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A. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 

 

A.1. İletişim Bilgileri 

Tablo-A.1: İletişim Bilgileri 

 Dekan Dekan Yardımcısı 

Adı Soyadı Prof. Dr. E.Mustafa EYYUBOĞLU Dr. Öğr. Üyesi B. Neval BİNGÖL 

Telefon 05339205584 05394350301 

E-posta mustafa@sirnak.edu.tr nevalbingol@gmail.com 

 

A.2. Fakültemizin Tarihsel Gelişimi 

Mühendislik Fakültesi 31.05.2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan; 

5765 sayılı Kanunun 101. Maddesi gereğince kurulmuştur.  

Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği 

olmak üzere toplam altı bölüm bulunmaktadır. Ayrıca, Fakültemizin kısa tanıtım videosu’na 

Tanıtım Videosu | Mühendislik Fakültesi (sirnak.edu.tr) adresinden ulaşabilir. 

 Halen kayıtlı olan öğrenci sayımız ve mezun olan öğrenci sayımız tablo halinde 

verilmiştir. 

Tablo-A.2: Aktif Öğrenci Sayısı 

Bilgisayar 

Müh. 

Aktif 

Öğrenci 

Sayısı 

Maden 

Müh. 

Aktif 

Öğrenci 

Sayısı 

Enerji 

Sistemleri 

Müh. 

Aktif 

Öğrenci 

Sayısı 

İnşaat 

Müh. 

Aktif 

Öğrenci 

Sayısı 

1.Sınıf 6 1.Sınıf - 1.Sınıf - 1.Sınıf 15 

2. Sınıf 5 2. Sınıf 3 2. Sınıf 3 2. Sınıf 14 

3. Sınıf - 3. Sınıf - 3. Sınıf 6 3. Sınıf 45 

4. Sınıf - 4. Sınıf - 4. Sınıf 35 4. Sınıf 164 

Toplam 11  3  44  238 

Genel Toplam 296 

 

Tablo-A.3: Mezun Öğrenci Sayıları 

Enerji Sistemleri Müh. Bölümü İnşaat Müh. Bölümü Maden Müh. Bölümü 

117 397 4 

Genel Toplam 518 

 

 

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/k/88467/tanitim-videosu/33/muhendislik-fakultesi
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Tablo-A.4: Akademik Personel Sayıları 

Akademik Personel  

Prof. Dr. 6 

Doç. Dr. 2 

Dr. Öğr. Üyesi 21 

Araştırma Görevlisi 11 

Araştırma Görevlisi 35. mad. 14 

TOPLAM 54 

 

Tablo-A.5: İdari Personel Sayıları 

 

 

 

 

 

 

Tablo-A.6: Yardımcı Personel Sayıları 

 

 

 

 

 

 

Tablo-A.7: Sürekli İşçi Sayıları 

 

 

 
 

Vizyonumuz 

 Geleceğe dair tüm konuları kapsayıcı, örnek olma özelliği taşıyan ortak saygı, anlayış ve 

birlik iklimini yaratmak, 

- Ulusal ve küresel çevredeki rolümüzü güçlendirmek için farklılığı ve çeşitliliği beslemek ve 

desteklemek, 

- Ülkede, bölgede ve Dünya'da iktisadi, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel tüm konularda 

etkileşime girmek, düşünce üretmek ve etkili olmak, 

- Bölgenin parlayan bir yıldızı olarak yaptığımız çalışmalarla tüm Dünya'da söz sahibi olmak 

ve herkese örnek olmak. 

 

 

 

İdari Personel 

Genel İdari Hizmetler 5 
Teknik Hizmetleri Sınıfı 0 

TOPLAM 5 

Yardımcı Hizmetler 

Hizmetli   1 
Hizmetli  (Ş) 2 

TOPLAM 3 

Sürekli İşçi 

TOPLAM 1 
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Misyonumuz 

Eğitim Konusunda 

 Sorgulama yeteneği ve ruhunu teşvik etmek,  

 Akademik veya günlük karşılaşılan tüm konu ve durumlara karşı yanıt verebilmede kalite ve 

derinlik,  

 Öğretme, araştırma ve uygulamalar arası karşılıklı yakın ilişki,  

 Bireysel araştırma konusunda araştırma kuruluşları seviyesinde güçlü destek,  

 Her alanda kariyer geliştirme konusunda teşvik ve destek,  

 Günlük hayatta da öğrencilere yol gösterecek, ışık tutacak eğitim vermek. 

 

      Toplum İle İlişkiler Konusunda 

 Üniversiteye geliş ve girişim konusunda tüm halka açık, en geniş imkânları sağlama, 

 Bilgi başvurusu, düşünce paylaşımı gibi toplumun üniversiteden beklediği her türlü uğraşlarda 

topluma koşulsuz ve sonsuz katkı sağlama,  

 Akademik ve yerel seviyede Üniversitenin yerini iknacı bir yöntemle eşsiz bir mertebeye 

yükseltmek, 

  Topluma mevcut projelerle istihdam yaratmada öncülük etmek, 

 Topluma şefkatli birimlerimiz ile çevre, güvenlik, demokrasi gibi sosyal hayatta çözümü şart 

olan her türlü konuda fırsatlar sunmak,  

 Toplumla güçlü iletişim ve çevre ile derin, sarsılmaz ilişkiler kurmak. 

  

Temel Değerler 

 

Fakülte olarak, akademik ve idari personelimizin sahip olduğu ve uyması gereken 

temel değerleri aşağıda açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. 

 

 Şeffaflık, 

  Özgürlük, 

  Özgünlük, 

  Adalet ve Eşitlik, 

  Bilimsellik, 

  Evrensellik, 

  Yenilikçilik, 

  Etik Değerlere Bağlılık, 

  Paylaşımcılık ve Katılımcılık, 

  Kalite Odaklılık, 

  Bölge, Ülke ve Dünya Sorunlarına Duyarlılık, 

  İnsan Haklarına ve Çevreye Saygılı Olmak. 

 

Hedefler 

 

Amaç-1:  

Fakültenin Eğitim-Öğretim Hedeflerinin Geliştirilmesi 
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Hedef-1: Eğitim-öğretim planı ve alt yapının çağın gereklerine uygun olarak sürekli 

güncelleştirilmesi 

Hedef-2: En kısa zamanda Fakültemiz birimlerini açmak; 

Hedef-3: Mesleğini seven, etik sahibi mühendis yetiştirmek; 

Hedef-4: Fakültenin tercih edilebilirliğinin artırılması; 

Hedef -5: Öğrencilerin fakülteye ilgilerinin ve bağlılıklarının artırılması; 

 

Amaç-2: 

Fakültenin akademik ve idari kadrosunun Yeterlilikte elemanlarla 

güçlendirilmesi 

 

Hedef-1: Fakülte bölümlerinin belirli araştırma alanlarında güçlü hale gelmesi 

Hedef-2:  Fakültemiz bölümlerinin öğretim elemanları tarafından tercih 

edilebilirliğinin arttırılması 

Hedef-3: Öğretim elemanlarının doktora sonrası bilgi ve görgülerinin arttırılması 

amacıyla yurt içi ve yurtdışındaki eğitim kurumlarına gönderilmesi 

bulunmak 

Hedef-4: Ulusal ve uluslararası projelerde görev alan personel sayısının artırılması 

Hedef-5: İdari ve teknik personel sayısının iyileştirilmesi 

Hedef-6: Personelin fakülteye olan bağlılıklarının artırılması 

Hedef-7: Fakültemiz bölümlerinin ihtiyacı olan yardımcı öğretim elemanı sayısının 

iyileştirilmesi. 

 

Amaç-3:  

Fakültenin eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin altyapı ve donanımının 

geliştirilmesi 

 

Hedef-1: Eğitim-öğretimde kullanılan laboratuvarların geliştirilmesi ve güncel 

tutulması 

Hedef-2: Üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması 

Hedef-3: Fakültenin kullanımında olan kapalı alan miktarını artırılması 

Hedef-4: Fakültenin kapalı alanlarının güvenlik kontrolü için gerekli izleme ve 

kontrol sisteminin kurulması 

 

Amaç -4: 

 Bölgede bulunan sanayi kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi 

 

Hedef-1: Şırnak ve çevre illerdeki özel sektör firmalarıyla ortak projeler 

geliştirilmesi yoluyla mühendislik uygulamasına yönelik faaliyetlere 

katılmak. 

 

Amaç-5: 

Fakülte çalışanları arasındaki yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğinin 

güçlendirilmesi ve akademik çalışma ortamının iyileştirilmesi 

 

Hedef-1: Fakülte içinde bir kaynaşmanın, ortak bilimsel ve akademik hedefler 

doğrultusunda bir bütünlüğün sağlanmasına yönelik motivasyonun 

sağlanması.  
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Amaç-6: 

Uluslararası öğrenci-öğretim elemanı değişim programlarının geliştirilerek 

sürdürülmesi 

 

Hedef-1: Fakültede bulunan bölümlerin uluslararası bilimsel çalışmalara 

entegrasyonunun sağlanması. 

Hedef-2: Yurtdışındaki üniversitelerle işbirliğinin artırılması 

 

Amaç -7: 

Fakültenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamak 
 

Hedef-1:Fakültenin uluslararası literatürde duyurulması 

 

 

Amaç -8: 

Eğitim-Öğretim faaliyetlerin arttırılması 

 

Hedef-1: Lisans eğitimi veren bölüm sayısını kadar açmak 

Hedef-2: Yüksek lisans eğitimi veren bölüm sayısını artırmak 

 

 

2020 Yılında Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Bölümler 

 

Tablo-A.8: Hizmet Sunan Bölümler  

Ana Kodu F3 

Alt Kodu Fakülte Adı Bölüm Adı 

F3.1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

F3.2 Maden Mühendisliği Bölümü 

F3.3 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 

F3.4 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

 

 

Araştırma Faaliyetleri 

 

Fakültemizde mevcut olan 9 adet Laboratuvarda, akademisyen ve öğrencilere 

araştırma ve eğitim imkânı sunulmaktadır.  

Fakültemizde bulunan araştırma laboratuvarları öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz 

tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Laboratuvarlarımızda bulunan test ekipmanlarına 

aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

 Prof. Dr. Mehmet Arslan TEKİNSOY Geoteknik Laborat | Mühendislik Fakültesi 

(sirnak.edu.tr) 

 Ulaştırma Laboratuvarı | Mühendislik Fakültesi (sirnak.edu.tr) 

 Prof. Dr. Atilla DORUM Yapı Laboratuvarı | Mühendislik Fakültesi (sirnak.edu.tr) 

 Fizik Laboratuarı | Mühendislik Fakültesi (sirnak.edu.tr) 

 Enerji Sistemleri Laboratuvarı | Mühendislik Fakültesi (sirnak.edu.tr) 
 

https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33257/prof-dr-mehmet-arslan-tekinsoy-geoteknik-laborat/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33257/prof-dr-mehmet-arslan-tekinsoy-geoteknik-laborat/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33258/ulastirma-laboratuvari/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33259/prof-dr-atilla-dorum-yapi-laboratuvari/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33221/fizik-laboratuari/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/88468/enerji-sistemleri-laboratuvari/33/muhendislik-fakultesi
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TEŞKİLAT YAPISI:  

 
http://yenisite.sirnak.edu.tr/birimler/dosyalar/teskilat-semasi.pdf 

  

 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 
 

Birim bir dış değerlendirme ekibi tarafından daha önce değerlendirilmemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yenisite.sirnak.edu.tr/birimler/dosyalar/teskilat-semasi.pdf
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B. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

 

B.1. Kalite Politikası 

 

Fakültemizde kalite süreçlerini yürütebilmek amacıyla 23/07/2015 tarih ve 29423 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne 

dayanılarak hazırlanan Şırnak Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesinin 4. 

Maddesi gereğince Birim Kalite komisyonu oluşturulmuştur. Fakülte misyonumuzu 

sürdürmek ve vizyon ve hedeflerimize ulaşmak amacıyla çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Bu 

kapsamda Yıllık Faaliyet Raporu, Performans Programı hazırlanmakta ve 6 aylık Dönemler 

halinde İç Kontrol Uyum Eylem Planı doldurulmaktadır. 

 

 

Mühendislik Fakültesi Birim Kalite Komisyonu 

 

Tablo-B.1: Birim Kalite Komisyonu 

Görevi Komisyondaki  

Görevi 

Adı-Soyadı 

Dekan V. Başkan Prof. Dr. E.Mustafa EYYUBOĞLU 

Dekan Yardımcısı Üye Dr. Öğr. Üyesi B. Neval BİNGÖL 

Madem Müh. Bölüm Temsilcisi Üye Üye Prof. Dr. Fikri KAHRAMAN 

İnşaat Müh. Bölüm Temsilcisi Üye Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt YAVUZ 

Enerji Sis. Müh. Bölüm Temsilcisi Üye Dr. Öğr. Üyesi Ali DÖNER 

Makine Müh. Bölüm Temsilcisi Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HASKUL 

Elek. Elekt Müh. Bölüm Temsilcisi Üye 
Doç. Dr. Öğr. Üyesi Asaf Tolga 

ÜLGEN 

Bilgisayar Müh. Bölüm Temsilcisi Üye Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MIZRAK 

Fakülte Sekreteri Üye Mehmet Halis GÖRGEL 

 

B.2. Birim Kalite Komisyonu Görev ve Sorumlulukları: 

 

Şırnak Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi’nin 5. Maddesinde sıralanmıştır. 

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/dosyalar/birim-kalite-komisyonlari-yonergesi.pdf 

 

 

B.3. Paydaş Katılımı 

 

Fakültemizde hem iç paydaşlarımızın (öğrenciler, akademik ve idari personel) hem de 

dış paydaşlarımızın katılımı önemsenmektedir. Öğrencilerin katılımı; esas olarak öğrenci 

temsilcilikleri tarafından sağlanmaktadır. Fakültemizde; bölüm düzeyinde öğrenci 

temsilcilikleri bulunmaktadır. Bu temsilcilikler, fakülte yönetim birimlerinde paydaş olarak 

temsil edilmektedir. 

Akademik ve idari personelin katılımı, esasında bölüm başkanlığı ve fakülte 

sekreterliği vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bölüm Başkanları Fakülte Kurulunda temsil 

ettikleri bölümün durumları hakkında söz sahibi olmaktadır. 

https://sirnak.edu.tr/birimler/dosyalar/birim-kalite-komisyonlari-yonergesi.pdf
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C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

 

C.1. Programın (Bölümün) Tasarımı ve Onayı 

 

Programların Tasarımı ve Onayı birimimizde şeffaflık, tanınırlık, bölge ve ülkenin 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve Bologna Süreci Kriterlerine uygun olarak 

tasarlanmaktadır. 

İçeriklerin oluşturulmasında bölümün tüm akademik elemanları sürece dâhil edilmekte 

ve diğer üniversiteler ile diyaloga geçilerek büyük titizlik gösterilmektedir. Yeni bir program 

açılırken ilgili birim tarafından açılacak programa ilişkin; 

• Gerekçe, 

• Ulusal ve uluslararası örnekler, 

• Bölümün Türkiye geneli doluluk tercih edilme oranları dersler ve ders içerikleri, 

• Programın yararı, 

• Birimin akademik kadro durumu ve özgeçmişleri, birimin fiziki alt yapısı,  

Üniversite senatosuna sunulmaktadır. 

 

C.1.1. Kuruma Ait Belgeler 

 

C.1.1.1 Kurumun eğitim-öğretim politikası ve stratejik amaçları 

 

 Kurumun eğitim-öğretim politikası ve stratejik amaçları: 

 

https://sirnak.edu.tr/resimler/files/Stratejik%20Plan%202018-2022.pdf 

 

Fakültenin Eğitim Politikası 

 

Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, evrensel bilim anlayışına uygun bir 

eğitim-öğretim hizmeti sunmak. 

Ar-Ge ve toplam kalite çalışmaları çerçevesinde eğitim ve araştırma çalışmaları 

tasarlayıp uygulamak. 

Eğitim ve araştırma süreçlerini çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer 

üniversitelerdeki mühendislik fakülteleri ile işbirliğine giderek sürekli olarak iyileştirmek. 

Fakülte içerisinde yapılan bilimsel ve sanatsal çalışmaların nitelik ve niceliğinin 

artırılmasına yönelik çaba sarf etmek. 

Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmelerine yönelik bir araştırma-geliştirme 

ortamına teşvik etmek. 

Yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyuyla paylaşarak elde edilen sonuçların 

yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

 

C.1.1.2 Programların amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi 

 

 İnşaat Mühendisliği Bölümü Program Amaçları ve çıktıları  

 

-Müfredat 
 https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33251/mufredat/33/muhendislik-fakultesi 

 

-Ders İçerikleri 
 https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33242/ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi 

https://sirnak.edu.tr/resimler/files/Stratejik%20Plan%202018-2022.pdf
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33251/mufredat/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33242/ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi
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  -AKTS  

          https://sirnak.edu.tr/birimler/k/3374/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi 

 

 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Program Amaçları ve çıktıları  

 

-Müfredat  
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33254/lisans-ders-mufredati/33/muhendislik-fakultesi   

 

-Ders İçerikleri  

https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33241/lisans-ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi 

 

-AKTS  
 https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33245/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi 

 

 

 Maden Mühendisliği Bölümü Program Amaçları ve çıktıları 

 

-Müfredat  
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33255/mufredat/33/muhendislik-fakultesi 

-Ders İçerikle 

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33243/ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi 

  -AKTS 

            https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33247/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi 

 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Program Amaçları ve çıktıları 

 

-Müfredat  

https://sirnak.edu.tr/resimler/files/2020-2021-Bilgisayar-Mufredat(2).pdf 

 

-Ders İçerikleri  

https://sirnak.edu.tr/resimler/files/lisans-ders-icerik-bilgisayar(2).pdf 

 

  -AKTS  
                 https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33232/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi 

 

 

C.1.1.3 Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfaları 

 

 İnşaat Mühendisliği Bölümü Program Amaçları ve çıktıları: 

https://sirnak.edu.tr/resimler/files/insaat%20ders%202021.pdf 

 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Program Amaçları ve çıktıları:  

https://sirnak.edu.tr/resimler/files/enerji-guz-ders-prog(1).pdf 

 Maden Mühendisliği Bölümü Program Amaçları ve çıktıları:  
http://yenisite.sirnak.edu.tr/resimler/files/Maden%20Muh_%20Lisans%2027%20subat.pdf 

 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Program Amaçları ve çıktıları:  
http://yenisite.sirnak.edu.tr/resimler/files/Bilg-Bah-Ders-Prog.pdf 

 

 

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/k/3374/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33254/lisans-ders-mufredati/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33241/lisans-ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33245/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33255/mufredat/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33243/ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33247/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/2020-2021-Bilgisayar-Mufredat(2).pdf
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/lisans-ders-icerik-bilgisayar(2).pdf
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33232/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/insaat%20ders%202021.pdf
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/enerji-guz-ders-prog(1).pdf
http://yenisite.sirnak.edu.tr/resimler/files/Maden%20Muh_%20Lisans%2027%20subat.pdf
http://yenisite.sirnak.edu.tr/resimler/files/Bilg-Bah-Ders-Prog.pdf
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C.1.1.4 Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

 

Fakültemizde açık olan programlara ait çıktılar ve ders kazanımları 1.1.3 başlığı 

altında verilen bağlantılar içeresinde yer almaktadır.  

 

 

C.1.1.5 Program tasarımı, onayı ve güncellemesinde kullanılan tanımlı süreçler 

(yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

 

 Şırnak Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  
              https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33136/mevzuat/33/muhendislik-fakultesi 

 Şırnak Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi  
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/muafiyet_ve_intibak_yonergesi.pdf 

 Şırnak Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi  
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf 

 Öğrenci işleri İle ilgili İç Akış Süreçleri (Tıklayınız) 

 

 

C.1.1.6 Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış olması 

 

 İnşaat Mühendisliği Bölümü AKTS 
               https://sirnak.edu.tr/birimler/k/3374/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi 

 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü AKTS  
               https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33245/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi 

 Maden Mühendisliği Bölümü AKTS  
               https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33247/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi 

 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü AKTS  
               https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33232/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi 

 

C.1.1.7 Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve 

projeler için tanımlanması Yükseköğretim Kalite Kurulu – Kurum İç 

Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 1.4–26/12/2018)  

 

 Şırnak Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi 
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf  

 

C.1.1.8 Program kazanımları (jenerik-alana özgü olmayan yetkinlikler de dahil) ve 

kazandırmak üzere kullanılan ders içi/dışı etkinlikleri 

 

Fakültemizde açık olan programlara ait kazanımlar ve ders içi/dışı etkinlikler ile ilgili 

bilgiler programlara ait web sayfalarında ilgili ders içeriklerinde belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33136/mevzuat/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/muafiyet_ve_intibak_yonergesi.pdf
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf
https://www.sirnak.edu.tr/resimler/files/ogrenci.pdf
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/3374/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33245/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33247/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33232/akts-bilgi-paketi/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf
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C.1.1.9 Uygulamalı eğitimler, hareketlilik programları gibi rutin dışı uygulamaların 

kredilendirilmesi iyileştirme kanıtları 

 

Tablo-C.1: Hareketlilik Programları 

 

 

 

 

 

 

C.1.1.10 Kurumun eğitim-öğretim politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair 

uygulamalar/kanıtlar 

 

2020 yılında okutulan dersler ve ders veren öğretim elemanları ile ilgili FYK kararları  

 

EK- 1 FYK 2020/3 (3,4,5)  

EK-2 FYK 2020/4-03        

EK-3 FYK  2020/21 3,4,5,6  

 

 

C.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

 

Her eğitim öğretim dönemi başlamadan önce Fakülte Kurulu tarafından yapılan 

akademik toplantılarda uygulanmakta olan programların güncelliğinin önemine dikkat 

çekilerek bu konuda bölümlerin hassas davranmaları istenmektedir. 

 

 

C.2.1 Kuruma Ait Belgeler 

 

C.2.1.1 Eğitim-Öğretim süreçlerinin yıllık öz değerlendirme raporları (eğitim-öğretim 

amaçları hedefleri açısından ders ve program öğrenim kazanımlarının 

değerlendirilmesi) 

 

Akademik Kurul Toplantıları yapılmaktadır.  

 

C.2.1.2. Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen 

mekanizmalar (bilgi yönetim sistemi) 

 

Dönem sonlarında yapılan bölüm akademik kurul toplantı tutanakları (önerilerin 

olduğu) tutulmaktadır. Bu tutanaklarda ders kazanımlarına yer verilmektedir. 

 

C.2.1.3. Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını 

güncellemek üzere kurduğu mekanizma örnekleri (yıllık izleme takvimi, 

program çıktılarına ulaşma düzeyinin senato gündemine alınması, program 

başarı düzeylerinin izlenmesi) 

 

Fakülte Kurulu Kararları 

EK-4 2019-4  

Programlar 2020 

Socrates-Erasmus programından yararlanan öğretim elemanı sayısı 0 

Socrates-Erasmus programında yararlanan öğrenci sayısı 2 

Farabi değişim programından yararlanan öğrenci sayısı 0 

file:///C:/Users/Berfin/Downloads/EK-1%202020-03%20F.Y.K%20.docx
file:///C:/Users/Berfin/Downloads/Ek-2%202020-04%20Dersler.docx
file:///C:/Users/Berfin/Downloads/EK-3%202020-21%20FYK%20-%20.docx
file:///C:/Users/Berfin/Downloads/EK%20-%204%20%202019-4%20FAK.%20KURULU%202019%20-2020%20ders%20dağılımları.docx
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EK-5 2020/04  

 

 

C.2.2. İyileştirme Kanıtları 

 

C.2.2.1 Programların yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler 

 

Fakülte Kurulu Kararları: 

EK-4 2019-4  

EK-5 2020/04 

 

C.2.2.2. Uygulamalı eğitimlerde (staj, mesleki uygulama vb.) ve hareketlilik 

programlarında kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç 

tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

 

 Şırnak Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi  
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/muafiyet_ve_intibak_yonergesi.pdf 

 

 Şırnak Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi  
               https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf 

 

C.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 

Programların yürütülme sürecinde öğrencilerin aktif rol almaları; ödev/proje 

sunumları, laboratuvar deneyleri, staj sunumları gibi etkinliklerle sağlanmaktadır. Özellikle 

laboratuvar dersleri, pratik becerilerin kazandırılmasında etkili olup, öğrencilerin bilgiyi, 

yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine katkı sunmaktadır. Birimimiz, öğrenci merkezli eğitim 

konusunda sürekli bir gelişimi hedeflemekle birlikte, programlarda var olan tüm derslerde 

öğrenciyi aktif kılan öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını özendirmektedir. Bu 

konuda anabilim başkanlıkları kendi arlarında yapacakları toplantılarla uygulayacakları 

derslerde hangi öğretim tekniklerini kullanacaklarını belirler ve bu konuda bilgilendirmeyi 

kendi bilim dalında görev yapan akademisyenlere iletirler. 

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

programı hazırlayan birim tarafından belirlenmekte ve bu bilgilerin Bologna kriterlerine 

uygunluğuna dikkat edilmektedir.  

Staj ve işyeri eğitimi konularında öğrencilerimizin kendi araştırmaları sonucu 

buldukları işyerlerinde çalışmaları desteklendiği gibi Fakülte olarak diğer kurumlarla yapılan 

işbirlikleri sonucunda öğrencilerimize her türlü desteği sunmaktayız. 

Öğrencinin mezuniyet sonrası işine yarayabilecek ve kendisini daha nitelikli bir 

eleman kılacak olan seçmeli dersler belirlenip danışman hocalar kontrolünde bu iletişim ağı 

sağlanmaktadır. Seçmeli derslerde genel program içerisinde değerlendirilerek ona göre AKTS 

ve kredilendirilmesi anabilim başkanlıklarınca yapılıp öğrenci transkriptinde gösterilir. 

Mevcut her sınıftan birer öğretim elemanı sorumlu olup danışmanlık görevini toplu görüşme 

ya da gerekli görülmesi durumunda birebir görüşmeler ile iletişim sağlanmaktadır. 

Öğrencilerin mezuniyet koşulları ve şartları Şırnak Üniversitesi ön lisans ve lisans 

eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilmiştir. 

 

 

file:///C:/Users/Berfin/Downloads/EK-5%202020-%2004%20FAK..%20KURUL%20KARARI.%202020-2021.docx
file:///C:/Users/veysel%20kaşmer/Desktop/MÜH.%20FAK.%20GEN/KALİTE/KALİTE%202020/EK%20-%204%20%202019-4%20FAK.%20KURULU%202019%20-2020%20ders%20dağılımları.docx
file:///C:/Users/veysel%20kaşmer/Desktop/MÜH.%20FAK.%20GEN/KALİTE/KALİTE%202020/EK-5%202020-%2004%20FAK..%20KURUL%20KARARI.%202020-2021.docx
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/muafiyet_ve_intibak_yonergesi.pdf
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf
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C.3.1. Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme 

yöntemi 

 

 İnşaat Mühendisliği Bölümü  

          Ders İçerikleri  
 https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33242/ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi 

 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü  

          Ders İçerikleri  
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33241/lisans-ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi 

 Maden Mühendisliği Bölümü 

            Ders İçerikleri 
               https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33243/ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi 

 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  

            Ders İçerikleri  
                https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33231/lisans-ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi 

 

C.3.2. Kuruma Ait Belgeler  

 

C.3.2.1 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler 

(yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

 

 Şırnak Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
               http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-

ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf 

 

C.3.2.2. Öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli 

nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler 

 

 Şırnak Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  
               http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-

ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf 
 

C.3.2.3. Mezuniyet koşullarına dair düzenlemeler 

 

 Şırnak Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  
                 http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-   

ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf 

 

C.3.2.4. Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, 

yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

 

 Şırnak Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  

 http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-
ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf 

 

C.3.2.5. Uygulamalı eğitimlerde (staj, mesleki uygulama vb.) ve hareketlilik 

programlarında kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç 

tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

 

 Şırnak Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  

https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33242/ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33241/lisans-ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33243/ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33231/lisans-ders-icerikleri/33/muhendislik-fakultesi
http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf
http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf
http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf
http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf
http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-%20%20%20ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf
http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-%20%20%20ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf
http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf
http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf
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 http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-
ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf 

 Şırnak Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi 
               https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf 

 

C.3.2.6. Öğrenci şikâyetleri ile görüşleri alma mekanizmaları 

 

 Dilekçe ve Şikâyet Kutusu 

muhendislik@sirnak.edu.tr (e-posta) 

 

C.3.3. İyileştirme Kanıtları 

 

C.3.3.1.  Öğrenme ve öğretme merkezinde yürütülen uygulama örnekleri 

 

Yaz Stajı ve Bitirme Projeleri 

 

C.3.3.2. Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve 

projeler gibi uygulamalarda kullanıldığını gösteren kanıtlar 

 

 Staj Defterleri,  

 Bitirme Projeleri 

 

C.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma 

 

Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili mevzuatı doğrultusunda Ölçme Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi yerleştirme ile yapılmaktadır. Bunun yanında Şırnak 

ve çevre illerde orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere, Fakültemizde bulunan bölüm 

ve programlar tanıtılarak iş imkânları hakkında bilgilendirilmektedir. Başarılı öğrencilere 

dönem sonlarında onur ve yüksek onur belgeleri takdim edilmekte ayrıca bu durum aldıkları 

Transkriptlere not düşülmektedir. 

 

C.4.1. Kuruma Ait Belgeler; 

 

 Mühendislik Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi 

Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Sonuçları:   
http://yenisite.sirnak.edu.tr/haber/2295/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-
merkezi-yerlestirme-puanina-gore-ek-madde-1-yatay-gecis 

 Mühendislik Fakültesi 2020-2021 Yabancı Uyruklu Öğrenci alımı yapacak bölümlerin 

asil ve yedek listeleri: 
           https://sirnak.edu.tr/birimler/haber/48833/2020-2021-egitim-ogretim-yili-yabanci-uyruklu-

ogrenci-basvuru-sonuclari/33/muhendislik-fakultesi 

 

C.4.2. İyileştirme Kanıtları 

 

C.4.2.1 Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve 

mevcut uygulamalar 

 

 

 

http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf
http://yenisite.sirnak.edu.tr/dosyalar/sirnak-universitesi-onlisans-ve-lisans-egitim-ogretimve-sinav-yonetmeligi.pdf
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf
http://yenisite.sirnak.edu.tr/haber/2295/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-merkezi-yerlestirme-puanina-gore-ek-madde-1-yatay-gecis
http://yenisite.sirnak.edu.tr/haber/2295/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-merkezi-yerlestirme-puanina-gore-ek-madde-1-yatay-gecis
https://sirnak.edu.tr/birimler/haber/48833/2020-2021-egitim-ogretim-yili-yabanci-uyruklu-ogrenci-basvuru-sonuclari/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/haber/48833/2020-2021-egitim-ogretim-yili-yabanci-uyruklu-ogrenci-basvuru-sonuclari/33/muhendislik-fakultesi
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C.4.2.1.1. Eğitim-Öğretim Kadrosu 

 

Tablo-C.2: Öğretim Kadrosu 

Akademik Personel  

Prof. Dr. 6 

Doç. Dr. 2 

Dr. Öğr. Üyesi 21 

Araştırma Görevlisi 11 

Araştırma Görevlisi 35. mad. 14 

TOPLAM 54 

 

 

 C.4.2.1.2. Kuruma Ait Belgeler 

 

 Mühendislik Fakültesi Bölümlerine ait akademik kadro listesi (Ek-6) 

 

 

C.5. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 

 

Fakültemizin eğitim-öğretim etkinliklerinin etkili bir şekilde verilmesi için gerekli alt 

yapımız mevcuttur. Eğitim-öğretim için dersliklerimiz yeterli olup, derslerin daha verimli ve 

etkili geçmesini sağlamak amacıyla dersliklere projeksiyon cihazları, etkileşimli ve akıllı 

tahtalar vb. öğretim materyalleri ile donatılmıştır. Öğrencilerin uygulama yapabilmelerini 

sağlayacak laboratuvarlar mevcut olup uygulamalar için gerekli cihaz, alet ve sarf malzemeler 

büyük ölçüde temin edilmiştir. Fakültemizin öğrencileri merkezi kütüphanedeki çalışma 

alanlarından istifade etmektedirler.   

Üniversitenin Mehmet Emin Acar yerleşkesinde konferans salonları, merkezi 

yemekhane, spor tesisleri, merkezi kütüphane ve kafeteryalar bulunmaktadır. Spor 

tesislerinde, öğrencilere halı saha futbolu, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi ve yüzme 

havuzu olanaklarından yararlanmaktadırlar. Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler düzenlenmekte; konferans, panel, kongre gibi etkinliklerin yanı sıra sosyal 

sorumluluk projeleri düzenlenmekte ve desteklenmektedir.  

Fakültemiz tarafından eğitim-öğretime yönelik alınan tüm kararlar ve uygulamalar eş 

zamanlı olarak web sayfalarımızdan tüm öğrencilerimize duyurulmaktadır. Örnek duyurular 

için Mühendislik Fakültesi  web sayfamız ziyaret edilebilir. 

 

C.5.1. Kuruma Ait Belgeler 

 

 Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi 

Şırnak Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi:  
              https://sirnak.edu.tr/resimler/files/2018%20KDR%20-%20rnak%20niveristesi.pdf 

 Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinde sunulan hizmetlerle ilgili web adresi: 
https://sirnak.edu.tr/birimler/11/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi/ 
 

 

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/2018%20KDR%20-%20rnak%20niveristesi.pdf
https://sirnak.edu.tr/birimler/11/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi/
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D. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

 

D.1. Kurumun Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

 

Amaç ve Hedefler Başlığı altında sıralanmıştır. 

 

Akademik Personelinin 2020 Yılı Yayınları 

 

Tablo-D.1: 2020 Yılına ait Yayınlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için resmi kurallar çerçevesinde 39. Madde ve 35. 

Madde ile görevlendirilmeler yapılmaktadır. Proje çalışmaları Bilimsel Araştırma Proje 

Birimi üzerinden yürütülmektedir. 

 

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 

Proje Bilgileri: 

Tablo-D.1: 2020 Yılına ait Projeler 

                                           Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 2020 

PROJELER 
Önceki Yıldan 

Devreden 
Projeler 

Yıl 

İçinde 

Eklenen 
Projeler 

Toplam 
Yıl İçinde 

Tamamlanan 
Projeler 

Toplam 
Ödenek 

TL 

DPT 1  1  5.000.032,00 

TÜBİTAK      

A.B.  1 1  1.414.035,00 

BİLİMSEL 

ARAŞTIRMA 

PROJELERİ 
4 

2 

 
6 2 307.970,17 

DİĞER 3  3 2 6.221.672,12 

TOPLAM 8 3 11 4 12.943.709,29 

YAYIN TÜRÜ 2020 

Yapılan SCI/SCIE yayın sayısı 95 
Yapılan A&HCI yayın sayısı  

Yapılan diğer yabancı dergi yayın sayısı  
Yapılan diğer Türk dergi yayın sayısı  

Yayınlanan uluslararası kitap sayısı  
Yayınlanan ulusal kitap bolum sayısı  

Yayınlanan uluslararası kitap bolum sayısı  
Dergi yayınlarına alınan toplam atıf sayısı 200 

Sunulan kurumsal konferans bildirisi  
Sunulan ulusal konferans bildirisi 4 

Sunulan uluslararası konferans bildirisi 4 
Yayınlanan uluslararası konferans bildirisi  

Hazırlanan kurumsal proje rapor sayısı 4 
Hazırlanan ulusal proje rapor sayısı 1 
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D.2. Kurumun Araştırma Kaynakları 

 

Fakültemize bağlı öğrenci alan dört bölüm bulunmakta ve temel araştırma 

kaynaklarını oluşturmaktadır. Bunun yanında fakültemizde bulunan laboratuvarlar Fakültenin 

akademik personellerin ve öğrencilerin araştırmalarına tahsis edilmiştir. 

 

Fakültemizde bulunan araştırma laboratuvarları öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz 

tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Laboratuvarlarımızda bulunan test ekipmanlarına 

aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

 Prof. Dr. Mehmet Arslan TEKİNSOY Geoteknik Laborat | Mühendislik Fakültesi (sirnak.edu.tr) 

 Ulaştırma Laboratuvarı | Mühendislik Fakültesi (sirnak.edu.tr) 

 Prof. Dr. Atilla DORUM Yapı Laboratuvarı | Mühendislik Fakültesi (sirnak.edu.tr) 

 Fizik Laboratuarı | Mühendislik Fakültesi (sirnak.edu.tr) 

 Enerji Sistemleri Laboratuvarı | Mühendislik Fakültesi (sirnak.edu.tr) 

 

 

D.3. Kurumun Araştırma Kadrosu 

 

Bölümlere Göre ayrılmış Akademik Personel Tablosu (Ek-5) 

 

 

D.4. Kurumun Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

 

Fakültemizde görev yapan araştırmacıların yürüttükleri ve/veya dâhil oldukları tüm 

akademik çalışmalar, projeler ve diğer tür hizmetlere ilişkin kayıtlar güncel olarak 

tutulmaktadır. Altı aylık dönemlerde buna verilere bağlı olarak performans değerlendirmesi 

yapılmakta ve üst yönetim ile paylaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33257/prof-dr-mehmet-arslan-tekinsoy-geoteknik-laborat/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33258/ulastirma-laboratuvari/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33259/prof-dr-atilla-dorum-yapi-laboratuvari/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33221/fizik-laboratuari/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/88468/enerji-sistemleri-laboratuvari/33/muhendislik-fakultesi
file:///C:/Users/Berfin/Downloads/EK-5%202020%20AKADEMİK%20PERSONEL%20TABLOSU.docx
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E. TOPLUMSAL KATKI 

 

E.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

 

Fakültemiz stratejik planı doğrultusunda, toplumsal katkı ve toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ve hizmet 

faaliyetleri yürüterek bünyesindeki birimleri, araştırmacıları ve öğrencilerini bu yönde 

katkı sağlamak üzere sürekli teşvik etmeye çalışmaktadır. Fakültemiz mezunlarını 

donanımlı olarak yetiştirerek topluma bilimsel ve kültürel alanlarda katkı sağlamayı 

hedeflemiştir. Yanı sıra, bünyesindeki araştırmacıları kamu-sanayi işbirliğine ve 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerine teşvik ederek bilime ve kamuya fayda sağlamayı 

amaçlamıştır.   

Fakültemiz bünyesindeki araştırmacılar farklı alanlarda çalışmalar 

yürütmektedirler. Bu çalışmalar ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleştirilen 

yayınlar ve projeler şeklindedir. Gerçekleştirilen çalışmaların disiplinler arası ve 

toplumsal anlamda katkı sağlayacak nitelikte olmasına dikkat edilmektedir. Bu tür 

çalışmaları gerçekleştirecek nitelikte teknik alt yapı Fakültemizde mevcuttur. 

 

E.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

 

 Fakültemizde gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin toplumun ihtiyacına göre 

düzenlenmesi; 

 Fakültemizde bilimsel çalışmalara öncülük etmek ve araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri için destek sağlamak; 

 Fakültemizde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları yayımlamak ve paydaşlarımızla 

paylaşmak; 

 Kamu ve sanayinin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmek, modern teknolojilerin 

geliştirilmesine ve kurulmasına katkıda bulunmak ve danışmanlık hizmetleri sunmak; 

 Çevresel sorunların çözülmesine yönelik bilimsel yaklaşımlar geliştirmek ve 

uygulanmasını desteklemek; 

 Disiplinler arası çalışmaları teşvik ederek üniversite-sanayi, üniversite-kamu ve 

üniversite-sivil kuruluş işbirliklerini sağlamak;  

 

 

E.3. Toplumsal Katkı Performansı 

 

Fakültemizde toplumsal katkı performansı, toplumsal katkı stratejileri doğrultusunda 

gerçekleştirilen araştırma, faaliyet ve çalışmalar izlenerek ve kontrol edilerek 

değerlendirilmektedir.  

 

 

E.4. Fakültemizde Toplumsal Katkı Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

 Kurumsal İşbirliklerimiz 

 Milli Eğitim Müdürlüğü Protokolü için tıklayınız. 

 Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Protokokü için tıklayınız. 

http://sirnak.edu.tr/resimler/files/Milli%20Eg%CC%86itim_DepremProtokolu.pdf
http://sirnak.edu.tr/resimler/files/%C5%9E%C4%B1rnakTTO-Aile%20ve%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Protokol%C3%BC.pdf
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 Kültür İl Müdürlüğü Protokolü için tıklayınız. 

 

Bilim Merkezimiz 

 Bilim Merkezimizle ilgili medyada yer alan haberler için tıklayınız. 

 Şırnak’ta İlk Bilim Merkezi Açıldı - YouTube 

 

Öğrenci Evimiz 

 Fakültemiz Öğretim Üyeleri tarafından yürütülen "Öğrenci Evi Tarihi Mehmet 

Ağa Sor Kasrı" projesinin açılışı ile ilgili haberi okumak için tıklayınız. 

 Miheme Axaye Sor (Mehmet Ağa) Kasrı Yeniden Yapım Projesi - YouTube 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sirnak.edu.tr/resimler/files/%C5%9E%C4%B1rnakTTO-K%C3%BClt%C3%BCr%20%C4%B0l%20Mdr%20Protokol.pdf
https://www.haberler.com/sirnak-ta-ilk-bilim-merkezi-acildi-13749163-haberi/
https://www.youtube.com/watch?v=8vzkRpWuLig
https://sirnak.edu.tr/haber/2254/universitemiz-ogrenci
https://www.youtube.com/watch?v=fORfsHlPHQo
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F. YÖNETİM SİSTEMİ 

 

F.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

 

Birimimiz, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan 

yönetsel ve idari yapılanmaya sahiptir. Akademik yönetim yapısı 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu ile belirlenmiştir.  

 

 Fakültemizin Akademik Yönetim Yapısı 
               https://sirnak.edu.tr/birimler/k/3337/yonetim/33/muhendislik-fakultesi 

 Fakültemizin İdari Yönetim Yapısı  
              https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33117/idari-personel/33/muhendislik-fakultesi 

 

F.2. Kaynakların Yönetimi 

 

Fakültemizin insan kaynakları, mali kaynaklar ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının 

tümünü etkin ve verimli kullanan bir yönetim anlayışına sahiptir. Öncelikle çalışanın 

memnuniyetini sağlayarak, etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmaktır. 

 

Dolu Kadrolar  

 

Tablo-F.1 : Akademik Personel Dağılımı 

 

Akademik Personel  

Prof. Dr. 6 

Doç. Dr. 2 

Dr. Öğr. Üyesi 21 

Araştırma Görevlisi 11 

Araştırma Görevlisi 35. mad. 14 

TOPLAM 54 

 

 

Tablo-F. 2: İdari Personel  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-F.3: Yardımcı Hizmetler 

 

 

 

 

 

 

İdari Personel  

Genel İdari Hizmetler 5 

Toplam 5 

Hizmetli   1 
Hizmetli  (Ş) 2 

Toplam 3 

https://sirnak.edu.tr/birimler/k/3337/yonetim/33/muhendislik-fakultesi
https://sirnak.edu.tr/birimler/k/33117/idari-personel/33/muhendislik-fakultesi
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Tablo-F.4: Sürekli İşçi 

 

 

 

 

 

Fakültemizin öğretim üyesi, idari personel ve sürekli işçi sayısı ihtiyaca cevap 

vermemektedir.  

 

F.3. Bilgi Yönetimi Sistemi 

 

Üniversitemizce temin edilen EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), ÖBS 

(Öğrenci Bilgi Sistemi) ve PBS (Personel Bilgi Sistemi) kullanılmaktadır. Ayrıca Maliye 

Bakanlığının KBS, MYS sistemi kullanılmaktadır.  

 

F.4. Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi 

 

Fakültemizde kurum dışı tedarik edilen bir hizmet yoktur. 

 

F.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme 

 

Fakültemizde, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve 

hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olan bir yönetim sistemi mevcuttur. Kamu 

kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanma esaslarına dayalı yapılmaktadır.  

Birimimiz hesap verme, şeffaflık ve sorumluluk bilinciyle stratejik plan, performans 

esaslı bütçeleme, performans programı ve faaliyet raporları düzenleyip ilgili kurum ve 

teşkilatlara göndermektedir. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşçi sayısı  1 

Toplam 1 
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G. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

2008 yılında kurulan, göreceli olarak genç fakültemiz, eğitim ve öğretim alanında 

bölgeye katkı sunacak bölüm ve programların açılması ve aktif hale gelmesinde başarı 

sağladığı söylenebilir. Ayrıca açılan programlarda müfredatların belirlenip uygulanmasında 

başarı sağlanmıştır. Verilen eğitimin kalitesini sürekli arttırma yönünde çabalar 

gösterilmektedir.   

 

Fakültemiz Şırnak merkezde, eğitime devam edilen Mehmet Emin Acar yerleşkesinde 

bulunmakta olup kaliteli bir eğitim için fiziki olanaklara sahiptir. Fakültenin eğitim kalitesini 

artırmak ve misyon-vizyon hedeflerine ulaşması amacı ile eksikliklerin giderilmesine yönelik 

stratejileri 2018-2022 stratejik planında ortaya konulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 


