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1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

1.1 İletişim Bilgileri 

İsim: Prof. Dr. Hüseyin KARLIDAĞ (Fakülte Kalite Komisyon Başkanı) 

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70, Malatya Turgut Özal Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Dekanlığı, P.K. 44210 Battalgazi / Malatya 

Telefon: 0422 502 80 00, 0422 502 80 01 

e-posta: huseyin.karlidag@ozal.edu.tr 

 

1.2 Tarihsel Gelişimi 

Milli Eğitim Bakanlığının 27.05.2010 tarihli ve 8866 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 

tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 07.06.2010 

tarihinde İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Ziraat Fakültesi, 9 Mayıs 2018 tarihinde 

7141 numaralı kanunla kabul edilen “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında kurulmuş 

olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesine aktarılmıştır. Fakültemiz, Bahçe 

Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Biyosistem 

Mühendisliği ve Zootekni Bölümlerinden oluşmakta, bu bölümlerden Bahçe Bitkileri ve 

Bitki Koruma bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim-

öğretim faaliyetleri devam etmektedir. 2018-2019 Akademik yılı itibari ile fakültemize 

bağlı bölüm ve anabilim dallarında 404 öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora 

öğrenimine devam etmektedir. 

 

Tablo 1. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında kayıtlı öğrenci sayısının bölümlere/anabilim 

dallarına göre dağılımı 

Bölüm/Anabilim Dalı Lisans Yüksek Lisans Doktora 

Bahçe Bitkileri 188 28 6 

Bitki Koruma 143 35 4 

 

Fakültemiz bünyesinde 6 Profesör, 2 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma 

Görevlisi olmak üzere toplam 16 akademik personel görev yapmaktadır.  

 

 

mailto:huseyin.karlidag@ozal.edu.tr


1.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 Misyon 

Fakültemizin misyonu; ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim 

sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek; 

bilime katkı sağlayacak ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlarına yararlı olacak 

bilgi ve teknoloji üretmek; bölgenin kalkınma ve gelişmişlik düzeyini artırıcı projeler 

hazırlamak, kaliteli danışmanlık hizmetleri sunmak; mensuplarının ve toplumun sosyal, 

kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemektir. 

 Vizyon 

Vizyonumuz, tarım bilimine ilişkin çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel ve 

sosyal etkinliklerde dünya standartlarına uygun, Türkiye ve dünyadaki tarım alanlarında 

faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarla olumlu ilişkiler kuran; uluslararası nitelikte 

akademisyen ve öğrenci yapısına sahip; paydaşlarının gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve 

etkili çözümlerle karşılayan öncü bir Ziraat Fakültesi olmaktır. 

 

 Fakültemizin Değerleri 

 Atatürk İlkeleri  

 Bilimsellik  

 Evrensellik  

 İnsanlığa yararlı olmak  

 Yenilikçilik  

 Katılımcı ve paylaşımcı olma  

 Güvenilirlik  

 Liderlik  

 Araştırmacılık  

 Hesap Verebilirlik  

 Şeffaflık   

 Sorumluluk   

 Adillik  

 Çevre Bilinci 

 

 Hedefler 

 Nitelikli eğitim ve öğretim verebilmek,  

 Dünya ile rekabet edebilecek düzeyde donanımlı araştırmacılar yetiştirmek, 

 Toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilen ve değerlerini güçlendirecek çözümler 

üretebilmek,  



 Eğitim öğretim ve araştırma için gerekli alt yapı imkânlarını tesis ve temin için mevcut 

kaynakları geliştirmek,  

 Sürekli gelişen teknolojik yeniliklere destek olacak temel bilgi altyapısını sürekli 

güncel tutmak,  

 Birimimize ait her bir bölüm tarafından belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleşmesi için 

iyi bir koordinasyon sağlayarak kaynak ve altyapı imkânlarının etkin kullanımını temin 

etmek,  

 Yerli ve yabancı öğrencilerin sürekli rağbet ettiği ve ait olmakla gurur duyacağı bir 

birim haline dönüşmek,  

 Öğretim elemanlarının bilgi ve teknoloji üretmede karşılaşabilecekleri her türlü engeli 

ortadan kaldırarak onların ihtiyaçlarına sürekli cevap verebilecek mekanizmalar 

oluşturmak,  

 Araştırma laboratuvarlarını ilgili her ihtiyaca cevap verebilecek donanım ve imkânlara 

kavuşturarak akredite kuruluşlar düzeyine ulaşmak, 

 Sürekli gelişen bilgi teknolojileri noktasında öğrenci ve öğretim elemanlarının teknik 

donanımlarını geliştirerek interaktif kaynakları kullanabilecek tedbirler almak. 

1.4 Eğitim Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 

Fakültemize ait bölümlerimizde lisans ve lisansüstü düzeyde normal örgün öğretim 

yapılmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde öğretim dili Türkçe’dir. Bahçe Bitkileri ve 

Bitki Koruma Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora programlar da yer almaktadır.  

Eğitim planlarındaki derslerin yürütülmesinde gerekli projeksiyon makinesi ve bilgisayar 

ile donatılmış internet bağlantılı derslikler; yeterli sayıda bilgisayara sahip bilgisayar 

laboratuvarı ve modern cihazlarla donatılmış öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır. 

Lisans eğitiminde zorunlu derslerin yanı sıra öğrencileri çalışabilecekleri farklı alanlara 

da hazırlamak amacıyla geniş bir yelpazede seçmeli dersler de yer almaktadır. 

 

1.5 Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri 

Birimimize bağlı Bahçe Bitkileri ve Bitki Koruma bölümleri bünyesinde araştırma 

faaliyetlerinin yürütüldüğü çok sayıda araştırma ve öğrenci laboratuvarı yer almaktadır.  

 Bahçe Bitkileri Bölümünde; bahçe bitkileri alanında araştırmaların planlanması ve 

yürütülmesi amacıyla bu alanda araştırma yapan farklı disiplinlerde araştırmacılarla iş 

birliği yapılmaktadır. Bölüme bağlı bitki fizyolojisi, pomoloji ve doku kültürü 

laboratuvarları mevcuttur.  

 Bitki Koruma Bölümünde; sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip 

mezun verebilmek amacıyla bölüme bağlı entomoloji, fitopatoloji ve herboloji 

laboratuvarlarında araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. 



1.6 Birimin Organizasyonel Şeması  

 

 

 

 

DEKAN

DEKAN 
YARDIMCILARI

FAKÜLTE 
SEKRETERİ

ÖZEL KALEM

SATIN ALMA 
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BÖLÜM 
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İŞLERİ

TEKNİK 
HİZMETLER

BÖLÜMLER

BAHÇE 
BİTKİLERİ 
BÖLÜMÜ

BİTKİ KORUMA 
BÖLÜMÜ

FAKÜLTE 
KURULU

YÖNETİM 
KURULU



2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

 Birim Misyon, Vizyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?  

Birimimizin misyon ve hedefleri belirli dönemlerde hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının 

incelenmesi ve değerlendirilmesi ve kalite komisyonu denetimleriyle sağlanmakta ve 

değerlendirilmektedir. 

 Birim misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor? 

Fakültemizin hedeflerine ulaşma konusunda başarılı olup olmadığı ölçme ve 

değerlendirme sistemi ile kontrol edilmektedir. Öğrencilerin (lisans ve lisansüstü) almış 

oldukları derslerdeki başarıları ara ve dönem sonu sınavları ile kontrol edilmektedir. 

Ayrıca öğrenciler ders ve dersi veren öğretim üyesi hakkındaki görüşlerini OBS 

üzerindeki formlar sayesinde idareye ulaştırabilmektedirler. Öğretim üyelerimiz 

faaliyetleri yılsonunda “Akademik Teşvik” kapsamında her bölümde oluşturulan 

komisyonlar ve yılsonu faaliyet raporları marifetiyle değerlendirilmektedir. 

 Birim geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor? 

Birimimizde saptanan eksiklikler, kalite komisyonu denetimleri sonucu ortaya 

çıkarılmakta ve çözüm yollarının belirlenmesi yoluna gidilmektedir. 

 Birim misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor? sorusuna yanıt oluşturmak 

üzere Kurumun, dış değerlendirme sonuçlarına göre süreçlerini nasıl iyileştirdiği; 

bu iyileştirme faaliyetlerinin etkilerinin kurumun işleyiş ve iş yapış yöntemlerine 

nasıl yansıdığı (kısacası iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığı [Planlama, 

Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma (PUKÖ) döngüsü)] anlatılmalıdır.  

Fakültemiz stratejik hedeflerine ulaşabilmek amacıyla lisans, lisansüstü ve akademik 

personel yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere kısa süreli veya dönemsel olarak gönderilerek 

kendilerini geliştirme imkânları sunulmaktadır. Öğretim elemanlarımıza uluslararası 

konferanslara katılımlarında maddi destek sunulmaktadır. Fakültemiz internet sitesi 

güncel tutularak öğretim bilgi paketlerindeki ve sınav sistemindeki gelişmeler 

duyurulmaktadır. Ders içeriklerinin sadece teorik değil laboratuvar ve arazi 

çalışmalarıyla desteklenmesi sağlanmaktadır. 

2.1 Kalite Politikası 

Fakültemiz eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde 

"kalite odaklı" yönetim sistemini esas alır. Tüm personelin sahiplendiği bu sistemin 

ilkeleri şunlardır:  

• Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti,  

• Süreç odaklı operasyon yönetimi,  



• Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı,  

• Kaynakların etkin kullanımı. 

 

2.2 Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve 

Faaliyetleri  

Kalite Güvence ve Strateji Kurulu (KSK), 23 Temmuz 2015 tarihli YÖK Yükseköğretim 

Kalite Güvencesi Yönetmeliğine göre oluşturulmuş olup, görev tanımı yine bu 

yönetmeliğe göre aşağıdaki gibi kurgulanmıştır.  

KSK’nın Görevleri:  

Ana Görevi: Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve 

araştırma faaliyetleri ile toplumla etkileşim ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve 

kalitesinin geliştirilmesi için,  

• Kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak ve yönetmek,  

• Kurumsal performans göstergelerini tespit etmek ve izlemek,  

• Kurumun gelişim alanlarını tespit ederek bunları Akademik Kurul kanalıyla Mütevelli 

Heyeti’nin onayına sunmak,  

• Kurumsal iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek,  

• Kurumsal iç değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık 

Kurumsal İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak ve Akademik Kurul’un onayına 

sunmak,  

• Onaylanan yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporunu YÖK’e iletmek ve kurumun 

internet sayfasında kamuoyu ile paylaşmak,  

• Kurumsal dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim 

Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,  

• Tüm bu kapsamda yapılacak çalışmaları, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 

belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek  

Kurul, dönem sonlarında (Ocak, Haziran, Eylül) olmak üzere yılda en az 3 kez toplanır ve 

dönemsel performansı gözden geçirir. Kurul’a Rektör’ün olmadığı durumlarda Rektör 

Yardımcılarından biri başkanlık eder.  

Kurula bağlı 3 adet komite vardır:  

• Üniversite Eğitim Komitesi (Eğitim-Öğrenim süreçleri)  

• Üniversite Araştırma Komitesi (Araştırma-Geliştirme süreçleri)  

• Yönetim Gözden Geçirme Komitesi (tüm idari süreçler)  



Bu komiteler, sorumlu oldukları süreçlerle ilgili performansı izleme, değerlendirme ve 

KSK’ya rapor etme sorumluluğunu taşımaktadır. 

2.3 Paydaş Katılımı 

Kalite Yönetim Sisteminin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek için gerekli olan 

gözden geçirme girdileri aynı zamanda paydaşların ve diğer ilgili birimlerin geribildirim 

ve görüşlerini de dikkate alır. Bu geribildirimler KSK’ya bağlı komitelerce ve KSK 

tarafından değerlendirilerek gerekli iyileştirme karar ve aksiyonları alınır. Gözden 

geçirme girdileri olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır;  

İç Paydaşlar:  

• Dekan tarafından yıllık bazda takip edilen süreç performansının sürecin hedeflerine 

göre durumu ve iyileştirme faaliyetlerinin sonuçları,  

• Tüm süreç çalışanlarınca açılıp, izlenebilecek, ‘Düzeltici ve önleyici faaliyet formları’ ve 

sonuçları,  

• KSK’ya bağlı çalışan Üniversite Eğitim Komitesi, Üniversite Araştırma Komitesi ve 

Yönetim Gözden Geçirme Komitesince belirlenen ve devam eden aksiyonların takibi ile 

ilgili kayıtlar,  

• Önceki tüm İç Denetim sonuçları,  

•Otomasyon sistemi tarafından her dönem sonunda yapılan Ders Değerlendirme 

Anketleri sonuçları  

• Yönetimin Stratejik Hedefleri gözden geçirme sürecinde ortaya çıkan iyileştirme 

önerileri  

Dış Paydaşlar:  

• Önceki tüm Dış Denetim / Değerlendirme sonuçları,  

• Fakültemiz Staj Koordinatörlüğü tarafından yürütülen ‘Staj süreci’ boyunca 

öğrencilerimizin her stajının ardından yapılan değerlendirme ölçüm sonuçları ve 

İşverenlerden alınan geribildirimler,  

• Her yıl düzenlenen ‘Mezuniyet Töreni’nde öğrencilerimizin ailelerince yapılan 

geribildirimler,  

 

  



3. EĞİTİM – ÖĞRETİM 

3.1 Programların Tasarımı ve Onayı 

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) 

tasarımında iç ve dış paydaş katkıları çok önemli görülmektedir. İşveren, iş dünyası, 

meslek örgütü temsilcileri ve mezunlarla yapılan görüşmelerde beklentiler masaya 

yatırılarak yeni açılacak programlarla ilgili olarak bu toplantılardan ortaya çıkan sonuçlar 

programların tasarımında etkili olmaktadır. Mevcut bölümlere ait müfredatlar ise iç 

paydaşlardan alınan dönütler neticesinde her yılın Nisan ayı içerisinde senatoya 

sunulmak üzere yenilenmektedir.  

Programların yeterliliklerinin belirlenmesinde mezunlarımızın iş bulma olanakları ve 

istihdam edildikleri alanlarda yükselme durumlarının takip edilmesi suretiyle 

mezunlarımıza yönelik bilgi, beceri ve yetkinlikler ortaya çıkarılmaktadır. Programların 

yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) 

uyumu göz önünde bulundurulmaktadır 2011 yılında kurulmuş olan fakültemiz, AKTS 

prensiplerine göre eğitim çalışmalarını tasarlamış ve uygulamaktadır. Ayrıca 

programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları/kazanımları arasında ilişkilendirme 

yapılmaktadır.  

Gerekli görüldüğü durumlarda, fakültemizden gelen talepler sonrasında bölümlerimize 

ait müfredatlar senato kararı neticesinde gerçekleşmektedir.  

Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna hem üniversitenin imkânları 

nispetinde hem de şehrin yerel basın imkânları (Gazete ve televizyon) kullanılarak çeşitli 

zamanlarda yapılan basın toplantıları ile açık bir şekilde ilan edilmektedir. 

3.2 Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

Birimimize bağlı programlar, daha önceden kurulmuş olan bölümlerin programları 

incelenerek ve bu bölümlerin öğretim üyelerinin görüşleri alınarak, bölüm öğretim 

elemanlarının katıldığı toplantılarda alınan ortak kararlar çerçevesinde oluşturulmuştur. 

İç paydaşlar (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek 

örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) bu sürece katılımına yönelik çalışmalara hız verilmiş 

olup ilerleyen dönemlerde elde edilecek olan geri dönüşler dikkate alınarak gerekli 

görülen güncellemeler de gerçekleştirilecektir. 

Dış paydaş görüşlerini belirli aralıklarla alma ve güncelleme eksikliği bulunmaktadır. Bu 

eksikliğin giderilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan geri bildirim mekanizmaları (anket vs.) 

harekete geçirilerek, dış paydaşların da bu sürece dâhil olması sağlanacaktır. Birimimiz 

programları için bölüm öğretim elemanlarının tamamının katılımı ve öğrenci ders 

değerlendirme anketleri sonucuna göre düzenli olarak her yıl yapılması planlanan 

toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda değişiklikler gerçekleştirilecektir. 



Kurulması planlanan Mezunlar Komisyonu marifetiyle mezunlar ile iletişim halinde 

bulunularak gerekli bilgilerin elde edinilmesi düşünülmektedir. Mezun olan öğrencilerin 

mezun oldukları programdan memnuniyetleri, mezunların çalışma durumları, çalıştıkları 

yerler, çalışma şartlarından memnuniyetleri ve işverenlerin de mezunlarımızdan 

memnuniyetlerini takip edebilmek amacıyla geri dönüşlerin alınabilmesi için belirli 

aralıklarla düzenlenecek olan sanal anketler gibi ulaşılabilir geribildirim mekanizmaları 

kullanılarak programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ne denli ulaşabildiği 

izlenebilecektir. 

Bunlarla birlikte, Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri 

ilgili mevzuat ve idari kararlarla (kurul kararları) güvence altına alınmaktadır. 

3.3 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Fakültemiz programlarında yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri 

(AKTS) belirlenmekte ve bu bilgilere fakültemiz internet sitesinden adresinden 

ulaşılabilmektedir. Dersin içeriği, dersin öğrenme çıktıları, program yeterliliklerine katkı 

seviyesi, öğrenim faaliyetleri ve AKTS iş yükü, değerlendirme yöntem ve kriterleri, 

önerilen veya zorunlu kaynaklar bu pakette yer almaktadır. 

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri 

uygulama ve stajların iş yükleri AKTS kredisi olarak belirlenir ve programın toplam iş 

yüküne dâhil edilir. Öğrencilerin staj, bitirme tezi vb. kurum dışı tecrübe kazanması 

gereken çalışmalar, normal derse kayıt prosedürüne uygun olarak yapılarak, mezuniyet 

yükümlülüklerine ders ve kredi olarak dahil edilir. 

Fakültemizde okutulan tüm derslerde öğrenci başarılarının ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi her öğretim üyesi tarafından öğrenim çıktılarına uyumlu olarak 

tasarlanır. Öğrencilerin Ders Öğrenim Çıktılarının (DÖÇ) başarılarını belirleyebilmek için 

yapılan sınavlardaki sorular, verilen ödevler ve projeler ayrı ayrı DÖÇ’lerle eşleştirilerek, 

öğrencilerin notları bu ayrımlara göre hesaplanır. Her akademik yıl sonunda hazırlanan 

“Program Eğitim Raporu” kapsamında programın bu ders raporlarını da değerlendirmeye 

alarak Program Çıktı kazanımları ile ilgili yorum yapmaları beklenir. 

Diploma programı bazında, ilgili kurullarda onaylanan program yükümlülükleri; web 

sayfalarımızda tüm kullanıcılara açıktır. Öğrenciler, mezuniyetleri için almaları gereken 

dersleri bu yükümlülük sayfalarından takip eder. Öğrenciler “Mezuniyet Takip Sistemi” 

aracılığı ile almış oldukları derslerin ilgili yükümlülüklere göre değerlendirmesini yapar, 

Bu sistem üzerinden; başarılı oldukları dersleri, notları ve kredileri ile genel not 

ortalaması bilgileri takip eder.  

Öğrencinin mezuniyet hakkı bu sistem üzerinden takip edilir. Malatya Turgut Özal 

Üniversitesi’nde mezuniyet koşulları, Yönetmelik kapsamında, kurumsal açıdan güvence 

altına alınarak; Lisans/Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri’nde tanımlanmıştır. 



Yönetmeliklerimiz; Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, resmi web sitemizde kamuoyuna 

açıktır. Mezuniyet yükümlülükleri (dersler, krediler, genel not ortalaması, ders alanları, 

en az geçer not, vb.); her bir diploma programı bazında, program açılışlarında YÖK 

tarafından onaylanmaktadır ve yine Malatya Turgut  Üniversitesi’nin resmi web 

sitelerinde yayımlanır. Koşulları ve işletim süreci, mevzuat kapsamında tanımlanarak 

kurumsal güvence altına alınan mezuniyet süreci; elektronik uygulamalarla 

desteklenerek, hata olasılığı ortadan kaldırılmış olup; yetkilendirmeler dahilinde ilgili 

paydaşların (öğrenci, Fakülte, Öğrenci Kaynakları Birimi), aynı uygulama üzerinden 

mezuniyetlerin kontrolünü sağlaması ile güvenilirliği garanti altına alınmıştır.  

 

3.4 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma  

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

(ÖSYM) tarafından yürütülen merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul eden yükseköğretim 

lisans programları arasında yer almaktadır. Ortaöğretim kurumlarının sayısal ağırlıklı 

bölümlerinden mezun olmuş öğrenciler, ÖSYM sınav sonucuna göre Bahçe Bitkileri 

Bölümü, Bitki Koruma Bölümü, MF-2; puan türü esas alınarak ÖSYM tarafından 

tercihlerine göre yerleştirilmektedir. Fakültemize kurumlar arası yatay geçiş işlemleri 

öğrencilerin talepleri dikkate alınarak, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları 

arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde, 

ikinci yarıyıldan itibaren yapılabilmektedir. Tüm geçiş işlemleri 24.04.2010 tarihli ve 

27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve 

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan dal ile Kurumlar Arası 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında yapılmaktadır 

Fakültemizde, yatay geçiş başvurularının kabulü ve yatay geçiş için gereken asgari 

koşulların değerlendirilmesi ile ilgili değerlendirmeler Üniversite Senatosu tarafından 

kabul edilen yönetmelik usullerine dayanılarak yapılmaktadır. Yönetim Kurulu kararıyla 

Fakültemize yatay geçişi uygun görülen adayların intibak işlemleri, Fakültemiz İntibak 

Komisyonu incelemesi ve kararıyla yapılmaktadır. Üniversitemize ilk kayıtlar ve kayıt 

yenileme esasları, Üniversitemiz web sayfası üzerinden duyurulur ve öğrencilerimiz bu 

esaslar doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirir. Fakültemize ilk kayıt ile gelen 

öğrencilerimiz, bilişim sisteminden (Öğrenci Bilgi Sistemi, OBİSİS kullanıcı adları ve 

şifreleri ile giriş yaparlar. Öncelikle ön kayıt yaptıran öğrenciler randevu sistemi ile 

belirlenen gün ve saatte gerekli belgelerle Fakültemize gelerek kayıt işlemlerini 

tamamlarlar. Kayıt işlemlerinde Fakültemizden eğitim öğretimden sorumlu Dekan 

Yardımcısı başkanlığında, rehber 2 araştırma görevlisi ile birlikte iki memur kesin kayıt 

işlemlerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilir. Öğrencileri bilgilendirmek amacıyla 

kayıtlar, burslar vb. güncel duyurular ÖBİSİS üzerinden yayınlanmaktadır. Ayrıca, bu 

bilgilere Fakültemiz web sayfası üzerinden de ulaşım sağlanmaktadır. 



Fakültemiz bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz için hazırlanmış olan 

Üniversiteye Uyum (Oryantasyon) Programı oluşturulması için hazırlıklar başlamış olup 

2018-2019 akademik yılında uygulamaya konulmuştur. Bu programın amacı; 

öğrencilerimizin Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin akademik ve sosyal hayatına kolay 

uyum sağlamaları yanında bilgi işlem, kütüphane, eğitim ve öğretime yönelik 

bilgilendirme ve başvuracağı idari birimler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Fakültemiz bölümlerine ÖSYM sınav tercihlerinde ilk 15 tercihine yerleşen ve bölüm 

içerisinde yerleştirme puanına göre ilk üç içerisinde yer alan öğrencilerimize, 

Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Program Esaslı 

Burslar çerçevesinde YÖK destek burslarından maddi destek sağlanmaktadır. Başarılı 

öğrencilerimiz Fakültede yürütülen TUBİTAK projelerinde bursiyer olarak görev 

alabilmektedir. Ayrıca başarılı öğrencilerimize Türk Eğitim Vakfınca (TEV) burs 

verilmektedir. Kayıt yaptırdığı tüm dersleri geçmiş olmak şartıyla, genel ve dönem not 

ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğrencinin başarı sıralaması genel 

not ortalamasına göre hesaplanır. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders 

yükü ile o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3.50-

4.00 arasında olanlar üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem 

sonunda ilan edilerek, Dekanlığımızca başarı belgesi takdim edilir. Ayrıca Fakültemiz 

mezuniyet törenlerinde ilk üç sırada yer alarak başarıyla mezun olan öğrencilerimize 

Dekanlığımız adına plaket takdim edilir. 

Üniversitemizde uygulanan Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre her öğrenciye 

Fakülteye kaydından, mezuniyetine kadar başta eğitim-öğretim olmak üzere birçok 

konuda danışmanlık yapması amacıyla akademik personel görevlendirilir. Fakültemizde 

verilen danışmanlık öncelikle öğrencinin akademik başarısını desteklemeye ve 

yükseltmeye yönelik olup, ayrıca sosyal gelişimi için de destek sağlamayı amaçlamaktadır. 

Öğrencilerimiz, danışmanlarından her konuda destek isteyebilirler ve danışmanları 

tarafından belirlenen zaman dilimlerinde, problemlerini çözüme kavuşturmak için 

görüşmeler yapabilirler. Danışman öğretim üyeleri eğitim-öğretim yılının bahar ve güz 

dönemlerinde kayıt yaptıran öğrencilerinin ders seçimlerini gözden geçirir, öğrenciye 

tavsiyelerde bulunur ve öğrencinin kaydını onaylar. Öğrencinin ve danışmanın iletişime 

geçebilmeleri amacıyla öğrenci bilişim sisteminde mesaj menüsü oluşturulmuş olup, ilgili 

menü bilişim sistemine girişte ve kişiye özel olarak görülebilmektedir. Mesleki uygulama 

dersleri kapsamında, öğrencilere bölümleri ile ilgili araştırma ve uygulama konuları 

uygulamalı olarak öğretilir. Bu kapsamda öğrencilere alanları ile ilgili arazi ve laboratuvar 

bilgi ve pratiklerinin kazandırılmasına çalışılır. Staj uygulaması Fakültemiz Lisans 

Programlarından mezun olacak öğrencilerin bölümleri hakkında bilgi edinmeleri ve kendi 

alanlarında kullanılan bazı laboratuvar ve arazi tekniklerini uygulayarak öğrenmeleri 

açısından büyük önem taşımaktadır. Staj faaliyeti ile mezun öğrencilerin, tarımdaki temel 

uygulamaları üreticiye çekinmeden, doğrulukla aktarabilecek bilgiye, beceriye ve 



özgüvene sahip olmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bununla birlikte Fakültemizde 

öğrencilerimize mesleki bilgi ve deneyim kazandırmak amacıyla teknik geziler de 

düzenlenmektedir. Fakültemiz öğrencileri Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma 

Projeleri kapsamında bölüm hocaları danışmanlığında Tübitak projeleri hazırlayıp 

yürütebildikleri gibi, Fakültede öğretim üyeleri tarafından yürütülen TÜBİTAK 

projelerinde de akademik gelişim sağlayabilmek amacıyla aktif olarak yer 

alabilmektedirler. 

3.5 Eğitim – Öğretim Kadrosu 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademik kadrosu 2547 sayılı YÖK 

Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklerine göre yapılandırılmıştır. Bu bağlamda Fakültemizin 

öğretim kadrosu genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Şubat 2019 itibariyle 18 akademik 

personel bulunmaktadır. Fakültemizde unvanlarına göre akademik personel sayıları; 6 

profesör, 2 doçent, 7 yardımcı doçent, 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Fakültemiz, 

öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı (49 öğrenci/öğretim üyesi) ile birlikte 

değerlendirildiğinde, öğretim kadrosu nitelik açısından programın sürdürülmesi 

yönünden yeterli düzeydedir fakat her yıl öğrenci sayımızın arttığı dikkate alındığında 

daha iyi bir eğitim verilebilmesi için öğretim üyesi sayısının artırılması gerekmektedir.  

Her yıl hazırlanan Fakültemiz faaliyet raporları incelendiğinde fakültemiz öğretim 

elemanlarının çok sayıda bilimsel faaliyet içerisinde olduğu görülmektedir. Ayrıca 

Fakültemiz akademik kadrosunun özgeçmişleri üniversite web sayfasında mevcut olup 

online erişime açıktır 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi akademik kadrosunun işe alınması, 

atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçlerde Malatya Turgut Üniversitesi Rektörlüğü 

tarafından belirlenen kriterler dikkate alınmaktadır. Bu kriterler;  

(a) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik  

(b) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği  

(c) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri dikkate 

alınmaktadır.  

Akademik personel alım ilanları Malatya Turgut Özal Üniversitesi web sayfasında 

duyurulmaktadır. Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar için 657 sayılı 

kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyan bireyler başvuru yapabilmekte ve 

başvuru yapan adaylar arasında Fakülte bünyesinde Dosya inceleme, yazılı ve/veya sözlü 

sınav uygulaması yapılmaktadır. Başvurular MTU Personel Daire Başkanlığına şahsen 

veya posta yoluyla yapılabilmektedir. Buna göre öncelikle bölümlerin ihtiyaçları 

doğrultusunda akademik kadro talepleri Rektörlük Makamı’na iletilmektedir. Uygun 



görülen talepler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınmaktadır. Gerekli evraklar 

Yükseköğretim Kurulu’na kadro kullanma izni almak üzere gönderilmektedir. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kullanım izni verilen kadrolar ilan edilerek akademik 

personel alımı gerçekleştirilmektedir. Akademik personel alım ilanları Malatya Turgut 

Özal Üniversitesi internet sitesinden duyurulmaktadır. Öğretim elemanı kadrolarına 

yapılacak atamalar için 2547 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre yapılmaktadır. 

Başvurular MTÜ Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla 

yapılabilmektedir. Yardımcı doçent ve profesör kadrolarına atanmak için öğretim 

üyelerinin adresinde verilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Doçentlik kadrosuna 

atanmak için YÖK kriterlerinin sağlanmış olması, adayın doçentlik sınavını geçerek 

doçent unvanı alması ve yukarıda verilen adreste ilan edilen doçentlik ataması için 

gereken koşulları sağlaması gerekmektedir. Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme 

değerlendirmelerinde ilk aşama olarak birim öğretim elemanının faaliyet dosyası 

yukarıda verilen şartlar kapsamında bir komisyon tarafından incelenmekte ve hazırlanan 

rapor Rektörlük Makamı’na sunulmaktadır. Daha sonra bilimsel faaliyet dosyası yine 

yukarıdaki şartlar dahilinde kurulan bilim jürisi tarafından değerlendirilmekte ve gelen 

raporların olumlu olması durumunda atamalar Rektörlük Makamı tarafından 

yapılmaktadır. 

Fakültemizin akademik kadrosu, eğitim programlarının sorumluluğunu üstlendiği 

mesleki eğitim programının ilgili alanlarında gerekli akademik ve mesleki uzmanlığa 

sahiptir. Fakültenin bölümlerinde alanında yetişmiş uzman öğretim kadrosu 

bulunmaktadır. Bölüm Anabilim Dalı Başkanları Anabilim Dalı Akademik Kurulu 

toplantılarında öğretim elemanlarının ders eğitim materyalleri oluşumları, ders 

sunumlarının kontrolü ve izlemi, öğrenciler için hazırlanan sınav sorularının kontrolü, 

ilgili Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Ayrıca bireysel olarak da sözlü geri bildirimde bulunulmaktadır. Bu bağlamda akademik 

kadronun çalışma alanı/akademik uzmanlık alanları ve özgeçmişlerine üniversite 

internet sitesinde yer verilmektedir. 

 

3.6 Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 

Fakültemiz 2010 yılında kurulmuş olup, 2011-2012 akademik yılında eğitim ve öğretime 

başlamıştır. Mevcut imkânlar ihtiyacı karşılayabilir düzeyde değildir, alt yapı gereksinimi 

bulunmaktadır. Ancak üniversitemiz imkânlarından yararlanılarak eğitim-öğretim 

faaliyetleri en iyi şekilde yürütülmektedir. Fakültemiz eğitim-öğretim ve uygulama 

çalışmalarını MTÜ kampüsünde bulunan derslik ve laboratuvarlarda, fakültemize bağlı 

araştırma, uygulama ve üretim alanlarında, ve yine fakültemize bağlı laboratuvarlarda 

yürütmektedir. Fakültemize ait birimlerde toplam 12 derslik, 8 amfi 2 öğrenci 



laboratuvarı, 9 araştırma laboratuvarı, 1 toplantı salonu, 1 adet konferans salonu, 5 adet 

sera bulunmaktadır.  

Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik edilmekte olup günümüz teknolojisine 

uygun donanım desteği sağlanmaya çalışılmaktadır. Eğitim-öğretim planının 

uygulanmasında bilişim teknolojileri kullanılmakta, görsel ve işitsel eğitim verilmektedir. 

Tüm dersliklerimizde bilgisayar donanımı, internet bağlantısı ve projeksiyon cihazı 

bulunmaktadır. Bazı derslerde uzaktan eğitim uygulanmaktadır. Öğretim üyeleri 

Akademik Veri Sistemi’nde (AVESİS) bulunan “dokümanlar” menüsünden ders 

kaynaklarını online olarak öğrencileriyle paylaşabilmektedir. 

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik destek Fakültemizde 

gerçekleştirilen farklı faaliyetlerle sağlanmaktadır. Fakültemiz bölümlerine ait ders 

kataloglarında yer alan tarımsal danışmanlık, tarımsal kıymet takdiri ve bilirkişilik, 

tarımsal proje hazırlama gibi dersler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 3. sınıfta güz ve 

bahar döneminde öğrencilerimize kendi bölümleri dışından Fakültemiz farklı 

bölümlerinden ilgi duydukları konularda ders seçme olanağı sağlanmaktadır. Son sınıfta 

öğrenciler bitirme tezi hazırlamaktadır, özellikle bitirme tezleri ile TÜBİTAK-BİDEB 

2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına başvurması 

teşvik edilmektedir. 

Fakültemizde öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının 

çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan 

öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik 

danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme, staj ve 

mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmaktadır. 

Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren 

programlar için kurum dışı destek bileşenleri öğrencilerimizin 30 iş günü zorunlu yaz 

stajlarını bölümlerinin uygun gördüğü kamu ve özel kurum/kuruluşlarda yapmaları 

şeklinde sağlanmaktadır.  

Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği Üniversitemizin ilgili 

birimleri tarafından belirlenen yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde güvence altına 

alınmıştır. Üniversite genelinde her dönem sonunda yapılan öğrenci anketleri sunulan 

hizmetlerin kalitesi ve yeterliliği konusunda en önemli geri dönüşü sağlamaktadır. 

Bununla birlikte öğrenciler tarafından seçilen bölüm ve Fakülte temsilcileri vasıtasıyla 

istek ve şikâyetler yönetime iletilebilmektedir. 

 

 

 



 

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI 

4.1 Kurumun Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

Fakültemizin araştırma stratejisi, hedefleri, Fakültemizin misyon, vizyon ve hedefleri 

doğrultusunda akademik ve idari personel tarafından belirlenmektedir.  

Fakültemizin araştırma stratejisi ve hedefleri öncelikle bölge tarımının ihtiyaçları göz 

önünde bulundurularak ülkemiz tarımına katkı sağlayacak şekilde ve Fakültemizin ulusal 

ve uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edilmesini sağlayabilmektir. Fakültemiz 

araştırma stratejisi ve hedefleri arasında en önemli basamak araştırma yapabilecek, proje 

üretebilecek ve SCI kapsamında yayınlar yapabilen öğretim üyelerini Fakültemiz 

bünyesine katmaktır. Amacımız, kurulmuş olan bu ekiple ulusal ve uluslararası alanda 

rekabet edebilir, kendini her daim yenileyen, bölge ve ülke problemleri üzerine 

araştırmalar yapmaktır. Araştırma stratejileri ve hedefleri düzenli olarak her yıl 

Fakültemiz dekanlığımız başkanlığında gözden geçirilerek iyileştirilmektedir. 

Fakültemizin araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak temel araştırma ve 

uygulamalı araştırmaya yönelik olacak şekilde ele alınmıştır. Fakültemiz sadece teorik 

eğitimin yeterli olmadığı ve uygulamalı araştırmalar vasıtasıyla öğrencilerimizin daha 

kaliteli yetişeceğinin bilincindedir. 

Fakültemiz, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde 

bulunmaktadır. Ulusal boyutta büyük projelere destek veren DPT, TÜBİTAK vb. 

kurumların açıklamış olduğu öncelikli alanlar devamlı takip edilip ülke menfaatleri 

doğrultusunda seçilen öncelikli alanlar doğrultusunda Fakültemiz projeler üretmektedir. 

Ayrıca bölgemizde yetiştirilen başlıca ürünler belirlenmekte ve paydaşlarımızla ortak 

projeler yapılmaktadır.  

Yapılan araştırmalarda genel olarak bölgenin problemleri ele alındığı için üretilen 

bilgilerin paydaşlar tarafından kullanılması kolaylaşmaktadır. Bölgenin en önemli ürünü 

olan kayısı üzerinde verim ve kaliteyi artırmak için çalışmalar sürmekte ve sonuçlar 

sempozyum, çalıştay vb. etkinliklerle paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. 

Fakültemizin araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, 

topluma hizmet) arasında uyumlu olacak şekilde planlama yapılmakta, uygulamaya 

konulmakta ve izlenmektedir. 

Fakültemiz TÜBİTAK, TAGEM, SANTEZ, AB, vb. proje kaynaklarını etkin bir şekilde 

kullanarak, kurumlar arası iş birliğini sağlamakta ve bu doğrultuda araştırmaların 

çıktılarını paydaşlarına ulaşacak şekilde izlemekte ve değerlendirmektedir. 



Fakültemizde, araştırma stratejisi disiplinler arası ve çok disiplinli araştırma faaliyetleri 

olarak planlanmakta ve desteklenmektedir. Fakültemizin araştırma stratejileri yerel, 

bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmekte ve bu 

araştırmalar ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir. 

Fakültemizin araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili hususlar üniversitemizce 

belirlenen kriterler doğrultusunda yürütülmektedir. Fakültemiz elemanları yaygın 

kullanılan ‘turnitin’ programı vasıtasıyla bilimsel hırsızlık yapılıp yapılmadığını kontrol 

etmektedir.  

 

4.2 Kurumun Araştırma Kaynakları 

Fakültemiz binasında 24 adet laboratuvar bulunmakta olup, fakültemizce sürekli sunulan 

yenilikçi projelerle birlikte altyapımız sürekli güncellenmeye çalışılmaktadır. Ancak, 

mevcut laboratuvar koşulları zaman zaman yetersiz kalabilmektedir. 

Fakültemiz, İnönü Üniversitesine bağlı iken kurum içi kaynakları BAP proje destekleri ile 

sağlanmaktaydı. Ancak, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde BAP birimi henüz 

oluşturalamadığından araştırma giderleri dekanlık bütçesi tarafından sağlanmaktadır. 

Bununla birlikte, dekanlık bütçesi öğrenci uygulama dersleri ihtiyaçları başta olmak üzere 

bölümlerin kullanımına sunulmaktadır. 

Fakültemizin iç kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak ve ilave kaynak 

temini için iç ve dış paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışından kaynak teminini teşvik 

etmekte ve desteklemektedir. Fakültemizin araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri 

kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların sürdürülebilirliği kurum içi ve kurum dışı 

projeler ile sağlamaktadır. Kurum dışı kaynaklar TUBITAK, TAGEM, FKA, Sanayi 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ar-Ge projeleridir. Söz konusu kaynaklara başvuru 

zamanı takip edilerek başvurular sağlanmaktadır. Ayrıca Ziraat Odaları, Üretici Birlikleri 

ve Malatya ilinde faaliyet gösteren büyük ölçekli ve KOBİ’ler ile iş birliği halinde ortaklaşa 

projeler hazırlanmaktadır. Uluslararası araştırma kaynakları ise AB kapsamında COST, 

ARIMNET, ERANET vb. projelerdeki iş birliğinden sağlanmaktadır. Diğer taraftan 

TUBİTAK tarafından imzalanan protokoller çerçevesinde farklı ülkelerin araştırma 

kuruluşları ve üniversiteleri ile ortaklaşa projeler hazırlanmaktadır. Tüm bu kaynakların 

yönetimi ilgili projenin uygulama yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Tüm bu kaynaklar 

kurumun önceliklerini karşılayacak ölçüde yeterli fakat geliştirilebilir durumdadır. 

 

4.3 Kurumun Araştırma Kadrosu 



Kurum, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olması 

konusunda Fakültemiz Bünyesinde Akademik Kadro Komisyonumuz etkin bir şekilde rol 

almaktadır.  

Araştırma kadrosunun yetkinliği her yıl Dekanlığımıza sunulan Yıllık Akademik 

Performans verilerimiz ile Akademik Teşvik Raporlarımız ile ölçülmekte ve 

değerlendirilmektedir. Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesi için Y. Lisans, Doktora Öğrencilerimiz ile Araştırma Görevlileri ve Öğretim 

Üyelerimize yönelik Eylem Planlarımız oluşturulmuş olup bu kapsamda iyileştirmeler 

yapılacaktır.  

Atama ve yükselme sürecinde araştırma performansı Fakültemiz Akademik Atama ve 

Yükseltme Komisyonu tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde 

değerlendirilmektedir. Araştırma bileşeni kapsamındaki hedeflerine ulaşmayı sağlayacak 

araştırma kadrosunun nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliği revize edilen planlarla 

güvence altına alınmaktadır 

 

4.4 Kurumun Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

Fakültemiz bünyesinde bulunan akademik personelin araştırma performansları yıllık 

faaliyet raporları ve Akademik Teşvik Ödeneği doğrultusunda izlenmekte ve 

değerlendirilmektedir. 

Üniversitemiz araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi 

kapsamında aşağıda belirtilen uygulamaları yapmaktadır. Fakültemiz İnönü 

Üniversitesine bağlı olduğu dönemlerde, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

Koordinasyon Birimi Normal Araştırma Projesi, Çok Disiplinli Araştırma Projesi, 

Öncelikli Alan Araştırma Projesi, Uluslararası Araştırma İş birliği Projesi, Sanayi İş birliği 

Projesi, Ulusal Araştırmalara Katılım Projesi, Uluslararası Araştırmalara Katılım Projesi 

gibi farklı alan ve amaçlara yönelik proje destekleri vermektedir. BAP Koordinasyon 

Birimi tarafından desteklenecek olan projelerin değerlendirilmesinde hakem süreci 

kullanılmakta olup projelerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kapatılmasına yönelik 

kurallar BAP mevzuatında mevcuttur. BAP Koordinasyon birimi tarafından destek alınan 

bahsi geçen projelerden proje tipine göre SCI veya SCI–Expanded veri tabanlarında 

taranan, hakemli uluslararası veya ulusal dergi, kongre ve sempozyum kapsamında 

yayın çıktısı talep edilmektedir. Yeni proje başvurusu esnasında proje tipine göre 

yukarıda belirtilen başlıklarda yayın şartının sağlanıp sağlanmadığı esas alınmaktadır. 

 

 

 

 



 

 

 

5. YÖNETİM SİSTEMİ 

5.1 Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

Fakültemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle 

strateji oluşturma, strateji uygulama ve strateji değerlendirme aşamalarıyla misyon ve 

vizyonuna bağlı amaç ve hedefleri gözetir bir biçimde kurumsal yönetişimin temel 

ilkelerinden adil, saydam ve hesap verme ilkelerine ve iç ve dış paydaşlarla iş birliğine 

dayalı bir modeldir. Fakültemizin akademik ve idari yapılanması; 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 124 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 16. 

maddesine göre Dekan ve Dekan Yardımcıları, 51/b maddesine göre ise Fakülte Sekreteri 

yetkilendirilmiştir. Bununla birlikte Üniversitemiz karar organları olan, Üniversite 

Senatosu ve Yönetim Kurulu yetki, görev ve sorumluluklarımızı belirlemektedir. 

Fakültemizde mevcut yedi bölüm başkanlığı yetki ve sorumluluk olarak Dekana bağlı 

görev yapmaktadır. Yapılan bütün işler, faaliyetlerde Fakültemiz Rektöre karşı 

sorumludur.  

Fakültemizde; eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, bilimsel araştırma faaliyetlerinin, 

kurumsal kültürün geliştirilmesi ve toplumsal hizmetin ve topluma yönelik hizmetlerin 

geliştirilmesi kapsamında, Fakültemiz operasyonel süreçlerini, Fakülte Kurulu ve 

Yönetim Kurullarımız desteği ile yürütmektedir. 

➢ Fakülte Kurulu:  

a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında Fakülteye bağlı bölümlerin 

başkanları ile varsa Fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için 

Fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından 

seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden 

oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan 

gerekli gördüğü hallerde Fakülte kurulunu toplantıya çağırır.  

b) Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:  

1. Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle 

ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,  

2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,  

3. Bu kanunla verilen (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu) diğer görevleri yapmaktır.  



➢ Fakülte Yönetim Kurulu:  

a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında Fakülte kurulunun 

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte 

yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü 

hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların 

görevlerini düzenler.  

b) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup 

aşağıdaki görevleri yapar:  

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım 

etmek,  

2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 

3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,  

4. Dekanın Fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,  

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait 

işlemleri hakkında karar vermek,  

6. Bu kanunla verilen (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu) diğer görevleri yapmaktır. 

İç Kontrol Standartlarına uyumda; anket, şikâyet, yıllık faaliyet raporları, iç ve dış denetim 

raporlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen eksikliklere ilişkin 

düzenleyici ve düzeltici önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla hazırlanacak rapor 

sonuçlarına göre eylem planında revizeler yapılması planlanmaktadır. 

5.2 Kaynakların Yönetimi 

İnsan kaynakları yönetimi faaliyetleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı 

tarafından; üniversitenin hedefleri ve kurumsal stratejik planları doğrultusunda, işe 

uygun idari ve akademik insan gücü alımını gerçekleştirmek ve insan gücünün üniversite 

bünyesinde, çalışan memnuniyeti yüksek bir şekilde görev yapmasına imkân sağlamak 

amacı ile yürütülmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.04.2014 tarihli genel 

kurul toplantısında kabul edilen ve 21.08.2014 tarihli toplantısında değişiklikleri uygun 

görülen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Akademik Yükselme ve Atama Kriterleri, 2547 

Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğindeki ilkeleri esas alarak görev yapacak olan öğretim üyelerinin akademik 

kadrolara yükseltilme ve atanmalarında aranacak asgari ilke ve kriterleri belirlemektir.  

Üniversitemiz tarafından personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle 

uyumunu sağlamak üzere, “Hizmet İçi Eğitim” düzenlenerek çalışanların kişisel gelişimi 

desteklenmektedir İdari personeli atama, görevde yükseltme ve unvan değişikliği 



“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. 

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi Taşınır Mal Yönetmeliği ve KBS modülü ile 

gerçekleştirilmektedir. Fakültemiz bünyesinde bulunan taşınır ve taşınmazlar bu modüle 

kaydedilmekte, bunların birimlere giriş ve çıkışlarının kontrolleri yine bu modül 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 5018 sayılı kanunun 44. Maddesine dayanılarak 

çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6. Maddesinin başlığı Taşınır Kayıt ve Kontrol 

Yetkilisi iken 14/03/2016 tarihli ve 2016/8646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 

Yönetmeliğin 3. Maddesiyle Taşınır Kayıt Yetkilileri ve Taşınır Kontrol Yetkilileri olarak 

değiştirilmiştir. Yapılan bu yeni düzenlemeyle kaynak yönetiminin etkinliğini artırmıştır. 

5.3 Bilgi Yönetimi Sistemi 

Üniversitemiz bünyesinde birbirinden bağımsız çalışan birden fazla bilgi yönetim sistemi 

bulunmaktadır. Ancak kurum içerisinde kullanılan tüm yazılımlar kendi aralarında bilgi 

transferi yapmaktadır. Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında kullanılan Elektronik Bilgi 

Yönetim Sistemi (EBYS) hem iletişim hem de bilgi depolama sistemi amacıyla etkin bir 

şekilde kullanılmakta ve iş akışını hızlandırmaktadır. 

Öğrenci ve akademik personel otomasyon not ve ders sistemi olarak, Öğrenci Bilgi Sistemi 

(OBS), Eğitmen Sistemi, E-Kampus sistemleri kullanılmaktadır. Öğrenci Bilgi Sistemi 

tarafından öğrenci istatistik verileri (memnuniyet, başarı, sıralama vb.) toplanarak analiz 

edilmekte ve sistem tarafından raporlanabilmektedir. 

Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler öğretim elemanları tarafından 

Üniversitemiz Akademik Veri Yönetim Sistemine (AVESİS) veri girişi ile yapılabilmekte ve 

istatistikler oluşturulmaktadır. Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) öğrencilerin kimlik 

bilgileri, ÖSYM bilgileri, giriş şekli, lise bilgileri, aile ve adres bilgileri, disiplin bilgileri, 

burs bilgileri, katkı payı ve öğrenim ücreti bilgileri, önceki öğreniminde aldığı notlar 

(intibak modülü aracılığı ile), Üniversite’deki eğitim hayatı boyunca aldığı notlar, başarı 

oranları, isteğe bağlı olarak doldurulan ders ve genel memnuniyet anketleri ve staj 

bilgileri düzenli olarak depolanmaktadır. 

Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenirliliği Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. 

 

5.4 Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi  

Kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin tedarik sürecine ilişkin kriterler 5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çerçevesinde ve Devlet ve Kamu İhale Kanunu 

kapsamında değerlendirilmekte ve hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği ile ilgili 

kriterler Fakültemizde oluşturulan komisyonlar marifetiyle kontrol edilmektedir.  



Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği ilgili Mevzuat 

hükümleri çerçevesinde teknik şartnameler, yapılan sözleşmeler ile güvence altına 

alınmaktadır. 

 

 

 

 

5.5 Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu 

Bilgilendirme  

Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin 

liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkan tanıyacak şekilde 

tasarlamıştır. 

Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine 

yönelik ilan edilmiş politikası bulunmamaktadır. Bununla birlikte 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 124 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile kurum çalışanlarına ve üst yönetime karşı sorumludur. 

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

geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri 

adresinden paylaşmaktadır. 

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği ilgili Mevzuat 

hükümleri gereğince Fakülte Yönetimi tarafından güvence altına alınmaktadır. 

 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

• Birimimizin misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşabilmek için; ders bilgi paketlerinde yer 

alan her bir dersin öğrenim çıktıları ve dersin program yeterliliklerine katkı seviyeleri 

belirlenmiş olup eksik olan paketler revize edilmiştir.  

• Fakültemiz misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini oluşturduğu 

kurullar sayesinde denetlemektedir.  

• Rektörlük tarafından her yıl birimimizden istenen faaliyet raporları hazırlanmakta olup 

faaliyet raporları doğrultusunda tespit edilen eksiklikler giderilmektedir.  

• Fakültemiz 2010 yılında kurulmuş olup, 2011-2012 eğitim–öğretim yılında eğitim ve 

öğretime başlamış, yeni ve gelişmekte olan bir fakültedir. Mevcut imkânlar ihtiyacı 

karşılayabilir düzeyde değildir, alt yapı gereksinimi bulunmaktadır. Ancak üniversitemiz 

imkânlarından yararlanılarak eğitim-öğretim faaliyetleri en iyi şekilde yürütülmektedir.  



• Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilgi-işlem teknolojileri etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır.  

• Üniversitemiz imkanlarından öğrencilerimizin daha etkin yararlanabilmesi için 

eğitimöğretimin merkez kampüste toplanması ihtiyacı bulunmaktadır.  

• Fakültemiz bünyesinde bulunan akademik personelin araştırma performansları yıllık 

faaliyet raporları ve Akademik Teşvik Ödeneği doğrultusunda izlenmekte ve 

değerlendirilmektedir. Ancak, Fakültemiz bünyesinde herhangi bir ödüllendirme 

yapılmamaktadır.  

• TÜBİTAK, TAGEM ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi destekli çok 

sayıda proje Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.  

• Fakültemiz, araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek için kısmen uygun fiziki/teknik 

altyapıya sahiptir. Özellikle araştırma faaliyetlerinde fiziki alt yapı olanaklarının 

iyileştirmeye ihtiyacı bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


