - - - -
stifa - - 1 - - - - 1

Emekli - - - - - - - -
li ik Kesme - - - - - - - -

Vefat - - - - - - - -
Di er - - - - - - - -

TOPLAM - - 1 - - - - 1

4.2.5. dari Personelin E itim Durumu

dari Personel E itim Durumlar  Tablosu

lkö retim Lise Ön Lisans Lisans
Yüksek

Lisans ve
Doktora

TOPLAM

Ki i Say 1 4 11 9 - 25
Yüzde 4,00 16,00 44,00 36,00 - 100

4.2.6. dari Personelin Hizmet Süreleri

dari Personel Hizmet Süreleri Tablosu

1-3 Y l 4-6 Y l 7-10 Y l 11-15 Y l 16-20 Y l 21 -
Üzeri TOPLAM

Ki i Say 8 3 4 1 - 9 25
Yüzde 32,00 12,00 16,00 4,00 - 36,00 100

4.2.7. dari Personelin Ya tibar yla Da

dari Personelin Ya  Da m Tablosu
21-25
Ya

26-30
Ya

31-35
Ya

36-40
Ya

41-50
Ya

51-
Üzeri TOPLAM

Ki i Say - 8 4 3 5 5 25
Yüzde - 32,00 16,00 12,00 20,00 20,00 100
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4.2.8. dari Personelin Cinsiyet tibar yla Da

dari Personel Cinsiyet Da m Tablosu
Hizmet S fland rmas K E Toplam

Genel dari Hizmetler S 8 6 14
Sa k Hizmetleri S - - -
Teknik Hizmetler S - 7 7

itim ve Ö retim Hizmetleri S - - -
Avukatl k Hizmetleri S - - -
Din Hizmetleri S - - -
Yard mc  Hizmetler S - 4 4

TOPLAM 8 17 25

4.3. Sözle meli Personel

4.3.1. Sözle meli Personel Say

Sözle meli Personeline li kin Say sal Bilgiler Tablosu
Unvan Çal  Birim Say  (Ki i)

- - -
TOPLAM -

4.3.2. Sözle meli Personelin Hizmet Süreleri

Sözle meli Personelin Hizmet Süreleri Tablosu
1-3 Y l 4-6 Y l 7-10 Y l 11-15 Y l 16-20 Y l 21 - Üzeri

Ki i Say - - - - - -
Yüzde - - - - - -

4.3.3. Sözle meli Personelin Ya tibar yla Da

Sözle meli Personel Ya  Da m Tablosu
21-25 Ya 26-30 Ya 31-35 Ya 36-40 Ya 41-50 Ya 51 - Üzeri

Ki i Say - - - - - -
Yüzde - - - - - -
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4.3.4. Sözle meli Personelin Cinsiyet tibar yla Da

Sözle meli Personel Cinsiyet Da m Tablosu
Unvan K E Toplam

- - - -
TOPLAM - - -

4.4. Sürekli çiler

4.4.1. Sürekli çi Say

Sürekli çilere li kin Say sal Bilgiler Tablosu
Say  (Ki i)

Sürekli çiler -

4.4.2. Sürekli çilerin Hizmet Süreleri tibar yla Da

Sürekli çilerin Hizmet Süreleri Tablosu
1-3 Y l 4-6 Y l 7-10 Y l 11-15 Y l 16-20 Y l 21 - Üzeri

Ki i Say - - - - - -
Yüzde - - - - - -

4.4.3. Sürekli çilerin Ya tibar yla Da

Sürekli çilerin Ya  Da m Tablosu
21-25 Ya 26-30 Ya 31-35 Ya 36-40 Ya 41-50 Ya 51 - Üzeri

Ki i Say - - - - - -
Yüzde - - - - - -

4.4.4. Sürekli çilerin Cinsiyet tibar yla Da

Sürekli çiler Cinsiyet Da m Tablosu
K E TOPLAM

Sürekli çiler
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5. Sunulan Hizmetler
5.1. E itim-Ö retim Hizmetleri
Birimin e itim-ö retim politikas

Fakültemizin e itim ö retim politikas , alan nda iyi yeti mi , yeniliklere aç k, çevreye ve
do aya sayg , teknolojinin imkânlar  iyi kullanabilen, ekip çal mas na aç k, mesleki etik
kurallar  içselle tiren, disiplinler aras  i birli i sa layabilen, çal acaklar  ortamlarda kritik
dü ünme ve liderlik becerilerine, analiz etme - uygulama becerisine ve yönetici özelliklerine
sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen mühendisler yeti tirmektir.

Birimde e itim-ö retim kalitesinin geli tirilmesine yönelik al nan tedbirler

Fakültemizde Rektörlü ümüzün deste iyle e itim-ö retim kalitesinin geli tirilmesine
yönelik al nan tedbirler unlard r:

 Bologna süreci ile birlikte diploma etiketi ve AKTS etiketi almaya yönelik iyile tirme
çal malar

 Teknik geziler, seminerler ve bilgilendirme toplant lar  düzenlemek ve bunlara kat n
sa lanmas

 rencilerin fakültemizde yürütülen ulusal ve uluslararas  projelere aktif olarak kat n
sa lanmas

 itim-ö retim kalitesini artt rmaya yönelik MÜDEK akreditasyon çal malar n di er
bölümlerde de ba lat lmas

 Laboratuvar araç ve gereçlerin güncellenmesi ve temini, laboratuvar say lar n
artt lmas

 Mevcut dersliklerin bak n yap lmas  (tahtalar n, kürsü ve perdelerin de tirilmesi)
 itim ö retim planlar n ve ders notlar n güncellenmesi
 Mesleki yaz m programlar n güncellenmesi
 ç ve d  payda larla ö rencilerin tan lmas  ve meslek eti inin öneminin anlat lmas
 Akademik kadronun güçlendirilmesi çal malar
 Bitirme tezlerinin ve tasar m derslerinin üretime dönük sektörün ihtiyaçlar na çözüm

getirecek ekilde yap lmas n te vik edilmesi
 Laboratuvarlarda i  güvenli i ve sa  ile ilgili  tedbirler almak.

5.1.1- 2014 Y nda Mezun Olan Ö renci Say
Mezun Ö rencilere li kin Say sal Bilgiler Tablosu (31.12.2014)

Birimin Ad I. Ö retim II. Ö retim TOPLAM
aat Mühendisli i 35 34 69

Elektrik-Elektronik Mühendisli i 49 39 88
Makine Mühendisli i 46 31 77
Jeoloji Mühendisli i 50 51 101
Maden Mühendisli i 36 13 49
Çevre Mühendisli i 35 - 35

TOPLAM 251 168 419
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5.1.2. 2014 Y  Toplam Ö renci Say

renci Say lar na li kin Say sal Bilgiler Tablosu (31.12.2014)

Birimin Ad
I. Ö retim II. Ö retim Toplam GENEL

TOPLAMK E Toplam K E Toplam K E
aat Müh. 60 284 344 51 287 338 111 571 682

Elektrik-
Elektronik Müh. 65 297 362 66 276 342 131 573 704

Makine Müh. 47 349 396 31 328 359 78 677 755
Jeoloji Müh. 32 96 128 13 49 62 45 145 190
Maden Müh. 14 99 113 4 32 36 18 131 149
Çevre Müh. 97 129 226 - - - 97 129 226
Mekatronik Müh. 26 139 165 - - - 26 139 165

da Müh. 90 25 115 - - - 90 25 115
TOPLAM 431 1418 1849 165 972 1137 596 2390 2986

5.1.3. Ders Veren Kadrolu Ö retim Eleman  Say

Ders Veren Kadrolu Ö retim Eleman  Say  Tablosu

Birimin Ad Ders Veren Kadrolu Ö retim Eleman  Say
Mühendislik Fakültesi 68

5.1.4. Ders Veren Kadrolu Ö retim Eleman  Ba na Dü en Ö renci Say

Güz ve Bahar Yar llar nda Verilen Dersler ve Ders Saatleri Tablosu (I. ve II Ö retim)

Dönem Ortak Zorunlu Servis Dersler Bölüm Dersleri
Adet Saat Adet Saat Adet Saat

Güz 44 110 52 219 366 1538
Bahar 44 110 87 556 382 1641
TOPLAM 88 220 139 775 748 3179

Ders Veren Kadrolu Ö retim Eleman  Ba na Ö renci Say  Tablosu

Birimin Ad Ders Veren Kadrolu Ö retim Eleman  Ba na Ö renci Say
Mühendislik Fakültesi I. Ö retim II Ö retim I. ve II Ö retim

27,19 16,72 43,91

Not: Toplam Ö renci Say na Haz rl kta okuyan ö renciler dahil edilmemi tir.
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5.1.5. Yabanc  Dil Haz rl k S  Ö renci Say  ve Oran

Yabanc  Dil Haz rl k S  Ö renci Say  ve Oran  Tablosu
(Haz rl k E itimi Veren Bölümler Baz nda)

Birimin Ad
Toplam

renci
Say

I. Ö retim II. Ö retim TOPLAM Birim
çindeki
Pay
(%)

K E Toplam K E Toplam K E

Elektrik-
Elektronik
Mühendisli i

704 14 62 76 17 67 84 31 129 22,73

Makine
Mühendisli i 755 10 76 86 10 76 86 20 152 22,78

TOPLAM 1459 24 138 162 27 143 170 51 281 22,76

Yabanc  Dil Haz rl k S  Ö renci Say  ve Oran  Tablosu
(Fakülte Baz nda)

Birimin Ad
Toplam

renci
Say

I. Ö retim II. Ö retim TOPLAM Birim
çindeki
Pay
(%)

K E Toplam K E Toplam K E

Mühendislik
Fakültesi 2986 24 138 162 27 143 170 51 281 11,12

5.1.5. Ö renci Kontenjanlar  ve Doluluk Oran

renci Kontenjanlar  ve Doluluk Oran  Tablosu

Birimin Ad ÖSYS
Kontenjan Kay t Olan Doluluk

Oran  (%)
Bo

Kalan
aat Mühendisli i 130 130 100 -

Jeoloji Mühendisli i 10 1 10 9
Elektrik-Elektronik Mühendisli i 130 130 100 -
Makine Mühendisli i 140 140 100 -
Maden Mühendisli i 10 5 50 5
Çevre Mühendisli i 60 32 53 28
Mekatronik Mühendisli i 60 60 100 -

da Mühendisli i 60 60 100 -
TOPLAM 600 558 93 42

Not: ÖSYM tercih k lavuzunda yay nlanan kontenjan sonucu LYS ile kay t yapt ran
renciler baz al nm r.
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5.1.6. Yüksek Lisans ve Doktora Programlar  Ö renci Say lar

Yüksek Lisans ve Doktora Programlar  Ö renci Say  Tablosu (31.12.2014)

Birimin Ad Program
Yüksek Lisans

Doktora Toplam
Tezli Tezsiz

Mühendislik
Fakültesi

aat Mühendisli i 76 - 5 81
Elektrik-Elektronik Müh. 52 - 10 62
Makine Mühendisli i 77 - 23 100
Jeoloji Mühendisli i 80 - 3 83
Maden Mühendisli i 31 - - 31
Çevre Mühendisli i 34 - - 34

da Mühendisli i 13 - 4 17
TOPLAM 363 - 45 408

5.1.7. T pta Uzmanl k E itimi Yapanlar
pta Uzmanl k E itimi Tablosu

dare/Birim/Alan K E Toplam
- - - -

TOPLAM - - -

5.1.8. Yabanc  Uyruklu Ö renciler

Yabanc  Uyruklu Ö rencilerin Say  ve Bölümleri
Birimin Ad Bölümü K E Toplam

Mühendislik Fakültesi

aat Mühendisli i 1 19 20
Elektrik-Elektronik Mühendisli i - 9 9
Makine Mühendisli i - 9 9
Jeoloji Mühendisli i - - -
Maden Mühendisli i 1 4 5
Çevre Mühendisli i - 2 2
Mekatronik Mühendisli i - 7 7

da Mühendisli i 3 - 3
TOPLAM 5 50 55
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5.1.9. Ö renci De im Programlar  ile Giden Ö renci Say

FARAB  Program le Giden Ö renci Say  Tablosu

Birimin Ad Gitti i Üniversite Giden Ö renci
Say

aat Mühendisli i
Çukurova Üniversitesi 1

rat Üniversitesi 1

Elektrik Elektronik Mühendisli i
Ankara Üniversitesi 1

ld z Teknik Üniversitesi 1
Makine Mühendisli i ld z Teknik Üniversitesi 1
Maden Mühendisli i Eski ehir Osmangazi Üniversitesi 1

Çevre Mühendisli i
stanbul Üniversitesi 1

Çukurova Üniversitesi 1
da Mühendisli i Akdeniz Üniversitesi 1

Mekatronik Mühendisli i Erciyes Üniversitesi 1
TOPLAM 10

ERASMUS Program le Giden Ö renci Say  Tablosu

Birimin Ad Gitti i Ülke Gitti i Üniversite
Giden

renci
Say

Elektrik
Elektronik Müh.

Polonya University of Technology and Life Sciences 1
Çek Cum. University of Pardubice 1

aat Müh. Polonya University of Technology and Life Sciences 1

Makine Müh.
Polonya University of Technology and Life Sciences 1

Romanya Politehnica University of Timisoara 1
Çevre Müh. Polonya Lublin University of Technology 1

Mekatronik Müh.
Polonya Lublin University of Technology 1

Çek Cum. University of Pardubice 1
TOPLAM 8
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5.1.10. Ö renci De im Programlar  ile Gelen Ö renci Say

renci De im Programlar le Fakültemize Gelen Ö renci Say  Tablosu

Birimin Ad Geldi i
Ülke Geldi i Üniversite Gelen Ö renci

Say

Makine Mühendisli i
Bölümü

Polonya University of Technology and Life
Sciences 1

Portekiz Intituto Politecnico de Bragança 1
TOPLAM 2

FARAB  Program le Fakültemize Gelen Ö renci Say  Tablosu

Birimin Ad Geldi i Üniversite Gelen Ö renci
Say

Maden Mühendisli i Bölümü Süleyman Demirel Üniversitesi 1
TOPLAM 1

5.2. Sa k Hizmetleri

Sa k Hizmetleri Tablosu
Birim Yatak Say Hasta Say Tetkik Say

Acil Servis - - -
Yo un Bak m - - -
Klinik - - -
Ameliyat - - -
Poliklinik - - -
Laboratuvar - - -
Radyoloji - - -
TOPLAM - - -

5.3. dari Hizmetler

dari hizmetler idari personel taraf ndan yürütülmektedir. Bu alandaki hizmetler,
Özlük leri Bürosu, Ö renci leri Bürosu, Ta r Kay t ve Kontrol Bürosu, Muhasebe
Bürosu, Bölüm Sekreterlikleri, Evrak Kay t ve Destek Hizmetlerinde çal an personel
taraf ndan yürütülmektedir. Fakülte Sekreterli i bu hizmetlerin yürütülmesinde ve
planlanmas nda dekana kar  sorumludur. Tüm yaz malar, idari hizmetlerin takip, i leyi  ve
kay t alt na al nmas nda büyük bir kolayl k ve güvenilirlik sa layan Ni de Üniversitesi
Doküman Yönetim Sistemi içerisinde elektronik ortamda bu sistem üzerinden yürütülür.
Ni de Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genel  Ak emas  a da gösterilmi tir.
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Gelen Evrak  Ak emas

Evrak Kay t
Bürosu

• Fakültemize gelen evrak bu büroda kay t alt na al r. Kay t
alt na al nan evrak, Fakülte Sekreterli ine havale edilir.

Fakülte
Sekreteri

• Fakülte Sekreteri taraf ndan evrak incelendikten sonra,
ilgili idari birimdeki personele gere i için, baz durumlarda
ise Dekan veya Sorumlu Dekan Yard mc na koordine için
havale edilir. Her durumda bilgi için Dekan ve Dekan
Yard mc lar na ayr ca gönderilir.

Dekan / Dekan
Yard mc lar

• Dekan veya Dekan Yard mc lar taraf ndan, hangi i lemin
yap lmas gerekti i belirlendikten sonra evrak tekrar
Fakülte Sekreterine gere i için havale edilir.

Fakülte
Sekreteri

• Fakülte Sekreteri,evrak  i lemi yapacak idari birimdeki
personele havale eder (Ö renci i leri, personel i leri,
ayniyat vb.)
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Giden Evrak  Ak emas

lgili Büro

lem yap lacak evrak, ilgili büro taraf ndan (ö renci i leri,
personel i leri vb.) taraf ndan i leme al r. Haz rlanan
evrak ilk kontrol için Fakülte Sekreterinin onay na sunulur.

Fakülte
Sekreteri

lgili bürodan gelen evrak kontrol edildikten sonra evrakta
herhangi bir düzeltme yok ise ilgili Dekan Yard mc na
onaya sunulur, düzeltme var ise ilgili büroya düzeltilmesi
için iade edilir.

Dekan
Yard mc

lgili Dekan Yard mc taraf ndan, Fakülte Sekreterinden
onaya sunulan evrak tekrar kontrol edildikten sonra,
evrakta herhangi bir düzeltme yok ise Dekana onaya
sunulur, düzeltme var ise evrak red edilir. Fakülte içi
yaz malarda ço unlukla Dekan onay na sunulmaz ve ilgili
Dekan Yard mc taraf ndan son onay i lemine tabi tutulur.

Dekan

lgili Dekan Yard mc ndan onaya gelen evrak (ço unlukla
fakülte d Rektörlük ve di er brimler ile yap lan
yaz malar) son kez kontrol edildikten sonra, evrakta
herhangi bir düzeltme yok ise onaylan r, düzeltme var ise
evrak red edilir ve süreç yeniden ba lat r.
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dari hizmetler birimlerinin temel görev ve sorumluluklar  a da birim baz nda
belirtilmi tir.

renci leri Bürosu:
 renci i lerine havale edilen evraklar n yaz malar n yap lmas ,
 renci i leri ile ilgili her türlü sevk ve idari i lerinin yürütülmesi,
 itim ö retim y nda bölümlerde uygulanacak müfredat programlar  ile Fakülte

Kurulu Kararlar n uygulanmas , Rektörlü e bildirilmesi,
 Fakülte Kurulunda ö renci kontenjanlar n belirlenmesi, (örgün, 2. e itim, dikey ve

yatay geçi , yabanc  uyruklu, Çift anadal / yandal) gere i için bölümlere ve
Rektörlü e bildirilmesi, ilan edilmesi,

 Disiplin soru turmas  aç lan ö rencilerin soru turma raporlar n takibi ve
sonuçlar n ilgili kurum ve kurulu lara bildirilmesi ceza alan ö rencilerin cezalar n
sicillerine i lenmesi ve Rektörlü e bildirilmesi,

 f dan manlar n takibi, dan manlara yap lacak i lerle ilgili bilgi verilmesi ve
sonuçlar n takip edilmesi,

 Kay t yenileme, kay t dondurma, kay t silme i lemleri, askerlik tecil i lemleri,
renim ve katk  kredi takipleri, Ba bakanl k ve di er burslar n takip edilmesi,

duyurulmas  ve gereken i lemlerin yap lmas ,
 Staj evraklar n temini ve staj ba lang ç i lemlerinin yürütülmesi,
 Bölüm ve fakülte temsilcisi seçimlerinin yap lmas n sa lanmas  ve Rektörlü e

bildirilmesi,
 Yaz okulunda aç lacak derslerin tespitinin yap lmas , di er fakülte ve üniversitelerden

kat lacak ö rencilerin müracaatlar  al nmas , yönetim kuruluna sevkinin sa lanmas ,
al nan kararlar n ve sonuçlar n ilgili birim ve kurumlara gönderilmesi,

 sm  zamanl  çal an ö rencilerinin müracaatlar  almak, listelerini haz rlamak,
SKSD’ne bildirmek ve ayl k puantajlar  düzenlemek,

 Fakültemizde zorunlu staja tabi tutulan ö rencilerin SGK 'ya sigorta giri  ve ç lar
yapmak, sigorta prim bordrolar  haz rlamak,

Özlük leri Bürosu:
 Bölümlerin Akademik kadro taleplerini Rektörlü e bildirmek,
 Aç ktan atanacak akademik personelin jüri üyelerinin belirlenmesi için Yönetim

Kurulu Kararlar n al nmas  sa lamak, sonuçlar n ilan  için Rektörlü e göndermek,
kazanan aday n atama önerisini Yönetim Kuruluna sunmak, atamas na ve i e
ba lamas na müteakip SGK giri lerini yapmak,

 Akademik ve dari Personelin ayl k derece ve kademe ilerlemelerinin talebini almak
ve Rektörlü e iletmek,

 Bölüm Ba kanl klar , Anabilim Dal  Ba kanl klar , Senatör, Yönetim Kurulu ve
Fakülte Kurulu üyelerinin atama önerileri için bölümlere yaz malar yapmak,

 Akademik personelin görev sürelerinin uzatma tekliflerini bölümlerden istemek ve
yeniden atanabilmesi için gerekli yaz malar  yapmak,

 Personel i lerine gelen ve giden tüm yaz malar n takibini yapmak ve cevaplar n
zaman nda yaz lmas  sa lamak,

 Akademik ve dari personelin özlük haklar n ödenmesi için gerekli tüm belgeleri
zaman nda maa  tahakkuka vermek,

 Personel i leri ile ilgili gelen ve giden tüm yaz malar  yapmak,
 2547 Say  Kanunun ilgili maddeleri gere ince, Bölümden gelen görevlendirilmeleri

Yönetim Kuruluna sunmak ve al nan kararlar n gere ini yapmak,
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 Akademik ve dari Personelin y ll k, mazeret, do um ve ücretsiz izinlerinin dosyaya
lenmesi ve takibini yapmak,

 dari Personellerinin sa k raporlar  Rektörlü e bildirilmek,
 Akademik ve idari personelin emeklilik i lemleri ile naklen ayr lan ve istifa eden

personelin yaz malar  yapmak,
 Üst yönetimin verdi i di er i lemleri yapmak,
 Maa a konu olan kurum içi ve kurum d  yaz malar  yapmak.
 Nakil giden personel için nakil bildirimi haz rlamak,

Muhasebe Bürosu:
 Sat n alma komisyonu ile birlikte fakültemiz hizmetlerinde kullan lmak üzere ihtiyaç

duyulan her türlü k rtasiye ve büro malzemeleri, makine, araç-gereç, teçhizat ve
bunlar n yedek parçalar  ile di er mal ve malzemeleri, bütçe ödenek imkânlar
nispetinde azami tasarruf ve standardizasyonu dikkate alarak iç ve d  piyasadan
uygun artlarla zaman nda temin etmek,

 Sat n alma komisyonu ile birlikte makine teçhizat bak m ve onar  yan nda büro ve
okul bak m ve onar m hizmetini temin etmek,

 Sat n alma komisyonu ile birlikte Fakültenin e itim ve yönetim hizmetlerinde
kullan lmak üzere ihtiyaç duyulan bilgisayar hizmetleri, telefon aboneli i ve kullan
gibi birçok hizmet al mlar n ihtiyaçlar do rultusunda temin etmek,

 Sat n alma komisyonu teklifleri do rultusunda tüm mal ve hizmet al mlar nda en
uygun ve do ru ürünün temininin gerçekle tirmek,

 Yurt içi ve yurt d  Geçici görev ve sürekli görev yolluklar  ile tedavi yolluklar n
haz rlanmak,

 Mali y lba nda Harcama Yetkilisi, Gerçekle tirme Görevlisi imza sirkülerinin
haz rlanmas  ile sat n alma ve muayene komisyonlar n olu turmak,

 Normal ve II. ö retim ek ders ve s nav ücretlerini ile fazla mesaiye kalan Akademik ve
dari personelin mesai ücretleri ile yaz okulu ücretlerini haz rlamak,

 Birim ile ilgili yaz lar n yaz lmas , paraflanmas  ve imzaya sunmak,
 Üst yönetimin verdi i di er i lerin yap lmas ,
 Fakültemiz dari ve Akademik personeline do um, ölüm yard  bordrolar

haz rlamak,
 Askere giden veya ücretsiz izne ayr lan personelden maa  iadesi almak, ücretsiz izin

dönü ü k tl  maa lar  haz rlamak ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili i lemleri
yapmak,

Destek Hizmetleri Bürosu:
 Fakülte içindeki temizlik i lerini organize etmek ve sa kl  bir ekilde yürütülmesini

sa lamak,
 Fakülte içinde tamirat  gerektiren i lerin idare bildirilmesi ve tamirat n yap lmas n

sa lanmas ,
 Teknik personelin görev da  yapmak,
 Fakülte güvenli inin sa lanmas na yard mc  olmak,
 Asansörlerin ve jeneratörün çal r durumda olmas  sa lamak ve kontrol etmek
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Bölüm Sekreterlikleri:
 Bölümlere gelen yaz lar  almak, dosyalamak ve cevapland rmak,
 Bölüm Ba kan  ve Ö retim Elemanlar n göreve ba lama yaz lar  yazmak,
 Göreve ba layan bölüm ö retim elemanlar n göreve ba lama tarihlerini dekanl a

yaz  ile bildirmek,
 2547 say  Kanunun ilgili maddeleri (40/a,40/d,31.,38.,39.) uyar nca görevlendirme

taleplerini Dekanl a yaz  olarak bildirmek,
 Bölüm ö retim elemanlar n dönem ba nda dönemlik ders formlar  ve ek ders

ücreti alacak ö retim elemanlar n ayl k ek ders formlar n doldurulmas  sa lamak
ve dekanl a bildirmek,

 Bölümlerin akademik kadro ihtiyaçlar  Dekanl a bildirilmek,
 renci ile ilgili her türlü yaz malar  yapmak, bölüm ihtiyaçlar  Dekanl a

bildirilmek,
 Görev süresi sona erecek olan ö retim elemanlar n (Yrd. Doç., Ö r. Gör, Ar . Gör)

görev süresi uzatma taleplerini Dekanl a bildirmek,
 retim Üyelerinin yurtiçi ve yurt d  izin taleplerini Dekanl a bildirmek,
 Anadolu Üniversitesi s nav nda görev almak isteyen ö retim elemanlar n listelerini

haz rlamak
 Bölüm Kurulu Kararlar  yazmak ve Dekanl a göndermek,

Ta r Kay t ve Kontrol Bürosu:
 Harcama birimince edinilen (sat n alma, devir yoluyla, hibe yoluyla) ta rlardan

muayene ve kabulü yap lanlar  cins ve niteliklerine göre sayarak, ölçerek teslim
almak, do rudan tüketilmeyen ve kullan ma verilmeyen ta rlar  sorumlulu undaki
ambarlarda muhafaza etmek,

 Muayene ve kabul i lemi hemen yap lamayan ta rlar  kontrol ederek teslim almak,
bunlar n kesin kabulü yap lmadan kullan ma verilmesini önlemek,

 Ta rlar n giri  ve ç na ili kin kay tlar  tutmak,
 Tüketime veya kullan ma verilmesi uygun görülen malzemeleri ilgililere teslim etmek,
 Ta rlar n yang na, slanmaya, bozulmaya, çal nmaya ve benzeri tehlikelere kar

korunmas  için gerekli tedbirleri almak ve al nmas  sa lamak,
 Ambarda var olan eksiklikleri harcama yetkilisine bildirmek,
 Ambarda çal nma veya ola anüstü nedenlerden dolay  meydana gelen azalmalar

harcama yetkilisine bildirmek,
 Kay tlar  tuttu u ta rlar n yönetim hesab  haz rlamak ve harcama yetkilisine

sunmak,
 Bölümlerin ve idari birimlerin k rtasiye, toner, demirba  ihtiyaçlar  harcama

yetkilisinin bilgisi dahilinde mevcut olanlardan kar lamak, gerekli belgeleri
haz rlamak,

 Üç ayl k dönemler halinde tüketime verilen ta rlar için i lem fi i haz rlamak Strateji
Geli tirme Daire Ba kanl na göndermek.

 lsonu hesaplar  için Harcama yetkilisinin görevlendirece i üç ki ilik komisyonla
Döner Sermaye letme Müdürlü ü ve Strateji Daire Ba kanl klar  için dayan kl
ta rlar ile tüketim malzemeleri depo say mlar  ta r mal yönetmeli inin ilgili
maddelerine uygun olarak yap lmas  ve say m sonuçlar n ilgili cetvellere
kaydedilerek yönetmelikte bildirilen süre içinde onaylama ve ilgili birimlere teslim
etmek,

 Sat n alma ekline göre gerekli evrak yaz malar  haz rlamak (Yakla k Maliyet,
Piyasa Fiyat Ara rmas  Tutana , Harcama Talimat , Onay Belgesi, Muhasebe lem
Fi i, Ödeme Emri Belgesi, Muayene Komisyonu Tutana , Hizmet leri Kabul
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Tutana  vb.) ve belgelerin Gerçekle tirme Görevlisi ile Harcama Yetkilisi’ne imzaya
sunmak,

5.4. Di er Hizmetler

6. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi

Fakülte Dekan  ba kanl nda Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu yönetim ve
iç kontrol sistemini olu turur. Bunlar n yan  s ra, Bölüm Ba kanlar n yönetiminde
Akademik Bölüm Kurullar  ve Anabilim Dal  Kurullar  iç kontrol sisteminde yer al rlar.
Bölüm ve Anabilim Dal  Akademik Genel Kurullar , Anabilim Dallar  ve Bölümlerin leyi i
ve planlanmas nda görev yapmaktad rlar.

D- Di er Hususlar

Yönetmeliklerde belirtilen hususlar çerçevesinde Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Kutsi S.
ERDURAN (Dekan) ve Gerçekle tirme Görevlisi Fatma ENER (Fakülte Sekreteri)
taraf ndan fakültemiz ödeneklerinin kullan  gerçekle tirilmektedir.

Yönetim
ve ç

Kontrol
Sistemi

Fakülte
Kurulu

Dekan

Fakülte
Yönetim
Kurulu
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II- AMAÇ VE HEDEFLER
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Sahip oldu umuz misyonla belirledi imiz vizyonumuza ula mak, Ni de
Üniversitesi’nin vizyonuna ula mas na katk da bulunmak ve zay f yönlerimizi güçlendirmek
amac yla stratejik amaçlar z ve hedeflerimiz a daki ekilde belirlenmi tir.

A- Birimin Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar Hedefler

Stratejik Amaç – 1

Fakültenin E itim-Ö retim
Kalitesini Geli tirmek.

Hedef 1. E itim-ö retim plan n ça n gereklerine uygun olarak
sürekli güncellemek.
Hedef 2. Etik kurallar n bilincinde giri imci mühendisler
yeti tirmek.
Hedef 3. Fakültemiz bölümlerinin tercih edilebilirli inin ve
ulusal/uluslararas  tan rl  artt rmak.

Stratejik Amaç - 2

Ulusal/Uluslararas
renci-Ö retim Eleman

De im Programlar n
Geli tirerek Sürdürmek.

Hedef 1. Yurtiçindeki / Yurtd ndaki üniversitelerle
birliklerinin artt rmak ve yeni i birlikleri yapmak.

Stratejik Amaç - 3
Lisans E itimi Veren
Bölüm Say  Art rmak.

Hedef 1. Yeni bölümler açmak .

Stratejik Amaç - 4
Bilimsel Yay n ve
Etkinlikleri Artt rmak.

Hedef 1. Ö retim üyesi ba na dü en bilimsel yay n say
artt rmak.
Hedef 2. Fakültemiz bölümlerinin belirli ara rma alanlar nda
güçlü hale getirmek.
Hedef 3. Ara rma laboratuvarlar  geli tirmek.
Hedef 4. Bölüm laboratuvarlar  geli tirmek.

Hedef 5. Mühendislik Fakültesi Dergisi’nin düzenli olarak
yay mlamak ve bilimsel niteli ini artt rmak.

Stratejik Amaç - 5
Kapal  alanlar ile ilgili
altyap  geli tirmek ve
etkinle tirmek.

Hedef 1. itim-Ö retim ve dari amaçl  mevcut kapal  alanlar n
etkin kullan  sa lamak.

Stratejik Amaç - 6
nsan kaynaklar  etkili bir
ekilde yönetmek.

Hedef 1.  Akademik ve idari personelin bilgi, donan m ve
geli mesine yönelik faaliyetler yapmak.
Hedef 2.  Fakültemiz idari kadrosunu güçlendirmek.
Hedef 3. Akademik ve idari personelin fakülteye olan
ba klar  artt rmak.
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Birimin 2014 Y ndaki Öncelikli Hedefleri

Fakültemizin 2014 y  için öncelikli hedefleri, stratejik plan z ile uyumlu olarak
da belirtilmi tir.

 Akreditasyon ba vurusu yap lmas

 Fakültemizin tan n daha iyi yap lmas
 itim-ö retim plan n ça n gereklerine uygun olarak sürekli güncelle tirilmesi

 Henüz lisans e itimine ba lamayan bölümlerin lisans e itimine ba lat labilmesi
 retim üyesi ba na dü en bilimsel yay n say n art lmas

 Üretime yönelik proje say lar  artt lmas
 Ara rma ve E itim-ö retim amaçl  laboratuvarlar n geli tirilmesi

 Mühendislik Fakültesi Dergisi’nin düzenli olarak yay mlanmas  ve bilimsel
niteli inin artt lmas

 itim-ö retim ve idari amaçl  mevcut kapal  alanlar n etkin kullan n
sa lanmas

 itim-ö retim veya idari amaçl  yeni kapal  alanlar n in a edilmesi
 Fakültemiz akademik ve idari kadrosunun güçlendirilmesi

Hedef 4. Fakülte çal anlar  aras ndaki yard mla ma, dayan ma
ve akademik i birli ini güçlendirmek.

Stratejik Amaç - 7
Akademik Personel
Yetersizli i Nedeniyle
Henüz Lisans E itimi
Veremeyen Bölümleri
Lisans E itimi Verebilir
Duruma Getirmek.

Hedef 1.  Henüz lisans e itimi veremeyen bölümleri lisans
itimi verebilir duruma getirmek.

Stratejik Amaç – 8
Kurum Kültürünün ve
Kimli inin Benimsenmesini
Sa lamak. Hedef 1.  Mezunlara yönelik faaliyetler yapmak.

Stratejik Amaç - 9
Gelirleri Art rmak. Hedef 1. Öz kaynaklar  art rmak.

Stratejik Amaç - 10
Toplumun ihtiyaçlar na
yönelik e itim-ö retim ve
ara rma faaliyetlerinin
art rmak.

Hedef 1. Fakültemiz bölümlerinin toplum ve sanayi ile
ili ki ve i birli ini art rmak.
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 Fakülte çal anlar  aras ndaki yard mla ma, dayan ma ve akademik birli inin
Güçlendirilmesi

 Rektörlük Makam ’ndan talep edilen mali deste in bir önceki y la göre % 10
artt lmas .

 Toplumun ihtiyaçlar na yönelik e itim-ö retim ve ara rma faaliyetlerinin
artt lmas

 Fakültemiz bölümlerinin toplum ve sanayi ile ili ki ve i birli inin artt lmas .

B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Amaç ve hedeflerimizi do uran temel politikalar ve önceliklerimiz unlard r:

 Bilgiye ürüne dönü türerek bölgeye ve ülkeye katma de er sa lamak,
 Etik de erlere ba , kararl , hayat boyu ö renime aç k, evrensel normlara sahip,

yenilikçi ve tak m çal mas na yatk n mühendisler yeti tirmek,
 itim ve ara rmada sürekli geli im ve kaliteyi artt rmak ve d  payda larla (özel

sektör ve sanayi kurulu lar  vb.) ili kileri güçlendirmek,
 effaf, adil, tutarl  ve ilkeli bir yönetim anlay  sunmak,
 Türkiye ve dünyada tan nan ve tercih edilen bir fakülte olabilmektir.

C- Di er Hususlar
rencilerin ve akademik personelin hem idari hem de akademik i lerinde kolayl k

sa lamak amac yla formlar düzenlenmektedir. Akademik performans n belirlenmesi ve YÖK
tasla nda belirtilen akademik performansa dayal  i lemler için akademik performans
belirlemede kullan lmak üzere “Akademik Bilgi Sistemi” yaz  kullan lmaya ba lanm  ve
yaz m geli tirme çal malar  devam etmektedir. Ayr ca ö renci – ö retim eleman  ileti imini
daha da güçlendirmek ve ö renci kariyer seçiminde yard mc  olmas  amac yla “Aktif
Dan manl k Sistemi” yaz  yap lm  ve faaliyete ba lam r. Akreditasyon çal malar
kapsam nda mezun, yeni mezun ve i veren anketleri internet tabanl  yaz m ile yap lm  ve
bu anketler sürekli olarak ilgililere uygulanmaktad r.

MÜDEK akreditasyon çal malar  tamamlanm  ve Aral k 2014’de de Fakültemiz
Elektrik-Elektronik Mühendisli i ile aat Mühendisli i Bölümlerine ait 4 (I. ve II. Ö retim)
program MÜDEK de erlendirme sürecinden geçmi tir.

Fakültemizin tan n daha etkili yap lmas , ö rencilerin bilgilendirilmesi ve
akademik personele daha iyi bilgi sunmak amac  ile internet sayfam z sürekli
yenilenmektedir. Haz rlanan tan m ve oryantasyon kitaplar  her y l güncellenmektedir.
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III- FAAL YETLERE N
LG  VE DE ERLEND RMELER
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A- Mali Bilgiler

Fakültemizin 2014 mali y  bütçe uygulama sonuçlar ndan, giderlere ili kin verilere
da ayr nt  olarak de inilmi tir. Bütçe gelirlerine yönelik veriler (Gelirlerin Da

tablosu) ise, Strateji Dairesi Elemanlar nca topluca bütün birimler için olu turulacakt r. Bu
yüzden Gelirlerin Da  tablosu doldurulmam  ama Genel bütçe giderlerine ili kin veriler
ilgili tablolarda sunulmu tur.

1. Bütçe Uygulama Sonuçlar

1.1. Bütçe Giderleri

2014 y  faaliyet döneminde gerçekle en bütçe giderleri a daki tabloda sunulmu tur.

2014 Y  Faaliyet Döneminde Gerçekle en Bütçe Giderleri Tablosu

AÇIKLAMA BA LANGIÇ
ÖDENE

TOPLAM
ÖDENEK

DER
TOPLAMI

ORANI
%

Personel Giderleri 5.736.200,00 5.977.830,00 5.977.824,20 99,99

Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet
Primi Giderleri 1.051.600,00 1.089.161,00 1.089.160,88 99,99

Mal ve Hizmet Al m Giderleri 100.900,00 154.708,00 136.028,30 88,00

Ekonomik S fland rmaya Göre Bütçe Giderlerinin Geli im Tablosu

DER TÜRÜ
Bütçe Ba lang ç

Ödene i
(TL)

lsonu
Ödene i

(TL)

Harcama
(TL)

Personel Giderleri 5.736.200,00 5.977.830,00 5.977.824,20
Sosyal Güvenlik Kurumlar na
Devlet Primi Giderleri 1.051.600,00 1.089.161,00 1.089.160,88

Mal ve Hizmet Al m Giderleri 100.900,00 154.708,00 136.028,30
Cari Transferler - - -
Sermaye Giderleri - - -

GENEL TOPLAM 6.888.700,00 7.221.699,00 7.203.013,38
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Fonksiyonel S fland rmaya Göre Bütçe Giderlerinin Geli imi

Fonksiyonel S fland rmaya Göre Bütçe Giderlerinin Geli imi Tablosu

DER TÜRÜ

Bütçe
Ba lang ç
Ödene i

(TL)

lsonu
Ödene i

(TL)

Harcama
(TL)

01. Genel Kamu Hizmetleri - - -
03. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri - - -
07. Sa k Hizmetleri - - -
08. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri - - -
09. E itim Hizmetleri - - -

GENEL TOPLAM - - -

Bütçe Hedef ve Gerçekle meleri ile Meydana Gelen Sapmalar n Nedenleri

1.2. Bütçe Gelirleri

Fakültenin a da belirtilen ba klarda do rudan gelirleri bulunmamaktad r.

Bütçe Gelirleri Tablosu

GEL R TÜRÜ
Bütçe

Tahmini
(TL)

Gerçekle me
Toplam

(TL)

Gerçekle me
Oran
(%)

- - - -
BÜTÇE GEL RLER  TOPLAMI

Bütçe Hedef ve Gerçekle meleri ile Meydana Gelen Sapmalar n Nedenleri

2. Temel Mali Tablolara li kin Aç klamalar

3. Mali Denetim Sonuçlar
Fakültemizde yap lan mali harcama ve i lemler, Rektörlü ümüzün ilgili birimleri

(Strateji Geli tirme Daire Ba kanl  ve ç Denetçiler) taraf ndan denetlenmektedir.

4. Di er Hususlar
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B- Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
Fakültemiz stratejik amaçlar  gerçekle tirmek için öncelikli olarak e itim-ö retim

faaliyetleri ile akademik ara rma faaliyetlerini aksatmadan sürdürmeye devam etmektedir.
Fakültemizdeki bölümler ise alt yap  geli tirmeye ve ö retim eleman  say  artt rmaya
yönelik çal malar sürdürülmektedir. Ayr ca Fakültemizde ulusal ve uluslararas  projeler
yürütülmektedir. leriki y llarda da hem e itim-ö retimin hem de akademik ara rmalar n
artarak devam etmesi hedeflenmektedir.

Fakültemizde, ö retim elemanlar  ayn  y l içerisinde en fazla yurtiçi için iki ve yurt
 için bir kez olmak üzere, yolluklu ve yevmiyeli olarak kongre ve sempozyumlara kat m

deste i talebinde bulunmaktad r. 2014 y nda yap lan tüm talepler Rektörlü ün deste iyle
kar lanm r.

1.1. Faaliyet Bilgileri

1.1.1. Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Faaliyetler Tablosu

Faaliyet Türü Faaliyet Konusu
Faaliyetin

Gerçekle ti i
Tarih

Çal tay
Kongre
Sempozyum - -

Konferans
Kapadokya Bölgesi Stratigrafisi ve Jeolojisi 03.10.2014
Türkiye’deki Çevresel Sorunlar Farkl  Çözümler 20.05.2014

Panel - -

Seminer

Kaya Delme ve Sondaj Teknolojileri 15.04.2014

Giri imcilik Semineri 23.05.2014

Telekomünikasyon Sistemleri ve Geli meler 09.05.2014

Toplant lar - -
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1.1.2. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Tablosu

Faaliyet
Türü Faaliyet Konusu Gerçekle ti i

Tarih

Sergi Bitirme Projesi Günleri 05.06.2014

Teknik Gezi

ASELSAN’a Teknik Gezi 16.04.2014
Af in EÜA ’a Teknik Gezi 24.04.2014
Af in-Elbistan Termik Santralleri’ne Teknik Gezi 20.11.2014

Akkuyu (Mersin) Nükleer Santrali’ne Teknik Gezi 12.12.2014
15.12.2014

Adana Büyük ehir Belediyesi Kat  At k Depolama Tesisi’ne
Teknik Gezi 22.12.2014

Ni de Bor OSB Ar tma Tesisi’ne  Teknik Gezi 12.05.2014
KASK ’ye (Kayseri) Teknik Gezi 05.05.2014
Çiftlik Köyü’ne (Ni de) Teknik Gezi 08.05.2014
Çiftevi Göleti’ne (Aksaray) 12.05.2014
Çamard ’ya (Ni de)Teknik Gezi 19.04.2014
Bademdere’ye (Ni de)Teknik Gezi 03.04.2014
Katrandede Tepesi’ne Teknik Gezi 17.04.2014
Akta ’a (Ni de) Teknik Gezi 15.05.2014
Uluk la’ya (Ni de) Teknik Gezi 04.05.2014

Kutlama Ramazan ve Kurban Bayram  Bayramla ma Töreni 31.07.2014
08.10.2014

1.1.3. Sportif Faaliyetler

Sportif Faaliyetler Tablosu
Yap lan Faaliyet Faaliyetin Gerçekle ti i Tarih

- -

1.2- Yay nlar ve Ödüller

1.2.1. ndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yap lan Yay nlar
ndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yap lan Yay nlar Tablosu

YAYIN TÜRÜ
TOPLAMUluslararas

Makale
Ulusal

Makale
Uluslararas

Bildiri
Ulusal
Bildiri Kitap

63 1 45 31 - 140
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1.2.2. Bilimsel Ödüller

Bilimsel Ödüller Tablosu
Ödül Sahibi Ald  Ödül Ödülü Veren Kurum

Yrd. Doç. Dr. Hasan Erhan YÜCEL En yi Doktora Tezi Yollar Türk Milli Komitesi

Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇEL K Ar-Ge Proje Pazar
3.lük Ödülü

Türk Elektro Teknoloji
hracatç lar  Birli i (TET)

1.3. Üniversiteler ile Yap lan kili Anla malar

Üniversiteler ile Yap lan kili Anla malar Tablosu
Bölüm Ülke Üniversite Anla man n çeri i

- - - -

1.4. Proje Bilgileri

1.4.1. Bilimsel Ara rma Projeleri

Bilimsel Ara rma Projeleri Tablosu

Projeler

Önceki
ldan

Devreden
Proje

l
çinde

Eklenen
Proje

Toplam
Proje

l çinde
Tamamlanan

Proje
Toplam Ödenek

DPT 1 - 1 1 10.951,00 TL
TÜB TAK 4 8 12 1 2.075.371,24 TL
A.B. 1 - 1 1 37.329,00 Euro
BAP 32 13 45 8 361.534,27 TL
Di er (UNIDO) 1 - 1 - 195.000,00 USD
TOPLAM 39 21 59 11

1.4.2. Yat m Projeleri

Yat m Projeleri Tablosu
Proje Ad Aç klama

- -
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2. Performans Sonuçlar  Tablosu

Performans Sonuç Tablosu
Performans Göstergeleri Tahmin Gerçekle en Durum

Olu turulan Komisyon Say 8 1 Gerçekle medi
Ulusal/Uluslararas  üniversiteler ile geli tirilen

birli i say 14 5 Gerçekle medi

Ulusal/Uluslararas  üniversiteler ile de im
programlar na kat lan ö renci/ö retim eleman
say

75 48 Gerçekle medi

Staj yapt lan bölüm say 8 8 Gerçekle ti

 dünyas ndan uzmanlar n yürüttü ü ders say 6 6 Gerçekle ti

Yurt d  staj imkân  sa lanan ö renci say 15 6 Gerçekle medi

renciler için düzenlenen teknik gezi say 20 11 Gerçekle medi

SCI-SSCI-AHCI kapsam nda yay mlanan
makale say 66 49 Gerçekle medi

SCI-SSCI-AHCI kapsam  d ndaki uluslararas
indekslerde yer alan dergilerde ya da
uluslararas  indekslerin d ndaki uluslararas
hakemli dergilerdeki makale say

2 10 Hedef A ld

Ulusal/Uluslararas  bilimsel etkinliklere kat lan
retim eleman  say 41 48 Hedef A ld

Uluslararas  kongrelerde yay mlanan/sunulan
bildiri say 51 42 Gerçekle medi

Uluslararas  düzeyde yap lan bilimsel etkinlik
say 4 3 Gerçekle medi

Fakültenin düzenledi i ulusal kongre say 2 1 Gerçekle medi

Fakültenin düzenledi i bilimsel etkinlik say 4 4 Gerçekle ti

Patent say 1 0 Gerçekle medi
Fakülte-Endüstri  Birli ini Geli tirme
Komisyonun olu turulmas  ve her y l yap lan
faaliyet say

2 3 Hedef A ld

Üniversitede gerçekle tirilen bilimsel
çal ma/projelerden elde edilen sonuçlar n ilgili
sektörlere duyurulma say

0 3 Hedef A ld

Sektöre duyurulan bilimsel çal ma/proje say 3 2 Gerçekle medi

Fakülte tan m faaliyeti say  (Fakülte
Baz nda) 1 1 Gerçekle ti
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3. Performans Sonuçlar n De erlendirilmesi

Fakültemiz performans gösterge ve hedeflerinin gerçekle me durumlar nda meydana
gelen sapmalar n nedenleri öyle özetlenebilir.

 Komisyon say : MÜDEK çal malar  kapsam nda birçok komisyon bir önceki y l
olu turuldu undan/güncelle tirildi inden yeni herhangi bir komisyon kurma ihtiyac
olmam r.

 Ulusal/Uluslararas  üniversiteler ile geli tirilen i birli i say : birli i geli tirme
çal malar nda ulusal veya uluslararas  üniversitelerle anla ma sa lanmas nda ya anan
aksakl klar ve i birli i tan n bölümlerce tam anla lamamas n gerçekle meyi
olumsuz etkiledi i dü ünülmektedir.

 Ulusal/Uluslararas  üniversiteler ile de im programlar na kat lan ö renci/ö retim
eleman  say : De im programlar n kontenjanlar n azalmas , ö rencilerin
de im programlar na e ilim göstermemesinden dolay  gerçekle meyi olumsuz
etkiledi i dü ünülmektedir.

 Yurt d  staj imkân  sa lanan ö renci say : Ö rencilerimizin yurtd  ç lar nda ve
staj yeri bulunmas  sigorta i lemlerinde ya anan zorluklar ve ö rencilerin k tl  maddi
durumlar  gerçekle meyi olumsuz etkilemi tir.

 renciler için düzenlenen teknik gezi say : Teknik gezilerin gerçekle memesinde,
olumsuz hava artlar , ziyaret edilmesi dü ünülen kurumlardan olumlu cevap
al namamas , e itim-ö retim döneminin aral ks z devam etmesi etkili olmu tur.

 SCI-SSCI-AHCI kapsam nda yay mlanan makale ve Uluslararas  kongrelerde
yay mlanan/sunulan bildiri say lar : Hedef büyük oranda gerçekle tirilmesine ra men
tamam n gerçekle memesindeki nedeni olarak ö retim elemanlar n artan i  yükleri
gösterilebilir. Ayr ca ö retim elemanlar n SCI-SSCI-AHCI kapsam  d ndaki
uluslararas  indekslerde yer alan dergilerde ya da uluslararas  indekslerin d ndaki
uluslararas  hakemli dergilerdeki makale yay nlamalar n da etkili oldu u
dü ünülmektedir.

 Uluslararas  düzeyde yap lan bilimsel etkinlik say :  Hedefin büyük bölümü
gerçekle mesine ra men hedefin tamam na ula lamam r.

 Patent say : Patent say  hedefinin gerçekle memesinde, patent al ndaki
prosedürlerin zorlu u, patent al nacak ürünün gerçekle mesinin uzun sürmesi ve bu
yönde bilgi ve çal malar n istenilen düzeyde olmamas  gösterilebilir.

4. Performans Bilgi Sisteminin De erlendirilmesi
Nicel olarak verilerin elde edilmesinde büyük bir sorun ile kar la lmam r.

Fakültemizde akademik performanslar n belirlenmesi ve ölçülebilir olmas  için online olarak
bir sistem geli tirilmi tir. Böylece birim faaliyet raporlar  ve stratejik planlar haz rlan rken
fakültemiz performans de erlendirmelerinin anl k ve h zl  bir ekilde gerçekle tirilmektedir.

Yeni bir yaz m ile bölümlerin akademik performans sistemlerinin internet tabanl
olarak takibi yap lmas  da planlanmaktad r.
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5. Di er Hususlar

Davalar

Dava Tablosu

Aç lan Dava
Say

Kurum Lehine
Sonuçlanan
Dava Say

Kurum Aleyhine
Sonuçlanan
Dava Say

Devam Eden
Dava Say

- - - -
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IV- KURUMSAL KAB YET VE
KAPAS TEN N DE ERLEND LMES
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Fakültenin stratejik plan çal malar  s ras nda belirlenen çal malara ili kin GZFT
analizi yap lm  ve belirlenen güçlü- zay f yönler ile f rsatlar ve tehditler a da ba klar
halinde sunulmu tur. Zay f yönleri güçlendirmek ve f rsatlar  de erlendirerek belirlenmi  olan
stratejik amaçlara ula mak için etkin bir ekilde çal lmaktad r.

A- Üstünlükler
 Deneyimli, dinamik, genç ve ileriye dönük hedefleri olan bir akademik kadroya sahip

olmas
 retim Üyelerinin yurtd  organizasyonlara yüksek kat m oran  (ERASMUS ders

verme, bilimsel ara rma, sempozyum, kongre vb.)
 SCI-SSCI-AHCI kapsam nda dergilerde bas lan yay n say

 Ba ar  ve kurumsalla may  destekleyen kat mc  yönetim anlay
 Disiplinler aras  çal malara yatk nl k

 Mezunlar n i  bulmas  ve etkin pozisyonlar almas
 ngilizce ders verebilecek nitelikte ö retim üyelerinin bulunmas

 Fakültemizin üniversite merkez yerle kesinde bulunmas
 Yurt içi ve yurtd  üniversite ve ara rma birimleri ile olan güçlü ba lant lar

  denetime aç kl k
 lerin zaman nda özenli ve düzenli olarak i  ak  takip edilerek yap lmas

 Online Doküman Yönetim Sistemini, Ö renci ve Ö retim Üyesi Bilgi Sisteminin
olmas

 nternet sayfam n her türlü ve bilgiyi sunacak ekilde tasarlanmas  ve eri imlerinin
sa lanmas , sürekli güncel tutulmas

 Diploma eki, AKTS etiketi verebiliyor olmak
 Baz  bölümlerde zorunlu haz rl k s flar n, baz  bölümlerde ise iste e ba  haz rl k

flar n olmas
 Akademik ve idari birimlerin birbirileri ile uyumu

 Kurum içi ho görü ve uzla ma kültürünün varl
 Etkin üst yönetim deste i

 itim kalitesi
 Seçmeli derslerin ve aç labilecek durumdaki lisansüstü derslerinin çe itlili i

 itim-Ö retimin ba ar  bir ekilde yürütülebilmesi için gerekli altyap n bulunmas
 Çift Anadal ve Yandal Programlar  sayesinde ö renciler ikinci bir fakülteden diploma

veya sertifikaya sahip olabilmesi
 renci-Ö retim  Eleman  aras ndaki ileti imi geli tirmek amac yla Aktif

Dan manl k Sistemi’nin kullan yor olmas .
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B- Zay fl klar
 Öz gelirlerin yetersiz olmas  ve hazineden yeterli pay al namamas
 Hem ulusal hem de uluslararas  ara rma projelerinde aktif rol alabilecek nitelikli

ara rma görevlisi kadrosunun yetersizli i
 Sürekli çabalara ra men Üniversite-Sanayi i birli inin istenilen düzeyde olmamas

 Tan m faaliyetlerine bölgeden istenilen düzeyde kat n sa lanamamas
 Baz  Bölümlerde ve anabilim dallar nda ö retim üyesi/eleman  say n istenilen

düzeyde olmamas
 Laboratuvar araç ve gereçlerinin nitelik ve nicelik aç ndan istenilen düzeyde

olmamas
 Yurtd  toplant lara kat m için verilen deste in s rl  olmas

 Mezunlarla sürekli ve düzenli bir ileti imin yeterli seviyede olmamas
 Meslek örgütleriyle i birli inin yeterli seviyede olmamas

 retim eleman  ve ö renci de imleri kapsam nda yurtd ndaki üniversitelerden
fakültemize gelen ki i say n azl

 Baz  bölümlerde doktora program n olmamas

 Ara rma projeleri için ba vuru say n istenilen düzeyde olmamas
 Ara rmalara ve ara rmac lara k tl  mali destek

 Baz  bölümlerden mezun ö rencilerin kolay i  bulamamalar

rsatlar;
 Türkiye ve Dünyada rekabetçi ortam n artmas  nedeniyle mühendislik yakla n

önem kazanmas
 Uluslararas  büyük madencilik irketlerinin ülkemize gösterdi i ilginin artmas

 Ar-Ge çal malar  destekleyecek teknoloji geli tirme bölgeleri (teknopark) yasas
 Üniversite-sanayi i birli i giri iminde üst yönetim deste i

 Ara rma ve yay n faaliyetlerine sürekli destek veren üst yönetim anlay
 TÜB TAK ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ’n n desteklerinin artmas  ve

destek mekanizmalar n çe itlenmesi
 YÖK’ün ö retim üyelerine ba latt  yurtd  ara rma deste i

 KOSGEB, Kalk nma Ajans  gibi proje destek mekanizmalar n geli mesi
 leti im olanaklar n geli mesi
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Tehditler:
 Teknolojideki h zl  de ime uygun araç ve gereç temininde kar la lan maddi

zorluklar
 renci yerle tirme sistemindeki de imler sebebiyle fakültemize kay t yapt ran

rencilerin ba ar  yüzdesinin (yüzdelik dilim aç ndan) her geçen y l daha alt s ralara
do ru gitmesi ve mühendislik e itiminin gün geçtikçe zorla mas

 retim elemanlar n ders yükleri ve ders d  faaliyetlerinin (komisyon görevleri,
idari görevleri ve dan manl k hizmetleri vs.) yo unlu u

 retim üyeli i mesle inin ba ta dü ük maa lar nedeniyle cazip olmay  ve nitelikli
ara rma personeli temininin de ya anan güçlükler, mevcut ö retim elemanlar n
motivasyon kayb

 Fakültenin bulundu u ehrin sosyal imkânlar n k tl  olmas

 Fakültenin bulundu u ehirdeki sanayi kurulu lar n azl
 Üniversitelere tahsis edilen akademik ve idari kadrolar n s rl

C- De erlendirme
Fakültemizde e itim-ö retim faaliyetleri, ara rma-geli tirme faaliyetleri, fiziki

mekân ve laboratuvar alt yap  ve say  aç lar ndan Üniversitemiz Rektörlü ü’nün de destek
ve katk lar  ile bu faaliyet döneminde önemli iyile tirmeler sa lanm r. Fakültemizdeki
mevcut laboratuvar olanaklar  a daki tabloda özetlenmi tir.

Laboratuvar Tablosu
Bölüm Laboratuvar/ Atölye Ad Alan (Metrekare)

Elektrik Elektronik
Mühendisli i (18)

Gömülü Sistemler ve Ak ll aretleme
Sistemleri Lab. 37,60 m2

Devre Teorisi Lab.
Elek. Ölçme Lab.
Elektronik Lab.
Lojik Devre Lab.

128,00 m2

Enerji Sistemleri Lab. 63,15 m2

Mikro Dalga ve Antenler Lab. 63,23 m2

Güç Kontrol Ara rma Lab. 30,96 m2

Endüstriyel Otomasyon Lab.
Mikro lemci Lab. 95,78 m2

Biomedikal Lab. 30,96 m2

Analog Haberle me Lab.
Say sal Haberle me Lab. 78,60 m2

VLSI Tasar m Lab.
Donan m Tan mlama Lab. 41,66 m2
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Gömülü Sistemler Lab.
Elektrik Makineleri ve Güç Elektroni i
Lab. 111,82 m2

Makine Mühendisli i (4)

Mekanik Atölye 95,78 – 108,60 m2

Metal ekillendirme Lab. 111,82 m2

Atmosferik Plazma Ara rma Lab. 21,00 m2

Aerodinamik Ak kontrol Lab. 78,96 m2

Jeoloji Mühendisli i (10)

Uygulamal  Jeoloji Lab.
Kesithane Lab. 127,00 m2

Jeoloji Lab. 64,00 m2

Mineraloji Petrografi Lab. 63,73 m2

Jeokimya Lab. 40,00 m2

Genel Jeoloji Lab. 40,65 m2

Mikroskop Lab. 95,97 m2

Maden Yataklar  Lab. 67,00 m2

Zemin Mekani i Lab. 47,68 m2

Kil Ay rma Lab. 38,56 m2

Maden Mühendisli i (3)

Cevher Haz rlama ve Zenginle tirme
Lab. 54,00 m2

Maden letme Lab. 54,00 m2

Numune Haz rlama Lab. 54,00 m2

Çevre Mühendisli i (4)

Çevre Kimyas  Lab. 54,00 m2

Çevre Mikrobiyolojisi Lab. 41,66 m2

Çevre Mühendisli i Lab. 38,50 m2

At ksu Lab. 62,00 m2

aat Mühendisli i (4)
Yap  Mekani i Lab. 48,00 m2

Geoteknik Lab. ve Ula rma Lab. 63,00 m2

Yap  Malzemesi Lab. 95,97 m2

da Mühendisli i (6)

Genel G da Müh. Ö renci Lab. 80,00 m2

da Mikrobiyolojisi Lab. 62,00 m2

da Kimyas  Lab. 80,00 m2

da Teknolojisi Lab. 62,00 m2

Enstrümental G da Analiz Lab. 52,00 m2

Temel lemler Lab. 63,00 m2

Mekatronik Mühendisli i (6)

Otonomi 40,00 m2

Hidrolik-Pnömatik Lab. 63,23 m2

Robotik Lab. 80,00 m2

Kontrol Lab. 60,00 m2

Mekatronik Ptororip Üretim Lab. 40,00 m2

Ölçme ve Enstrümantasyon Lab. 25,00 m2

Toplam (53 adet) Laboratuvar Alan 2892 m2
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Fakültenin kar  kar ya bulundu u sorunlar  a daki ekilde özetlemek mümkündür.

Bütçe Aç ndan
 Üniversitemize ve üniversitemiz taraf ndan da fakültemize ayr lan bütçenin k tl

olmas ndan dolay  al mlarda, akademik faaliyetlerde zaman zaman sorunlar
ya anmaktad r.

 Akademik ve dari Personel maa lar n dü ük olmas  nedeniyle motivasyon dü mekte
ve mevcut personelin kurum de tirme aray na girmesine neden olmaktad r.

Akademik ve dari Personel Aç ndan
 Doktora programlar n yeterince olmay  veya istenilen düzeyde doktora ö rencisi

bulunmay , ara rma görevlilerinin say n yetersizli i, fakültemizin gelece e
aç ndan ciddi bir tehdit olu turmaktad r.

 dari personel say n yetersizli i veya deneyim eksikli i (özellikle bilgisayar
kullan  ve resmi yaz malar aç ndan) idari hizmetlerde aksamalara, yöneticilerin i
yükünün artmas na sebep olmaktad r.

renciler Aç ndan
 Fakültemizde e itim-ö retim faaliyetleri devam eden bölümlerin genel doluluk

oran n oldukça iyi oldu u söylenebilir ancak Jeoloji Mühendisli i ve Maden
Mühendisli i Bölümlerinde ikinci ö retimin yan  s ra normal ö retimde kay t yapt ran

renci say lar n çok az olu u bu bölümler için kal  sorunlar olu turabilir. Türkiye
genelinde de benzer durumlar ya and  gözlemlendi inden bu sorunun ulusal boyutta
tüm üniversitelerle birlikte çözümünün aranmas n yerinde olaca  dü ünülmektedir.

 Ders araç ve gereçlerimiz ve dershane say lar z e itim ö retim faaliyetleri için
yeterli düzeyde olup herhangi bir aksama ya anmayaca  dü ünülmektedir. Ancak,
zaman zaman laboratuvarda yap lan dersler, mekân ve araç-gereç k tl ndan dolay

renci say lar  göz önüne al narak ubelere bölünerek yürütülmektedir.

Güvenlik Aç ndan
 Kampüs içerisinde bulunan fakültemizde kampüs güvenli inin yan  s ra fakültemiz

içerisinde görev yapan 5 adet güvenlik görevlisi ile güvenlik hizmetleri
yürütülmektedir. Bunun yan  s ra 7/24 kay t yapan kamera sistemi ile fakültemiz giri
ve ç lar  kontrol alt nda tutulmaktad r.

 Fakültemizde hafta sonlar  da laboratuvarlardaki araç ve gereçlerin de eri ve sürekli
kullan yor olmas ndan dolay  güvenlik hizmetleri sürdürülmektedir.

Temizlik Aç ndan
 Fakültemizin temizlik i leri Rektörlü ümüz taraf ndan özel irketten gelen bir ekip

taraf ndan yapt lmaktad r.
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V- ÖNER  VE TEDB RLER
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Mühendislik Fakültesi, güçlü yönleri ile ulusal ve uluslararas  düzeyde etkinli ini ve
yeterlili ini ispatlam  ve 23 y ll k deneyime sahip bir e itim kurumudur. Gelecekte daha
güçlü ve etkin bir düzeye ula abilmesi için öneriler ve al nmas  gerekli tedbirler u ba klar
alt nda toplanabilir:

Akademik Personel

 Akademik personelin maa  ve ücretlerinde ciddi iyile tirmeler yap lmal , ilaveten
performansa dayal  ücret sistemine geçilmelidir. Bu performans ülkemizdeki
ücretlendirmeleri fakültelerin sahip olduklar  imkânlar göz önüne al narak
yap lmal r.

 Ara rma görevlisi say n artt lmas  gerekmektedir.

renciler

 Fakülte mezunlar  ile ileti ime geçmek, anketler düzenlenerek geri bilgilendirme
yapmak e itim-ö retimin iyile tirilmesi için zorunludur.

 rencilerin tak m çal mas  bilincinin kulüpler, proje dersleri ve tasar m dersleri
yard yla geli tirilmesi için daha çok çal lmal r.

 renci memnuniyet anketlerinin say  artt lmal  ö rencilerin iyile tirme
çal malar na daha aktif kat mlar  sa lanmal r.

 renciler için daha geni , daha iyi ko ullarda bir kantin temin edilmelidir.
 rencilerin mühendislik uygulamalar , i  sa  ve güvenli i, tasar m ve proje

derslerine ilgilerinin artt lmas  gerekmektedir.

itim Programlar

 itim programlar nda Bologna sürecini daha verimli uygulayabilmek ve ö renci
odakl  e itim verebilmek için baz  bölümlerde ö renci kontenjanlar n azalt lmas
baz  bölümlerde de artt lmas  ihtiyac  do mu tur.

 Bütün ö rencilerin en az bir yabanc  dili yetkin olarak kullanabilmeleri önem
kazanm r.

 rencilerin ö retim sürecinde aktif kat  sa layacak ekilde yöntemler
geli tirilmeli veya uygulanmal r.

 Bölümlerin program ç kt lar  ve ders ö renme ç kt lar  sa lamada hangi oranda
ba ar  olduklar  ölçülmelidir.

 MÜDEK çal malar  h zland lmal , ö retim elemanlar n daha aktif rol almalar
sa lanmal r.

dari Personel

 dari personel al mlar nda KPSS d nda bilgisayar kullanma deneyimi de aranmal r.
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EKLER



EK-1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki 
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığım ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden 
önceki harcama yetkilisi almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay 
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - 
15.01 .2015)

Prof. URAN
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