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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017-2022 yılları stratejik planı, 

vizyon, misyon ve temel değerler ile kurumsal öz değerlendirme sonuçları yanı sıra, 

MYO’nun geleceğinin planlanması ve faaliyetlerinde kalitenin artırılmasına rehberlik edecek 

stratejileri içermektedir. Günümüzde üniversiteler, karmaşık bir değişim baskısı altında, hızla 

değişen bilgi çağına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu değişim gereği üniversiteler ve 

birimleri stratejik planlama yapmak veya mevcut stratejik planlarını bu değişime uyarlamak 

zorunda kalmıştır. Birimimizin de bu yapısal değişiklikleri gerçekleştirme ve yenilenme 

sürecine ihtiyacı olduğu açıktır. 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun amacı: Sağlık hizmetleri alanında eğitim ve 

öğretim yapmak ve bünyesinde bulundurduğu ön lisans programları ile sağlık hizmetleri 

sistemi içerisinde görev yapacak sağlık elemanları yetiştirmektir. Lise öğreniminden sonra, iki 

yıl ön lisans eğitimi verilerek çağımızın gereksinim duyduğu ara insan gücü yetiştirilen 

okulumuzda öğrencilerimiz Sağlık Teknikeri unvanı ile mezun olmaktadırlar. Bugün de 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ülkemizin çağdaş, dünyada öncü 

ve önder olması için, araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik 

değerlerden ödün vermeden hizmet edecek, ülke ekonomisine ve sağlığa katkıda bulunacak, 

aydın insanlar yetiştiren örnek bir Meslek Yüksekokulu olma yolunda emin adımlarla 

ilerlemektedir.  

Bu yolculukta dönüşüm ve yeniden yapılanma çalışmasının en önemli halkasını stratejik 

planlama çalışması oluşturmaktadır. 2017-2022 Dönemi Stratejik Planımız, önümüzdeki beş 

yılda yapmayı hedeflediğimiz temel faaliyetlerin ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz 

projelerin yol haritası niteliğindedir. Stratejik plan hazırlık sürecine Sağlık Hizmetleri MYO 

ailesi, iç ve dış paydaşlarımız aktif destek vermiştir. Başta stratejik planlama kurulu üyeleri 

olmak üzere, emeği geçen herkese en samimi teşekkürlerimi sunarım.  

Yrd.Doç.Dr Halil ŞİMŞEK 

Müdür 
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GİRİŞ 

 

21. yüzyılın girmesiyle birlikte hız kazanan ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmeler kamu 

yönetimini de derinden etkilemiş; kamu hizmeti ve kamu yönetimi anlayışında ciddi 

değişimlere yol açmıştır. Yaşanan bu değişim ve dönüşümde küreselleşme, hızlanan 

teknolojik gelişme, devletler arasındaki karşılıklı bağımlılığın giderek derinleşmesi, 

toplumların ihtiyaç ve beklentilerinin çeşitlenmesi, demokratikleşme akımları, karar alma 

süreçlerinde katılımcılık ve sivil toplum bilincinin gelişmesi gibi etmenler önemli rol 

oynamaktadır. 

Kamu politikalarının belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin sunulması süreçlerinde; kamu 

yönetimi ve kamu mali yönetimi reformu sürecinde, stratejik planlamadan ve stratejik 

yönetimden yararlanılması gerekliliği görülmektedir. 

Türkiye’de de Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde yapılan çalışmalara paralel olarak 2003 

yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla stratejik planlama yasal bir 

temele kavuşmuş ve kamu kurumları için zorunlu hale getirilmiştir. 

5018 sayılı Kanunda, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve 

stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve 

programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Kalkınma Bakanlığı 

Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik 

Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda stratejik planlama ile bütçeleme süreci iç içe 

girmitir. Bu yolla, bütçeler ile plan ve politikalar arasındaki bağlantı güçlendirilmektedir. 

Kamu idarelerinin, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için 

bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve 

hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmaları gerekmektedir. 

Bingöl Üniversitesi 2017 – 2022 Stratejik Planı, yukarıdaki yasal dayanaklar ve direktifler 

doğrultusunda Üniversitemizin beş yıllık çalışmalarını planlamak, belirlenen vizyon ve 

misyona ulaşmak ve temel değerleri sağlamlaştırmak, öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, 

idari personelimiz, mezunlarımız ve toplumun geri kalan kesimleri ile ilişkilerimizde 
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izleyeceğimiz yolu ve ulaşmak istediğimiz hedefleri belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. 

Sahip olduğumuz akademik ve kültürel değerlerden güç alarak ve bu değerleri daha ileri 

seviyelere götürerek hazırlanan bu plan, gerek yurtiçinde ve gerekse uluslararası akademik 

dünya ile ilişkilerimizde güvenli, aranır ve tercih edilir bir üniversite olmak yolundaki derin 

amaçlarımızın gerçekleşmesinde hepimiz için yol gösterici olacaktır. 
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1.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

1.1. 2013 – 2017 Stratejik Planının Değerlendirilmesi 

 

2013 - 2017 yılları içerisinde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun yerel, bölgesel, 

ulusal ve uluslar arası konumu açısından, endüstriyel alanda yeterli; topluma hizmet eden, iş 

hayatında başarılı, bölgesel kaynakları değerlendirebilecek bilgi ve donanıma sahip, üstün 

nitelikli teknik elemanların girişimci olarak yetişmesini sağlamak; okulumuzu ulusal düzeyde 

öğrencilerin tercih ettiği ve kalkınmaya katkıda bulunan üstün standartlarda bir kurum haline 

getirmek; öğrenci merkezli, probleme dayalı öğrenme ve sunum, tartışma ve seminere dayalı 

eğitim-öğretim yaklaşımları hedeflenmekteydi. Bu doğrultuda bilimsel araştırma 

faaliyetlerine önem vermek, mezun öğrencilerin mezuniyet sonrası faaliyetlerini takip etmek, 

dış paydaş taleplerine uygun ulusal normlarda kurs ve seminerler düzenleyerek sertifikalı 

teknik elemanları topluma kazandırmak, eğitim kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve bu 

öncelikleri bütünsel bir yaklaşımla dengelemek amaçlanmıştır. 

Bu süreç içerisindeki amaçlar büyük oranda gerçekleştirilmiş olup hedeflere tam olarak 

ulaşılmıştır. İç ve dış paydaşların etkileşimi etkin bir biçimde sağlanmış ve eğitsel ve 

süreklilik arz eden faaliyetler, ürün ve hizmetler başarıya ulaşmıştır. Doğrudan veya dolaylı 

yoldan ürün ve hizmet alan, hizmet sunan etkileşimde bulunulan iç ve dış paydaşların pozitif 

geri bildirimleri ile güncel talepleri dikkate alınarak başarı ölçütlerinin gerçekleşmesi 

sağlanmıştır. Bununla birlikte bu süreç içerisinde daha önceden öngörülemeyen problemlerin 

ortaya çıkması ve bu problemlere yönelik çözümlerin üretilmesi hedeflere ulaşmada somut 

katkılar sağlamıştır. 

Temel politikalar ve öncelikler ışığında, başta cumhuriyetimizin anayasal ve demokratik 

normlarına koşulsuz sahip çıkarak, ayrıca eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesini 

sağlayarak ve paydaşların görüş, öneri ve taleplerini dikkate alarak hareket edilmiştir. Bunun 

yanı sıra araştırma projelerinin hazırlanması ve desteklenmesi için gereken çaba ve 

gayretlerde bulunarak; iç ve dış paydaşların taleplerini önemsemek adına anket uygulamaları 

yaparak; bilimsel yöntemlerle toplumsal sorunlara çözümler üretmeyi sorumluluk sayarak, 

toplum hizmetlerinde kalite standartlarını esas alarak; personel seçim ve değerlendirmesinde 

performans, liyakat ve bilgiyi esas alarak hedefler gerçekleştirilmiştir. 
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Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi açısından güçlü ve zayıf yönler dikkate 

alınarak amaçlar doğrultusunda hedeflere ulaşmaya çalışılmıştır. Güçlü yönlerin devamlılığı 

sağlanarak, zayıf yönlere ilişkin olarak ta diğer meslek yüksekokulları ile koordinasyonun 

sağlanması amacıyla üst yönetici birimi eşliğinde çalışmalar başlatılmıştır. Akademik 

personel sayısının yetersizliğine ilişkin gerekli kadro talepleri oluşturularak, programlara 

yeterlilik sahibi akademik kadroların tahsisi kısmen sağlanmıştır. Uluslararası öğrenci 

değişim programları ile uluslararası ilişkiler iyileştirilmeye başlanmıştır. 

Bu dönem içerisinde akademik ve idari kadroya atanan personel sayısı yeterli olarak görülse 

de birimimiz bölümlerine yerleştirilen öğrenci sayısının artışındaki süreklilik kapsamında 

iyileştirmelerin devamlılığına ihtiyaç duyulmuştur. Fiziki ve alt yapı, malzeme ve teçhizat, 

eğitim ve öğretim faaliyetleri ile çeşitli bütçe kalemleri kapsamında tahsis edilen bütçelerin 

kısmen yetersizliği ek bütçe taleplerini doğurmuştur. Günümüz şartları gereği ihtiyaç duyulan 

hizmet alanlarına gerekli teknik elemanın yetiştirilmesi amacıyla yeni programların açılması 

sağlanmıştır, ancak bu programların öğrenci alımıyla beraber eğitim ve öğretim faaliyetlerine 

katkı sağlamaları sınırlı kalmıştır. Bu süreçte akademik ve idari personelin lisansüstü 

eğitimleri teşvik edilerek özendirilmiştir. 

Uygulanmakta olan stratejik planda hedeflenen hususlar göz önünde bulundurulmuş ve ayrıca 

dönem içerisinde öngörülemeyen problemler büyük ölçüde çözüme kavuşturulmuştur. Ancak 

başarılmak istenen hedefler içerisinde; süreklilik arz eden ürün ve hizmetler, iç ve dış 

paydaşların talep ve beklentilerin gelecek dönemki hedefler doğrultusunda yeniden ele 

alınması planlanmaktadır. Hedef ve performans göstergesinin ve değerinin doğru belirlenip 

belirlenmediğine ilişkin yapılan değerlendirmeler ile mevcut durumdaki hedeflere 

ulaşılmasında fazladan amaçlara ihtiyaç duyulmuştur ve öngörülemeyen problemlerin 

hedeflere ulaşmada ortaya çıkardığı olumsuzluklar yeni stratejik planın hazırlanmasında 

dikkate alınacaktır. 

 

1.2. 2017 - 2022 Stratejik Planlama 

1.2.1. Hazırlık Çalışması 

 

Üniversitemiz 2017-2022 dönemi Stratejik Planlama çalışmaları, 26.05.2006 tarih ve 26179 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Rektörlük Makamının 14.06.2016 
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tarih ve 2016/1 sayılı İç Genelgesi ile başlatılmış ve bu çerçevede Stratejik Planlama 

Komisyonu kurulmuştur. 

 

Tablo 1: 2018 -2022 Stratejik Plan Komisyonu 

S.N. Adı ve Soyadı İdari Görevi Komisyon Görevi 

1 Yrd.Doç.Dr İkram ORAK Müdür Yardımcısı Başkan 

2 Öğr. Gör . Veysel SÜZERER Müdür Yardımcısı Üye 

3 Öğr. Gör . Ömer SEVGİLİ - Üye 

4 Öğr. Gör . Sidar KORKUTATA - Üye 

5 Mesut YEŞİLÇINAR - Raportör 

 

Üniversitemiz 2017-2022 Stratejik planının hazırlanması için oluşturulması gereken Stratejik 

Planlama Komisyonuna katılımcılığın tam anlamıyla sağlanabilmesi için üniversitemizin her 

biriminden çalışanlara yer verilmeye özen gösterilmiştir. 

Tablo 2: Stratejik plan komisyonu toplantı tarih, gün ve saatleri 

TARİH GÜN SAAT 

13.07.2016 

 
Çarşamba 10:00 

19.07.2016 Salı 14:00 

21.07.2016 Perşembe 10:30 

28.07.2016 Perşembe 10:30 

04.08.2016 Perşembe 10:30 

11.08.2016 Perşembe 10:30 

01.09.2016 Perşembe 10:30 

06.10.2016 Perşembe 10:30 

03.11.2016 Perşembe 10:30 

01.12.2016 Perşembe 10:30 

05.01.2017 Perşembe 10:30 

Tablo 3: Paydaş analizi ve veri toplama çalışmalarına katılan birimlerimiz 

NO BİRİM ADI 

1 Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlük Makamı 

2 Sağlık Hizmetleri MYO Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu 

3 Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim Kurulu 

4 Sağlık Hizmetleri MYO Kalite Komisyonu 

5 Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı 

6 Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanlığı 

7 Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı 

8 Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı 

9 Sağlık Hizmetleri MYO Sekreteri 

10 PLT Program Başkanlığı 

11 TLT Program Başkanlığı 

12 TDS Program Başkanlığı 

13 YB Program Başkanlığı 
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14 ÇGP Program Başkanlığı 

15 SKİ Program Başkanlığı 

16 FTR Program Başkanlığı 

17 Optisyenlik Program Başkanlığı 

18 Sağlık Hizmetleri MYO Mali İşler Birimi 

 Sağlık Hizmetleri MYO Öğrenci İşleri Birimi 

 

 

BÖLÜM 2 

DURUM ANALİZİ 
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2.DURUM ANALİZİ 

2.1.Tarihçe 

 

Bingöl Üniversitesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren 5662 sayılı kanunla kurulmuştur. Çekirdeğini Bingöl Meslek Yüksekokulu 

oluşturmaktadır. Bingöl Meslek Yüksekokulu ise, 1983 yılında Fırat Üniversitesi'ne bağlı 

olarak kurulmuştur. Eğitim ve öğretimin ilk yıllarında Elazığ'da mühendislik fakültesi 

yerleşkesinde başlayan yüksekokul 1987 yılından itibaren Bingöl'de prefabrik binalarda 

eğitim öğretimini sürdürmeye başlamıştır. 2004 - 2008 yılları arası eğitim faaliyetlerini, 

güçlendirilmiş olan eski Bingöl Lisesi'nde  sürdüren yüksekokul, 2008-2009 eğitim - öğretim 

yılında hizmete açılan  Ziraat Fakültesi binasına taşınmıştır. 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 29.05.2007 tarihinde kurulmuş 

olup, 2009 yılı ekim ayında ek kontenjan ile öğrenci alınmasıyla eğitim - öğretime 

başlanmıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruluş amacı itibariyle Sağlık 

hizmetleri alanında eğitim ve öğretim yapmak ve bünyesinde bulundurduğu ön lisans 

programları ile sağlık hizmetleri sistemi içerisinde görev yapacak sağlık elemanları 

yetiştirmeyi hedeflemektedir. Meslek Yüksekokulumuzda Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 

(Tıbbi Lab. Teknikleri Programı, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı, Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Fizyoterapi Programı, Optisyenlik Programı ve 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri (Çocuk 

Gelişimi Programı), Sağlık Bakım Hizmetleri (Yaşlı Bakım Programı) ile  Yönetim ve 

Organizasyon (Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı) olmak üzere dört bölüm ve bu 

bölümlerde dokuz program bulunmaktadır. Meslek Yüksek Okulumuz 4 Yardımcı Doçent Dr. 

ve 15 Öğretim Görevlisi kadrosu ile eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kuruluşunun üzerinden fazla zaman geçmemesine rağmen SHMYO, her geçen yıl daha da 

gelişerek üniversitemizin hedeflediği mükemmeliyet merkezi olma yönünde kendi üzerine 

düşeni yapmaya çalışmaktadır. SHMYO’ nun kurulduğu günden itibaren felsefesi; dinamik, 

atılımcı, çağdaş ve yenilikçi olmaktır. Bu felsefe doğrultusunda çalışmalarını dün olduğu gibi 

bugün de hızla sürdürmektedir. 

2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat 
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Üniversitelerin kuruluş ve görevleri T.C. Anayasasının 130. ve 131. maddeleri çerçevesinde 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir. Anayasanın 130. Maddesi; Çağdaş 

eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun 

insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, 

bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere 

çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet 

tarafından kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik 

olmamak şartı ile vakıflar tarafından, devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim 

kurumları kurulabilir. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve 

yükseköğretim kurumları ile üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev yetki ve 

sorumlulukları ile eğitim–öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer 

personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu 04.11.1981 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. maddesinin (c) ve (d) fıkraları;  

c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların 

bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve 

uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek 

yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç 

amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. 

Yüksek teknoloji enstitüsü; özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim 

öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe 

sahip bir yükseköğretim kurumudur.  

d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim 

öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve 

benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 12. Maddesi Kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun 

olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri;  

a. “Çağdaş uygarlık ve eğitim–öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun 

ihtiyaçları, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun, ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde 

eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,  
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b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde 

kullanarak, milli eğitim politikası, kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim 

Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve 

sayıda insan gücü yetiştirmek,  

c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, 

yazı ve diğer araçlarla yaymak,  

d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda 

modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,  

e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini 

ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde 

bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına 

sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak 

düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,  

f. Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen 

kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,  

g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının 

yetişmesine, bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile 

diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, 

uygulamak, yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre 

sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,  

h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,  

ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner 

sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin 

gerekli düzenlemeleri yapmak. “olarak belirlenmiştir.  

Birimimiz aşağıda sıralanan kanun, kanun hükmünde kararname ve bakanlar kurulu kararları 

ile yürürlüğe konulan mevzuatı da uygulamakla yükümlüdür.  

-2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu  

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  

-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu  

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu  

-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  
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-5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu  

-3843 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması hakkında Kanun 

-4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun  

-2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu  

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu  

-4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu  

-6245 Sayılı Harcırah Kanunu  

-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun  

-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  

-Damga Vergisi Kanunu  

-237 Sayılı Taşıt Kanunu  

-7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu  

-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 

-5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun  

-4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu  

-124 Sayılı Yüksek Öğretim Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  

-190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  

-78 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname  

-Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 

İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

-Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına 

İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı  

-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği  

-Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik  

-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  

-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği  

-Yüksek Öğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak 

Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar  

-Yüksek Öğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim 

Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yönetici ve Öğretim 

Elemanlarına Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar  

-Yüksek Öğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yüksek Öğretim Kurumlarıyla 

Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik  
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-Faaliyet ve Hizmetlerimizi İlgilendiren Diğer Mevzuatlar… 

 

Tablo 4: Yıllara göre program durumları 

SIRA 

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

 

28.03.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 30.03.1983 ve 18003 Sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 
29.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunla kurulmuştur. 

 Programlar  

1 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2010 

2 Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2010 

3 Çocuk Gelişimi 2011 

4 
Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik 
2012 

5 Yaşlı Bakımı 2012 

6 Fizyoterapi 2014 

7 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2014 

8 Optisyenlik 2014 (Pasif) 

 

2.3. Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler 

 

Faaliyet alanları, ürün ve hizmetler başlığı altında eğitim-öğretim faaliyetleri; araştırma 

faaliyetleri; Yönetim süreçleri ve idari hizmetler; Toplumla, sektörlerle ve uluslar arası 

ilişkiler konuları incelenmiştir. 

 

Eğitim – Öğretim Faaliyetleri 

Meslek yüksekokulumuzda dört bölüm ve bu bölümlere ait sekiz program bulunmaktadır. 

Programlarımızdan altısı aynı zamanda ikinci öğretim hizmeti de vermektedir ve ayrıca 

programlarımızdan ikisi henüz öğrenci alım kontenjanı bulunmamaktadır ve pasif 

konumdadır. 

Meslek Yüksekokulumuzdaki bölüm ve programlarımız:  

1. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü  

 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (Ö.Ö. ve İ.Ö.) 

 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı (Ö.Ö. ve İ.Ö.) 
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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı (Ö.Ö. ve İ.Ö.) 

 Fizyoterapi Programı (Ö.Ö. ve İ.Ö.) 

 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı (Pasif) 

 

 Optisyenlik Programı (Pasif) 

2. Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü  

 Yaşlı Bakımı Programı (Ö.Ö. ve İ.Ö.) 

3. Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 

 Çocuk Gelişimi Programı (Ö.Ö. ve İ.Ö.) 

4. Yönetim ve Organizasyon Bölümü  

 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 

Tablo 5: Faaliyet alanları ve hizmetler 

Faaliyet Alanları ve Hizmetler 

Faaliyet Alanı – 1. Eğitim - Öğretim 

Ürün/Hizmet 1.1 Ön lisans Eğitimi: Dört bölüm ve sekiz program bazında, Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim 

yürütülmektedir. İki programa henüz öğrenci alımı yapılmamış ve pasif konumdadır. Birimimizde ön lisans derecesinde 

diploma verilmektedir ve eğitim süresi 2 yıldır. Akademik birimlerde ilke olarak örgün öğretim gündüz, ikinci öğretim 

gece yapılır. Birimimizde hem örgün, hem de ikinci öğretim uygulanmaktadır. Eğitim dili Türkçedir. 

 

Faaliyet Alanı – 2. Araştırma 

Ürün/Hizmet 2.1 Bilimsel bilgi: Öğretim elemanları tarafından bireysel bazda özgün bilimsel araştırmalar ve projeler 

yürütülmektedir. Birimimizce öğretim elemanlarımızın akademik çalışmalarına destek verilmektedir. 

Ürün/Hizmet 2.2 Danışmanlık: Öğrencilere, “Bingöl Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde 

ilgili öğretim elemanlarınca akademik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 

 

Faaliyet Alanı – 3. Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetler 

Ürün/Hizmet 3.1 Mali mevzuat bilgilendirme ve uygulama: Kurumun yönetim yapısı, akademik ve idari yönetim yapısı 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Kurumun Akademik Yönetim yapısı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenmiştir. 

Ürün/Hizmet 3.2 İdari mevzuat bilgilendirme ve uygulama: Mali kaynaklar ve taşınır/taşınmaz varlıkların yönetiminde 

üst yönetimin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nca süreçsel yönetim takipleri mevcuttur. 

 

Faaliyet Alanı – 4. Toplumla, Sektörlerle ve Uluslararası İlişkiler 

Ürün/Hizmet 4.1 Sağlık hizmetleri (insan, hayvan): Fizyoterapi, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Patoloji Laboratuar 

Teknikleri  ve Çocuk Gelişimi programına ait öğrenci uygulama laboratuarı bünyesinde eğitsel hizmetler sunulmaktadır. 

Ürün/Hizmet 4.2 Diğer hizmetler (Bilim, Spor, Kültür, Sanat):  

 Öğrencilerin beslenme, sağlık, kültür, spor ve diğer ihtiyaçları Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 

tarafından yürütülen hizmetlerle karşılanmaktadır.  

 Üniversite bünyesinde yapılan şenlikler, konserler, kuruluş yıldönümü vb. etkinliklere Meslek 

Yüksekokulumuz öğrencileri katılmaktadır. 

 Sağlık ile ilgili belirlenmiş gün ve haftalarda (Kızılay, Yeşilay, kan bağışı, kanser haftası, organ bağışı haftası 

vb.) kamuoyunda bilinç oluşturacak etkinlikler düzenlenmektedir. 
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 Meslek Yüksekokulumuzda, eğitim - öğretim faaliyetleri içerisinde verilen topluma hizmet uygulamaları dersi 

ile çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlenmektedir. 

2.4.  Araştırma ve Yayın Analizi 

2.4.1. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

Araştırma ve yayın başlıklı ana hizmet alanı kapsamında “bilimsel araştırma projeleri”, 

“bilimsel yayınlar” incelenmiştir. Üniversitedeki araştırma faaliyetleri, Bingöl Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BÜBAP) tarafından koordine 

edilmektedir. TÜBİTAK ve DPT tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi sürecindeki 

işlemler de BÜBAP tarafından koordine edilmektedir. BÜBAP tarafından desteklenen 

projeler üç temel alana göre sınıflandırılmaktadır. Bu alanlar “sağlık”, “fen” ve “sosyal” 

bilimler temel alanlarıdır. 

Tablo 6: Proje sayılarına ilişkin tablo 

PROJELER 

ÖNCEKİ 

YILDAN 

Devreden 

Proje 

YIL İÇİNDE 

EKLENEN PROJE 
TOPLAM 

YIL İÇİNDE 

TAMAMLANAN PROJE 

KALKINMA 

BAKANALIĞI 
    

TÜBİTAK  2  2  

SANTEZ     

BAP  3 3  

A.B.   

 

 

TOPLAM  5 5  

 

2.4.2. Ulusal ve Uluslararası Alanda Yapılan Çalışmalar 

 

Üniversitemizde/Birimimizde yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası alanlarda 

yayınlanmaktadır. ( kısa bir açıklama yapılır, tablo ilgili birimce doldurulur. )  

Tablo 7: 2016 Yılı ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayın ve proje sayılarına ilişkin tablo 

Birimi 
Ulusal 

Bildiri 

Uluslararas

ı Bildiri 

Alan 

Endeksli 

Makale 

SCI/SSC

I 

Makale 

Ç.Ü. 

Araşt. 

Projeleri 

Ulusal 

Projeler 

Uluslararası 

Projeler 

Ulusal 

Yarış. 

Ödül 

Uluslararası 

Yarışma 

Ödül 

Kitap 

Basımı 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

10 15 3 7  3 
   

 

TOPLAM           

Tablo 8: 2016 Yılında düzenlenen toplantı sayısı 

FAALİYET TÜRÜ 
2016 YILINDA DÜZENLENEN TOPLANTI SAYISI  

Ulusal Uluslararası Toplam 

Sempozyum ve Kongre    

Konferans    

Panel    
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Seminer 2  2 

Açık Oturum    

Kurs    

Söyleşi    

Tiyatro    

Konser 1  1 

Sergi 1  1 

Turnuva    

Teknik Gezi 3  3 

Eğitim Semineri    

TOPLAM 7  7 

 

2.5. Toplumla Etkileşim ve Uluslararası İlişkiler 

 

Üniversite öğrencileri; ‘Doğanın Pili Bitmesin, Atık Piller Kutuya Girsin’ ve ‘Atık Yağ 

Toplama’ projeleri ile çevre temizliğine dikkat çekerken; ‘Bir Çocuk da Sen Güldür’, ‘Yalnız 

Bedenleri Avutma’, ’Kumbara Bir Umuttur Paylaşmak Mutluluktur’ ve ’Köy Okullarına 

Oyuncak Yardımı’ projeleriyle de toplumsal dayanışma ve yardımlaşma konusunda 

farkındalık oluşturma çalışmalarında bulunmuştur.  

Bu şekilde “Topluma hizmet uygulamalarını” tanımak ve bu konuyla ilgili sosyal bilgiler 

programlarında yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer 

disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilenmek ve toplum ihtiyaçlarına 

karşı duyarlık geliştirerek bu konularda öğrencilerinin yaşamını zenginleştirmektir 

amaçlanmıştır. 

 

Erasmus programı sayesinde, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; 

öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan 

ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın 

gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarda 

bulunulmuştur. Bu doğrultuda program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının 

birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet 

etmekte ve Erasmus programı ile 2012 – 2016 yılları arasında Sağlık Hizmetleri MYO 

bünyesinde 2 öğrenci, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o 

ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkânı elde etmiştir.  

 

2.6. Paydaş Analizi 

 

Paydaş, kurumun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen taraflardır. Paydaş analizi 

katılımcılığı sağlamanın en önemli aracıdır. Üniversitenin etkileşim içinde olduğu tarafların 

stratejik planla ilgili görüşlerinin dikkate alınması, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları 

doğrultusunda şekillendirilmesi ile stratejik planın paydaşlar tarafından sahiplenilmesini ve 

başarı düzeyinin artırılmasını sağlar. Paydaşlar, üniversitenin ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, 
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üniversiteden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya üniversiteyi 

etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak sınıflandırılabilir. 

 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO’nda paydaş analizi “iç paydaşlar” ve “dış 

paydaşlar” için ayrı ayrı yapılmıştır. Üniversite’nin akademik ve idarî personeli “iç paydaş” 

olarak kabul edilmiş, Üniversite’nin ürettiği hizmetler veya faaliyetlerle doğrudan veya 

dolaylı olarak etkileşim hâlinde olan kurumlar ve kuruluşlar, öğrenciler ile mezunlar, 

potansiyel öğrenciler, üniversite faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer üniversiteler, kamu idareleri, 

sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve özel sektör kuruluşları “dış paydaş” olarak kabul 

edilmiştir (Bkz. Tablo 9). Paydaş analizi Bingöl Üniversitesi’nin 2012-2017 dönemi stratejik 

planının yanı sıra yedi farklı üniversitenin stratejik plan çalışmaları incelenerek 

geliştirilmiştir. 

Dış paydaş analizinde resmi yazışmalardan ve ikili ilişkilerden faydalanılmıştır. İç paydaş 

analizinde ise akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilere anket uygulamasına gidilmiş 

ve elde edilen sonuçlardan yararlanılmıştır. Yapılan anketler ve gerçekleştirilen resmi 

yazışmalar ve ikili görüşmeler öğrenci odaklı ve kaliteyi ön planda tutan bir eğitim ve öğretim 

gerçekleştirmek, bilimsel yayın ve araştırma faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini arttırmak, 

beşeri, fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek, paydaşlarla ilişkileri ve işbirliğini üst düzeye 

çıkarmak, mali kaynakları etkin kullanmak ve arttırmak, tercih edilebilir ve piyasada aranan 

üniversite olmak ve ilin ve bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında öncü ve etkin bir rol 

üstlenmek şeklinde sıralanan stratejik amaçların ve bu amaçlara ilişkin hedeflerin ve 

faaliyetlerin tespit edilmesine önemli bir kaynak teşkil etmiştir. 

İç Paydaşlar: Üniversiteden etkilenen veya üniversiteyi etkileyen kurum içindeki kişi veya 

gruplardır. Üniversitenin çalışanları ve yöneticileri iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. İç 

paydaş analizi akademik personel, yöneticiler, idarî personel (çalışanlar) ve taşeron işçiler ile 

özel güvenlik görevlileri için ayrı ayrı yapılmıştır. 

 

Dış Paydaşlar: Üniversitenin ürettiği ürün ve hizmetlerinden yararlananlar ile üniversiteden 

etkilenen veya üniversiteyi etkileyen üniversite dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. 

Öğrenciler, potansiyel öğrenciler, mezunlar, üniversite faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer 

üniversiteler ve kamu idareleri, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları dış paydaşlara örnek 

olarak verilebilir. 

Paydaş analizi ile; 
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- Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil 

edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanabilirliğinin artması 

-  Üniversitenin hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasına engel oluşturabilecek 

unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için önlemler alınması 

- Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi 

- Üniversitenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri hakkında fikir edinilmesi 

amaçlanır.  

Paydaş analizi aşağıda yer alan aşamalardan oluşur:  

-    Paydaşların tespiti  

- Paydaşların önceliklendirilmesi 

- Paydaşların değerlendirilmesi 

- Paydaş görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi. 

Paydaşların Tespiti  

Paydaş analizinin ilk aşamasında üniversitenin paydaşlarının kim olduğu tespit edilir. Tespit 

sürecinin başlatılmasının etkili yollarından birisi de stratejik planlama ekibi içinde beyin 

fırtınası yapmaktır.  

 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak ilişkide olduğumuz yurt 

içindeki kuruluşlar ile ortaklıkların geliştirilmesi, Yüksekokulumuzun kapasite ve 

kaynaklarını geliştirmeye ve tercih edilebilir bir kurum haline gelmesine yardımcı olacaktır. 

Bu amaçla; paydaş gruplarını, iç paydaş, dış paydaş, yararlanıcı ve düzenleyici olarak; 

paydaşlık ilişkisini de, temel ortak, stratejik ortak ve hizmet alanlar olarak 

sınıflandırmaktayız. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda tablo 9’da görülen paydaş 

analizi ilişkileri ortaya çıkmıştır.  

 

Tablo 9: Paydaş analizi tablosu 

PAYDAŞLAR 

 

PAYDAŞ GRUBU 

İP:İÇ PAYDAŞ 

DP:DIŞ PAYDAŞ 

Y:YARARLANICI 

D:DÜZENLEYİCİ 

PAYDAŞLIK İLİŞKİSİ 

TO:TEMEL ORTAK 

SO:STRATEJİK ORTAK 

H:HİZMET ALANLAR 

ÖNEMİ 

1=ÇOK ZAYIF 

2=ZAYIF 

3=ORTA 

4=ÖNEMLİ 

5=ÇOK ÖNEMLİ 

 

Üniversite 

 Kamu Kuruluşları 

Sivil Toplum  

 Özel Sektör  

İP: İÇ PAYDAŞ 

DP: DIŞ PAYDAŞ 

Y: YARARLANICI 

D: DÜZENLEYİCİ 

TO 

S:  STRATEJİK ORTAK 

H: HİZMET ALANLAR 

 

1. Orta 

2. Güçlü 

3. Çok güçlü 

Akademik  Personel İP  5 
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Mezunlar DP:DIŞ PAYDAŞ  3 

Öğrenciler DP  5 

 

2.7.Kurum içi Analiz Ve Çevre Analizi 

 

Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan 

kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve 

zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler kuruluşun amaçlarına 

ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı 

olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz 

hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun 

alacağı tedbirlere ışık tutacaktır. Güçlü ve zayıf yönler belirlenirken dikkate alınabilecek bazı 

hususlar aşağıda verilmiştir. Bu hususlarda salt verileri kapsayan, tanımlayıcı bir içerik 

taşımamalı; verilerin yanı sıra analitik değerlendirmelere ve sonuçlara yer verilmelidir.  

 

2.7.1. Kuruluşun Yapısı 

2.7.1.1. Üst Yönetim Birimleri 

 

Rektör, Profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile 

toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki 

dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve 

üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, 

üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak atar. 

Senato, Rektörün başkanlığında,   rektör yardımcıları,   dekanlar ve her fakülteden fakülte 

kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul 

müdürlerinden teşekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu 

kapsamda üniversitenin eğitim  -  öğretim,  bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları 

hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri 

arasındadır. 

Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik 

öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç 

profesörden oluşur.  Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ 

olarak işlev görmektedir. 
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2.7.1.2. İdari Birimler 

 

İdari yönetim, üniversite idari örgütünün başı genel sekreterdir. Genel sekretere bağlı daire 

başkanlıkları, müdürler, uzmanlar,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve 

diğer görevliler bulunmaktadır. Ayrıca Hukuk Müşavirliği Rektöre bağlı olarak görev 

yapmaktadır.  

Genel Sekreter, idari hizmetin başı olup Rektöre karşı sorumludur. İdari teşkilatta bulunan 

birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Üniversite Senatosu ve 

Üniversite Yönetim Kurulu’nda raportörlük yapar. Alınan kararların yazılması, korunması ve 

saklanmasını sağlar. İlgili kurul kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere gönderir. İdari 

personelin görevlendirmesinde Rektöre öneride bulunur. Basın ve halkla ilişkileri yürütür. 

Rektörlüğün yazışmalarını gerçekleştirir. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini 

yürütür. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri 

yürütmek, temizlik, aydınlanma, ısıtma, bakım ve onarım ve benzeri hizmetleri yürütmek, 

basım ve grafik işleri ile evrak, yazı hizmetlerini yerine getirmek, sivil savunma, güvenlik ve 

çevre kontrolü işlerini yürütmek, 

Personel Daire Başkanlığı, Üniversitenin insan kaynakları planlaması ve personel 

politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde 

bulunmak, üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işlemleri 

yapmak, idari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve 

uygulamak,  

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Üniversite kütüphane hizmetlerini yerine 

getirmek, baskı, film, videobant, mikrofilm, CD, DVD gibi kayıt katalogları ve hizmete 

sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak, 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve 

tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri 

ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını 

karşılayacak faaliyetleri düzenlemek, 
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Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Rektörlüğe bağlı idari ve akademik birimler ile merkezi 

birimlerin ihtiyaç duyduğu programlar ve yazılımlar yaparak gerekli, teknik ve idari desteği 

sağlamak, bilgisayar donanımları ve network alt yapısını yenileyerek verimli hale getirmek, 

sistemden kaynaklanan hataları ve sorunları en alt düzeye indirmek ve bu imkânlardan 

personel ve öğrencilerin faydalanmasını sağlamaktır. 

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, üniversite bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale 

dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımlarla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek 

ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, 

jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, 

asansör bakım ve onarımı gibi benzer işleri yürütmek,  

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili 

işleri yapmak, mezuniyet, kimlik, burs, mezun izlemesi işlemlerini yürütmek, 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitenin stratejik yönetim ve planlama, 

performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve malî hizmetler 

fonksiyonları kapsamında hizmetlerini yürütmek, idarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına 

göre bu fonksiyonları alt birimler tarafından yürütmek, 

Hukuk Müşavirliği, Üniversitemizin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve 

uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, üniversitenin 

tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak 

görevleri ile donatılmışlardır. 

Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, 

enstitü idare örgütünün başında enstitü sekreteri, yüksekokul idari örgütünün başında 

yüksekokul sekreteri, meslek yüksekokulu idari örgütünün başında meslek yüksekokulu 

sekreteri, devlet konservatuarı idari örgütünün başında ise konservatuar sekreteri bulunur. 

 

 

 

 



 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 24 

 

2.7.2. Beşeri Kaynaklar 

2.7.2.1. Akademik Personel 

 

Meslek Yüksekokulumuzda öğretim üyeleri, öğretim görevlileri aylıkları ve ek 

göstergelerinin düzenlenmesi, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları 

ile sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme 

ödeneklerinin miktarının tespit edilmesi, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli 

olarak çalıştırılma usul ve esasları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek 

Öğretim Personel Kanunu, Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları, 

tüzükler ve yönetmeliklere göre belirlenmektedir. 

Bu kapsamda; birimimizde 15 Akademik personel kadrosu bulunmaktadır.  

Tablo 10: Akademik personelin kadro ve istihdam şekline göre dağılımına ilişkin tablo 

UNVANI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO 

Profesör    

Doçent    

Yrd. Doçent 4   

Öğretim Görevlisi 11   

Okutman    

Araştırma Görevlisi    

Uzman    

TOPLAM 15   

Tablo 11: Akademik personelimizin yaş aralıklarına göre dağılımına ilişkin tablo 

AKADEMİK 

PERSONELİN YAŞ 

İTİBARİ İLE 

DAĞILIMI 

21-25 

YAŞ 

26-30 

YAŞ 

31-35 

YAŞ 

36-40 

YAŞ 

41-50 

YAŞ 

51 YAŞ 

ÜZERİ 
TOPLAM 

KİŞİ SAYISI  4 6 3 2  15 

2.7.2.2. İdari Personel 

Tablo 11: İdari personelin birimlere göre dağılımına ilişkin tablo 

Birim Adı 
İdari 

Kadro 

Sözleşmeli 

Pers. 

Sayısı 

İşçi Sayısı 
Geçici İşçi 

Sayısı 

Toplam 

Kadro 

SHMYO 4 
  

1 5 

TOPLAM 4   1 5 
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Tablo 12: İdari personelin kadro ve istihdam şekline göre dağılımına ilişkin tablo 

UNVANI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO 

Genel İdare Hizmetleri 4   

Sağlık Hizmetleri Sınıfı  
 

 

Teknik Hizmetler Sınıfı    

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı    

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı    

Din Hizmetleri Sınıfı   
 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1   

TOPLAM 5   

 

Tablo 13: İdari personelin eğitim durumuna göre sayısal dağılımına ilişkin tablo 

UNVANI KADRO SAYISI 

İlköğretim 
 

Ortaokul  

Lise 1 

Ön lisans 2 

Lisans 1 

Yüksek Lisans 1 

Doktora  

TOPLAM 5 

 

Tablo 14: İdari personelin hizmet sürelerine göre dağılımına ilişkin tablo 

İDARİ PERSONELİN 

HİZMET SÜRELERİ 
1-3 YIL 4-6 YIL 7-10 YIL 11-15 YIL 16-20 YIL 

21 YIL 

ÜZERİ 
TOPLAM 

KİŞİ SAYISI 2 1   1 1 5 

 

Tablo 15: İdari personelinin yaş gruplarına göre dağılımına ilişkin tablo 

İDARİ PERSONELİN 

YAŞ İTİBARİ İLE 

DAĞILIMI 

21-25 YAŞ 
26-30 

YAŞ 

31-35 

YAŞ 

36-40 

YAŞ 

41-50 

YAŞ 

51 YAŞ 

ÜZERİ 
TOPLAM 

KİŞİ SAYISI 1  1 3   5 

 

 

 

2.7.2.3. Öğrenci Sayısı 
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Üniversitemizde/Birimimizde  1392 öğrenci öğrenimini sürdürmektedir. 

Tablo 16: Öğrenim gören öğrenci sayılarının okullara göre dağılımına ilişkin tablo 

FAKÜLTE / YO / MYO / ENSTİTÜ ADI 
I. 

ÖĞRETİM 

II. 

ÖĞRETİM 

UZAKTAN 

ÖĞRETİM 

TEZSİZ 

YÜKSEK 

LİSANS 

TOPLAM 

SHMYO 792 600 - - 1392 

 

Tablo 17: 2015-2016 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrencilerin sayılarına ilişkin tablo 

FAKÜLTE / YO / MYO / ENSTİTÜ ADI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM 
UZAKTAN 

ÖĞRETİM 

TEZSİZ 

YÜKSEK 

LİSANS 

TOPLAM 

SHMYO 205 193 - - 398 

 

Tablo 18:  Yıllar itibari ile öğrenci sayısı 

AÇIKLAMA 2012 2013 2014 2015 2016 

Öğrenci Sayısı 507 763 912 1204 1392 

 

2.7.3. Kurum Kültürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Yerleşke ve Fiziksel Alt Yapı 

 

Meslek Yüksekokulu 
Müdürü  

 
Meslek Yüksekokulu Müdür 

Yardımcısı   

Bölüm Başkanı 

Program  Başkanı Program  Başkanı 

Bölüm Başkanı  

Meslek Yüksekokulu Müdür 

Yardımcısı   
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Birimler fiziki yerleşkeye ait sahip olunan kaynakları aşağıdaki tablolar esas alınarak analiz 

edilir. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ise birimine ait tabloların yanında Üniversitenin 

tamamı için de ayrıca tabloları doldurur. 

Tablo 19: Açık alanların m2 dağılımına ilişkin tablo 

EĞİTİM ALANI 
KAPASİTE 

0–50 

KAPASİTE 

51–75 

KAPASİTE 

76–100 

KAPASİTE 

101–150 

KAPASİTE 

151–250 

KAPASİTE 

251-ÜZERİ 

Amfi   1    

Sınıf 17      

Bilgisayar Laboratuarı       

Diğer Laboratuarı 4      

TOPLAM 21  1    

Tablo 20: Yemekhaneler, kantinler ve kafeteryaların sayısı ve kapladığı alanlara ilişkin tablo 

BÖLÜMLER ADET ALAN (m²) KAPASİTE (KİŞİ) 

Öğrenci Yemekhanesi 1 1000 260 

Personel Yemekhanesi - - - 

Kantin 3 250 40 

Kafeterya - - - 

Tablo 21: Misafirhanelerin sayısı ve kapasitesine ilişkin tablo 

BÖLÜMLER ADET KAPASİTE (KİŞİ) 

Misafirhaneler 1 40 

Tablo 22: Boş ve dolu lojman sayılarına ilişkin tablo 

BÖLÜMLER ADET ALAN (m²) 

Dolu Lojman 128 17920 

Boş Lojman - - 

TOPLAM 128 17920 

Tablo 23: Öğrenci yurtlarının; oda, yatak, alan ve kız erkek kapasite toplamına ilişkin tablo 

ODABAŞINA YATAK SAYISI ADET 
ALAN 

(m²) 

KAPASİTE (KİŞİ) 

KIZ ERKEK TOPLAM 

3 – 4 Kişilik      

      

TOPLAM      

Tablo 24: Toplantı ve konferans salonların kapasite ve sayılarına ilişkin tablo 

KİŞİ SAYISI 
TOPLANTI SALONU 

(ADET) 

KONFERANS 

SALONU 

(ADET) 

TOPLAM 

Kongre Merkezi 1 1 2 

0–50 Kişilik    

51–75 Kişilik  1 1 

76–100 Kişilik    

101–150 Kişilik    

151–250 Kişilik    

251–Üzeri  1  

Tablo 25: Hizmet alanları kapasite ve sayılarına ilişkin tablo 

HİZMET ALANLARI ADET ALAN (m²) 
KULLANAN KİŞİ 

SAYISI 

Akademik Personel Hizmet Alanları Çalışma Odası 24 20 14 

İdari Personel Hizmet Alanları Çalışma Odası 3 20 4 
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TOPLAM  27 540 18 

Tablo 26: Ambar, arşiv alanı ve atölye olarak kullanılan yerlerin sayısı ve alanına ilişkin tablo 

TÜRÜ ADET 
ALAN 

(m²) 

Ambar Alanları 2 40 

Arşiv Alanları 1 40 

Atölyeler - - 

TOPLAM 3 120 

   

 

2.8.1. Teknoloji 

 

Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, başta ağ cihazları ve fiber optik kablolama olmak 

üzere bilişim hizmetleri alanında Üniversitemize hizmet vermektedir.  

Tablo 27: Diğer bilgi ve teknoloji kaynakları çeşidi ve kullanım amacına göre dağılımına ilişkin tablo 

DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK 

KAYNAKLAR 

İDARİ AMAÇLI 

(ADET) 

EĞİTİM AMAÇLI 

(ADET) 

ARAŞTIRMA 

AMAÇLI (ADET) 

Bilgisayar 17   

Diz Üstü Bilgisayar  1  

Projeksiyon  16  

Slâyt Makinesi    

Tepegöz    

Episkop    

Barkot okuyucu    

Baskı Makinesi    

Fotokopi Makinesi 1   

Faks 1   

Fotoğraf Makinesi    

Kameralar    

Televizyonlar    

Yazıcılar 1   

Tarayıcılar 1   

Müzik Setleri    

Mikroskoplar  20  

DVD’ler    

 

 

 

Tablo 28: Kütüphane kaynak ve verileri tablosu 

Kütüphane Kaynak ve Verileri Birim Sayısı 

Kitap Sayısı (Basılı) Adet 32 

Kitap Sayısı (Elektronik) Adet - 

Süreli Yayın (Basılı) Adet - 
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Süreli Yayın (Elektronik) Adet - 

Tez (Basılı) Adet - 

Tez (Elektronik) Adet - 

Oturma Kapasitesi Adet - 

Yıllık Kullanıcı Sayısı (Yerinde) Adet - 

Kullanıcıların Hizmetine Sunulan Bilgisayar Sayısı Adet - 

Ödünç Verilen Kitap Adet - 

Nadir Eser Sayısı (El Yazması) Adet - 

Nadir Eser Sayısı (Eski Harfli Basma) Adet - 

 

 

Tablo 29: Kütüphanede abone olunan veri tabanları 

SIRA Kütüphanede Abone Olunan Veri Tabanları 

1.  American Chemical Society (ACS) 

2.  HiperKitap 

3.  JSTOR 

4.  Oxford Islamic Studies 

5.  Wiley Online Library 

 

2.8.2. Mali Durum 

Tablo 30: Bütçe Giderlerinin Gelişimi 

  

2016 

BÜTÇE 

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 

2016 GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI GERÇEK. 

ORANI 

YTL YTL % 

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 2.013,420,46 2.013.420,46 100,00 

01 - PERSONEL GİDERLERİ 1.806.972,28 1.806.972,28 100,00 

02 - SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ 

181.685,60 181.685,60 

100,00 

03 - MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 

14.000,98 14.000,98 

100,00 

05 – CARİ TRANSFERLER  - - - 

06 – SERMAYE GİDERLERİ 10.761,60 10.761,60 100,00 

 

2.8.3. Güçlü ve Zayıf Yönler 
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Güçlü Yönler 

 

Meslek Yüksek okulumuz özel ve kamu hastahanelerinde çalışacak ara eleman yetiştirmede 

önemli role sahiptir. Bu nedenle sağlık sektöründe önemli bir paya sahiptir. Bu alanlar mevcut 

şartlarda, kamu ve özel sektörlerde ciddi eleman tedariği noktasında olumlu bir etki 

oluşturmaktadır. Bu nedenle mezun edilecek ara elemanların liyakatli yetiştirilmesi, verilecek 

olan sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracaktır. Bünyesinde mevcut olan farklı branşlardaki 

akademisyenlerin olması, multidisipliner çalışmaların yapılmasına öncülük etmektedir. 

Zayıf Yönler 

 

Uygulama alanlarını şehir bazında kısıtlı olması, yetiştirilecek ara elemanların kalitesini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca mevcut alt yapının eksikliğide yapılacak olan bilimsel 

araştırmaların verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

2.8.4. Çevre Analizi 

 

Bölge itibari ile hassas dengelere sahip kozmopolit bir şehir olan Bingöl, bünyesinde 

bulundurduğu üniversite ile birlikte istihtam ve yeni alanlarda uzman kişiler yetiştirmeyi 

hedeflemektedir. Bununla beraber bölge ve iklim şartları bu düşünülen hedeflerin önüne 

zaman zaman set çekmektedir. Uygulama alanlarının kısıtlı olması özellikle mesleki 

uygulama ihtiyacının en fazla olduğu meslek yüksek okulumuz da aksaklıklara neden olmakta 

ve istenilen yeterlilikte elemanların yetiştirilmesini engellemektedir. 

Tehditler 

1- Şehrin sosyal yaşam merkezlerinin yetersiz olması  

2- Öğrenci potansiyeline paralel olarak barınma merkezlerin yetersiz olması 

3- Coğrafik olarak bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine elverişsiz olması  

4- Terör olaylarının bölgenin imajını olumsuz katkı sağlaması, diğer bölgedeki 

öğrencilerin üniversiteyi tercih edilebilirlik oranını düşürmesi, 

5- Bölgenin tarihi ve turistik açıdan bir cazibe oluşturamaması  

6- Bölgede faaliyet gösteren özel işletmelerin ücret düşüklüğü nedeniyle kalifiye 

öğrencilerin başka gelişmiş yerleri tercih etmesi 

7- Sosyo-ekonomik gelişim açısından ülkenin en zayıf bölgelerinden birisi olması,  

8- Kurumlarda kolaycılığın yerleşmesi, bireysel çıkarcılığın öne çıkması  

9- Üniversite sayısının hızla artması nedeniyle mali kaynaklarda azalma  

10-  Başarılı öğrencilerin yatay geçiş ile başka üniversitelere geçmesi 

 

Fırsatlar 

 

Bölgede ciddi anlamda sağlık personeline duyulan ihtiyaç, meslek yüksek okulumuzun 

yapacağı işleri çok önemli hale getirmiştir. Öğrencilerin iş bulma korkusu hissini yaşamadan 
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mesleklerine yağunlaşmaları hem öğrenciler açısından, hem de eğitimi yürüten öğretim 

elemanları açısından çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir kısıtlamanın olmaması ve 

imkanların elverdiği ölçüde öğrencilerin mesleklerini icra etmesi birimimiz açısından en 

önemli fırsatlar arasında yer almaktadır. 
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BÖLÜM 3 

GELECEĞE BAKIŞ 
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3.GELECEĞE BAKIŞ 

3.1.Misyon 

Meslek Yüksek Okulumuzun misyonu; sağlık ve eğitim sektöründe faaliyet gösteren 

kurum/kuruluşlarda çalışmak üzere, mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş, sektörün ve piyasa 

koşullarının gereklilikleri dahilinde sahip olunması gereken yetkinliklerle donanmış, güncel 

gelişmeleri takip edebilme hız ve kabiliyetine sahip, sürekli gelişim ve öğrenim hedefleri 

doğrultusunda en iyi hizmetin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hareket edebilen, dinamik, ileri 

görüşlü, iletişim kurma ve sürdürme becerileri yüksek, analitik yönü kuvvetli, takım 

çalışmasına yatkın, mesleğin gerektirdiği etik değerlere saygılı, ulusal değerlere bağlı nitelikli 

sağlık teknikerleri yetiştirmektir. 

3.2. Vizyon 

 

Meslek Yüksek Okulumuzun vizyonu; Modern ve sürekli güncellenen eğitim teknikleri 

kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak, 

sağlık sektörü ile toplumsal gereksinime göre yeni eğitim programları geliştirmek ve tercih 

edilen bir kurum olma özelliğini korumak; nitelikli öğretim elemanı ve özgün bir eğitim  ile 

alanlarında yeterli öğrenci yetiştirmektir. 

 

3.3. Temel Değerler 

Üniversitenin ve mevcut alt yapının imkanı dahilinde, Akademik Değerlendirme ve Kalite 

Geliştirme Süreci, Meslek yüksek okulumuzun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, 

akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, kalite düzeyinin belirlenip 

geliştirilmesi için her yıl anketler yapmaya çalışarak, akademik ve idari personelin 

performans göstergelerini değerlendirilmektedir. Bu anketlere ek olarak, uygulama alanına 

yönlendirilen öğrencilerin iş performanslarını değerlendirilmek üzere anketler hazırlayarak 

verilen eğitimin istenilen düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Bununla birlikte akdemik 

personelin performansını değerlendirmek için, öğrencilere de memnuniyet anketleri yapılarak; 

başta eğitim, sosyal faaliyetler olmak üzere meslek yüksek okulumuz ile ilgili memnuniyet 

dereceleri ölçülmeye çalışılmaktadır. 

 

Kurumun Stratejik Planlama Süreci,  Meslek Yüksek okulumuz bünyesinde barındırdığı 

öğretim elemanı kadrosu ve yeni fiziksel alt yapı ile birlikte mevcut olan uygulama alanlarını 

labaratuar boyutunda genişleterek, sağlık hizmetlerine ve sektöre daha kaliteli ve donanımlı 

elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla yeni bölümler açmak yerine elde olan 

mevcut kadro ve fiziki alt yapı ile öğrencilerin mesleki deneyim ve tecrübelerini geliştireceği, 

uygulamaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Stratejik planlama 

kapsamında Meslek Yüksek okulumuz, her yıl bir sonraki takvim yılı başına kadar kendi 

yıllık değerlendirme raporlarını ve kurum içi gözden geçirme sonuçlarını hazırlayarak bir 

sonraki dönem hedefine ulaşmaya çalışır. 



 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 34 

 

 

Araştırmalar, Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler 

 

 

1- Birimimiz araştırma stratejisi ve hedefleri başta bölümlerimizin öğretim üyereleri 

olmak üzere program bazında öğretim elemanlarıdır. 

2- Birimimiz, araştırma stratejisi ve hedefleri arasında özellikle dış paydaş olarak 

değerlendirdiğimiz ve ana hattı sağlık alanında başta birimimizin bulunduğu il ve 

sonrasında yakın çevredeki sağlık ve sağlık benzeri birimlerin deneyimli ara eleman 

eksikliği sıkıntısını çözmek bununla birlikte diğer bir stratejik hedefi ise sağlık başta 

olmak üzere sağlık benzeri alanlara ARGE çalışmlarında kalifiye elaman 

yetiştirmektir. Hedefler belirlenirken, başta dış paydaşların birimlerinde ve/veya 

ARGE çalışmalarında belirlediği nitelikteki eleman tanımı bilgisi paylaşımlarıyla 

olmakla birlikte, birimimiz içerisinde yapılan akademik geliştirme toplantılarıyla hem 

dış hem iç paydaş istek ve ihtiyaç ortak payda altına alınarak ortaya 

çıkartılmaktadır.Hedeflerimiz başta dış paydaş talepleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda 

belirlenmekte olup, sürekli takip edilmekte ve her yıl elde edilen performans 

göstergeleri ile gözden geçirilmektedir. 

3- Birimimiz, araştırma stratejisi ve hedefleri arasında özellikle dış paydaş olarak 

değerlendirdiğimiz ve ana hattı sağlık alanında başta birimimizin bulunduğu il ve 

sonrasında yakın çevredeki sağlık ve sağlık benzeri birimlerin deneyimli ara eleman 

eksikliği sıkıntısını çözmek bununla birlikte diğer bir stratejik hedefi ise sağlık başta 

olmak üzere sağlık benzeri alanlara ARGE çalışmlarında kalifiye elaman 

yetiştirmektir. Hedefler belirlenirken, başta dış paydaşların birimlerinde ve/veya 

ARGE çalışmalarında belirlediği nitelikteki eleman tanımı bilgisi paylaşımlarıyla 

olmakla birlikte, birimimiz içerisinde yapılan akademik geliştirme toplantılarıyla hem 

dış hem iç paydaş istek ve ihtiyaç ortak payda altına alınarak ortaya çıkartılmaktadır. 

4- Hedeflerimiz başta dış paydaş talepleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmekte olup, 

sürekli takip edilmekte ve her yıl elde edilen performans göstergeleri ile gözden 

geçirilmektedir. 

a)  Sağlık alanı işe ilgili eğitim, öğretim müfredatını ve araştırmaları hem yerel 

dinamikleri   hem Avrupa hem de Dünya standartlarını göz önünde bulundurarak 

ve her yıl gelişen teknolojiyle yenilenerek uygulamak. 

b) Sağlık alanında eğitimde ve araştırmada kalite güvencesi sistemleri ağını 

uygulamak ve    yaygınlaştırmak 

c) Sağlık alanında verilen eğitimlerde uygulamalı eğitimlerin artırılması amacıyla 

başta il bazında olmak üzere daha ileri uygulamalar için bölgesel ve ülkesel çapta 

sektör temsilcileriyle protokoller sağlamak 

d) Birimizce, sağlanmış olan imkanlarla iç ve dış paydaşlar düzenli bilgilendirme 

organizasyonları düzenlenerek istekleri ve ihtiyaçları güncel tutmak 

e) Birimimizde görev alan öğretim elamanlarının hem genel hem özel ihtisaslarının 

tamamlanmasına teşvik etmek 

  

5- Birimimizde özellikle iç vedış paydaşların istek ve ihtiyaçlarına katkı sağlamakla 

amacıyla stratejik planda da belirtildiği üzere, sağlık ve benzer alanlarda özellikle 

kurumumuz bünyesine ek olarak hizmet verecek aynı zamanda birimimizde eğitim 

alan elemanlarımıza da istihdam bilgi ve beceri sağlamak için merkezi test 

laboratuvarını hizmete almak. 



 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 35 

 

6- Birimimiz sağlık alanındaki tüm birimlerle ilgili eğitim, öğretim ve araştırma 

faaliyetleri ile ilgili stratejik amaç edindiğinden, alanımız bütünsel ve çok boyutlu 

araştırma stratejisini hedeflemiştir. Kurumumuzun bize sağlamış olduğu imkanlar ve 

teşvikler temel ve uygulamalı araştırmanın birlikte gitmesini yönünde olduğundan, bu 

araştımalara eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili hedeflerle güçlü bir stratejik amaçla 

bakılmaktadır. 

7- Kurumumuz 2016 yılı içerisinde seçilmiş olduğu tarım ve havza alanındaki pilot 

üniversite hakkı, özellikle birimimiz öğretim üye ve elemanlarının yürütmüş olduğu 

sağlık alanıyla ilgili araştırma çalışmalarının daha ileri bir boyuta geçirebilecek olması 

ve ülkemizin her zaman ihtiyaçlarının devam ettiği sağlık alanında öncelikli alan 

çalışmların da yapılabilceği bir stratejiyi doğurmuştur ve bu alanda hali hazırda il ve 

bölge bazında ihtiyaç karşılayabilecek, başta birimimizce ARGE deneyimi bulunan ve 

hali hazırda devam eden araştırmaları bulunan öğretim üye ve elemanlarının yanında 

kurumumuz bünyesinde multi-disipliner çalışmalar (AB-DPT-DİKA-EUREKA-

TÜBİTAK-SANTEZ-BÜPAP) planlanacaktır. 

8- Kurumumuzda, birimimiz ile ilgili UYGAR merkezler yer almamaktadır. Örneğin; 

Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Araştırma ve Rehberlik 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üniversite-Sanayi iş birliğini Geliştirme Uygulama 

ve Araştırma Merkezi, Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 

Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Proje Koordinasyon 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, 

gibi merkezlerimiz faaliyetlerini sürdürmektedir ve stratejik plan dahilinde ise yeni 

uygulamalı araştırma merkezleri topluluğu BÜ-MARLAB kurulması 

hedeflenmektedir. Kurulmuş olan bu merkezlerin hali hazırda gerçekleştirdiği ve başta 

öncelikli alanlar olmak üzere gelecek stratejileri bulunmaktadır. Bununla birlikte yeni 

kurulacak BÜ-MARLAB multi disipliner bir saplık kompleksi stratejisiyle çalışmalara 

başlanacaktır. 

9- Birimimiz sağlık alanında faaliyet gösterdiğinden iç ve dış paydaşlarının önerileri 

doğrultusunda düzenli çalışmalar planlamaktadır. 

10- Birimimiz araştırma faaliyetleri ile diğer akademik faaliyetleri paralel bir şekilde 

yürütülmektedir. Birimimiz bu faaliyetleri planlarken ve yürütürken “ihtiyaca göre 

eğitim ve araştırma” stratejisini benimsemektedir. Bununla birlikte birimimizde eğitim 

alan öğrenciler aktif çalışma pozisyonu ve hızlı değişim gösteren bir alanda faaliyet 

göstereceklerinden tüm faaliyetlerimiz güncellenmektedir. Bununla birlikte, 

birimimizde bu faaliyetler içerisnde yer alan eğitim ve araştırma kadorumuz ilsel ve 

bölgesel isteklere göre araştırma faaliyetlerini, akademik faaliyetlerinin kalitesini 

arttıracak şekilde planlanmaktadır  

11- Önceklikle kurumumuz, ilimizde AR-GE faaliyetlerinin ve bilimsel çalışmaların 

yapıldığı merkezi bir üs olarak görülmektedir. Özellikle kurulmuş olan birilmlerimiz 

ile kurmayı planladığımız birimlerle başta sağlık olmak üzere diğer benzer alanlara 

yönelik stratejik araştırma hedefleri planlamaktadır. 

12- Günümüz teknolojisi ve ihtiyaçlar maalesef tek disiplin çalışmaların katkısında fayda 

sağlamayabilmektedir. Bulunduğumuz zaman diliminde, başta sağlık olmak üzere 

diğer alanlarda ortaya çıkan sorunları çözmeye yetebilecek çalışmalara multi-

disipliner olma zorunda olduğundan, başta kurumumuzun sağlamış olduğu/olacağı 

imkanlar dahilin de, yeni ihtiyaçlar belirlenerek, planladığımız ve planlayacağımız 

faaliyetleri bu şekilde kanalize etmektedir.  

13- Kurumumuz sağlamış olduğu ve olacağı imkanlarla, ve seçilmiş olduğu pilot 

üniversiteyle birimiz ile ilgili yerel bölgesel ve ulusal problemlerin çözümü amacıyla 

stratejilerini yenilemektedir. 
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14- Birimimizce bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak araştırmalar planlanıp, 

ekonomik ve sosyo-kültürel yönden katkı sağlanmaya özen gösterilmektedir. Bu 

alanda başta dış paydaşlar olmak üzere iç paydaşlarca da durumlar değerlendirilerek 

gerektiğinde iç ve dış paydaşların bir araya geleceği toplantılarla bağ kurulmaktadır. 

15- Kurumumuz intihali önlemeye yönelik lisanslı yazılımlar kullanmaktadır. 

Birimlerimizde yönet-melikler gereği tamamlanan bütün tez ve ödev çalışmaları 

intihali önlemeye yönelik özel yazılımlar kullanılarak kontrol edilmektedir. 

Üniversitemiz Yayın Kurulu ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu aktif olarak 

çalışmaktadır. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi mevcut olup 

uygulanmaktadır.  

16- Kurumumuzda 2015 Aralık ayında kabul edilen Yüksek Öğretim Tazminatı ve 

Akademik Teşvik kapsamında ödüllendirme yapılmakta ve öğretim üyesi, elemanı ve 

öğrenciler düzeyinde yapılan akademik faaliyetler desteklenmektedir. Bununla 

birlikte, araştırma geliştirme ve tüm akademik faaliyetlerde başarılı çalışmalar yapmış 

akademisyenler birim ve kurum bazında ödüllendirilmektedir. Ancak kurum bazında 

bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeni ile arzu edilen düzeyde değildir.  

17- Kurumumuzda ve birimimizde teknolojik imkanlar kullanılarak, araştırma fırsatları 

sözlü, yazılı (poster) ya da internet ortamında (Bingöl Üniversitesi Posta/ e-belge 

yönetim sistemi üzerinden) GSM, Rektörlük, Dekanlık, Enstitü kanalları aracılığıyla 

duyurulmaktadır.  

18- Yüksekokulumuz 2 yıllık eğitim veren bir okul olduğu için kadrosunda farklı 

branşlarda istihdam edilen yüksek lisans ve doktoralı öğretim elemanı/üyesi 

bulunmaktadır. Ancak herhangi bir yüksek lisans ve doktora programı olmadığından 

ileri faaliyetler ilgili bilgi bulunmamaktadır. 

19- Birimimizde yer alan öğretim üye ve elemanları çeşitli alanlarda eğitimlerine ve/veya 

araştırmalarına devam etmekle birlikte kurum içi ve dışında bir çok AR-GE 

çalışmalarında aktif rol almaktadır. B.Ü.  dinamik ve genç bir üniversite olduğundan 

üst kurumların vermiş oldukları desteklerle yetişen ve çalışmlarına hız kazandıracak 

elemanlarımız , kurumuzdaki özel faaliyetleri için gerekli alt yapısının oluşturmasında 

kurumumuzla birlikte aktif rol oynayacaklar ve her zaman desteklerini 

sürüdüreceklerdir. Bu bağlamda varolan fiziki kaynaklarının birimimizden üst 

yönetime gönderilen istekler dahilinde iyileştirilmesine çalışılmaktadır. 

 

AMAÇ ÖRNEKLERİ 

Düzce Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planı  

A4. Toplumsal katkı sağlamaya yönelik işbirlikleri ve hizmetleri artırmak.  

Toplumsal katkı alanına ilişkin olan bu örnekte “işbirlikleri ve hizmetleri artırma” ifadesi 

toplumsal katkının nasıl sağlanacağı konusunda net bir yön çizmektedir. 

Bartın Üniversitesi 2013-2017 Stratejik Planı  

A1. Öğrenci merkezli eğitimle öğrenci başarısını artırmak.  

Eğitim alanına ilişkin olan bu örnekte “öğrenci başarısını artırmak” ifadesiyle ulaşılmak 

istenilen sonuç açık bir şekilde ifade edilmektedir. Öğrenci merkezli eğitim ifadesi, amaç 

kapsamında oluşturulacak hedeflerin çerçevesini çizmektedir.  
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Uludağ Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı  

A2. Araştırma çıktılarını toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme sürecini 

desteklemek.  

Araştırma alanına ilişkin olan bu örnekte “toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme 

sürecini desteklemek” ifadesiyle amacın odağı net bir biçimde ortaya konulmaktadır. 

Amaçta belirtilen toplumsal ve ekonomik fayda ifadesi hangi hedeflerin belirleneceği 

konusunda yol göstermektedir.  
 

 

HEDEF ÖRNEKLERİ 

H1.1- Araştırma projesi sayısı, 2020 yılına kadar yüzde 20 oranında artırılacaktır.  

Belirli bir hedef, belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması 

mümkün görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistiki bilgiler mevcuttur. 

 

H1.2- Üniversite genelinde proje bazlı toplumsal sorumluluk ve sosyal girişimcilik 

çalışmaları ile faaliyetlerini her yıl yüzde 5 oranında artırmak.  

Hedefler ölçülebilir, anlamlı ve ulaşılabilir niteliktedir. Zaman boyutu içerilmektedir.  
 

 

Amaç: Yol ağımız üzerindeki trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. 

Hedef 1: 2010 yılına kadar yol ağımızda kar ve buzla mücadele uygun 

malzeme ve çağdaş ekipman kullanılarak yapılacaktır. 

Hedef 2: Yol bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin 

standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak 

şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde müşteri memnuniyeti %20 

artırılacaktır. 

Hedef 3: Karayollarından kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı kazalar 

5 yıl içerisinde %40 azaltılacaktır. 

(Karayolları Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2006-2010) 

Amaç: Uluslararası temasın olduğu yerlerde sağlık denetimlerini 

standartlara uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirmek 

Hedef 1: Bütün limanlarımıza gelen gemilerde uygulanan pratika 

işlemlerinin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2009 yılı sonuna 

kadar %99’a çıkarılacaktır. 



 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 38 

 

 

Hedef 2: Bütün limanlarımıza gelen gemilerde uygulanan sağlık denetimi ve patenta 

işlemlerinin standartlara uygun olarak yapılma 

oranı 2009 yılı sonuna kadar %99’a çıkarılacaktır. 

Stratejiler, üniversitenin hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili 

stratejiler olmaksızın hedefleri etkili bir biçimde uygulamaya geçirmek mümkün değildir.  

Stratejiler hedeflere yönelik belirlenir. Bir hedef için alternatif stratejiler 

değerlendirilerek bunlar arasından en fazla üç tanesine planda yer verilir.  

Stratejiler oluşturulurken üniversitenin kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz 

önünde bulundurulur. Stratejiler, hedeflerin hangi faaliyetlerle uygulamaya 

geçirileceğinin çerçevesini çizer.  

Strateji Örnekleri:  

-  Eğitim programlarını paydaşların katılımıyla güncellenecektir.  

-  Uzaktan eğitim modülleri geliştirilecektir.  

- Personel dağılımı iş analizine göre planlanacaktır.  

- İnsan kaynakları performans esaslı bir biçimde yönetilecektir.  

- Sunulan hizmetler mümkün olduğunca elektronik ortama taşınacaktır.  

 

Tablo 30: Stratejik amaçlar, hedefler ve stratejiler tablosu 

 

 

AMAÇ 1.0. 
Eğitim Ve Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç 

Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek 

HEDEF1.1. 

2022 Yılı Sonuna Kadar Eğitim Ve Öğretimin Kalitesini Arttırarak ÖSYS’de 2006'dan Sonra 

Kurulan Devlet Üniversiteleri Arasında Eş Bölümlerde Öncelikli Olarak Tercih Edilen İlk 10 

Üniversite Arasında Olmak. 

Strateji 1.1.1. 
Üniversitenin ülkemiz içindeki imajını kuvvetlendirmek ve marka değerini arttırmak için her yıl 

1 tanıtım faaliyeti organize etmek ve/veya en az 5 tanıtım faaliyetine katılmak. 

Strateji 1.1.2. Her yıl yerel ve ulusal basında olumlu tanıtım haber sayısını arttırmak. 

Strateji 1.1.3. 
2017 yılı sonuna kadar öğretim elemanları için performansa dayalı değerlendirme sistemini 

başlatmak. 

Strateji 1.1.4. 

2017 yılı sonuna kadar mezunların istihdam durumunu izlemek, geliştirmek ve bu gelişimi 

kurumsal kimliğe yansıtmak üzere mezun iletişim ağının kurumsal altyapısını güçlendirmek ve 

yeniden yapılandırmak. 
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Strateji 1.1.5. 
Üniversitemizin tanıtımı için sosyal medyayı daha etkin kullanmak ve mezun sistemini entegre 

etmek. 

HEDEF1.2. 
2022 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimde uluslararasılaşmayı arttırmak amacıyla personel ve 

öğrenci hareketliliğinde en az %25 artış sağlamak. 

Strateji 1.2.1. 
Üniversite bünyesinde değişim öğrencilerine yönelik İngilizce ve Türkçe içerikli derslerin 

sayısını ve kalitesini artırmak. 

Strateji 1.2.2. 

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları (Farabi, Erasmus vb.), 

yurtdışındaki diğer üniversitelerle birlikte yürütülen ortak eğitim-öğretim programları ve işbirliği 

yapılan programların sayısını %50 arttırmak. 

AMAÇ 2.0. SHMYO da Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Sürekli Geliştirmek. 

HEDEF2.1. 
2022 yılı sonuna kadar Üniversitemizin , SCI, SCI‐Exp., SSCI,SSCI Exp indekslerine giren 

yayın ve atıf sayılarını her yıl en az %5 arttırmak. 

Strateji 2.1.1. 
Ulusal ve Uluslararası kongrelerde bildiri sunacak akademisyenler için kurulan teşvik 

mekanizmasının kapsamını genişletmek. 

Strateji 2.1.2. 
Her yıl Üniversitemiz SHMYO önderliğinde ve/veya ortaklığında en az 1 adet ulusal 

/uluslararası kongre veya sempozyum düzenlemek. 

HEDEF2.2. 
2022 yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansı vb kurumların 

desteği ile üretilen proje sayısını her yıl en az %5 artırmak. 

Strateji 2.2.1. Ar-Ge'ye dayalı proje sayısını artırmak ve teşvik etmek. 

Strateji 2.2.2. 
Proje ve hibe desteklerine ilişkin bilimsel toplantılar düzenlemek ve bilimsel toplantılara katılımı 

desteklemek. 

AMAÇ 3.0. Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İşbirlikleri Ve Hizmetleri Arttırmak. 

HEDEF3.1. 

2022 yılı sonuna kadar İlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını 

yükseltmek için Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yetenek, kalite ve kapasite arttırıcı 

yatırım yapmak. 

Strateji 3.1.1. Her yıl İl ve/veya bölgede Üniversite SHMYO önderliğinde en az bir sağlık projesi yürütmek. 

Strateji 3.1.2. Her yıl Üniversitemizde SHMYO’da uygulanan tıbbi ve sosyal işlem çeşitliliğini artırmak 

Strateji 3.1.3. Her yıl Bölge insanını sağlık alanında bilgilendirecek faaliyetler düzenlemek. 

HEDEF3.2. 
2022 yılı sonuna kadar kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla yapılan 

işbirliği sayısını her yıl en az %5 artırmak. 

Strateji 3.2.1. 
Ulusal sivil toplum kuruluşları ile bölgeye yönelik ortak faaliyetler düzenlemek.  

 

HEDEF3.3. 
2022 yılı sonuna kadar İlimizin ve bölgemizin sosyal gelişimi için kültürel ve sosyal alt yapıyı 

geliştirmek ve etkinlikleri her yıl en az %5 arttırmak. 

Strateji 3.3.1. 
Bingöl Üniversitenin kendi bal ve bal ürünleri markasını yaratmak için gerekli yatırımları ve 

tanıtım organizasyonlarını yapmak. 
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AMAÇ 4.0. 
Bingöl üniversitesi SHMYO için insan kaynakları kapasitesini geliştirmek ve memnuniyeti 

2017'den itibaren 2022 yılı sonuna kadar her yıl en az % 2 iyileştirmek. 

HEDEF4.1. Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri arttırmak. 

Strateji 4.1.1. Her yıl Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacını belirlemek ve personel sayısını artırmak. 

 

AMAÇ 5.0. Sağlık Ve Çevre Teknolojileri Alanına Odaklanmak Ve Bu Alanda Markalaşmak 

HEDEF5.1. 
2022 yılı sonuna kadar Sağlık ve Çevre teknolojileri alanında bilimsel faaliyetlerin ve eğitim 

faaliyetlerinin etkinliğini her yıl en az %5 arttırmak. 

Strateji 5.1.1. Sağlık ve çevre teknolojileri alanında laboratuvar yatırımları yapmak. 

Strateji 5.1.2. 

Sağlık ve çevre teknolojileri alanında Üniversitenin ön lisans düzeyinde sürdürülen eğitim 

çalışmalarını desteklemek, eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları 

sağlamak. 

  

3.5.Performans Göstergeleri 

 

Performans göstergeleri, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında 

kullanılır. Performans göstergeleri, ölçülebilirliğin sağlanması için miktar ve zaman boyutunu 

içerecek şekilde ifade edilir. Bu çerçevede performans göstergeleri girdi, çıktı, sonuç, kalite 

ve verimlilik göstergeleri olarak sınıflandırılır. 

Tablo 31: Performans göstergeleri tablosu 

Hedef 

Numarası 
Göstergeler 

 

Başlangıç Değeri 

 
2018- 2019 -2020 2021 - 2022 

Hedef 1.1. Derslik sayısı 13 16 17 

Hedef 1.1. Laboratuvar sayısı 3 5 6 

Hedef 1.1. 
Bologna Sürecine uyumu 

sağlanan bölümlerin sayısı 

7 
9 10 

Hedef 1.1. Kalite geliştirme çalışmaları %75 %90 %95 

Hedef 1.1.     

Hedef 1.2. SHMYO’ daki program sayısı 7 8 9 

Hedef 1.2. 

Staj, iş başında eğitim ve 

Kariyer planlaması ile ilgili 

düzenlenen etkinlik sayısı 

0 

2 3 

Hedef 1.3. 
Kısmi zamanlı çalışan öğrenci 

sayısı 

2 
4 5 
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Tablo 32: Stratejik hedefler ve sorumlu birimler tablosu 

HEDEF STRATEJİK HEDEFLER SORUMLU BİRİMLER 

Hedef1.1. 
İhtiyaca yönelik gereksinimler 

Akademik Birimler 

Hedef1.2. 
İhtiyaç yönelik ilgili çalışmaların yapılması 

SHMYO 

Hedef1.3. 
Akademik ve İdari birimlerde kısmi zamanlı çalışan öğrenci 

sayısı 
SKS 
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BÖLÜM 4 

MALİYETLENDİRME 
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4. MALİYETLENDİRME 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 15 inci maddesinde; Merkezî 

yönetim bütçe kanununun, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider 

tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanun 

olduğu, aynı maddenin ikinci fıkrasında ise Merkezî yönetim bütçe kanununda; yılı ve izleyen 

iki yılın gelir ve gider tahminlerinin yer alacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, 2018 yılı Merkezi 

Yönetim bütçe Kanununda yer alması planlanan Üniversitemizin 2018, 2019 ve 2020 yılı 

gelir tahminleri ile bu doğrultuda belirlenen 2021 ve 2022 gelir tahminleri ve yine aynı 

dönemlere ait bütçe dışı gelirlerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 33: Beş yıllık gelir tahmin tablosu 

 

Yine, 2018 yılı Merkezi Yönetim bütçe Kanununda yer alması planlanan Üniversitemizin 

2018, 2019 ve 2020 yılı ödenek dağılımı tahminlerinin ekonomik ve fonksiyonel bazda 

sınıflandırmaları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

 

 

KAYNAKLAR 2018 2019 2020 2021 2022 

Hazine Yardımı      

Öz Gelir      

 Döner Sermaye      

 Örgün Eğitim      

 Diğer Öz Gelirler      

 İkinci Öğretim 210.000 TL 225.000 TL 250.000 TL 275.000 TL 295.000 TL 

 Tezsiz Yüksek Lisans      

 Öğrenci Katkı Payı 

Telafi Gelirleri 
     

 Kira Gelirleri      

Dış Kaynaklar(AB,TÜBİTAK)      

TOPLAM 210.000 TL 225.000 TL 250.000 TL 275.000 TL 295.000 TL 
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Tablo 34: Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe tahminleri 

Bütçe Tertibi 

2018 2019 2020 
Ekonomik 

Kodu 
Açıklama 

01 Personel Giderleri 2.050.000 TL 2.100.000 TL 2.125.000 TL 

02 Sos.Güv.Kur.Dev.Pri.Gid. 190.000 TL 220.000 TL 250.000 TL 

03 
Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 
15.000 TL 20.000 TL 22.000 TL 

05 Cari Transferler    

06 Sermaye Giderleri    

Toplam 2.255.000 TL 2.340.000 TL 2.397.000 TL 

 

Tablo 35: Fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe gider tahminleri 

Kodu Açıklama 2018 2019 2020 

01 Genel Kamu Hizmetleri    

02 Savunma Hizmetleri    

03 
Kamu Düzeni ve 

Güvenlik Hizmetleri 
   

07 Sağlık Hizmetleri    

08 
Dinlenme, Kültür ve Din 

Hizmetleri 
   

09 Eğitim Hizmetleri 2.000.000 TL 2.050.000 TL 2.150.000 TL 

TOPLAM 2.000.000 TL 2.050.000 TL 2.150.000 TL 

 

Üniversitemizin 2018-2022 dönemi Stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere yönelik 

stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin hedef bazında kaynak 

ihtiyacı dağılımı aşağıda tabloda belirtilen şekilde planlanmaktadır. 
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Tablo 36: Stratejik plan maliyet bilgileri 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ/HEDEF 2018 2019 2020 2021 2022 

AMAÇ 1.0:  Eğitim Ve Öğretimin Kalitesini Geliştirerek 

Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan 

Kaynağını Yetiştirmek 

     

Hedef1.1.: Her yıl ulusal ve yerel basında olumlu tanıtım 

haber sayısını arttırmak 

5.000 

TL 

6.000 

TL 

7.000 

TL 

8.000 

TL 

10.000 

TL 

Hedef1.2.:  Üniversitenin ülkemiz içindeki imajını 

kuvvetlendirmek ve marka değerini arttırmak için her yıl 1 

tanıtım faaliyeti organize etmek ve/veya en az 5 tanıtım 

faaliyetine katılmak 

5.000 

TL 

7.000 

TL 

10.000 

TL 

12.000 

TL 

12.000 

TL 

Hedef1.3.      

Hedef1.4.      

AMAÇ 2.0 :  SHMYO Bilimsel Araştırmaların Niteliğini 

Sürekli Geliştirmek 
     

Hedef2.1.:  Uluslararası  kongrelerde bildiri sunacak 

akademisyenler için teşvik mekanizması kurmak. 

2.500 

TL 

4.000 

TL 

6.000 

TL 

7.500 

TL 

9.000 

TL 

Hedef2.2.:  SHMYO Bünyesinde Öğrenci araştırma projeleri 

sonuçlarının yayınlanacağı bir dergi çıkarmak. (yılda bir 

kez ) 

1.000 

TL 

1.000 

TL 

1.000 

TL 

1.000 

TL 

1.000 

TL 

AMAÇ 3.0: Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İşbirlikleri 

Ve Hizmetleri Arttırmak 
     

Hedef3.1.: Her yıl Bölge insanını sağlık alanında 

bilgilendirecek faaliyetler düzenlemek. 

1.000 

TL 

1.000 

TL 

1.000 

TL 

1.000 

TL 

1.000 

TL 

Hedef 3.2.      

Hedef 3.2.      

AMAÇ 4.0: Sağlık Ve Çevre Teknolojileri Alanına 

Odaklanmak Ve Bu Alanda Markalaşmak 
     

Hedef4.1.: Sağlık ve çevre teknolojilerine yönelik proje 

desteklerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemek. 

1.000 

TL 

1.000 

TL 

1.000 

TL 

1.000 

TL 

1.000 

TL 
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BÖLÜM 5 

İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME 
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5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli 

olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen 

bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilir; hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar 

karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın 

güncellenmesi kararı verilebilir. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması 

gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis 

edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur.  

 

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi 

ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz 

edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin 

gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla 

raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur.  

Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı 

ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek 

amacıyla yapılan ayrıntılı ve nesnel bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer 

alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik, etki ve 

sürdürülebilirliği analiz edilir.  

 

İzleme ve değerlendirme sayesinde yöneticiler, bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden 

sapma olduğu takdirde iyileştirici tedbirler alabilir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinde, 

performans programında detaylandırılan faaliyet ve projeler de dikkate alınır.  

İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi için;  

-  Hedeflere ilişkin sorumlulukların netleştirilmesi  

- Hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesi  

- Performans göstergesi değerlerinin belirlenmesi  

- Uygun, doğru ve tutarlı veri ve istatistiklerin temin edilmesi  

- İhtiyaç duyulan verilerin nasıl, hangi sıklıkta ve kim tarafından temin edileceğinin 

tespit edilmesi ve bu kapsamdaki kısıtların belirlenmesi gerekir.  
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İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk rektördedir. Hedeflerin ve ilgili 

performans göstergeleri ile risklerin takibi, ilgili hedeften sorumlu birimin harcama 

yetkilisinin; harcama birimlerinden hedeflere ilişkin alınan gerçekleşme değerlerinin 

toplulaştırılması ve rektöre sunulması ise SGB’nin sorumluluğundadır. 


