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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 

Bingöl Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme ile Stratejik Planlama 

üst ve alt kurullarını oluşturarak başlatmış olduğu kalite geliştirme sürecine, 23/07/2015 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” 

ile devam edecektir. 

Ülkemizde son yıllarda açılan üniversite sayısı 181’e ulaşmış ve 81 ilde üniversite 

kurulmuştur; ancak bu üniversitelerin her birinin bir diğerinin benzeri olma yönünde bir eğilim ve 

gayret içinde olduğu görülmektedir. Özellikle yeni kurulan üniversitelerin, kurumsallaşmasını 

tamamlamış üniversitelerin akademik hedefleri yönünde bir çaba içinde oldukları, eski 

üniversitelerin akademik ve kurumsal süreçlerini takip ederek aynı başarıyı tekrarlama gayreti 

içinde oldukları fark edilmektedir. Hâlbuki ülkemizin tarihi, coğrafi, kültürel, tarımsal ve iklimsel 

açıdan farklı bölgelerinde kurulmuş olan yeni üniversitelerin; bölgelerinde daha fonksiyonel bir 

işlev görmeleri mümkündür. Bu yaklaşımla ele alındığında, yeni açılmış olan üniversiteler kendi 

bölgelerine araştırma, geliştirme, kalkınmada daha etkin bir katkı sağlayabileceklerdir. 

Esasen bu durum ‘Yeni YÖK’ perspektifinin de bir parçasını oluşturmaktadır. Bu 

perspektif bazı üniversitelerin eğitimde, bazılarının araştırmada, bazılarının ise bölgesel 

kalkınmaya katkı sağlamayı odak alarak farklılaşmasını içermektedir. Bu şekilde, bu 

üniversitelerimiz eğitim ve araştırma süreçlerinde bölgeyle ilgili alanlarda tematikleşebilecekler ve 

bölgenin kalkınmasına önemli katkıda bulunabileceklerdir. Bu perspektifin bir yansıması olarak 

üniversitemiz, bölgesel kalkınma programının öncü kurumlarından birisi olarak tanımlanmıştır. 

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış 
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kalite güvencesi, Üniversitemiz bünyesinde kurulan Kalite Kurulu ile sağlanacak olup, bütün bu 

çalışmalarda mevcut durum değerlendirmesi ve gelişimimize yönelik önerilerde bulunan kurul 

üyelerimize, faaliyetlerin sistemli ve izlenebilir şekilde yürütülmesinde katkıda bulunan dış 

paydaşlarımıza, öğrencilerimize ve tüm personelimize teşekkür ederim. 

Bu belge ile Üniversitemizin Kurum İç Değerlendirme Raporu, Kamuoyunun bilgisine 

sunulur. 

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK 

  Rektör 
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 [Bingöl Üniversitesi-Kurum İç Değerlendirme Raporu] [(16.04.2017)] 

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

İletişim Bilgileri 

 

İSİM ADRES TELEFON E-POSTA 

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK 

Selahaddin-i Eyyubi Mah. 

Aydınlık Cad. No: 1  

Posta Kodu: 12000 

Bingöl/TÜRKİYE 

0 426 216 00 12 

ozelkalem@bingol.edu.tr  

strateji@bingol.edu.tr 

 
 

Tarihsel Gelişimi 
 

Rektörlük ve İdari Birimler, Merkezi Kütüphane, Merkezi Kafeterya, Misafirhane ve Sosyal 

Tesisleri, Termal Tesisler ile Uygulama Oteli ve Lojmanlar dahil olmak üzere; 8 Fakülte, 2 

Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü, 18 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bütün 

alanlarda nitelikli bireyler yetiştirmek ve araştırma gelitirme faaliyetleri icra etmek amacıyla eğitim-

öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. 

2016 yılında üstlenilen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması 

Projesi kapsamında yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik akademik gelişim perspektifine de sahiptir. 

Bu çerçevede planlanan Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkacak bir misyon yüklenmiştir.  

Üniversitemiz, 14.527 öğrencisi, 503 akademik ve 292 idari personeliyle Bingöl’ün 

ekonomisine de çok önemli katkılar sağlamaktadır. İlimizin nüfusu 267.184, merkez nüfusu ise 

150.627 olup Personel ve Öğrenci sayısına kıyaslandığında yaklaşık %10 gibi bir değer çıkmaktadır. 

Bu değer Bingöl ilini bir üniversite şehri yapmaktadır. 

Mevcut durum 

a) Öğrenci  

Bingöl Üniversitesi’nin 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı itibariyle kayıtlı öğrenci bilgileri 

aşağıda gösterilmektedir. 

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ SAYISI 2016 

ÖĞRENCİ SAYISI E K TOPLAM 

ÖN LİSANS 3458 2242 5700 

TOPLAM 3458 2242 5700 

mailto:ozelkalem@bingol.edu.tr
mailto:strateji@bingol.edu.tr
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LİSANS 4131 3775 7906 

YABANCI UYRUKLU 11 3 14 

TOPLAM 4142 3778 7920 

YÜKSEK LİSANS 412 123 535 

YABANCI UYRUKLU 275 42 317 

TOPLAM 687 165 852 

DOKTORA 31 9 40 

YABANCI UYRUKLU 13 1 14 

TOPLAM 44 10 54 

GENEL TOPLAM 8331 6195 14526 

 

b) Personel  

2016 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle Üniversitemizde Akademik ve İdari Personel Sayıları 

aşağıda gösterilmektedir. 

Profesör Doçent  
Yardımcı 

Doçent 

Okutman Uzman Araştırma 

Görevlisi 

Öğretim 

Görevlisi 

İdari 

Personel 

Toplam 

27 25 119 22 2 211 97     292 795 

c) Altyapı 

Üniversitemiz aşağıdaki tabloda belirtilen yerleşkelerde toplam 215.065,42 m
2
 kapalı alanda 

eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve diğer etkinliklerine devam etmektedir. 

 

Tablo 1.Bingöl Üniversitesi Fiziki Durumu (Toplam Kapalı Alan m
2
) 

BİRİMLER YERLEŞKE ADI 
TOPLAM KAPALI 

ALAN (M2) 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

MERKEZ YERLEŞKE 

24.000,00 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 24.800,00 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
24.250,00 

ENSTİTÜLER 5.000,00 

KÜTÜPHANE BİNASI 3.200,00 

KONGRE MERKEZİ 5.200,00 

MERKEZİ ARAŞT. LAB. 2.976,00 

İDARİ VE AKADEMİK BİNA 24.500,00 

KAPALI SPOR SAHALARI VE SOYUNMA 

ODASI 
2.178,00 

LOJMANLAR 43.606,00 

MİSAFİRHANE VE SOSYAL TESİSLER 5.160,24 
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GENÇLİK EVİ 250,00 

ISI MERKEZİ 887 

BİNGÖL MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

MESLEK 

YÜKSEKOKULLAR 

YERLEŞKESİ 

28.580,00 

GENÇ MESLEK YÜKSEKOKU GENÇ YERLEŞKESİ 8.000,00 

SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO SOLHAN YERLEŞKESİ 8.200,00 

ILICALAR TERMAL TESİS VE 

UYGULAMA OTELİ 
ILICALAR BELDESİ 5.840,00 

ARDIÇTEPE VE ÇAYAĞZI HAYVAN 

ÇİFTLİĞİ 
ÇİFTLİK YERLEŞKESİ 2.327 

TOPLAM 
 

218.954,24 

 

Tablo: 2. Bingöl Üniversitesi Kurumsal İç Değerlendirme Komisyonu  

ÜNVAN ADI SOYADI BİRİMLER 

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK Rektör 

Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Hakan OLGUN Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ İİBF 

Prof. Dr. Ali İNAN Mühendislik Fakültesi 

Prof. Dr. Ramazan MERAL Ziraat Fakültesi 

Prof. Dr. Hakan OLGUN İlahiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Mehmet ÇİFTÇİ Fen Edebiyat Fakültesi 

Prof. Dr. İskender DEMİRKOL Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr.  Ramazan SOLMAZ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK Diş Hekimliği Fakültesi 

Prof. Dr. Abdurrahman GÜL Veteriner Fakültesi 

Prof. Dr. Orhan BAŞARAN Yaşayan Diller Enstitüsü 

Prof. Dr İbrahim Yasin ERDOĞAN Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doç. Dr Yaşar BAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yrd. Doç. Dr Aydın Şükrü BENGÜ Sağlık Hizmetleri MYO 

Doç. Dr. Rıdvan POLAT Genç MYO 

Doç. Dr Yunus ESEN Solhan Sağlık Hizmetleri MYO 

Yrd. Doç. Dr Mehmet ÖZGER Sosyal Bilimler MYO 

Prof. Dr. Mehmet AYÇİÇEK Teknik Bilimler MYO 

Doç. Dr Abdullah TAŞKESEN Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr Ahmet KAYINTU Yabancı Diller Yüksekokulu 

Genel Sekreter Doç. Dr. Abdullah TAŞKESEN Genel Sekreterlik Birimi 

Strateji Gel.Daire Bşk. Muhammet ÖZCAN Strateji Geliştirme Daire Bşknlığı 

 
Melih DURMUŞ Öğrenci Temsilcisi 
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Şekil 1  Bingöl Üniversitesi Teşkilat Şeması 
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 [Bingöl Üniversitesi- Kurum İç Değerlendirme Raporu] [(Nisan-2017)]  

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 
 

Misyon 

 

Bingöl Üniversitesi’nin Misyonu; 

 Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirmek  

 Akademik faaliyetlerini il ve bölge halkının yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda 

genişletmek, 

 Yerel sorunların çözümü için yapılan araştırma faaliyetlerini aynı zamanda evrensel bilgi 

birikimine katkıda bulunacak şekilde gerçekleştirmek, 

 Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini Tarım-havza bazlı kalkınma modelinde öncü olacak 

şekilde tasarlayarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, 

 Akademik ve idari personeli teşvik edici ve verimli bir eğitim ve çalışma ortamı sağlamaktır. 

Vizyon 

Bulunduğu bölgenin tarım-havza bazlı kalkınmasına öncü olacak şekilde maddi ve beşeri 

kaynaklarını etkin kullanarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel varlıklarına değer katma 

konusunda diğer üniversitelere örnek olan; başta kendi coğrafyasında olmak üzere ulusal ve 

uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite olmak. 

Temel Değerler 

Bingöl Üniversitesi’nin geniş katılımlı bir şekilde belirlediği ve kurumun geleceğini inşa 

ederken taviz vermeyeceği ve kurumsal kültüre yön veren temel ilke ve değerleri şunlardır: 

 

Çalışanlar Açısından Kurumsal Açıdan Toplumsal Açıdan 

Azim ve kararlılık Adalet Çevre bilinci 

Öğrenci Odaklılık Başarıyı desteklemek ve ödüllendirmek Toplumsal sorumluluk 

Liyakat Etik değerlere bağlılık Erişilebilirlik 

Yenilikçilik ve yaratıcılık Hesap verebilirlik  

 Sürekli iyileştirmeyi benimsemek  

 

 

Çalışanlar Açısından Çalışma İlke ve Değerleri 

1. Azim ve kararlılık:  Bingöl Üniversitesi, çalışanlarının görev bilinciyle hareket etme, 

üretkenliği önceleme ve sonuç odaklı çalışma konusunda çabalarını destekler. 

2. Öğrenci Odaklılık: Bingöl üniversitesi, çalışanlarını tüm süreçlerde öğrenci odaklı olması 

konusunda teşvik eder. 

3. Liyakat: Bingöl üniversitesi, çalışanların liyakatine önem verir ve çalışanların tercih ve 

yükseltme politikasında liyakati esas alır. 

4. Yenilikçilik ve yaratıcılık: Bingöl üniversitesi eğitim, araştırma ve idari süreçlerde ve 

toplumsal faaliyetleri yerine getirmede, çalışanların yenilikçi yaklaşımlarını destekler.  
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Kurumsal Açıdan Çalışma İlke ve Değerleri 

1. Adalet: Tüm iş süreçlerinde adil bir yönetimi esas almak ve kurum yönetiminde adalet 

anlayışının kurumsallaşmasını sağlamak. 

2. Başarıyı desteklemek ve ödüllendirmek: Çalışanların başarıya odaklanmaları konusunda 

uygun bir iklim oluşturmak ve yüksek performansı teşvik edici sistemler geliştirmek. 

3. Etik değerlere bağlılık: Kurum içi ve kurum dışı tüm iş süreçleri ve ilişkilerin 

yürütülmesinde bağlı kalınacak etik değerleri oluşturmak ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlar 

arasında böylece güven ilişkisini oluşturmak. 

4. Hesap verebilirlik: Kurumun aldığı tüm kararlarda ve yerine getirdiği faaliyetlerde mevzuata 

uygun hareket etmek ve bu faaliyetlerde tüm iç ve dış paydaşlara karşı açık, şeffaf ve anlaşılır 

olmak. 

5. Sürekli iyileşmeyi benimsemek: Kaynakları etkin kullanarak tüm iş süreçlerinin ve 

faaliyetlerin kaliteli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve gelişmeler ışığında bu iş 

süreçleri ve faaliyetlerini sürekli iyileştirmek. 

Toplum Açısından Çalışma İlke ve Değerleri 

1. Çevre Bilinci:  Bireysel ve kurumsal düzeyde yerine getirilen tüm iş süreçlerinde ve 

faaliyetlerde çevreci davranışları geliştirme, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini 

önleme bilinciyle hareket etmek. 

2. Toplumsal Sorumluluk: İş süreçlerini ve faaliyetleri bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik 

olarak tasarlamak ve tüm çalışanlarımızın toplumsal gelişmelere duyarlı davranmalarını teşvik 

etmek. 

3. Erişilebilirlik: Toplumun sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel anlamda tüm ihtiyaçlarına 

cevap verebilen bir kuruma dönüşmek ve bu alanlarda dış paydaşların üniversitemizden 

taleplerine hızlı ve sağlıklı bir şekilde cevap verebilecek mekanizmalar geliştirmek. 

 

Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimler 
 

Üniversitemizde, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, 

Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yaşayan Diller 

Enstitüsü, Genç Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Solhan Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu,  2016 yılı sonu itibariyle toplam 14.526 öğrenci ile eğitim-öğretime devam 

edilmektedir. 
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Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler 
 

Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezlerimiz aşağıda verilmiştir: 

1. Arıcılık Araştırma Çalışmaları Uygulama Merkezi 

2. Bingöl Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

3. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

4. Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

5. Çocuk Araştırma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

6. Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

7. Deneysel Araştırmalar Merkezi 

8. Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

9. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 

10. Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

11. Kıraat İlmi Eğitimi ve Uygulama Merkezi 

12. Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi 

13. Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 

14. Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 

15. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

16. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

17. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi  

18. Zaza Dili ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi 

 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 
 

Gelecek akademik dönemde, kurumumuzda yapılacak izleme ve değerlendirme raporlarına 

göre iyileştirmeye açık alanlar tespit edilerek gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaya devam 

edilecektir. Kalkınma programı kapsamında müfredat güncellemeleri, dersliklerin arttırılması, Pilot 

Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) bünyesinde öğretim elemanı görevlendirilmesi, 

ihtisaslaşma alanları ile ilgili akademik personel desteğinin arttırılması,  laboratuvarların altyapılarının 

güçlendirilmesi, kütüphane verimliliği ve matbu materyallerin artırılması; proje sayılarının ve 

bütçelerinin artırılması, bilimsel yayınların nitelik ve nicelik bakımından artırılması, ayrıca pilot 

üniversite kapsamında yeni araştırma merkezlerinin ve programlarının açılması düşünülmektedir.  
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B. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

 

“Kurum misyon, vizyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?” sorusunun cevabını verebilmek 

üzere, kurumun kalite güvencesi süreçleri, iç değerlendirme süreçleri ve eylem planları. 

Bingöl Üniversitesi, Stratejik Planlama Kurulu marifetiyle misyon, vizyon ve hedeflerini 

bütün paydaşların katılımı ile stratejik plan çerçevesinde belirlenmekte; elde edilen performans 

göstergeleri her yıl düzenli olarak izlenmektedir. İlgili yıl itibariyle belirlenen performans 

göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığı, ulaşılmayan performans göstergelerinin nedenlerini araştırarak, 

çözüm önerileriyle istenen hedeflere ulaşılması sağlanmaktadır. Üniversitemizin pilot üniversite 

projesi eylem planları ile de belirlenen hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar sürekli devam 

etmekte ve bu çalışmaların stratejik planımızda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasında katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

“Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?” sorusunun cevabını verebilmek 

üzere, kurumun kalite güvencesi süreçleri ve iç değerlendirme süreçleri kapsamındaki ölçme ve 

izleme sistemi. 

Stratejik planda belirlenen hedeflerde tanımlanan performans kriterleri ile her yıl gerçekleşen 

performanslar karşılaştırılarak başarı oranları belirlenmekte ve yapılan değerlendirme toplantısında 

durum gözden geçirilerek öngörülen performansın gerçekleştirilememesi durumunda ilave önlemler 

alınmaktadır.  

 
  

“Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?” sorusu kapsamında ise 

yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını koruyabilmek 

üzere ne tür iyileştirmeler yaptığı. 

Bu kapsamda kurumun rekabet avantajını koruyabilmek üzere her yıl yaptığı değerlendirme 

toplantılarında alınan çıktılar doğrultusunda, birimler nezdinde kalite alt komisyonlarının 

oluşturulması, en alt birimden en üst birime kadar belirlenen hedeflerin ve bu hedeflere ulaşma 

yollarının düzenlenmesi planlanmaktadır. Karşılıklı etkileşim kapsamında birimlerin düzenli olarak 

denetlenmesi, geri bildirimlerinin alınması ve değerlendirilmesi planlanmaktadır. 

İlimizin bulunduğu coğrafik yapı, bitki flora çeşitliliğinin fazla olması, çayır- mera ve 

ormanlık alanlarının bölge arazilerinin büyük bir kısmını kapsaması gibi birçok nedenden dolayı 

arıcılık ilde önemli geçim kaynakları arasında sayılmaktadır. Arıcılık yoğun olarak yapılmasına 

rağmen, bu sektörlerden istenilen hedefte verim ve ekonomik kazanç elde edilememektedir. Bölgenin 
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bitki potansiyeli tam tespit edilememiştir. Ancak ihtisaslaşma programı çercevesinde bölgenin mevcut 

arıcılık ve endemik bitki potansiyeli değerlendirilerek, arıcılık sorunları için çözüm önerileri 

oluşturulacak, bu sektörler için alternatif ürünlerin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmaları 

yapılacağı gibi, yöre halkının çağın gereklerine uygun doğru ve bilimsel bilgiler ışığında arıcılık 

yapılmasına olanak sağlayacak eğitim çalışmaları planlanmaktadır. Bu çalışmalara ek olarak ayrıca 

hem yöre halkına hizmet edecek hem de öğrencilerin uygulama yaparak teorik bilgilerini 

pekiştirmelerine olanak sağlayacak alt yapı projelerinin yapılması, ihtisaslaşma alanlarında ön lisans, 

lisans ve lisansüstü bölüm/programların açılması ya da mevcut bölüm/programların ders içeriklerinin 

ihtisaslaşma kapsamında geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yapılacak bu alt yapı çalışmaları 

üniversitemiz bünyesindeki başta Veteriner ve Ziraat Fakülteleri olmak üzere ilgili bütün ön lisans, 

lisans ve lisansüstü programlarına ilgiyi artıracaktır. Bu kapsamda yapılması düşünülen alt yapı 

projeleri şunlardır:  

1. İle ve bölgeye hizmet edecek tam teşekküllü, bütün operasyonların yapılmasına imkan sağlayacak 

modern bir hayvan hastanesi yapılması planlanmaktadır. 

2. Bingöl Üniversitesi’nde mevcut Arıcılık Araştırma Çalışmaları Uygulama Merkezi bölge halkına 

hizmet edecek şekilde daha aktif hale getirilecek, yine ihtisaslaşma programı çerçevesinde Çiftçi 

Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştıma Merkezi ve Havza 

Bazlı Bölgesel Kalkınma Modellerinin Oluşturulması Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacaktır. 

3. Bölgede ve ülkede bal ile ilgili bütün analizlerin ve Ar-Ge çalışmalarının yapılacabileceği tam 

teşekküllü akredite edilmiş bir Bal Analizi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (çok amaçlı laboratuvar) 

kurulması hedeflenmektedir. 

4. Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki ilgili programlara, arı yetiştiriciliği, arı hastalıkları, ana 

arı üretimi, bal analizleri gibi ihtisaslaşma ile ilgili dersler seçmeli ya da zorunlu olarak müfredata 

dahil edilecektir.    

5. Yukarıda anılan programlara öğrenci talebinin artırılması açısından burs tahsisi, barınma imkanının 

sağlanması ve meslek edinme yönünde teşvikin sağlanması açısından gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

6. Mezun olan öğrencilerin ihtisaslaşma alanı ile ilgili programlarda istihdamlarının sağlanması, dış 

paydaş olarak görüşlerinin alınması için “Mezun Portalı” oluşturulması hedeflenmektedir.  

 Bu kapsamda daha önceki yıllarda “Üniversitenin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 

mevcut arıcılık programını yeniden öğrenci alınabilmesi için YÖK’e başvuruda bulunulması” hedefine 

ulaşılmış ve YÖK’ten programın tekrar açılmasına onay çıkmış ve 30 öğrenci kontenjanı tanınmıştır.  

 

Kurumsal dış değerlendirme, program akreditasyonu, laboratuvar akreditasyonu ve sistem 

standartları yönetimi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.) çalışmaları, ödül 

süreçleri (EFQM, …) kapsamında kurumda geçmişte gerçekleştirilen ve halen yürütülen 

çalışmalar varsa bu süreçlerin nasıl kurgulandığı ve yönetildiği. 
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Toprak, Su, Bitki ve Gübre Analiz Laboratuvarı yetkilendirilmiş, Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksek Okulu ISO 9001 Kalite Belgesi almıştır. Bilimsel çalışmaların nicel ve nitel olarak 

kalitelerinin arttırılmasına yönelik teşvik edici faaliyetler yapılmaktadır. Eğitim-Öğretim kalitesinin 

artırılmasına yönelik Üniversitemizde Diploma Eki çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Ayrıca, 

kurumumuz Erasmus+ diploma eki etiketi sahipliği belgesine hak kazanmıştır. Erasmus, Farabi, 

Mevlana değişim programı koordinatörlükleri dış ilişkiler ofisi araştırma ve uygulama merkezi 

yönetiminde aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu tür süreçlerde (dış değerlendirme, kalite yönetimi, ödül vb.) dış değerlendirme yapacak 

olan kurumun talepleri ve kalite göstergeleri dikkate alınarak üniversite tarafından gerekli hazırlıklar 

yapılmaktadır. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra ise akredite için dış değerlendirme kurumuna 

başvuru yapılmaktadır. Erasmus Kalite Belgesi (ulusal ajans tarafından personel ders verme 

hareketliliği başarı belgesi) ve Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) belgelerinin edinilmesi 

süreçlerinde de benzer kurgulama yapılarak süreç yönetilmiştir. Kurumumuz hazırladığı bu iç 

değerlendirme raporu ile başvurduğu yükseköğrenim kalite değerlendirme süreci ile birlikte 

programların akreditasyonu, laboratuvar akreditasyonu ve sistem standartları yönetimi konusundaki 

çalışmaları planlayacaktır. 

Pilot Üniversite kapsamında detaylı bal analizlerinin yapılarak Bingöl balının standardize 

edilmesi, sertifikalandırılması ve coğrafi işaretleme ile tescillenmesi planlanmaktadır. Bu amaçla, 

öncelikle Bingöl yöre havzalarında uzmanlarca tespit edilmiş bitki flora bölgelerine kovanların 

yerleştirilmesiyle içeriği zengin organik bal üretilmesi planlanmıştır. Üretilen bu ballarda hem Türk 

Gıda Kodeksi Bal Tebliği kapsamındaki analizler ve hem de AR-GE amaçlı daha kapsamlı analizler 

yapılacaktır. Ayrıca yöredeki Arı Yetiştiricileri Birliği ile bir protokol çerçevesinde ilgili yörelerde 

arıcıların ürettiği bal numunelerinin alınması sağlanacak ve üniversite tarafından üretilen organik bal 

(standart) ile arıcıların ürettiği tüm bal çeşitlerinin analizlerinin yapılarak karşılaştırılması ve 

sonuçlarının paydaşlarla değerlendirilmesi planlanmaktadır. 

Çalışmalara mevcut alt yapı donanımların güçlendirilerek merkezi araştırma laboratuvarında 

başlanacaktır. Bölgede üretilen balların özelliklerinin belirlenmesinin yanında bölgenin ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek ulusal ve uluslararası standartlara uygun,  sadece bu alanda hizmet verecek Bal 

Analiz Laboratuvarının veya Bal Analizi Mükemmeliyet Merkezinin kurulması, akredite edilmesi, 

Bingöl balının standardize edilmesi, sertifikalandırılması ve coğrafi işaretleme ile tescillenmesi 

amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, Bingöl balının yanında ülkemizde farklı yörelerde üretimi yapılan 

ballara yönelik yeni standardizasyon parametreleri (markörleri) geliştirilmiş olacaktır. 

Bingöl Üniversitesi koordinatörlüğünde, Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl İl Koordinatörlüğü, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği ile IPA-2 proje çağrısı 

kapsamında bu alana yönelik proje hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca Doğu Anadolu Proje 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ da (DAP) bu kapsamda alt yapıya yönelik destek verecektir. 
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Kurumun, dış değerlendirme sonuçlarına göre süreçlerini nasıl iyileştirdiği; bu iyileştirme 

faaliyetlerinin etkilerinin kurumun işleyiş ve iş yapış yöntemlerine nasıl yansıdığı anlatılmalıdır. 

 Kurumumuz henüz dış değerlendirme geçirmemiştir.  

 

Kurumun Kalite Komisyonu üyeleri nasıl belirlenmiştir ve kimlerden oluşmaktadır? 

Kurumumuz kalite komisyonu üyeleri, Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği gereği 

farklı disiplinleri içerecek şekilde Tablo 2’de verilen birim yöneticilerinden oluşacak şekilde senato 

tarafından belirlenmiştir. 

 

Kurumun Kalite Komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamındaki 

yetki, görev ve sorumlulukları nelerdir? Komisyon, kalite güvencesi sürecini nasıl işletmektedir? 

Kurumumuzun Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları “Bingöl Üniversitesi 

Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları” ile düzenlenmiştir 

(http://www.bingol.edu.tr/tr/universitemiz/genel/yonetmelik-ve-yonergeler).  

 

İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler, mezunlar, 

meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvence sistemine katılımı ve 

katkı vermeleri nasıl sağlanmaktadır? 

İç paydaşlar ve dış paydaşların kalite güvence sistemini katılımının sağlanacağı ortak 

platformlar oluşturulmuştur. Akademik ve idari çalışanlar ve öğrenciler için oluşturulmuş eğitim 

öğretim ders ve hizmet çıktıları, anket formları kullanılmaktadır. İşverenler, meslek örgütleri, 

araştırma sponsorları ve diğer dış paydaşlarla kariyer günleri, teknik geziler, çalıştaylar düzenlenerek, 

geri bildirimler alınmakta ve kalite güvence sisteminde değerlendirmektedir. 

İç paydaşlarımız, üniversitemizin ilgili akademik ve idari birimleri ile öğrencilerimizdir. Dış 

paydaşlarımız ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Arı Yetiştiriciler Birliği, Et-Süt Kurumu 

Müdürlüğü, KOSGEB, FKA, DAP, İŞKUR, Ticaret ve Sanayi Odası, Orman İşletme İl Müdürlüğü, İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik, bölge üniversiteleri ve mezun öğrencilerimizdir.  

Bu kapsamda aşağıda yer alan konu başlıklarında iç ve dış paydaşların çeşitli oranlarda 

katkıları ve sorumlulukları olacaktır:  

 Detaylı Bal Analizlerinin Yapılarak Bingöl Balının Standardize Edilmesi, 

Sertifikalandırılması ve Coğrafi İşaretleme ile Tescillenmesi  

 Ana arı üretimi ve arı ile ilgili ürünlerin (propolis, polen, arı sütü, arı zehri) üretimi ve 

kapasitelerinin artırılması 

 Arı ürünlerin alternatif tıpta kullanımına yönelik çalışmaların geliştirilmesi ve 

http://www.bingol.edu.tr/tr/universitemiz/genel/yonetmelik-ve-yonergeler)
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yaygınlaştırılması 

 Arı Hastalıkları 

 Arı-Arılıkların Islahı ve Coğrafi İşaretleme İle Tescillenmesi, Bölgeye Uygun Arı Kovanı ve 

Peteklerinin Geliştirilmesi  

 Alternatif Arı Besleme Ürünlerinin Geliştirilmesine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları   

 Bingöl İl Florasının Belirlenmesi 

 Bal Kalitesine Etki Eden Bitki Bileşenlerinin Tespit Edilmesi 

 Ekonomik Değeri Yüksek Doğal Bitkilerin Tespiti, Yetiştirilmesi ve İleri Teknolojik 

Yöntemler ile Bitki Esaslı Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi  

 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Islahı, Çoğaltılması ve 

Kültür Ortamına Adaptasyonlarının Sağlanması 

 İklim Haritalarının Çıkarılması 

 Bal üretimi için havza bazlı coğrafi potansiyelin belirlenmesi  

 Bal Ormanları ve Arı Meralarının Oluşturulması 

 Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Modelleri Oluşturulması, 

 Havza Bazlı Öne Çıkacak Ürünler İle İlgili Diğer Çalışmalar 

 

C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

Programların Tasarımı ve Onayı 
 

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında 

iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir? 

Programların öğrenme çıktıları belirlenmesinde ve müfredat geliştirme/güncellemelerinde dış 

paydaşların (Özellikle Bologna süreci çerçevesinde) katkı sağlamaları ile beraber iç paydaşların 

katkıları da alınmaktadır. Yeni akademik birimlerin açılması sürecinde, bölgenin ihtiyaçları, bölgedeki 

diğer üniversitelerde benzer bölümlerin olup olmaması, sürdürülebilirlilik kriterleri dikkate alınarak 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bazı lisansüstü programlarda çevre üniversiteleriyle işbirliği 

yapılmaktadır.  

Bu kapsamda, 2016-2017 Bahar döneminin sonunda uygulanması planlanan akademik 

personel, idari personel, öğrenci, mezun, dış paydaş memnuniyet anketleri ile de katkı sağlanması 

düşünülmektedir. 

 

Programların yeterlilikleri (mezunlara yönelik bilgi, beceri ve yetkinlikler) nasıl belirlenmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) 

uyumu göz önünde bulundurulmakta mı dır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 
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Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları/kazanımları arasında ilişkilendirme yapılmakta 

mı dır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

 

Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte midir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 
 

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

midir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir.  

 

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki uygulama ve stajlarının iş yükleri belirlenmekte (AKTS 

kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmekte midir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi hedeflenen ders öğrenme çıktılarına/kazanımlarına 

ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem 

izlenmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 
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Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması 

durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler var 

mıdır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma 
 

Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem izlenmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Başarılı öğrencinin akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirilmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve 

akademik gelişimleri nasıl izlenmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi konularda 

gerekli düzenlemeler bulunmakta mıdır? 

2015 KİDR’ine ek olarak Pilot üniversite ve ihtisaslaşma kapsamında üniversitemizde öğrenci 

hareketliliği programlarını aktif olarak kullanması suretiyle, ikili anlaşmaların olduğu üniversitrelerde 

ve yeni anlaşma imzalanacak üniversitelerin özellikle tarım, hayvancılık ile ilgili bölümleri dikkate 

alınarak öğrenci ve personel hareketliliğinin arttırılması düşünülmektedir. Bu bağlamda ihtisaslaşma 

konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı tanıtım etkinliklerine katılım 

sağlanmaya çalışılacaktır.   
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Eğitim-Öğretim Kadrosu 
 

Yeterli sayıda ve nitelikte akademik kadrosu bulunmakta mıdır? 

2015 KİDR’ine ek olarak Pilot Üniversite ve İhtisalaşma kapsamında gerçekleştirilecek 

araştırmalarda, kurulacak araştırma merkezlerinde, mevcut ya da açılacak olan bölüm/programlarda 

yeterli sayıda araştırmacı, uzman personel istihdamı düşünülmektedir.  

 

Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler nasıl 

yürütülmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl 

yapılmaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına 

alınmaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek 

için ne gibi olanaklar sunulmaktadır? 

2005 KİDR’ine ek olarak daha iyi araştırma imkanlarının sağlanması adına kütüphane 

kaynaklarının her sene daha da zenginleştirilmesine çalışılmakta, bazı veri tabanları araştırmacıların 

hizmetine sunulmuşken veri tabanı ağının zenginleştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.  

İhtisaslaşma kapsamında, yeni kurulacak kütüphane binasında ihtisaslaşma alanı ile ilgili 

araştırmacıların hizmetine sunulacak birimler açılacaktır. 

 

Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesine ve ödüllendirilmesine yönelik 

mekanizmalar mevcut mudur? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Kurum; hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak 

sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır? 

2015 KİDR’ine ek olarak Pilot Üniversite ve ihtisaslaşma çerçevesinde her yıl yeterli sayıda 
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araştırmacı uzman personel alımı gerçekleştirilerek projenin sürdürülebilirliği güvence altına 

alınacaktır. 

 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 
 

Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını yeterli ve uygun donanıma 

sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır? 

Üniversitemizin eğitim-öğretim etkinliklerinin ideal 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, cam ve sarf malzemeler 

bütçe imkanları ölçüsünde temin edilmektedir. Üniversitemizde merkezi kütüphane, fakültelerimizde 

birim kütüphaneleri ve öğrenciler için çalışma salonları mevcut olup, bu öğrenme ortamlarının bütçe 

imkanları çerçevesinde daha da iyileştirilmesi hedeflenmektedir.  

Bingöl Üniversitesi bünyesinde bulunan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ziraat, 

Veteriner Fakültesi ve ilgili Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulamaya yönelik Eğitim-Öğretim 

Hizmeti sunan bitki ekim alanları ve hayvansal üretim alanları, araştırma ve uygulama alanları, çiftlik 

vb alanlar bulunmaktadır. 

 

Kurum, eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler 

kullanılmaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır? 

KAGEM (Kariyer Gelişim Merkezi) AB uyum sürecinde gençlerimize ışık tutacak, yol 

gösterecek bir kılavuz olarak hizmete sunulmuş web otomasyonudur.Öğrencilerimizin hem iş hayatı 

hakkında bilgi edinmeleri hem de kendi donanımlarını artırmaları ve kendilerini adım atacakları iş 

dünyasına hazırlamaları amacı ile KAGEM sürekli ve ücretsiz olarak danışmanlık 

yapmaktadır.Öğrencilerin mesleki gelişimlerini artırmaları amacıyla ulusal ve uluslarası öğrenci 

kongrelerine katılımları teşvik edilmekte ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca (SKS) maddi 

destek sağlanmaktadır. Ayrıca bir çok bölümde bu faaliyetlere yönelik seçmeli derslerde konulmuştur.  

Üniversitemizde daha önce kurulan Kariyer ve Danışmanlık Merkezi bünyesinde; Üniversite-

İşkur işbirliği ile periyodik olarak İşkur’un kariyer tanıtım günleri düzenlenmektedir. 

Bazı önlisans programlarında lisans tamamlama amaçlı DGS’ye teşvik edilerek kariyer 
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planlaması sağlanmaktadır. Bu amaçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinden 

destek alınmakta ve öğrencilere DGS sınavlarına yönelik genel yetenek dersleri verilmektedir. 

Önümüzdeki dönemlerde pilot üniversite misyonuna uygun olacak şekilde, mevcut mali 

kaynaklar (üniversite bütçesi) ve potansiyel mali kaynakalar (TÜBİTAK, SANTEZ, Kalkınma 

Bakanlığı vb.) kullanılarak BÜSEM, öğrenci kulüpleri ve ilgili birimlerin işbirlikleri ile kariyer 

günleri, bilgilendirme kursları, temel becerilere dönük kurslar ve sertifika programlarının açılması 

planlanmaktadır. Yurtdışında ve bölgedeki üniversitelerin benzer programları tespit edilerek öğrenci 

ve öğretim üyesi değiştirme protokollerin yapılması planlanmaktadır. 

 

Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar için 

kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır? 

İlgili Kurumlarla iletişime geçilmekte ve öğrencilerin alanlarında deneyim elde etmelerine 

imkan tanınmakta ve teknik geziler düzenlenmektedir. Ayrıca; sanayi ile işbirliği kapsamında İŞKUR 

destekli staj imkanları da sağlanabilmektedir. Pilot üniversite ihtisalaşma sahaları dikkate alınarak 

öğrencilerin stajyer olarak istihdamı için teşvik programlarının yürürlüğe sokulması planlamaktadır. 

İhtisaslaşma alanları ile ilgili olarak dış paydaşlarla yapılacak olan protokollerle, ilgili alan 

öğrencilerinin staj yapmalarının sağlanması düşünülmektedir. Ayrıca bu sahada staj yapacak 

öğrencilere, mevzuat değişikliği ile belli bir ücretin ödenmesi için çalışmaların yapılması 

planlanmaktadır. 

 

Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta mıdır? 

SKS bünyesinde açılan Aile Sağlığı Merkezi (ASM) bünyesinde iki doktor ve bir psikolog 

görev yapmaktadır. Öğrenciler ASM’nin sağlık psikolojik destek hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 

Ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü bünyesinde kurulması planlanan “Psikoloji Araştırma 

ve Uygulama Merkezi” kapsamında danışma odaları ile daha iyi rehberlik ve danışmanlık hizmeti 

sunulabilecektir.  

 

Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji 

donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur? 

Ana yerleşke içerisinde yeterli büyüklükte ve kapasitede yemekhane, kafeterya, kuaför 

bulunmaktadır. Ayrıca diğer yerleşkelerde de yemekhane ve kantin bulunmakta, öğrencilerin internete 

rahatlıkla ulaşabilmeleri için internet erişimi sağlanmakta, bilgisayar hizmetleri de verilmektedir. 

Öğrencilerin boş vakitlerinde spor faaliyetlerini yapmak amacı ile kampüs içerisinde, halı saha, 

basketbol sahası, tenis alanı, kapalı spor salonu bulunmaktadır. 

 



 

 
22 

 

 [Bingöl Üniversitesi- Kurum İç Değerlendirme Raporu] [(Nisan-2017)]  

Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir? 

Bingöl Üniversitesinde bulunan spor tesislerine ek olarak öğrencilerimizin kurmuş oldukları 

ve akademik personelimizden de destek alarak yürüttükleri sosyal kulüpler aracılığıyla da 

öğrencilerimizin çeşitli faaliyetleri SKS’nin maddi destekleri ile gerçekleştirebilmektedirler. KOSGEB 

ve İŞKUR aracılığıyla üniversitede kariyer danışmanlığı ve tanıtım günleri düzenlenmektedir. Yine 

kişisel gelişim ile ilgili tecrübe paylaşımı adı altında periyodik etkinlikler yapılmaktadır. Ekonomik ve 

Finansal Gelişmeler (EKOFİN) adı altında öğrencilere iş ve meslek hayatıyla ilgili bilgi verilmektedir. 

 

Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli ve 

kolay ulaşılır öğrenme imkânlarını ve öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Kurumun; sunulan hizmetlerinin/desteklerinin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına 

alınmaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

İç paydaşlar (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işverenler, mezunlar vb.) sürece katılımı 

sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır? 

Üniversitemizde öğrencilere uygulanan anketler ya da danışmanlar aracılığıyla, dersi veren 

öğretim elemanlarına dönütler hakkında bilgi verilerek öğrencilerin eğitim-öğretim sürecine dahil 

edilmelerine çalışılmaktadır. Bazı bölümlerde dönem başlamadan önce iç ve dış paydaşlarla program 

güncelleme toplantıları düzenlenmektedir. Mezun olan öğrenciler için “Mezun Bilgi Sistemi” 

(http://obs.bingol.edu.tr/oibs/kariyer/) oluşturulmuştur. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 

olan işbirlikleri sonucu da daha iyi eğitim-öğretim için çaba harcanmaktadır. 

 

Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı veren 

paydaşlar nasıl belirlenmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl 

kullanılmaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığı, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına 

http://obs.bingol.edu.tr/oibs/kariyer/
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cevap verdiği nasıl izlenmekte ve ölçülmektedir? 

Üniversitemizde Mezun Bilgi Sistemi (MBS) takip konusu iyileştirmeye açık bir alandır. Pilot 

üniversite ihtisaslaşma alanları dikkate alınarak MBS bağlamında ilgili alanda uzmanlaşmış mezun 

öğrencilerin görüşlerinin alınması planlanmaktadır. Ayrıca yine bu kapsamda dış paydaşlara da 

memnuniyet anketlerinin uygulanması planlanmaktadır. 

 

Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına 

alınmaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

D. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

 

Araştırma süreci kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler 

tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin 

nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç 

duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreçtir. Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen sorular, 

kurumda araştırma sürecinin yönetildiği mekanizmaların etkinliğine, sürecin girdi ve çıktıları ile 

değerlendirilerek araştırma sürecinin bir bütün olarak değerlendirmesine olanak sağlamak üzere yol 

gösterici olması amacıyla verilmiştir. 

 

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 
 

Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceği 

belirlenmiş midir? 

Kurumumuzun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceği beş yıllık Kurum Stratejik Planı ile belirlenmektedir. Stratejik planlar, bütün iç ve 

dış paydaşların katılımı ile hazırlanmaktadır. Bu amaçla, Üniversitemiz Stratejik Plan Hazırlama 

Komisyonu ve Alt Birimlerde Stratejik Plan Hazırlama Komisyonları kurulmuştur. Dışarıdan 

danışmanlık destekleri de alınmaktadır. Kurum stratejileri, bütünsel katılım ile alt birimlerdeki 

kurullardan rektörlük makamına doğru seyreden bir hiyerarşi ile belirlenmektedir. Alt birimler 

tarafından belirlenen araştırma stratejileri, üst kurullarca değerlendirilmekte ve kurumun genel 

araştırma stratejisi oluşturulmaktadır. Stratejik hedefler belirlenirken bölge ve ülkemizin ihtiyaçları, 

kalkınmaya olan etkileri ve öncelik alanları dikkate alınmaktadır. Özellikle, pilot üniversite olmanın 

verdiği vizyon ve misyon çerçevesinde, kurumun araştırma stratejisinin kapsamı yeniden 

değerlendirilecek ve geliştirilecektir.  
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Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri nelerdir? Bu hedefler nasıl belirlenmekte ve hangi 

sıklıkta gözden geçirilmektedir?  

2015 KİDR’ine ek olarak 2016 yılı sonunda yüklendiğimiz yeni misyon ile Tarım ve Havza 

Bazlı Kalkınmaya esas teşkil edebilecek araştırma hedeflerine öncelik verilecek, stratejik plan ve 

hedefler buna göre yeniden şekillendirilecektir. Yeni misyon çerçevesinde belirlenen hedeflere yönelik 

faaliyetlerin izlenmesi ise Üniversite bünyesinde bu amaçla kurulmuş Pilot Üniversite Koordinasyon 

Merkezi (PİKOM) uhdesinde olacaktır. 

Üniversitemiz stratejisi evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; 

bölge, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici bireyler 

yetiştirmek; bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine 

çalışmaktır. Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal 

kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu 

olmak diğer amaçlarımızdandır. Üniversitemizin bir diğer araştırma stratejisi ise millî ve manevi 

değerlerimizi koruyup geliştirmek suretiyle toplumun maddî-manevî kalkınmasına katkıda bulunmayı 

ve nitelikli akademik araştırma ve yayınlarla saygın bir yer edinmeyi hedeflemektedir. Bu hedefler, 

ilgili paydaşların iştirakiyle de belirlenmektedir. 

Hedeflerimiz talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmekte olup, sürekli takip edilmekte, 

her yıl elde edilen performans göstergeleri ile (Kurum İçi Değerlendirme Raporu gibi) gözden 

geçirilmektedir. 

 İhtisaslaşma misyonuna uygun projeler geliştirmek. 

 Eğitim ve öğretim müfredatını hem yerel dinamikleri hem de Avrupa standartlarını göz 

önünde bulundurarak optimum düzeye taşımak. 

 Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak. 

 Yükseköğretimde alınan eğitimin pratik boyutunu güçlendirmek veya bunu güçlendirecek 

sektör temsilcileriyle protokoller yapmak. 

 Kurum tarafından üniversite imkanları dahilinde konunun uzmanlarınca bilimsel toplantılar 

yapmak, ayrıca yerel halk ve sektör temsilcilerinin bu tür toplantılara katılım düzeyini 

artırmak. 

 Kurum araştırma kadrosunun büyük oranının doktora eğitimini tamamlamasını sağlamak. 

Birimler bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma Laboratuvarları, sosyal bölümlerdeki okuma salonu 

imkânlarını arttırma hedefleri aşağıda verilmiştir. 

 Teknolojik gelişmeler sürekli izlenerek laboratuvarlarda kullanılacak yeni cihazların 

alınmasının sağlanması ve böylece üniversitenin proje yürütme potansiyelinin artırılması, 

 Üniversitede temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
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iyileşitirilmesi. 

 Üniversitemizdeki araştırmacıların çok disiplinli çalışmalarının teşvik edilerek proje ve diğer 

bilimsel çalışmaların kalitelerinin nitelik ve nicelik yönünden artırılması. 

 Üniversite içi ve dışındaki diğer birimler ve araştırma kuruluşları ile AR-GE konularında 

işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve 

üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının 

üniversitemiz araştırma laboratuvarlarında yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı 

hazırlamak. 

Üniversitemiz bünyesinde sağlık alanında hizmet veren Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık 

Hizmetleri MYO ve Solhan Sağlık Hizmetleri MYO birimlerindeki programlar, eğitim, öğretim ve 

araştırma destekleri ile özellikle sağlık alanındaki deneyimli eleman sıkıntısını giderebilecek aynı 

zamanda araştırma geliştirme faaliyetlerinde rol alabilecek kalifiye elaman yetiştirmede bölgede bir 

merkez haline gelmeyi hedeflemektedir. Söz konusu birimler bazında belirlenen bu hedefler ile Bingöl 

Üniversitesi, kurulmuş olduğu 2007’den 2017 yılına kadar gerçekleştirmiş olduğu hedefler ve 2018-

2022 Stratejik Planında “Bölgenin Akademik Alanda Doğan Yeni Güneşi Olmak Misyonunu 

Korumak ve Sürekli İyileştirmek” stratejik bir amaç olarak belirlemiştir.  

Sağlık Bilimleri alanında olduğu gibi diğer alanlarda da araştırma stratejileri, hedefleri 

belirlenirken, bölgenin yerel dinamikleriyle paralel hareket edilmektedir. Yeni programlar açılırken 

özellikle bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve kalkınmaya katkısı gibi kriterler göz önünde 

bulundurulmaktadır. 

Üniversitemizde nitelikli öğretim elemanı sayısının yeterli düzeyde arttırılması en büyük 

hedeflerimizden biridir. Yeni kurulan bir üniversite olmamıza rağmen araştırma alt yapımızın hızlı bir 

şekilde tamamlanması veya en azından arzu edilen bir seviyeye çıkarılması için yoğun çalışmalar 

yapılmaktadır. Kurum destekleri dışında, TÜBİTAK, AB, Kalkınma Ajansları vb. dışarıdan kaynak 

kazandırmak hedeflerimiz arasındadır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Ar-Ge faaliyetleri için dış kaynak 

arttırımının sürekli arttırılması için Araştırmacılar teşvik edilecek ve yönlendirilecektir. Yapılacak 

araştırmaların niceliğinden çok nitelikli olmasına, bölgenin ve ülkemizin kalkınmasına olumlu katkılar 

yapmasına özen gösterilecektir. Elde edilecek bulguların daha kaliteli dergilerde yayınlanması 

özendirilecektir. Üniversitemiz adresli makale sayılarının nitelik ve nicelik olarak arttırılması, atıf 

sayılarının arttırılması son derece önemsenmektedir. Bu amaçla, yönetim tarafından çok sıklıkla 

üniversitemiz adresli makalelerin yayımlandığı dergilerin etki değeri, almış olduğu atıflar, öğretim 

üyesi başına makale sayısı, makale başına atıf sayısı, yaşıtımız olan üniversitelere göre ne durumda 

olduğumuz gibi istatistiki veriler sürekli değerlendirilmektedir. Bugüne kadar elde edilen bulgular 

stratejik plana yansıtılacak ve yapılabilecek iyileştirmeler sürekli değerlendirilmektedir. 

Nitelikli araştırma çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla kuruluşundan bu yana gerekli alt 

yapı oluşturulması için çalışmalar yapılmış ve üniversitemiz bünyesinde ileri düzeyde analiz cihazları 
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ile donanmış Merkezi Araştırma Laboratuvarı kurulmuştur. Birimlerimiz bünyesinde eğitim ve Ar-Ge 

faaliyetlerinin yapılması için Araştırma Laboratuvarları büyük oranda kurulmuş ve sürekli 

geliştirilmektedir. Eksikliklerin en kısa sürede tamamlanması ve sürekli yeni teknolojik cihazlarla 

donatılması hedeflerimiz arasındadır. 

Bilimsel projelerin bölgemizin kalkınmasındaki problemleri çözmeye yönelik olmasına ve bu 

konuda katkı yapmasına özen gösterilmektedir. Öğrenci ve öğretim elemanlarının yaptıkları 

çalışmaların, toplumsal eğitime, bilinçlenmeye, istihdama, üretime ve yönetime direkt veya dolaylı 

katkısı olmaktadır.Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği Uygulama ve 

Araştırma Merkezi özellikle son bir yıl içerisinde faaliyetlerini arttırmış, her ay en az 3-4 firma 

ziyareti gerçekleştirilmekte, sanayicilerin problemlerini ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek 

raporlanmakta, sanayicilerimizi üniversitemiz araştırmacıları ile buluşturarak sıkı işbirliği içerisinde 

çalışılması sağlanmaktadır.  

Enstitülerimizde yapılan lisansüstü araştırma ve geliştirme faaliyetleri (lisansüstü tezler), 

olabildiği kadarı ile ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlara çözüm üretmeye yöneliktir. Bölgenin 

mevcut potansiyelini belirleyen, gelişimine ve kalkınmasına katkı sunabilecek tez çalışmalarına önem 

verilmekte, BAP biriminde söz konusu tez projelerinin öncelikli olarak kabul edilmesi sağlanmaktadır. 

Özellikle bölgenin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda Lisansüstü program sayısının ve kayıtlı 

öğrencilerin artırılması hedeflerimiz arasındadır. 

Yukarıdakilere ilave olarak, 2018-2022 Stratejik Planında yer verilmesi planlanan Araştırma, 

Geliştirme ve Yenilikçilik (Ar-Ge-Ye) faaliyetlerinden bazıları aşağıda verilmiştir. 

1. Üniversite içerisinde disiplinler arası Ar-Ge-Ye projelerini teşvik etmek ve desteklemek 

2. Ar-Ge-Ye faaliyetlerinin üniversite içerisinde koordinasyon ve verimliliğini artırmak için Araştırma 

ve Uygulama Merkezlerinin verimliliğini gözden geçirmek, akademik birimler ve enstitüler ile olan 

ilişkilerini güçlendirmek 

3. Üniversite bünyesinde Ar-Ge-Ye çalışmalarını desteklemek ve geliştirmek için araştırmacılar 

ile iş dünyasını buluşturacak ortak platformlar oluşturmak (TTO, TEKMER, TEKNOKENT, yeni 

araştırma laboratuvarları vb.) 

4. Akademik personeli Ar-Ge-Ye projeleri için teşvik etmek, motivasyonunu artırmak, 

5. AB, TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, kamu ve özel sektör tarafından desteklenen 

Ar-Ge-Ye projeleri ile ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve "ağlar" ile birlikte Ar-Ge-Ye projeleri 

geliştirmek ve bu projelerde yürütücü veya katılımcı olarak yer almak, 

6. Ar-Ge-Ye çalışmalarının niteliklerini sürekli iyileştirmeye ve kalite güvencesini sağlamaya yönelik 

bir değerlendirme sistemi oluşturmak, 

7. Ar-Ge-Ye çalışma sonuçlarının etki faktörü ve katma değeri yüksek bilimsel yayına, ürüne veya 

tasarıma dönüştürülmesini teşvik etmek ve desteklemek, 
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8. Üniversitenin ulusal ve uluslararası üniversite sıralama ve değerlendirmelerindeki konumunu 

sürekli olarak yükseltmek, 

9. Üniversitenin öncelikli Ar-Ge-Ye alanlarını belirlemek, bu alanlarda farklılaşmak ve tanınmak; 

öncelikli alanlar başta olmak üzere üniversitenin Ar-Ge-Ye alanlarında insan kaynağını, fiziki 

altyapısını ve diğer destek olanaklarını sürekli iyileştirmek 

Bu amaçlar özdeğerlendirme, çevre analizi ve dış değerlendirme raporlarının (EUA, KALDER 

vb) sonuçları dikkate alınarak kurum yönetimi ve ilgili akademik ve idari birimlerin katılımı ile 

belirlenmiş ve tüm birimlerin görüşleri doğrultusunda güncellenmiştir. 

 

Kurumun araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak mı ya da tek bir araştırma alanına 

yönelik olarak mı ele alınmıştır? Kurumun temel araştırma ve uygulamalı araştırmaya bakışı 

nasıldır?  

Kurumun araştırma stratejisi ülkemizin ve özellikle bölgemizin ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak temel araştırma ve uygulamalı araştırmayı birbirinin tamamlayıcısı olarak görmekte ve 

bu yüzden ikisini de aynı önem derecesinde kabul ederek bütünsel ve çok boyutlu olarak ele 

alınmaktadır. 

Temel ve uygulamalı araştırmalara en yüksek oranda destek sağlamak amacıyla 

çalışılmaktadır. Üniversitede temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 

merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek hedeflerimizdendir. Kurumumuz, temel araştırma 

ve uygulamalı araştırmayı birbirinin tamamlayıcısı olarak görmekte ve ikisini de aynı önem 

derecesinde kabul etmektedir. Kurumun araştırma stratejisi her ne kadar çok boyutlu olarak ele alınmış 

olsa da Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite seçildikten sonra, araştırma 

stratejilerinde öncelik tarım ve havza bazlı çalışmalara verilecektir. 

 

Kurum, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmakta mıdır?  

Üniversitemiz ülkemiz ihtiyaç ve önceliklerini dikkate almakla birlikte özellikle bölgenin 

önceliklerine uygun alanlar ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmayı hedeflemektedir. Öncelikli 

alanların belirlenmesinde ülkemizin, bölgemizin, ilimizin ve paydaşlarımızın ihtiyaçları göz önünde 

bulundurulmakta ve bu alanlarda araştırmalar yapılmaktadır. Örneğin, temel bilimlerde öncelikli 

araştırma alanları yenilenebilir enerji, malzeme bilimi, biyoteknoloji, enzimoloji ve hücre kültürü ile 

ilgili çalışmalar yapılırken; uygulamalı bilimlerde ise toplumun genel yapısı ve ihtiyaçları dikkate 

alınarak bağımlılık, değer erozyonu, toplumsal çözülme, suç ve ekonomik değerler vb. sosyal 

araştırmalara öncelik verilmektedir. Belirlenen öncelikli alanlar kurumun stratejik planlarında da 

belirtilmektedir. Üniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi (BÜBAP) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projeleri başta olmak 

üzere farklı araştırma projeleri yürütmektedirler. Kurumumuzda uzman elamanı bulunan her bilimdalı 
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ile ilgili olarak, Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun 

belirlediği üniversite bilim politikasına ya da ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek 

değerlendirilir ve seçilir. Araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, 

ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esas alınır.  

2016 yılı sonunda YÖK tarafından Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite 

seçildikten sonra, misyon, amaç ve stratejilerini özellikle bu alanda yeniden gözden geçirmektedir. 

Bölgenin kalkınması için öne çıkan alanlarda Ar-Ge faaliyetleri yoğunlaştırılacaktır. Bu amaç ve 

hedefler doğrultusunda, üniversitemiz bünyesinde yeni birimler de açılabilecektir. 

Kuruluşundan bugüne, üniversite bünyesinde açılan programlarda da ülkemizin ve bölgenin 

ihtiyaçları ve öncelikleri göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. 

Kurumumuzda belirlenen öncelikli alanlarda önerilen BAP projeleri öncelikli olarak 

değerlendirilmektedir. Pilot üniversite olarak seçildikten sonra, bu alana yönelik projelerin 

desteklenmesi öncelikli olacaktır. 

Bölgemizdeki sanayici, üretici vb. paydaşlarla yapılan toplantılarda veya gelen talepler 

doğrultusunda araştırmacıların belirlenen ihtiyaçları gidermek için araştırmalar yapmaları 

özendirilmektedir. 

 

Araştırmada öncelikli alanlarında UYGAR merkezleri var mı? Varsa bu merkezlerin hedefleri 

belirlenmiş, çıktıları izlenmekte ve değerlendirilmekte midir?  

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir 

 

Araştırmada öncelikli alanları ile ilgili, iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel 

ve/veya sektörel toplantılar düzenlemekte midir? 

2015 KİDR’ine ilaveten özellikle bölgemize yönelik öncelikli alanlar belirlenirken, 

paydaşlarımızın fikir ve görüşlerini, katkılarını almak kurum olarak son derece önemsenmektedir. 

Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite olarak seçildikten sonra, yapılabilecek ve 

planlanan çalışmalar ile ilgili, Bingöl Valisi, Belediye Başkanı ve ilgili diğer kurum amirleri, STK’lar, 

Birlikler (Örneğin Arı Yetiştiriciliği Birliği), Gazeteciler, FKA, DAP Başkanlığı ile toplantılar 

düzenlenmiş, fikir alış-verişleri yapılmış ve kırsal/bölgesel kalkınmada öncelikli olarak yapılması 

gereken çalışmalar belirlenmiştir.  

 

Kurumun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma hizmet) 

arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? Buna yönelik bir stratejisi var mıdır?  

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 
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Kurum, araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma faaliyetlerini 

desteklemekte midir? Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür 

araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir?  

Kurumumuz, ilimizde Ar-Ge faaliyetlerinin ve bilimsel çalışmaların merkezi olarak 

görülmektedir. Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üniversite-Sanayi İşbirliğini 

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere diğer akademik birimler ve araştırma 

merkezleri diğer kamu kurumları ve özel sektör girişimcilerinin talepleri ve yenilik içeren fikirleri ile 

ilgili iş birliklerini geliştirme, koordine etme, yeni araştırma alanları hazırlama gibi konularda kurum 

imkanları doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedirler. Kurum imkanları çerçevesinde diğer kurum 

ve kuruluşlarla araştırma faaliyetleri düzenlemek için gerekli ve uygun platformlar oluşturulmaktadır. 

Kurumumuz ilgili paydaşlarla her türlü araştırma ve işbirliği faaliyetlerine açık olup bu tür 

faaliyetlerin düzenlenebileceği uygun platformlara da sahiptir. İlimizdeki diğer paydaşlarla çeşitli 

bilimsel/kültürel konferanslar/toplantılar yapılmaktadır. Kurumumuz, diğer Yüksek Öğretim 

Kurumları ile ilişkilerini de en üst düzeyde tutmak için çaba göstermektedir. Enstitülerimiz 

bünyesinde diğer kurumlar ile ortak lisansüstü programlar açarak eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetleri yapmaktadır. Merkezi laboratuvar alt yapısı oluşturulurken, ilimizde bulunan diğer 

paydaşların da bazı ihtiyaçlarını karşılayabilecek olması dikkate alınmaktadır. Bazı bölümlerimiz, 

yurtdışındaki bilim insanları ile karşılıklı akademik ziyaretler gerçekleştirmekte ve ortak bilimsel 

çalışmalar yürütmektedir. 

Paydaşlarımızla sürekli yapılan toplantılarda işbirliklerin çıktıları incelenmekte ve 

yapılabilecek iyileştirme çalışmaları değerlendirilmektedir. Yapılan uluslararası işbirlikleri ile 

karşılıklı araştırmacı değişimleri, ortak çalışmalar artmaktadır. Yapılan ortak bilimsel çalışmaların 

üniversitemiz adresli yayınlara yansıması takip edilmektedir. 

Öğretim elemanlarımız bilimsel araştırmalarını çeşitli kurum/kuruluşlarla ortaklıklar kurarak 

yürütme fırsatı bulabildiği gibi çeşitli kurum/kuruluşlara danışmanlık hizmetleri de vermektedir. 

2016 yılında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında üniversitemizin pilot üniversite 

seçilmesi ile birlikte bölgenin kalkınması amacı ile dış paydaşlarımız ile daha yoğun ve daha sıkı 

işbirlikleri çalışmalarına ayrı bir önem verilmeye başlanmıştır. Üniversitemizde üretilen bilginin 

laboratuvarda kalmak yerine doğrudan sahada uygulayıcı paydaşlarımızla birlikte faydalı ürüne 

dönüştürme, kalkınmaya katkı sunma yeni misyonumuz çerçevesinde en önemli amaç ve 

hedeflerimizden olacaktır. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl Arıcılar Birliği, Bingöl Belediyesi, İl Özel İdaresi, DAP 

gibi kurumlarla toplantılar düzenlenmiş, bölge kalkınması için misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması 

açısından yapılabilecek ortak çalışmalar istişare edilmiştir. Söz konusu projenin çıktıları ve bölgeye 

yansıması uzun vadede bölgenin kalkınması ve halkın ekonomik refah düzeyinin iyileşmesi ile 

belirlenebilecektir. 
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Kurum, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma faaliyetlerini 

desteklemekte midir? Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür 

araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir?   

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Kurum, yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasında nasıl bir 

bağ kurmaktadır?   

Pilot Üniversite olarak, kurumun araştırma stratejileri ve hedefleri belirlenirken, bölgesel 

kalkınma hedefleri dikkate alınmaktadır. Gerek birimlerimiz gerekse merkezi araştırma 

laboratuvarlarımız, üniversitemiz, şehrimiz ve bölgemizin gelişen ihtiyaçları doğrultusunda her geçen 

gün kendisini yenilemekte ve kapasitesini sürekli arttırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 

altyapısına yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle örtüşecek yeni teknolojik cihazlar 

eklemekte ve gelen talepleri en yüksek oranda karşılayabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Üniversitemiz bünyesinde yeni açılacak programlarda söz konusu hedefler mutlaka göz 

önünde bulundurulmakta, başta bölgemiz olmak üzere ulusal kalkınmaya katkı sunacak ve ihtiyaçlara 

çözüm üretecek stratejiler belirlenmektedir. 

Araştırmacılarımız, bu amaçla DAP, FKA ve kalkınmayı ana hedef edinen diğer kurumlarla 

ortak projeler yürütmektedir. Bu projeler, genel olarak, bölgemizde yapılan yatırımları artırmayı ve 

doğru yönetmeyi amaçlamaktadır. Bölgede iktisadi kalkınma ile ilgili yapılan bütün çalışmalar 

kurumumuz tarafından esas alınmakta ve çalışmalarını daha önce yapılan bu çalışmalara entegre 

etmektedir.  

 

Yapılan araştırmaların bölgesel/ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyo-kültürel 

katkısı var mıdır? Nasıl teşvik edilmektedir? 

Üniversitemizde yapılan araştırmalar, mümkün olduğunca bölgenin ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak planlanıp, ekonomik ve sosyo-kültürel yönden katkı sağlamaya özen gösterilmektedir. 

Araştırma hedefleri belirlenirken bu kriterler de özellikle gelen talepler doğrultusunda göz önünde 

bulundurulmaktadır. Bu alanda başta dış paydaşlar olmak üzere iç paydaşlarca da durumlar 

değerlendirilerek gerektiğinde iç ve dış paydaşların biraraya geleceği toplantılarla bağ kurulmaktadır. 

Üniversitemizin sosyal bölümleri, bölgedeki toplumsal sorunların tespitine ve çözümüne yönelik 

politikalar belirlenmesinde yardımcı olabilecek projeler geliştirmektedir. Fen ve sağlık alanlarında ise 

bölgeyi dolaylı ya da doğrudan ilgilendiren çok çeşitli ve önemli araştırmalar yapılmaktadır. 

Üniversitemizin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması programı 

kapsamında 5 pilot üniversiteden biri olarak yapılan ve yapılacak araştırmaların bölgesel/ulusal açıdan 

ekonomik katkılarının olması sağlanacak ve bu kapsamda yapılan çalışmalar teşvik edilecektir.  
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DAP Bölgesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı ve Ön 

Yatırım Fizibiliteleri Raporu gibi tamamen bölge ile ilgili olan araştırmalar esas alınmaktadır. 

Ekonomik ve Sosyal alanlarda yapılan araştırmalar, incelemeler, anketler, saha ziyaretleri, olay 

incelemeleri, etüdler, konferanslar, hazırlanan raporlar, verilen kurslar bölgesel ve ulusal anlamda 

bilinçlenmeye, ekonomik yönlendirmeye, meslek sahibi olunmasına, üretim ve kaliteye, toplum 

sorunlarının belirlenip çözümlenmesine vb. iyileştirmelere yol açacaktır. 

 

Kurumun, araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili girişimleri (Etik Komisyonu, İntihali 

önlemeye yönelik özel yazılımlar, vs.) var mıdır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

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

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı yapılmakta mıdır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Verilen doktora derecelerinin çeşitliliği ve doktora öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde 

öğretim görevlisi olarak işe başlama oranları takip ediliyor mu? Kurum tarafından verilen doktora 

derecesi ile akademik ortamda iş bulan öğrencilerin oranı nedir? 

Üniversitemizdeki doktora eğitimi henüz çok yenidir. Enstitülerimiz bünyesinde çeşitli 

anabilim dallarında doktora programları açılmıştır. Üniversitemizde 11 değişik doktora programı, bu 

programlarda eğitim gören 55 doktorant mevcuttur. Üniversitemizde henüz 1 öğrenci 2016 yılının 

Kasım ayında doktora derecesi almıştır. Doktora derecesi alan ilk öğrencimiz hali hazırda Muş 

Alparslan Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Doktora öğrencileri kendi 

kurumumuzun, diğer üniversitelerin öğretim elemanları ya da resmi kurum çalışanlarıdır. Doktora 

öğrencilerinin büyük bir kısmı akademik ortamda iş sahibi olan kişilerden oluşmaktadır. Herhangi bir 

işte çalışmayan öğrencilerin akademik ortamda işe başlama oranları takip edilmektedir. 

Üniversitemizdeki doktora eğitimi henüz çok yeni olduğu için, verilen doktora derecesi ile akademik 

ortamda iş bulan öğrencilerin oranının tespiti ancak önümüzdeki yıllarda yapılabilecektir. 

 

Kurum, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik altyapının ve mali 

kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik politikalara sahip midir? 

2015 KİDR’inde belirtilen hususlara ek olarak Üniversitemizin Bölgesel Kalkınma Odaklı 

Misyon Farklılaşması ve Ihtisaslaşması Programı kapsamına alınmasıyla üniversitemizde yapılan 
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araştırma faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik altyapı daha da iyileştirilecek ve daha zengin mâli 

kaynaklar oluşturulacaktır.  

 

Kurum, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak 

sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtilen hususlara ek olarak Üniversitemizin bölgesel kalkınma odaklı 

misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması programı kapsamında 5 pilot üniversiteden birisi olması, 

üniversitemize yeni bir misyon ve vizyon kazandırmıştır. Bu program kapsamındaki araştırma 

faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliği üniversitemize verilen yetkiler ve desteklerle 

güvence altına alınacaktır. 

 

Araştırma Kaynakları 
 

Kurumun fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri 

gerçekleştirmek için uygun ve yeterli midir? 

2015 KİDR’ine ek olarak Pilot Üniversite kapsamında dış paydaşlardan da çeşitli konularda 

destek alınması planlanmaktadır.   

 

Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler mevcut mudur? Bu 

kriterler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler mevcut ise ne tür 

parametreler (kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, çok ortaklı/disiplinli araştırmalar, kurumlar 

arası ve/veya uluslararası ortaklıklar, lisansüstü çalışmalar, temel araştırma, uygulamalı araştırma, 

deneysel geliştirme, çıktı/performans vb.) dikkate alınmaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Kurum, kaynakların etkin/verimli kullanımı sağlamak ve ilave kaynak temin edebilmek için iç/dış 

paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışından kaynak teminini nasıl teşvik etmekte ve desteklemektedir? 

2015 KİDR’inde belirtilen hususlara ilaveten Üniversitemizin bölgesel kalkınma odaklı pilot 

üniversitelerden birisi olmasıyla üniversitemize ilave kaynak temini sağlanacaktır. 

 

Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) kurumun stratejik 
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hedefleri ile uyumlu ve yeterli midir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir 

Kurum, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için ne tür 

destekler (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun gereğini yerine getirme, lisanlı yazılım kullanımı,) 

sunmaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

Kurum, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların (fiziki/teknik 

altyapı, mali kaynaklar) sürdürülebilirliğini nasıl sağlamaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

Araştırma Kadrosu 
 

Kurum, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını nasıl güvence 

altına almaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte ve değerlendirilmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için ne gibi imkânlar 

sunulmaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansını nasıl değerlendirmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir 

Araştırma bileşeni kapsamındaki hedeflerine ulaşmayı sağlayacak araştırma kadrosunun, nicelik ve 

nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 
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Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 
 

Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve 

değerlendirilmekte midir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Araştırma performansının değerlendirilmesinde, Doktora programlarına yönelik bilgiler (doktora 

programlarına kayıtlı öğrenci ve mezun sayıları, mezunların akademik ortamda ve/veya sanayi 

kuruluşlarında çalışma oranları, yurt içi ve yurt dışında çalışma oranları vb.),  

Üniversitemizde 11 doktora programı mevcuttur. Doktora programlarında doktora eğitimi 

gören 55 öğrenci mevcuttur. Üniversitemizde henüz 1 öğrenci doktora derecesi almış ve mezun 

olmuştur. Mezun olan öğrencimiz hali hazırda Muş Alparslan Üniversitesi Kimya Bölümünde 

akademisyen olarak çalışmaktadır. 

Bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkıları, Ülkemizde son yıllarda doktora eğitimine çok 

önem verilmekte ve bilhassa YÖK tarafından teşvik edilmektedir. Son dönemde YÖK tarafından 

açılan bir program çerçevesinde doktora öğrencilerine büyük maddi katkılar sağlanmıştır. Bu 

programlar ülkemizdeki doktoralı eleman sayısının ne kadar önem arz ettiğini göstermektedir. 

Şüphesiz üniversitemizdeki doktoralı eleman sayısı arttıkça bölge, ülke ve dünya ekonomileri de 

gelişecektir. Üniversitemiz araştırma performansının üniversitemizin bölgesel kalkınma odaklı pilot 

üniversiteden birisi olmasıyla bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkıları, daha somut bir şekilde göz 

önünde bulundurularak ölçülecek ve değerlendirilecektir. 

 

Kurumun mevcut araştırma faaliyetleri, araştırma hedefleriyle uyumu ve bu hedeflerin 

sağlanmasına katkısı kalite göstergesi olarak değerlendirilmekte ve izlenmekte midir? 

Üniversitemizde yapılan mevcut araştırma faaliyetleri her yıl periyodik olarak 

değerlendirilmekte ve izlenmektedir. Araştırma faaliyetlerinin önce bilime sonra bölge, ülke ve dünya 

ekonomisine katkıları üniversitemizin araştırma hedefi olup yapılan araştırma faaliyetlerinin araştırma 

hedefleriyle uyumu takip edilmektedir. Bu konuda, kalite göstergesi açısından değerlendirecek en 

önemli ölçüt araştırma hedefleri doğrultusunda yapılan kaliteli yayınlar, bilimsel çalışmalara yapılan 

atıflar, yapılan projeler alınan patentler ve diğer bilimsel çalışmalardır. Atıfların taranması ve bilimsel 

çalışmaların izlenmesi her yıl periyodik olarak yapılmaktadır. Yıllık akademik ve faaliyet raporları, 

performansa dayalı teşvik sistemi, atanma yükseltilme kriterleri ile periyodik değerlendirilmeyi 

mümkün kılmaktadır. Ayrıca bu faaliyetler gerektiğinde ödüllendirilmekte ve faaliyetlere ilgiler 
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artırılmaktadır. 

 

Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik mekanizma mevcut mudur? 

Araştırmaların kalitesi, kabul edilen ulusal özellikle uluslararası proje sayısı, alınan ödül 

sayısı, patent sayısı ve saygın dergilerde yayımlanan makale sayısı ve makalelere yapılan atıf sayısı 

göz önüne alınarak değerlendirilmektedir. Akademik personelimiz her yıl faaliyet raporu sunmaktadır. 

Bu faaliyet raporlarının doğrultusunda kurumumuzun bir yıllık akademik performansı ve 

araştırmaların kalitesi değerlendirilmekte ve izlenmektedir. Belirli kriterlere uyan bilimsel çalışmalar 

kısmi olarak daha önce açıklandığı şekilde ödüllendirilmektedir. 

 

Kurum, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini nasıl gözden 

geçirmekte ve iyileştirilmesini nasıl gerçekleştirmektedir? 

Üniversitemiz, 2016 yılında 5308’inci sıraya yükselmiştir. Araştırma performansında 

üniversitemizin hedefi, dünyada bulunan yaklaşık 26000 üniversite arasında daha üst sıralara 

çıkmaktır. Bu hedef doğrultusunda üniversitemizin akademik performansının, yapılan etkin, atıf alma 

potansiyeli yüksek uluslararası yayınlarla, projelerle ve diğer akademik çalışmalarla daha fazla 

yükselmesi sağlanacaktır. Akademik birimlerimizde yıl içinde ihtiyaçlara göre düzenli olarak 

akademik genel kurul toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda dönem boyunca yapılan çalışmalar 

değerlendirilmekte ve iyileştirmeye yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınmaktadır.  

 

Kurumun araştırma stratejisi ve hedeflerinin ildeki kişi başına GSYİH’ya ve bölgede istihdamın 

artmasına olan etkileri 

Üniversitemiz yeni yüklenmiş olduğu misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı sürecinin 

üniversitemizin kurumsal gelişimi ve bölgesel kalkınmaya olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir. 

Programın en önemli amaçlarından olduğu için, hedef ve stratejiler belirlenirken ilimiz ve 

bögemizdeki kişi başına GSYİH’ya ve bölgede istihdamın artmasına yönelik olmasına özen 

gösterilmektedir. 

Bölgede arıcılık sektöründe neredeyse sadece bal üretimi yapılmaktadır. Bal kalitesi ile ilgili  

sertifikasyon çalışmaları yapılmamış olduğundan ve düşük satış fiyatları nedeni ile arıcıların kâr marjı 

son derece düşüktür. Yapılacak Ar-Ge çalışmaları sonucu arıcılık ile ilgili problemlerin çözülmesi ve 

iyileştirmelerin yapılması, yeni ürünlerin geliştirilmesi, bal kalitesinin arttırılması ile üreticiler daha 

fazla kazanç elde edebilecektir. Bu iyileştirmeler, sektöre ilgiyi arttıracak ve daha fazla istihdam da 

sağlayacaktır. Sektörün gelişmesi beraberinde yeni üretim merkezlerinin/fabrikaların açılmasını da 

getirebilecektir. 

Bölge, bitki çeşitliliği açısından son derece zengin olmasına karşın, bitkisel ürün sektörü 
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gelişmemiştir. Oluşturulacak havzalarda yapılacak detaylı Ar-Ge çalışmaları ile bitki florası, 

bitkilerden üretilebilecek katma değeri yüksek yeni ürünler belirlenebilecektir. Bal veya et-süt ürünleri 

kalitesinin bitki çeşitliliği ile ilişkileri kurulabilecektir. Bu alanda yapılacak çalışmalar kırsal ve 

bölgesel kalkınmaya, bögemizdeki kişi başına GSYİH’ya ve bölgede istihdamın artmasına önemli 

katkılar yapması beklenmektedir. 

 

 

 

 

Kurumun ihtisaslaşmayı planladığı sektörlere ait ihracat bilgisinin (örn. İhracat miktarı, ilin 

toplam ihracat miktarına oranı, yıllara göre değişimi, Türkiye sıralaması vb.) 

Tablo 4. Bingöl ili dış ticaret göstergeleri 

 
 

 

 

 

 

 

Tablo 5.31.12.2016 İhracatçı firmalarin kanuni merkezleri bazında ihracat performansı (1000 $) 
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 Tablodaki verilerden de görüldüğü gibi Bingöl ve diğer Doğu Anadolu İlleri ihracat açısından 

listenin son sıralarında yer almaktadırlar. Program kapsamında oluşacak farkındalık, verimlilik artışı, 

yeni ürün ve fırsatların değerlendirilmesi ile ihracat seviyesinin yükseltilmesi uzun amaçlar 

arasındadır. 

 

Kurumun araştırma stratejisi ve hedeflerinin özellikle ihtisaslaşacak alandaki sektörlerde ürün 

çeşitliliğine olan etkileri 

Yukarıda da değinildiği gibi bölgede arıcılık sektöründe neredeyse sadece bal ticareti 

yapılmaktadır. Yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile organik keçi sütü dondurması, yeni ilaç etken 

maddelerinin ve biyoaktif drogların üretimi, gıda tarım farmakaloji ve tıp alanlarında uygulaması olan 

ILLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK KÜMÜLATİF

İSTANBUL 4,142,341.91 4,694,571.13 5,053,919.18 5,034,618.15 4,754,817.40 5,284,146.05 3,850,139.14 5,114,475.82 4,555,632.82 4,938,676.34 4,876,833.64 5,122,624.86 57,422,796.44

BURSA 767,247.42 1,054,265.80 1,092,220.44 1,131,279.22 1,192,553.71 1,252,387.18 896,766.66 949,620.06 1,076,458.75 1,176,711.36 1,205,169.86 1,165,103.17 12,959,783.63

KOCAELI 736,233.61 869,525.47 915,806.54 880,539.97 750,938.57 965,913.06 769,498.60 743,883.02 806,219.74 917,020.68 839,386.09 974,862.05 10,169,827.39

İZMIR 605,697.56 651,798.08 696,654.46 718,306.82 645,341.22 723,310.66 530,862.26 694,735.49 634,238.14 665,698.60 660,958.33 703,855.55 7,931,457.19

GAZIANTEP 426,670.21 530,888.94 578,686.26 535,696.62 517,109.45 548,886.88 370,079.08 574,286.32 482,078.64 575,195.58 564,092.03 554,677.31 6,258,347.33

ANKARA 480,599.96 552,962.26 577,808.27 592,588.71 484,729.07 545,656.10 401,192.87 482,184.41 471,288.93 514,433.69 539,189.44 594,547.95 6,237,181.65

MANISA 217,467.54 303,810.12 333,963.26 307,988.48 288,834.62 334,979.46 237,487.02 307,500.43 312,690.44 400,658.15 348,452.70 378,322.79 3,772,155.01

DENIZLI 198,294.03 213,078.32 226,652.17 234,581.45 228,146.06 243,282.37 199,628.09 265,681.73 234,527.96 239,282.67 243,294.75 240,157.40 2,766,607.00
SAKARYA 123,681.55 148,610.93 156,593.69 145,452.54 142,005.37 124,064.48 167,924.50 185,650.62 178,476.15 300,442.87 372,459.09 477,477.98 2,522,839.78

HATAY 129,839.89 130,922.19 156,267.22 120,831.52 121,308.74 130,010.41 100,481.48 134,047.06 149,287.93 176,592.91 184,966.48 210,931.81 1,745,487.63

ADANA 113,633.41 125,401.46 135,927.98 132,610.58 143,178.95 141,072.98 92,825.85 137,839.70 118,373.04 148,005.23 166,396.86 159,683.61 1,614,949.65

KAYSERI 109,391.70 119,025.24 134,379.39 128,689.79 123,641.27 140,331.15 100,145.09 135,773.23 112,024.50 132,112.01 135,240.27 138,739.42 1,509,493.07

MERSIN 101,020.16 118,233.02 107,568.63 118,448.12 115,084.25 124,976.27 79,763.98 103,550.41 97,195.32 158,277.33 204,986.23 165,895.11 1,494,998.82

TRABZON 98,338.59 109,754.60 90,754.87 99,128.22 113,721.23 106,042.23 65,058.85 86,569.41 88,361.06 152,726.72 165,750.09 164,953.91 1,341,159.76

KONYA 95,561.97 115,143.80 118,860.66 121,218.11 115,318.11 121,440.35 77,549.97 115,290.01 101,451.29 118,246.26 117,395.63 115,823.17 1,333,299.34

ANTALYA 66,305.82 84,941.00 88,360.24 76,274.43 83,134.52 93,318.25 56,448.30 75,648.20 72,217.44 87,523.62 99,380.35 101,627.54 985,179.70

MARDIN 52,346.51 88,830.26 91,500.10 79,604.65 79,159.17 64,491.42 55,653.53 85,004.34 70,486.06 84,484.89 79,592.32 73,353.32 904,506.56

ESKIŞEHIR 64,191.44 68,453.29 75,127.52 71,779.29 74,501.24 78,648.05 57,242.32 70,490.86 73,252.02 73,304.85 71,395.05 77,516.93 855,902.87

K.MARAŞ 67,833.20 71,502.60 75,221.16 68,594.20 73,762.50 76,833.54 57,715.83 71,096.49 66,688.42 75,719.03 76,172.97 68,966.01 850,105.95

TEKIRDAĞ 54,328.72 51,777.01 58,472.27 60,600.18 57,885.48 68,575.90 50,372.57 68,058.61 64,535.61 66,711.29 66,424.58 55,167.20 722,909.42

BALIKESIR 35,314.20 54,306.95 45,383.77 40,770.89 39,640.71 41,066.46 30,817.57 45,874.92 40,140.81 36,834.59 55,997.52 54,405.29 520,553.68

ŞIRNAK 19,380.69 39,512.19 44,959.92 34,426.81 40,935.00 35,156.38 30,914.25 41,684.81 49,259.20 50,361.11 53,632.41 51,516.92 491,739.69

AYDIN 31,451.58 33,930.87 42,026.04 43,862.94 39,755.92 37,640.51 27,560.91 34,080.41 50,580.15 55,114.95 49,458.42 41,835.57 487,298.28

MUĞLA 27,673.59 32,482.56 33,306.98 32,504.89 34,172.49 34,053.14 26,591.55 31,452.26 30,938.46 34,656.91 38,203.54 30,953.01 386,989.40

SAMSUN 27,677.93 28,402.90 30,970.96 31,863.42 30,455.57 31,865.89 26,938.04 30,353.44 27,337.14 28,367.63 34,623.34 33,881.51 362,737.77

YALOVA 1,166.48 1,764.75 3,353.62 57,613.10 2,064.05 2,689.30 2,244.41 2,187.82 2,050.49 2,726.21 202,097.24 77,661.42 357,618.90

MALATYA 24,751.72 28,849.41 29,102.55 29,441.59 27,780.19 25,848.44 16,995.12 35,076.85 27,916.73 34,611.60 30,661.88 32,519.57 343,555.65

ADIYAMAN 17,679.72 41,223.42 40,444.43 55,745.50 24,170.50 25,072.57 22,282.87 26,997.08 19,327.77 12,436.03 10,013.91 9,697.74 305,091.54

KARAMAN 19,889.56 25,611.96 27,512.98 20,624.96 19,564.93 19,505.99 19,127.01 24,535.14 23,507.75 29,667.75 31,477.60 30,667.78 291,693.41

AFYON 20,678.24 21,080.53 22,612.41 29,382.75 28,522.62 25,396.39 19,866.51 24,517.12 22,141.79 24,219.43 24,793.76 28,356.82 291,568.37

UŞAK 16,609.00 22,224.53 20,549.85 19,303.87 22,306.11 23,716.93 15,927.42 22,126.47 20,134.97 19,770.18 21,409.08 24,214.74 248,293.14

ELAZIĞ 8,569.38 10,420.77 6,972.01 8,773.83 19,509.99 38,168.02 10,591.68 18,344.56 13,902.62 28,425.49 45,354.88 38,969.03 248,002.27

ISPARTA 13,081.52 11,975.14 18,978.43 24,133.96 18,093.13 25,128.16 19,654.41 28,183.88 20,207.38 19,690.49 16,794.47 14,598.46 230,519.42

ZONGULDAK 14,248.87 8,889.10 21,468.57 21,969.13 12,257.32 15,300.74 16,833.97 21,038.47 18,293.31 17,656.43 14,175.84 39,346.93 221,478.67

KÜTAHYA 11,376.87 16,816.10 18,743.95 16,737.32 17,780.51 18,609.26 12,635.59 17,755.56 17,055.58 17,235.13 16,710.98 17,071.47 198,528.31

KARABÜK 13,216.88 16,691.93 12,809.03 17,012.72 12,096.20 20,080.35 13,261.63 21,684.89 11,850.75 23,781.72 8,996.15 19,845.85 191,328.10

ŞANLIURFA 14,934.56 18,274.30 20,265.50 21,622.30 17,743.50 14,768.95 11,020.80 12,730.78 10,742.60 14,223.67 12,035.66 14,686.64 183,049.26

ORDU 12,009.25 12,284.70 12,284.24 13,296.99 13,473.03 12,923.27 10,469.23 14,183.35 15,095.55 18,307.18 22,309.96 17,197.73 173,834.47

DIYARBAKIR 11,782.70 12,891.43 14,035.70 15,237.46 14,762.06 11,872.33 11,253.72 14,905.03 17,246.43 17,611.02 12,022.93 15,070.39 168,691.21

GIRESUN 12,521.82 13,270.27 14,838.99 10,915.84 11,394.14 14,217.62 11,998.01 12,121.85 13,617.78 17,075.13 16,411.61 18,816.14 167,199.20

KIRŞEHIR 11,813.66 15,056.42 16,457.90 15,651.66 14,750.65 12,734.11 12,223.95 16,068.97 11,753.55 15,475.12 13,276.20 11,797.43 167,059.63

RIZE 5,737.69 14,855.29 11,251.29 12,352.36 19,340.78 10,819.47 13,704.57 18,534.95 16,224.46 8,111.48 17,293.13 13,383.85 161,609.33

BURDUR 15,051.28 10,472.70 9,779.57 15,491.38 17,030.88 14,243.41 10,420.20 14,624.96 13,121.55 14,055.74 13,929.43 12,946.06 161,167.15

ÇORUM 9,043.16 13,001.70 11,200.88 14,823.69 12,169.20 12,325.88 9,868.25 11,384.50 14,452.89 13,335.03 11,180.26 12,370.02 145,155.46

OSMANIYE 10,106.44 20,994.91 14,798.96 8,372.54 13,579.36 7,438.86 10,877.41 14,461.41 10,076.76 10,025.41 11,360.95 12,203.43 144,296.44

KIRKLARELI 10,147.04 6,011.88 8,427.63 9,460.97 13,335.37 13,365.10 12,881.88 17,118.30 11,402.41 13,402.09 10,488.12 9,064.40 135,105.18

KILIS 5,679.24 6,308.54 10,821.52 11,433.10 12,299.28 15,115.83 9,915.63 16,889.53 8,773.36 9,962.20 13,126.35 12,540.99 132,865.57

SIIRT 4,303.65 4,491.89 6,159.01 9,214.13 14,162.58 13,891.95 7,753.28 12,716.93 9,924.97 21,398.25 12,864.74 9,923.65 126,805.03

BOLU 6,905.85 11,255.75 10,243.81 12,235.47 9,616.04 12,044.50 7,272.93 13,160.10 10,846.41 10,902.08 9,256.04 10,111.34 123,850.31

DÜZCE 7,270.58 9,628.75 9,143.58 9,381.78 7,422.75 10,053.09 6,510.44 8,195.89 10,178.41 11,966.45 11,747.55 9,033.90 110,533.17

IĞDIR 5,450.41 7,512.59 8,821.76 9,736.66 8,933.56 10,084.17 7,217.69 11,001.95 9,621.20 8,295.56 4,975.65 4,742.92 96,394.13

BILECIK 6,850.25 7,727.88 12,453.91 7,901.39 6,231.71 9,845.65 7,030.94 9,311.23 6,897.23 7,252.46 6,153.91 7,293.43 94,949.98

ÇANKIRI 6,492.55 7,450.76 7,589.87 6,309.63 5,941.57 7,859.66 8,125.56 10,769.44 9,137.06 6,330.94 5,501.11 6,414.66 87,922.81

AKSARAY 3,817.34 4,783.42 6,003.48 8,063.49 8,512.54 8,674.94 5,020.81 8,386.62 5,154.05 7,636.23 8,002.10 5,498.80 79,553.83

SIVAS 3,567.21 5,042.26 5,627.32 5,646.09 6,615.08 7,085.31 3,931.91 6,927.95 8,157.59 6,901.19 7,378.66 5,707.49 72,588.07

NIĞDE 3,564.33 4,595.30 5,290.92 6,229.48 4,379.23 4,161.75 2,889.04 5,097.52 5,075.64 5,428.68 6,085.79 5,042.04 57,839.70

ARTVIN 2,942.90 4,441.01 4,604.74 6,773.76 6,357.96 5,546.02 4,311.60 4,608.63 4,476.47 4,801.83 3,648.42 3,324.16 55,837.51

AĞRI 4,820.86 7,134.83 2,656.44 4,680.63 5,156.96 4,600.89 3,649.72 5,320.33 4,086.84 3,954.22 4,411.21 3,544.09 54,017.04

NEVŞEHIR 3,007.75 3,450.60 2,651.80 2,619.30 2,783.69 3,468.42 3,506.29 4,372.21 6,692.57 4,853.42 7,537.80 5,098.74 50,042.59

KASTAMONU 4,865.88 3,222.30 4,622.50 4,893.54 2,302.13 2,494.52 3,836.05 3,863.42 3,135.89 2,616.56 4,224.62 4,121.34 44,198.74

VAN 1,859.75 2,191.11 1,715.88 2,597.11 3,753.25 3,494.21 2,392.72 4,963.11 3,945.87 3,293.50 5,892.27 3,502.90 39,601.67

EDIRNE 2,076.28 2,897.72 3,517.95 2,721.84 3,269.89 3,319.33 1,937.03 2,948.23 2,402.27 2,698.47 3,293.51 2,457.91 33,540.42

ÇANAKKALE 2,360.61 2,872.81 2,724.75 3,136.48 2,411.31 3,365.59 2,259.26 2,455.83 2,349.21 3,008.96 2,843.58 3,380.05 33,168.43

AMASYA 4,497.57 3,002.76 2,265.57 1,974.43 1,955.38 2,500.18 2,131.33 2,200.50 2,729.02 2,093.14 2,954.18 2,520.07 30,824.12

BATMAN 1,862.15 2,320.45 2,211.29 1,872.54 2,368.97 1,572.62 1,274.79 2,098.05 1,371.82 2,765.62 2,878.25 2,098.59 24,695.13

HAKKARI 1,680.43 2,109.85 1,943.02 1,846.08 2,267.42 1,576.38 1,118.54 1,273.14 1,395.23 2,317.44 2,841.69 3,374.30 23,743.52

SINOP 1,193.09 1,148.34 2,229.60 2,006.77 1,003.71 1,908.58 1,375.38 2,183.23 1,712.58 1,889.88 2,619.44 2,258.82 21,529.42

YOZGAT 538.91 1,670.33 2,173.10 3,163.10 1,937.50 1,420.47 2,355.62 1,829.45 1,295.03 1,578.47 1,244.79 679.43 19,886.19

ERZURUM 1,131.38 1,224.42 2,009.42 1,623.69 1,851.50 2,024.08 1,545.97 2,399.67 962.84 1,418.37 1,855.05 1,449.75 19,496.12

TOKAT 1,441.16 1,644.33 2,669.60 1,592.59 1,774.67 2,056.65 1,024.89 1,411.65 1,438.68 1,399.86 1,141.66 1,316.59 18,912.34

BARTIN 770.23 651.40 728.68 868.46 713.62 1,076.92 798.64 1,645.07 2,885.92 765.80 765.38 831.95 12,502.08

ERZINCAN 395.73 763.58 788.13 565.58 1,036.43 620.42 279.16 711.65 1,362.99 489.02 1,083.47 1,234.46 9,330.62

BAYBURT 772.78 1,014.86 1,103.82 623.52 847.39 943.09 962.92 645.32 0.00 0.00 0.00 0.00 6,913.70

KIRIKKALE 249.42 652.86 736.99 436.74 351.48 546.12 332.50 255.91 236.16 251.85 347.61 415.48 4,813.12

BITLIS 152.53 246.06 278.06 72.88 750.14 158.48 40.33 116.75 173.92 261.89 173.47 197.23 2,621.74

ARDAHAN 116.09 58.59 181.20 151.61 117.07 223.34 155.52 192.14 187.00 143.33 142.92 146.07 1,814.87

BINGÖL 77.23 101.72 183.69 175.93 73.57 34.20 34.65 12.85 79.79 52.01 394.87 64.23 1,284.74

MUŞ 22.88 100.48 40.66 15.66 1.80 75.88 21.05 10.83 98.51 3.23 89.25 15.22 495.46

KARS 39.95 0.00 41.10 0.00 0.00 0.00 0.00 21.68 0.00 0.00 5.34 57.71 165.78

GÜMÜŞHANE 13.89 12.83 0.00 0.00 31.52 0.00 0.00 28.96 57.29 8.40 0.00 5.79 158.66

TUNCELI 0.00 34.48 0.00 28.94 0.00 2.66 0.00 0.00 0.00 64.61 0.00 0.00 130.69

TOPLAM 9,157,729.91 10,746,557.08 11,441,513.61 11,410,816.30 10,769,086.80 11,854,220.25 8,744,809.15 11,121,439.75 10,420,704.95 11,715,805.51 11,947,726.73 12,345,769.36 131,676,179.39
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yeni yarı sentetik biyoaktif ürünlerin geliştirilmesi, havza bazlı endemik bitkilerden üretilmiş organik 

bal ve bu ballardan krem bal, bal şerbeti, bölgeye özgü organik baldan krem bal, ballı dondurma 

üretimi, bununla beraber bölgede daha önce yapılmayan polen, propolis, arı sütü, arı zehiri üretimleri 

yapılabilecektir.  Bal mumundan organik oyuncak maketler/hediyelik eşyalar yapılabilecektir. Bölgeye 

özgü apiterapi merkezleri kurulabilecektir. Ekonomik değeri yüksek bitki (özellikle endemik) 

potansiyelinin değerlendirilmesi bölgenin uluslararası rekabetçiliğini artıracaktır. 

 

İhtisaslaşacak alanlarda dikkate alınarak patent, faydalı model ve marka başvuruları ve 

potansiyelleri hakkında bilgi verilmesi. İhtisaslaşacak alanlara yönelik Kalkınma Ajansı 

Desteklerinden faydalanma düzeyleri, geleceğe yönelik potansiyel destekler hakkında bilgi 

verilmesi. İhtisaslaşacak alanlara yönelik SANTEZ –Teknogirişim vb. destek mekanizmalarından 

faydalanma düzeyleri, geleceğe yönelik potansiyel destekler 

 

Program kapsamında Ar-Ge çalışmaları sonucu bir önceki başlık altında verilen yeni ürünlerin 

geliştirilmesi durumunda patent ve marka başvuruları yapılacaktır. Program kapsamında bölgedeki 

bütün kalkınma ajansları ile diğer kurum ve kuruluşlar doğal paydaş olarak görülmekte ve yapılan 

istişare toplantılarında projeye her türlü destek verebilecekleri söylenmiştir. Söz konusu kuruluşlarla 

yapılabilecek ortak projelerle ilave kaynaklar sağlanabilecektir. Örneğin, DAP desteği ile 

üniversitemiz bünyesinde bir çiftlik kurulmuş, bundan sonraki çalışmalarla çiftliğin geliştirilmesi ve 

yeni alt birimlerin kurulması çalışmalarında destekler istenecektir. Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl 

temsilcisi proje Danışma Kurulu üyesi olarak düşünülmekte ve bugüne kadar yapılan toplantılarda 

paydaş olarak katılımı sağlanmıştır. Proje kapsamında, özellikle üreticiler için proje desteği 

sağlayabilecektir. Söz konusu ajans projeyi son derece önemsemekte ve mevzuatlar çerçevesinde 

yapabileceği desteği sağlaması beklenmektedir. 

 

 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 

 

“Kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?” sorusuna yanıt oluşturmak üzere 

kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin neler olduğunun anlatılması ve buna 

ilişkin değerlendirmenin yapılması beklenmektedir. Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen sorular, 

kurumun yönetim sistemiyle ilgili yönetim stratejisi ve hedeflerinin tutarlılığı, sürecin ne kadar etkin 

şekilde yönetildiği ve kurumsal performansın ölçülerek iyileştirildiğine ilişkin durum 

değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak üzere yol gösterici olması amacıyla verilmiştir. 
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Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 
 

Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmakta mıdır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerini nasıl 

yönetmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir 

İç kontrol standartlarına uyum eylem planını ne kadar etkin düzeyde uygulanmaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir 

Kaynakların Yönetimi 
 

İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin 

üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir sistem kullanılmaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Bilgi Yönetim Sistemi 
 

 

Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere nasıl bir 

bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır? 

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde yürütülen faaliyetlere yönelik olarak faaliyetin 

yürütüldüğü hizmetin gerektirdiği verileri toplamak, analiz etmek, arşivlemek, raporlamak ve bu 

hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için hizmetin türüne ve özelliğine bağlı olarak çeşitli Bilgi 

Yönetim Sistemleri kullanılmaktadır. Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için OBYS (Öğrenci 
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Bilgi Yönetim Sistemi) kullanılmaktadır. OBYS ile YÖKSİS entegrasyonu sağlanmış olup, bu hizmet 

üzerinden e- Devlet, KYK gibi kurumların bilgi yönetim sistemlerine karşılıklı veri aktarımı 

yapılabilmektedir. Ayrıca OBYS ile üniversitemizin kullandığı EBYS (Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi) entegrasyonu sağlanarak sistemler arasında veri aktarımı yapılabilmektedir. Araştırma 

kadrosundan her yılın sonunda akademik faaliyet raporu istenmektedir. Akademik ve İdari birimlerden 

kurumsal değerlendirme raporları talep edilmekte, bu raporlar üniversite değerlendirme raporu olarak 

yetkili kurullarda görüşülerek ilgili makamlara iletilmektedir.  

 

Kullanılan bilgi yönetim sistemi, Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları 

(öğrencilerin; demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti vb.) 

kapsamaktadır? 

Bilgi Yönetim kapsamında üniversitemiz tarafından sağlanan Bingöl Üniversitesi Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi (EBYS) hem iletişim hem de evrak dosyalaması amacıyla etkin bir biçimde 

kullanılmaktadır. Kullanılan bilgi yönetim sistemi, OBYS veri tabanında; öğrencilerin kimlik bilgileri, 

demografik bilgileri, ders ve başarı bilgileri tutulmaktadır. Bu bilgiler üzerinden öğrencilerin başarı 

oranları hesaplanmaktadır. 

 

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (araştırma kadrosunun; ulusal/uluslararası dış 

kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayımlarının nicelik ve niteliği, aldığı patentler, sanat eserleri vb.) 

kapsamaktadır? 

 

Tablo 6. Proje Sayıları ve Bütçeleri 

 

PROJE TÜRÜ 

DEVAM EDEN SONUÇLANMIŞ 

TOPLAM Proje 

Sayısı 

Destek 

Miktarı (TL) 

Harcanan 

(TL) 

Proje 

Sayısı 

Destek Miktarı 

(TL) 

Harcanan 

(TL) 

Bağımsız 

Araştırma 

Projeleri 

32 393,310.80 155,819.47 51 417,236.67 372,224.94 83 

Yüksek Lisans 

Tez Projeleri 
39 223,495.72 100,656.78 38 193,518.88 163,743.50 77 

Doktora Tez 

Projeleri 
5 45,573.00 26,929.10 1 8,985.00 8,925.98 6 

Yönlendirilmiş 

Araştırma 

Projeleri 
 

  2 50,390.00 46,815.32 2 

Çok Disiplinli 

Araştırma 

Projeleri 
 

  11 105,439.62 84,902.70 11 

TOPLAM: 76 662,379.52 283,405.35 103 775,570.17 676,612.44 179 
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Tablo 7. Proje Türlerinin Son 5 Yıla Proje Sayıları ve Yıllara Göre Harcama Miktarı  

 

PROJE 

TÜRÜ 

2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI 2016 YILI 

Proje 

Sayısı 

Destek 

Miktarı 

(TL) 

Proje 

Sayısı 

Destek 

Miktarı 

(TL) 

Proje 

Sayısı 

Destek 

Miktarı 

(TL) 

Proje 

Sayısı 

Destek 

Miktarı 

(TL) 

Proje 

Sayısı 

Destek 

Miktarı 

(TL) 

Bağımsız 

Araştırma 

Projeleri 

3 24,039.51 6 47,098.72 13 108,995.91 31 100,809.99 18 154,645.17 

Yüksek Lisans 

Tez Projeleri 
11 51,004.26 8 36,751.27 9 28,769.34 17 23,702.28 27 69,508.93 

Doktora Tez 

Projeleri  
     2 11,371.64 4 14,973.02 

Yönlendirilmiş 

Araştırma 

Projeleri 
 

   2 42,947.28    3,868.04 

Çok Disiplinli 

Araştırma 

Projeleri 

1 5,207.62 1 10,516.15 1 11,743.00 1 5,584.01  5,836.73 

TOPLAM: 15 80,251.39 15 94,366.14 25 192,455.53 51 141,467.92 49 248,831.89 

 

 

 

Tablo 8. Birim bazında 2010 - 2016 dönemi Proje Dağılımları 

 

Akademik Birim 

Devam Eden Sonuçlanmış 

Proje 

Sayısı 

Destek Miktarı 

(TL) 

Proje 

Sayısı 

Destek Miktarı 

(TL) 

Fen Edebiyat Fakültesi 38 291,961.00 53 377,164.88 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 14,868.00 - - 

İlahiyat Fakültesi 0 0.00 2 8,050.00 

Mühendislik ve Mimarlik Fakültesi 9 112,995.80 7 77,210.00 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 41,988.00 1 13,638.00 

Veteriner Fakültesi 2 20,000.00 8 73,193.67 

Ziraat Fakültesi 14 88,026.80 20 137,978.62 

Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 
- - 5 39,490.00 

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 
1 15,000.00 - - 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 14,976.00 - - 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 4 43,068.92 6 49,840.00 

Genç Meslek Yüksekokulu 2 11,000.00 1 7,500.00 

TOPLAM: 76 653,884.52 103 784,065.17 

 

 

 

 

 

Tablo 7.TÜBİTAK Proje sayıları 

 

Proje Kodu ve Adı Devam Eden Sonuçlanmış 
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1001 Araştırma Projeleri  1 2 

3001 Başlangıç-Ar-Ge Projeleri  5 - 

3501 Kariyer Projeleri 1 - 

1002 Hızlı Destek Projesi  1 - 

1601 Çağrı Programı Projesi 1 - 

TOPLAM 9 2 

 

 

Mezunlara yönelik olarak hangi konuları (mezunların; istihdam oranları ve istihdamın sektörel 

dağılımı, nitelikleri,  vb.) kapsamaktadır? 

Mezun Bilgi Sistemi aktif olup, mezun olan öğrencilerin kurumlara yerleşme durumlarına 

göre düzenli takip edilmektedir. Mezun öğrencilere yönelik sosyal medya platformları, mezun günleri 

düzenlenmesi, özellikle üniversitemizden mezun olup, başarılı yerlere gelmiş olan kişilerin kariyer 

günleri adı altında öğrencilerle buluşturulması planlanmaktadır. Dış paydaşlarla görüşülerek, 

öğrencilere bu kurumlarda staj ya da çalışma imkânlarının sağlanması; bu süre zarfında yapılması 

gereken ödemelerin bir kısmının üniversite tarafından projelendirilerek finanse edilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmaktadır. Bölgede kalarak çalışmaya devam edenlerin iş kurma aşamasında bir miktar 

finansal destek şeklinde teşvik sistemi üzerinde çalışılmaktadır. 

 

Kurumsal iç ve  dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler nasıl ve  hangi sıklıkta toplanmaktadır? 

Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler yılda bir defa düzenlenen faaliyet 

raporlarından toplanmaktadır. Faaliyet raporları bazı özel dönemlerde yılda iki sefer de 

düzenlenebilmektedir.  

 

Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin güvenliği ve 

üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği (somut ve objektif olması) nasıl sağlanmaktadır? 

Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin 

güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği (somut ve objektif olması) fiziki arşiv 

ve elektronik yedekleme ile sağlanmaktadır. 

 

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi 
 

Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterleri 

belirlenmiş midir? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 
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Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği nasıl güvence altına 

alınmaktadır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

Kamuoyunu Bilgilendirme 
 

Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme 

faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla 

paylaşmakta mıdır? 

2015 KİDR’inde belirtildiği şekli iledir. 

 

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği nasıl güvence altına 

alınmaktadır? 

2015 KİDR’unda belirtildiği şekli iledir. 

 

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği 
 

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

özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlamış mıdır? 

Üniversitemizin, kalite güvencesi sistemi, mevcut yönetim ve idari sistemi, yöneticilerinin 

liderlik özellikleri ve verimlilikleri üniversite yönetimi tarafından ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak 

şekilde tasarlanmıştır. Kalite yönetimi yaklaşımları, öğrencilerin memnuniyeti, akademik ve idari 

personelin farkındalık eğitimleri öğretim kalitesi ve araştırma faaliyetleri ile ilgili gelişmelerin, 

eğilimlerin anlaşılmasına ilişkin göstergeler sağlanmıştır. Kurumumuzun amaç, hedef, gösterge ve 

faaliyetleri ile sonuçlarının, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanması 

amacıyla her yıl hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan idare faaliyet raporunda üst yöneticinin iç 

kontrol güvence beyanı ile üst yöneticiler sahip olunan bilgi ve değerlendirmelerin doğruluğunu beyan 

etmektedirler. Üniversitenin iç denetim birimi her yıl yapılan denetim programları çerçevesinde 

üniversitenin akademik ve idari birimlerinde belirlenen konu ve alanlara göre denetim 

gerçekleştirmektedir. Ayrıca dış denetim kapsamında da Sayıştay Başkanlığı tarafından yıllık 

denetimler gerçekleştirilmektedir. Hesap verebilirliğe ilişkin daha etkin politika geliştirme noktasında 

ise düzenli ve katılımcı anlayışla organize edilen toplantılar gerçekleştirilmekte olup, söz konusu süreç 

üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini benimsemiş olan Üniversitemiz 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda öngörüldüğü üzere kaynakların etkili, verimli ve 

ekonomik kullanımı ve yönetim bazında, çalışanlarıyla bir bütün olarak ekip anlayışı içerisinde 

belirlenen hedeflere ulaşılmayı amaçlamıştır. 
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Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan 

edilmiş politikası var mıdır? 

Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik 

politikaları 2013-2017 Stratejik Planı’nda ve Yıllık Performans ve Faaliyet Raporları’nda belirtilmiş 

ve söz konusu raporlar üniversitemizin web sayfasında da kamuoyuna ilan edilmiştir. 

 

F. BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE 

İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI 

 

Kurumun Program Kapsamındaki Amaç, Hedef ve Faaliyetler 
 

Üniversitenin misyon, vizyon, amaç, ve hedefler ile bunların zaman içinde nasıl değişeceğinin 

detaylı olarak açıklanması 

Bingöl Üniversitesi’nin misyonu, bilimsel prensipler çerçevesinde, bilim insanı olma 

düşüncesinden ayrılmadan, sürekli sorgulayan, araştıran, değişime ve gelişime inanmışlık duygusu 

içerisinde, çevresi ve toplumuyla işbirliği yapan, ideal bir nesil ve ideal bir toplum oluşturma gayreti 

içinde, gelişimde lider olmayı amaçlamış bir üniversitedir. Bununla birlikte bilimsel araştırma,  

nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyi 

ilke edinmiş bir misyon üstlenmiştir.  Ayrıca “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında pilot 

üniversite seçilmesiyle üstlendiği yeni misyon bağlamında özellikle il, bölge ve ülke ekonomisine yön 

veren inovasyon bazlı genç ve dinamik olmayı hedeflemiş ve akademik gelişim perspektifini 

sahiplenmiştir. 

Bingöl Üniversitesi’nin vizyonu ise, öncelikle bilimsel faaliyetleriyle birlikte, içinde 

bulunduğu toplumun gerçeklerinin farkında ve değerleriyle barışık olarak toplumla güçlü ilişkiler 

kuran, bölgesel kaynakları en ideal biçimde kullanıp sürdürülebilir kalkınmayla birlikte insan odaklı 

rekabet gücünü artıran, yükseköğretimde çağın gereklerine yönelik adımlar atan, bilimsel değerleri 

kendine rehber edinen ve özümseyen, bununla birlikte “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında 

öncü, il, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunan, proje işbirlikleriyle bölgesinde lider bir 

üniversite olmaktır.  

Ekonomik Yönden Kalkınma Süreci 

Hızlı bir küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüz ekonomi dünyası, kendisine etki eden 

temel faktörler (ekonomik, sosyolojik, teknolojik vs.) vasıtasıyla artık bir köy haline gelmiştir. Daha da 

önemlisi küreselleşme, aynı zamanda, temel etkenler ile birlikte firma-sektör-bölge-ülke 

rekabetçiliğini de üst düzeye çıkarmıştır. Küreselleşme süreci ile birlikte başlayan yeni dönemde 
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sınırlar arası ekonomik ilişkiler ve uluslararası ekonominin entegrasyonu büyük ölçüde güçlenmiş; 

üretim girdilerinin, mal ve hizmetlerin akışkanlığındaki artış, dünya ekonomisindeki ekonomik 

bağlantıların genişleyip aynı zamanda derinleşmesine yol açmıştır. Doğal olarak bu durum ülke, bölge, 

kent, sektör ve firmaların hem rekabetçilik yapılarını hem de buna bağlı olarak geliştirdikleri 

stratejilerini önemli oranda olumlu ya da olumsuz yönde etkilemiştir. Dolayısıyla sürdürülebilir 

rekabet avantajı elde edebilen ulus-bölge-şehir-kırsal alanlar ekonomik olarak hayatta kalabilmekte ve 

var olma yarışını sürdürebilmektedirler. 

Rekabette ayakta kalabilmenin en büyük şartı strateji geliştirebilme yeteneğidir. Bilindiği gibi 

strateji insanlık tarihi kadar eski bir kavram olup savaş sanatında yüzyıllardır kullanılan bir yöntemdir. 

Nitekim savaşlar stratejiler ile kazanılır. Diğer bir ifade ile artık ekonomik savaşlar da stratejiler ile 

yürütülmektedir. Bu bağlamda, rekabetçi bir konuma yükselmek bu vesile ile sektörel ve bölgesel 

kalkınmayı (kırsal kalkınmayı) gerçekleştirmek stratejiler vasıtası ile mümkün hale gelmiştir. 

Strateji ve stratejilere bağlı olarak sektörel rekabetçilik, firma stratejilerinde (küresel ve yerel) 

önemli bir gündem maddesi teşkil ettiği gibi, bu durumun bölgesel kalkınma planlarına da yansıdığı 

görülmektedir. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB)’ne üye ülkeler ve 

gelişmekte olan ülkeler stratejik planlama çalışmalarının odak noktasına rekabetçiliği koymaktadırlar. 

Ülkemiz özelinde incelendiğinde ulusal planlamaya geçiş serüvenimizin gelmiş olduğu son 

aşama olarak değerlendirilen stratejik planlama ve stratejik yönetim 2000’li yıllardan sonra 

yaygınlaştırılmaya ve uygulanmaya başlamıştır. Nitekim Lizbon Kriterleri ile de kabul etmiş 

olduğumuz Rekabete Dayalı Ekonomik Kalkınma Politikası ile birlikte gerek AB’ne üye devletler 

gerekse ülkemiz açısından rekabetçilik yaklaşımı ekonomik kalkınmaya yönelik stratejik planların 

mihenk taşını oluşturmaktadır. 

Ekonomi boyutu dikkate alındığında kalkınma çalışmalarının esası bir stratejik master plan 

çerçevesinde hazırlanan programın ilk halkasını oluşturan teşhis-araştırma-analiz çalışmasına bağlı 

olarak alansal varlık araştırması yapmak; daha sonra öngörülen sektörün ve buna bağlı alt sektörlerin- 

tarif edilen ürünlerin uluslararası rekabetçilik düzeylerinin tespitinin gerçekleştirmesi, değer 

analizlerinin yapılması ve buna bağlı sürdürülebilir yeni ekonomik kalkınma modellerinin 

geliştirilmesi üzerine kurulmuştur. 

 

 

Bu programda, havza jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik ve ekonomik anlamda kullanılabilir. 

Bu çalışmada havza terimi hidrografik ve jeomorfolojik anlamda değerlendirilmiş. Bu bağlamda, uzun 

vadede bölgesel kalkınmayı sağlamaya dönük kısa ve orta vadeli ana ve alt çalışma başlıkları 

aşağıdaki gibi belirlenmiş ve bu başlıklara yönelik yapılan kurum içi çağrılar dahilin de gelen öneriler 

doğrultusunda programa yönelik öncelikli amaç, hedef ve kapsamlar kısaca aşağıda sunulmuştur: 

A. Arıcılık ve Arı Ürünleri 

A1) Detaylı Bal Analizlerinin Yapılarak Bingöl Balının Standardize Edilmesi,  
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Sertifikalandırılması ve Coğrafi İşaretleme ile Tescillenmesi 

Öneri kapsamında, öncelikle Bingöl yöre havzalarında uzmanlarca tespit edilmiş bitki flora 

bölgelerine kovanların yerleştirilmesiyle içeriği zengin organik  bal üretilmesi planlanmıştır. Üretilen 

bu ballarda hem Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği kapsamındaki analizler ve hem de AR-GE amaçlı 

daha kapsamlı analizler yapılacaktır. Ayrıca yöredeki Arı Yetiştiricileri Birliği ile bir protokol 

çerçevesinde ilgili yörelerde arıcıların ürettiği bal numunelerinin alınması sağlanacak ve tarafımızdan 

üretilen organik bal (standart) ile arıcıların ürettiği tüm bal çeşitlerinin analizleri yapılarak 

karşılaştırılacak ve sonuçları paydaşlarla değerlendirilecektir. 

Çalışmalara mevcut alt yapı donanımları güçlendirilecek merkezi araştırma laboratuvarında 

başlanacaktır. Bölgede üretilen balların özelliklerinin belirlenmesinin yanında bölgenin ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek ulusal ve uluslararası standartlara uygun,  sadece bu alanda hizmet verecek Bal 

Analiz Laboratuvarının veya Bal Analizi Mükemmeliyet Merkezinin kurulması, akredite edilmesi, 

Bingöl balının standardize edilmesi, sertifikalandırılması ve coğrafi işaretleme ile tescillenmesi 

amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, Bingöl balının yanında ülkemizde farklı yörelerde üretimi yapılan 

ballara yönelik yeni standardizasyon parametreleri (markörleri) geliştirilmiş olacaktır. 

Bingöl Üniversitesi koordinatörlüğünde,  Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl İl Koordinatörlüğü, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği ile IPA-2 proje çağrısı 

kapsamında bu alana yönelik proje hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca Doğu Anadolu Proje 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ da (DAP) bu kapsamda alt yapıya yönelik destek verecektir.   

A2) Ana arı üretimi ve arı ile ilgili ürünlerin (propolis, polen, arı sütü, arı zehri) üretimi 

ve kapasitelerinin artırılması, 

A3)Arı ürünlerin alternatif tıpta kullanımına yönelik çalışmaların geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması 

Arı ürünlerinin tedavi amacıyla kullanıldığı ve alternatif  bir tedavi yöntemi olan api-air (arı 

havası) ülkemizde sınırlı sayıda uygulama merkezi bulunmasına karşın arıcılık ürünlerinin yoğun bir 

şekilde üretildiği bölgemizde bulunmamaktadır. Kurulması planlanan bu alternatif pilot merkez, 

bölgedeki müteşebbislere örnek olacak ve yaygınlaştırılarak yeni istihdam alanları oluşturulacaktır. 

A4) Arı Hastalıkları 

Bu çalışma ile Bingöl ili ve bölgedeki bal arısı (Apis mellifera L.) zararlıları ve hastalıkların 

[Varroa zararlısı, Nosema, Amerikan Yavru Çürüklüğü (Y.Ç), Avrupa Y.Ç, Kireç ve Koloni Çökme 

hastalığı vb.] mücadelesinde yeni tedavi yöntemlerinin belirlenmesi, hastalık ve zararlılardan oluşan 

kayıpların en aza indirilmesi ve ekonomik katkı sağlanması planlanmaktadır. 

A5) Arı-Arılıkların Islahı ve Coğrafi İşaretleme İle Tescillenmesi, Bölgeye Uygun Arı 

Kovanı ve Peteklerinin Geliştirilmesi  

Arılıkların ıslahı ile ilgili planlanan çalışmada; bölgeye uyum sağlayabilecek farklı arı türleri 

(İtalyan Bal arısı, Carniola Bal Arısı, Kafkas Bal Arısı, Anadolu Bal Arısı vb.) seçilecek ve bunlar 

arasında bölge şartlarında kışlama yeteneği ve verim (bal, polen, propolis ve arı sütü vb.) açısından en 
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uygun olan tür belirlenecektir. 

Mevcut kullanılan arı kovanları çam ve gürgen ağaçlarından yapılmakta olup, bu tip 

kovanların tercih edilmesindeki nedenler arasında; uzun süre kullanılabilir, dayanıklı olması ve bazı 

zararlıların olumsuz etkisini önlemesidir. Bu özelliklerin yanı sıra; hafif, ergonomik, ucuz, daha uzun 

ömürlü ve kışlama sırasında arıyı dış faktörlerden (iklimsel olumsuzluklar vb) koruyabilecek yeni 

kovan tiplerinin tasarlanması planlanmaktadır. 

A6)Alternatif Arı Besleme Ürünlerinin Geliştirilmesine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları   

Geleneksel besleme uygulamalarında; yaz aylarında arının ürettiği balın yaklaşık 1/3 lük bir 

kısmı arının kışın beslenmesi amacıyla kovanda bırakılmaktadır. Bu kaybı önlemek ve verim artışını 

sağlamak amacıyla, ticari arı yemi şurubu kullanılmaktadır. Bu bağlamda, arı besini olarak kullanılan 

ürünler sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada, özellikle kış aylarında arının daha dayanıklı olmasını 

sağlayacak, ekonomik, içeriği zengin alternatif arı besleme ürünlerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. 

 

B. Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin (Özellikle Endemik) Tespiti ve Değerlendirilmesi 

B1) Bingöl İl Florasının Belirlenmesi 

 Doğu Anadolu bölgesi, iklim kuşaklarının geçiş alanlarında bulunması ve yüksek dağ 

silsilelerinin burada birbirine kavuşmasından dolayı ihtiva ettiği bitki türleri bakımından büyük 

farklılıklar göstermekte ve birçok taksonomik ve floristik problemler içermektedir. Bu gayeye uygun 

olarak ve eldeki kayıtlara göre yeterince araştırılmamış olan alanlardan birini teşkil eden Bingöl ili ve 

çevresinin araştırma alanı olarak seçilmesi oldukça ilgi çekicidir. Sistematikçiler tarafından yeterince 

araştırılmamış olan bölgenin floristik yapısının detaylı olarak araştırılması ülkemiz biyoçeşitliliğine 

önemli katkı sağlayacaktır. Bölge florasının tespitine katkı sağlayacak bu çalışma büyük önem arz 

etmektedir. Bu çalışmaya paralel olarak kısa vadede arıların bal özütü almak için en çok ziyaret 

ettikleri bitkiler tespit edilecektir. 

 

B2) Bal Kalitesine Etki Eden Bitki Bileşenlerinin Tespit Edilmesi 

Bu çalışmada Bingöl’ deki bazı havzalardan elde edilecek bal, propolis ve polen gibi arı 

ürünlerinin ve bu ürünlerin elde edilmesinde ana kaynaklardan birisi olan bitki florası içerisinden 

seçilecek olan bitkilerin içermiş oldukları; İkincil metabolitlerin kantitatif analizi, saflaştırılması, 

kimyasal yapı karakterizasyonları çalışmaları yapılacak elde edilecek bulgular bal analizleri 

sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Belirlenecek bitkilerden B4 ve C2 iş 

paketlerinde (bitki ıslahı ve bal ormanları) yararlanacaktır. 

Bu kapsamda özel bir laboratuvar, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi iş 

birliğiyle TAGEM kapsamında gıda tarım ve hayvancılık bakanlığına sunmuştur. Proje kapsamında 

süper kritik akışkan yöntemiyle bitki bileşenlerini ayrıştıracak portatif tam otomatik endüstriyel 

ekstraksiyon cihazı geliştirilecek ve bir tanesi üniversitemize kurulacaktır. 
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B3) Ekonomik Değeri Yüksek Doğal Bitkilerin Tespiti, Yetiştirilmesi ve İleri Teknolojik 

Yöntemler ile Bitki Esaslı Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi  

Bu çalışmada, katma değeri yüksek, sağlık, gıda ve parfümeri ve diğer alanlarda 

kullanılabilecek bitkilerin tespit edilmesi, yetiştirilmesi, kullanılabilir droglarının hazırlanması ve yeni 

formlarının geliştirilmesi ve pazarlanabilir hale getirilmesi, ilaç hammaddesi olabilecek bileşiklerin saf 

halde elde edilmesi ve bu saf maddelerin biyolojik aktivite testlerinin yapılarak kullanılabilir hale 

getirilmesi amaçlanmıştır.  

 

B4) Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Islahı, 

Çoğaltılması ve Kültür Ortamına Adaptasyonlarının Sağlanması 

Bu çalışma kapsamında ekonomik değere sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin in vitro ıslahını 

gerçekleştirmek, ıslah edilen bitkilerin kitlesel üretilmesinde yeni biyoteknolojik metotların 

geliştirilmesi ve bu bitkilerin kültür ortamına hızlı adaptasyonları sağlanarak yaygın bir şekilde 

tarımının başlatılması planlanmaktadır. Üretilen bitkisel materyaller direkt olarak kullanılabileceği 

gibi, sanayi ham maddesi olarak kullanılarakda bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

 

C. Genel (A ve B Başlıklarının İkisi İle İlgili ve diğerleri) 

C1.  

a) Mevcut Potansiyellerin Belirlenmesi, Coğrafi Bilgi Sitemi İle Elde Edilecek 

Bulguların Haritalanması ve Veri Tabanlarının Oluşturulması,  

Bu çalışmada tarım ve havza bazlı kalkınma için mikro-havzalar belirlenecektir. Belirlenen bu 

havzaların mevcut durum analizi, alansal varlık analizi, Bingöl ili için  örnek bir pilot havza kalkınma 

planının oluşturulması (büro çalışmaları, sor-sap-çöz çalışmaları ile bölge halkının sorunlarının 

belirlenmesi, arazi çalışmaları, veri tabanı oluşturulması, haritalama, anket çalışmaları, raporlama, 

maliyet analizleri) planlanmaktadır. 

b) İklim Haritalarının Çıkarılması,  

Bu çalışma kapsamında, Bingöl ilini alansal olarak temsil edebilecek nitelik ve sayıda kırsal 

yerleşim bölgelerinde iklim istasyonlarının kurulması ve elde edilen verilerin haritalanması 

yapılacaktır. Bu istasyonlarda başta sıcaklık, yağış, rüzgar ve nem sensörleri olmak üzere gerekli 

meteorolojik sensörler monte edilecek ve uzak masaüstü bağlantısı sayesinde anlık olarak iklim 

verileri takip edilecek olup, program kapsamında yürütülecek olan A ve B ana başlıklar kapsamındaki 

çalışmalarda iklim verilerinin de kullanılacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, belirli bir bölgeye ait 

bitki türlerinin (özellikle endemik) ve yine o bölgedeki arı, küçük ve büyükbaş hayvanların iklim 

isteği tespit edilecektir. 

c) Bal üretimi için havza bazlı coğrafi potansiyelin belirlenmesi  

Bu proje ile Bingöl ilinde bal üretimi için havza bazlı coğrafi potansiyelin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. İlk aşamada jeomorfolojik ve hidrografik özellikler ile arıcılık faaliyetleri birlikte 
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değerlendirilerek ana ve alt havzalar oluşturulacaktır. Bu havzalarda bal-üretimini (arıcılık faaliyetleri) 

etkileyen jeomorfolojik, hidrografik faktörler, toprak, su, bitki örtüsü özellikleri ve beşeri faktörler 

belirlenecektir. 

 

C2. Bal Ormanları ve Arı Meralarının Oluşturulması 

Bu çalışma kapsamında arıcılığın yoğun olarak yapıldığı çevrelerde özellikle bitki örtüsü 

bakımından zayıf ve çiçeklenme süresi kısa süren alanlar belirlenecektir. Bu alanlara arıların en çok 

ziyaret ettiği ve çiçeklenme zamanları farklı olan ve alana kolay uyum sağlayabilecek bitkilerin ekim 

ve dikimi yapılarak, alanın florası ve özellikle de arıların en fazla nektar alabileceği farklı bitkilerle 

zenginleştirilmesi sağlanarak birim alandan daha fazla ve daha kaliteli bal elde edilmesi sağlanacak ve 

bölgedeki gezgin arıcılığın azalmasına da katkısı olacaktır. 

 

C3. Bilişim Teknolojilerine Dayalı Destek Hizmetleri 

Bu çalışma kapsamında, program çerçevesinde belirlenmiş iş paketleri için gerekli bilgisayar 

temelli teknolojik destekler sağlanacak. Ayrıca, web tasarımı yapılarak bilgi paylaşımı yapılacak olup 

elde edilecek bulguların uzaktan erişimine imkan verecek şekilde dizaynı ve gerekli yazılımların 

geliştirilmesi sağlanacaktır.  

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimlerin web tabanında verilmesi sağlanacaktır. Coğrafi 

Bilgi Sistemi (CBS) ile yapılamayacak çalışmalara destek sağlanması, program kapsamında seminer, 

çalıştay ve konferanslarda gerekli alt yapı desteklerinin sağlanması gibi çalışmalar yapılacaktır.  

 

D) Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Modelleri Oluşturulması, 

Bu çalışma kapsamında, üniversitenin ihtisaslaşmasına katkı sağlayacak kırsal kalkınma 

modellerinin ortaya konulması, bal borsası, bal ekonomisi, bal pazarlaması, bal tüketici pazarı, arıcılık 

faaliyetlerinin ekonomik analizi, sürdürülebilir çevre eğitimi, tarım- gastronomi turizmi, tersine göç, 

arıcıların yaşam standartlarının tespiti ve iyileştirilmesi vb konularında alt paketler çalışılacaktır. 

 

E) Havza Bazlı Öne Çıkacak Ürünler İle İlgili Diğer Çalışmalar 

 Arı ve arı ürünleri ile ekonomik değeri yüksek bitkiler ana iş paketleri dışında 

çalışmaların yapılacağı her bir havza/mikrohavzada havza bazlı öne çıkacak diğer ürünlerle ilgili söz 

konusu havzalarda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunabilecek çalışmalar yapılacaktır (Örneğin; et ve 

süt ürünleri, yaş-kuru sebze ve meyveler, tarla bitkileri, bağcılık, küçük baş hayvancılık  vb.) 

 

 

Kurum Amaç ve Hedeflerini Bölgenin İhtiyaçları İle İlişkilendirilmesi 
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Bingöl Üniversitesi’nin ana amacı nitelikli Ar-Ge çalışmaları, eğitim öğretim faaliyetleri ile 

bulunduğu ilin, bölgenin ve en nihayetinde ülkesinin kalkınmasına katkı sağlamak, çevre 

üniversitelere rol model olmak ve kalkınma modelleri ortaya koymaktır. 

Bu kapsamda Bingöl Üniversitesi’nin ana amaçları bölgenin ihtiyaçlarının çözümlenmesi ile 

örtüşmektedir. Bölgenin ihtiyaçlarının analiz edildiği bir önceki başlıkta birçok sorun alanı tespit 

edilmiştir. Bu sorunlardan bir kısmının yapısal sorunlar olduğu, bunu üniversite tarafından 

çözülmesinin mümkün olmadığı ve bu sorunların ancak devlet politikası ile çözüme 

kavuşturulabileceği aşikardır. Bununla beraber kalkınmada öncü olabilecek Bingöl Üniversitesi’nin 

amaçları ile bölge ihtiyaçları şu şekilde ilişkilendirilebilir: 

Amaçlar 

İhtiyaçlar 
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Detaylı Bal Analizlerinin Yapılarak Bingöl Balının 

Standardize Edilmesi,  Sertifikalandırılması ve Coğrafi 

İşaretleme ile Tescillenmesi 

X  X  X   

Ana arı üretimi ve arı ile ilgili ürünlerin (propolis, polen, arı 

sütü, arı zehri) üretimi ve kapasitelerinin artırılması, 
    X   

Arı Hastalıkları  X      
Arı-Arılıkların Islahı ve Coğrafi İşaretleme İle Tescillenmesi, 

Bölgeye Uygun Arı Kovanı ve Peteklerinin Geliştirilmesi  
       

Bingöl İl Florasının Belirlenmesi X  X     
Bal Kalitesine Etki Eden Bitki Bileşenlerinin Tespit Edilmesi       X 
Ekonomik Değeri Yüksek Doğal Bitkilerin Tespiti, 

Yetiştirilmesi ve İleri Teknolojik Yöntemler ile Bitki Esaslı 

Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi 

  X  X X X 

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Biyoteknolojik Yöntemler 

Kullanılarak Islahı, Çoğaltılması ve Kültür Ortamına 

Adaptasyonlarının Sağlanması 

  X  X X X 

Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Modelleri 

Oluşturulması 
    X  X 

Havza Bazlı Öne Çıkacak Ürünler İle İlgili Diğer Çalışmalar X  X   X  

 

İlimizde Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin kurulmasının ve varlığının temel nedeni 

hayvancılığın ve arıcılığın yoğun yapıldığı bölgedeki var olan sorunlara bilimsel bilgiler ışığında 

çözüm üretmek ve ideal bir yetiştiriciliğin yapılmasına rehberlik etmektedir. Bu amaçla ihtisaslaşma 

programı çerçevesinde bölgenin ihtiyaç ve beklentilerinin büyük bir kısmına çözüm oluşturmaya 

yönelik projeler yapılması ve hayvancılık sektöründe her yönden göreceli pozitif bir artışın 

oluşturulması üniversitemizin ana hedefi olacaktır.  

 

İhtisaslaşacak Alan(lar)da Yetkin İnsan Kaynağı Kapasitesi Analizi  

Proje ile ilgili İktisadi ve İdari Bilimler, Veteriner, Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, 

Ziraat, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Meslek Yüksekokullarının ilgili bölüm ve programları 
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bulunmaktadır. Öte yandan proje ile ilgili üniversite bünyesinde kurulan ve faal olarak çalışan 

araştırma ve uygulama merkezleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Arıcılık Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi, Deneysel Araştırmalar Merkezi, Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Merkezi Laboratuvar Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma 

ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Bingöl ve Yöresi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tarımsal Araştırma ve 

Uygulama Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Pilot Üniversite 

Koordinasyon Merkezi 

Öte yandan projenin yürütülmesi esnasında Yeni Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin 

kurulması da söz konusu olacaktır.  

Yukarıda belirtilen fakülte, yüksekokul ve araştırma merkezlerinde ihtisaslaşılacak alanlarda 

uzman öğretim elemanları mevcuttur. Projenin yürütülmesi aşamasında ihtiyaç duyulan alanlarda yeni 

öğretim elemanları alınması gerekmektedir. Bununla birlikte ihtisaslaşılacak alanlarda uzman ve 

teknik personel ihtiyacı olacaktır. İhtiyaç duyulan alanlarda yeterli eleman olmadığı takdirde hizmet 

alımı yoluyla eleman temin yoluna gidilecektir. İlgili mevzuatlar çerçevesinde mevcut veya mezun ön 

lisans, lisans veya lisansüstü öğrencilerden yararlanılacaktır. Paydaşlarımızla yapılacak ortak 

çalışmalarda paydaş kurumların personellerinin de destek vermesi beklenmektedir. Ayrıca 

ihtisaslaşma alanıyla ilgili konularda uzman olan bölge üniversitelerindeki öğretim elemanları da proje 

kapsamında yararlanılacaktır.  

 

Profesör Doçent  
Yardımcı 

Doçent 

Okutman Uzman Araştırma 

Görevlisi 

Öğretim 

Görevlisi 

18 18 44 0 2 72 5 

 

 

İhtisaslaşılan alan dışında faaliyet gösteren diğer birimler sürece nasıl dahil edileceğinin ve bu 

birimlerdeki insan kaynaklarının ihtisas alanına yönelik faaliyetlere kendi uzmanlık alanlar 

bazında katkısı nasıl sağlanacağının açıklanması 

 

İhtisaslaşılacak temel alanlar dışında analiz konularında Kimya ve Biyoloji bölümü, gıda 

analizleri ve ürün çeşitleri alanlarında Gıda Mühendisliği, Coğrafik bilgi alanında Coğrafya bölümü ve 

Coğrafik Bilgi Sistemi, Uygulama ve Araştırma Merkezi, örgütlenme, pazarlama ve markalama 

çalışmalarında Işletme, İktisat, Psikoloji, Sosyal Hizmetler ve Sosyoloji Bölümleri, bitki florası 

belirlenmesi ve analizleri vb. alanlarında Kimya, Biyoloji, Botanik bölümü öğretim elemanları veya 

bu alanlarda çalışmış öğretim elemanları, ihtisaslaşılacak temel alanlarda uzmanlığı  istatistik ve 



 

 
52 

 

 [Bingöl Üniversitesi- Kurum İç Değerlendirme Raporu] [(Nisan-2017)]  

sayısal yöntemler alanında uzman olan öğretim elemanları, ihtisaslaşma alanıyla ilgili 

karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi, risk yönetim mekanizması, geri besleme mekanizması 

tanımlanması ve sahadan elde edilen verilerin analiz ve yorumlanmasında katkıları olacaktır.  

 

Kurum çalışanlarının Programa yönelik farkındalığının oluşturulması için yürütülecek 

faaliyetlerin anlatılması 

Pilot Üniversite seçilmesiyle birlikte zaman kaybetmeden başta kurum çalışanları olmak üzere 

iç ve dış paydaşlarla proje tanıtımı yapılmış, yapılabilecek çalışmalar, işbirlikleri, ilgili alanda yeni 

misyon farklılaşması vb. gibi konular tartışılmıştır.  

Programa yönelik farkındalığın artırılması için Bingöl Üniversitesi Merkezi Kütüphanesinde 

sadece Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma ile ilgili özel bir departman açılacaktır. 

Üniversitemiz senato üyeleri, stratejik plan hazırlama komisyonu, üniversitemiz ilgili 

alanlardaki dekan ve müdürlerle, ihtisaslaşılacak alanla ilgili bütün öğretim elemanlarıyla toplantılar 

düzenlenmiştir. Pilot Üniversite Koordinatörlüğü kurularak (PİKOM) Web sayfası tasarım aşamasında 

olup yapılacak bütün çalışmalar buradan bütün personelimize ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Proje ile 

ilgili farkındalık olmak üzere basın-yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünce yerel medya üzerinde 

sıklıkla haber yapılmaktadır. Bundan sonraki süreçte başta üniversitemiz senatosu olmak üzere bütün 

birimlerimize yürütülecek faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.  

 

Kurumun Program kapsamında mevcut mali kaynaklarının (kendi kaynakları) ve potansiyel 

mali kaynaklarının (diğer kaynaklar) kullanım stratejisinin açıklanması 

Üniversitemizin program kapsamında kullanabileceği öz kaynaklar oldukça sınırlıdır. 

Üniversitemiz BAP birimi tarafından bölgesel kalkınmaya yönelik projeler ve bu kapsamda lisansüstü 

tez projeleri öncelikli olarak desteklenmektedir. Proje kapsamında yapılacak olası işbirlikleriyle 

Kalkınma Ajansları (Fırat, DAKA, KUDAKA, SERKA) ve DAP gibi kurumlardan finansal destekler 

söz konusu olabilir. Pilot üniversite kapsamında ve öz kaynaklarımızın ihtisaslaşma alanında yukarıda 

detaylı olarak belirlenmiş amaç ve stratejik hedeflere ulaşmak için kullanılacaktır. 

 

Program Kapsamındaki Amaç ve Hedeflere Ulaşmak İçin İç-Dış Paydaşların Görev ve 

Sorumlulukların Tanımlanması  

İhtisaslaşma programı kapsamında, işlemlerin daha verimli ve sağlıklı yürütülebilmesi ve  

hedeflenen amaçlara başarı ile ulaşılabilmesi için kurumdaki işlemler PİKOM bünyesinde 

yürütülecektir. Koordinatörlük bünyesinde geçici olarak Yürütme Kurulu oluşturulmuş, üniversite 

senatomuzun onayına sunulacak resmi prosedürler ise en kısa sürede tamamlanacaktır. PİKOM 

Yürütme Kurulu; Rektör veya Yetkilendirdiği Rektör Yardımcısı, Rektör Danışmanları, Merkezi 

Araştırma Laboratuvarı, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi, Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Arıcılık 
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Uygulama ve Araştırıma Merkezi yöneticileri, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile Coğrafya 

Bölümü’nün projeler konusunda uzman temsilcileri ve çalışılacak alanda uzman diğer öğretim 

elemanlarından oluşturulmuştur. Program sürecinde ihtiyaçlar durumunda, daha sağlıklı ve verimli 

işlemlerin yapılabilmesi için gerekli durumlarda alt komisyonlar da oluşturulacaktır. Program 

kapsamında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılacak işlemler Yönetim Kurulunda veya alt 

kurullarda görüşülecektir. Kurum ve paydaş işbirliklerini geliştirmek, daha verimli bilgi transferi ve 

uygulama çalışmaları yapmak üzere iç ve dış paydaşlardan oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulması 

çalışması tamamlanmak üzeredir. 

İhtisaslaşma programı, kurumumuzda en üst düzeyde sahiplenecek ve Rektörlük makamınca 

her türlü destek sağlanacaktır. Program kapsamında gerekli insan kaynakları, fiziki altyapı Ar-Ge 

çalışmalarının yapılacağı laboratuvarları ve donanımları vb. ihtiyaçlar sağlayacaktır. Bölgesel 

kalkınmaya katkı sağlayacak yeni eğitim-öğretim programlarının açılması veya derslerin açılması 

sağlanacaktır. Farkındalık oluşturmak ve programa katkı düzeyini mümkün olan en üst düzeyde 

tutmak için kurum idari ve akademik personelleri ile öğrenciler sürekli bilgilendirilecektir. İhtiyaç 

duyulan yeni derslerin açılması sağlanacaktır. Lisansüstü başta olmak üzere mevcut veya mezun 

öğrencilerimizin de sürece katılması özendirilecektir. Enstitülerimiz, bölgesel kalkınma ve 

ihtisaslaşılacak alanda lisansüstü tez çalışmaları yapılmasını teşvik edecektir. Bu tez çalışmaları 

BÜBAP birimimiz tarafından öncelikli olarak finanse edilip desteklenecektir. Sürekli Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu alanda kurslar düzenleyecektir. Öğrenci değişim programları 

bünyesinde ihtisaslaşılacak programlarda benzer veya yakın uygulamaların olduğu başta yurtdışı 

olmak üzere öğrenci değişimleri için gerekli çalışmaları yapacaktır. 

Programın iç ve dış paydaşlarının görev ve sorumlulukları süreç içerisinde yapılacak 

protokollerle açık ve net bir şekilde belirtilecektir. İhtisaslaşma alanında üniversitemiz bünyesinde 

elde edilecek bilgi ve tecrübeler, bölgesel kalkınmada faydaya dönüştürülebilmesi için paydaşlarla 

sürekli paylaşılacaktır. Üretilecek bilgi, sahada paydaşlarla koordineli bir şekilde uygulamaya 

geçirilecektir. Uygulamada, paydaşlardan beklenen destekler ve yapabilecekleri işlemler protokollerle 

de belirlenecektir. Örneğin, arıcılık konusunda, biri Sayın Valimizin başkanlığında, Belediye 

Başkanımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ve diğer kurum amirlerinin de katıldığı, Arıcılar 

Birliği ve üyeleri ile çok geniş katılımlı toplantılar düzenlenmiştir. Bu alandaki bütün problemler 

tartışılmış, kurumumuzdan beklentileri alınmış, yapılabilecek işbirliklerinde kurumumuz ve arıcıların 

sorumlulukları tartışılmıştır. Süreç içerisinde Arıcılar Birliği yönetimi ile birkaç kez daha bir araya 

gelinmiş ve bu konuda kırsal kalkınmanın daha etkili yürütülebilmesi için yapılacak projelerde gerekli 

işbirlikleri ve diğer hususlar tartışılmıştır. Bundan sonra da söz konusu birlik ve diğer paydaşlarla 

sıklıkla bir araya gelinecek ve koordineli olarak çalışılacaktır. Oluşturulacak projelerde her kurum 

veya kuruluşun görev ve sorumlulukları protokollerde belirtilecektir. Örneğin, arıcılık konusunda, 

Üniversitemizde Ar-Ge çalışmaları, oluşturulacak havzalarda ayrı ayrı olmak üzere bal ve bitki 

analizleri, arı sağlığı ve hastalıkları, arı ıslahı vb. çalışmalar, bitki florası, endemik bitkiler belirleme 
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ve bunların fitokimyasal analizleri, çevre faktörleri ve analizleri, balın kalitesine etkileri, markalaşma 

için sertifikasyon çalışmaları, katma ve ekonomik değeri yüksek yeni ürün eldesi veya ürün 

geliştirilmesi, coğrafi bilgi sistemleri üzerinden haritalama çalışmaları vb. detaylı çalışmalar 

yapılacaktır. Bu çalışmalarda, oluşturulacak her havza için arıcılar arasından belirlenecek kişiler ise 

sürekli temsili numune (bal, bitki, su vb.) sağlama veya proje çalışanlarına destek verme, bölge ile 

ilgili rehberlik etme gibi sorumlulukları yüklenecektir.  

Orman İşletme İl Müdürlükleri arıcıların konaklama yerleri, ileride yapılması olası bal 

ormanlarının oluşturulması vb. konularda destek sağlayacaktır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü bal sağlığı, hijyen vb. konularında programlı olarak denetimlerde bulunacak, sorumluluk 

kapsamındaki diğer konularda gerekli desteği verecektir. Söz konusu kurum müdürü projeye her türlü 

desteğin verileceğini beyan etmiştir. Elde edilecek bulgular çerçevesinde oluşturacağımız Danışmanlık 

ve Eğitim Merkezlerimizde üreticilere sürekli eğitimler verilecektir. İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi’nde ilgili alanda uzman akademisyenler tarafından ekonomi ve pazarlama konularında 

destek sağlanacaktır. Bölgedeki kalkınma ajansları ve konu ile ilgili diğer paydaşlar ile de sürekli 

işbirliği içerisinde olunacak ve katkı alınacaktır. Programın geniş bölgesel çıktılarının alınması amacı 

ile diğer bölge üniversitelerdeki uzman öğretim üyeleri ile de işbirlikleri geliştirilecektir. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Keçi-Koyun Yetiştiriciler Birliği, Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliği, Et-Süt Kurumu Müdürlüğü küçükbaş hayvancılık kapsamındaki en önemli dış 

paydaşlarımız arasında olacaktır. Program kapsamında bölgedeki mevcut hayvan potansiyelinin 

tespiti, hayvan hareketlerinin kontrolü, hayvancılık destekleri, sahada hastalıklarla mücadele 

yöntemleri ve eğitim programlarının düzenlenmesinde Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 

görev ve sorumlulukları olacaktır. İl müdürü ile yapılan ikili görüşmede proje kapsamında her türlü 

desteğin verileceği hususunda fikir beyan edilmiştir. En önemli dış paydaşımız olan ve ilimizde 

faaliyet gösteren birlikler, öğretim üyelerimizin hayvan yetiştiricileri ile bir araya gelmesi, bütün 

yetiştiricilere ulaşabilme, fakülte ile yetiştiriciler arasında koordinasyonu sağlama noktasında görev ve 

sorumlulukları olacaktır. Proje kapsamında bölge üniversiteleri olmak üzere çevre illerdeki ilgili 

fakülteler dış paydaşlar olarak projeye dahil edilerek danışman veya araştırmacı desteği alınacaktır. 

Benzer işbirlikleri ihtisaslaşılacak diğer projeler kapsamında da yapılacaktır. Süreç içerisinde 

bölgedeki kalkınma ajansları veya kalkınma ile ilgili bütün kuruluşlar doğal paydaşlarımız olarak 

görülmektedir. Proje paydaşları ile oluşturulacak protokollerde her bir paydaşın görev ve 

sorumlulukları açık ve net ifadelerle belirtilecektir. 

 

Kurumun ilk 5 yılın sonunda ihtisas alanı temel alınarak kendini nerede gördüğünü (birim 

sayıları, akademik ve idari personel sayıları, öğrenci sayıları, mezun sayıları, akademik 

faaliyetler, Ar-Ge faaliyetleri, ulusal/uluslarası üniversite sıralamaları, bölge ilişkileri/işbirlikleri 

vb.)  anlatması  
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Üniversitemiz yeni yüklenmiş olduğu misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programını son derece 

önemsemektedir. Program sürecinde bölgesel kalkınmaya olumlu etki etmesinin yanında kurumsal 

gelişimimize de önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. İhtisas alanı temel alındığında ilk 5 yılın 

sonunda ulaşması beklenen düzey aşağıda verilmiştir. 

 

1) Üretilen bilgiler uygulamaya da dönüştürüleceğinden öğretim elemanlarının tecrübelerinin önemli 

ölçüde artması beklenmektedir. 

2) Üniversite ile diğer paydaşlar arasındaki ilişkiler daha da artacak ve bu işbirlikleri çok sayıda yeni 

projelerin yapılmasını sağlayacaktır. 

3) İdari personel sayıları Personel Daire Başkanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde yapıldığından projenin idari personel sayısına bir etkisi olacağı düşünülmemektedir. 

4) Üniversitemiz Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında öncü ve model olacaktır. Bu durum 

üniversitemize ayrı bir prestij ve itibar kazandıracaktır. Proje, ihtisaslaşma alanı başta olmak 

üzere nitelikli ve daha çok öğretim elemanının üniversitemizi tercih etmesi için önemli bir sebep 

olacaktır. Ayrıca, program bazında YÖK tarafından üniversitemize ilave akademik kadro tahsis 

edecek olması üniversitemizin akademik personel sayısında önemli bir iyileştirmeye sebep 

olacaktır. Bunun gerçekleşmesi üniversitemize eğitim-öğretim ve araştırma alanında önemli 

katkılar sağlayacaktır. 

5) Belirlenen hedeflere ulaşıldığında, bu alanda eğitim-öğretim almak isteyen ulusal ve uluslararası 

öğrenciler için bir merkez haline gelebilecektir. Öğrenci sayıları ve niteliğinde olumlu katkıları 

olacaktır. Öğrencilerimizin uygulamalı eğitimleri için gerekli altyapılar oluşturulacak ve daha 

nitelikli bir şekilde mezun olacaklardır. Özellikle bu alanda, öğrencilerimizin istihdamlarının 

kolaylaşması ve tercih edilmesi beklenmektedir. 

6) Üniversitemizin ihtisaslaşması ve yeni birim ve programların açılması ile 5 yılın sonunda öğrenci 

sayımızın 19000’i aşması, kurulduğundan itibaren toplam mezun sayısının 20000’i aşması 

beklenmektedir. 

7) Proje kapsamında belirlenen alanlarda modern ve donanımlı AR-GE merkezleri de 

oluşturulacağından bu alanda çalışacak araştırmacılar için bir merkez haline gelecektir. Diğer 

kurumlarda görevli araştırmacılarla işbirlikleri arttırılabilecektir. Araştırma faaliyetleri daha 

yoğun yapılacak ve bu çalışmalar üniversitemiz adresli yayın sayılarında nitelik ve nicelik olarak 

önemli artışa sebep olacaktır. Bu durum, üniversitemizin ulusal ve uluslararası üniversiteler 

arasındaki sıralamasına olumlu katkılar yapacağı beklenmektedir. Üniversitemiz, ilk kurulduğu 

yıllarda dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 10000’e bile giremezken 2016 yılında 5308’inci 

sıraya yükselmiştir. Araştırma performansında üniversitemizin hedefi, dünyada bulunan yaklaşık 

26000 üniversite arasında daha üst sıralara çıkmaktır. Beş yılın sonunda dünyada ilk 3000 

üniversite arasına, Türkiye’de ise 2006 ve sonrasında kurulmuş üniversiteler arasında ilk 10’a 
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girmek en önemli hedeflerimiz olup projenin bu amaca ulaşmasını kolaylaştıracağı 

düşünülmektedir. 

8) Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma veya ilgili diğer alanlarda üniversitemizde çalıştay ve 

sempozyumlar düzenlenecek, çok sayıda araştırmacının bölgeye gelmesi sağlanacaktır. 

9) Edinilecek tecrübe oluşturulacak altyapı ile birlikte üniversitemizdeki proje sayıları artacaktır. Dış 

kaynaklı proje sayıları arttırılacak ve üniversitemize daha fazla kaynak girdisi sağlanacaktır. 

10) Oluşturulacak Merkezlerde yapılabilecek analizler ve danışmanlık hizmetleri ile üniversitemizin 

döner sermaye gelirleri arttırılacaktır. 

  1. yıl 2. yıl 3. yıl 4. yıl 5. yıl 

Birim sayıları      

Akademik personel sayıları      

İdari personel sayıları      

Öğrenci sayıları      

Mezun sayıları      

Derslik sayıları      

Laboratuvar sayıları      

Akademik faaliyetler       

 Ulusal/Uluslararası Kongre      

Sempozyum      

Çalıştay      

Bilimsel yayın sayıları      

Ar-Ge faaliyetleri      

Ulusal/uluslarası üniversite sıralamaları      

Bölge ilişkileri/işbirlikleri      

Uluslararası destekli projeler      

Ulusal projeler      

Erasmus giden öğrenciler      

Erasmus gelen öğrenciler      

Yabancı uyruklu öğrenciler (lisans)      

Yabancı uyruklu öğrenciler (yükseklisans)      

Tarımla ilgili verilen eğitimler      

Hayvancılıkla ilgili verilen eğitimler      

Sertifikasyon ile ilgili verilen eğitimler      

 

Kurumun misyon farklılaşması ile bölge için sağlayacağı kısa, orta ve uzun vadedeki katma 

değerlerin (yeni açılan işyeri/sektör sayıları, istihdam oranındaki değişimler, mezunların 

bölgedeki istihdamı, vb.) açıklanması  

Üniversitemiz Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamında 

5 pilot üniversitesinden biri olarak belirlendikten sonra, misyon olarak da daha çok üniversite sanayi 

işbirliği merkezli, uygulama alanlarında çalışma yapan, saha analizlerini yerinde gözleyen ve bölgenin 

ekonomik olarak kalkınmasına yönelik faaliyetlerde bulunacak şekilde bir misyon farklılaşmasına 

gitmiştir. Bu durum kısa vadede:  

Bölgenin kırsal kalkınma ile ilgili potansiyellerinin harekete geçmesine, bölgenin alansal 

varlıklarının kısa sürede tespitine, üniversite sanayi işbirliğini daha da geliştirmesine, paydaşların 

hassasiyetlerinin dikkate alınmasına uygulama ağırlıklı akademik faaliyetlerin yapılmasına neden 
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olmaktadır. 

Orta vadede;  

Bölgenin kırsal kalkınma ile ilgili yeni modeler geliştirmesine, bölgenin alansal varlıklarının 

farkındalığının sağlanmasına, üniversite sanayi işbirliği ile ortak çalışmaların yapılmasına ve karşılıklı 

ilişkilerin gelişmesine, paydaşların bölgeye katkılarının artırılmasına, üniversite mezunlarının sahada 

daha çok istihdam edilmesine, üniversiteden mezun olan öğrencilerin daha çok sanayide iş 

imkanlarına kavuşacağına, yapılan akademik çalışmaların diğer bölge ve eğitim kurumlarına örnek 

teşkil edeceğine katkısı olacaktır. 

Uzun vadede ise;  

Bölgenin kırsal kalkınma ile ilgili geliştirilen yeni modelerin başka alanlarda kullanılmasına, 

dışarıdan daha çok turist ve ziyaretçinin bölge gelmesine, üniversite sanayi işbirliği diğer bölgelere de 

uygulanabilirliğine, ticari sektör ve eğitim kurumlarının uzun dönem ilişki içinde çalışma 

yöntemlerinin gelişmesine, paydaşların bölge ekonomisine daha çok katkı sunmasına, üniversite 

mezunlarının sahada daha etkin rol almsına, bölgesel gelişme ile ilgili proje ve programların yurt 

içinde yaygınlaşmasına, yapılan akademik çalışmaların ekonomik değere dönüşmesine, patent, tasarım 

vb belgelendirmelerin daha da artmasını sağlayacaktır. 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

ÖLÇÜ 

BİRİMİ  

MEVCUT 

DURUM 

KISA 

VADEDE 

BEKLENEN 

(1-2. yıl) 

ORTA 

VADEDE 

BEKLENEN 

(3. Yıl) 

UZUN 

VADEDE 

BEKLENEN 

(4-5. yıl) 

Bölgede Yeni Açılan 

İşletme/İşyeri Sayısı 

Adet     

Bölgesel İhracat Değeri  ABD 

Doları 

10 milyon     

İhracatçı Firma Sayısı Adet     

Bölgesel Bitkisel Üretim 

Değeri  

TL 91039    

Bölgesel Hayvansal 

Ürünler Değeri  

TL 870129    

Organik Tarım Üretim 

Miktarı  

Ton Y.D.A.*    

Bölgenin İstihdam Oranı % 50.8    

Üniversite Mezunlarının 

İstihdam İçindeki Payı  

% 3    

İşsizlik Oranı  % 8    

Kadınlarda İşgücüne 

Katılım Oranı  

% 14    

Ortalama Eğitim Süresi  Yıl 6    

Bölgede Organik Tarımda 

Üretilen Ürün Çeşidi 

Adet 4    

Patent Başvuru Sayısı Adet     

Faydalı Model Başvuru 

Sayısı 

Adet     

Kamu/Özel Hastane 

Sayısı 

Adet 7/1    



 

 
58 

 

 [Bingöl Üniversitesi- Kurum İç Değerlendirme Raporu] [(Nisan-2017)]  

Kamu/Özel Hastane 

Yatak Kapasitesi 

Adet 627/31    

      

* Yok Denecek Kadar Az 

 

Kurumun Program Kapsamında Amaç ve Hedeflerine Ulaşmadaki Performans Göstergelerinin 

izlenmesi 

Her bir yıl için Program kapsamında belirlenen kurumsal gelişimi ölçen performans 

göstergeleri, başarı kriterlerinin açıklanması 

Her bir yıl içinde ihtisaslaşma programı kapsamında kurumsal gelişimi ölçebilecek performans 

göstergeleri ve ölçü birimleri, kurumun amaçları ve bölgenin ihtiyaçlarına bağlı olarak şu şekilde ifade 

edilebilir:  

PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜ BİRİMİ  

Kurumdaki Birim Sayıları Adet  

Derslik Sayısı Adet  

Laboratuvar Sayısı  Adet  

Öğretim Üyesi Sayısı Adet  

Öğrenci Sayısı (Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü) Adet  

İstihdam Olunan Mezun Sayısı Adet  

Bilimsel Yayın Sayısı Adet  

Araştırma Proje Sayısı Adet  

Büyükbaş hayvancılıkla ilgili verilen eğitim sayısı Adet  

Küçükbaş hayvancılıkla ilgili verilen eğitim sayısı Adet  

Arıcılıkla ilgili verilen eğitim sayısı Adet  

Pazarlama ile ilgili verilen eğitim sayısı Adet  

Markalaşma ile ilgili verilen eğitim sayısı Adet  

Örgütlenme ile ilgili verilen eğitim sayısı Adet  

Kişisel gelişim ile ilgili verilen eğitim sayısı Adet  

Sertifikasyon ile ilgili verilen eğitim sayısı Adet  

Verimlilik ile ilgili verilen eğitim sayısı Adet  

Mesleki eğitim ile ilgili verilen eğitim sayısı Adet  

 

Her Bir Yıl Kurumun Misyon, Vizyon Amaç Ve Hedeflerindeki Beklenen Değişimin İfade 

Edilmesi 

 2017 yılı, daha çok kurumun altyapı çalışmalarına ve mevcut durumunun tespit edilmesine 

yönelik faaliyetlerle geçmesi beklenmektedir. Her bir yıl, belirlenen hedeflere ulaşmak için somut 

performans göstergeleri takip edilerek gerçekleşme oranları tespit edilecektir. Böylelikle kurum beş 

yıllık gelişme süreci içerisinde önce alt yapıdan başlayarak, bölgeye tam teşekküllü hizmet veren, 

ürettiği bilgiyi program aracılığıyla bölgesel kalkınmada kullanabilecek öncü bir üniversiteye doğru 

gitmesi planlanmaktadır. 

 

Her Bir Yıl İçin Tanımlanan Faaliyetlerin Bölgedeki Beklenen Yaygın Etkisini Ölçmek İçin 

Kullanılacak Yöntem Ve Çıktıların Belirtilmesi 

 Her yılın sonunda yapılacak olan izleme faaliyetleri ile programın bölgedeki yaygın etkisi 
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ölçülecektir. Bu amaçla, kurum içi ve kurum dışı değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Belirlenen 

hedeflere dönük performans göstergelerinin gerçekleşme oranları belirlenecektir. Bu kapsamda, 

niceliği belirlemek için kurum için ihtisaslaşma alanı ile ilgili belirlenen hedeflere ait performans 

göstergeleri (öğrenci, öğretim elemanı, birim, program/bölüm, bilimsel araştırma, proje vb.) 

belirlenecektir. Kurum dışı paydaşların görüşlerinin alınması, ihtisaslaşma alanı ile ilgili kurum 

sayılarındaki değişimler, istihdam oranı, bütçe farklılaşmaları tespit edilerek değerlendirilmesi 

yapılacaktır. Ayrıca yıllara göre değişimler istatistiksel olarak analiz edilerek programın etkililiği 

belirlenmeye çalışılacaktır. Bütün bu faaliyetler, PİKOM bünyesinde bulunan “performans izleme 

ekibi” tarafından yapılacaktır.   

 

Kurumun Program Kapsamında Amaç ve Hedeflerine Ulaşmak için öngörülen bütçe  

 

Program faaliyetlerinin yıllara göre gerekçeleriyle planlanması ve bütçelendirilmesi üç ana 

faaliyet altında yapılmıştır. 

 2017 yılı 

(TL) 

2018 yılı 

(TL) 

2019 yılı 

(TL) 

2020 yılı 

(TL) 

2021 yılı 

(TL) 

Arıcılık ve Arıcılıkla İlgili 

Ar-Ge Çalışmaları 
4.390.000 6.640.000 2.145.000 2.150.000 2.170.000 

Tarım ve Havza Bazlı 

Kalkınma 
3.390.000 10.450.000 16.050.000 19.550.000 - 

Genel Toplam 7.708.000 17.090.000 18.195.000 21.700.000 2.170.000 

 

 

Kurumun Program İşleyişine Yönelik Kurumsal Yönetim Modeli 

 

Süreci yöneten ekibe ilişkin açıklamaların yapılması.  

Programı yönetecek ekip, Rektör veya Yetkilendirdiği Rektör Yardımcısı, Rektör 

Danışmanları, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ile Arıcılık Uygulama ve Araştırıma Merkezi yöneticileri, Ziraat Fakültesi, Veteriner 

Fakültesi ile Coğrafya Bölümü’nün projeler konusunda uzman temsilcileri ve çalışılacak alanda 

uzman diğer öğretim elemanlarından oluşturulmuştur. Program sürecinde ihtiyaçlar durumunda ve 

daha sağlıklı ve verimli işlemlerin yapılabilmesi için gerekli durumlarda alt komisyonlar da 

oluşturulacaktır. Program kapsamında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılacak işlemler 

Yönetim Kurulunda veya alt kurullarda görüşülecektir. Raporun daha önceki bölümlerinde de 

bahsedildiği gibi pilot üniversite olarak seçildiği tarihten itibaren zaman kaybetmeden paydaşlarla çok 

sayıda proje tanıtımı ve istişare toplantısı yapılmıştır. Kurum ve paydaş işbirliklerini geliştirmek, daha 

verimli bilgi transferi ve uygulama çalışmaları yapmak üzere iç ve dış paydaşlardan oluşan bir 

Danışma Kurulu oluşturulması çalışması tamamlanmak üzeredir. Üniversitemiz yukarıda ifade edilen, 
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PİKOM çerçevesinde yer alan ve alt başlıklarla belirlenen proje konularının uygulamalarında aktif 

olarak yer alacak ve bu süreci yönetecek ekibin akademik ihtisas alanlarına uygun olarak, projenin 

misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflediği amaçlara ulaşmak için bütün çalışmalarına devam 

edecektir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan fakülte ve yüksekokullarda PİKOM’un belirlediği proje 

ile ilgili alanlarda uzman öğretim üyeleri, aktif olarak ihtisas alanları esas olmak üzere projenin 

gerçekleşmesinde proje içi disiplin paydaşları arasında fikir alışverişi ve gerektiğinde konu uzmanı dış 

paydaşlarla sürekli çalışma işbirliği içinde olacaklardır. Projede yer alacak uzmanlar ekip çalışması 

ruhunu geliştirilerek projedeki sorumluluk alanlarını maksimum düzeyde yerine getirme disiplini 

içerisinde kendine düşen görevleri çalışma takvimine bağlı kalarak sürdüreceklerdir.  

 

 

Program kapsamında amaç ve hedeflere ulaşırken karşılaşılabilecek olası risklerin (mali, yönetsel, 

vb.) belirlenmesi; risk yönetim mekanizması ya da geri-besleme mekanizmasının tanımlanması.  

Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Projelerinin yürütülmesinde meydana gelebilecek mali 

riskler; merkezi idare tarafından sağlanan mali kaynakların yetersizliği, uluslararası finans ve siyasi 

risklerin ülkeye yansıması ile proje bütçelerinde oluşabilecek hatalar sayılabilir. Ayrıca üniversitenin 

kendi öz kaynak açısından yeterli bir bütçeye sahip olmaması, ilgili fakültelerin üretip ticari emtiaya 

dönüştürdüğü sektörel bir kazanç kalemin olmaması sebebiyle üniversitemiz dış paydaşların finansal 

kaynağına ihtiyaç duyduğu açıktır. 

Yönetim açısından oluşabilecek riskler ise proje ekibinde oluşabilecek eksiklikler, ekiplerin 

uyumlu bir şekilde belirlenememesi ve ekip ruhunun oluşmaması sayılabilir. Ayrıca kalkınma 

programına konu edilen projelerle ilgili olarak üniversitemizde güçlü bir yönetim tecrübesi olmadığı 

ifade edilmelidir. Şu ana kadar bu projelerle ilişkili olarak üniversite bazında kurumsal değil, kişisel 

akademik girişimlerle özel projelerin yürütülmesi söz konusudur. 

Üniversitemiz pilot üniversite projesi çerçevesinde DAP, Kalkınma Ajansları (Fırat, DAKA, 

KUDAKA, SERKA), STK’lar, ilgili resmi kurumlar ve buna benzer dış paydaşlar ile yoğun bir 

temas halinde olunması ve proje konularında söz konusu birimlerle finansal kaynak bağlamında 

işbirliği yapılması planlanmaktadır. YÖK tarafından tebliğ edilen pilot üniversite bütçesi de projeler 

açısından başlangıç itibariyle önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yönetsel açıdan ise mali 

konularda olduğu gibi dış paydaşların yoğun desteği aranacak, üniversitemiz bünyesine programa 

ilişkin akademisyenlerin kazandırılması sağlanacak ve proje konularında sektörel uzmanlıkları 

bulunan kalkınma ajansları ve danışmanların desteği alınacaktır. Her iki risk durumu da Bingöl 

Üniversitesi’nin sahip olduğu uzman insan kaynakları ile giderilecektir.  

 

 

Üniversitenin senato kararı ile ayrıca bir politika dokümanı hazırlaması beklenmektedir.  

KİD Raporu ve bu rapora entegre edilmiş olan pilot üniversite program raporunun yazımı 
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tamamladıktan sonra bu rapor çerçevesinde politika dokümanı ivedilikle oluşturulacak ve izleyen ilk 

senato toplantısında onaya sunulup hem kurum hem de kamusal anlamda ilan edilecektir.  

 

 

G. SONUÇ VEDEĞERLENDİRME 

KALİTE GÜVENCESİ 
 

Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını 

koruyabilmek üzere, birimler nezdinde kalite alt komisyonlarının oluşturulması, en alt birimden en üst 

birime kadar belirlenen hedeflerin ve bu hedeflere ulaşma yollarının düzenlenmesi, karşılıklı etkileşim 

kapsamında birimlerin düzenli olarak denetlenmesi, geri bildirimlerinin alınması ve değerlendirilmesi 

planlanmaktadır. 

Üniversitemizde kurumsal dış değerlendirme çalışmaları henüz yapılmamıştır. Toprak, Su, 

Bitki ve Gübre Analiz Laboratuvarı yetkilendirilmiştir. Bilimsel çalışmaların nicel ve nitel olarak 

kalitelerinin arttırılmasına yönelik teşvik edici faaliyetler yapılmaktadır.  

İç paydaşlar ve dış paydaşların kalite güvence sistemini katılımının sağlanacağı ortak 

platformlar oluşturulmuştur. İşverenler, meslek örgütleri, araştırma sponsorları ve diğer dış 

paydaşlarla kariyer günleri, teknik geziler, çalıştaylar düzenlenerek, geri bildirimler alınmakta ve 

kalite güvence sisteminde değerlendirilmektedir. 

 İhtisaslaşma programı çerçevesinde üniversitemizde yapılması planlanan projelerin büyük 

çoğunluğu çok yönlü projeler mahiyetinde olacaktır. Bu projelerde pazarlama, reklam, halka ürün arzı, 

yem çeşitliliğinin artırılması, alternatif yem üretimi, ürün çeşitliliği bölgede mevcut bitki florasının 

tespiti ve bunların hayvancılıkta kullanılabilirliği, hayvan yetiştiricilerin özellikle halk sağlığı 

açısından bilinçlendirilmesi gibi birçok alan olacaktır. İç paydaşlarımızın bu aşamalarda projede görev 

ve sorumlulukları olacaktır.  

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
 

Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde üniversitenin resmi 

web sitesinde Bologna süreci sayfasında (http://obs.bingol.edu.tr/oibs/bologna/) ilan 

edilmektedir.Programlarda yer alan derslerin AKTS değerleri, öğrencilerin ders kapsamında sınıf 

içinde ve dışında eğitim için harcaması gereken süre dikkate alınarak belirlenmekte ve web sayfasında 

ilan edilmektedir. Misyon farklılaşması bağlamında bazı derslerin eklenmesi ve öğrencilerin saha 

çalışmaları da dikkate alınacaktır. Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma başlıklı misyon farklılaşması 

çerçevesinde her yıl yeterli sayıda araştırmacı uzman personel alımı gerçekleştirilerek projenin 

http://obs.bingol.edu.tr/oibs/bologna/
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sürdürülebilirliği güvence altına alınacaktır.  

Mezun olan öğrenciler için “Mezun Bilgi Sistemi” (http://obs.bingol.edu.tr/oibs/kariyer/) 

oluşturulmuştur. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan işbirlikleri sonucu da daha iyi 

eğitim-öğretim için çaba harcanmaktadır. 

Açılacak yeni bölüm ve birimler, genel olarak bölgede olmayan veya az olan birimler 

olacaktır. Meslek sınavlarındaki dönütler dikkate alınarak öğrencilerin başarı değerlendirilmesi 

yapılmaktadır. 

Özellikle Erasmus kapsamında yurt dışında eğitim gören öğrenciler aldıkları derslerin 

eşleştirmeleri yapılmakta ve öğrencilerin mağduriyetleri giderilmektedir.  

Yabancı öğrencilere yönelik dil eğitimi için TÖMER kursları açılmış ve öğrencilerin iletişim 

sağlamaları amaçlanmıştır.  

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
 

Kurumumuzun araştırma stratejisi, bütünsel katılım ile alt birimlerdeki kurullardan rektörlük 

makamına doğru seyreden bir hiyerarşi ile belirlenmektedir. Alt birimler tarafından belirlenen 

araştırma stratejileri, üst kurullarca değerlendirilmekte ve kurumun genel araştırma stratejisi 

oluşturulmaktadır. Stratejik hedefler belirlenirken bölge ve ülkemizin ihtiyaçları, kalkınmaya olan 

etkileri ve öncelik alanları dikkate alınmaktadır. Özellikle, pilot üniversite olmanın verdiği vizyon ve 

misyon çerçevesinde, kurumun araştırma stratejisinin kapsamı yeniden değerlendirilecek ve 

geliştirilecektir. Yeni misyon çerçevesinde belirlenen hedeflere yönelik faaliyetlerin izlenmesi ise 

Üniversite bünyesinde bu amaçla kurulmuş Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) 

uhdesinde olacaktır. 

Üniversitemiz stratejisi evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; 

bölge, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici bireyler 

yetiştirmek; bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine 

çalışmaktır. Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal 

kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu 

olmak diğer amaçlarımızdandır. Üniversitemizin bir diğer araştırma stratejisi ise millî ve manevi 

değerlerimizi koruyup geliştirmek suretiyle toplumun maddî-manevî kalkınmasına katkıda bulunmayı 

ve nitelikli akademik araştırma ve yayınlarla saygın bir yer edinmeyi hedeflemektedir. Bu hedefler, 

ilgili paydaşların iştirakiyle de belirlenmektedir. 

Hedeflerimiz talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmekte olup, sürekli takip edilmekte, 

her yıl elde edilen performans göstergeleri ile (Kurum İçi Değerlendirme Raporu gibi) gözden 

geçirilmektedir. 

Bilimsel projelerin bölgemizin kalkınmasındaki problemleri çözmeye yönelik olmasına ve bu 

http://obs.bingol.edu.tr/oibs/kariyer/
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konuda katkı yapmasına özen gösterilmektedir. Öğrenci ve öğretim elemanlarının yaptıkları 

çalışmaların, toplumsal eğitime, bilinçlenmeye, istihdama, üretime ve yönetime direkt veya dolaylı 

katkısı olmaktadır.  

2016 Yılı sonunda YÖK tarafından Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite 

seçildikten sonra, misyon, amaç ve stratejilerini özellikle bu alanda yeniden gözden geçirmektedir. 

Bölgenin kalkınması için öne çıkan alanlarda Ar-Ge faaliyetleri yoğunlaştırılacaktır. Bu amaç ve 

hedefler doğrultusunda, üniversitemiz bünyesinde yeni birimler de açılabilecektir. Üniversitemizde 

üretilen bilginin laboratuvarda kalmak yerine doğrudan sahada uygulayıcı paydaşlarımızla birlikte 

faydalı ürüne dönüştürme, kalkınmaya katkı sunma yeni misyonumuz çerçevesinde en önemli amaç ve 

hedeflerimizden olacaktır.  

Kurumumuz, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmanın manevi dinamiklerini destekleyen bir 

araştırma stratejisi izlemektedir. Üniversitemiz kuruluşundan bu yana toplumsal sorunlara duyarlı 

yaklaşımı ile ön planda olmuş olup, hem akademik faaliyetleri hem de sosyal projeleri ile sosyal 

sorumluluk konusunda önemli bir farkındalık oluşturmuştur.  

Ayrıca proje kapsamında PİKOM’ma ek olarak aşağıdaki uygulama ve araştırma merkezleri 

de açılacaktır. 

Çiftçi Danışmanlık ve Eğitim Merkezi,  

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Havza Bazlı Bölgesel Kalkınma Modellerinin Oluşturulması Uygulama ve Araştırma Merkezi. 

YÖNETİM SİSTEMİ 
 

Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda, gerekli iş ve işlemleri yürütecek yeterli sayıda vasıflı 

elemanın istihdamından eğitimine, geliştirilmesine, motivasyonuna ve kurumla adaptasyonuna gerekli 

önem gösterilmektedir. Üniversitemizde görev alan idari personelin görevleri ile ilgili uyumu 

sağlamak üzere hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir.  

Mezun Bilgi Sistemi aktif olup, mezun olan öğrencilerin kurumlara yerleşme durumlarına 

göre düzenli takip edilmektedir. Mezun öğrencilere yönelik sosyal medya platformları, mezun günleri 

düzenlenmesi, özellikle üniversitemizden mezun olup, başarılı yerlere gelmiş olan kişilerin kariyer 

günleri adı altında öğrencilerle buluşturulması planlanmaktadır. Öğrencilerimizin bölgede kalarak 

çalışmaya devam edenlerin iş kurma aşamasında bir miktar finansal destek şeklinde teşvik sistemi 

üzerinde çalışılmaktadır. 

Kamu idarelerinin, her yıl amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve 

performans programlarının kamuoyuna açıklama yükümlülüğü çerçevesinde üniversitemiz her yıl 

ilgili mevzuata göre, faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla web sitesinde 

yayınlayarak paylaşmaktadır.  
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Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini benimsemiş olan Üniversitemiz 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda öngörüldüğü üzere kaynakların etkili, verimli ve 

ekonomik kullanımı ve yönetim bazında, çalışanlarıyla bir bütün olarak ekip anlayışı içerisinde 

belirlenen hedeflere ulaşılmayı amaçlamıştır. 

 


