
Sıra No Karne Gösterge Katsayı Açıklama

1 Akredite Program Sayısı 10
İzleme dönemi sonu itibariyle YKS Kılavuzunda yer alan ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 

tarafından tanınan veya yetkilendirilen akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilen ön lisans programı 

sayısıdır.

2
Sektöre kazandırılan mezun öğrenci (Bir önceki sene mezun olanların İş 

İstihdamı)*
9

İlgili eğitim-öğretim yılında mezun olmuş öğrenciler ile Birim Kalite Komisyonu 

koordinasyonunca iletişim kurularak, onlara; mevcutta bir yerde çalışıp çalışmadığının, çalışıyorsa 

işinin alanı ile alakalı olup olmadığının sorulmasıdır. Bu veriler birim kalite komisyonu tarafından 

konsolide edilerek, mezun olan öğrencilerin % kaçının bir işe sahip olduğu verisi sisteme girilmelidir. 

(Mezun vermemiş birimler bu göstergeden muaftır) (Bölümler tarafından; öğrenci işleri biriminden 

iletişim adresleri alınabilecek öğrencilere ulaşım sağlanabilir)

3 Birimin sosyal medya araçlarında toplam takipçi sayısı/öğrenci sayısı**** 8
Birimin facebook, twitter, instagram vb. sosyal medya ağlarındaki hesaplarını takip eden toplam 

takipçi sayısının birimin izleme dönemi sonu itibariyle toplam aktif öğrenci sayısına oranıdır.

4 Mezun Öğrencilerin DGS Sınav başarısı 8
İlgili eğitim-öğretim yılında mezun öğrencilerden DGS sınavı ile herhangi bir eğitim-öğretim 

programına yerleşen öğrenci sayısının ilgili eğitim-öğretim yılında mezun olan toplam öğrenci 

sayısına oranıdır.

5
Öğrenciler için Düzenlenen Sosyal Kültürel Sportif etkinlik sayısı 

(Konferans, Seminer vb.)
7,15

İzleme dönemi aralığında öğrenciler için sosyal, kültürel ve sportif amaçla düzenlenen toplam 

seminer, konferans, söyleşi vb. etkinlik sayısıdır.

6 Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı Sayısı** 7
İzleme dönemi aralığında Birim Kalite Komisyonunun akademisyen, idari personel, öğrenci ve dış 

paydaşlarla yüz yüze veya online sistemler üzerinden yaptıkları, eğitim-öğretimin, araştırma geliştirme 

ve toplumsal katkıya dair toplantılarına ilişkin tutanak sayısıdır. 

7 Bölüm ve Programlardaki Genel Doluluk Oranı 6,77
İlgili eğitim-öğretim yılı tercih dönemi sonu itibariyle birimin tüm bölüm ve programlarındaki 

ortalama doluluk oranıdır. Bu karne için 2019-2020 dönemi başındaki doluluk oranları dikkate 

alınacaktır. 

8 Sektör ve Öğrenci-Akademisyenlerin Buluşma-Toplantı Sayısı 6,62
İzleme dönemi aralığında sektör ile doğrudan birim öğrenci ve akademisyenleri arasında veya sektör 

ile Üniversite koordinasyonunda yapılmış ancak birimin taraf olduğu toplam buluşma-toplantı 

sayısıdır.

9 Çift Ana Dalına İzin Veren Program Sayısı 6,50 İlgili eğitim-öğretim yılında çift ana dalına izin veren toplam program sayısıdır.

10 Ulusalarası Kitap Sayısı, Bölüm Yazarlıkları/Öğretim Elemanı Sayısı 6,38
İzleme dönemi aralığında Birimde görevli öğretim elemanlarının dahil olduğu toplam uluslararası 

kitap veya bölüm yazarlığı sayısının birimde görevli öğretim elemanı sayısına oranıdır.

11 Ulusal Kitap Sayısı, Bölüm Yazarlıkları/Öğretim Elemanı Sayısı 6
İzleme dönemi aralığında Birimde görevli öğretim elemanlarının dahil olduğu toplam ulusal kitap 

veya bölüm yazarlığı sayısının birimde görevli öğretim elemanı sayısına oranıdır.

12
WOS’da SCI, SSCI, AHCI, ISI, SCOPUS vb. Endekslerinde Taranan Yayın 

Sayısı
6

İzleme dönemi aralığında birimde görevli öğretim elemanlarının WOS’da SCI, SSCI, AHCI, ISI, 

SCOPUS vb. endekslerinde taranan toplam yayın sayısıdır.
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13
Tübitak Tarafından Desteklenen Öğretim Elemanı Projesi Sayısı (Yürütücü, 

Araştırmacı)
6

İzleme dönemi aralığında Tübitak tarafından desteklenen ve birim öğretim elemanlarının yürütücü 

veya araştırmacı olduğu toplam öğretim elemanı proje sayısıdır.

14 Uluslararası Makale Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı Oranı 6
İzleme dönemi aralığında 15. maddenin dışında birimde görevli öğretim elemanlarının dahil olduğu 

toplam uluslararası makale sayısının birimde görevli öğretim elemanı sayısına oranıdır.

15 Öğrenciler için Düzenlenen Teknik Gezi Sayısı 6 İzleme dönemi aralığında birim tarafından öğrenciler için düzenlenen toplam teknik gezi sayısıdır.

16 Ulusal Makale Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı Oranı 5,92
İzleme dönemi aralığında Birimde görevli öğretim elemanlarının dahil olduğu toplam ulusal makale 

sayısının birimde görevli öğretim elemanı sayısına oranıdır.

17 Sosyal sorumluluk projesi sayısı 5,77

İzleme dönemi aralığında düzenlenen veya daha önceki dönemlerde başlanmış olup hala devam 

eden, belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları olan ve en az iki ay süreli toplam sosyal sorumluluk projesi 

sayısıdır. Sosyal Sorumluluk: Kişi ve kurumların kendi çıkarlarını gözetmeksizin, ortak ve 

sürdürülebilir yaşam düsturu ile toplumun ve insanlığın ihtiyaçlarını gidermek ve sorunlarını çözmek 

amacıyla yaptıkları çalışmalardır.

18 Dezavantajlı gruplara yönelik yapılan faaliyet sayısı 5,69
İzleme dönemi aralığında birim tarafından dezavantajlı gruplara yönelik yapılan toplam faaliyet 

sayısıdır.

19 Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı 5,62
Birim öğretim elemanları veya öğrencilerinin dahil olduğu ve başvurusu yapılıpta izleme dönemi 

aralığında onay alınmış toplam patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayıdır.

20 Öğrencilerin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı 5,23

İzleme dönemi aralığında başlayan veya önceki yıllarda başlamış ve hala devam eden, birim 

öğrencileri tarafından il, bölge veya ülke bazında yürütülen toplam proje sayısıdır. ( Fen, mühendislik 

ve sağlık alanlarındaki öğrencilerin, endüstri ortaklığında yaptığı Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme 

projesi mahiyetindeki bitirme ödevleri değerlendirmeye dâhildir)

21 Sektöre Danışmanlık Yapan Öğretim Elemanı Sayısı 5,20
İzleme dönemi aralığında Birim öğüretim elemanlarından sektöre danışmanlık yapanlarının 

sayısıdır.

22 Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı 5,15
Birim öğretim elemanları veya öğrencilerinin dahil olduğu ve izleme dönemi aralığında başvurusu 

yapılmış toplam patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayıdır.

23 Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı 4,92
İzleme dönemi aralığında birim tarafından doğrudan düzenlenen veya Üniversite tarafından 

düzenlenip birimin sorumluluğunda gerçekleştirilen uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal 

sergi sayısıdır.

24 Diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı 4,54
İzleme dönemi aralığında kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik birlikte 

yürütülen proje sayısıdır. Projeler İl, bölge veya ulusal düzeyinde olabilir.

25
Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan veya 

birim dışından alabildikleri ortalama seçmeli ders oranı
4,30

İlgili eğitim-öğretim yılında öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan 

veya diğer birimlerin programlarından alabildikleri seçmeli ders sayısının birimdeki toplam ders 

sayısına oranıdır.

26
Öğrencilerin Ortalama Mezuniyet Süresi (Af Kanunları İle Eğitimlerine 

Devam Edenler hariç)***
3,54

İlgili eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan öğrencilerin ortalama mezun olma süresidir. Diğer 

bir deyişle mezun olan öğrenciler için öğrencilerin kayıt olduğu tarihten mezun olduğu tarihe kadar 

geçen ortalama süredir.



İzleme dönemi: Karne uygulamasında esas alınan tarih aralığıdır. Örneğin, 01 Ocak-31 Aralık dönemi

İlgili Eğitim-Öğretim Yılı: Verilerin toplandığı izleme dönemi tarihinden bir önceki eğitim-öğretim dönemini ifade eder. Örneğin, 01 Ocak-31 Aralık 2021 Dönemi karnesi için 2020-2021 Eğitim-Öğretim 

Yılıdır.


