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1. KURUMSAL BİLGİLER 

1.1. İletişim Bilgileri  

 

Telefon: 0 486 216 40 08 

Faks: (0486) 216 82 36 

E-Posta: sirnakmyo@sirnak.edu.tr 

 

1.2. Şırnak Meslek Yüksekokulu Tarihsel Gelişimi  

Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu Dicle Üniversitesine bağlı iken 1994 yılında 

Şırnak Valiliğinin Vakfı olan ŞİRGEV tarafından Yeşilyurt Mahallesine ilköğretim ihtiyacı 

için on iki (12) derslikli okul olarak inşa edilen binada eğitim-öğretime başladı. 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 14.10.1996 tarih ve D30.OEÜB.0000.03.04.05–20– 

76/20900 sayılı yazısı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d– 2. Maddesi 

uyarınca Teknik Programlar Bölümüne bünyesinde Elektrik ve Makine Programların 

açılmasına karar verilmiştir. Daha sonra 2002 yılında Muhasebe Programı ve 2006 yılında 

Çocuk Gelişimi Programı Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde açılmıştır.  

Şırnak Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat 

Kanununun Ek 101. maddesi uyarınca kurulmuştur. Şırnak Meslek Yüksekokulu Dicle 

Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken, Şırnak Üniversitesinin kurulması ile Şırnak Meslek 

Yüksekokulu Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. 

2012-2013 eğitim-öğretim dönemi itibariyle, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnşaat 

Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı ve Mekatronik programları açılmıştır. 2022-2023 yılı 

itibariyle Şırnak Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Elektrik, İnşaat 

Teknolojisi, Makine, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Otomotiv Teknolojisi, 

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Spor Yönetimi, Özel Güvenlik ve Koruma Programları olmak 

üzere dokuz (9) program ile Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Yerleşkesinde eğitim-

öğretimi sürdürmektedir. Üniversitemizde 2022 yılında 13 akademik birimde 14 lisans 

programı, 26 ön lisans programı ve 23 yüksek lisans programı ve 2 doktora programında 

eğitim ve öğretim verilmiştir. Üniversitemizde 01.01.2022 tarihi sonu itibari ile öğrenci 

sayımız sırasıyla; 2044 ön lisans, 1939 lisans, 704 yüksek lisans ve 8 doktora öğrencidir. 

Üniversitemizin toplam öğrenci sayısı 4695’tir. 01.01.2022 tarihi itibariyle Üniversitemiz 13 

Profesör, 26 Doçent, 108 Doktor Öğretim Üyesi, 113 Öğretim Görevlisi, 85 Araştırma 

Görevlisi, 13/A- 40/B Kadrolarında 3 Profesör ve 8 yabancı uyruklu personel olup, toplam 

356 akademik personel; 220 idari personeli, 107 sürekli işçi personeli olmak üzere toplamda 

683 kişiden oluşmaktadır. 

1.3. Genel Bilgiler  

1.3.1. Misyonumuz  

Belirlenen vizyon doğrultusunda, küresel düzeyde bilgi üretmek ve nitelikli ara elemanı 

yetiştirmektir.  
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1.3.2. Vizyonumuz  

Bilimsel çerçevede ve evrensel düzeyde bilgiden yararlanmak, özümsemek, uygulamak, iç ve 

dış paydaşlarla işbirliği içinde üretilen bilgiyi topluma yaymak ve böylece toplumun yaşam 

kalitesini artırmak; Türkiye, Ortadoğu ve dünyanın nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayarak 

dinamik, yenilikçi, kalite odaklı, şeffaf, saygın ve güvenilir bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.  

1.3.3. Temel Değerler  

Üniversite olarak, akademik ve idari personelimizin sahip olduğu ve uyması gereken temel 

değerler aşağıda açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. 

1. Liyakat, 

2. Bilimsellik, 

3. Şeffaflık, 

4. Dinamik, 

5. Yenilikçi, 

6. Kalite Odaklı, 

7. Üretken, 

8. İletişim ve İşbirliği, 

9. Katılım, 

10. Paydaşlarla Uyum, 

11. Eşitlik, 

12. Değerlere Bağlılık, 

13. Hesap Verilebilirlik. 

1.3.4. Amaçlar ve Hedefler  

Amaç 1: Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amacıyla eğitim kalitenin arttırılması.  

Hedef 1.1: Öğrenci başına düşen akademik ve idari personel sayısının arttırılması.  

Hedef 1.2: Açılış izni alınan ancak henüz öğrenci alamayan bölümlerin, öğrenci alımı için 

gerekli şartların sağlanarak aktif hale getirilmesi.  

Hedef 1.3: Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan akademik personel ve 

öğrenci sayısını arttırmak.  

Hedef 1.4: Bilimsel Proje yarışmalarının yapılması ve öğrencilerin öğrenimleri esnasında 

araştırmaya yönlendirilmesi.  

Hedef 1.5: Öğretim üyesi yetiştirmek için yüksek lisans ve doktora programlarının açılması 

veya diğer üniversiteler ile ortak programların yürütülmesine yönelik çalışmaların yapılması.  

Amaç 2: Üniversitenin bilimsel alt yapısını güçlendirmek ve akademik çalışmaları arttırmak.  

Hedef 2.1: Üniversitemizin SCI, SCI-Exp., SSCI, SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren 

yayın sayılarını arttırmak.  

Hedef 2.2: Üniversitemizde bilişim kaynaklarının kesintisiz, güvenli ve yaygın olarak 

kullanılmasını sağlanması, kütüphane alt yapısının güçlendirilmesi.  

Hedef 2.3: Öğretim elemanlarına yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde veya araştırma 

merkezlerinde deneyim kazandırılarak, Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin arttırılması.  
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Hedef 2.4: Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında ilgili enstitüler koordinatörlüğünde 

akademik dergi çıkartılması ve yayınlanması.  

Amaç 3: Üniversitenin fiziki kapasitesinin arttırılması.  

Hedef 3.1: Uygulamalı dersler için uygun atölye ve laboratuvar arzının arttırılması.  

Hedef 3.2: Üniversite fiziki imkânlarının eğitim-öğretim, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve 

teknolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğe ulaştırılması.  

Amaç 4: Şehrin ekonomik yapısı ile ilişkileri geliştirerek ihtiyaç duydukları konularda 

danışmanlık yapmak ve verimliliklerini arttırmaya destek olmak.  

Hedef 4.1: Yerel düzeyde eğitim amaçlı seminer ve panellerin düzenlenmesi. 

Hedef 4.2: Şehrin var olan ekonomik değerlerinin tanıtımına yönelik faaliyetlerin arttırılması.  

Amaç 5: Girişimcilik kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.  

Hedef 5.1: Tüm akademik birimlerde Girişimcilik dersinin müfredatlarında yer verilmesi.  

Hedef 5.2: Üniversite ve Sanayi iş birliği ile kuluçka merkezi oluşturmak. 

 

M.1. Şırnak Meslek Yüksekokulu 

   M.1.1. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 

   M.1.2. Elektrik ve Enerji Bölümü 

   M.1.3. İnşaat Bölümü 

   M.1.4. Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 

   M.1.5. Muhasebe ve Vergi Bölümü 

   M.1.6. Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü  

   M.1.7. Spor Yönetimi ve Organizasyon Bölümü 

   M.1.8. El Sanatları Bölümü 

   M.1.9. Mülkiyet Koruma ve Özel Güvenlik Bölümü 

 

1.4. Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimler 

Şırnak Üniversitesi bünyesinde bulunan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde eğitim gören 

öğrenciler, danışmanlarının gözetiminde tez ve seminer çalışmaları ile bölgenin ekonomik, 

sosyal ve kültürel değerlerini araştırmaktadırlar. Kampüs alanında bulunan fakülte ve meslek 

yüksekokullarının laboratuvarları hem öğrencilere hem de akademisyenlere araştırma imkânı 

sunmaktadır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Teknoloji Transfer Ofisi, Türkçe Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi, Molla Ahmet 

Cezer-i Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Kadın Çalışmaları 

Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere toplamda 6 adet araştırma merkezi 

bulunmaktadır. Şırnak Üniversitesi daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmemiş ve 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından daha önce değerlendirilmemiştir. Yükseköğretim 

Kurulu'nun hazırladığı ve 23 Kasım 2018’de yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvence 

Yönetmeliğinin öngördüğü hükümler doğrultusunda kurumu daha üst düzeye yükseltmek 

üzere iyileştirmeye yönelik çalışmalara devam etmektedir. 

2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ  

2.1. Kalite Politikası  

Şırnak Üniversitesi’nde kalite süreçlerini yürütebilmek amacıyla Kalite Kurulu Komisyonu 

kurulmuştur. Ayrıca üniversitemizde misyonumuzu sürdürmek, vizyon ve hedeflerimize 

ulaşmak amacıyla çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Bu kapsamda akademik ve idari birimlerce 

hazırlanan birim faaliyet raporuna istinaden Strateji Daire Başkanlığı’nca hazırlanan İdare 

Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile yürütülen çalışmalar, Şırnak 
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Üniversitesi’nin misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmasına performans göstergesi olarak katkı 

sunmaktadır. 

Misyon farklılaşması açısından, üniversite olarak değişen ve kendini sürekli yenileyen 

koşullara ayak uydurmak ve yeri geldiğinde öncülük etmek amacıyla dinamik bir süreç söz 

konusudur. Bu kapsamda farklı birimler açısından ihtiyaç halinde misyon farklılaşması 

olabilmekte ve ilgili birimler bu kapsamda gerekli misyonu üstlenmektedirler. 

Üniversitemiz, stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans göstergelerini 

tanımlamıştır. Her yıl düzenlenen Performans Programının uygulama sonuçları ise üç (3) ayda 

bir birimlerden gerekli bilgiler istenerek ve E-Bütçe sistemine giriş yapılarak 

denetlenmektedir. Göstergeler akademik, idari, eğitim-öğretim ve topluma katkıları 

kapsamaktadır. Sistematik olarak bu temel değerler, hedefler ve stratejiler ışığında kendini 

daha iyiye taşımak için kalite yönetim sistemi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Kalite yönetim 

sisteminin birimlerden başlanarak oluşturulması, tek bir merkezden izlenerek ve sistematik 

şekilde iyileştirilmesi için çalışmalar planlanmaktadır. Şırnak Üniversitesi Stratejik Planı 

dahilinde oluşturulan misyon, vizyon ve hedefleri beşerî her türlü pozitif duruş ve yaklaşımlar 

çerçevesinde, özellikle makro düzeyde Türkiye geneli, nispeten mikro düzeyde bölgesel 

öncelikler ön planda tutulmaktadır. Özellikle bölgenin hassas ekonomik ve kültürel 

değerlerinin daha iyi yerlere getirilmesi konusunda öncelikli bir pozisyona önem 

verilmektedir. 

Kalite güvencesi süreci içerisinde kurumun nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmesi için yeni 

akademik birimlerin oluşturulması, mevcut birimlerin ise hem yapısal hem de akademik 

açıdan iyileştirilmeleri süreçleri devam etmektedir. Kurum, sunduğu hizmetlerin daha da 

ilerletilmesi hedefinin yanında, geçmişteki hatalarından mantıklı çözümler üretmiş, bunları 

kalite yönetimi hedeflerine uygun bir vizyon çözümlemesine entegre çalışmasını 

sürdürmektedir. Şırnak Üniversitesi, kuruluşundan günümüze ideal olan ile reelde olan 

arasında kendisiyle çelişmeden, ideale ulaşma yolunda emin adımlar atmış ve atmaktadır. 

Şırnak Üniversitesi’nin kaynakların ve imkânların yetersizliği nedeniyle ulaştığı nokta, 

hedeflenen noktada olmasa da uzakta değildir. Bunun yanında misyona uyumlu bir vizyon 

süreci tüm hızıyla devam etmektedir. Şırnak Üniversitesi’nde gerekli görüldükçe ulusal ve 

uluslararası gelişmelerin paralelinde alınan önerilerle mevcut durum gözden geçirilmekte, 

gelecekte daha iyi bir yerde olma adına çalışmalar devam etmektedir. Şırnak Üniversitesi, 

coğrafi konumu itibariyle komşu ülkeler ile uluslararası bilimsel yakınlaşma adımlarının 

yanında, küresel bilim ilerlemelerine paralel bir ilerleme hedefini sergilemeye çalışmaktadır. 

Kurum içerisinde bilgi yönetim süreçlerini iyileştirmek için üniversitenin tüm birimleri 

bilgisayar ve internet erişim ağı ile donatılmış ve EBYS-Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne 

geçilmiştir. Şırnak Üniversitesi olarak, birimler arası iletişimin belli ölçütlerde şeffaf olması 

gerektiği duruşumuzla, her birime elektronik belge sistemi kullanım imkânları sağlanmakta ve 

dokümantasyon bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Kurumda çalışan idari personelin bilgi ve 

becerilerinin artırılması ve böylece daha doğru, kaliteli ve işlevsel hizmetin sağlanarak idari 

anlamda kalitenin artırılmasına yönelik olarak kurum içi eğitim seminerleri yürütülmektedir. 

Şırnak Üniversitesi hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretim kalitesinin geliştirilmesi, 

öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla Dış İlişkiler 

Birimi koordinatörlüğünde “ERASMUS+” programını aktif olarak tutmakta ve yürütmekte, 

ayrıca Mevlana ve Farabi programları yürütülmektedir. Bu çalışmaların sonucunda, dış 

değerlendiriciler tarafından denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler giderilerek çalışmalar 
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tamamlandığında, iç iş akış süreçleri tüm birimler için standart hale getirilmeye çalışılacaktır. 

Bu durumun iç ve dış paydaşlara sunulan hizmetin kalitesini ve paydaşların memnuniyetini 

önemli ölçüde artıracağı beklenmektedir. 

Şırnak Üniversitesi’nde düzenli olarak birim içi ve birimler arası toplantılar yapılmakta ve bu 

toplantılarda birtakım istişarelerde bulunulmaktadır. Bu istişareler, üniversitemizin Kalite 

Yönetimi çerçevesindeki diğer faaliyetlerle uyum halindedir. Üniversitemizde birimler arası 

dengeye büyük önem verilmektedir.  

Üniversitemizde Kalite Güvencesi Sistemi, Üniversitemiz Kalite Komisyonunda görevli olan 

Komisyon Üyelerinin önerileriyle oluşturulmakta ve alt komisyonlar vasıtasıyla 

gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz Kalite Komisyonunda görevli üyelerin her birinin 

Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim konularında uzmanlığı bulunmaktadır. 

Üniversitemizde Rektörlüğe bağlı tüm birimlerin eşgüdümlü çalışmasını temin etmek 

amacıyla Yönetim Kalite Güvencesi alt sisteminin işlemesine önem verilmektedir. Kalite 

Komisyonu ve alt komisyonlarında görevli üyelerin dışında, iç paydaşlarımızın (akademik ve 

idari personel, öğrenciler) ve dış paydaşlarımızın (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, 

öğrenci yakınları gibi) da kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermesi teşvik 

edilmektedir. Bu noktada çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Örneğin üniversitemiz tarafından 

düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, konferans gibi faaliyetlerde, dış paydaşlarımızın 

katılımı teşvik edilmekte ve üniversitemizin kalitesinin artırılmasına dönük görüş ve önerileri 

alınmaktadır. 

Üniversitemiz, kalite kültürünün üniversite genelinde yaygınlaşmasını oldukça önemsemekte 

ve bu konuda gerekli her türlü çalışmayı desteklemektedir. Üniversitemize ait Kalite 

Güvencesi Yönergesi, Senato tarafından onaylanarak Kalite Komisyonu ve ADEK 

koordinatörlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Üniversitemizdeki bütün 

birimlerde, programların akreditasyon çalışmaları konusunda oluşturulan farkındalık 

kapsamında kalite kültürüne ilişkin ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. Böylece, ölçme 

izleme-geri besleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların her 

geçen gün üniversite geneline yayılabilmesi için yoğun çalışmalar yürütülmektedir. 

Üniversitemizde paydaş uzmanlık alan önceliği ön planda tutulmaktadır. Ancak gerek 

bölgesel gerekse küresel katkıyı ön planda tutan meslek örgütleri analizi çerçevesinde, 

öncelikli paydaşlar belirlenmektedir. Üniversitemizde mevcut resmî web siteleri ve elektronik 

haberleşme programlarının yanında matbu bilgilendirme, broşür ve benzeri kaynaklardaki 

haberler ve duyurular aracılığıyla yapılmaktadır. Dış paydaşların çoğunun üniversitemizin 

düzenlediği neredeyse tüm faaliyetlere ilişkin bilgi sahibi olması sağlanmakta ve dış 

paydaşların önemli bir kısmı bu faaliyetlere davet edilmektedir. Bu dış paydaş-üniversite 

etkileşiminin kurumumuza önemli katkıları bulunmaktadır. Örneğin söz konusu faaliyetlerin 

nihayetinde, bu faaliyetlere katılmış dış paydaşlarımızla yapılan görüşmeler, dış 

paydaşlarımız ile yapacağımız ortak faaliyetlere ciddi bir zemin oluşturmaktadır. Bu husus, 

üniversitemizin oldukça önemsediği bir konudur. Ayrıca öğrenci temsilciliklerinin görüş ve 

önerileri de ciddi bir şekilde dikkate alınmaktadır. Üniversitemizde gerek bizzat rektörlüğe 

dokuz (9) gerekse öğrenci temsilciliklerine iletilen görüş ve öneriler de önemsenmekte ve bu 

hususta adımlar atılmaktadır. Üniversitemiz gerek iç paydaşlarıyla gerekse dış paydaşlarıyla 

iletişim ve etkileşiminin yaygınlaştırılması için atılan her türlü adımı desteklemektedir. 
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Performans göstergesi, stratejik planda hedeflerin ölçüle bilirliğini miktar ve zaman boyutuyla 

ifade eden araçlardır. Kurumun izlediği performans göstergeleri içerisinde yer alan anahtar 

performans göstergeleri; akademik personel sayısı, öğrenci sayısı, idari personel sayısıdır.  

Performans göstergelerine ilişkin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinin izlenmesine 

imkân veren ve her yıl temmuz ayının sonuna kadar hazırlanan izleme raporu da bu 

göstergeleri izleme yöntemidir. 

2.2. Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne dayanılarak, Şırnak Üniversitesi’nin eğitim-

öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon 

süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu 

kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenlemek üzere Şırnak 

Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Yönergesi aşağıdaki linkte verilmiştir. 

https://sirnakmyo.sirnak.edu.tr/file/birimCommon/kalite-guvencesi-yonergesi_9bbcb289-

0cbc-4f61-9265-469231f03fad.pdf 

Şırnak Üniversitesi Kalite Komisyonu üyeleri Yükseköğretim Kurulu’nun 20.09.2005 tarih ve 

25942 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği hükümleri gereği farklı akademik 

birimlerden birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere senato tarafından 

seçilmiştir. 

Görevi Unvanı Adı-Soyadı 

Başkan M.Y.O. Müdürü Doç. Dr. Ferhat Şirin SÖKMEN 

Başkan Yrd. M.Y.O. Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Mert Baran TUNÇEL 

Üye Öğr. Gör. Dr. Burak KAYA 

Üye Öğr. Gör. Kübra ŞANLI 

Üye Öğr. Gör. Ali USLU 

Üye Öğr. Gör. Yakup ANIT 

Üye Öğr. Gör. Abuzer ARİN 

 

Kalite Komisyonu Görev ve Sorumlulukları: 

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış 

kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak 

çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda 

yürütmek ve senato onayına sunmak. İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal 

değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal 

değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal 

değerlendirme raporunun, kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak şekilde Üniversitenin web 

sayfasında yer almasını sağlamak, Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, 

Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek. 

Şırnak Üniversitesi’nin yaptığı 2023 VİZYON ÇALIŞTAYI gibi çalışmaların yanı sıra rutin 

birim içi ve birimler arası toplantı istişareleri yapılmaktadır. Bu istişareler üniversitemizin 

Kalite Yönetimi çerçevesindeki diğer adımlarla paralel hareket etmektedir. Birimler arası 

https://sirnakmyo.sirnak.edu.tr/file/birimCommon/kalite-guvencesi-yonergesi_9bbcb289-0cbc-4f61-9265-469231f03fad.pdf
https://sirnakmyo.sirnak.edu.tr/file/birimCommon/kalite-guvencesi-yonergesi_9bbcb289-0cbc-4f61-9265-469231f03fad.pdf
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denge politikasından ödün vermeden, belli süreler çerçevesinde tüm birimlerden gerekli 

bilgiler düzenli olarak talep edilmektedir. Bu sayede Planlama-Uygulama-Kontrol-Önlem 

süreçleri tamamlanmaktadır. Bölgedeki kurumlarla yapılan proje anlaşmalarının yanı sıra, bu 

kurumlara sağlanan katkılar çerçevesinde topluma dönük olumlu sonuçlar elde edilmeye 

çalışılmaktadır. Nitekim bölgesel taleplere çözüm sunacak bölümlerin açılması, projelerin 

geliştirilmesi gibi çalışmaların yapılması da bu hedef noktasında sergilenmektedir. 

2.3. Paydaş Katılımı 

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

paydaşlarımızın katılımı çok önemsenmektedir. 

Öğrencilerin katılımı; esas olarak öğrenci temsilcilikleri tarafından sağlanmaktadır. 

Üniversitemizde; üniversite, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu, bölüm ve sınıf 

düzeyinde öğrenci temsilcilikleri bulunmaktadır. Bu temsilcilikler, üniversite yönetim 

birimlerinde paydaş olarak temsil edilmektedir. 

Akademik personelin katılımı, esasında dekanlık/müdürlük, bölüm başkanlığı ve 

fakülte/yüksekokul sekreterliği vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Dekanlar senato ve yönetim 

kurulunda, müdürler ise senatoda temsil ettikleri kurumların durumları hakkında söz sahibi 

olmaktadır. Ayrıca fakültelerde görevli öğretim elemanlarını temsilen her fakülteden bir 

öğretim üyesi de senatoya, görevli olduğu birimdeki öğretim elemanlarını temsilen katılım 

göstermektedir. Böylece öğretim elemanlarının durumları hakkında söz sahibi olabilmektedir. 

Bunlara ek olarak, üniversitemizde belli aralıklarla yapılan toplantılar (Akademik Kurul gibi) 

ve akademik personelin üniversitemizin çeşitli komisyonlarında görevlendirilmesi yoluyla, 

akademik personelin katılımı sağlanmaktadır. Öte yandan, üniversitemiz tarafından 

düzenlenen bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum gibi) mümkün olduğunca her öğretim 

elemanına görev verilerek hem akademik personelin katılımı hem de kurumsal aidiyetinin 

geliştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

İdari personelin katılımı, öncelikli olarak genel sekreterliğe bağlı daire başkanlıkları ve 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu sekreterliği gibi birimler vasıtasıyla 

gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin esas lokomotifi, idari personelimizdir. Bu sebeple 

idari personelin sürece katılımı çok önemsenmektedir. Bu nedenle idari personelin katılımında 

açık kapı politikası uygulanarak, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüm önerileri sunulması 

sağlanmaktadır. Üniversitemizin genel sekreteri, senato ve yönetim kurulunda idari personeli 

temsil etmektedir. 

Dış paydaşlarımızın katılımı, öncelikli olarak üniversitemize bağlı Araştırma Merkezleri ve 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu gibi birimler vasıtasıyla sağlanmaktadır. Söz 

konusu birimler dış paydaşlara mesleki eğitim, konferans, seminer, danışmanlık gibi hizmetler 

vermektedir. Böylece dış paydaşlarımızdan üniversitemize dönük dönütler alınmaktadır. 

3. EĞİTİM – ÖĞRETİM  

3.1. Programların Tasarımı ve Onayı;  

Programların Tasarımı ve Onayı; Şırnak Üniversitesi’nin tüm akademik birimlerinde şeffaflık, 

tanınırlık, bölge ve ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve Bologna Süreci 

Kriterlerine uygun olarak tasarlanmaktadır. İçeriklerin oluşturulmasında bölümün tüm 

akademik elemanları sürece dahil edilmekte ve diğer üniversiteler ile diyaloga geçilerek 
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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, 

❖ Mezunların çalışma alanları ve istihdam olanakları dikkate alınmakta ve üst kurulun 

onayına sunulmaktadır. 

Açılması hedeflenen program Üniversite Senatosu tarafından değerlendirildikten sonra 

onaylanmaktadır. Kurumda eğitim-öğretim programları tasarlanırken, öncelikle alan 

uzmanlarının görüşleri alınmaktadır. Bunun için eğitim birimlerinin (Fakülte, Enstitü, 

Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları) yetkili kurullarında anabilim dalı başkanlarının 

katılımıyla konu detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu incelemeler Bologna kriterleri ve 

TYYÇ ölçütleri dikkate alınarak eğitim süreci ve uygulama pratikleri çerçevesinde iç 

paydaşlardan (öğrenciler, akademik personel ve idari personel) ve dış paydaşlardan 

(mezunlar, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları vb.) resmi yazı veya 

toplantılar yoluyla geri bildirimler alınmak suretiyle program tasarlanmaktadır. Bu sürecin 

sürekliliği adına eğitim birimlerinin yıl içerisinde yaptıkları kurum içi değerlendirme 

toplantılarında mevcut programın yeterliliği sorgulanarak, programın geliştirilmesi ve 

değiştirilmesi adına çalışmalar yapmaktadırlar. 

2018 yılı itibariyle üniversitemiz büyük bir atılım yaparak Şırnak ili geneli ve bölgesel ölçekte 

birçok kurum ve kuruluşla temasa geçmiştir. Bu doğrultuda, özellikle İş-Kur, MEB, Diyanet, 

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, KOSGEB vb. birçok kurum ve sivil toplum 

kuruluşuyla iş birliğine gidilmiştir. Bu kurum ve kuruluşlar ile yapılan toplantılar ve 

çalıştaylar neticesinde başta program tasarımları olmak üzere, birçok konuda üniversitemizin 

gelişimi konusunda iş birliği sağlanmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar ile yapılan görüşmeler 

neticesinde iç piyasanın ihtiyaç duyduğu kalifiye elaman ihtiyacı ve özellikleri dikkate 

alınarak yetiştirilmesi gereken öğrenci profili için uygulanacak program değerlendirilerek 

gerekli durumlarda değişime gidilmektedir. Mevcut elektronik haberleşme programlarının 

yanında matbu bilgilendirme, broşür ve resmî web sitelerinden yapılan haberler ve duyurular 

ile yapılmaktadır. Eğitim birimlerinin web sayfalarında bütün dersler için ders programları, 

içerikleri ve AKTS kredi çizelgeleri yayınlanmakta olup, bütün derslerin notlarını kapsayacak 

şekilde düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca bölüm ve programların 

tanıtımlarının yapıldığı fuar ve stant çalışmalarında el broşürü ve kitapçık şeklinde basılı 

halde de ders programları ve içerikleri sunulmaktadır. Programların yeterlilikleri belirlenirken 

değişen dünya konjonktürü neticesinde bireylerden beklenen özellikler ve mezun öğrencilerin 

durumları da dikkate alınarak Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) 

uyumlu hale getirilmesi için çok boyutlu bir değerlendirme sürecine tabi tutularak 

hazırlanmaktadır. Şırnak Üniversitesi Farabi, ERASMUS ve Mevlâna programlarından 

öğrencilerimizin azami derece yararlanmasına özen göstermektedir. Başka kurum ve 

birimlerden alınan ders kredileri, mesleki uygulama/alan çalışması ve stajlarının iş yükleri 

üniversitede tanınmasında herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Bu noktada gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. 
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3.1.1. Kuruma Ait Belgeler 

Kurumun eğitim-öğretim politikası ve stratejik amaçları 

➢ Kurumun eğitim-öğretim politikası ve stratejik amaçlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

 

https://eski.sirnak.edu.tr/haber/2758/universitemizin-2023-2027-yili-stratejik-plani 

 

Üniversitenin 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 üniversiteler ile iş 

birliğine giderek sürekli olarak iyileştirmek. 

➢ Üniversite içerisinde yapılan bilimsel ve sanatsal çalışmaların nitelik ve niceliğinin 

artırılmasına yönelik çaba sarf etmek. 

➢ Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmelerine yönelik bir araştırma-geliştirme ortamı 

oluşturmak. 

➢ Yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyuyla paylaşarak elde edilen sonuçların 

yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

Programların amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi 

➢ Şırnak Meslek Yüksekokulu Program amaçları ve çıktılarına ve AKTS bilgilerine 

aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı için 

https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&cur

Sunit=1394 

Elektrik Programı için 

https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&cur

Sunit=5102 

İnşaat Teknolojisi Programı için 

https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&cur

Sunit=5238 

Makine Programı için 

https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&cur

Sunit=5103 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı için 

https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&cur

Sunit=5106 

Otomotiv Teknolojileri Programı için 

https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&cur

Sunit=5239 

 

Spor Yönetimi Programı için 

https://eski.sirnak.edu.tr/haber/2758/universitemizin-2023-2027-yili-stratejik-plani
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=1394
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=1394
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5102
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5102
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5238
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5238
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5103
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5103
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5106
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5106
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5239
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5239
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https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&cur

Sunit=5282 

 

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı için 

https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&cur

Sunit=5285 

Özel Güvenlik ve Koruma Programı için 

https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&cur

Sunit=5286 

Şırnak Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23883&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5 

Muafiyet ve İntibak Yönergesi 

https://sirnak.edu.tr/resimler/files/muafiyet_ve_intibak_yonergesi(1)(1).pdf 

Öğrenci Staj Yönergesi 

https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf 

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

kazandırmak üzere kullanılan ders içi/dışı etkinlikleri 

https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/97890/meslek-yuksekokulumuz-ogrencilerine-

oryantasyon-egitimi-verdi/40/sirnak-meslek-yuksekokulu 

https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/98115/yuksekokulumuz-motorlu-araclar-ve-

ulastirma-teknolojileri-bolumu-teknik-gezi-duzenledi/40/sirnak-meslek-yuksekokulu 

https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/97949/sirnak-vergi-dairesi-gelir-uzmanlari-ile-

muhasebe-ve-vergi-bolumu-ogrencileri-etkinlik-duzenledi/40/sirnak-meslek-

yuksekokulu 

https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/97533/yuksekokulumuz-insaat-programi-

teknik-gezi-duzenledi/40/sirnak-meslek-yuksekokulu 

Uygulamalı eğitimler, hareketlilik programları gibi rutin dışı uygulamaların 

kredilendirilmesi iyileştirme kanıtları 

ERASMUS Değişim Programı ile 

Gelen Toplam Öğrenci Sayısı   
- 

 ERASMUS Değişim Programı ile 

Giden Toplam Öğrenci Sayısı   
 -  

 

Bilgisayar dersleri teorik ve uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında 

verilmektedir. 

https://muhendislik.sirnak.edu.tr/tr/menu/bilgisayar-laboratuarlari/3117 

 

https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5282
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5282
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5285
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5285
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5286
https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=51&curSunit=5286
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23883&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/muafiyet_ve_intibak_yonergesi(1)(1).pdf
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf
https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/97890/meslek-yuksekokulumuz-ogrencilerine-oryantasyon-egitimi-verdi/40/sirnak-meslek-yuksekokulu
https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/97890/meslek-yuksekokulumuz-ogrencilerine-oryantasyon-egitimi-verdi/40/sirnak-meslek-yuksekokulu
https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/98115/yuksekokulumuz-motorlu-araclar-ve-ulastirma-teknolojileri-bolumu-teknik-gezi-duzenledi/40/sirnak-meslek-yuksekokulu
https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/98115/yuksekokulumuz-motorlu-araclar-ve-ulastirma-teknolojileri-bolumu-teknik-gezi-duzenledi/40/sirnak-meslek-yuksekokulu
https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/97949/sirnak-vergi-dairesi-gelir-uzmanlari-ile-muhasebe-ve-vergi-bolumu-ogrencileri-etkinlik-duzenledi/40/sirnak-meslek-yuksekokulu
https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/97949/sirnak-vergi-dairesi-gelir-uzmanlari-ile-muhasebe-ve-vergi-bolumu-ogrencileri-etkinlik-duzenledi/40/sirnak-meslek-yuksekokulu
https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/97949/sirnak-vergi-dairesi-gelir-uzmanlari-ile-muhasebe-ve-vergi-bolumu-ogrencileri-etkinlik-duzenledi/40/sirnak-meslek-yuksekokulu
https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/97533/yuksekokulumuz-insaat-programi-teknik-gezi-duzenledi/40/sirnak-meslek-yuksekokulu
https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/97533/yuksekokulumuz-insaat-programi-teknik-gezi-duzenledi/40/sirnak-meslek-yuksekokulu
https://muhendislik.sirnak.edu.tr/tr/menu/bilgisayar-laboratuarlari/3117
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Kurumun eğitim-öğretim politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair 

uygulamalar/kanıtlar 

https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/97693/2022-2023-egitim-ogretim-yili-yabanci-

uyruklu-ogrenci-basvuru-sonuclari/48/ilahiyat-fakultesi 

3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi  

Her eğitim öğretim dönemi başlamadan önce senato tarafından yapılan akademik toplantılarda 

uygulanmakta olan programların güncelliğinin önemine dikkat çekilerek bu konuda akademik 

birimlerin hassas davranmaları istenmektedir. Ayrıca öğrencilere yönelik anketler 

düzenlenerek öğrencilerin beklenti ve isteklerinin tespit edilmesi tavsiye edilmektedir. 

Anabilim dalı başkanlıklarının eğitim öğretim dönemi başında veya sonunda yapacakları 

program değerlendirme toplantılarıyla programların mevcut haliyle diğer yükseköğretim 

kurumlarının izledikleri programlar, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), 

Bologna süreci ve mezunların piyasadaki durumlarını dikkate alınarak yapacakları 

değerlendirme sonucu güncellenmektedir. 

Paydaşların önerileri önce akademik birimlerce gözden geçirilmekte, sonra senatoda detaylı 

bir biçimde tartışılmakta ve onun sonucunda karara varılmaktadır. Şırnak Üniversitesi, eğitim 

amaçlarına ve program çıktılarına ne derece ulaşıldığını belirlemek için anabilim dalı 

başkanlıklarının yapacakları program değerlendirme toplantılarıyla elde edilen raporların 

senatoca değerlendirilmesi yoluyla güvence altına almayı sağlamaktadır. 

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek amacıyla Başarı Ölçme ve 

Değerlendirme Yöntemi (BÖDY), hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını 

ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Not değerlendirme süreci gerçekleştirilmektedir. 

Bunların dışında eğitim programlarında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda farklı ölçme 

yöntemleri kullanılmaktadır. Dersler ile stajlarda uygulanan ölçme sistemleri aşağıda 

sıralanmıştır: Açık uçlu sınav- Sözlü sınavlar- Mini sınavlar- Çoktan seçmeli sınavlar -

Doğru/yanlış testleri- Sunum yapma- Uygulamalı sınavlar- Rapor hazırlama (laboratuvar 

dersleri için) vb. teknikler kullanılarak program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığı 

belirlenebilmektedir. TÜRKAK’ın koyduğu kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol 

edilir. Bu kriterlerin yerine getirilmesi durumuna gerekli olan ileriki adımlar atılmaktadır. 

3.2.1. Kuruma Ait Belgeler 

Eğitim-Öğretim süreçlerinin yıllık öz değerlendirme raporları (eğitim-öğretim amaçları 

hedefleri açısından ders ve program öğrenim kazanımlarının değerlendirilmesi) 

Kopya Doküman 

➢ Akademik Kurul Toplantı Tutanakları (Talep edilmesi halinde birimimiz tarafından 

sunulabilir). 

Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen mekanizmalar 

(bilgi yönetim sistemi) 

➢ Dönem sonlarında yapılan bölüm akademik kurul toplantı tutanakları (Talep edilmesi 

halinde birimimiz tarafından sunulabilir). 

https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/97693/2022-2023-egitim-ogretim-yili-yabanci-uyruklu-ogrenci-basvuru-sonuclari/48/ilahiyat-fakultesi
https://eski.sirnak.edu.tr/birimler/haber/97693/2022-2023-egitim-ogretim-yili-yabanci-uyruklu-ogrenci-basvuru-sonuclari/48/ilahiyat-fakultesi
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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) 

➢ Bölüm kurul ve yüksekokul kurul tutanakları (ders dağılımları) (Talep edilmesi halinde 

birimimiz tarafından sunulabilir) 

3.2.2. İyileştirme Kanıtları  

Programların yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler. 

➢ Açılan-kapanan derslere ait tutanaklar (Talep edilmesi halinde birimimiz tarafından 

sunulabilir. 

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

kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

➢ Muafiyet ve intibak yönergesi: 

https://sirnak.edu.tr/resimler/files/muafiyet_ve_intibak_yonergesi(1)(1).pdf 

➢ Staj yönergesi: 

https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf 

3.3. 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. Kurumumuz, öğrenci merkezli eğitim 

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

öğrenciyi aktif kılan öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını özendirmektedir.  

 

Yapılan öğrenci merkezli tüm uygulamaların sonucunda olumlu dönütlerin gerekli 

birimlere ulaşmasından sonra devamı ya da daha da düzenli hale getirilmesi sağlanmaktadır. 

Türk eğitim sisteminin öğrenci merkezli eğitime geçmesiyle birlikte yükseköğretimde de 

öğrenci merkezli uygulamalara daha çok yer verilmeye başlanmıştır. 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 

uygunluğu Üniversite Eğitim Komisyonu tarafından denetlenmektedir. Ayrıca uygulama ve 

stajların iş yükleri belirlenmekte ve toplam iş yüküne dâhil edilmektedir.  

Staj ve işyeri eğitimi konularında öğrencilerimizin kendi araştırmaları sonucu buldukları 

işyerlerinde çalışmaları desteklendiği gibi üniversite olarak diğer kurumlarla yapılan iş 

birlikleri 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. 

https://sirnak.edu.tr/resimler/files/muafiyet_ve_intibak_yonergesi(1)(1).pdf
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf
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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 her program için kendi ana sayfasında 

belirtilmiştir.  

 

Farklı ölçme yöntemleri kullanılmaktadır. Dersler ile stajlarda uygulanan ölçme 

sistemleri aşağıda sıralanmıştır: Açık uçlu sınav- Sözlü sınavlar- Mini sınavlar- Çoktan 

seçmeli sınavlar- Doğru/yanlış testleri- Sunum yapma- Pratik sınavlar- Rapor hazırlama 

(laboratuvar dersleri için). Programın ana sayfasında ders içerikleri kısmında hangi dersin ne 

şekilde ölçme değerlendirmeye tabi tutulacağı belirtilmektedir. Sınav ve öğrenci 

yönetmenliklerinde konuyla ilgili gerekli açıklamalar yer almaktadır. 

 

Üniversitemizin bütün birimlerinin kendine ait mail adresleri bulunmaktadır. Ayrıca 

rektörlük ve genel sekreterliğe de öğrenciler mail atabilirler. Gelen şikâyetler doğrultusunda 

birimler konuları görüşüp sonuca vardırırlar. 

Okul dışı yapılan sosyal etkinlikler yoluyla öğrencilerimizin gelişimleri sağlanmaktadır. 

 

3.3.1. Kuruma Ait Belgeler 

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:  

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23883&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5 

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: 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23883&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5 

Mezuniyet koşullarına dair düzenlemeler 

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

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23883&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5 

Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç 

tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

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

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23883&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=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://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23883&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5 

➢ Şırnak Üniversitesi Staj Yönergesi: 

https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23883&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23883&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23883&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23883&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23883&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://sirnak.edu.tr/resimler/files/StajYonergesi.pdf
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Öğrenci şikâyetleri ile görüşleri alma mekanizmaları 

➢ Dilekçe ve Şikâyet Kutusu 

https://sirnakmyo.sirnak.edu.tr/tr/menu/iletisim/3977 

 

3.3.2. İyileştirme Kanıtları  

Öğrenme ve öğretme merkezinde yürütülen uygulama örnekleri 

➢ Şırnak Meslek Yüksekokulu sınav istatistikleri (Şırnak Meslek Belge 3) 

➢ Yaz Stajı ve Bitirme Projeleri 

Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler 

gibi uygulamalarda kullanıldığını gösteren kanıtlar 

➢ Staj Defterleri, Bitirme Projeleri 

3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma  

Şırnak Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci alımı 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, üniversitemizde 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. 

Lisansüstü düzeyde öğrenci kabulü ile ilgili süreçler, Yükseköğretim Kurulu’nun 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Öğrenci kabulü ile ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının mevzuata uygun 

gördüğü çerçevede kriterler uygulanmaktadır. 

Ayrıca hizmete giren Kariyer Geliştirme Ofisi ile öğrencilerimizin kariyer gelişimleri 

sağlanmakla beraber öğrencilerimize kişisel ve mesleki gelişimleri noktasında da rehberlik 

edilmesi amaçlanmaktadır. 

3.4.1. Kuruma Ait Belgeler;  

➢ Şırnak Meslek Yüksekokulu yatay geçiş değerlendirme sonuçlarının üniversitemiz web 

sayfasında ilan edilmesi: 

https://sirnakmyo.sirnak.edu.tr/tr/aktivite/2022-2023-egitim-ogretim-yili-bahar-donemi-yatay-

gecis-degerlendirme-sonuclari/34988 

 

3.4.2. İyileştirme Kanıtları  

➢ Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut 

uygulamalar 

https://sirnakmyo.sirnak.edu.tr/tr/menu/iletisim/3977
https://sirnakmyo.sirnak.edu.tr/tr/aktivite/2022-2023-egitim-ogretim-yili-bahar-donemi-yatay-gecis-degerlendirme-sonuclari/34988
https://sirnakmyo.sirnak.edu.tr/tr/aktivite/2022-2023-egitim-ogretim-yili-bahar-donemi-yatay-gecis-degerlendirme-sonuclari/34988
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Sayın Cumhurbaşkanımızın 03.10.2018 tarihinde 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı 

Açılış Töreni’nde yaptığı konuşma gereğince, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

tarafından Türkiye genelinde Üniversitelerin gruplanarak bölgesel kariyer etkinlikleri 

yapmaları planlanmıştır. Bu planlamanın gereğini yerine getirmek amacıyla, Şırnak 

Üniversitesi olarak 13.12.2018 tarihli ve 18/12-10 sayılı senato kararıyla bünyemizde Kariyer 

Ofisi’nin açılmasına karar verilmiştir. 

https://sirnak.edu.tr/tr/menu/sirnak-universitesi-kariyer-ofisi/82 

 

3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu  

 

İlgili bölüm başkanlıklarının ihtiyaçlarına binaen fakülte öğretim üyesi isteğini 

rektörlüğe resmi olarak bildirmektedir. YÖK’ten izin alınması ile resmî gazetede ilana 

çıkılmaktadır. 

Meslek yüksekokulumuzda eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek için toplam otuz 

dört (34) akademik personel bulunmaktadır. 

3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler  

Üniversite olarak, 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 büyük ölçüde mevcut olup uygulamalar için gerekli cihaz, alet ve 

sarf malzemeler büyük ölçüde temin edilmiştir. Ayrıca üniversitemizde bulunan merkezi 

kütüphanede öğrenciler için çalışma alanları mevcuttur. Üniversitenin Mehmet Emin Acar 

Yerleşkesi’nde 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 olanakları sunulmaktadır. Merkezi kütüphane 

ise; 

• 68.048 basılı kitap, 

• 11.336 satın alınmış e-kitap, 

• 4.000.000 üyelik yolu ile erişilen e-kitap, 

• 5.759 üyelik yolu ile erişilen e-dergi, 

• 28.030 TÜBİTAK tarafından sağlanan ekual kapsamında ulaşılan e-dergi, 

• 5.791 üyelik yolu ile ulaşılan sesli e-kitap ile hizmet sunmaktadır. 

Öğrencilerin barınma ihtiyaçları için Şırnak merkezdeki yerleşke içinde ve dışında yeterli 

düzeyde Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlar bulunmaktadır. 

Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte; konferans, 

panel, kongre gibi etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri düzenlenmekte ve 

desteklenmektedir. Bu türden faaliyetlerin bir kısmı doğrudan üniversite tarafından 

düzenlenmektedir. Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı’nda gerekli psikolojik, rehberlik ve 

https://sirnak.edu.tr/tr/menu/sirnak-universitesi-kariyer-ofisi/82
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sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca kuruma kayıt yapan her öğrencinin bir danışman 

hocası bulunmaktadır. Üniversitemiz programlarına kayıtlı engelli öğrencilerin talebine bağlı 

olarak okuyucu ve/veya işaretleyici görevlendirilmektedir. Ortopedik engeli bulunan 

öğrencilere rampalı, asansörlü veya binaların giriş katları sınav yeri olarak tahsis 

edilmektedir. 

Öğrencilere sunulan hizmetler ile ilgili başta Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 

yapmış olduğu çalışmalar olmak üzere (Eğitim-öğretim süreci boyunca ve sonunda birimler 

tarafından geri bildirim almaya yönelik akademik, idari personel ve öğrenciyle iletişim 

kurulmaktadır) öğrenci danışmanların her yıl öğrencilerle yüz yüze yapmış oldukları toplantı 

ve görüşmeler (mezunlar ile yapılan toplantılar gibi) sonucunda planlamalar yapılmaktadır. 

3.6.1.Kuruma Ait Belgeler 

Üniversitemizdeki etkinliklerle ilgili web adresi:  

 
https://sirnak.edu.tr/tr/menu/etkinlikler/25 

 

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi’nde sunulan hizmetlerle ilgili web adresi:  

 

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr 

 

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda sunulan hizmetlerle ilgili web 

adresi:  

 

https://sks.sirnak.edu.tr/tr 

 

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI  

Şırnak Üniversitesi'nin araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri, 

kurumun içinde bulunduğu bölgenin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısının yanı sıra 

kurumun teknik, akademik personelin sayısı göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Şırnak 

kalkınma anlamında Türkiye geneline göre son sıralarda yer almaktadır. Bununla beraber 

ilimiz; sanayi, sınır ticareti, hayvancılık alanlarında gelişim göstermeyi hedeflemektedir. Bu 

anlamda Şırnak Üniversitesi, ilin önceliklerini dikkate alarak sorumluluk bilinci içinde 

üzerine düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda kalifiye 

eleman yetiştirme, bilgi ve teknolojik gelişmeleri yayma, bilimsel yayın ve proje yapmak 

üniversitemizin temel hedefleri arasında yer almaktadır. 

Şırnak Üniversitesi'nde araştırma, geliştirme faaliyetleri, ulusal ve uluslararası kurumlarca 

desteklenen projeler, lisansüstü tezler ve akademik personeller tarafından gerçekleştirilen 

bilimsel bilgi üretimini kapsamaktadır. Toplumu bilgilendirme, danışmanlık, sosyal-fen 

bilimleri projeleri, sosyal etkinlikler üniversitemizin başlıca hizmetleri arasında yer 

almaktadır. 

Stratejiler ve hedefler fen bilimleri, sosyal bilimler, sosyal sorumluluk alanında akademik 

olarak ilerlemeyi, bu alanlarda bilim dünyasına katkıda bulunmayı ve içinde bulunduğu 

bölgenin ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yapmayı öngörmektedir. 

https://sirnak.edu.tr/tr/menu/etkinlikler/25
https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr
https://sks.sirnak.edu.tr/tr
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Şırnak Üniversitesi'nin araştırma stratejisi tek bir alana yönelik değil bütünsel ve çok boyutlu 

olarak ele alınmıştır. Gerek fen bilimleri temel alanı araştırmaları olsun gerekse sosyal 

bilimler temel alanı araştırmaları olsun hepsine önem vermektedir. Nitekim kurum stratejik 

planında araştırma ve geliştirme ve toplumsal faydalanın göz önünde bulundurulduğu dört (4) 

temel hedef bulunmaktadır. 

“Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı” konularında stratejik planda belirtilen araştırma 

strateji ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir; 

1. Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amacıyla eğitim kalitenin arttırılması, 

2. Üniversitenin bilimsel alt yapısını güçlendirmek ve akademik çalışmaları arttırmak, 

3. Şehrin ekonomik yapısı ile ilişkileri geliştirerek ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık 

yapmak ve verimliliklerini arttırmaya destek olmak, 

4. Girişimcilik kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

Kurumumuz araştırma geliştirme politika ve stratejilerini ortaya koyduktan sonra 

organizasyon el yapıdaki yerini de ortaya koymuş ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı, 

Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Yönetimi Ofisi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi gibi dört önemli araştırma, geliştirme ve toplumsal fayda sağlayacak birimler 

kurmuştur. Bilimsel araştırmaların her geçen gün arttığı söylenebilir. 

2022 YILI ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU YAYINLARLA İLGİLİ FAALİYET 

BİLGİLERİ  

 Yayın Türü    Sayısı   

 Uluslararası Makale   9 

 Ulusal Makale   2 

 Uluslararası Bildiri   20 

 Ulusal Bildiri   1 

 Ulusal ve Uluslararası Kitap Bölümü   23 

 SCI ya da SSCI’li Yayınlar   1 

 Dergi Yayınlarına Alınan Toplam Atıf Sayısı   138 

 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için resmi kurallar çerçevesinde 39. madde 35. madde ile 

görevlendirilmeler yapılmakta ve bilimsel araştırma proje birimi proje kabul etmektedir. 

Ayrıca ortak yapılacak projelere eş finansman desteği sunulması noktasında hem üniversite 

hem de yerel paydaşların katkı sunması için çaba sarf edilmektedir. 
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Bilimsel Araştırma Proje Sayısı   

 Projeler   
 Önceki Yıldan 

Devreden Proje   

 Yıl İçinde 

Eklenen 

Proje   

 

Toplam   

 Yıl İçinde 

Tamamlanan 

Proje   

 TÜBİTAK           

 A.B.           

 GAP           

 BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ  (BAP)        

 TAGEM           

 DİKA           

 DİĞER           

 TOPLAM           

 

Üniversitemizde toplumsal katkı noktasında oldukça önemli adımlar atılmıştır. Sosyo-kültürel 

anlamda birçok ilden geride olan Şırnak’ta üniversite kampüsünün topluma açılması, 

konferans merkezinin bütün kurumların hizmetinde olması, şehirdeki alt yapı eksikliğine bir 

çözüm üretmiş durumdadır. 

5. YÖNETİM SİSTEMİ  

5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı  

Üniversitenin, yönetim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin neler olduğu ve buna ilişkin 

değerlendirmeler aşağıdaki şekilde anlatılmaktadır. Kurumumuz, 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. Bu kanuna 

göre akademik yönetim yapısı Şekil 1’de, idari yönetim yapısı ise Şekil 2 ’de verilmiştir. 
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MÜDÜR

MÜDÜR 
YARDIMCILARI

Büro 
Yönetimi ve 

Yönetici 
Asistanlığı

Elektrik

İnşaat 
Teknolojileri

Kuyumculuk 
ve Takı 

Tasarımı

Makine
Muhasebe ve 

Vergi 
Uygulamaları

Otomotiv 
Teknolojileri

Özel 
Güvenlik 

ve 
Koruma

Spor 
Yönetimi
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İç kontrol uyum eylem planı üst yöneticinin 25/01/2012 tarihli ve 28-151 sayılı olurları ile 

yürürlüğe girmiştir. Halen altı ayda bir, birinci ve ikinci altı aylık olarak birimlerden iç 

kontrol uyum eylem planındaki eylemlerin gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediğine ilişkin 

raporlar istenmekte olup, 2018 yıl sonu itibariyle yeni açılan birimlerimizin haricinde 

öngörülen eylemlerin %85 gerçekleştirilmiştir. İşe alımlarda yıllık bütçeden verilen 

kontenjanların %80’i KPSS alımı ile yetkin branşlardan sağlanmakta, %20’si de kurumlardan 

başarılı ve özverili kişiler tespit edilerek kurumlar arası naklen geçiş yöntemiyle 

sağlanmaktadır. 

5.2. Kaynakların Yönetimi  

Üniversite insan kaynakları, mali kaynaklar ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin 

ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahiptir. İnsan 

Kaynakları Yönetimi’nin amacı doğru bir yönetim anlayışıyla; çalışanın memnuniyetini 

sağlayarak, etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmaktır. İnsan kaynakları yönetimi 

faaliyetleri, Personel Daire Başkanlığı tarafından; üniversitenin hedefleri ve kurumsal stratejik 

planları doğrultusunda, işe uygun idari ve akademik insan gücü alımını gerçekleştirmek ve 

insan gücünün üniversite bünyesinde, çalışan memnuniyeti yüksek bir şekilde görev 

MYO 
SEKRETERİ

ŞEF

Öğrenci 
İşleri

Tahakkuk 
İşleri

Yazı İşleri

Ayniyat

Danışma

Sekreter
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yapmasına imkân sağlamak amacı ile yürütülmektedir. Üniversite bu hedef ve stratejiler 

doğrultusunda, yenilikçi, özgürlükçü, esnek ve çok boyutlu bakış açısını dil, din, ırk, cinsiyet 

gibi her türlü ayrımcılıktan uzak, eşitlikçi bir yaklaşımla yansıtarak, kurum kültürünün tüm 

çalışanlar tarafından yaşanmasını, motivasyon ve performanslarının artmasını sağlamak 

amacıyla eğitim, performans değerleme, ücretlendirme-ödüllendirme faaliyetleri 

yürütmektedir. Üniversitemizin 2022 yılı sonu itibariyle Akademik personel sayılarının 

unvanlarına göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

 

AKADEMİK KADRO DAĞILIM ÇİZELGESİ   

 BİRİMLER    Dr. Öğr. Üyesi    Öğr. Gör.  

 Elektrik     4 

 Makine   2 3 

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1 4 

 Otomotiv Teknolojisi 1 3 

 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları     4 

 İnşaat   1   4 

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı   3 

Özel Güvenlik ve Koruma   3 

 Spor Yönetimi       3 

 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

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

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

sağladığı söylenebilir. Ayrıca açılan programlarda müfredatlarına belirlenip uygulanmasında 

başarı sağlanmıştır. Verilen eğitimin kalitesini ölçme ve ortaya çıkacak sonuca göre 

politikalar belirlemede eksikler olduğu ancak bu eksiklikleri gidermeye yönelik bir iradenin 

olduğu söylenebilir. Üniversite yeni bölüm ve programlar açmak için ihtiyaç duyduğu öğretim 

üyesi sayısında sıkıntıların yaşanmasına rağmen bazı bölüm ve programlarda çevre 

üniversitelere göre iyi bir durumda olduğu söylenebilir. Şırnak merkezde, eğitime devam 

edilen Mehmet Emin ACAR Kampüsü ile kaliteli bir eğitim için fiziki olanaklar 

sağlanmaktadır. Üniversitede eğitim kalitesini artırmak ve hedeflere ulaşmak amacı ile 

eksikliklerin giderilmesine yönelik stratejisi 2023-2027 stratejik planında ortaya konulmuştur. 


