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SUNUŞ 

Ulusal ve uluslararası alanlarda güçlü bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olma şiarıyla yola çıkan ve 

2019 yılından beri ahlak, bilgi, üretim mottosuyla akademik ve kurumsal vizyonunu sürekli geliştirme 

ve güncelleme çabası içinde olan Mardin Artuklu Üniversitesi, ilim-irfan-hikmet anlayışıyla bilimde 

özgün, özgür, yenilikçi, paylaşımcı ve özne bir akademi inşa etme yolunda ilerlemektedir. 2007 

yılında kurulan üniversitemiz, Mardin’in kozmopolit bir yapıyla inşa edilen medeniyet tarihinden 

bugüne tevarüs eden ilmî, tarihî, iktisadî ve kültürel müktesebatını daha ileriye taşıyacak misyon ve 

vizyonuyla geçmiş-şimdi ve gelecek arasında bilimsel/ilmî bir köprü kurma sorumluluğunun 

bilincinde hareket etmektedir. Bu sorumluluk bilinciyle tanınırlığının sınırlarını sürekli genişleten ve 

imzaladığı protokollerle de uluslararası düzleme taşıyan üniversitemiz, akademi-üretim-toplum 

ilişkisini de aynı kararlılıkla inşa etme ve geliştirme azmindedir. Bilgi, teknoloji ve sosyal sorumluluk 

projelerini odağına alan, kurumsal kapasitesini sürekli genişleten üniversitemiz, girişimci, yenilikçi, 

yaratıcı, etik değerleri önemseyen, duyarlı, vizyon sahibi ve analitik düşünebilen öğrenciler 

yetiştirmeyi hedeflediği gibi bilimsel alanda yetkinlikleriyle ön plana çıkan, bilgi ve deneyimlerini 

akademik platformlarda paylaşan, kuramsal yaklaşımlarını pratiğe dökebilen liyakatli öğretim 

elemanları ile yoluna devam etmektedir. Bilimsel, akademik ve kurumsal kimliğinden ödün vermeden, 

etik değerleri ihlal etmeden, liyakat ve ehliyeti gözeterek, yerel ile evrensel olanı bütünleştirme 

amacını üniversitenin tüm birimlerinde hayata geçirerek üniversitemizin akademik ve kurumsal 

kimliğinin temel yapı taşlarını oluşturmaktayız. Artuklu kimliğine aidiyetlik ilkesinin/hissinin odağa 

alınması, çalışmalarımızda bizleri motive eden ve daha iyisini yapmaya yönlendiren etkenler arasında 

yer almaktadır. 

Üniversitemiz, sosyal bilimler alanında yeni yaklaşımlara açık kimliğiyle sorgulayan, düşünen, 

toplumsal yapıyla bağlarını güçlü tutan bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Bu sayede üniversitemizin 

akademik kültürü gittikçe daha da gelişmekte, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel literatüre 

sağladığımız katkılar ciddi bir ivme kazanmaktadır. Uluslararasılaşmayı ve 

disiplinlerarası/disiplinlerötesi bakışı merkeze alan Mardin Artuklu Üniversitesi, yenilikçi anlayışıyla 

akademik sınırlarını yeni açılan fakülte, bölüm ve araştırma uygulama merkezleriyle sürekli 

genişlettiği gibi Mardin özelinde ülkemizin eğitim paradigmalarına hizmet etmenin yanı sıra ekonomi, 

kültür, sanat ve spor alanlarına katkı sağlamaktadır. 

Orijinali/özgünü yaratma endişesiyle bilimsel bilginin sadece teorik değil pratikteki karşılığına da 

ulaşmayı şiar edinen üniversitemiz, sosyal bilimler + 5T vizyonuyla akademinin yenilikçi öznesi olma 

kimliğini gittikçe güçlendirmektedir. Mardin’in Orta Doğu pazarına yakın olması, şehrin genç ve 

dinamik insan gücüne sahip olması, İpekyolu gibi önemli bir uluslararası ticaret hattı üzerindeki 

stratejik konumu, kültür ve inanç turizminde köklü bir marka kenti olması, sahip olduğu verimli 

ovaları ve zengin tarım potansiyeli ile güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji 
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potansiyelinin varlığı konularındaki dikkat çekici özellikleri, sosyal bilimler + 5T vizyonunun hayata 

geçirilmesinde etkili olmuştur. Tıp, turizm, tarım, tasarım, ticaret unsurlarından oluşan 5T vizyonu, 

bilimin ve bilimin pratikteki karşılığının önemli sacayaklarını oluşturmaktadır. Şehirleşmeden eğitime, 

sanayiden tarıma, sağlıktan turizme pek çok alanda, özellikle Mardin’e ve genel olarak tüm 

Türkiye’ye katkı sunmayı amaçlayan üniversitemiz, bilim-üretim ve toplum arasındaki doğrusal 

ilişkiyi odağına almaktadır. 

Bu vizyonuyla yola çıkan Üniversitemiz, 2022-2026 dönemini kapsayan üçüncü kurumsal Stratejik 

Planını bu doğrultuda hazırlamıştır. Stratejik plan çerçevesinde kaynakların eğitim, bilimsel araştırma 

ve topluma hizmet alanlarında etkin, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacak, hesap verme 

sorumluluğu ile saydamlık güçlendirilmiş olacaktır. 

Uzun ve yorucu bir emekle ortaya çıkan stratejik planın hazırlanma sürecinde emeklerini esirgemeyen, 

katkı ve destek sağlayan Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi 

üyelerine, akademik ve idari personelimize, dış paydaşlarımıza ve katkı sağlayan herkese kalbi 

şükranlarımı sunuyorum. 2022-2026 stratejik planımızın Üniversitemizi daha ileriye taşıyacağını umut 

ediyor, planımızın uygulama aşamasında bütün birimlerimize başarılar diliyorum.  

Saygılarımla…  

 

                  Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü 
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1. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN 

1.1. Misyon 

İnsanı merkez alan, yerel ve evrensel değerlere dayalı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, 

kültür-sanat, bilim ve teknoloji alanlarında özgün, yenilikçi ve eleştirel bakışı ilke edinen, 

ahlaki değerlerle donanmış, çevreyi önemseyen, sosyal ve mesleki sorumluluğa sahip, milli 

değerleri özümsemiş, insanlığın birikimine katkı sunan örnek bireyler yetiştirmek ve bu 

alanlarda özgün araştırmalar yaparak girişimlerde bulunmaktır. 

1.2. Vizyon 

Yerel ve evrensel değerlerden güç alarak ilim, kültür, sanat ve teknolojide uluslararası alanda 

özgün, yaratıcı ve lider bir üniversite olmak. 

1.3. Temel Değerler 

 Bilgi: Toplumun ilerlemesinde ve kalkınmasında bilginin temel yapı taşı olduğuna inanır.  

 Ahlak: Yönetimde, bilginin üretiminde, yayılmasında ve uygulanmasında ahlaki kuralları 

esas alır.   

 Üretim: Nitelikli üretimi ve verimliliği önde tutar, çözüm ve sonuç odaklıdır.  

 Adalet: Yönetimde ve tüm süreçlerinde adil davranır ve liyakati esas alır.  

 İletişim ve İşbirliği: Bilgi paylaşımını, iletişimi, koordinasyonu ve takım çalışmasını 

önemser. Paydaşları ile işbirliğini temel alır. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder.  

 Katılımcılık: Çalışanların ve dış paydaşların fikir, öneri ve görüşlerine önem verir. 

Çalışanları ve dış paydaşları karar alma sürelerine katar ve katılımcılığı destekler.  

 Sürekli Öğrenme: Sürekli öğrenmeye, gelişime imkân sağlar ve teşvik eder. Paydaşlarıyla 

bilgi ve tecrübesini paylaşır.  

 Değişime Açıklık: Dış çevredeki değişimleri izler, fırsatları değerlendirir ve tehditlere 

karşı önlem alır. Değişimi yönlendirir ve öncü olur.  

 Millilik: Yönetimi ve tüm süreçleri milli ve manevi değerler temelinde yürütür. Tarihine 

ve kültürüne sahip çıkar.  

 Çevreye Saygı: Tüm faaliyetlerinde çevrenin korunmasını ve çevreye saygıyı gözetir. 

 

1.4. Stratejik Amaç ve Hedefler 

AMAÇLAR HEDEFLER 

A1 

 

 

“Sosyal bilimler + 5t” 

vizyonu kapsamında 

eğitim faaliyetlerinde 

kaliteyi yükseltmek, 

H1.1 “Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında bölüm ve 

programlarda dikey ve yatay büyümeyi sağlamak 

H1.2 “Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında mevcut ve 

kurulacak akademik birimlerin bina, laboratuvar vb. 

fiziki ve teknik altyapı ihtiyaçlarını karşılamak 

H1.3 Programların güncellenerek %10’nun akredite 

edilmesini sağlamak 

H1.4 Yabancı dillerde eğitim verilen program sayısını 

artırarak uluslararası/yabancı uyruklu öğretim elemanı 

ve öğrenci oranında ilk üç üniversite arasına girmek 

H1.5 Kariyer geliştirme desteğini mevcut ve mezun bütün 

öğrencilere yaymak 
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A2 Araştırma geliştirme 

faaliyetlerinde niteliği ve 

niceliği artırmak, 

H2.1 Nitelikli akademik yayın sayısını artırmak, 

H2.2 Ulusal ve uluslararası destekli projelerin sayısını 

artırmak, 

H2.3 Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin niteliğini ve 

sayısını artırmak, 

H2.4 Lisansüstü eğitim programlarında öğrenci ve akademik 

yayın sayısını artırmak, 

H2.5 Uygulama ve araştırma merkezlerinin araştırma 

kapasitesini artırmak, 

A3 “Sosyal bilimler + 5t” 

vizyonu çerçevesinde 

paydaşlarla işbirliği 

geliştirerek girişimci ve 

yenilikçi çıktıları 

artırmak, 

H3.1 Kamu-özel ve karma sektör işbirliğini güçlendirmek, 

H3.2 İş dünyasının ve sanayinin ihtiyaçlarına uygun olarak 

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Teknokent vb. ara 

yüzleri kurmak, verimli ve etkin bir şekilde işletmek. 

H3.3 Bölgedeki diğer üniversitelerle bölgesel ve yerel 

kalkınma amaçlı işbirlikleri ve ortak projeler 

geliştirmek, 

H3.4 Tüm akademik birimlerdeki döner sermaye 

işletmelerinin ürün/hizmet portföyünü çeşitlendirmek, 

H3.5 Akademik bilgiyi, döner sermaye işletmeleri aracılığıyla 

ticari değere dönüştürmek, 

A4 “Sosyal bilimler + 5t” 

vizyonu kapsamında 

sosyal sorumluluğu yerine 

getirecek ve toplumsal 

fayda sağlayacak 

çalışmaları artırmak, 

H4.1 Kurumsal veya kamu, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşları ile işbirliği içinde ortak sosyal sorumluluk 

projeleri geliştirmek, 

H4.2 Sıfır atık, yeşil kampüs ve yenilenebilir enerji kullanımı 

ile ilgili çalışmaları artırmak, 

H4.3 Bilim-toplum etkileşimini en üst düzeye çıkaracak kurs, 

seminer, sertifika programları vb. aktiviteleri artırmak, 

H4.4 Toplumsal faydaya yönelik spor, sanat ve kültür 

aktivitelerini artırmak, 

H4.5 Toplumdaki dezavantajlı gruplara ve özel gereksinim 

duyan bireylere yönelik çalışmalar yapmak, 

A5 Kurumsal yapının 

uluslararası kalite 

standartlarında yetkin, 

yenilikçi ve dinamik 

niteliklerini geliştirmek. 

H5.1 Üniversitenin stratejik hedeflerini etkin bir şekilde 

izlemek ve değerlendirmek, 

H5.2 Akademik ve idari personelin yetkinlik düzeylerini 

artırmak, 

H5.3 İnsan ve çevre odaklı yaklaşımla üniversitemizin fiziki 

ve sosyal altyapısını güçlendirmek, 

H5.4 Üniversitenin bilgi ve teknoloji altyapısını 

güçlendirmek, 

H5.5 Sürekli iyileştirmeye dayalı etkin ve verimli bir kalite 

yönetim sistemini oluşturmak, 
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1.5. Temel Performans Göstergeleri  

Tablo 1: Temel Performans Göstergeleri Tablosu 

Plan Dönemi  

Başlangıç 

Değeri (2022) 

Temel Performans Göstergeleri 

Plan Dönemi 

Sonu Hedeflenen 

Değeri (2026) 

8 PG1.1.6: Doktora program sayısı 14 

17 
PG1.2.1: Akademik birim (fakülte, yüksekokul vb.) bina 

sayısı 
22 

0 
PG1.3.4: Akredite olan program sayısının toplam program 

sayısına oranı (%) 
6,1 

13 
PG1.4.1: Yabancı dilde eğitim verilen program sayısı (ön 

lisans+lisans+lisansüstü) 
20 

0,2 

PG2.1.1: Öğretim elemanı başına düşen SCI, SCI-

Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerdeki yıllık 

yayın sayısı (WoS) 

0,4 

0,007 
PG2.2.5: Öğretim üyesi başına tamamlanan uluslararası 

destekli proje sayısı 
0,014 

8 PG2.3.2: Uluslararası bilimsel etkinlik sayısı 18 

3 
PG3.1.2: Kamu, özel ve karma sektörlerle yürütülen ortak 

proje sayısı 
4 

1 
PG3.2.3: İş dünyası ve/veya sanayi işletmeleri ile ortak 

yürütülen ar-ge projesi sayısı 
3 

7 
PG3.4.2: Döner sermaye işletmelerindeki ürün/hizmet 

sayısı 
11 

5 
PG3.5.3: Ticari değere dönüşen patent, faydalı model veya 

tasarımların döner sermaye gelirlerine oranı (%) 
10 

850 
PG4.2.5: Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite 

endeksindeki sıralaması 
700 

250 
PG4.3.1: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

tarafından verilen eğitim, kurs, seminer vb. saati 
500 

4 PG4.4.3: Topluma yönelik kültür-sanat etkinliği sayısı  8 

4 

PG4.5.1: Dezavantajlı gruplara (çocuklar, gençler, yaşlılar, 

özel gereksinimli bireyler, göçmenler, azınlıklar, eski 

hükümlüler, kadınlar, tek ebeveynli aileler ve yoksullar) 

yönelik yapılan faaliyet sayısı 

12 
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2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ  

Üniversitemizin 2022-2026 dönemine ilişkin üçüncü Stratejik Planı 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans 

Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kalkınma 

Bakanlığı tarafından hazırlanan Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi doğrultusunda 

başlatılmış olup, stratejik planlama sürecinde ihtiyaçları ortaya koymak amacıyla bu süreçte rol alacak 

kişi ve birimler Mardin Artuklu Üniversitesi Hazırlık Programı ile belirlenmiştir. 

2.1. Planlama Sürecinin Organizasyonu  

Stratejik planlama katılımcı bir planlama yaklaşımı olduğundan üniversite içerisinde 

Rektörden başlayarak her düzeydeki çalışanların katılımı sağlanmıştır. Stratejik planlama sürecine 

katılacak temel aktörler ve üstlenilecek işlevler bu aşamada belirlenmiştir. Stratejik planlama sürecine 

dâhil olan kişi, birim ve ekipler aşağıda yer almaktadır.  

Rektör;  

 Rektör, stratejik planlama çalışmalarının başladığını Genelge 2020/1 ile duyurmuştur. 

Genelgede stratejik planın hazırlanması için üniversitedeki tüm birimlere;  

 Çalışmaların Rektör tarafından sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı,  

 Çalışmaları üst düzeyde yönlendirmek üzere bir Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulduğu,  

 Çalışmaların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüleceği,   

 Stratejik planlama ekibine harcama birimlerince üyelerin görevlendirilmesi ve bu üyelerin 

rehberde belirtilen niteliklere haiz olması gerektiği bildirilmiştir. 

Rektör, stratejik plan hazırlıkları çerçevesinde, üniversitenin misyon ve vizyon bildirimlerinin 

oluşturulması ile farklılaşma stratejisinin belirlenmesi için perspektif vererek, Strateji Geliştirme 

Kuruluna başkanlık etmiştir. Ayrıca, stratejik planlama ekibinin doğal başkanı olup,  ihtiyaç duyulan 

hallerde stratejik planlama ekibinin çalışmalarına katkı vererek Stratejik planlama sürecinde en üst 

seviyede karar alınması gereken tartışmalı hususları karara bağlamıştır. 

Strateji Geliştirme Kurulu;  

Strateji Geliştirme Kurulu, Rektörün başkanlığında Rektör yardımcıları, üniversite yönetim 

kurulu üyeleri, genel sekreter ile harcama birimi yöneticilerinden oluşmuştur. Strateji Geliştirme 

Kurulu üyelerinin listesine Genelge 2020/1’de yer verilmiştir. Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik 

Planlama Ekibini ve hazırlık programını onaylamış olup, sürecin ana aşamaları ile çıktılarını kontrol 

etmiş, harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlamış ve alternatif misyon, 

vizyon ve temel değerler taslakları ile taslak amaçlar ve hedef kartlarını değerlendirerek tartışmalı 

hususları görüşüp karara bağlamıştır.  

Tablo 2: Strateji Geliştirme Kurulu Tablosu 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU 

S/N Görevi Adı Soyadı Birimi 

1 Başkan Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR Rektör/ Edebiyat Fakültesi 

2 Üye Prof. Dr. Mehmet Cemal OĞUZ 
Rektör Yardımcısı /Fen F./Midyat Sanat ve 

Tasarım Fakültesi 

3 Üye Prof. Dr. Serhat HARMAN 
Rektör Yardımcısı/Turizm F./ Sağlık 

Bilimleri Fakültesi 



5 
 

4 Üye Prof. Dr. Ömer BOZKURT Rektör Yardımcısı/İslami İlimler F. 

5 Üye Prof. Dr. Beyhan KANTER Yönetim Kurulu Üyesi  

6 Üye Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT Yönetim Kurulu Üyesi  

7 Üye Prof. Dr. M. Sait TOPRAK Yönetim Kurulu Üyesi  

8 Üye Dr. Ömer Murat ÖTER Genel Sekreter 

9 Üye Prof. Dr. Abdurrahman EKİNCİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

10 Üye Prof. Dr. Zülküf KARA Güzel Sanatlar Fakültesi 

11 Üye Prof. Dr. Ömer ÇAHA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

12 Üye Doç. Dr. Ziya POLAT Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

13 Üye Doç. Dr. Yunus CENGİZ Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü 

14 Üye Doç. Dr. Serdar GERİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

15 Üye Dr. Öğr. Üyesi Fasih DİNÇ Devlet Konservatuvarı 

16 Üye Dr. Öğr. Üyesi Halit ALKAN Yabancı Diller Yüksekokulu 

17 Üye Dr. Öğr. Üyesi Erhan POLAT Meslek Yüksekokulu 

18 Üye Doç. Dr. Feridun BİLGİN Derik Meslek Yüksekokulu 

19 Üye Doç. Dr. Yusuf DOĞAN Kızıltepe Meslek Yüksekokulu 

20 Üye Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKMAN Midyat Meslek Yüksekokulu 

21 Üye Doç. Dr. Ahmet GEMİ Nusaybin Meslek Yüksekokulu 

22 Üye Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CEYLAN Ömerli Meslek Yüksekokulu 

23 Üye Doç. Dr. Reşit YILDIZ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

24 Üye Dr. Öğr. Üyesi Faruk DÜŞÜNCELİ Savur Meslek Yüksekokulu 

25 Üye Dr. Öğr. Üyesi Kamuran GÖKDAĞ Bilimsel Araştırma Projeleri Koord. 

26 Üye Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞANLI Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

27 Üye Daire Başkanı Maruf SAİDOĞLU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

28 Üye Daire Başkanı Eyyup BİRKAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

29 Üye Daire Başkanı Hilal AĞALDAY Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk. 

30 Üye Daire Başkanı Tevfik YARDIMCI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

31 Üye Daire Başkanı İsmail YILDIRIM Personel Daire Başkanlığı 

32 Üye Daire Başkanı Mehmet BAYAR Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

33 Üye Daire Başkanı Hamza TALAYHAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

34 Üye Daire Başkanı Şerif TEMEL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

35 Üye Avukat Kamil YAĞCI Hukuk Müşavirliği 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı;  

  Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberinde de belirtildiği üzere, SGDB’nin görevi 

stratejik planı hazırlamak değil, plan çalışmalarını koordine etmektir. Stratejik planlama 

çalışmalarında; Stratejik Plan Genelgesinin hazırlanarak Rektörün onayına sunulması, toplantıların 

organizasyonu, üniversite içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetleri 

SGDB tarafından gerçekleştirilmiştir. 

SGDB’lerin plan hazırlama, uygulama ile izleme ve değerlendirme süreçlerindeki tecrübesini 

gerekli durumlarda Strateji Geliştirme Kuruluna, Stratejik Planlama Ekibine ve harcama birimlerine 

aktarmıştır. SGDB’ler özellikle stratejik planın bütünselliğinin sağlanması ve bu süreçte ortak bir dilin 
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oluşturulması açısından önemli rol üstlenmiştir. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bu 

misyonunu 2022-2026 dönemi Stratejik Plan çalışmaları için bünyesinde bulunan Stratejik Plan ve 

Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü aracılığı ile yerine getirmiştir. 

Stratejik Planlama Ekibi;  

Stratejik planlama ekibi bir Rektör yardımcısı başkanlığında, SGDB’nin koordinasyonunda, 

harcama birimlerinin temsilcileri ile SGDB yöneticisinden oluşmuştur.  

Stratejik planlama ekibi; hazırlık programının oluşturulması, stratejik planlama sürecinin 

hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji 

Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne ve Rektörün onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından 

sorumludur. Ekip başkanı; ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin 

yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve üst yönetim arasında eşgüdüm sağlanması 

görevlerini yerine getirmiştir.  

STATEJİK PLANLAMA EKİBİ  

S/N Adı Soyadı Birimi 

1 Prof. Dr. Ömer BOZKURT Rektör Yardımcısı  

2 Dr. Öğr. Üyesi Recep AKDAĞ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

3 Hamza TALAYHAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  

4 Doç. Dr. Cemil İNAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

5 Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYDIN Mühendislik Mimarlık Fakültesi  

6 Mehmet Salih ASLAN       Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi  

7 Mustafa KAMİLOĞLU Fen Fakültesi  

8 Dr. Öğr. Üyesi Yektanurşin DUYAN YILMAZ Güzel Sanatlar Fakültesi  

9 Dr. Öğr. Üyesi Serap TOPRAK DÖŞLÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 

10 Arş. Gör. Leyla BARAN Sağlık Bilimleri Fakültesi 

11 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Cevat ACAR Edebiyat Fakültesi  

12 Doç. Dr. Serhat HARMAN Turizm Fakültesi  

13 Dr. Öğr. Üyesi Bilal TOPRAK İslami İlimler Fakültesi  

14 Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÜNAL Meslek Yüksekokulu  

15 Mehmet Şükrü ÖZTÜRK Kızıltepe Meslek Yüksekokulu  

16 Öğr. Gör. Fatih YEŞİLMEN Midyat Meslek Yüksekokulu  

17 İsmail ÖZMEN Midyat Meslek Yüksekokulu  

18 Öğr. Gör. Ömer Fazıl EMEK Nusaybin Meslek Yüksekokulu  

19 Öğr. Gör. Mahmut EKMEN   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  

20 Zeki TALAYHAN    Ömerli Meslek Yüksek Okulu  

21 Mahmut SANCAR Savur Meslek Yüksek Okulu  

22 İsmail GENÇ Derik Meslek Yüksek Okulu 

23 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KIRKAN Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü  

24 Hasan TAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  

25 Arş. Gör. Songül BULMUŞ Devlet Konservatuvarı Yüksekokulu 

26 Dr. Öğr. Üyesi Ozan ESMER Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

27 Öğr. Gör. Abdulkadir ERCAN Yabancı Diller Yüksekokulu  
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28 Arif KABAK Bilimsel Araştırma Projeleri  

29 Şengül ÖZERDEM Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

30 Lokman ALTIN  Genel Sekreterlik  

31 Yusuf ALP Hukuk Müşavirliği 

32 Hıdır GÜLDALI Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü 

33 Zeynel MANOP Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

34 Ahmet ÇIRAY Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

35 Mehmet Ata ARSLAN      Personel Daire Başkanlığı  

36 Şerif TEMEL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

37 Ahmet AYDOĞAN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

38 Adnan IŞIKER Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

39 A. Eren KOLDEMİR Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı 

40 Bedii ALAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

41 Ferhat ÇİFTÇİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

42 Fidan ÖZKAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Harcama Birimleri;  

  Harcama birimleri, Rektör tarafından yayımlanan Genelge 2020/1’de belirtilen niteliklere haiz 

personeli stratejik planlama ekibinde görevlendirmiştir. Bu personellerin stratejik plan hazırlık 

çalışmalarına yeterli zaman ayırabilmesi ve aktif katılım gösterebilmesi için harcama birimi 

yöneticilerince kolaylık gösterilmiştir. 
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3. DURUM ANALİZİ 

3.1. Kurumsal Tarihçe 

 Mezopotamya’nın bereketli toprakları üzerinde kurulmuş olan Mardin, Ortadoğu’nun zengin 

medeni mirasıyla, her rengin, her sesin kendisine  yer bulabildiği kadim kültüre sahip bir medeniyetler 

şehridir. Mardin, tarihte  üstlendiği bilimsel ve kültürel rol ile ümmü’l- ulum (ilimler anası) ve 

medinetu’l-maarif (bilgi şehri) unvanları ile bilinen dünyanın ilk eğitim üniversitesi olma özelliğiyle, 

Nusaybin’de Mor Yakup tarafından ilk Hıristiyan-Süryani Akademisi’ne ev sahipliği yapmaktadır.  

Nisibis Akademia (Nusaybin Akademisi), Deyrulzafaran, Kasımiye, Zinciriye ve büyük 

mekteplerin ilim ve irfan mirası ile Mardin Artuklu Üniversitesi, geçmişinde olduğu gibi bilim 

insanları yetiştirme, Mardin ve çevresinin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunma, 

Türkiye’deki ve Ortadoğu’daki üniversiteler arasında köprü oluşturma misyonunu yerine getirmeye 

devam etmektedir.   

 Yıllar içinde Mardin kent nüfusundaki artış, genç nüfus yapısı, turizm, imalat sanayi ve hizmet 

sektörlerindeki önemli gelişmelerle birlikte yükseköğrenim ihtiyacının karşılanması, nitelikli işgücü 

yetiştirme, yerel/bölgesel kalkınmaya katkı vb. beklenti ve ihtiyaçlara binaen Mardin Artuklu 

Üniversitesi’nin kurulmuştur. Mardin Artuklu Üniversitesi, 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 5662 sayılı yasa ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken müstakil olarak 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek 

Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Midyat Meslek Yüksekokulundan oluşarak 

kurulmuştur. Aynı yıl Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin de 

kurulması ile Üniversitemiz, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 1.104 öğrenci ile eğitim-öğretim 

hayatına başlamıştır. 

 Üniversitemizin sonraki yıllardaki kronolojik gelişimi şöyledir: 

 2009 yılında Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü’nün kuruluşu, 

 2010 yılında yasa ile Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Fen ve Edebiyat Fakülteleri olarak 

ayrılması. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu ile Kızıltepe Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu, 

 2011 yılında İlahiyat Bilimleri Fakültesi ve Nusaybin Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu,  

 2014 yılında Ömerli Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu, 

 2015 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kuruluşu,  

 2016 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kuruluşu. İlahiyat Bilimleri Fakültesinin 

isminin İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmesi, 

 2017 yılında Savur Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu, 

 2018 yılında Derik Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu’nun Turizm Fakültesi’ne dönüştürülmesi, 

 2019 yılında Sağlık Yüksekokulu’nun Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmesi, 

 2020 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü çatısı altında birleştirilmesi. Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin kuruluşu. 

 2021 yılında Tıp Fakültesinin kuruluşu, 

Mardin Artuklu Üniversitesi mevcut durumda 10 Fakülte, 2 Enstitü, 3 Yüksekokul, 8 Meslek 

Yüksekokulu ve 14.285 aktif öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.   
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3.2.  2018-2022 Dönemi Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

Üniversitemiz Rektörü’nün değişmesine bağlı olarak stratejik plan yenileme çalışmaları 

kapsamında uygulanmakta olan 2018-2022 Stratejik Planı’nın yalnızca üç yılı olan 2018-2020 dönemi 

değerlendirilmiştir.  

2018-2022 Stratejik Planı’na bakıldığında 3 stratejik alan, 6 stratejik amaç ve 15 stratejik 

hedef olduğu görülmektedir. Benzer veya akran üniversitelerin1 stratejik planları incelendiğinde 

stratejik alan, amaç ve hedeflerinin sayıca daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Buna göre 2018-2022 

Stratejik Planı’nın yeterli sayıda stratejik alan, amaç ve hedefe sahip olmadığı söylenebilir.  

Mevcut stratejik planın değerlendirilmesi için altı aylık izleme raporları ile yıllık 

değerlendirme raporlarının olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle planın değerlendirilmesinde bu 

raporlardan faydalanılamamıştır. 2018-2020 dönemine ait performans programları ile idare faaliyet 

raporları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda üç yıla ait hedeflere ait performans göstergelerinin 

ortalama gerçekleşme düzeyleri elde edilmiştir. Gerçekleşme düzeyleri incelendiğinde, stratejik 

hedefler büyük oranda gerçekleştiği görülmüştür. Ancak bazı hedefler aşırı düzeyde gerçekleşmiş bazı 

hedefler ise sıfır düzeyinde kalmıştır. Bu durum hedeflere ait performans göstergelerinin açık, 

ölçülebilir, ulaşılabilir ve gerçekçi olarak belirlenemediğini göstermektedir. Ayrıca verilerin elde 

edildiği faaliyet raporlarına gerçek ve güvenilir bilgilerinin yansıtılmadığı gözlenmiştir. Bu nedenle 

yeni stratejik planda amaç-hedef--performans göstergesi arasında güçlü bağların kurulması 

gerekmektedir.   

2018-2020 dönemine ait değerlendirmede stratejik alan, amaç, hedef ve performans 

göstergelerinin belirlenmesinde ve hedeflere ulaşmadaki başarı düzeyinin düşük kalmasında stratejik 

planın hazırlanmasında katılımcılık ilkesinin yeterince yerine getirilemediği anlaşılmaktadır. Ayrıca, 

planın hazırlanmasına, izleme ve değerlendirmesine veri sağlayan bilgi yönetim sisteminin de yeterli 

düzeyde olmadığı sonucuna varılmıştır.  

3.3. Mevzuat Analizi  

Mevzuat analizinde üniversitemize görev ve sorumluluk yükleyen, üniversitemizin faaliyet 

alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükleri belirlenmiştir. Sonrasında, 

belirlenen yasal yükümlülüklerin mevzuatın hangi maddesine dayandığı ile bu yasal yükümlülüklere 

ilişkin tespitler ve ihtiyaçlar ortaya konmuştur. Bu süreçte mevzuat analizinin en iyi şekilde 

yapılabilmesi ve katılımcılığın yerine getirilmesi amacıyla akademik ve idari birimlerin görüş ve 

tespitlerine başvurulmuştur. Bu amaçla tüm birimlere aşağıdaki sorular yöneltilmiştir.  

 Biriminiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi yasal 

hükümler bulunmaktadır?  

 Biriminizin diğer üniversiteler, kamu idareleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör 

kuruluşlarıyla ilişkilerine yönelik hangi yasal düzenlemeler bulunmaktadır? 

 Biriminiz faaliyetlerini yerine getirirken diğer idarelerle mevzuattan kaynaklanan görev ve 

yetki çatışması var mıdır? Varsa belirtiniz.  

 Biriminiz faaliyetlerini yerine getirirken mevzuatta yer verilen yasal yükümlülükler tümüyle 

yerine getirilmekte midir, getirilemiyorsa bunun sebepleri nelerdir? Buna ilişkin mevzuat 

değişikliği gerekli midir?  

                                                           
1 Akran üniversite olarak, aynı tarih ve yasa ile kurulan üniversiteler ele alınmıştır. Bu üniversiteler, 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, 

Nevşehir Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Artvin 

Çoruh Üniversitesi, Bilecik Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Batman Üniversitesi’dir. 
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 Biriminizin yerine getirdiği ancak mevzuatta yer almayan hizmetler/faaliyetler var mıdır? 

Varsa hangi mevzuatta ne tür değişiklikler yapılması gerekir? 

Birimlerden sorulara verilen cevaplar çerçevesinde, üniversitemize görev ve sorumluluk 

yükleyen kanun ve ilgili maddeleri aşağıda sıralanmıştır.  

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Madde 12, 47, 48, 49 

 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 

 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu, Madde 1 

 Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği, Madde 11 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

Mevzuatla ilgili analizler sonucunda elde edilen tespitler ise şunlardır: 

 Üniversiteler yerel ihtiyaçlara göre birim, bölüm veya program açmak istemektedirler. Bu 

nedenle YÖK, üniversitelerin taleplerini değerlendirirken yerel ihtiyaçları/talepleri de göz 

önünde bulundurmalıdır.  

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Md. 47/b’ye göre üniversitelere “özel ve kamu kuruluşları 

ile işbirliği yaparak mezunlarına iş bulmakta yardımcı olmak” görevi yüklenmiştir. Ancak 

mezunlara iş bulunmasında kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilmesi için yasal 

düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

3.4. Üst Politika Belgeleri Analizi 

Üst politika belgeleri analizi kapsamında 11. Kalkınma Planı (2019-2023) olmak üzere, Orta 

Vadeli Program (2021-2023), Orta Vadeli Program (2022-2024), Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 

(2014-2023), TRC3 2014-2023 Bölge Planı ve 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı incelenmiştir. 

İncelenen üst politika belgelerindeki yükseköğrenimi ve üniversiteleri ilgilendiren belirleyici politika, 

strateji ve eylemler dikkate alınarak aşağıda Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu alanlar belirlenmiştir.  

 Kamu-üniversite-sanayi işbirliği alanında gelişim sağlanması. “sosyal bilimler + 5t” (Tıp, 

Turizm, Tarım, Tasarım, Ticaret) vizyonu alanlarında sanayi ve kamu kuruluşlarıyla 

işbirliğinin güçlendirilmesi.  

 “sosyal bilimler + 5t” vizyonu çerçevesinde finans alanıyla ilgili lisans ve lisansüstü 

programların açılması. Finansal okuryazarlık ile ilgili ortak ders açılması.  

 Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)’nun kurulması ve bu kapsamda OSB’de faaliyet gösteren 

firmalara işletme fonksiyonları için danışmanlık/mentörlük hizmeti verilmesi 

 Sürekli Eğitim Merkezi ve Uzaktan Eğitim Merkezinin işbirliğiyle sektöre yönelik eğitim 

programlarının hazırlanması. 

 Uzaktan Meslek Yüksekokulu projesiyle eğitim-sektör işbirliğine katkıda bulunulması. 

 Elektronik, makine-elektrikli teçhizat alanlarında yeni bölümlerin açılması veya mevcut 

bölümlerin dönüştürülmesi.  

 Kimya, ilaç ve tıbbi cihaz alanlarında sağlıkla ilişkili olarak uzun vadeli altyapı çalışmalarının 

yapılması. 

 Sanayinin ihtiyaç duyduğu işgücü profiline yönelik ilgili bölümlerin öğretim programlarının 

güncellenmesi.  

 Kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat alanlarında lisansüstü 

programların açılması ve laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi. 

 Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda doktora programlarının açılması ve doktora tezlerinin 

hazırlanması. 



11 
 

 Üniversitenin “sosyal bilimler + 5t” vizyonundaki tarım başlığına yönelik olarak fakülte 

düzeyinde programların açılarak Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi. 

 2021 yılında kurulmuş olan Akademik Gelişim Koordinatörlüğü işlevsel hale getirilerek Ar-

Ge ve yayım ilişkisinin güçlendirilmesi.  

 Tüm akademik birimlerdeki döner sermaye işletmelerinin ürün/hizmet portföyünün 

çeşitlendirilmesi. Akademik personelin sahip olduğu akademik bilginin, döner sermaye 

işletmeleri aracılığıyla ticari değere dönüştürülmesi.  

 Bölge ihtiyaçları ve üst politika belgelerindeki öncelikli alanlar doğrultusunda eğitim ve 

araştırma merkezlerinin sayısı ve niteliğinin artırılması. 

 Temel tıp ve sağlık bilimleri alanında nitelikli araştırmacıların/ akademisyenlerin üniversiteye 

çekilmesine yönelik kongre, sempozyum vb. ulusal ve uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi. 

 Fikri mülkiyet haklarının;  temel bilimler, ekonomi, işletme, mimarlık, iletişim, güzel sanatlar 

birimlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde ders programlarına alınması. 

 Kamu-Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü, Sürekli Eğitim Merkezi, Kariyer 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, YÖK Kariyer-Liyakat Platformu, Cumhurbaşkanlığı İnsan 

Kaynakları Başkanlığı Kariyer Kapısı arasında entegrasyon sağlanarak dijital ekosisteme geçiş 

çalışmalarının yapılması.  

 Milli, manevi ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun 

olarak, YÖKAK ve diğer uluslararası akreditasyon kuruluşları standartları gözetilerek her yıl 

öğretim programlarının güncellenmesine yönelik mekanizmaların sürdürülebilirliğinin 

sağlanması.   

 Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler ile üniversiteyi bir araya getirecek ulusal ve 

uluslararası projelerin sayısının artırılması.  

 Meslek Yüksekokullarındaki bölüm ve programların revizyonu yapılarak ilgili konularda 

destek sağlanması. Uzaktan Meslek Yüksekokulu birimiyle de alternatif imkanların sunulması. 

 Sürekli Eğitim Merkezi ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi birimleriyle mezunlara 

yönelik sertifika programlarının düzenlenmesi.   

 YÖK dijital üniversite pilot uygulaması neticesinde, uzaktan eğitim ve açık erişim altyapıları 

arasındaki uyumun sağlanması. 

 İlgili alanlarda üniversitenin kontenjanları, sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitenin 

kapasitesi, arz-talep dengesi ve mevcut programların asgari doluluk oranlarının dikkate 

alınarak eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi. 

 Uluslararası ortak programlar, işbirlikleri, protokoller ve projelerin artırılması. ERASMUS, 

Mevlana programlarına katılım oranı artırılması. Uluslararası kongre, sempozyum vb. 

etkinliklerin sayısının artırılması. Akredite olan program sayısının artırılması. Sanal fuarlarla 

tanıtım faaliyetlerinin artırılması.  

 Üniversitede önemli ölçüde yaygınlaştırılan Arapça yabancı dilde eğitim programlarının 

sürdürülerek İngilizce vb. dillerde eğitim programlarının artırılması. 

 Üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına geçişlerinin kolaylaştırılması için 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı Kariyer Kapısı uygulamasına entegrasyonun 

sağlanması. Kariyer Merkezi bünyesinde bir veri tabanı oluşturulması. Mezun bilgi sisteminin 

etkinleştirilmesi. 

 Meslek Yüksekokulları ve sağlık ile ilgili birimlerde staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim 

programların arttırılması ve gençlerin işe geçişlerini kolaylaştıracak adımların atılması.  

 İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili kamu 

kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK’lar ile eğitim, seminer ve bilgilendirici 

faaliyetlerin artırılması. 
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 Medyada kadın temsili konularında Güzel Sanatlar Fakültesi vb. birimlerde lisansüstü 

programların açılması. 

 Okullarda, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında ve gençlik merkezlerinde sağlık, sosyal medya 

ve hukuk okuryazarlığı konularında Gençlik Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili 

kurumlarla seminer ve atölyelerle farkındalık artırıcı faaliyetler ve beceri güçlendirici 

programların yapılması.  

 Üniversitemizde kurulmuş olan Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi başta 

olmak üzere Mimari Restorasyon programları bünyesinde Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili 

çalışmaların başlatılması.   

 Devlet Konservatuarı aktif hale getirilerek nitelikli kültür-sanat profesyonellerinin 

yetiştirilmesi. İlgili fakültelerde kültür ve sanat yönetimi vb. bölümlerin açılması. 

 Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde desteklenecek projelere 

başvuruların yapılması sağlanarak bu alanda araştırma faaliyetlerin artırılması.  

 Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve Öğrenci Konseyi gibi birimler aracılığıyla öğrencilerin 

Üniversite ile işbirliği içinde olan STK’ların faaliyetlerine katılımlarının artırılmasının teşvik 

edilmesi. 

 Üniversitede sivil toplum merkezinin oluşturulması için çalışma başlatılması. Sivil toplum 

sertifika ve yüksek lisans programlarının açılması. 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının özellikle strateji geliştirmeye dönük yönünün 

güçlendirilmesi için kadro tahsislerinin yapılarak bu konuda gelişim sağlanması. Bu konuda 

seminer ve çalıştaylarla kapasite artırımının sağlanması. 

 Üniversite bünyesinde İslam dünyasına dönük olarak kurulmuş olan Kudüs ve Filistin 

Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerinin arttırılması. İslam dünyasına dönük 

lisansüstü programların sayılarının arttırılması.  

 Küçük ve orta büyülükteki işletmelerin (KOBİ) ihtiyaç duyduğu markalaşması, 

kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla TTO 

aracılığı ile yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması. 

 Kamu-Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü faaliyetleriyle TTO aracılığıyla patentli 

teknolojilerin geliştirilerek sanayiye etkin bir şekilde aktarılması. 

 Kamu-Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğünde iş dünyası ile etkin iletişim ağı 

kurularak ortak etkinlikler düzenlenmesi. 

 Sürekli Eğitim Merkezi’nin faaliyetleri ve her yıl düzenlenen Kariyer Günleri’yle kalifiye 

olmayan işgücünün çağrı merkezi, lojistik gibi sektörlerde istihdam edilebilirliğinin ve 

öğrencilerimizin öğrenim görürken çalışma imkanlarının artırılması. 

 TTO bünyesine firmalara yönelik olarak ihracatı destekleyici eğitimlerin verilmesi. 

 Ortak seçmeli ders havuzunda çağın gerekleri doğrultusunda ders güncellemelerinin 

yapılması. 

 Sanayide ihtiyaç duyulan ara eleman karakteri analiz edilerek Meslek Yüksekokullarının 

programları, bölümleri ve içeriklerinin güncellenmesi   

 Hayat Boyu Öğrenme programında yapılan güncellemelerin, MYO ders içeriklerine hızlı 

şekilde yansıtılması. 

 Genç ve yetişkin kırsal işgücünün eğitimine Uzaktan Eğitim Seminerleriyle katkıda 

bulunulması. 

 “sosyal bilimler + 5t” vizyonunda yer alan ticaret başlığı altında şehirle ve bölgeyle 

bütünleşme sağlanması. İktisadi, sosyal ve beşeri sermayeyi geliştirme yönündeki çabaların 

kuvvetlendirilmesi. 
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 Bölgenin yenilik ve rekabet ihtiyaçları çerçevesinde kurulan Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi ve birçok bölümün geliştirilmesine devam 

edilmesi. 

 “Girişimci Üniversite” modeline uygun olarak döner sermaye işletmesi olan birim sayısının 

artırılması. 

 Laboratuvarların, kütüphanenin ve etkinlik alanlarının özel sektör ve kamu kurumları 

tarafından etkin ve tam zamanlı kullanımının sağlanması.  

 Bölgedeki diğer üniversitelerle bölgesel ve yerel kalkınma amaçlı işbirlikleri ve ortak 

projelerin geliştirilmesi. Bu çerçevede yapılmakta olan ulusal ve uluslararası sempozyumların 

devamının sağlanması. Ortak laboratuvar alanlarının kullanımı konusunda oluşturulmuş 

protokoller etkin hale getirilmesi. Kalite odaklı gerçekleştirilen ortak çalışmaların arttırılması. 

“sosyal bilimler + 5t” vizyonumuzla ve diğer alanlarla ilgili ortak çalışmaların yapılarak ve 

işbirliğinin geliştirilmesi.    

 Üniversitemizin kalkınma ajanslarıyla ilişkilerinin güçlendirilerek DİKA ile kurulmuş olan 

yakın ilişki ve işbirliğinin sürdürülerek proje sayısının artırılması. 

 Kültürel ve tarihi mirasın sürdürülebilir kullanımı kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 

Müze Müdürlüğü ile tarihi mekânların alınması ve kullanımı ile ilgili yapılan protokollerin 

devamının sağlanması. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık gibi alanlarının sürdürdükleri 

arkeolojik projelerin tamamlanması ve yenilerinin eklenmesi.  

 Bölge’nin üretim ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mesleki ve teknik eğitimin 

yapılandırılması. Sanayide ara eleman ihtiyacının giderilmesi için Meslek Yüksekokullarının 

kapasite ve kalitesinin artırılması. 

 BESYO ile Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan spor yönetimi bölümüyle bölgenin önemli 

bir merkezi olan Üniversitemizin bu konudaki lisansüstü programların sayısının artırılması. 

 Üniversitemiz, ziraat odaları, üretici ve yetiştirici birlikleri, üreticiler, kamu kurum ve 

kuruluşları ve gıda sanayi gibi tüm paydaşların işbirliğinin sağlanarak yöresel ürünlerin 

markalaşma faaliyetlerinin koordinasyonun artırılması amacıyla; 

 Tohum Biyolojisi ve Genetik Araştırma ve Uygulama Merkezi daha etkin hale 

getirilmesi.  

 Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulumu sağlanarak tarım alanıyla ilgili çalışmaların 

geliştirilmesi. 

 Yöresel ürünler (zeytincilik, üzüm vb.) ile ilgili projelerin sayılarını arttırılması.  

 BAP projelerinin bu alandaki çalışmalara öncelik vermesine devam edilmesi.  

 Gastronomi bölümünün çalışmaların arttırılması.  

 Kamu-Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü ve TTO bünyesinde ar-ge ve 

inovasyona dayalı ve üniversite-sanayi işbirliğini esas alan katma değerli üretime 

odaklanılması. 

 Bilim atölyeleri ve gezici bilim sergileri düzenlenmesi. Kasımiye Medresesi İslam Bilim ve 

Sanat Merkezi projesinin hayata geçirilmesi. 

 Yükseköğretim ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma altyapılarının erişilebilirliğinin 

artırılması ve mükerrer yatırımların önlenmesini teminen altyapılardaki makine, teçhizat, insan 

kaynağı, araştırma faaliyetleri ve test hizmetlerine ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı envanter 

hazırlanması. Bu konuda laboratuvarların ortak kullanımına dair protokollerin uygulanarak 

güçlendirilmesi. 

 Doktora programlarının kalitesinin artırılmasına yönelik kriterler belirlenmesini müteakip 

program ve kontenjan hedeflerinin belirlenmesi.  

 YÖK 100/2000 Projesi başvuru sayısının artırılması.  
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 Yurt dışındaki yetkin üniversitelerle ortak doktora programlarının açılması. 

 Mezunların kariyer süreçlerinin takip edilerek mezun-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi. 

 Nitelikli uluslararası öğrenci sayısını artırmak için kabul ve başvuru kriterleri konusunda 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün faaliyetlerinin güçlendirilmesi. 

 Üniversitemizin yabancı uyruklu nitelikli öğretim elemanı sayısı artırılarak çekim merkezi 

haline getirilmesi, araştırma altyapılarının güçlendirilmesi. 

 Uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin değişim programlarından en üst düzeyde 

yararlanması amacıyla işbirliklerinin geliştirilmesi. 

 

3.5. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

Mevzuat analizinin çıktılarından yararlanılarak üniversitemizin sunduğu temel ürün ve 

hizmetler belirlenmiştir. Üniversitemizin sunduğu temel ürün ve hizmetler faaliyet alanları altında bir 

araya getirilerek Tablo 3’te verilmiştir.   

Tablo 3: Faaliyet Alanı-Ürün/Hizmet Listesi 

Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler Kodu 

A- Eğitim-Öğretim  Türkçe dil eğitimi  (Ü/H1) 

  Yabancı dil hazırlık eğitimi  (Ü/H2) 

  Ön lisans eğitimi (Ü/H3) 

  Lisans eğitimi  (Ü/H4) 

  Lisansüstü eğitimi  (Ü/H5) 

  Ulusal ve uluslararası değişim programları  (Ü/H6)  

  Sertifika eğitimleri  (Ü/H7) 

  Kütüphane hizmetleri  (Ü/H8) 

  Öğrenim bursları (Ü/H9) 

 Öğrencilere basılı ve elektronik ders materyali hazırlama hizmeti (Ü/H10) 

 Aktif ve mezun öğrencilere kariyer hizmetleri (Ü/H11) 

B- Araştırma-

Geliştirme 
Uygulama ve araştırma merkezleri hizmetleri (Ü/H1) 

Araştırma laboratuvarları hizmetleri  (Ü/H2) 

Bilimsel araştırma projeleri (BAP/ TÜBİTAK/AB vb.)  (Ü/H3) 

Bilimsel dergiler (Ü/H4) 

Bilimsel yayınlar ve atıflar (Ü/H5) 

Bilimsel etkinlikler (kongre, sempozyum, çalıştay vb.) (Ü/H6)  

Üniversite-Sanayi işbirlikleri  (Ü/H7) 

Üniversite-Tarım Kurumları işbirlikleri (Ü/H8) 

Üniversite-Hizmet Kurumları işbirlikleri (Ü/H9) 

C- Sosyal, Kültürel ve 

Sportif Faaliyetler  

 

Spor faaliyetleri (spor festivali ve spor müsabakalarına katılım) (Ü/H1) 

Sanat ve kültür faaliyetleri (söyleşi, seminer, tiyatro, gösteri, 

sinema, sergi ve konserler) 
(Ü/H2) 

Öğrencilere sağlık hizmetleri (Ü/H3) 

Öğrencilere yemek ve kantin hizmetleri (Ü/H4) 

Öğrencilere rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri (Ü/H5) 

Mezuniyet törenleri (Ü/H6)  

Bahar Şenlikleri (Ü/H7) 
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D- Toplumsal Katkı Uygulama ve araştırma merkezleri toplumsal hizmetleri  (Ü/H1) 

  Bilirkişi ve danışmanlık hizmetleri (Ü/H2) 

  
Eğitim Hizmetleri (sertifika programları, konferanslar, 

seminerler)  
(Ü/H3) 

  Turizm Fakültesi uygulama oteli hizmetleri (Ü/H4) 

 

3.6. Paydaş Analizi 

Üniversitemizin esas aldığı ilkelerden biri de katılımcılıktır. Stratejik planının hazırlanmasında 

katılımcılık ilkesi gereği üniversitemiz etkileşim halinde olduğu paydaşların görüşlerine başvurmuştur. 

Bu amaçla öncelikle paydaşlar tespit edilmiştir. Paydaşların belirlenmesinde, üretilen ürün ve 

hizmetlerin kimler tarafından kullanıldığı, ilişkinin ne düzeyde olduğu, etkilenme şekli ve durumu 

dikkate alınmıştır. Bu kapsamda paydaşlar, iç ve dış paydaş olmak üzere iki grupta ele alınmıştır. 

Paydaşların belirlenmesi sonrasında paydaşlar önceliklendirilmiş, üniversitemizin sunmuş 

olduğu hizmetlerle ilişkilendirilmiş, son olarak görüş ve önerileri alınarak değerlendirilmiştir.  

Paydaşların Önceliklendirilmesi ve Değerlendirilmesi 

Paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak için belirlenen 

paydaşlar önceliklendirilmiştir. Paydaşların önceliklendirilmesinde etki ve önem dereceleri dikkate 

alınmıştır. Etki, üniversitenin faaliyet ve hizmetleriyle paydaşı etkilemesi ile paydaşın alacağı 

kararlarla üniversiteyi etkileme gücünü, önem ise üniversitenin paydaşın beklenti ve taleplerinin 

karşılanması konusuna verdiği değeri ifade etmektedir. Paydaşların önem derecesi “yüksek” ve 

“düşük”, etki derecesi ise “güçlü” ve “zayıf” olmak üzere iki farklı nitelikte değerlendirilerek 

önceliklendirilmiştir. Paydaşların etki ve önem derecelerine göre öncelikli paydaşlarla 

gerçekleştirilecek çalışmaların niteliği belirlenmiştir. Bu nitelikler, “birlikte çalış”, “çıkarlarını gözet 

çalışmalara dâhil et”, “bilgilendir” ve “izle” olarak sırasıyla A, B, C, D harfleriyle temsil edilmiştir. 

Sonrasında gerçekleştirilecek çalışmaların niteliklerine göre gruplandırma yapılmıştır. Yapılan 

gruplandırma paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğince göre paydaş etki/önem matrisi 

olarak Tablo 4’te gösterilmiştir.  

Tablo 4 : Paydaş Etki/Önem Matrisi 

    
Etki Düzeyi 

Önem 

Düzeyi 
Zayıf Güçlü 

Düşük 

İzle (D) 

 Emekli Personel 

 Öğrenci Aileleri 

 Yurtiçindeki Üniversiteler 

 Mardin Sosyal Yard. ve Day. Vakfı 

 Mardin Kültür ve Turizm İl Md. 

 Mardin Müzesi Müdürlüğü 

 KOSGEB İl Müdürlüğü 

 Sendikalar 

 Ulusal Kütüphaneler 

 Uluslararası Kütüphaneler 

 Tedarikçiler 

 Sanayi Kuruluşları 

 Ticari Kuruluşlar 

Bilgilendir (C) 

 Mezunlar 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 

 Yurtdışındaki Üniversiteler 

 Türk Patent ve Marka Kurumu  

 Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 

 Mardin Büyükşehir Belediyesi 

 Mardin İlçe Belediyeleri 

 Mardin Defterdarlığı 

 Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 Mardin İl Sağlık Müdürlüğü 

 Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

 Türk Telekom İl Müdürlüğü 

 Meslek Kuruluşları 
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 Vakıflar 

 Dernekler 

 Kültür/Sanat Kurum ve Kuruluşları 

 Kamuoyu/Bölge Halkı  

Yüksek 

Çıkarlarını Gözet Çalışmalara Dâhil 

Et (B) 

 Aday Öğrenciler 

 Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 

 ÖSYM 

 TÜBİTAK 

 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 

 Ulusal Ajans 

 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bşk. 

 Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 

 Mardin Valiliği 

 Mardin İlçe Kaymakamlıkları 

 Mardin Su ve Kan. Genel Md. 

 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

 Dicle EDAŞ İl Müdürlüğü 

 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

 Yükseköğr. Kredi ve Yurtlar İl Md. 

 Mardin 1. Organize Sanayi Böl. Md. 

 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

 Tarım ve Kırsal Kal.Dest.Kur.İl Kord. 

 Ticaret ve Sanayi Odaları 

 Ticaret Borsaları 

Birlikte Çalış (A) 

 Akademik Personel 

 İdari Personel 

 Öğrenciler  

 Cumhurbaşkanlığı 

 Sayıştay 

 Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 

 Kamu İhale Kurumu 

 Basın-Medya Kuruluşları 

 

Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi 

Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarının görüşlerinin alınması için her bir paydaşımız için anketler 

hazırlanmış ve uygulanmıştır. Anketlerde çoktan seçmeli sorular/ifadeler ile açık uçlu sorular 

sorulmuştur. Çoktan seçmeli sorularda beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçekle elde edilen yanıtların 

değerlendirilmesi Tablo 5’te verilen aralıklara göre yapılmıştır. Değerlendirmede aralıkların eşit 

olduğu varsayılmış, aritmetik ortalamalar için puan aralığı 0,80 olarak hesaplanmıştır (Puan Aralığı = 

(En Yüksek Değer – En Düşük Değer)/5 = (5 – 1)/5 = 4/5 = 0,80). Bu hesaplamaya göre aritmetik 

ortalamaların değerlendirme aralığı yine Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5: Aritmetik Ortalamalara Göre Değer Aralıkları ve Düzeyler 

Puanlar Ortalama Değer 

Aralıkları  

Memnuniyet 

Düzeyleri 

Katılım Düzeyleri Değerlendirme 

Düzeyleri 

1 1,00-1,80 Hiç Memnun Değilim Tamamen Katılmıyorum Çok Düşük 

2 1,81-2,60 Memnun Değilim Katılmıyorum Düşük 

3 2,61-3,40 Kararsızım Kararsızın Orta 

4 3,41-4,20 Memnunum Katılıyorum Yüksek 

5 4,21-5,00 Çok Memnunum Tamamen Katılıyorum Çok Yüksek 

İç Paydaşlar 

Üniversitemizin iç paydaşları olan akademik ve idari personelinin görüşlerinin alınması amacıyla iki 

ayrı anket hazırlanmıştır. Akademik personel için hazırlanan ankette 14 soru sorulmuştur. Anketi 185 

akademik personelimiz yanıtlamıştır. Akademik personelimize “Yönetim Şekli”, “Eğitim-Öğretim 
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Faaliyetleri”, “Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri”, “Toplumsal Katkı”, “Tanıtım/Halkla İlişkiler”, 

“Üniversite İmajı”, “Çalışma Koşulları/Olanaklar” başlıkları altında yer alan ifadelere yönelik 

katılım/memnuniyet/değerlendirme yapmaları istenmiştir. Anketlere verilen yanıtlara dair standart 

sapma ve ortalama değerleri ile açık uçlu sorulara verilen yanıtlar Ek-1’de verilmiştir.  

İdari personel için hazırlanan ankette ise 12 soru sorulmuştur. Anketi 73 idari personelimiz 

yanıtlamıştır. Akademik personelimize “Yönetim”, “Eğitim-Öğretim ve Araştırma-Geliştirme”, 

“Toplumsal Katkı”, “Üniversite İmajı”, “Tanıtım/Halkla İlişkiler”, “Çalışma Koşulları/Olanaklar” 

başlıkları altında yer alan ifadelere yönelik katılım/memnuniyet/değerlendirme yapmaları istenmiştir. 

Anketlerde çoktan seçmeli sorulara verilen yanıtlara dair standart sapma ve ortalama değerleri ile açık 

uçlu sorulara verilen yanıtlar Ek-2’de verilmiştir.  

Dış Paydaşlar 

Üniversitemizin dış paydaşları olan başta öğrencilerimiz, mezunlarımız, vatandaşlarımız, 

yerel/bölgesel kurumlar ile ulusal ölçekli kurumların görüşlerine başvurulmuştur. Her bir dış paydaşın 

görüşleri anket yöntemiyle alınmıştır. Dış paydaşlardan yerel/bölgesel ve ulusal ölçekli kurumların 

anket yanıtlama sayılarının yeterli düzeyde olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınamamıştır. Diğer 

dış paydaşların anketlere verdikleri yanıtların değerlendirme sonuçları aşağıda başlıklar halinde 

verilmiştir.  

Öğrenciler 

Öğrencilerimize üniversitemiz ile ilgili memnuniyet düzeyleri “Yönetim, Tutum ve Davranışlar”, 

“Fiziki Ortam ve Sunulan İmkanlar”, “Eğitim ve Öğretim”, “Ölçme ve Değerlendirme” başlıkları 

altında yer alan ifadelere yönelik katılım/memnuniyet/değerlendirme yapmaları istenmiştir. Anket ön 

lisans ve lisans öğrencilerine uygulanmış, cep telefonlarına kısa mesaj gönderilerek anketi 

yanıtlamaları istenmiştir. Toplam 680 öğrencimizin çoktan seçmeli sorulara verdiği yanıtlara dair 

standart sapma ve ortalama değerleri ile açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar Ek-3’te verilmiştir.  

Mezunlar 

Mezunlarımızın görüşlerini almak için anket uygulanmıştır. Bu amaçla ön lisans ve lisans 

mezunlarımızın cep telefonlarına kısa mesaj gönderilerek anketi yanıtlamaları istenmiştir. 

Mezunlarımızın üniversitemiz ile ilgili memnuniyet düzeyleri “Eğitimin Niteliği”, “Üniversiteye 

İlişkin Görüşler” başlıkları altında yer alan ifadelere yönelik katılım/memnuniyet/değerlendirme 

yapmaları istenmiştir. Toplam 312 mezunumuzun çoktan seçmeli sorulara verdiği yanıtlara dair 

standart sapma ve ortalama değerleri ile açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar Ek-4’te verilmiştir. 

Vatandaşlar 

Paydaşlarımız içinde en büyük payı oluşturan vatandaşlarımızın üniversitemize yönelik görüşlerini 

almak için anket uygulanmıştır. Anket üniversitemizin web ana sayfasına bırakılmış ve isteyen 

vatandaşlarımızın yanıtlaması için sürekli kalması sağlanmıştır. Anketin üniversitemizin web ana 

sayfasına bırakılması ile yanıtların analizine kadar geçen yaklaşık iki aylık süre içinde 133 

vatandaşımız anketi yanıtlamıştır. Vatandaşlarımızın çoktan seçmeli sorulara verdiği yanıtlara dair 

standart sapma ve ortalama değerleri ile açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar Ek-5’te verilmiştir. 

3.7. Kuruluş İçi Analiz 

Bu kısımda üniversitemizin mevcut kapasitesinin değerlendirilmesine yönelik insan kaynakları 

yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin 

analizler yapılmıştır. Üniversitemize ait organizasyon şeması Şekil 1’de verilmiştir. 
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REKTÖR

Enstitüler

Lİsansüstü Eğitim 
Enstitüsü

Türkiyede Yaşayan 
Diller Enstitüsü

Fakülteler

Edebiyat Fakültesi

Fen Fakültesi

Güzel Sanatlar 
Fakültesi

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi

İslami İlimler 
Fakültesi

Midyat Sanat ve 
Tasarım Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi

Turizm Fakültesi

Tıp Fakültesi

Meslek 
Yüksekokulları

Derik MYO

Kızıltepe MYO

Mardin MYO

Midyat MYO

Nusaybin MYO

Ömerli MYO

Sağlık Hİzmetleri 
MYO

Savur MYO

Yüksekokullar

Beden Eğitimi ve Spor 
YÜksekokulu

Devlet Konservatuarı

Yabancı Diller 
Yüksekokulu

Uyggulama ve 
Araştırma 
Merkezleri

Anlaşmazlık Çözümü 
ve Birlikte Yaşama 

Kültürü  Uyg. ve 
Araş..Merk.

Göç Çalışmaları Uyg. 
ve Araş..Merk..

Kadın ve Aile Uyg. ve 
Araş..Merk..

Kariyer Uyg. ve 
Araş..Merk.

Kudüs ve Filistin Uyg. 
ve Araş..Merk..

Mardin Araştırmaları 
Uyg. ve Araş..Merk.

Merkezi Araştırma 
Laboratuarı Uyg. ve 

Araş..Merk.

Mimari Proje Üretimi 
Uyg. ve Arş. Merk.

Okul Öncesi Eğitimi 
Uyg. ve Arş. Merk.

Sürekli Eğitim 
Uygulama ve Arş. 

Merk.

Tohum Biyolojisi ve 
Genetik Uyg. ve Arş. 

Merk.

Turizm Eğitim 
Uygulama ve Arş. 

Merk.

Türkçe ve Yabancı 
Dil Öğr. Uyg. ve 

Araş..Merk.

Uzaktan Öğretim 
Araş.ve Uyg.Merk.

Koordinatörlükler

Akademik Gelişim  
Koordinatörlüğü

Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koord.

Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri 

Koordinasyon Ofisi

Bologna Eşgüdüm 
Koordinatörlüğü

Çift Anadal Yandal 
Koord.

Engelli Öğrenci Birimi  
Koord

İnsan, Toplum ve 
Medeniyet Dersi 
Koordinatörlüğü

İş Yeri Sağlığı ve 
Güvenliği 

Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü
Kamu, Özel ve Karma 

Sektör İş Birliği 
Koord.

Meslek Yüksekokulları 
Koordinatörlüğü

Öğretim Üyesi 
Yetiştirme 

Koordinatörlüğü

Ortak, Zorunlu ve 
Seçmeli Dersler 

Koord.

Proje Koordinasyon 
Ofisi

Sıfır Atık ve Çevre 
Yönetimi 

Koordinatörlüğü

Sınav 
Koordinatörlükleri

Uluslararası 
Akademisyenler 
Koordinatörlüğü

Uluslararası 
İlişkiler 

Koordinatörlüğü

Uluslararası 
Öğrenci 

Koordinatörlüğü

YLSY Burs 
Programı 

Koordinatörlüğü

Genel 
Sekreterlik

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı

Bilgi Edinme 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı

Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği

Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı

İç Hizmetler 
Müdürlüğü

Personel Daire 
Başkanlığı

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı

Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı

Sosyal Tesisler İşletme 
Müdürlüğü

Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı

Rektör 
Yardımcıları

Rektör 
Danışmanları

Senato
Yönetim 
Kurulu

Disiplin 
Kurulu

Etik Kurulu 

Yayın Kurulu Özel Kalem

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Organizasyon Şeması 

Şekil 1’de görüldüğü gibi Üniversitemizde 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 

Konservatuvar, 8 Meslek Yüksekokulu, 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 20 Koordinatörlük ve 

Genel Sekreterliğe bağlı 8 Daire Başkanlığı, 2 Müşavirlik ve 5 Müdürlük bulunmaktadır.   
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İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi 

İnsan kaynakları yetkinlik analizi kapsamında öncelikle üniversitemizdeki akademik ve idari 

personele ait nicel veriler verilecek, ardından nitel değerlendirmelere yer verilecektir. 

Üniversitemizdeki akademik ve idari personel ile işçi ve sürekli işçi statüsündeki personellere ait 

veriler aşağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak gösterilmiş ve açıklamalara yer verilmiştir. 

Üniversitemizde 2021 yılı sonu itibariyle 519 akademik personel görev yapmaktadır. 

Akademik personelin unvanlarına göre dağılımı Şekil 2’de verilmiştir.  

 

Şekil 2: Akademik Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı 

2021 yılı sonu itibariyle üniversitemizde toplam 283 idari personel görev yapmaktadır. İdari 

personelin 182’si idari birimlerde, 97’si ise akademik birimlerde görev yapmaktadır. Ayrıca 

üniversitemizde 7 tam zamanlı sözleşmeli personel, 4 işçi, sürekli işçi kadrosunda 126 güvenlik 

görevlisi ile 124 temizlik personeli görev yapmaktadır. 

Üniversitemizde insan kaynaklarına yönelik yukarıda nicel veriler verildikten sonrasında 

nitelik analizi yapılmıştır. Bu kapsamda personelin aldıkları eğitimler ile ihtiyaç duydukları eğitim 

tespit edilmiştir. Bu amaçla da birimlere Ek-6’da yer alan form her bir personelin doldurması için ve 

Ek-7’de yer alan form ise birim yöneticilerinin değerlendirmesini almak için gönderilmiştir. Personel 

ve yöneticiler tarafından doldurulan formlarda alınan eğitimler ile ihtiyaç duyulan eğitimler birim 

bazında tablo haline getirilmiştir. Akademik birimlere ait tablo Ek-8’de, idari birimlere ait tablo ise 

Ek-9’da yer almaktadır. Ek-8 ve Ek-9’daki tablolara bakıldığında akademik ve idari personelin kişisel, 

mesleki/akademik, davranışsal, yönetsel vb. birçok konuda eğitim aldığını ve ihtiyaç duyduğu birçok 

eğitimin de bulunduğu görülmektedir. İhtiyaç duyulan eğitimler Stratejik Plan döneminde yıllık olarak 

programlanarak uygulanacaktır. Böylelikle akademik ve idari personelin yetkinlik düzeyinin 

artırılması hedeflenmektedir.  

Kurum Kültürü Analizi 

Üniversitemizin kurum kültürü analizi başlığı altında öncelikle mevcut kurum kültürünün 

analizi yapılmıştır. Mevcut kurum kültürünün analizi, katılım, işbirliği, bilginin yayılımı, öğrenme, 

kurum içi iletişim, paydaşlarla ilişkiler, değişime açıklık, stratejik yönetim, ödül ve ceza sistemi 

başlıklarıyla ele alınmıştır. Bunun için belirtilen başlıkları içeren bir anket hazırlanmıştır.  

Anket çoktan seçmeli sorular/ifadeler ile açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli 

sorularda beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçekle elde edilen yanıtların değerlendirilmesi Tablo 5’te 

verilen aralıklara göre yapılmıştır. Değerlendirmede aralıkların eşit olduğu varsayılmış, aritmetik 

ortalamalar için puan aralığı 0,80 olarak hesaplanmıştır (Puan Aralığı = (En Yüksek Değer – En 

Düşük Değer)/5 = (5 – 1)/5 = 4/5 = 0,80). Anketi 338 personelimiz yanıtlamıştır. Çoktan seçmeli 

Profesör 
Dr.; 21 Doçent 

Dr.; 57

Dr. Öğr. 
Üyesi; 151

Öğr. Gör.; 
143

Araş. Gör.; 
147
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sorulara verilen yanıtlara dair standart sapma ve ortalama değerleri ile açık uçlu sorulara verilen 

yanıtlar Ek-10’da verilmiştir.  

Ek-10’daki anket yanıtlarına bakıldığında akademik ve idari personelin kurum kültürünü 

oluşturan; 

 Bilginin Yayılımı, Kurum İçi İletişim, Stratejik Yönetim konularında memnun; 

 Katılım,  Öğrenme konularında çoğunlukla orta düzeyde memnun;  

 İşbirliği, Değişime Açıklık konularında kısmen memnun, kısmen orta düzeyde memnun;  

 Paydaşlarla İlişkiler ve Ödül ve Ceza Sistemi konusunda orta düzeyde memnun oldukları 

görülmektedir. 

Fiziki Kaynak Analizi  

Hazine ve Maliye Bakanlığının tahsis ettiği alan üzerinde 2007 yılında kurulan üniversitemiz 1 

ana yerleşke ve 9 yerleşke olmak üzere toplam 10 yerleşkeden teşekkül etmiş olup, belirlenen planlar 

çerçevesinde gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. Üniversitemizin kuruluşundan bu yana 2020 

yılı itibariyle; bina, tesis ve altyapı çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmış olup, çevre 

düzenlemesi, sosyal alanların artırılması ve artan öğrenci sayısına istinaden yeni eğitim alanları 

oluşturulması ile birlikte bölgenin modern, ekolojik, sosyal açıdan yaşanılabilir ideal bir üniversitesi 

olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. 

Üniversitemiz hizmetlerini mülkiyeti kendisine ait bina ve tesislerle yerine getirdiği gibi 

kiralama sözleşmeleri ve tahsisle temin ettiği bina ve tesislerle hizmetlerini sürdürmektedir.  

Üniversitemizin mülkiyetine ait 23 bina ve yerleşke olmak üzere toplam 3.493.080 m2 alana sahiptir.  

Merkezi dersliklerin tamamlanmasıyla bu rakam 3.512.630 m2’ye çıkacaktır. Tahsisli olarak 6 ve kira 

sözleşmeli/tahsisli olarak 4 ve geçici kullanım olarak 3 bina kullanılmaktadır.  

Üniversitemizde ayrıca 2 kapalı spor salonu, 11 açık spor tesisi, 8 yemekhane ve 10 kantin 

bulunmaktadır.  

Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin barınma ihtiyacını karşılamak 

amacıyla tahsisli 39 ve kira sözleşmeli 34 olmak üzere toplam 73 adet lojman bulunmaktadır.  

Üniversitemiz kullanıma sunduğu kapalı alanlarda, 15’i bilgisayar laboratuvarı olmak üzere 40 

laboratuvar, 268 derslik, 5 kütüphane, 12 atölye, 12 toplantı ve konferans salonu, 14 arşiv odası, 18 

ambar ve depo ile ihtiyaçlar dâhilinde hem akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz başta olmak 

üzere tüm dış paydaşlarımıza hizmet vermektedir.  

 Üniversitemiz personellerinin makam aracı, ulaşım ve servis ile öğrencilerinin sosyal amaçlı 

ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 5 binek otomobil, 2 midibüs, 1 minibüs, 4 kamyonet, 1 kamyon ve 1 

otobüs olmak üzere toplam 14 aracı bulunmaktadır.  

Üniversitemizin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak fiziki kaynakların sahip olması 

gereken nitelikleri tespit edilmiştir. Bu nitelikler şunlardır: 

 Üniversitemiz kampüsünde bulunan binaların ısıtma, soğutma, yalıtım vb. konulardaki 

eksikliklerin giderilmesi. Isıtma sisteminde doğalgaz kullanımına geçilmesi, 

 Üniversitemiz kampüsünde bulunan bina ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması, 

 Mardin MYO bina yapısının güçlendirilmesi, 

 Binalarımızın iç kullanım alanlarının engelliler için uygun hale getirilerek turuncu bayrak 

alınmasına yönelik çalışmaların yapılması, 

 Kampüs alanındaki yeşil alanların artırılması, 
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 Kız öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılayabilmek için kız 

yurdunun yapılması, 

 Öğrencilerimizin spor aktivitelerini daha iyi yerine getirebilmeleri için kapalı spor salonu 

yapılması, 

 Rektörlük idari binası, Turizm Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi için ayrı bina yapılması, 

 Kampüs alanındaki sit alanı olan arazilerin değerlendirilmesi, 

 Bina ve yapılarda enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması, 

 Bina ve tesislerde oluşan katı (evsel) atıkların gübre olarak değerlendirilmesi 

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi 

Üniversitemizde internet hizmeti ULAKNET üzerinden ve toplam 1000 Mb/s çıkış hızı ile 

sağlanmaktadır. Üniversitemiz, eduroam ağına dâhil olup şuan için tüm binalarında kablosuz internet 

hizmeti verilmektedir. Kablosuz internet hizmetinden tüm personel ve öğrencilerimiz 

yararlanabilmekte ve merkezde bulunan network kontrol cihazı ile ilgili kablosuz internet hizmeti 

ayarları denetlenebilmektedir. Ayrıca eduroam ağına dâhil olan misafirlerimiz de kablosuz internet 

hizmetinden yararlanabilmektedir. 

 Üniversite bünyesinde çalışmakta olan sunucular (Personel Otomasyonu, Öğrenci İşleri 

Otomasyonu, Kütüphane Otomasyonu, Yemekhane Otomasyonu v.b) DMZ bölgesine alınarak iç 

ağlarımızdan ayrı yapıda çalışmakta olup bu alana özgü kurallar ve siber güvenlik tedbirleri 

alınabilmekte böylece tüm ağlarımızın denetim ve güvenliği daha iyi sağlanmaktadır. Şu an için 

sanalda bulunan sunucu sayımız 20 (EBYS, Personel NETİKET, DNS, Kütüphane Yordam vb.) ve 

fiziksel sunucularımız ise 2 (Öğrenci İşleri ve MAUZEM) adettir. 

Üniversitemiz telefon haberleşmesi 2011 yılında satın alınan IP PBX santral ile telefon 

numaraları yeni operatöre taşınarak telefon giderlerinde tasarruf sağlanmış ve IP santral hizmetinin 

getirdiği tüm yeniliklerden yararlanılarak telefon kullanıcılarımızın memnuniyeti en üst düzeyde 

sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Üniversitemizde bulunan tüm akademik ve idari personele, 2017 yılından itibaren tüm 

öğrencilerimize kurumsal e-mail hizmeti sağlanmaktadır. 

Üniversitemiz rektörlük, kampüs yerleşkesinde (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hariç) 

bulunan fakülteler ve çevre lokasyonların tümünün güvenlik kamerası sistemi bulunmakta olup, 7/24 

güvenlik kamerası ile takip yapılmaktadır. Ayrıca kampüs kapısı güvenlik kamerası, kartlı geçiş ve 

bariyer sistemi aktif olarak çalışmaktadır.   

Üniversitemiz web sayfası etkin bir şekilde kullanılmakta olup, Android ve IOS işletim 

sistemlerine sahip telefon veya tabletler için mobil uygulaması aktif olarak kullanılmaktadır. 

Üniversitemiz evrak işleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yürütülmekte 

olup gerekli kişilere e-imza modülü de üniversitemiz tarafından sağlanmaktadır. 

Üniversitemiz bünyesinde hizmet sunan uzaktan eğitim merkezi (MAUZEM) fiziksel 

sunucusu merkezi sistem odamız DMZ bölgesinde bulunmakta olup yedekleme ve güvenlik önlemleri 

sağlanarak uzaktan eğitim hizmetinin aksamadan sunulmasına çalışılmaktadır. 

Üniversitemiz bünyesinde bulunan sunucu ve veri depolama ünitelerinin iyileştirme 

çalışmaları kapsamında ihtiyaç analizi yapılarak sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu 

kapsamda ileriki dönemde veri depolama ünitesi disk kapasitesi artırımına gidilerek iyileştirme 

çalışması yapılacaktır. Ayrıca, sistemde bulunan sunucu, veri depolama ünitesi ve güvenlik duvarının 

sürüm yükseltme çalışmaları yapılarak tüm sistem güncel sürümlere yükseltilmiştir.  
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Gelecek dönemlerde mevcut sistem genişletilmesi ihtiyaç analizi kapsamında yapılması 

planlanmaktadır. Ayrıca sistem altyapısı ve ağ altyapısına yönelik siber güvenlik önlemlerine yönelik 

çalışmalar yapılmakta olup, üniversitemiz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ISO 27001’de 

belirtilen sistem gereksinimlerini yapılan denetimlerde çok kısa sürede yerine getirerek, TS EN ISO 

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 

Üniversitemizin mevcut teknik donanım durumu aşağıda Tablo 6’da verilmiş olup teknoloji 

altyapısında gerekli ihtiyaçlar sürekli güncellenerek karşılanmaya çalışılmaktadır.  

Tablo 6: Teknik Donanım Durumu 

Sıra No Türü Adedi 

1 Masaüstü Bilgisayar 2.405 

2 Dizüstü Bilgisayar 283 

3 Tablet Bilgisayar 11 

4 Yazıcı 436 

5 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 110 

6 Tarayıcı 80 

7 Fotokopi Makinesi 42 

8 Faks Cihazı 20 

9 Evrak İmha Makinesi 8 

10 Yedekleme Cihazı 72 

11 Fotoğraf Makinesi 29 

12 Sabit-IP TV Telefon ve Telsiz 798 

13 Cep Telefonu 2 

14 Televizyon 40 

15 Ses ve Görüntü Cihazı ve Aleti 11 

16 Ses Sistemi ve Amfi 29 

17 Kamera 115 

18 Klima  275 

19 Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Nemlendirme Cihazı 50 

Üniversitemizin mevcut teknolojik ve bilişim alt yapısı yukarıda ortaya konduktan sonra 

gelecekte olması gereken durum tespit edilmiştir. Buna göre olması gereken teknolojik ve bilişim alt 

yapısı özellikleri aşağıda sıralanmıştır:  

 Bilgi teknolojilerinin en iyi şekilde kullanılmasının sağlanması ve gelişen yeni teknolojileri 

takip ederek personel ve öğrencilerin bilgiye daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişimlerinin 

sağlanması.  

 Yeni yapılan binaların network sistemlerinin üst seviyede projelendirerek kesintisiz bir 

şekilde hizmet verilmesi. 

 Üniversitemizin eğitim-öğretim alanlarının teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve 

iyileştirmeler yapılması.  Özellikle eğitim-öğretimin iyileştirilmesine hizmet etmesi amacıyla, 

internet omurgasının güçlendirilmesi, lisanslı yazılım programlarının çeşitlendirilmesi. 

 Üniversitemizin güvenlik tedbirlerinin artırılması ve mevcut yapının daha profesyonel bir 

hale getirilmesi için ve bütün sistemin tek bir merkezi yapı altında çalışıp, merkezi bir izleme 

odasının oluşturulması. 

 Kampüsteki dış ortamlarda dinlenme alanı, yeşil alan veya okul bahçesi gibi yerlerde 

kablosuz internet (eduroam, wifi) hizmetinin aktif hale getirilerek bina dışında da 

kullanılabilmesi,   

 Üniversitemizin e-kampüs projesinin hayata geçirilmesi  
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 Üniversitemiz Rektörlük Binası ve Edebiyat Fakültesi’nde bulunan merkezi sistem odalarının 

kalite standartlarına uygun bir şekilde onarımlarının yapılması.  

 Üniversitemizin güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla bütün birimlere ve Kampüs 

Yerleşkesine MOBESE kamera sistemlerinin kurulması, 

 Üniversitemize ait çağrı merkezi oluşturulması, 

 Üniversitemiz İİBF, Mardin MYO, Midyat MYO, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı ve Isı Merkezi binaları ile Kampüs Yerleşkesinde çevre güvenlik duvarı ve orta 

refüjlerde kullanılmak üzere güvenlik kamerası sistemi oluşturulması, 

 Mevcut donanımların (bilgisayar vb.) gelişen teknoloji ve güncellemelere uygun olarak 

yenilenmesi.  

Mali Kaynak Analizi 

Üniversitemizin 2022-2026 stratejik plan dönemine dair mali kaynak tahmini yapılmış, tahmin 

yapılırken ilk üç yıl orta vadeli mali plandan yararlanılmıştır. Bütçe dışı ve ilk üç yıldan sonraki 

kaynaklar ise üniversitemiz tarafından tahmin edilmiştir. Üniversitemizin 2022-2026 stratejik plan 

dönemine ait Avrupa Birliği fonları ile TÜBİTAK, GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, DİKA vb. 

projelerden sağlanacak dış kaynaklar aşağıdaki Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7: Yıllara Göre Tahmini Kaynak Tablosu 

 

3.8. Akademik Faaliyetler Analizi 

Akademik faaliyetler analizi başlığı altında, üniversitemizin yüksek değer ürettiği ve başarılı 

performans gösterdiği alanlar ile iyileştirilmesi gereken sorun alanları; temel akademik faaliyetler olan 

eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal katkı bağlamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, 

öncelikle üniversitemizin akademik faaliyet alanlarına yönelik güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir. 

Sonrasında, bu faaliyet alanlarına yönelik güçlü yönlerimizden nasıl yararlanacağımız ve zayıf 

yönlerimizi nasıl iyileştireceğimize yönelik çözüm önerileri geliştirmek için öncelikli olarak akran ve 

diğer üniversitelerle kıyaslamalar yapılmıştır.  

Akademik faaliyetler analizi yapılırken aşağıdaki sorular cevaplandırılmıştır: 

 Her bir faaliyet alanında (eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal katkı) iç çevreden 

kaynaklı güçlü ve zayıf yönlerimiz nelerdir? Zayıflıklarımızı gidermek ve güçlü yönlerimizi 

daha da kuvvetlendirmek için neler yapılmalıdır?  

 Üniversitemizin temel faaliyetlerini aksatan veya performansını düşüren hususlar ile bunların 

giderilmesine yönelik alınması gereken önlemler nelerdir?  

 Yükseköğretim sektörü ortalamaları esas alındığında temel faaliyet alanlarında üniversitemizin 

yeri nedir ve nasıl geliştirilebilir?  

 Temel faaliyet alanlarında üniversitenin algı ve itibar düzeyi nedir ve nasıl geliştirilebilir?  

Kaynaklar 2022 2023 2024 2025 2026 
Toplam 

Kaynak 

Özel Bütçe 210.391.000 239.450.000 265.213.000 291.734.300 320.907.730 1.327.696.030 

Döner Sermaye 4.000.000 4.200.000 4.410.000 4.630.500 4.862.025 22.102.525 

Dış Kaynak (AB 

Fonu ve Projeler) 
1.500.000 1.675.000 1.875.000 2.080.000 2.350.000 9.480.000 

Toplam 215.891.000 245.325.000 271.498.000 298.444.800 328.119.755 1.359.278.555 
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Sorulara verilen cevaplar neticesinde üniversitemizin temel akademik faaliyetleri olan eğitim, 

araştırma, girişimcilik ve toplumsal katkı başlıklarına göre yapması gereken hususlar tespit edilmiştir. 

Tespit edilen bu hususlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.  

Eğitim 

 Başarılı öğrencilere tarafından tercih edilmek için eğitim kalitesinin yükseltilmeli, tanıtıcı 

etkinliklerin sayısı artırılmalıdır, 

 Bölüm/programların akredite olması gerekli şartlar tamamlanmalıdır, 

 Bölümlerin/Programların ve müfredatların belirlenmesinde paydaş görüşleri alınmalıdır, 

 Akademik personelin yabancı dil düzeyinin yükseltilmesi için program ve hedefler 

oluşturulmalıdır, 

 Çift ana dal ve yan dal programları üniversitenin geneline yayılmalıdır, 

 Akademik personel niceliğinin ve niteliğinin artırılmalıdır, 

 Öğrencilere öğrenim süresi boyunca kariyer geliştirme desteği artırılmalıdır, 

 Ulusal ve uluslararası değişim programları için teknik, işbirliği, tanıtım vb. altyapı ve çalışmalar 

geliştirilmelidir, 

 Pedagojik formasyon eğitim almayan öğretim elemanlarına bu eğitim verilmelidir,  

 Yüksek lisans ve doktora programlarının sayısının artırılmalıdır, 

 Mezun takip sistemine kayıtlı öğrenci sayısı artırılmalıdır, 

 Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde mezunların istihdam olanakları geliştirilmelidir. 

 Uygulamalı dersler için tesis (spor salonu vb.), laboratuvar, malzeme, araç-gereç vb. imkanların 

artırılması 

Araştırma 

 Web of Science, Scopus gibi indekslere girecek yayın sayısını artıracak program ve hedefler 

oluşturulmalıdır, 

 Akademisyenler yurtiçi ve yurtdışı akademisyenlerle ortak yayın, proje vb. yapmaları için teşvik 

edilmelidir, 

 Akademisyenler disiplinler arası yayın. yapmaları için teşvik edilmelidir, 

 Uygulama ve Araştırma Merkezleri sosyal, ekonomik, teknik araştırmalar yapmaları yönünde 

teşvik edilmelidir, 

 Akademisyenler ulusal ve uluslararası proje yapmaları yönünde desteklenmelidir, 

 Lisansüstü tezlerden yayın yapılması teşvik edilmelidir, 

 Öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere katılımdaki maddi destek 

imkanları artırılmalıdır, 

 Öğretim elemanlarına ve öğrencilere bursiyer olabilecekleri ulusal/ uluslararası projeler ile ilgili 

bilgi verilmelidir. 

 

Girişimcilik 

 İş dünyasının ve sanayinin ihtiyaçlarına uygun olarak TTO, Teknokent vb. ara yüzler 

kurulmalıdır.  

 Üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesi için uygulamalı bilimler fakültesi gibi birimler 

kurulmalıdır, 

 TÜBİTAK tarafından hazırlanan girişimci ve yenilikçi endeksine girilmelidir, 

 Öğrencilerle birlikte endüstriyel proje hazırlanmalıdır. 

Toplumsal Katkı 
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 Sivil toplum kuruluşları ile daha fazla işbirliği yapılarak ortak sosyal projeler artırılmalıdır, 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği geliştirilerek ortak projeler oluşturulmalıdır, 

 Öğretim elemanları ve öğrenci toplulukları sosyal sorumluluk projeleri 

hazırlamaları/yürütmeleri konularında teşvik edilmelidir. İlgili bölümlerin müfredatlarına sosyal 

sorumlulukla ilgili ders eklenmelidir, 

 Toplumsal katkı faaliyetlerini tanıtan çalışmalar yapılmalıdır, 

 Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik, yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili çalışmalar 

artırılmalıdır, 

 Maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilere burs verecek hayırseverlerden destek sağlanmalıdır. 

 

3.9. Yükseköğretim Sektörü Analizi 

  Yükseköğretim sektörü analizinde yükseköğretim sektöründeki gelişmeler ve bu gelişmelerin 

üniversiteye olan etkileri değerlendirilmiştir. Üniversitemiz bir bütün olarak sektör içinde 

değerlendirilmiş ve çevrenin sunduğu fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. Sektörel analiz, eğilim ve 

yapı olmak üzere iki analizden oluşmaktadır.  

a. Sektörel Eğilim Analizi 

Sektörel eğilim analiziyle, sektör içinde yükselişe ve düşüşe geçen eğilimler belirlenerek 

gelecekte yönelimin nereye doğru olabileceğine ilişkin tespitler yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, dış 

çevredeki değişimlerle uyumlu olarak üniversitemiz içerisinde hangi değişimlere gidilmesi gerektiği 

belirlenmiştir. Eğilimleri tespit etmek için politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve 

çevresel (PESTLE) analizden yararlanılmıştır.  Bu analiz sonucunda üniversitemizin yapması gereken 

hususlara sektörü etkileyen etkenler başlıklar altında aşağıda yer verilmiştir.  

Politik 

 Üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtacak çalışmalar yapılmalı 

 Yabancı öğrenci oryantasyon programları geliştirilmeli 

 Üniversite-kamu-sanayi ile işbirliğinin aktif ve somut adımlarla sağlanması için gerekli 

çalışmalar yapılmalı 

 Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik teşvik ve desteklerden faydalanılmalı 

 Ülke dışındaki akademisyenlerin üniversitemizde çalışabilecekleri ortam ve imkanların 

oluşturulması 

 Diğer ülke üniversiteleriyle öğretim elemanı/öğrenci değişim programları daha aktif hale 

getirilmeli 

 Diğer ülke üniversiteleriyle proje, araştırma vb. konularda işbirliği geliştirilmeli 

 YÖK’ün dijital ve teknolojik dönüşümüne hızlı uyum sağlanmalı ve desteklenmeli 

 Kalite ve akreditasyon süreçleri tüm birimleri kapsayacak şekilde yürütülmeli 

 Sosyal ve teknik alanlarda öğrencilerin öğrenim süresi içinde uygulama yapabilecekleri 

alanların işbirlikleri çerçevesinde geliştirilmesi 

 Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının üniversitelerdeki eğitim-öğretime etkilerinin 

araştırılması 

Ekonomik 

 Döner sermayeye dayalı kaynak çeşitliliğinin artırılması, 

 Ulusal ve uluslararası destekli projeler ile kaynak oluşturulması 

 Gelişmekte olan üniversite olarak ek bütçe talebinde bulunulması 
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 Tarım ve hayvancılıkla ilgili kurum ve çiftçilerin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçları tespit 

edilmeli 

 İlgili kurumlarla ortak projeler oluşturulmalı 

 Bölüm ders müfredatlarının iş dünyasının beklentilerine uygun olarak revize edilmesi, 

 Aktif ve mezun öğrencilere kariyer desteği verilmesi, 

 Sektörel işbirliği sonucu iş garantili bölüm/programların geliştirilmesi. 

Sosyokültürel 

 Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinin artırılması. 

 Ülkemiz ve kentimizdeki çok kültürlülük, hoşgörü, çok dilli ve dinli zenginliği tanıtıcı 

faaliyetlerin artırılması 

 Yerel/bölgesel diller konusunda ihtisas sahibi, çekim merkezi olacak politika ve uygulamaların 

artırılması 

 İlin turistik destinasyonlarında üniversiteyi tanıtıcı faaliyetlerin yapılması 

 İlin sosyal kültürel yapısını dikkate alan ihtiyaca uygun akademik, sosyal, kültürel faaliyetler 

geliştirilmeli. 

 Eğitim-öğretimde teknolojinin en optimum şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar artırılmalı 

Teknolojik  

 Kurulacak uygulamalı bilimler vb. bir fakülteyle üniversite-sanayi işbirliğine yönelik teknokent 

vb. yapıların hayata geçirilmesi 

 Eğitim-öğretimle ilgili tüm süreçlerin dijital dönüşüme adapte edilmesi. 

Yasal  

 Plan ve hedeflerin esnek bir yapıda oluşturulması. Stratejik planın değişen koşullara göre revize 

edilmesi 

 Kadro taleplerinin gerekçelerinin Stratejik Plan’daki hedeflere uygun olarak hazırlanması. 

 Sanayi işletmeleri ile patent, fikri mülkiyet hakları ile ilgili ortak çalışma ve projelerin 

artırılması 

Çevresel  

 Üniversitenin enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanması için dış kaynaklı 

projelerin hazırlanması,  

 Atık geri kazanımı, yeşil alan vb. çevresel konularda çalışmalar artırılmalı 

 

b. Sektörel Yapı Analizi 

Sektör yapısını oluşturan güçler (rakipler, paydaşlar, tedarikçiler, düzenleyici ve denetleyici 

kuruluşlar) dikkate alınarak üniversitemizin sektörel yapı stratejileri geliştirilmiştir. Üniversitemiz 

sektörel yapı analiziyle söz konusu güçleri fırsatlar ve tehditler bağlamında analiz ederek konumunu 

belirlemiş ve uzun vadeli stratejik tercihlere temel teşkil edecek bilgiler elde etmiştir. Sektör yapısını 

oluşturan güçlere göre üniversitemizin yerine getirmesi gereken hususlar başlıklar halinde aşağıda 

verilmiştir. 

Rakipler 

 Öğretim elemanlarının güncel ve öncelikli alanlarda çalışmaya teşvik edilmesi 

 Üniversitenin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
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 Mezuniyet sonrası iş olanağı geniş olan programların açılması ve/veya mevcut programlarının 

güncellenmesi 

 Bölgesel, ulusal ve uluslar arası üniversitelerle işbirliğinin artırılması 

 Başarılı sıralaması yüksek olan ve ERASMUS, MEVLANA ve YÖS gibi uluslar arası nitelikli 

öğrencilerin üniversiteyi tercihi için tanıtım çalışmalarının artırılması ve çeşitlendirilmesi 

 Üniversitenin fiziki ve sosyal altyapısını tamamlaması 

 Verimliliği esas alacak organizasyonel yeniden yapılanmanın yapılması 

 Üniversitenin tanıtım politikasını çeşitlendirerek artırması 

 Bölgenin kendine has kültürel, sosyal ve doğal olanakları ile farklılıklarının öne çıkarılması 

 Yabancı dilde eğitim yapma kapasitesinin geliştirilmesi 

 Yakın coğrafyalardaki üniversitelerle öğrencilerin dil kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik 

anlaşmaların yapılması 

Paydaşlar 

 Akademik personelin sayıca fazla ve nitelikli yayın üretmesi için gerekli çalışmaların 

başlatılması. Akademik personelin yabancı dil gelişiminin desteklenmesi. 

 Akademik ve idari personelin motivasyonunu artırıcı yeni kurumsal kültürün geliştirilmesi.. 

 Başarı sıralaması yüksek olan öğrencilerin tercihi için eğitim, sosyal-kültürel imkanların 

artırılması 

 Üniversiteyi daha iyi tanıtıcı faaliyetlerin yapılması 

 Mezun olma aşamasındaki öğrencilerin mezun takip sistemine kayıt yapmalarının sağlanması 

 Mezunlara yönelik çeşitli etkinlikler (klüp, buluşma vb.) ile iletişim uygulamaların (kutlama, 

haber mesajları vb.) yapılması 

 Mezunlarla ortak kariyer etkinliklerinin yapılması 

 Kamu kurumlarıyla iletişim kanallarının geliştirilmesi, 

 Eğitim, danışmanlık, ortak proje vb. konularda işbirliği geliştirilmesi 

Tedarikçiler 

 Akademisyen-öğrenci bilgi sistemlerindeki yazılımlarda alternatif çözümlerin üretilmesi 

 Mal, hizmet tedariği ile bakım-onarım hizmetlerinin etkinliğini sağlayacak çalışmaların 

yapılması 

Düzenleyici / Denetleyici Kuruluşlar 

 YÖK’e akademik kadro, birim/bölüm açma vb. taleplerin haklı gerekçelerle desteklenmesi 

 Yükseköğretim sisteminin daha iyi bir duruma kavuşması için önerilerin geliştirilerek YÖK’e 

sunulması 

 Kalite güvencesi sisteminin geliştirilmesi,  

 Her yıl sürekli iyileştirme adımları atılarak kalite standartlarının yükseltilmesi,  

 Bağımsız dış değerlendirmenin yapılması 

 İç kontrol sistemi, kurumsal risk yönetimi ve iç denetim biriminin kurulması ile kurumsal 

şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılması. 

 

3.10. GZFT Analizi 

GZFT analiziyle, üniversitemiz ve üniversitemizi etkileyen koşullar sistematik olarak 

incelenmiştir. Bu kapsamda, üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri ile üniversitemiz dışında 

oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri kuruluş içi 
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analiz ile durum analizi kapsamında yapılan diğer çalışmaların sonuçlarından, fırsatlar ve tehditler ise 

yükseköğretim sektörü analizi sonuçlarından yararlanılarak tespit edilmiştir. GZFT analizi ile elde 

edilen bilgiler aşağıda Tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 8: GZFT Tablosu 

İç Çevre 

Güçlü yönler Zayıf yönler 

1. Akademik ve idari personelin birçok alanda 

eğitim almış olması 

2. Kurum kültürünü oluşturan bilginin yayılımı, 

kurum içi iletişim ve stratejik yönetim 

konularında yeterli düzeyde olunması, 

3. Kampüste çevre düzenlemesi ve yeşil alan 

peyzajının yapılmış olunması, 

4. Öğretim elemanları öğrenci iletişiminin güçlü 

olması, 

5. Araştırma alt yapısının güçlü olması, 

6. Üniversitenin kentin kültürel mirasının 

gelişimine, kent imajına ve tanınırlığına 

katkısının yüksek olması, 

7. Web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının 

etkin kullanması, 

8. Öğrenci odaklı olunması 

9. Sürekli gelişime önem verilmesi, paydaşlarla 

güçlü iletişimin olması, 

10. Yönetimde öğrenci temsiliyetinin güçlü 

olması, 

11. Öğrencilerin Üniversiteyi ve bölümlerini 

isteyerek bilinçli tercih etmeleri 

12. %100 Arapça eğitim veren fakülte ve 

bölümlerin bulunması ve buna bağlı olarak 

farklı ülkelerdeki öğrencilerin üniversitemizi 

tercih etmesi, 

13. Yerel/bölgesel dillerin yaşatılmasına ve 

bilimsel çalışmalar yapan Yaşayan Diller 

Enstitüsünün bulunması, 

14. Bölge insanın tercih ettiği bir üniversite 

olması.  

15. Öğrenci doluluk oranının %90 ve üstü olması, 

16. Yabancı uyruklu öğrencilerin tercih ettiği iyi 

bir itibara sahip olunması, 

17. Yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı 

sayısı bakımından Türkiye’de ilk 5 üniversite 

içinde yer alması, 

18. Uzaktan eğitim yapabilecek teknik alt yapıya 

sahip olunması,  

19. Yeni yüksek lisans ve doktora programlarının 

açılması için gerekli nitelikleri sağlayacak 

gelişimin gösterilebilmesi, 

20. Genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip 

olunması, 

21. Akademik personelin ve öğrencilerin 

araştırma yapabilecekleri internet veri 

tabanlarına üyeliklerin bulunması, 

22. Basılı ve dijital doküman sayısı, fiziki ve 

1. Akademik ve idari personelin eğitim 

ihtiyacının yüksek olması, 

2. Kurum kültürünü oluşturan katılım, işbirliği, 

öğrenme, paydaşlarla ilişkiler, değişime 

açıklık, ödül ve ceza sistemi başlıklarının 

gelişime açık olması, 

3. Kampüste bulunan bina ve tesislerin bakım ve 

onarımları bulunması. Kampüs dışında fiziki 

yapısı zayıf olan binaların bulunması. 

4. Kampüsteki binaların ısınma maliyetinin 

yüksek olması, 

5. Bina ve tesislerin iç kullanım alanlarının özel 

gereksinimli bireylerin kullanımına uygun 

olmaması, 

6. Öğrencilerin spor aktivitelerini daha iyi yerine 

getirecek spor tesislerinin yeterli olmaması 

7. Rektörlük idari binası ve bazı birimlere 

(Turizm F., Midyat Sanat ve Tasarım F., 

Nusaybin MYO) ait bina bulunmaması, 

8. Bilgi yönetim sistemini oluşturan yazılımlar 

arasında entegrasyon bulunmaması 

9. Akredite olmuş bölüm/program bulunmaması 

10. Bilimsel araştırmaların/yayınların sayı ve 

niteliğinin düşük olması  

11. Üniversite ile kamu kurumları, iş dünyası 

(tarım, sanayi ve hizmet sektörleri) arasında 

işbirliği düzeyinin düşük olması 

12. Döner sermayeye kaynak oluşturacak 

faaliyetlerin yeterli düzeyde olmaması 

13. Üniversitenin yayınladığı ders kitabı ve 

elektronik ortamda hazırlanan materyallerin 

az olması, 

14. Öğrencilere rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık yapacak bir merkezin 

bulunmaması, 

15. Öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını giderecek 

alanların sayıca az olması,  

16. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin 

yetersiz olması 

17. Öğretim elemanı-öğrenci yurtiçi ve yurtdışı 

değişim programlarının yetersiz olması  

18. Sosyal sorumluluk projelerinin 

gerçekleştirilme düzeyinin düşük olması 

19. Hayat boyu öğrenme etkinliklerinin (kurs 

vb.) yetersiz olması 

20. Ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel 

basındaki görünürlüğün düşük olması 

21. Yemekhane ve kantin hizmetlerinden 
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teknolojik altyapısıyla akademisyen ve 

öğrencilere hizmet veren yüksek kapasiteli 

kütüphanenin bulunması, 

23. Bilimsel araştırmalar için proje sunan 

akademik personele gerekli desteğin 

verilmesi, 

24. Öğrenci başına düşen araştırma amaçlı mekân 

büyüklüğünün yaklaşık (1 m2) olması, 

25. Girişimcilik ve inovasyon dersinin birçok 

birimde veriliyor olması, 

26. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama 

ve Araştırma Merkezi’nin tarım, sanayi ve 

hizmet sektörüne yönelik birçok analizi 

yapabilmesi ve üniversiteye gelir sağlaması, 

27. Turizm Fakültesi’nin uygulama otelinin 

hizmet vermesi,  

28. Toplumun kullanımına açık spor alanı, havuz 

vb. tesislerin bulunması, 

29. Öğretim elemanlarının kamu ve özel sektör 

kurum/kuruluşlarına yönelik bilirkişi ve 

danışmanlık yapması, 

30. Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal 

entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin 

faaliyetler yapılması 

31. Öğrenci topluluklarının sayıca fazla ve etkin 

olması 

memnuniyet oranının düşük olması 

22. Isınma ve soğutma sistemlerinden 

memnuniyet oranının düşük olması 

23. Kampüste market, kafeterya, fotokopi 

merkezi gibi hizmetlerin yetersiz olması, 

24. Çift ana dal, yan dal gibi imkanların yetersiz 

olması 

25. Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişime 

yönelik konferans, sempozyum vb. 

etkinliklerin yeterli olmaması, 

26. Öğrencilere yeterli kariyer desteğinin 

olmaması 

27. Öğrencilere yeterli yabancı dil eğitimi 

verilememesi 

28. Mezunlarla iletişimin yeterli düzeyde devam 

ettirilememesi 

29. Öğrencilere yeterli burs imkanları 

sağlanamaması 

30. Toplumu bilgilendirmeye yönelik basılı 

yayınların yeterli olmaması 

31. Başarılı öğrenciler tarafından üniversitemizin 

tercih edilmemesi, 

32. Program ve müfredatların istihdam 

politikalarına uygun olarak belirlenmemesi, 

33. Yabancı dil düzeyi yüksek olan akademik 

personelin az olması, 

34. Bazı bölüm/programlarda öğretim elemanı 

sayısının yetersiz olması, 

35. Yüksek lisans ve doktora programlarının 

sayıca yetersiz olması, 

36. Mezun öğrencilerimize iş sağlama imkanının 

yetersiz olması,   

37. Uygulamalı dersler için spor salonu, 

laboratuvar, malzeme, araç-gereç vb. 

imkanların yetersiz olması 

38. Web of Science, Scopus gibi indekslerce 

taranan yayın sayısının düşük olması, 

39. Öğretim elemanı başına düşen atıf sayısının 

düşük olması, 

40. Yurtdışındaki akademisyenlerle ortak 

araştırmaların/yayınların çok az olması, 

41. Disiplinler arası araştırmaların yetersiz 

olması. 

42. Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin 

yeterince etkin olmaması, 

43. Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma 

projelerinin sayıca yetersiz olması,   

44. Lisansüstü programlarda yayına dönüşen 

tezlerin sayıca düşük olması,  

45. Öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası 

bilimsel etkinliklere katılımının yetersiz 

olması, 

46. Yerel/bölgesel konulara (sorunlara) yönelik 

araştırma ve projelerin yetersiz olması,  

47. Ulusal/uluslar arası destekli projelerdeki 
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öğretim elemanı/öğrenci bursiyer sayısının az 

olması 

48. Teknoloji geliştirme bölgesi ve teknoloji 

transfer ofisinin olmaması. 

49. Üniversite-sanayi işbirliği düzeyinin yetersiz 

olması   

50. TÜBİTAK tarafından hazırlanan girişimci ve 

yenilikçi endeksinde yer alınamaması, 

51. Öğrencilerin yürüttüğü endüstriyel projelerin 

sayıca yetersiz olması 

52. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları 

ile ortak sosyal projelerin az olması, 

53. Öğretim elemanları ve öğrenci toplulukları 

tarafından hazırlanan/yürütülen sosyal 

sorumluluk projelerinin sayıca yetersiz 

olması, 

54. Toplumsal katkı faaliyetlerinin yeterince 

duyurulamaması, 

55. Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik, 

yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili 

çalışmaların yeterli düzeyde olmaması 
 

Dış Çevre 

Fırsatlar Tehditler 

1. Komşu ülkelerden üniversitemizi tercih eden 

öğrenci sayısında artışın uluslararasılaşma 

düzeyini artırması 

2. Üniversite-kamu-sanayi işbirliğine kalkınma 

planında yer verilmesi  

3. Tersine beyin göçü politikasıyla ülke dışındaki 

akademisyenlere ülkeye dönüşleri için tanınan 

imkanların artması, 

4. Uluslararasılaşma politikası ile diğer ülke 

üniversiteleriyle işbirliğinin gelişmesi, 

uluslararası imaj ve tanınırlığın artması,  

5. YÖK’ün değişim/dönüşüm sürecinde olması, 

6. YÖK’ün dijitalleşme ve teknolojiye dayalı 

kolaylaştırıcı düzenlemelerde bulunması  

7. YÖKAK’ın üniversitelerin kalite ve 

akreditasyon konularında yapıcı bir misyonu 

yerine getirmesi, 

8. Covid-19 pandemisinden kaynaklı bütçe 

kısıtlamasına karşı döner sermayeye dayalı 

kaynakları artırma ihtiyacının ortaya çıkması 

9. Tarım ve hayvancılığın teşvik edilmesi 

kapsamında ilgili kurum ve çiftçilere eğitim, 

danışmanlık vb. hizmetlerin verilmesinin önem 

kazanması 

10. İşsizlik oranındaki artış eğilimine karşı 

istihdam yönünde iş dünyası ile işbirliğinin 

geliştirilmesinin önem kazanması 

11. İldeki göç nüfusun artmasıyla göç, göçmenlik 

vb. konularda sosyolojik çalışmalara zemin 

oluşması 

12. İlin turistik destinasyon özelliği ile 

1. Devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısının 

artmasıyla öğrenci ve öğretim elemanlarının 

tercihlerinin değişmesi, 

2. Fiziki ve sosyal altyapıların tamamlandığı ve 

konumlarının birbirine yakın olduğu 

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi illerde 

köklü üniversitelerin olması, 

3. Yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerin 

artması 

4. YÖK’ün akademik kadro, birim/bölüm açma 

vb. konularda sıkı kontrolünün olması, 

5. Uluslararası politik ve güvenlik eksenli 

politika farklılıkları nedeniyle yabancı 

akademisyen ve öğrencilerde ülkemize negatif 

bakışın gelişmesi  

6. Öğrenci seçme ve yerleştirme sınav sisteminin 

sıklıkla değişmesi nedeniyle üniversitemizi 

tercih eden başarılı öğrenci sayısının azalması  

7. Üniversitelere ayrılan bütçede kısıtlamanın 

artması 

8. Toplumda üniversiteli işsiz oranının artması  

9. Z kuşağının üniversitelerden beklentilerinin 

artması 

10. Sosyal medya ve teknoloji bağımlılığının 

artması 

11. İklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin 

artması 

12. Türk lirasındaki değer kaybıyla paranın alım 

gücünün azalması nedeniyle tedarik 

maliyetlerinin artması 

13. Bilgi yönetim sisteminde yazılım firmalarına 
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üniversitenin ulusal ve uluslar arası düzeyde 

daha iyi tanıtımına imkanı vermesi 

13. Ekonomik kalkınma tabanlı katma değeri 

yüksek teknolojik ürün geliştirilmesi 

eğiliminin artması 

14. Yapay zeka temelli akıllı kampüs 

uygulamalarının yaygınlaşması 

15. Üniversitelerin yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelik uygulamalarındaki artış  

16. Üniversitelerin atık geri kazanımı, yeşil alan 

ve çevre konularına verdiği önemi artması 

17. Covid-19 pandemisi ile birlikte viroloji 

alanında çalışmaların önem kazanması 

18. Disiplinler arası çalışmaların giderek önem 

kazanması 

19. Patent, fikri mülkiyet hakları ile ilgili 

üniversitelere kolaylıklar tanınması, 

20. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle çevreyi 

korumanın giderek önem kazanması, 

21. Kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğine açık 

ve istekli olması, 

22. Küresel çapta yapay zeka, dijitalleşme ve 

akıllı teknolojilerin eğitim-öğretim modellerini 

etkilemesi  

bağımlılığın artması 

14. Yükseköğretim mevzuatının sıklıkla 

değişmesi, 
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4. GELECEĞE BAKIŞ 

4.1. Misyon 

İnsanı merkez alan, yerel ve evrensel değerlere dayalı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, 

kültür-sanat, bilim ve teknoloji alanlarında özgün, yenilikçi ve eleştirel bakışı ilke edinen, ahlaki 

değerlerle donanmış, çevreyi önemseyen, sosyal ve mesleki sorumluluğa sahip, milli değerleri 

özümsemiş, insanlığın birikimine katkı sunan örnek bireyler yetiştirmek ve bu alanlarda özgün 

araştırmalar yaparak girişimlerde bulunmaktır. 

4.2.  Vizyon 

Yerel ve evrensel değerlerden güç alarak ilim, kültür, sanat ve teknolojide uluslararası alanda 

özgün, yaratıcı ve lider bir üniversite olmak. 

4.3.  Temel Değerler 

 Bilgi: Toplumun ilerlemesinde ve kalkınmasında bilginin temel yapı taşı olduğuna inanır.  

 Ahlak: Yönetimde, bilginin üretiminde, yayılmasında ve uygulanmasında ahlaki kuralları 

esas alır.   

 Üretim: Nitelikli üretimi ve verimliliği önde tutar, çözüm ve sonuç odaklıdır.  

 Adalet: Yönetimde ve tüm süreçlerinde adil davranır ve liyakati esas alır.  

 İletişim ve İşbirliği: Bilgi paylaşımını, iletişimi, koordinasyonu ve takım çalışmasını 

önemser. Paydaşları ile işbirliğini temel alır. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder.  

 Katılımcılık: Çalışanların ve dış paydaşların fikir, öneri ve görüşlerine önem verir. 

Çalışanları ve dış paydaşları karar alma sürelerine katar ve katılımcılığı destekler.  

 Sürekli Öğrenme: Sürekli öğrenmeye, gelişime imkân sağlar ve teşvik eder. Paydaşlarıyla 

bilgi ve tecrübesini paylaşır.  

 Değişime Açıklık: Dış çevredeki değişimleri izler, fırsatları değerlendirir ve tehditlere 

karşı önlem alır. Değişimi yönlendirir ve öncü olur.  

 Millilik: Yönetimi ve tüm süreçleri milli ve manevi değerler temelinde yürütür. Tarihine 

ve kültürüne sahip çıkar.  

 Çevreye Saygı: Tüm faaliyetlerinde çevrenin korunmasını ve çevreye saygıyı gözetir. 
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5. FARKLILAŞMA STRATEJİSİ 

5.1. Konum Tercihi 

Üniversitemiz, konum tercihini durum analizi ışığında, misyon, vizyon ve temel 

değerlerimizle uyumlu olarak eğitim, araştırma ve girişim faaliyetleri arasında belirli ağırlıklar vererek 

belirlemiştir. Buna göre üniversitemizin konum tercihlerine ait oranlar aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

  

 

Şekil 3: Konum Tercihi Oranı 

Üniversitemiz, konum tercihi içerisinde “eğitim”e %40 olarak ağırlık vermiştir. Bu oranın 

verilmesinde durum analizi sonuçları açısından; üniversitemizin başarı sıralaması yüksek olan 

öğrenciler tarafından tercih edilmemesi, akredite edilmiş bölümlerimizin olmaması, çift dal ve yan dal 

programlarının azlığı, ulusal ve/veya uluslararası değişim programlarından üniversitemize gelen 

öğrenci sayısının azlığı, yüksek lisans ve doktora programlarının yeterli sayıda olmaması nedenleri 

sayılabilir.  

Bu nedenlerin yanı sıra üniversitemizin genç olmasına binaen yeni birim (fakülte, yüksekokul 

vb.) ile bölüm açarak gelişimini sürekli devam ettirmesi nedeniyle eğitim odaklı konum tercihi ağır 

basmaktadır. Mardin’deki tarım, sanayi ve hizmet sektöründeki istihdam yapısına uygun olarak yeni 

bölümlerin açılması ve müfredat güncellemeleri nedeniyle de eğitim odaklı konum tercih edilmiştir.  

 Üniversitemizin araştırma odaklı tercihini %40 oranı olarak belirlemesinde durum analizi 

sonuçları açısından; üniversitemiz Web of Science, Scopus gibi indekslerce taranan yayınların az 

sayıda olması, öğretim elemanı başına düşen atıfların az sayıda olması, yurtdışındaki akademisyenlerle 

ortak araştırmaların/yayınların çok az sayıda olması, disiplinler arası araştırmaların az sayıda olması, 

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin yeterince etkin/aktif olmamaları, ulusal ve uluslararası bilimsel 

araştırma projelerinin az sayıda olması, lisansüstü programlarda yayına dönüştürülen tezlerin az sayıda 

olması rol oynamaktadır.  

 Yukarıda sayılan nedenlerin yanı sıra yükseköğretim sektöründe bilginin ticari değere 

dönüştürüldüğü rekabetçi üniversite yaklaşımına alt yapı oluşturulması için araştırma odaklı konum 

tercihi yüksek orandadır. Üniversitemizin araştırma odaklı tercihinde, genç bir üniversite olmasından 

kaynaklı araştırma altyapısının yeterince güçlü olmaması da bir neden olarak söylenebilir.  

 Üniversitemizin girişim odaklı tercihinin %20 olarak belirlenmesinde durum analizi bulguları 

açısından; üniversitemizin araştırma alt yapısının yeterince güçlü olmaması, mühendislik vb. teknik 

birimlerin bulunmaması, üniversite-kamu-sanayi arasında yeterli düzeyde işbirliğinin geliştirilememiş 

olması gibi nedenler sayılabilir. Bu nedenlerin yanında Mardin’de mevcut 1.OSB’ye ek olarak iki 

OSB’nin daha kuruluyor olması girişim odaklı konum tercih sebeplerinden biridir. Gerek OSB’lerin 

gerekse tarım ve hizmet sektörlerindeki kamu ve özel sektör kuruluşları ile eğitim, markalaşma, 

EĞİTİM
40%

ARAŞTIRMA
40%

GİRİŞİM
20%
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pazarlama, ürün geliştirme, patent, fikri mülkiyet hakkı vb. konular ortak işbirliği alanları olarak 

görülmektedir.  

5.2.  Başarı Bölgesi Tercihi 

Üniversitemiz başarı bölgesi tercihini, konum tercihleri başta olmak üzere belirlemiş olduğu 

“sosyal bilimler + 5t” vizyonuna göre farklılaşması gerektiğine karar vermiştir. Belirlediği 

vizyonundaki alanlara göre kendisini farklılaştıracak başarı bölgesini oluşturmuştur. Üniversitemizin 

“sosyal bilimler + 5t” vizyonundaki alanlar; Sosyal Bilimler, Tıp, Turizm, Tasarım, Tarım ve Ticaret 

alanlarıdır. Bu alanlara ait detaylı bilgiler üniversitemizin konum tercihlerine göre aşağıda yer 

verilmiştir.  

Sosyal Bilimler: Üniversitemiz kurulduğu 2007 yılından bu yana Mardin’in tarihi ve sosyal 

dokusuna uygun olarak “sosyal bilimler üniversitesi” vizyonuyla hareket etmiş ve bu alanda önemli 

başarılara imza atmıştır. Dinler ve diller şehri Mardin’de sosyal bilimler alanında yeni yaklaşımlara 

kapı aralayacak, bölgesel/yerel çalışmalara vizyon kazandıracak araştırmalara ev sahipliği yapmaya 

devam edecektir.  

Tıp: Üniversitemiz bünyesinde kurulu bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve yeni kurulan Tıp Fakültesi ile birlikte Mardin ili ve coğrafyasında sağlık 

turizmi ve sağlık personeli yetiştirme konularında önemli bir merkez olmayı hedeflemektedir. 

Özellikle Sağlık Bilimler Fakültesi bünyesinde açılan Arapça Hemşirelik ve Ebelik programları ile 

Suriye ve Irak’a hemşire ve ebe yetiştirilerek bu ülkelerle Mardin arasında bir sağlık koridoru 

oluşturulması planlanmaktadır. Kurulan Tıp Fakültesiyle şehrin hinterlandı içerisinde yer alan çevre il 

ve ilçelerin de sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkemizin sağlık turizmi kapasitesinin artırılması 

hedeflenmektedir. 

Turizm: Üniversitemiz Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan lisans programları ve bölgede 

ilk ve tek olan “Turizm İşletmeciliği Doktora Programı” ile Türkiye’de turizm alanında en fazla 

lisansüstü programlara sahiptir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde turizm alanında gerçekleştirilecek 

çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve Mardin turizminin geliştirilmesi amacıyla “Turizm Eğitim 

ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur. Üniversitemiz 4.000 yıllık bir tarihe dayanan coğrafyada; içinde 

çeşitli dil, din ve kültürel zenginlikleri barındıran Mardin şehri ve çevresinin sosyal ve kültürel 

ortamına katkı sunarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedef edinmiştir. Bu nedenle Kültür ve 

İnanç Turizmi Alanında İhtisas Üniversitesi olma yönünde emin adımlarla ilerlemektedir.  

Tasarım: Üniversitemiz bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi, Midyat Sanat ve 

Tasarım Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi geleneksel ve kültürel değerleri önceleyen, bölgeden güç alan 

ve beslenen, çağdaş bir bakış açısıyla bunları yorumlayan bireyler yetiştirme vizyonuyla çalışmalarını 

sürdürmektedir. Sanat, tasarım, mimarlık ve iletişim alanlarında kuram ve uygulamaların 

birlikteliğinden doğan kalite odaklı eğitim ve dünya standartlarında akademik çalışmaları yürütürken 

sanat ve tasarımın izleri öncelikle şehrimizde görülecektir.  

Tarım: Üniversitemizin Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yapılacak bilimsel 

araştırmalar, bitkisel ve hayvansal üretim yapan yetiştiricilerin ve tarıma dayalı sanayi sektörünün 

sorunlarını yakından takip ederek çözüme yönelik bilgi ve hizmetin üretimini, bu faaliyeti sosyo-

ekonomik faydalara dönüştürmeyi ve kaliteli eğitim-öğretim imkânlarıyla bu sürecin 

sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflemektedir.  

Ticaret: Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Ortadoğu coğrafyasına açılan kapısıdır. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde var olan İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

bölümlerine üç yeni bölüm daha ilave edilerek Mardin’in ticari yaşamında ihtiyaç hissedilen nitelikli 

personel ihtiyacı giderilmeye çalışılacaktır. Yeni kurulan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, 
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Muhasebe ve Finans Uygulamaları, İslam İktisadı ve Finans bölümlerinde Arapça ve İngilizce ağırlıklı 

eğitimler verilmesi hedeflenmektedir. Böylece bir yandan ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde ihtiyaç 

duyulan nitelikli eleman açığı giderilmeye çalışılacak, diğer yandan da Mardin’in ticari potansiyelini 

hayata geçirmeye ve geliştirmeye katkı sağlanacaktır.  

 Üniversitemizin “sosyal bilimler + 5t” vizyonuna “Teknoloji”yi de katmayı hedeflemektedir. 

Bu kapsamda üniversite-sanayi işbirliğinde önemli bir kilometre taşı olacak “Teknokent” kurulmasına 

başlanacaktır. Böylelikle üniversitemiz ile sanayi kuruluşları arasında işbirliğinin en üst seviyelere 

çıkarılması hedeflenmektedir. Bunun yanında ilimizin yenilenebilir enerji kaynakları içinde özellikle 

güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyelinden en üst düzeyde faydalanılması  “Teknoloji” vizyonu 

kapsamında değerlendirilecektir.  

5.3. Temel Yetkinlik Tercihi  

Üniversitemiz konum, başarı ve değer sunumu tercihleriyle uyumlu, tamamlayıcı ve 

destekleyici olarak temel yetkinlik tercihlerini belirlemiştir. Buna göre plan döneminde temel yetkinlik 

tercihleri şunlardır: 

 Etkin, verimli ve dengeli bir ögüt yapısının geliştirilmesi: Plan döneminde “sosyal bilimler + 

5t” vizyonuna uygun olarak tıp, tasarım ve tarım alanlarında ihtiyaç duyulan fiziki ve insan 

kaynağının en etkin şekilde oluşturulması. Büyüyen örgüt yapısının etkin, verimli ve dengeli bir 

yapıya kavuşturulması. 

 Eğitim-Öğretim altyapısının güçlendirilmesinde yetkinleşme: Üniversitemizin “sosyal 

bilimler + 5t” vizyonuna uygun olarak yeni birimlerin eğitim-öğretim alt yapısının 

oluşturulması. Mevcut birimlerin eğitim-öğretim alt yapısının geliştirilerek akreditasyon 

süreçlerinin tamamlanması. 

 Araştırma niteliğinin ve sayısının artırılmasında yetkinleşme: Yayın sayısı ve kalitesinin 

artırılması. Ulusal ve uluslararası destekli projelerin oluşturulması ve uygulanması. Üniversite 

içi, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle ortak çalışmaların yapılması. 

 Girişimcilikte yetkinleşme: Üniversitemizin “sosyal bilimler + 5t” vizyonuna uygun olarak 

tarım, sanayi ve hizmet sektörleriyle işbirliğinin geliştirilmesi. Turizm alanında, kültür ve inanç 

turizmi potansiyelinin bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması ve daha etkin kullanılmasında aktif 

ve etkin rol alınması. 

 Sosyal Sorumluluk: Sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortak sosyal 

sorumluluk projelerinin hazırlanması ve uygulanması. Toplumsal katkıyı en üst düzeye 

çıkaracak çalışmaların yapılması.  
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6. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS 

GÖSTERGESİ İLE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ 

6.1.  Amaçlar ve Hedefler 

 

Tablo 9: Amaçlar ve Hedefler Tablosu 

AMAÇLAR HEDEFLER 

A1 

 

 

“Sosyal bilimler + 5t” 

vizyonu kapsamında 

eğitim faaliyetlerinde 

kaliteyi yükseltmek, 

H1.1 “Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında bölüm ve 

programlarda dikey ve yatay büyümeyi sağlamak, 

H1.2 “Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında mevcut ve 

kurulacak akademik birimlerin bina, laboratuvar vb. fiziki 

ve teknik altyapı ihtiyaçlarını karşılamak, 

H1.3 Programların güncellenerek %10’nun akredite edilmesini 

sağlamak, 

H1.4 Yabancı dillerde eğitim verilen program sayısını artırarak 

uluslararası/yabancı uyruklu öğretim elemanı ve öğrenci 

oranında ilk üç üniversite arasına girmek, 

H1.5 Kariyer geliştirme desteğini mevcut ve mezun bütün 

öğrencilere yaymak, 

A2 Araştırma geliştirme 

faaliyetlerinde niteliği 

ve niceliği artırmak, 

H2.1 Nitelikli akademik yayın sayısını artırmak, 

H2.2 Ulusal ve uluslararası destekli projelerin sayısını artırmak, 

H2.3 Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin niteliğini ve 

sayısını artırmak, 

H2.4 Lisansüstü eğitim programlarında öğrenci ve akademik 

yayın sayısını artırmak, 

H2.5 Uygulama ve araştırma merkezlerinin araştırma 

kapasitesini artırmak, 

A3 “Sosyal bilimler + 5t” 

vizyonu çerçevesinde 

paydaşlarla işbirliği 

geliştirerek girişimci ve 

yenilikçi çıktıları 

artırmak, 

H3.1 Kamu-özel ve karma sektör işbirliğini güçlendirmek, 

H3.2 İş dünyasının ve sanayinin ihtiyaçlarına uygun olarak 

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Teknokent vb. ara yüzleri 

kurmak, verimli ve etkin bir şekilde işletmek. 

H3.3 Bölgedeki diğer üniversitelerle bölgesel ve yerel kalkınma 

amaçlı işbirlikleri ve ortak projeler geliştirmek, 

H3.4 Tüm akademik birimlerdeki döner sermaye işletmelerinin 

ürün/hizmet portföyünü çeşitlendirmek, 

H3.5 Akademik bilgiyi, döner sermaye işletmeleri aracılığıyla 

ticari değere dönüştürmek, 

A4 “Sosyal bilimler + 5t” 

vizyonu kapsamında 

sosyal sorumluluğu 

yerine getirecek ve 

toplumsal fayda 

sağlayacak çalışmaları 

artırmak, 

H4.1 Kurumsal veya Kamu, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşları ile işbirliği içinde ortak sosyal sorumluluk 

projeleri geliştirmek, 

H4.2 Sıfır atık, yeşil kampüs ve yenilenebilir enerji kullanımı 

ile ilgili çalışmaları artırmak, 

H4.3 Bilim-toplum etkileşimini en üst düzeye çıkaracak kurs, 

seminer, sertifika programları vb. aktiviteleri artırmak, 
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A4  H4.4 Toplumsal faydaya yönelik spor, sanat ve kültür 

aktivitelerini artırmak, 

H4.5 Toplumdaki dezavantajlı gruplara ve özel gereksinim 

duyan bireylere yönelik çalışmalar yapmak, 

A5 Kurumsal yapının 

uluslararası kalite 

standartlarında yetkin, 

yenilikçi ve dinamik 

niteliklerini geliştirmek. 

H5.1 Üniversitenin stratejik hedeflerini etkin bir şekilde 

izlemek ve değerlendirmek, 

H5.2 Akademik ve idari personelin yetkinlik düzeylerini 

artırmak, 

H5.3 İnsan ve çevre odaklı yaklaşımla üniversitemizin fiziki ve 

sosyal altyapısını güçlendirmek, 

H5.4 Üniversitenin bilgi ve teknoloji altyapısını güçlendirmek, 

H5.5 Sürekli iyileştirmeye dayalı etkin ve verimli bir kalite 

yönetim sistemini oluşturmak, 
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6.2. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler 

Tablo 10: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu 

                                    Hedefler 

 

Harcama Birimleri H
1
.1

 

H
1
.2

 

H
1
.3

 

H
1
.4

 

H
1
.5

 

H
2
.1

 

H
2
.2

 

H
2
.3

 

H
2
.4

 

H
2
.5

 

H
3
.1

 

H
3
.2

 

H
3
.3

 

H
3
.4

 

H
3
.5

 

H
4
.1

 

H
4
.2

 

H
4
.3

 

H
4
.4

 

H
4
.5

 

H
5
.1

 

H
5
.2

 

H
5
.3

 

H
5
.4

 

H
5
.5

 

Rektörlük           İ  İ    İ İ       İ 

Genel Sekreterlik        İ          İ  İ   İ İ  

Akademik Birimler İ  İ   İ İ  İ  İ İ İ İ İ İ İ İ   İ İ  İ İ 

İdari Birimler   İ                  İ İ   İ 

Koordinatörlükler              İ İ   İ   İ İ   İ 

Uygulama ve Araştırma Merkezleri          İ    İ İ   İ   İ İ   İ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İ   İ İ                     

Personel Daire Başkanlığı İ   İ İ                 S    

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  İ      İ               İ İ  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  İ                      S  

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  İ            S       S     

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı     İ              S    İ   

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  S               İ   İ   S İ  

Hukuk Müşavirliği             İ             

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü              İ            

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu                   İ       

Güzel Sanatlar Fakültesi                   İ       

Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi                   İ       

Edebiyat Fakültesi                   İ       

Yaşayan Diller Enstitüsü         İ          İ       

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü         S                 

Yabancı Diller YO    İ                      

Akademik Gelişim Koordinatörlüğü S   S  S İ S İ S İ İ İ   İ          

Kalite Koordinatörlüğü   S   İ İ                  S 

Proje Ofisi Koordinatörlüğü       S    İ İ S   S İ         

Uluslararası Akademisyenler 

Koordinatörlüğü 
   İ                      

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü    İ                      
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Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü    İ                      

Kamu, Özel ve Karma Sektör İşbirliği 

Koordinatörlüğü 
          S S İ  S İ          

Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi 

Koordinatörlüğü 
                S         

Engelli Öğrenci Birimi 

Koordinatörlüğü 
               İ    S      

İşyeri Sağlığı ve Güvenliği 

Koordinatörlüğü 
                   İ      

Kariyer Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 
    S      İ               

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü     İ       İ    İ  S        

Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte 

Yaşama Kültürü Uyg. ve Araş. Merk. 
               İ          

Göç Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 
               İ    İ      

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 
          İ               

Mimari Proje Üretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 
                İ         

Tohum Biyolojisi ve Genetik 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 
          İ İ İ             

Mardin Araştırmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 
               İ   İ       

Kadın ve Aile Çalışmalar Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 
               İ    İ      

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 
                   İ      

Uzaktan Öğretim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 
İ                         

Üniversite Yayınevi      İ                    

S: Sorumlu Birim, İ: İşbirliği yapılacak birim 
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6.3. Hedef Kartları 

EĞİTİM 

Amaç (A1) “Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında eğitim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek 

Hedef (H1.1) 
“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında bölüm ve programlarda dikey ve yatay büyümeyi 

sağlamak. 

Sorumlu Birim Akademik Gelişim Koordinatörlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Akademik Birimler 

 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 

 Personel Dairesi Başkanlığı 

 MAUZEM 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG1.1.1: Ön lisans ve lisans bölüm/program sayısı 20 99 103 107 110 115 118 6 ay 6 ay 

PG1.1.2: Yan dal program sayısı  20 0 2 4 5 6 8 6 ay 6 ay 

PG1.1.3: Çift ana dal program sayısı  20 8 10 12 13 15 17 6 ay 6 ay 

PG1.1.4: Yüksek lisans program sayısı 20 50 53 55 60 65 68 6 ay 6 ay 

PG1.1.5: Doktora program sayısı 20 7 8 9 10 11 14 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Yüksek lisans ve doktora programlarının açılması için gerekli nitelikteki öğretim üyesi şartlarının 

sağlanamaması, 

 Yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasında YÖK onayının alınamaması, 

 Açık ve uzaktan eğitim programlarına yönelik ders araçlarının yeterince oluşturulamaması.   

Stratejiler 

 Yeni birimlerin idari ve akademik insan kaynağı temin edilecektir.  

 Mevcut bölümlerde yüksek lisans ve doktora programlarının açılabilmesi için gerekli nitelikteki 

öğretim üyesi temin edilecektir.  

 Açık ve uzaktan eğitim programlarına yönelik ders araçları oluşturulacaktır.  

 Akademik birimler çift ana dal ve yan dal programları ile ilgili bilgilendirilecek ve teşvik 

edilecektir. 

Maliyet Tahmini 665.000 TL 

Tespitler  Çift ana dal, yan dal programları az sayıdadır, 
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 Yüksek lisans ve doktora programlarının sayısı yeterli değildir, 

 Devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısının artmasıyla öğrenci ve öğretim elemanlarının 

tercihlerinin değişmesi 

İhtiyaçlar 

 Çift ana dal ve yan dal programları üniversitenin geneline yayılması, 

 Mevcut birimlerde yüksek lisans ve doktora programlarının sayısının artırılması, 

 “Sosyal bilimler + 5t” vizyonuna uygun olarak yeni birimlerin eğitim-öğretim alt yapısının 

oluşturulması.  

 

Amaç (A1) “Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında eğitim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek 

Hedef (H1.2) 
“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında mevcut ve kurulacak akademik birimlerin 

bina, laboratuvar vb. fiziki ve teknik altyapı ihtiyaçlarını karşılamak. 

Sorumlu Birim Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG1.2.1: Akademik birim (fakülte, yüksekokul vb.) bina sayısı  20 17 17 18 20 21 22 6 ay 6 ay 

PG1.2.2: Derslik sayısı  20 268 270 325 343 345 362 6 ay 6 ay 

PG1.2.3: Laboratuvar (kimya, bilgisayar vb.) sayısı  20 40 41 43 54 55 60 6 ay 6 ay 

PG1.2.4: Öğrenci başına düşen eğitim ve araştırma amaçlı mekân 

büyüklüğü (m2) 

20 5,07 5,20 5,25 5,30 6 6 6 ay 6 ay 

PG1.2.5: Teknolojik tabanlı altyapıyla desteklenen derslik, 

kütüphane vb. sayısı  
20 24 24 25 26 30 30 6 ay 6 ay 

Riskler 
 Bina, laboratuvar vb. fiziki ve teknik altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında yeterli 

bütçenin/ödeneğin bulunmaması. 

Stratejiler 
 Yeni birimlerin bina, derslik, laboratuvar vb. fiziki alt yapı ihtiyaçları doğrudan temin 

veya ihale yoluyla temin edilecektir.   

Maliyet Tahmini 305.000.000 TL 

Tespitler  Uygulamalı dersler için spor salonu vb. tesisler ile laboratuvar, malzeme, donanım vb. 
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imkanları yeterli değildir. 

İhtiyaçlar 

 “Sosyal bilimler + 5t” vizyonuna uygun olarak tıp, tasarım ve tarım alanlarında ihtiyaç 

duyulan fiziki ve insan kaynağının en etkin şekilde oluşturulması. 

 Uygulamalı dersler için tesis (spor salonu vb.), laboratuvar, malzeme, araç-gereç vb. 

imkanların artırılması  

 

Amaç (A1) “Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında eğitim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek. 

Hedef (H1.3) Programların güncellenerek %10’nun akredite edilmesini sağlamak. 

Sorumlu Birim Kalite Koordinatörlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 
 Akademik Birimler 

 İdari Birimler 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 
2022 2023 2024 2025 2026 

İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG1.3.1 Akredite olan önlisans program sayısının toplam önlisans 

program sayısına oranı (%) 

25 0 0 1,8 3,5 5,2 6,8 6 ay 6 ay 

PG1.3.2: Akredite olan lisans program sayısının toplam lisans 

program sayısına oranı  (%) 

25 0 0 1,6 3,2 4,5 5,8 6 ay 6 ay 

PG1.3.3: Akredite olan lisansüstü program sayısının toplam 

lisansüstü program sayısına oranı (%) 
25 0 0 1,6 2,9 4,0 5,0 6 ay 6 ay 

PG1.3.4: Akredite olan program sayısının toplam program sayısına 

oranı (%) 

25 0 0 1,8 3,3 4,7 6,1 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Akreditasyon için gerekli bütçenin/ödeneğin sağlanamaması. 

 Akreditasyon için akademik ve idari birimlerde yeterli motivasyonun 

oluşturulamaması. 

Stratejiler 

 Akredite olma koşullarına en yakın birimler tespit edilecektir. 

 Akreditasyon programı oluşturularak bütçe planı hazırlanacaktır.  

 Akademik ve idari birimlere akreditasyon ile ilgili seminerler verilecektir.  

Maliyet Tahmini 170.000 TL 

Tespitler 
 YÖK’ün kalite ve akreditasyona daha fazla önem vermesi. 

 YÖKAK’ın üniversitelerin kalite ve akreditasyon konularında yapıcı bir misyonu 
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yerine getirmesi. 

 Akredite olan bölüm/program bulunmamaktadır. 

İhtiyaçlar 
 Kalite ve akreditasyon süreçlerinin tüm birimleri kapsayacak şekilde yürütülmesi. 

 Bölüm/programların akredite olması için gerekli şartların tamamlanması. 

 

Amaç (A1) “Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında eğitim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek 

Hedef (H1.4) 
Yabancı dillerde eğitim verilen program sayısını artırarak uluslararası/yabancı uyruklu 

öğretim elemanı ve öğrenci oranında ilk üç üniversite arasına girmek. 

Sorumlu Birim Akademik Gelişim Koordinatörlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Yabancı Diller Yüksekokulu 

 Personel Dairesi Başkanlığı 

 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 

 Uluslararası Akademisyenler Koordinatörlüğü 

 Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 

 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG1.4.1: Yabancı dilde eğitim verilen program sayısının toplam 

program sayısına oranı (%) 
20 7,7 7,9 8,2 8,3 8,4 10,1 6 ay 6 ay 

PG1.4.2: Yabancı uyruklu öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına 

oranı  (%) 

20 14,4 15 15 15 15 15 6 ay 6 ay 

PG1.4.3: Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısının toplam öğretim 

elemanı sayısına oranı  (%) 

20 6,27 6,5 7,0 7,28 7,50 7,75 6 ay 6 ay 

PG1.4.4: Uluslararası ortak lisans programı sayısı 20 0 0 1 1 2 2 6 ay 6 ay 

PG1.4.5: Uluslararası ortak lisansüstü programı sayısı 20 0 0 1 1 1 1 6 ay 6 ay 

Riskler 

 %100 yabancı dille eğitim verilebilecek programların YÖK’ten onay alamaması, 

 Yabancı uyruklu öğretim elemanı temin edilememesi, 

 %100 yabancı dille eğitim verilecek programların yeterince tanıtımının yapılamaması. 

Stratejiler 
 %100 yabancı dille eğitim verilebilecek programlar belirlenecektir. 

 %100 yabancı dille eğitim verilebilecek programlar YÖK onayına sunulacaktır.  
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 Yabancı uyruklu öğretim elemanı temin edilecektir. 

Maliyet Tahmini 200.000 TL 

Tespitler 
 Yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerin artması 

 Yabancı dil seviyesi yüksek akademik personel az sayıdadır 

İhtiyaçlar 

 Akademik personelin yabancı dil düzeyinin yükseltilmesi için program ve hedeflerin 

oluşturulması 

 Üniversitede önemli ölçüde yaygınlaştırılan Arapça yabancı dilde eğitim 

programlarının sürdürülerek, İngilizce vb. dillerde eğitim programlarının artırılması. 

Yabancı dilde eğitim yapma kapasitesinin geliştirilmesi. Yakın coğrafyalardaki 

üniversitelerle öğrencilerin dil kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik anlaşmaların 

yapılması. 

 Üniversitemizin yabancı uyruklu nitelikli öğretim elemanı sayısı artırılarak çekim 

merkezi haline getirilmesi, araştırma altyapılarının güçlendirilmesi. 

 Yabancı öğrenci oryantasyon programlarının geliştirilmesi 

 

Amaç (A1) “Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında eğitim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek. 

Hedef (H1.5) Kariyer geliştirme desteğini mevcut ve mezun bütün öğrencilere yaymak. 

Sorumlu Birim Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi  

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 

 Sağlık, Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlığı 

 Personel Dairesi Başkanlığı 

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG1.5.1: Mezun olan öğrencilerin ilk iki yıl içerisinde istihdama 

katılım oranı (%) 
20 62 65 65 65 67 67 6 ay 6 ay 

PG1.5.2: Kariyer geliştirme etkinliklerine (fuar, panel vb.) katılan 

öğrenci oranı (%) 

20 20 25 30 40 45 50 3 ay 6 ay 

PG1.5.3: Kariyer geliştirme desteği (eğitim, danışmanlık vb.) alan 

öğrenci sayısı 

20 1.500 3.000 4.000 5.000 5.500 6.000 3 ay 6 ay 
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PG1.5.4: Kariyer geliştirme desteği (eğitim, danışmanlık vb.) alan 

öğrenci oranı (%) 

20 15 30 40 50 55 60 3 ay 6 ay 

PG1.5.5: Kariyer geliştirme desteği (eğitim, danışmanlık vb.) alan 

mezun sayısı 
20 870 1.200 1.400 1.700 1.800 2.000 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Kariyer geliştirme etkinliklerini düzenlemek için bütçenin yetersiz olması. 

 Mezunların istihdamını kolaylaştırmada özel sektör kuruluşlarının işbirliğine isteksiz 

olmaları 

Stratejiler 

 Üniversite içindeki diğer ilgili birimlerle işbirliği sağlanacaktır, 

 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı ile işbirliği ve iletişim artırılacaktır.  

 Mezunların istihdamını kolaylaştırmak amacıyla özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği 

artırılacaktır.  

Maliyet Tahmini 330.000 TL 

Tespitler 

 Öğrencilere verilen kariyer geliştirme desteği yeterli değildir, 

 Mezunlar yeterli düzeyde izlenememekte, iletişim ve işbirliği yeterli düzeyde 

geliştirilememiştir, 

 Mezun öğrencilerimize iş sağlamak amacıyla iş dünyasıyla yeterince işbirliği 

sağlanamamıştır, 

 Mezunların üniversiteyle iletişim ve işbirliği oluşturma yönünde isteksiz olmaları 

İhtiyaçlar 

 Mezun ve aktif öğrencilere kariyer geliştirme desteğinin artırılması, 

 Kamu-Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü, Sürekli Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi, YÖK Kariyer-Liyakat 

Platformu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı Kariyer Kapısı arasında 

entegrasyon sağlanarak dijital ekosisteme geçiş çalışmalarının yapılması 

 Üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına geçişlerinin kolaylaştırılması için 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı Kariyer Kapısı uygulamasına 

entegrasyonun sağlanması. Kariyer Merkezi bünyesinde bir veri tabanı oluşturulması. 

Mezun bilgi sisteminin etkinleştirilmesi. 

 Mezunların kariyer süreçlerinin takip edilerek mezun-üniversite işbirliğinin 

güçlendirilmesi. 

 Mezun olmuş ve olma aşamasındaki öğrencilerin mezun takip sistemine kayıt 

yapmalarının sağlanması. Mezunlara yönelik çeşitli etkinlikler (klüp, buluşma vb.) ile 

iletişim uygulamalarının (kutlama, haber mesajları vb.) yapılması. Mezunlarla ortak 

kariyer etkinliklerinin yapılması. Sürekli Eğ. Uyg. ve Arş. Merkezi ile Kariyer Uyg. 

ve Arş. Mrk. birimleriyle mezunlara yönelik sertifika programlarının düzenlenmesi. 
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ARAŞTIRMA 

Amaç (A2) Araştırma geliştirme faaliyetlerinde niteliği ve niceliği artırmak. 

Hedef (H2.1) Nitelikli akademik yayın sayısını artırmak. 

Sorumlu Birim Akademik Gelişim Koordinatörlüğü  

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Akademik birimler 

 Kalite Koordinatörlüğü 

 Üniversite Yayınevi 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG2.1.1: Öğretim elemanı başına düşen SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 

endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı (WoS) 

20 0,2 0,2 0,25 0,30 0,35 0,40 6 ay 6 ay 

PG2.1.2: Q1 Yayın Sayısı (WoS) 20 6 7 9 12 14 16 6 ay 6 ay 

PG2.1.3: Q1 Yayın Oranı % (WoS) 20 10 10 12 14 15 16 6 ay 6 ay 

PG2.1.4: İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı (Scopus) 20 10 10 15 15 15 15 6 ay 6 ay 

PG2.1.5: İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Oranı (Scopus) 20 11 11 12 12 12 12 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Nitelikli yayınların yapılması ile ilgili akademisyenlerin yeterince motive 

olmamaları 

 Nitelikli araştırmaların yapılması için gerekli mali desteğin sağlanamaması 

 Akademisyenler arasında ortak nitelikli yayın yapma kültürünün yeterince 

oluşturulamaması 

Stratejiler 

 Nitelikli yayınların yapılması için bilgilendirme seminerleri yapılacaktır.  

 Nitelikli yayın konusunda deneyimli akademisyenlerin deneyimlerinden 

faydalanılacaktır, 

 Nitelikli araştırmalara ar-ge desteği verilecektir.  

Maliyet Tahmini 1.400.000 TL 

Tespitler 

 Web of Science, Scopus gibi indekslerce taranan yayınlar az sayıdadır,  

 Yurtdışındaki akademisyenlerle ortak araştırmalar/ yayınlar çok az sayıdadır, 

 Akademik personelce üretilen yayınların nicelik ve nitelik açısından yeterli 

olmaması 

İhtiyaçlar  Web of Science, Scopus gibi indekslere girecek yayın sayısını artıracak 
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program ve hedeflerin oluşturulması.  

 Akademisyenlerin disiplinler arası yayın yapmaları için teşvik edilmesi. 

 

Amaç (A2) Araştırma geliştirme faaliyetlerinde niteliği ve niceliği artırmak. 

Hedef (H2.2) Ulusal ve uluslararası destekli projelerin sayısını artırmak. 

Sorumlu Birim Proje Ofisi Koordinatörlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Akademik birimler 

 Akademik Gelişim Koordinatörlüğü 

 Kalite Koordinatörlüğü 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 
2022 2023 2024 2025 2026 

İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG2.2.1: Yeni başlatılan ve devam eden kamu finansmanlı araştırma projesi 

sayısı 

20 3 4 5 6 7 10 6 ay 6 ay 

PG2.2.2: Tamamlanan kamu finansmanlı araştırma projesi sayısı 20 1 1 3 4 5 6 6 ay 6 ay 

PG2.2.3: Başlatılan ve devam eden uluslararası destekli proje sayısı 20 2 3 4 5 6 7 6 ay 6 ay 

PG2.2.4: Tamamlanan uluslararası destekli proje sayısı   20 0 2 2 3 4 5 6 ay 6 ay 

PG2.2.5: Öğretim üyesi başına tamamlanan uluslararası destekli proje sayısı 20 0 0,007 0,007 0,009 0,011 0,014 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Akademisyenlerin proje yazımı ile ilgili yeterince motive olamamaları, 

 Proje yazımı ve yürütülmesi ile ilgili akademik kültürün oluşturulamaması, 

 Proje konularında ulusal veya uluslar arası desteklerin bulunamaması. 

Stratejiler 

 Ulusal ve uluslararası destekli projeler ile ilgili tüm akademik birimler 

periyodik olarak bilgilendirilecektir,  

 Ulusal ve uluslar arası proje yazma eğitimleri verilecektir. 

 Ulusal ve uluslar arası projeler için ikili/çoklu anlaşmalar teşvik edilecektir. 

Maliyet Tahmini 3.300.000 TL 

Tespitler 

 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projeleri az sayıdadır, 

 Ulusal/uluslararası destekli projelerdeki öğretim elemanı/öğrenci bursiyer az 

sayıdadır, 

 Öğrencilerin yürüttüğü endüstriyel projeler az sayıdadır 

İhtiyaçlar  Akademisyenlerin yurtiçi ve yurtdışı akademisyenlerle ortak yayın, proje vb. 
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yapmaları için teşvik edilmesi, maddi destek verilmesi. 

 Öğretim elemanlarına ve öğrencilere bursiyer olabilecekleri ulusal/uluslararası 

projeler ile ilgili bilgi verilmesi. 

 Öğrencilerle birlikte endüstriyel projelerin hazırlanması. 

 Bölgedeki diğer üniversitelerle bölgesel ve yerel kalkınma amaçlı işbirlikleri 

ve ortak projelerin geliştirilmesi 

 Kalkınma ajanslarıyla ilişkilerinin güçlendirilerek DİKA ile kurulmuş olan 

yakın ilişki ve işbirliğinin sürdürülerek proje sayısının artırılması 

 

Amaç (A2) Araştırma geliştirme faaliyetlerinde niteliği ve niceliği artırmak. 

Hedef (H2.3) Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin niteliğini ve sayısını artırmak. 

Sorumlu Birim Akademik Gelişim Koordinatörlüğü  

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Akademik birimler 

 Genel Sekreterlik 

 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 
2022 2023 2024 2025 2026 

İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG2.3.1: Ulusal bilimsel etkinlik sayısı  50 10 12 14 16 18 20 3 ay 6 ay 

PG2.3.2: Uluslararası bilimsel etkinlik sayısı  50 6 8 10 12 14 16 3 ay 6 ay 

Riskler 
 Akademik birimlerin ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinlik düzenleme 

konusunda yeterince istekli olmamaları 

Stratejiler 

 Akademik birimlere ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik yapma hedefi 

bırakılması, 

 Akademik birimlere ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik düzenlenmesinde 

gerekli desteğin verilmesi, 

Maliyet Tahmini 1.650.000 TL 

Tespitler 
 Düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin niteliği ve sayısı 

yeterli değildir. 

İhtiyaçlar 

 Uluslararası kongre, sempozyum vb. etkinliklerin sayısının artırılması, 

 Kamu-Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğünde iş dünyası ile etkin 

iletişim ağı kurularak ortak etkinlikler düzenlenmesi. 
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 Öğretim elemanları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik düzenlemeleri için 

teşvik edilmesi 

 

Amaç (A2) Araştırma geliştirme faaliyetlerinde niteliği ve niceliği artırmak. 

Hedef (H2.4) Lisansüstü eğitim programlarında öğrenci ve akademik yayın sayısını artırmak. 

Sorumlu Birim Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Yaşayan Diller Enstitüsü 

 Akademik birimler 

 Akademik Gelişim Koordinatörlüğü 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 
2022 2023 2024 2025 2026 

İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG2.4.1: Tezli yüksek lisans programı sayısı  20 28 30 32 34 36 38 6 ay 6 ay 

PG2.4.2: Yüksek lisans tezlerinden türetilen yayın sayısı  20 5 6 7 14 15 16 6 ay 6 ay 

PG2.4.3: Doktora programı sayısı 20 7 8 9 10 11 14 6 ay 6 ay 

PG2.4.4: Doktora tezlerinden türetilen yayın sayısı 20 3 3 4 4 5 5 6 ay 6 ay 

PG2.4.5: Doktora öğrencilerinin tez dışı yayınladıkları yayın sayısı 20 1 2 3 3 4 4 6 ay 6 ay 

Riskler 
 Yeni lisansüstü programların açılmasına YÖK’ün onay vermemesi, 

 Öğrencilerin lisansüstü tezlerden yayın üretmede yeterince istekli olmaması, 

Stratejiler 

 Akademik birimlerde lisansüstü program açılması için gerekli şartlar oluşturulacaktır, 

 Lisansüstü programlardaki öğrenci kontenjanları artırılacaktır, 

 Lisansüstü tezlerden yayın üretilmesi için akademisyenler teşvik edilecektir 

Maliyet Tahmini 1.400.000 TL 

Tespitler  Lisansüstü programlarda yayına dönüştürülen tezler az sayıdadır 

İhtiyaçlar 

 Lisansüstü tezlerden yayın yapılmasının teşvik edilmesi.  

 Lisansüstü tezlerin kitap haline getirilerek Üniversite yayınevinden yayınlanmasının 

teşvik edilmesi ve desteklenmesi 
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Amaç (A2) Araştırma geliştirme faaliyetlerinde niteliği ve niceliği artırmak. 

Hedef (H2.5) Uygulama ve araştırma merkezlerinin araştırma kapasitesini artırmak. 

Sorumlu Birim Akademik Gelişim Koordinatörlüğü  

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG2.5.1: Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin düzenlediği faaliyet sayısı 20 25 30 32 34 36 38 3 ay 6 ay 

PG2.5.2: Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin yaptığı araştırma sayısı 20 2 3 4 5 6 7 6 ay 6 ay 

PG2.5.3: Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin yaptığı yayın sayısı 20 10 11 12 13 14 15 6 ay 6 ay 

PG2.5.4: Uygulama ve Araştırma Merkezlerindeki laboratuvar sayısı  20 7 8 8 9 9 10 3 ay 6 ay 

PG2.5.5: Uygulama ve Araştırma Merkezlerindeki laboratuvarlardan 

üniversite dışına verilen hizmet sayısı 

20 450 600 650 700 750 800 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin araştırma yapma yönünde yeterince 

istekli olmamaları, 

 Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerinin yeterince izlenememesi 

ve değerlendirilememesi 

Stratejiler 

 Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin hedef bazlı faaliyet yürütmesi teşvik 

edilecektir. 

 Uygulama ve Araştırma Merkezleri yayın yapmaları yönünde teşvik 

edilecektir, 

 Akademisyenlerin Uygulama ve Araştırma Merkezler bünyesinde araştırma 

yapmaları teşvik edilecektir.  

 Araştırma merkezlerinin AB, TÜBİTAK ve diğer ulusal düzeydeki Ar-Ge 

projelerinin yürütmeleri teşvik edilecektir. 

Maliyet Tahmini 4.000.000 TL 

Tespitler 

 Uygulama ve Araştırma Merkezleri yeterince etkin/aktif değildirler. 

 Araştırma merkezlerinin kalıcı teknik çalışan ve/veya akademik personeli 

yetersizdir. 

İhtiyaçlar 

 Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sosyal, ekonomik, teknik araştırmalar 

yapmaları yönünde teşvik edilmesi.  

 Bölge ihtiyaçları ve üst politika belgelerindeki öncelikli alanlar doğrultusunda 
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Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sayısı ve niteliğinin artırılması. 

 Kamu-Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü, Sürekli Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Uygulama ve Araştırma 

Merkezince sanayi ihtiyaçlarını belirlemeye dönük akademik çalışmaların 

yapılması.  

 

GİRİŞİMCİLİK 

Amaç (A3) 
“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu çerçevesinde paydaşlarla işbirliği geliştirerek 

girişimci ve yenilikçi çıktıları artırmak. 

Hedef (H3.1) Kamu-özel ve karma sektör işbirliğini güçlendirmek. 

Sorumlu Birim Kamu, Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Rektörlük 

 Akademik birimler 

 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Merkezi Araştırmalar Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Akademik Gelişim Koordinatörlüğü 

 Proje Koordinasyon Ofisi 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 
2022 2023 2024 2025 2026 

İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG3.1.1: Kamu, özel ve karma sektörlere yönelik saha çalışması sayısı 20 1 2 3 4 5 6 3 ay 6 ay 

PG3.1.2: Kamu, özel ve karma sektörlerle yürütülen ortak proje sayısı 20 3 3 3 3 4 4 6 ay 6 ay 

PG3.1.3: Kamu, özel ve karma sektörlere verilen eğitim sayısı 20 3 4 5 6 7 8 3 ay 6 ay 

PG3.1.4: Kamu, özel ve karma sektörlere yönelik araştırma sayısı 20 4 5 6 7 8 9 6 ay 6 ay 

PG3.1.5: Yöresel ürünlerin markalaşmasına yönelik yürütülen / 

tamamlanan proje sayısı 

20 3 3 4 5 6 7 1 yıl 1 yıl 

Riskler 

 Kamu, özel ve karma sektör kuruluşlarının işbirliğine yeterince istekli olmamaları, 

 Kamu, özel ve karma sektör kuruluşlarının işbirliği uygulamalarına yeterli fon 

ayrılamaması   

 Kamu, özel ve karma sektör kuruluşlarının işbirliğine yönelik girişimciliğin yeterli 
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düzeye ulaşamaması 

Stratejiler 

 Kamu, özel ve karma sektör temsilcileriyle etkin ve sürekli iletişim kurulacaktır.  

 Kamu, özel ve karma sektörlerle geliştirilecek işbirliği alanları/konuları 

yerel/bölgesel ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenecektir. 

 Kamu, özel ve karma sektörlere yönelik proje destekleri sürekli izlenecektir.  

 Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde OSB içinde meslek yüksekokulu 

açılacaktır.  

 Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde öğrenciler genç girişimci olmaları 

yönünde teşvik edilecektir.  

Maliyet Tahmini 2.300.000 TL 

Tespitler 

 Üniversite-sanayi işbirliği yeterli düzeyde değildir. Bunun sonucunda patent ve 

tescil vb. sayısı oldukça azdır, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğine açık ve istekli olması, 

İhtiyaçlar 

 Üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesi için uygulamalı bilimler fakültesi gibi 

birimlerin kurulması. 

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Uzaktan Eğitim Merkezinin 

işbirliğiyle sektöre yönelik eğitim programlarının hazırlanması. 

 Üniversitemiz, ziraat odaları, üretici ve yetiştirici birlikleri, üreticiler, kamu kurum 

ve kuruluşları ve gıda sanayi gibi tüm paydaşların işbirliğinin sağlanarak yöresel 

ürünlerin markalaşma faaliyetlerinin koordinasyonun artırılması amacıyla; 

 Tohum Biyolojisi ve Genetik Araştırma ve Uygulama Merkezi daha etkin 

hale getirilmesi.  

 Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulumu sağlanarak tarım alanıyla ilgili 

çalışmaların geliştirilmesi. 

 Yöresel ürünler (zeytincilik, üzüm vb.) ile ilgili projelerin sayılarını 

arttırılması.  

 BAP projelerinin bu alandaki çalışmalara öncelik vermesine devam 

edilmesi.  

 Gastronomi bölümünün çalışmaların arttırılması.  

 Üniversite-kamu-sanayi ile işbirliği ile ilgili akademik personel ile firmaların 

farkındalık düzeylerini artırıcı çalışmaların yapılması. 

 Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik teşvik ve desteklerden daha fazla 

faydalanılması. 
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Amaç (A3) 
“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu çerçevesinde paydaşlarla işbirliği geliştirerek 

girişimci ve yenilikçi çıktıları artırmak. 

Hedef (H3.2) 
İş dünyasının ve sanayinin ihtiyaçlarına uygun olarak Teknoloji Transfer Ofisi 

(TTO), Teknokent vb. ara yüzleri kurmak, verimli ve etkin bir şekilde işletmek. 

Sorumlu Birim Kamu-Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Akademik birimler 

 Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Akademik Gelişim Koordinatörlüğü 

 Proje Ofisi Koordinatörlüğü 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG3.2.2: İş dünyası ve/veya sanayi işletmeleri ile ortak geliştirilen girişimci 

şirket sayısı 

20 0 1 1 2 2 3 6 ay 6 ay 

PG3.2.3: İş dünyası ve/veya sanayi işletmeleri ile ortak yürütülen ar-ge 

projesi sayısı 

20 0 1 1 2 2 3 6 ay 6 ay 

PG3.2.4: İş dünyası ve/veya sanayi işletmeleri ile ticarileştirilen 

ürün/fikir/yöntem vb. sayısı 

20 0 1 2 2 3 3 6 ay 6 ay 

PG3.2.4: İş dünyası ve/veya sanayi işbirliğine yönelik kurulan bina ve tesis 

sayısı 

20 0 0 1 1 2 3 6 ay 1 yıl 

PG3.2.5: İş dünyası ve/veya sanayi işbirliğine yönelik fiziki altyapının (yol, 

elektrik, su, enerji vb.) tamamlanma oranı (%) 

20 0 20 40 60 80 100 6 ay 1 yıl 

Riskler 

 İş dünyası ve sanayi kuruluşlarının teknoloji transferi ile ilgili yeterince istekli 

olmaması, 

 Tarafların teknoloji transferiyle ilgili yeterli deneyime sahip olmamasından 

kaynaklı yeterli düzeyde ilerleme kat edilememesi 

Stratejiler 

 İş dünyası ve sanayi kuruluşlarının teknoloji geliştirme yönündeki ilgisi 

artırılacak ve katılımı esas alınacaktır, 

 İş dünyası ve sanayi kuruluşlarına teknoloji transferinin önemiyle ilgili 

toplantı, sunum, seminer vb. etkinlikler yapılacaktır, 

 İş dünyası ve sanayi kuruluşlarıyla ortak yürütülen projelere ulusal ve uluslar 

arası destekler sağlanacaktır. 
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Maliyet Tahmini 2.700.000 TL 

Tespitler 

 Teknoloji geliştirme bölgesi ve teknoloji transfer ofisi bulunmamaktadır, 

 Üniversitelerin, üretilen bilginin değere dönüştürülmesi sürecinde aktif rol 

aldığı, sanayi ve kamuyla yakın işbirliği içerisinde olduğu girişimci üniversite 

modeline doğru bir geçiş yaşanması 

 Katma değeri yüksek teknoloji üretiminin teşvik edilmesi 

 Patent, fikri mülkiyet hakları ile ilgili üniversitelere kolaylıklar tanınması 

İhtiyaçlar 

 İş dünyasının ve sanayinin ihtiyaçlarına uygun olarak TTO, Teknokent vb. ara 

yüzlerin kurulması.  

 Küçük ve orta büyülükteki işletmelerin (KOBİ) ihtiyaç duyduğu 

markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara 

erişim sağlamaları amacıyla TTO aracılığı ile yeni iş modellerinin 

geliştirilmesi ve danışmanlık/mentörlük hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 

 Kurulacak uygulamalı bilimler vb. bir fakülteyle üniversite-sanayi işbirliğine 

yönelik teknokent vb. yapıların hayata geçirilmesi 

 Kamu-Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü ve TTO bünyesinde 

ar-ge ve inovasyona dayalı ve üniversite-sanayi işbirliğini esas alan katma 

değerli üretime odaklanılması. 

 Sanayi işletmeleri ile patent, fikri mülkiyet hakları ile ilgili ortak çalışma ve 

projeler artırılması. 

 

Amaç (A3) 
“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu çerçevesinde paydaşlarla işbirliği geliştirerek 

girişimci ve yenilikçi çıktıları artırmak. 

Hedef (H3.3) 
Bölgedeki diğer üniversitelerle bölgesel ve yerel kalkınma amaçlı işbirlikleri ve 

ortak projeler geliştirmek. 

Sorumlu Birim Proje Koordinasyon Ofisi 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Rektörlük 

 Akademik Birimler 

 Kamu-Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü 

 Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Akademik Gelişim Koordinatörlüğü 
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 Hukuk Müşavirliği 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG3.3.1: Bölgedeki diğer üniversitelerle bölgesel ve yerel kalkınma amaçlı 

proje sayısı 

25 1 1 1 2 2 3 6 ay 6 ay 

PG3.3.2: Bölgedeki diğer üniversitelerle bölgesel ve yerel kalkınmaya 

yönelik ortak bilimsel etkinlik (kongre, sempozyum, fuar vb.) sayısı 
25 10 11 12 13 14 15 6 ay 6 ay 

PG3.3.3: Bölgedeki diğer üniversitelerle kullanılan ortak birim (laboratuvar 

vb.) sayısı  

25 0 1 1 2 2 3 6 ay 6 ay 

PG3.3.4: Bölgedeki diğer üniversitelerle imzalanan protokol sayısı 25 0 1 2 3 4 5 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Bölge üniversitelerinin işbirliğine yönelik isteksiz davranmaları, 

 Bölgedeki üniversitelerle işbirliği yapılacak alanlara yönelik yeterli kaynak 

sağlanamaması 

Stratejiler 

 Bölgedeki diğer üniversitelerle işbirliğine yönelik bölgenin ihtiyaç duyduğu 

alanlar/konular belirlenecektir, 

 Bölgedeki diğer üniversitelerle işbirliği alanlarına yönelik planlama 

yapılacaktır.  

Maliyet Tahmini 4.650.000 TL 

Tespitler 

 Üniversitelerin, üretilen bilginin değere dönüştürülmesi sürecinde aktif rol 

aldığı, sanayi ve kamuyla yakın işbirliği içerisinde olduğu girişimci üniversite 

modeline doğru bir geçiş yaşanması. 

 TÜBİTAK tarafından hazırlanan girişimci ve yenilikçi endeksinde yer 

alınamamıştır,  

İhtiyaçlar 

 Bölgesel, ulusal ve uluslar arası üniversitelerle işbirliğinin artırılması, 

 Bölgedeki diğer üniversitelerle bölgesel ve yerel kalkınma amaçlı işbirlikleri 

ve ortak projelerin geliştirilmesi. Bu çerçevede yapılmakta olan ulusal ve 

uluslararası sempozyumların devamının sağlanması. Ortak laboratuvar 

alanlarının kullanımı konusunda oluşturulmuş protokoller etkin hale 

getirilmesi. Kalite odaklı gerçekleştirilen ortak çalışmaların arttırılması. 

“sosyal bilimler + 5t” vizyonumuzla ve diğer alanlarla ilgili ortak çalışmaların 

yapılarak ve işbirliğinin geliştirilmesi. 

 TÜBİTAK tarafından hazırlanan girişimci ve yenilikçi endeksinde yer 
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alınması. 

 

Amaç (A3) 
“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu çerçevesinde paydaşlarla işbirliği geliştirerek 

girişimci ve yenilikçi çıktıları artırmak. 

Hedef (H3.4) 
Tüm akademik birimlerdeki döner sermaye işletmelerinin ürün/hizmet 

portföyünü çeşitlendirmek. 

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Akademik Birimler 

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  

 Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

 Koordinatörlükler 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG3.4.1: Döner sermaye işletmesi olan birim sayısı 25 1 13 15 17 19 21 23 6 ay 

PG3.4.2: Döner sermaye işletmelerindeki ürün/hizmet sayısı 25 3 7 9 9 11 11 11 6 ay 

PG3.4.3: Döner sermaye işletmelerinin üniversite bütçesine katkısı   50 30 40 40 40 40 40 40 6 ay 

Riskler 

 Akademik birimlerin döner sermaye işletmesi kurulmasına istekli olmaması, 

 Akademik birimlerde döner sermaye işletmesine konu olacak ürün/hizmet 

portföyünün sınırlı olması 

Stratejiler 

 Akademik birimlerde döner sermaye işletmesi kurulması için fizibilite 

çalışması yapılacaktır.  

 Akademik birimler döner sermaye işletmeciliği ile ilgili bilgilendirilecektir. 

Maliyet Tahmini 2.650.000 TL 

Tespitler 

 Döner sermaye kaynakları yeterli çeşitlilikte değildir. 

 Katma değeri yüksek teknoloji üretiminin teşvik edilmesi 

 Bütçe dışı kaynakları (AB fonları, TÜBİTAK, DİKA vb. projeler) yeterli 

düzeyde olmaması 

İhtiyaçlar 

 Tüm akademik birimlerdeki döner sermaye işletmelerinin ürün/hizmet 

portföyünün çeşitlendirilmesi 

 Döner sermaye işletmelerinin ürün/hizmet portföyü çeşitlendirilerek kaynak 
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oluşturulması. 

 “Girişimci Üniversite” modeline uygun olarak döner sermaye işletmesi olan 

birim sayısının artırılması. 

 

Amaç (A3) 
“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu çerçevesinde paydaşlarla işbirliği geliştirerek 

girişimci ve yenilikçi çıktıları artırmak. 

Hedef (H3.5) 
Akademik bilgiyi, döner sermaye işletmeleri aracılığıyla ticari değere 

dönüştürmek. 

Sorumlu Birim Kamu-Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Akademik Birimler 

 Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

 Koordinatörlükler 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG3.5.1: Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 25 0 1 1 1 2 2 6 ay 6 ay 

PG3.5.2: Ticari değere dönüşen patent, faydalı model veya tasarım sayısı 25 0 1 1 1 2 2 6 ay 6 ay 

PG3.5.3: Ticari değere dönüşen patent, faydalı model veya tasarımların 

döner sermaye gelirlerine oranı (%) 

50 0 5 5 5 10 10 6 ay 6 ay 

Riskler 
 Akademik birimlerin patent, faydalı model veya tasarım geliştirme 

konularındaki bilgilerinin yeterli düzeyde olmaması. 

Stratejiler 

 Akademik birimlerle konuyla ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.  

 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarımların ticarileştirilmesi için 

gerekli fizibilite çalışmaları yapılacaktır, 

 Akademik bilgiyi ticari değere dönüştürecek ilgili akademik birim ve 

bölümlerin açılacaktır. 

Maliyet Tahmini 4.000.000 TL 

Tespitler 
 Katma değeri yüksek teknoloji üretiminin teşvik edilmesi 

 Patent, fikri mülkiyet hakları ile ilgili üniversitelere kolaylıklar tanınması 

İhtiyaçlar 

 Akademik personelin sahip olduğu akademik bilginin, döner sermaye 

işletmeleri aracılığıyla ticari değere dönüştürülmesi.  

 Fikri mülkiyet haklarının;  temel bilimler, ekonomi, işletme, mimarlık, 
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iletişim, güzel sanatlar birimlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde ders 

programlarına alınması.  

 

TOPLUMSAL KATKI 

Amaç (A4) 
“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında sosyal sorumluluğu yerine getirecek 

ve toplumsal fayda sağlayacak çalışmaları artırmak 

Hedef (H4.1) 
Kurumsal veya kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde 

sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek. 

Sorumlu Birim Proje Koordinasyon Ofisi 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Akademik birimler 

 Kamu-Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü 

 Akademik Gelişim Koordinatörlüğü 

 Mardin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG4.1.1: Öğretim elemanlarınca yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin 

sayısı 
20 0 1 2 2 3 3 6 ay 6 ay 

PG4.1.2: Öğrenciler tarafından hazırlanan/yürütülen sosyal sorumluluk 

projelerinin sayısı 

20 0 1 2 2 3 3 6 ay 6 ay 

PG4.1.3: Kamu kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen sosyal sorumluluk 

projelerinin sayısı 

20 0 1 2 2 3 3 6 ay 6 ay 

PG4.1.4: Özel sektör kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen sosyal 

sorumluluk projelerinin sayısı 

20 0 1 2 2 3 3 6 ay 6 ay 

PG4.1.5: Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen sosyal 20 0 2 3 3 4 4 6 ay 6 ay 
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sorumluluk projelerinin sayısı 

Riskler 

 Sosyal sorumluluk projesi hazırlanmasında ve yürütülmesinde öğretim 

elemanları ve öğrencilerin isteksiz davranmaları, 

 Sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanmasında/yürütülmesinde kamu, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yeterince işbirliği içine girmemeleri, 

 Hazırlanan sosyal sorumluluk projelerine ulusal veya uluslararası proje 

desteği bulunamaması. 

Stratejiler 

 Sosyal sorumluluk projelerinin tespitinde kamu, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşlarının katılımı esas alınacaktır.  

 Sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanmasında ve yürütülmesinde öğretim 

elemanlarının ve öğrencilerin aktif katılımı esas alınacaktır.  

 Sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanmasında ulusal ve uluslararası proje 

desteklerinden yararlanılacaktır.  

Maliyet Tahmini 3.500.000 TL 

Tespitler 

 Sivil toplum kuruluşları ortak hazırlanan/yürütülen sosyal projeler az 

sayıdadır  

 Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak hazırlanan/yürütülen sosyal projeler az 

sayıdadır  

 Öğretim elemanlarınca hazırlanan/yürütülen sosyal sorumluluk projeleri az 

sayıdadır,  

 Öğrenci topluluklarınca hazırlanan/yürütülen sosyal sorumluluk projeleri az 

sayıdadır 

 İlde göçmen nüfus yerleşik hale gelmiştir. 

İhtiyaçlar 

 Üniversite ile STK’lar arasında yapılacak protokoller ile hem akademik 

personelin hem de öğrenci ve kulüplerinin ortak yürütecekleri sosyal 

sorumluluk projelerinin artırılması. 

 Öğretim elemanları ve öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk projeleri 

hazırlamaları/yürütmeleri konularında teşvik edilmesi. İlgili bölümlerin 

müfredatlarına sosyal sorumlulukla ilgili dersin eklenmesi 

 Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve Öğrenci Konseyi gibi birimler 

aracılığıyla öğrencilerin Üniversite ile işbirliği içinde olan STK’ların 

faaliyetlerine katılımlarının artırılmasının teşvik edilmesi, 

 Üniversitede sivil toplum merkezinin oluşturulması için çalışma başlatılması. 

Sivil toplum sertifika ve yüksek lisans programlarının açılması, 
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 Laboratuvarların, kütüphanenin ve etkinlik alanlarının özel sektör ve kamu 

kurumları tarafından etkin ve tam zamanlı kullanımının sağlanması 

 

Amaç (A4) 
“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında sosyal sorumluluğu yerine getirecek ve 

toplumsal fayda sağlayacak çalışmaları artırmak 

Hedef (H4.2) 
Sıfır atık, yeşil kampüs ve yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili çalışmaları 

artırmak. 

Sorumlu Birim Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Rektörlük 

 Akademik birimler 

 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 

 Proje Koordinasyon Ofisi 

 Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Performans Göstergeleri 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 
2022 2023 2024 2025 2026 

İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG4.2.1: Katı (evsel) atık geri dönüşüm oranı (%) 20 20 25 30 35 40 45 6 ay 6 ay 

PG4.2.2: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ile ilgili yürütülen 

proje sayısı 

20 0 1 1 2 2 3 6 ay 6 ay 

PG4.2.3: Yenilenebilir enerji kullanım oranı 20 0 0 5 7 8 10 6 ay 6 ay 

PG4.2.4: Yeşil alan oranı % (yeşil alan m2/toplam m2) 20 27 30 32 35 37 40 6 ay 6 ay 

PG4.2.5: Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması 20 0 850 810 800 750 700 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Sıfır atık ve yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili proje desteklerinin alınamaması 

 Katı (evsel) atıkların geri dönüşümü ile ilgili yerel yönetimlerle yeterli düzeyde 

işbirliği sağlanamaması 

 Yeşil alan düzenlemeleri için yeterli bütçenin bulunmaması 

Stratejiler 

 Katı (evsel) atıkların geri dönüşümü ile ilgili projelendirme çalışmaları yerel 

yönetimlerle işbirliği içinde yapılacaktır, 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ulusal ve/veya uluslararası proje 

desteklerinden ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde 

yapılacaktır.   
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 Üniversiteye ait alanlardaki yeşil alanların artırılmasında sürdürülebilir ve 

optimum maliyet seçenekleri değerlendirilecektir. 

 Kampüs ve birimlerin tamamının uygun yerlerine sıfır atık geri dönüşüm 

kutularının konularak uyarı levhaları ilgili yerlere bırakılacaktır. 

Maliyet Tahmini 5.000.000 TL 

Tespitler 

 Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik, yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili 

çalışmalar yeterli düzeyde değildir, 

 Bina ve yapılarda oluşan katı (evsel) atıklar gübre vb. olarak 

değerlendirilememektedir. 

 Bina ve yapılardaki enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarından 

yararlanılamamaktadır, 

 Küresel çapta yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilginin artması 

 Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle çevreyi korumanın giderek önem kazanması 

İhtiyaçlar 

 Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik, yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili 

çalışmaların artırılması, 

 Bina ve tesislerde oluşan katı (evsel) atıkların gübre olarak değerlendirilmesi, 

 Atık geri kazanımı, yeşil alan vb. çevresel konularda çalışmaların artırılması 

 Bina ve yapılardaki enerji ihtiyacını gidermeye yönelik yenilenebilir enerji 

kaynaklarından (güneş enerjisi) yararlanmak için çalışmaların yürütülmesi. 

 Üniversitenin enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanması 

için dış kaynaklı projelerin artırılması. 

 

Amaç (A4) 
“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında sosyal sorumluluğu yerine getirecek 

ve toplumsal fayda sağlayacak çalışmaları artırmak 

Hedef (H4.3) 
Bilim-toplum etkileşimini en üst düzeye çıkaracak kurs, seminer, sertifika 

programları vb. aktiviteleri artırmak. 

Sorumlu Birim Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Rektörlük 

 Genel Sekreterlik 

 Akademik birimler 

 Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

 Koordinatörlükler 
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Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG4.3.1: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen 

eğitim, kurs, seminer vb. saati 

20 224 250 300 350 400 500 6 ay 6 ay 

PG4.3.2: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi programlarından 

yararlanan kişi sayısı 

20 115 200 300 400 500 600 6 ay 6 ay 

PG4.3.3: Meslek edinme ve geliştirmeye yönelik sertifikalı eğitim programı 

sayısı 

20 1 2 3 4 5 6 6 ay 6 ay 

PG4.3.4: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen 

eğitim, kurs, seminer vb. programlardan memnuniyet oranı (%) 

20 90 90 90 90 90 90 6 ay 6 ay 

PG4.3.5: Tanıtıcı etkinlik sayısı 20 5 8 11 14 17 20 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinin yeterli ilgi ve 

taleple karşılanmaması 

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinin yeterli 

düzeyde tanıtılamaması 

Stratejiler 

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilecek eğitim, 

seminer, kurs vb. programlar kamu, özel sektör, sivil toplum, öğrenci ve 

halkın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacaktır.  

 Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla eğitim protokolleri yapılacaktır.  

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinde öğretim 

elemanlarının katılımı en üst düzeyde tutulacaktır.  

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri en iyi şekilde 

tanıtılacaktır.  

Maliyet Tahmini 1.750.000 TL 

Tespitler 

 Topluma verilen kurs, seminer, eğitim, sertifika programları vb. yeterli 

değildir. 

  Toplumsal katkı faaliyetleri yeterince duyurulamamaktadır. 

İhtiyaçlar 

 İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına 

yönelik ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK’lar ile eğitim, 

seminer ve bilgilendirici faaliyetlerin artırılması.  

 Okullarda, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında ve gençlik merkezlerinde 

sağlık, sosyal medya ve hukuk okuryazarlığı konularında Gençlik Spor İl 



63 
 

Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla seminer ve atölyelerle 

farkındalık artırıcı faaliyetler ve beceri güçlendirici programların yapılması. 

 Genç ve yetişkin kırsal işgücünün eğitimine uzaktan eğitim seminerleriyle 

katkıda bulunulması. 

 Toplumsal katkı faaliyetlerini tanıtan çalışmaların yapılması. 

 

Amaç (A4) 
“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında sosyal sorumluluğu yerine getirecek 

ve toplumsal fayda sağlayacak çalışmaları artırmak 

Hedef (H4.4) Toplumsal faydaya yönelik spor, sanat ve kültür aktivitelerini artırmak. 

Sorumlu Birim Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 Güzel Sanatlar Fakültesi 

 Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi 

 Edebiyat Fakültesi 

 Yaşayan Diller Enstitüsü 

 Mardin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 
2022 2023 2024 2025 2026 

İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG4.4.1: Topluma açık spor etkinliği sayısı 25 8 10 11 12 13 14 3 ay 6 ay 

PG4.4.2: Topluma açık spor etkinliklerinden memnuniyet oranı (%) 25 70 80 90 90 90 90 6 ay 6 ay 

PG4.4.3: Topluma yönelik kültür-sanat etkinliği sayısı 25 3 4 5 6 7 8 3 ay 6 ay 

PG4.4.4: Topluma yönelik kültür-sanat etkinliklerinden memnuniyet oranı 25 70 80 90 90 90 90 6 ay 6 ay 

Riskler 
 Spor, sanat ve kültür etkinliklerinin yeterli ilgi ve talep görmemesi. 

 Spor, sanat ve kültür etkinliklerinin yeterli düzeyde tanıtımının yapılamaması 

Stratejiler 

 Spor, sanat ve kültür etkinliklerinin yerine getirilmesinde üniversite içi ilgili 

birimler ile öğretim elemanı ve öğrenci etkileşimi ön planda tutulacaktır. 

 Toplumsal faydanın artırılmasında spor, sanat ve kültür etkinlikleri en iyi 

şekilde tanıtılacaktır.  

 Spor, sanat, kültür etkinliklerinin yerine getirilmesinde kamu ve sivil toplum 

etkileşimi ön planda tutulacaktır.  



64 
 

Maliyet Tahmini 3.300.000 TL 

Tespitler 
 Kültürel çeşitlilik, çok dillilik, inanç farklılıklarını zenginlik görme eğilimi 

 İlin tarihi, çok dilli, çok dinli yapısını koruması ve örnek bir model olması 

İhtiyaçlar 

 Devlet Konservatuarı aktif hale getirilerek nitelikli kültür-sanat 

profesyonellerinin yetiştirilmesi. İlgili fakültelerde kültür ve sanat yönetimi 

vb. bölümlerin açılması. 

 Ülkemiz ve kentimizdeki çok kültürlülük, hoşgörü, çok dilli ve dinli 

zenginliği tanıtıcı faaliyetlerin artırılması. Yerel/bölgesel diller konusunda 

ihtisas sahibi, çekim merkezi olacak politika ve uygulamaların artırılması. 

 İlin sosyal kültürel yapısını dikkate alan ihtiyaca uygun akademik, sosyal, 

kültürel faaliyetlerin artırılması, 

 Kültürel ve tarihi mirasın sürdürülebilir kullanımı kapsamında Vakıflar Genel 

Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ile tarihi mekânların alınması ve kullanımı ile 

ilgili yapılan protokollerin devamının sağlanması. Arkeoloji, sanat tarihi, 

mimarlık gibi alanlarının sürdürdükleri arkeolojik projelerin tamamlanması ve 

yenilerinin eklenmesi.  

 Bilim atölyeleri ve gezici bilim sergileri düzenlenmesi. Kasımiye Medresesi 

İslam Bilim ve Sanat Merkezi projesinin hayata geçirilmesi. 

 Öğrencilere yönelik daha fazla sağlık, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

imkânların sunulması, yeterli mekanların oluşturulması. 

 

Amaç (A4) 
“Sosyal bilimler + 5t” vizyonu kapsamında sosyal sorumluluğu yerine getirecek 

ve toplumsal fayda sağlayacak çalışmaları artırmak 

Hedef (H4.5) 
Toplumdaki dezavantajlı gruplara ve özel gereksinim duyan bireylere yönelik 

çalışmalar yapmak. 

Sorumlu Birim Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü  

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Genel Sekreterlik 

 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 

 Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 

 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 
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Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG4.5.1: Dezavantajlı gruplara (çocuklar, gençler, yaşlılar, özel gereksinimli 

bireyler, göçmenler, azınlıklar, eski hükümlüler, kadınlar, tek ebeveynli 

aileler ve yoksullar) yönelik yapılan faaliyet sayısı 

20 2 4 6 8 10 12 3 ay 6 ay 

PG4.5.2: Özel gereksinim duyan bireyler için uygun hale getirilmesi gereken 

bina sayısı 

20 12 10 8 6 4 2 3 ay 6 ay 

PG4.5.3: Özel gereksinim duyan bireyler için uygun hale getirilmesi gereken 

toplam bina içi alan sayısı 

20 36 30 24 18 12 6 3 ay 6 ay 

PG4.5.4: Özel gereksinim duyan bireyler için uygun hale getirilen toplam 

bina içi alan sayısı 

20 14 18 24 28 32 36 3 ay 6 ay 

PG4.5.5: Özel gereksinim duyan bireylerin fiziki alanlardan memnuniyet 

oranı 

20 0 60 70 80 90 90 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Bina ve fiziki yapıların uygun hale getirilmesi için bütçenin yeterli olmaması, 

 Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlerin yapılması için ilgili birimler 

arasında yeterli düzeyde koordinasyonun yapılamaması 

Stratejiler 

 Bina ve fiziki yapıların uygun hale getirilmesinde özel gereksinimli bireylerin 

katılımı sağlanacaktır, 

 Özel gereksinimli bireyler için bina ve fiziki yapıların standartları tespit 

edilecektir, 

 Dezavantajlı gruplara yönelik yapılacak çalışmalar ilgili birim, öğretim 

elemanı ve öğrencilerle birlikte planlanarak uygulanacaktır.  

Maliyet Tahmini 6.000.000 TL 

Tespitler 
 Bina ve yapıların iç kullanım alanları özel gereksinimli bireylerin kullanımına 

uygun değildir 

İhtiyaçlar 

 Özel gereksinimli bireylerin meslek edinmesi amacıyla Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığının ilgili birimleriyle uzaktan eğitim programların 

geliştirilmesi. 

 Bina ve yapıların iç kullanım alanları özel gereksinimli bireyler için uygun 

hale getirilecek, turuncu bayrak alınmasına yönelik çalışmalar yapılması. 
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KURUMSAL KAPASİTE 

Amaç (A5) 
Kurumsal yapının uluslararası kalite standartlarında yetkin, yenilikçi ve dinamik 

niteliklerini geliştirmek. 

Hedef (H5.1) Üniversitenin stratejik hedeflerini etkin bir şekilde izlemek ve değerlendirmek 

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Akademik ve İdari Birimler 

 Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

 Koordinatörlükler. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG5.1.1: Stratejik plandaki eğitim hedeflerinin gerçekleşme oranı (%) 20 55 60 70 80 90 100 6 ay 6 ay 

PG5.1.2: Stratejik plandaki araştırma hedeflerinin gerçekleşme oranı (%) 20 50 60 70 80 90 100 6 ay 6 ay 

PG5.1.3: Stratejik plandaki girişimcilik hedeflerinin gerçekleşme oranı (%) 20 50 60 70 80 90 100 6 ay 6 ay 

PG5.1.4: Stratejik plandaki toplumsal katkı hedeflerinin gerçekleşme oranı 

(%) 

20 55 60 70 80 90 100 6 ay 6 ay 

PG5.1.5: Stratejik plandaki kurumsal kapasite hedeflerinin gerçekleşme 

oranı (%) 

20 50 60 70 80 90 100 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Performans programı, plan ve raporların işlerlik kazanamaması 

 Birimlerden istenecek verilerin zamanında sağlanamaması 

 Birimlerden sağlanan verilerin tutarlı olmaması 

Stratejiler 

 Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirmenin yapılabilmesi için veri kaynağı 

analizi yapılacaktır. 

 Gerekli veri ihtiyacının birimlerle önceden paylaşılarak bilgi verilecektir. 

Maliyet Tahmini 50.000 TL 

Tespitler 
 Stratejik plana ait altı aylık izleme raporları ile yıllık değerlendirme raporları 

bulunmamaktadır.  

İhtiyaçlar 

 Stratejik planın izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması, raporlama 

mekanizmasının işlerlik kazanması. 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının özellikle strateji geliştirmeye dönük 

yönünün güçlendirilmesi için kadro tahsislerinin yapılarak bu konuda gelişim 
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sağlanması. Bu konuda seminer ve çalıştaylarla kapasite artırımının 

sağlanması. 

 Plan ve hedeflerin esnek bir yapıda oluşturulması. Stratejik planın değişen 

koşullara göre revize edilmesi. 

 İç kontrol sistemi, kurumsal risk yönetimi ve iç denetim biriminin kurulması 

ile kurumsal şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılması. 

 Üniversite’nin misyonu, vizyonu, amaçları, temel değerleri, politika ve 

stratejilerinin tüm çalışanlar tarafından bilinirliğinin artırılması, 

 

Amaç (A5) 
Kurumsal yapının uluslararası kalite standartlarında yetkin, yenilikçi ve dinamik 

niteliklerini geliştirmek. 

Hedef (H5.2) Akademik ve idari personelin yetkinlik düzeylerini artırmak. 

Sorumlu Birim Personel Dairesi Başkanlığı  

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Akademik ve İdari Birimler 

 Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

 Koordinatörlükler. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 
2022 2023 2024 2025 2026 

İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG5.2.1: Akademik personele verilen eğitim sayısı 25 10 12 14 16 18 20 6 ay 6 ay 

PG5.2.2: İdari personele verilen eğitim sayısı 25 4 6 8 10 10 10 6 ay 6 ay 

PG5.2.3: Akademik personelin verilen eğitimlerden memnuniyet oranı 25 90 90 90 90 90 90 6 ay 6 ay 

PG5.2.4: İdari personelin verilen eğitimlerden memnuniyet oranı 25 90 90 90 90 90 90 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Akademik ve idari personelin yetkinlik düzeylerini artırmak için yeterince 

istekli olmamaları. 

 Yetkinlik artırıcı eğitim faaliyetlerinin yeterince verimli olmaması. 

Stratejiler 

 Akademik ve idari personele yönelik yetkinlik analizi yapılacaktır.  

 Akademik ve idari personelin ihtiyaç duyduğu eğitimler yıllık olarak 

planlanıp uygulanacaktır.  

 İdari personelin performans değerlendirmesi yapılarak geliştirmesi gereken 

nitelikler belirlenecektir.  
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 Akademik ve idari personelin motivasyonunu artırıcı faaliyetler yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 500.000 TL 

Tespitler 

 Akademik ve idari personel kişisel, mesleki/akademik, davranışsal, yönetsel 

vb. birçok konuda eğitim sahibidir. Ancak birçok konuda da eğitime ihtiyaç 

duymaktadır. 

 Yabancı dil seviyesi yüksek akademik personel az sayıdadır. 

 Pedagojik formasyon eğitimi almış öğretim elemanı sayısı yeterli değildir,   

İhtiyaçlar 

 İhtiyaç duyulan eğitimlerin Stratejik Plan döneminde yıllık olarak 

programlanarak uygulanması.  

 Akademik ve idari personelin yetkinlik düzeyinin artırılmasının sağlanması. 

Akademik veya idari personel arasından eğitim verebileceklerin belirlenerek 

bir program dâhilinde ihtiyaç duyan personele ilgili eğitimlerin verilmesi 

 Akademik personelin yabancı dil düzeyinin yükseltilmesi için program ve 

hedeflerin oluşturulması. 

 İsteyen akademik personele pedagojik formasyon eğitimi verilmesi. 

 

Amaç (A5) 
Kurumsal yapının uluslararası kalite standartlarında yetkin, yenilikçi ve dinamik 

niteliklerini geliştirmek. 

Hedef (H5.3) 
İnsan ve çevre odaklı yaklaşımla üniversitemizin fiziki ve sosyal altyapısını 

güçlendirmek. 

Sorumlu Birim Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Genel Sekreterlik 

 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 

 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG5.3.1: Isıtma, soğutma, yalıtım vb. eksiklikleri giderilen bina ve yapı 

sayısı 

25 0 2 4 6 8 10 6 ay 6 ay 

PG5.3.2: Güçlendirilen, fiziki bakım ve onarımı yapılan bina sayısı 25 2 5 7 9 11 13 6 ay 6 ay 

PG5.3.3: İdari binanın tamamlanma oranı (%) 25 0 30 70 100   6 ay 6 ay 
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PG5.3.4: Yapımı tamamlanan akademik birimlere ait bina sayısı (Merkezi 

Derslik Binası, Turizm Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Midyat Sanat 

ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Nusaybin MYO)  

25 0 1 3 4 5 6 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Yeni bina ve yapıların yapımı için ödenek bulunmaması. 

 Bakım ve onarımı yapılacak bina ve yapıların yüz yüze eğitim-öğretim yılına 

kadar tamamlanamaması. 

Stratejiler 

 İhtiyaç durumuna göre bina ve yapıların yapım, bakım ve onarımları 

planlanacaktır. 

 Yeni bina ve yapıların yapımı için ödenek sıkıntısının olması durumunda 

hayırsever iş insanlarından destek talep edilecektir.  

Maliyet Tahmini 650.000.000 TL 

Tespitler 

 Kampüste bulunan bina ve yapıların ısıtma, soğutma, yalıtım vb. eksiklikleri 

bulunmaktadır, 

 Kampüste bulunan bina ve yapıların fiziki bakım ve onarım ihtiyacı 

bulunmaktadır, 

 Mardin MYO bina yapısı zayıf durumdadır, 

 Öğrencilerin spor aktivitelerini daha iyi yerine getirebilecekleri kapalı spor 

salonu bulunmamaktadır, 

 Rektörlük idari binası, Turizm Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

binalarına ihtiyaç vardır. 

İhtiyaçlar 

 Kampüste bulunan binaların ısıtma, soğutma, yalıtım vb. konulardaki 

eksikliklerin giderilmesi. Isıtma sisteminde doğalgaz kullanımına geçilmesi. 

Isınma maliyetlerinin makul seviyelere indirilmesi. 

 Kampüste bulunan bina ve tesislerin bakım ve onarımları periyotlar halinde 

yapılması. 

 Fiziki yapısı zayıf olan binaların güçlendirilmesi. 

 Kampüs alanında öğrencilerin spor aktiviteleri yapabilecekleri kapalı spor 

salonu yapımı için çalışmalar yapılması. 

 Projelendirilen idari ve akademik hizmet binalarının yapımına başlanması. 
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Amaç (A5) 
Kurumsal yapının uluslararası kalite standartlarında yetkin, yenilikçi ve dinamik 

niteliklerini geliştirmek. 

Hedef (H5.4) Üniversitenin bilgi ve teknoloji altyapısını güçlendirmek 

Sorumlu Birim Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Genel Sekreterlik 

 Akademik Birimler 

 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 

 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı.  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 
2022 2023 2024 2025 2026 

İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG5.4.1: Merkezi güvenlik izleme sisteminin tamamlanma oranı (%) 25 0 25 50 75 100  6 ay 6 ay 

PG5.4.2: Lisanslı yazılım sayısı 25 8 10 10 11 11 12 6 ay 6 ay 

PG5.4.3: E-kampüs projesinin tamamlanma oranı 25 75 80 100    6 ay 6 ay 

PG5.4.5: Yenilenen donanım sayısı 25 120 120 130 140 150 160 6 ay 6 ay 

Riskler 

 Bilgi ve teknolojik altyapı maliyetlerinin yüksek olması 

 Bilgi ve teknoloji altyapı güçlendirme çalışmaları için ulusal destek 

programlarından faydalanılamaması 

 Bilgi ve teknoloji altyapısının güçlendirilememesi nedeniyle çeşitli 

aksaklıklarla karşılaşılması 

Stratejiler 

 Sistem kurma, yazılım temini, projelendirme, yenileme vb. çalışmalara 

aciliyet durumlarına göre programlanacaktır.  

 Karşılanması mümkün olan ihtiyaçlar ulusal destek programlarından 

karşılanacaktır.  

Maliyet Tahmini 321.450.000 TL 

Tespitler 

 Bütün birimlerde ve kampüs yerleşkesinde güvenlik izleme sisteminin fiziki 

ve donanım alt yapısı yeterli düzeyde değildir, 

 Lisanslı yazılım altyapısı yeterli değildir,  

 E-kampüs projesi hayata geçirilememiştir,  

 Yeni yapılan binaların network sistemleri bulunmamaktadır, 

 Donanım (bilgisayar vb.) altyapısı güncel teknolojide değildir, 

İhtiyaçlar  Güvenlik izleme sisteminin fiziki ve donanım alt yapısının kalitesinin 
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yükseltilerek profesyonel hale getirilmesi. 

 Özellikle eğitim-öğretimin iyileştirilmesine hizmet etmesi amacıyla internet 

omurgasının güçlendirilmesi.  

 Lisanslı yazılım programlarının çeşitlendirilmesinin sağlanması. 

 E-kampüs projesinin hayata geçmesi için çalışmaların yürütülmesi. 

 Mevcut donanımların (bilgisayar vb.) gelişen teknoloji ve güncellemelere 

uygun olarak yenilenmesi. 

 

Amaç (A5) 
Kurumsal yapının uluslararası kalite standartlarında yetkin, yenilikçi ve dinamik 

niteliklerini geliştirmek. 

Hedef (H5.5) 
Sürekli iyileştirmeye dayalı etkin ve verimli bir kalite yönetim sistemini 

oluşturmak 

Sorumlu Birim Kalite Koordinatörlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

 Rektörlük 

 Akademik ve İdari Birimler 

 Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

 Koordinatörlükler.  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 
İzleme 

Sıklığı  

Raporlama 

Sıklığı 

PG5.4.1: Olgunluk düzeyi 5 olan “kalite güvencesi sistemi” alt ölçüt sayısı 20 0 3 5 7 9 11 6 ay 6 ay 

PG5.4.2: Olgunluk düzeyi 5 olan “eğitim-öğretim” alt ölçüt sayısı 20 0 5 9 13 17 21 6 ay 6 ay 

PG5.4.3: Olgunluk düzeyi 5 olan “araştırma-geliştirme” alt ölçüt sayısı 20 0 1 4 7 10 12 6 ay 6 ay 

PG5.4.4: Olgunluk düzeyi 5 olan “toplumsal katkı” alt ölçüt sayısı 20 0 0 1 2 3 4 6 ay 6 ay 

PG5.4.5: Olgunluk düzeyi 5 olan “yönetim sistemi” alt ölçüt sayısı 20 0 1 3 5 7 8 6 ay 6 ay 

Riskler 
 Paydaşlarca kalite kültürünün benimsenememesi 

 Kalite yönetim sistemi ile ilgili farkındalığın oluşturulamaması 

Stratejiler 

 Kalite kültürünü yaygınlaştırma amacıyla birimlerle toplantı, çalıştay vb. 

faaliyetler düzenlenecektir. 

 İç paydaşlar ile kalite süreçleri kapsamında geri bildirim ve değerlendirme 

toplantıları yapılacaktır.   
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 Dış paydaşlar ile kalite süreçleri kapsamında geri bildirim ve değerlendirme 

toplantıları yapılacaktır.   

Maliyet Tahmini 321.030 TL 

Tespitler 

 YÖK’ün değişim/dönüşüm sürecinde olması 

 YÖKAK’ın üniversitelerin kalite ve akreditasyon konularında yapıcı bir 

misyonu yerine getirmesi 

 YÖK’ün kalite ve akreditasyona daha fazla önem vermesi 

İhtiyaçlar 

 Kalite ve akreditasyon süreçlerinin tüm birimleri kapsayacak şekilde 

yürütülmesi 

 Kalite güvencesi sisteminin geliştirilmesi. Her yıl sürekli iyileştirme adımları 

atılarak kalite standartlarının yükseltilmesi. Bağımsız dış değerlendirmenin 

yapılması 
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6.4. Maliyetlendirme 

Tablo 11: Tahmini Maliyet Tablosu 

  2022 2023 2024 2025 2026 
Toplam 

Maliyet 

Amaç 1  48.547.587 55.252.933 61.197.728 67.317.501 74.049.251 306.365.000 

Hedef 1.1 105.378 119.933 132.837 146.120 160.732 665.000 

Hedef 1.2 48.331.285 55.006.755 60.925.064 67.017.570 73.719.327 305.000.000 

Hedef 1.3 26.939 30.660 33.958 37.354 41.089 170.000 

Hedef 1.4 31.693 36.070 39.951 43.946 48.341 200.000 

Hedef 1.5 52.293 59.516 65.919 72.511 79.762 330.000 

Amaç 2 1.861.943 2.119.113 2.347.113 2.581.824 2.840.007 11.750.000 

Hedef 2.1 221.849 252.490 279.656 307.622 338.384 1.400.000 

Hedef 2.2 522.929 595.155 659.189 725.108 797.619 3.300.000 

Hedef 2.3 261.464 297.578 329.595 362.554 398.809 1.650.000 

Hedef 2.4 221.849 252.490 279.656 307.622 338.384 1.400.000 

Hedef 2.5 633.853 721.400 799.017 878.919 966.811 4.000.000 

Amaç 3 2.582.951 2.939.705 3.255.995 3.581.595 3.939.754 16.300.000 

Hedef 3.1 364.465 414.805 459.435 505.378 555.916 2.300.000 

Hedef 3.2 427.851 486.945 539.337 593.270 652.597 2.700.000 

Hedef 3.3 736.854 838.628 928.858 1.021.743 1.123.918 4.650.000 

Hedef 3.4 419.928 477.928 529.349 582.284 640.512 2.650.000 

Hedef 3.5 633.853 721.400 799.017 878.919 966.811 4.000.000 

Amaç 4 3.097.956 3.525.843 3.905.197 4.295.716 4.725.288 19.550.000 

Hedef 4.1 554.621 631.225 699.140 769.054 845.959 3.500.000 

Hedef 4.2 792.316 901.750 998.772 1.098.649 1.208.514 5.000.000 

Hedef 4.3 277.311 315.613 349.570 384.527 422.980 1.750.000 

Hedef 4.4 522.929 595.155 659.189 725.108 797.619 3.300.000 

Hedef 4.5 950.779 1.082.100 1.198.526 1.318.378 1.450.216 6.000.000 

Amaç 5 154.077.130 175.358.113 194.225.313 213.647.845 235.012.629 972.321.030 

Hedef 5.1 7.923 9.018 9.988 10.986 12.085 50.000 

Hedef 5.2 79.232 90.175 99.877 109.865 120.851 500.000 

Hedef 5.3 103.001.099 117.227.510 129.840.299 142.824.329 157.106.762 650.000.000 

Hedef 5.4 50.938.005 57.973.513 64.211.022 70.632.124 77.695.336 321.450.000 

Hedef 5.5 50.871 57.898 64.127 70.540 77.594 321.030 

Genel 

Yönetim 

Giderleri 

223.433 254.294 281.654 309.819 340.801 1.410.000 

TOPLAM 210.391.000 239.450.000 265.213.000 291.734.300 320.907.730 1.327.696.030 
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7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Üniversitemiz büyük bir titizlikle 2022-2026 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. İzleme ve 

değerlendirme sürecinde de üniversitemiz kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerini 

sürekli olarak iyileştirmek içi çaba gösterecektir. Bunun içinde izleme ve değerlendirme faaliyetleri 

sonucunda elde edilen bilgileri kullanarak stratejik plan gözden geçirecek, hedeflediği ve ulaştığı 

sonuçları karşılaştıracaktır. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın 

güncellenmesi kararı verilebilecektir.    

Üniversitemiz izleme faaliyetinde performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin 

gerçekleşme sonuçlarını belirli bir sıklıkla izleyecek ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlayarak 

yöneticilerin değerlendirmesine sunacaktır. Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış 

faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda 

bulunduğu belirlenecektir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans 

göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilecektir. İzleme ve 

değerlendirme süreçlerinde performans programında detaylandırılan faaliyet ve projeler de dikkate 

alınacaktır. 

İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk Rektör’de olacaktır. Hedeflerin ve ilgili 

performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; hedeflerin 

gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması ve Rektöre sunulması ise 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğunda olacaktır. 

Stratejik plan izleme raporu her yılın ilk altı aylık dönemi için Temmuz ayının sonuna kadar 

hazırlanacaktır. Stratejik plan değerlendirme raporu ise ilgili dönemi takip eden Şubat ayının sonuna 

kadar hazırlanacaktır. İzleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasıyla birlikte Rektör 

başkanlığında, rektör yardımcıları ve harcama yetkilileri ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı’nın 

katılımlarıyla, altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme 

toplantıları yapılacaktır. Bu toplantıların sonucunda Rektör, stratejik planın kalan süresi için hedeflere 

nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli önlemleri ortaya koyacak ve ilgili birimleri görevlendirecektir. 

Stratejik plan değerlendirme raporu, Rektör başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında 

stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de 

içerecek şekilde nihai hale getirilerek Mart ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığına gönderilecektir.  
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EKLER 

 

Ek 1: İç Paydaş Anket Değerleri (Akademik Personel) 

 

Genel Bilgiler 

1) Cinsiyetiniz? 

 Sayı  Oran (%) 

Kadın 52 28,1 

Erkek 133 71,9 

Toplam 185 100,0 

 

2) Mardin Artuklu Üniversitesindeki görev süreniz? 

 Sayı  Oran (%) 

0-2 yıl 43 23,1 

 3-4 yıl 44 23,7 

 5-7 yıl 33 17,7 

 8-10 yıl 32 17,2 

 11 yıl ve üstü 34 18,3 

Toplam 186 100,0 

 

3) Ünvanınız? 

 Sayı  Oran (%) 

 Araştırma Görevlisi  46 25,3 

 Öğretim Görevlisi  51 28,0 

 Dr. Öğr. Üyesi  57 31,3 

 Doçent  23 12,6 

 Profesör  5 2,7 

Toplam 182 100,0 

  

4) Görev Yaptığınız Birim  

 

Yönetim Şekli 

Tamamen katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Tamamen katılıyorum (5)  

 Std. Sapma Ortalama 

Üniversite’nin misyonu, vizyonu, amaçları, temel değerleri, politika ve 

stratejileri tüm çalışanlar tarafından bilinir. 
1,21510 3,43 

Üniversite Yönetimi, çalışanları tarafsız ve objektif değerlendirir. 1,19786 3,55 

Üniversite, toplumun değişim ihtiyaçlarını fark eder ve değişime öncülük 

eder. 
1,06941 3,60 

Üniversite, katılımcı ve paylaşımcı bir şekilde yönetilmektedir. 1,11585 3,60 

Üniversite, adil bir şekilde yönetilmektedir. 1,09729 3,65 

Üniversite yönetimi, çalışanlarına değer verir. 1,13343 3,66 

Üniversite yöneticileri, dürüst ve açık fikirlidir. 1,06051 3,72 

Üniversite Yönetimi, sorunları yapıcı bir şekilde çözmeye çalışır. 1,10981 3,72 

Üniversite, etik ve toplumsal değerlere bağlı politikalar izler. 1,02880 3,79 

Üniversite yönetimi, bölüm/program/birim faaliyetlerini destekler. 1,04276 3,83 
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Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 

(1) Hiç Memnun Değilim (2) Memnun Değilim (3) Kararsızım (4) Memnunum (5) Çok Memnunum 

 Std. Sapma Ortalama 

Ön lisans programlarına kayıt olan öğrencilerin niteliği ,91339 2,8235 

Lisans programlarına kayıt olan öğrencilerin niteliği ,91037 3,0317 

Öğretim elemanları arasında iş birliği 1,09222 3,1011 

Öğretim elemanlarına sunulan kendilerini geliştirme olanakları 1,16673 3,1640 

Öğretim elemanları yurtiçi ve yurtdışı değişim programları (Erasmus, 

Farabi vb.) 
1,00227 3,1809 

Teorik eğitimin uygulama ile birleştirilme düzeyi ,94704 3,3032 

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabul kriterleri ,95874 3,3351 

Yüksek lisans programlarının kalitesi ,89980 3,3617 

Öğretim elemanlarının ders yükünün uygunluğu 1,01613 3,3989 

Öğretim elemanlarının akademik yeterlilikleri ,97642 3,5079 

Eğitim programlarının güncelliği ,90276 3,5132 

Öğrenci işleri hizmetleri 1,02887 3,6848 

Öğretim elemanı öğrenci iletişimi ,92641 3,7128 

  

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri 

(1) Hiç Memnun Değilim (2) Memnun Değilim (3) Kararsızım (4) Memnunum (5) Çok Memnunum 

 Std. Sapma Ortalama 

Üniversitemizde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım 

için sağlanan destek 
1,09026 2,7273 

Üniversitemizdeki araştırma ve uygulama merkezlerinin işlevselliği 1,01033 2,8930 

Üniversitemizdeki araştırma laboratuvarlarının sayısı ve işlevselliği ,95471 2,9140 

Üniversitemizde yapılan yayınların sayısı ,99367 2,9149 

Üniversitemizde araştırma için gerekli olanakların temini 1,04818 2,9412 

Üniversitemizde yapılan projelerin genel durumu ,91835 2,9733 

Üniversitemizdeki yapılan yayınların kalitesi ,93305 3,1022 

Üniversitemizde araştırma yapanların desteklenmesi 1,11833 3,1064 

Üniversite-sanayi işbirliğine verilen önem ,93375 3,1230 

Üniversitemizde araştırma için gerekli veri tabanları 1,02311 3,2553 

 

Toplumsal Katkı 

(1) Hiç Memnun Değilim (2) Memnun Değilim (3) Kararsızım (4) Memnunum (5) Çok Memnunum 

 Std. Sapma Ortalama 

Bölge/Ülke ekonomisine katkısı 1,01040 3,2074 

Hayat boyu öğrenme etkinliklerinin (kurs vb.) yeterliliği 1,03795 3,3155 

Sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilme düzeyi ,98300 3,3280 

Çevre ve ekolojik dengenin korunmasına gösterdiği duyarlılık 1,04025 3,4021 

Kültürel mirasın gelişimine katkısı ,97680 3,6170 

Kent imajına ve tanınırlığına katkısı 1,05750 3,6436 
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Tanıtım/Halkla İlişkiler 

(1) Hiç Memnun Değilim (2) Memnun Değilim (3) Kararsızım (4) Memnunum (5) Çok Memnunum 

 Std. Sapma Ortalama 

Ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basındaki görünürlüğü 1,03713 3,3280 

Tanıtım faaliyetlerinin etkililiği 1,04904 3,4301 

Faaliyetlerini duyurmaya ilişkin yeterliliği 1,02322 3,4920 

Web sayfasının etkililiği 1,08508 3,6417 

Sosyal medya hesaplarının etkililiği 1,03948 3,7151 

 

Üniversite İmajı 

Tamamen katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Tamamen katılıyorum (5) 

 Std. Sapma Ortalama 

Bilimsel çalışmalara öncülük eder 1,11965 3,3830 

Marka değeri vardır 1,05374 3,4149 

Girişimci, yenilikçi ve yaratıcıdır 1,09535 3,4462 

Şeffaftır 1,07451 3,5027 

Çağdaştır 1,02139 3,5615 

Akademik özgürlüğe öncelik verir 1,11513 3,5882 

Güvenilirdir 1,04342 3,6096 

Sürekli gelişime önem verir 1,06140 3,6310 

Evrensel değerlere bağlıdır 1,02800 3,7234 

Paydaşlarla işbirliğine önem verir ,98947 3,7473 

Öğrenci odaklıdır ,95138 3,9412 

Milli değerlere bağlıdır ,93288 3,9628 

 

Çalışma Koşulları/Olanaklar 

(1) Hiç Memnun Değilim (2) Memnun Değilim (3) Kararsızım (4) Memnunum (5) Çok Memnunum 

 Std. Sapma Ortalama 

Kantin hizmetleri 1,29181 2,7819 

Yemekhane hizmetleri 1,23274 2,8677 

Çalışma ortamımın ısıtma ve soğutma sisteminin yeterli olması 1,29258 3,0688 

Sosyal ve yeşil alanların yeterli olması 1,26079 3,2703 

İşimi yapmak için gerekli olan donanım ve destek imkânlarının yeterli 

olması 
1,22601 3,3122 

Fiziksel çalışma koşullarının yaptığım işe uygun olması 1,24832 3,3617 

Kongre, toplantı salonu ve mekânların yeterli olması 1,10148 3,4839 

Çalışma ortamının temiz ve düzenli olması 1,17416 3,5185 

Otopark alanlarının yeterli olması 1,25811 3,6524 

Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin yeterli olması ,99862 3,8138 

Güvenlik hizmetleri 1,04174 3,8723 

Bilgi-işlem (internet, web sayfası, uygulamalar vs.) hizmetleri ,95195 3,9096 

 

 



78 
 

5) Üniversite ile ilgili sizi en çok memnun eden üç şeyi sıralayınız.  

Olumlu Görüş 
Tekrar 

Sayısı 
Olumlu Görüş 

Tekrar 

Sayısı 

Çalışma ortamı 31 Yayın imkânının çokluğu  2 

Gelişimci ve girişimci yönetim anlayışı  28 Genç ve dinamik olması  2 

Kurumsal iletişim  13 Logosu  1 

Kütüphane hizmetleri 12 Akademik duyarlılık  1 

Kampüs ve çevresinin iyi bir sosyal 

yaşam olanağı sunması  
12 

Bölge üniversiteleri ile rekabet 

gücüne sahip olması  
1 

Yeniliğe ve ilerlemeye verilen önem  8 Akademik fayda  1 

Değerlere önem vermesi  7 Üniversitenin marka değerinin olması  1 

Akademik özgürlük  7 Temiz ortam  1 

Bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi  7 Otopark   1 

Üst yönetime ulaşılabilirlik  6 Binalardaki tarihi doku  1 

İdari ve sosyal ilişkiler  5 Web sayfası  1 

Öğrenci odaklı bakış  5 Kültürel çalışmaların çeşitliliği  1 

Adil ve şeffaf olması  5 Medyada görünürlük 1 

Fiziki imkânlar  5 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1 

Akademik faaliyetlere öncelik verilmesi  5 Memuriyet ve maaş  1 

Kişiler arası samimiyet  5 Kongreler  1 

Öğrencilerin gelişime istekli olmaları  5 Tanınırlığın artması  1 

Saygı ve güven ortamı  4 Kampüs ile şehir birliği  1 

Akademisyenler arasındaki iletişim  4 Misafirperverlik  1 

Akademik yayın ve dergiler  4 Katılımcılığa verilen önem  1 

Kişisel gelişim ortamı  4 Mobbing olmaması  1 

İfade özgürlüğü  4 Coğrafi konum  1 

Paydaş görüşlerini önemsemesi  3 Personel daire başkanlığı  1 

Spor tesisleri ve olanakları  3 Sosyal bilimler üniversitesi olması  1 

Ulaşım rahatlığı  3 Maneviyat  1 

Eğitim olanakları  3 Akademik dayanışma  1 

Girişimciliğe yönelik teşvik  3 Kampüsün butik olması  1 

Sosyal imkânlar  3 Teknolojik imkânlar  1 

Üniversite-sanayi işbirliği  2 Üniversiteye olan aidiyet  1 

Fırsatlar  2 Hızlı yükseliş  1 

Kurum içi personel işbirliği  2 Ders yükünün az olması  1 

Hoşgörülü bir ortam  2 Liyakat  1 

Çok kültürlü oluşu  2 
Eşitler arasındaki uyum ve yönetme 

tarzı 
1 

Sorunlara karşı hızlı çözüm üretme 

becerisi  
2 

Teknik personelin hızlı şekilde 

problemleri çözmesi 
1 

Büyüme  2 
Uzaktan eğitim sisteminin iyi bir 

şekilde yönetilmesi 
1 
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6) Üniversite ile ilgili memnun olmadığınız üç şeyi sıralayınız.  

Olumsuz Görüş 
Tekrar 

Sayısı 
Olumsuz Görüş 

Tekrar 

Sayısı 

Akademik personelin oda sayısının 

yetersiz olması  
23 

Yabancı uyruklu hocaların yetersiz 

olması 
1 

Sosyal etkinlik ve imkânların yetersiz 

olması  
14 

Fen bilimlerine gereken önemin 

verilmeyişi 
1 

Kampüs olanakları  11 Birleştiriciliğinin az olması 1 

Eğitim-öğretim için gerekli tesis 

yetersizliği  
10 

Akademik Personelin görüşlerinin 

alınmaması   
1 

Yemekhane hizmetleri  9 İş birliği eksikliği 1 

Akademik teşviklerin (yayın, 

sempozyum, kongre, proje desteği vb.) 

yetersizliği  

8 

Sağlık alanında etik kurulun olmaması, 

Proje biriminde sağlık alanında 

temsiliyetin sağlanmaması  

1 

Sosyal tesislerin yetersizliği  7 
Akademik yükselme de liyakatin 

olmaması  
1 

Fotokopi merkezi, kafe, market, 

restoran gibi yapıların olmaması  
6 

Bazı bölüm kontenjanının aşırı yüksek 

olması  
1 

Temizlik  6 Cazip fakültelerin olmaması (Tıp)  1 

Yeşil alan yetersizliği  6 
Lisansüstü eğitimle alakalı yeni 

programlar açmama 
1 

Çalışma alanının yetersizliği  6 
Kampüsün bina yığını görüntüsü 

vermesi  
1 

Liyakate önem verilmemesi  6 
Üniversitenin akademik başarı 

sıralaması  
1 

Lojman yetersizliği  6 
Kampüsteki hayvanların barınaklarının 

olması  
1 

Fiziksel ve teknik yetersizlik  5 Kurumsal hafızanın oluşturulamaması 1 

Akademik çalışma ve gelişme için 

yeterince destek verilmemesi  
4 

Bilginin dedikodu yöntemiyle 

yayılması 
1 

İdari işlerin yavaşlığı  4 Üretimsizlik  1 

Akademik sorumluluğun personelde 

karşılık bulamamış olması  
4 

Bazı çalışanlara yaptırım uygulamadaki 

problemler 
1 

Yönetim biçimi  4 Sosyal bilimlerin ağırlığı  1 

Yetersiz kütüphane  4 Yetersiz bilgi işlem veri tabanı  1 

Düşük öğrenci profili  4 Marka değeri olan bölümlerin azlığı  1 

Aidiyet yetersizliği  4 Kültürel faaliyet eksikliği 1 

İlgisizlik  3 
Kontenjanın yüksek olması sebebiyle 

öğrenci seviyesinin düşük olması  
1 

Akademik personele gerekli olan 

değerin verilmeyişi  
3 

Bazı öğrencilerin kamu/özel sektörde 

çalışıyor olması 
1 

Isıtma ve soğutma sorunu  3 
Akademik ve idari personelin kapalı 

alanlarda sigara içmeleri 
1 

Fazla ders ve iş yükü  3 Donanım (bilgisayar-yazıcı eksikliği)  1 

Laboratuvar eksikliği  3 Güven, hakkaniyet ve anlayış eksikliği 1 

Profesyonellik eksikliği  2 Otopark yetersizliği 1 

Araştırma destek yoksunluğu  2 Akademik Bencillik  1 

Araştırma ve uygulama alanlarının 2 Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin 1 
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yetersizliği  olmayışı 

Öğrenciler için sosyal alanların azlığı  2 İletişim ve tükenmişlik  1 

Şeffaflığın olmaması ve ayrımcılık  2 Bakım-onarım yetersizliği 1 

Öğrenci yurtlarının yetersizliği  2 Kurumsal kültürün gelişmemiş olması  1 

Birimler arası personel dağılımının 

dengeli olmaması  
2 

Önceki dönem yönetiminin yarattığı 

olumsuz imaj 
1 

İkili ilişkilerin yönetimde etkin olması  2 Öğrenci odaklı olmadaki eksiklik 1 

İdari ve akademik işlerin kişisel 

ilişkilerle yürütülmesi  
2 

Kişinin beceri ve alanı ile ilgili görev 

verilmemesi     
1 

idari personelin çalışma yerleri, 

görevleri ve sorumlulukları ile ilgili 

revizyon yapılmaması  

2 

Akademisyenlerin kendi birimlerinde 

akademik ve idari görevlerinde 

bulunmaması 

1 

Atölyelerin olmaması  1 Birimler arası koordinasyon 1 

Dağınık yerleşim  1 Materyal ve ekipman eksikliği 1 

Yaşayan diller Enstitüsüne önem 

verilmemesi 
1 

Lojman desteği yerine kira desteği 

sağlanmalı  
1 

İdari birimlerin kampüste olmaması  1 Caminin kampüs merkezine uzaklığı  1 

 

7) Üniversitenin yönetim şekli, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, tanıtım/halkla 

ilişkiler, üniversite imajı, çalışma koşulları ile ilgili görüş, öneri ve beklentilerinizi yazınız.  

 

 Yüksek Lisans ve doktora yapan öğretim görevlilerine Rektörlük düzeyinde destek verilmeli, 

 Akademisyenlerin yayın yapma ve üretimde bulunmasına yönelik var olan teşviğin 

arttırılması, SCI yayınlarının desteklemesi, üniversitenin akademik yönden geliştirilmesine 

yönelik eylem planlarının ortaya konulması, akademisyenlerin motive edilmesi veya bu 

konuda çalışmayan akademisyenlerin yaptırıma tabi tutulması, 

 Laboratuvar sayısı artırılmalı. Üst yönetim ve rektör danışmanlarından mutlaka uygulamalı 

bilimlerden uzman olanlar da görevlendirilmeli, 

 Üniversite Mardin şehirciliğine katkı sunmalı ve halkın kültürel gelişiminde rol almalı, 

Üniversite halkla daha iç içe olmalı ve isteklerine cevap verebilmeli, 

 Akademik liyakata özen gösterilmesi,  

 Akademik personelin sorunlarının dinlenilmesi,   

 Sivil toplum kuruluşları ve meslek gruplarının ihtiyacına uygun projeler üretilmeli,  

 Kongreler düzenlenerek Artuklu üniversitesine gerek yurt içi gerekse yurtdışında 

akademisyenlerin davet edilerek üniversitenin tanınırlığı ve bilinirliği artırılmalı,  

 Eğitim ve araştırma kalitesini artırmaya yönelik alanında yetkin akademisyenleri üniversite 

bünyesine katılmasının sağlanması,  

 Öğrencilere yönelik kulüp ve sosyal faaliyetlerin ön plana çıkarılması ve öğrencilerin 

Erasmus, Farabi gibi değişim programlarına katılımları özendirilmeli,  

 Kütüphane veri tabanı aboneliklerinin artırılması, 

 Fiziksel alt yapının geliştirilmesi,  

 Liyakate uygun personel alımı,  

 Önlisans öğrencileri için mesleki gelişimleri için uygulama alanlarının oluşturulması ve bu 

konuda sanayi ile işbirliğinin geliştirilmesi, 

 Üniversite yöneticilerinin iç paydaşlarla daha fazla işbirliği içerisinde olması, 

 Hiç bir faaliyeti olmayan bölümlerde en az ayda iki konuşmacı davet edip akademik bir 

faaliyette bulunmalı,  

 Her bölüme tezsiz yüksek lisans programı açılıyor, akademik anlamda üniversiteye katkısı 

olmayan çok fazla kişi istihdam ediliyor,  



81 
 

 Sosyal anlamda üniversitede mekânlar yetersiz, insanları kampüste tutacak sosyal ve ticari 

mekânların olması lazım. Ancak kampüs halka açılmamalı. Şehri üniversiteye taşıdığınız 

zaman öğrenci ve akademisyenin yaşam alanı kısıtlanmış oluyor, 

 Temizlik personeli artırılmalı, kantindeki yemek çeşitliliği artırılmalı, odalardaki kişi sayısı 

azaltılmalı, personele ve öğrencilere yönelik psikolojik hizmetler sağlanmalı, 

 Üniversite yönetiminin önceliğinin şeffaf olması gerekmektedir, 

 İşini yapan personeller takdir edilerek motivasyonları yüksek tutulmalı, 

 Birçok akademisyen dengesiz iş yükü ve iş dağılımı ile özgün ve çağdaş içerik oluşturmaya ve 

derslerin nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi için fazlaca emek harcamaktadır. Puanlama 

sisteminin çizelgelerine dahil edilmeyen bir çok başarının ve emeğin hesaplanmaması ve 

beklentinin niceliksel veriler üzerinden olması uzun vadede bir çok akademisyeni göstermelik 

içerik üretmeye yöneltmektedir. Bu üniversitenin ve ülkenin geleceği açısından tehlikeli bir 

durumdur. Bu nedenle üniversite içi tüm çalışmaların bütünsel olarak ele alınmasına ve 

üniversiteye karşı oluşturulmak istenen aidiyet duygusunun bu bakış açısı ile yeniden ele 

alınmasına gerek duyulmaktadır. 

 Üniversitemizin jeopolitik konumu ve öğrenci profili çerçevesinde öğrencilerin gerekli 

mesleki donanımları ve sosyal becerileri elde etmesi, yaratıcı vizyonlara sahip olmaları birçok 

açıdan daha öncelikli hale gelmektedir. 

 Öğrencilerin bölümleri seçerken detaylı olarak bilgilendirilmesine dayalı web sayfasında ve 

sosyal medya kanallarında yeterli tanıtımın yapılması, 

 Ahlak-Bilgi-Üretim mottosu ile kurumun iyi özelliklerinin pekiştirilmesi, 

 Sosyal imkânlar, kreş imkânları, 

 Türkiye genelinde tanınırlığını sağlayacak projelerin oluşturulması ve isminden söz ettirmesi. 

Ulusal yayında devamlı yer bulması. 

 Bazı bölümlerin kontenjanının yüksek olması, yaş seviyesinin diğer bölümlere göre yüksek ve 

çalışan kesimin fazla olması nedeniyle öğrencilerin derslere devam ve odaklanma problemleri 

gibi hususlar var. Bu nedenle uygulaması olmayan sözel derslerin önemli bir kısmının uzaktan 

eğitim ile verilmesinin daha etkin ve verimli olacaktır.  

 Gelir getiren bölümlerin (Tıp, fizik tedavi merkezi, işitme denge merkezi vs.) öncelikle açılıp 

gelişmenin hızlandırılarak topluma hizmet verilmesi, 

 Fen çalışma alanında imkânların artırılması gerekli desteğin sağlanması, 

 Paylaşımcı ve katılımcı bir yönetim anlayışı içselleştirilmeli, 

 Fiziki alt yapı ile ısıtma ve soğutma sistemleri yeterli olmalı, yazışmalar hızlanmalı, idari 

personele ulaşmak hızlı ve kolay olmalı, 

 Yüksek puanlı öğrenciyi kampüse çekecek bölümlerin açılması,  

 Şehir merkezine dağılmış üniversite mekânlarının kampüste toplanması, 

 Kurumsal ilkelerin kişilere göre işlemediğinin personele hissettirilmesi, 

 Akademik kariyer planlaması ile lisansüstü çalışmalar yapan öğrencilere burs desteği 

verilmeli, 

 Güven, hakkaniyet, anlayış tutumunun geliştirilmesi ve nezaket dilinin güçlendirilmesi 

kişilerin aidiyet duygusunu güçlendireceği ve üretime katkı sağlayacaktır. 

 Öncelikle ve hızlı bir şekilde kampüs alanının daha modern, bakımlı ve çok fonksiyonlu bir 

hale dönüştürülmesi, kampüsün giriş kapısının şehrin dokusuna uygun olarak değiştirilmesi, 

 Üniversitede akademik yayınları teşvik edici sistemlerin geliştirilmesi. Yıl bazlı yapılan 

akademik yayınların ilan edilmesi ve tüm akademik personelden yıl içinde, en az bir 

uluslararası yayın yapma kriterinin getirilmesi, 

 Akademik personele özelde araştırma görevlilerine yurt içi veya yurt dışında kendini 

geliştirmesine olanak sağlanması, 

 Kurumsal web sayfası geliştirilmeli, kütüphanede veri tabanları geliştirilmeli, SPSS ve 

istatistik eğitimleri verilmeli, 
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 Kariyer ve kişisel gelişim imkânlarının artması için yüksekokullar, fakülte ve idari birimlerin 

işbirliği içinde olması, bu faaliyetlerin teşvik edilmesi ve reklamlarının daha fazla yapılması. 

Bu faaliyetlere ek olarak yabancı diller ve kültürler alanında prestijli toplanmaların (kongre, 

konferans vs.) gerçekleştirilmesi için işbirliklerinin yapılması ve teşvik edilmesi, 

 Çevre düzenlemesi öğrenciler ve akademisyenler için güzel bir etki yaratacaktır.  

 Çalışma alan ve becerilere göre görevlerin verilmesi, bu alanda eğitimler alınmasına olanak 

sağlanması. Kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar yapılmalı. 
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Ek 2: İç Paydaş Anket Değerleri (İdari Personel) 

 

Genel Bilgiler 

1) Cinsiyetiniz? 

 Sayı  Oran (%) 

Kadın 19 26 

Erkek 54 74 

Toplam 73 100,0 

 

2) Mardin Artuklu Üniversitesindeki görev süreniz? 

 Sayı  Oran (%) 

0-2 yıl 11 15,1 

 3-4 yıl 7 9,6 

 5-7 yıl 17 23,3 

 8-10 yıl 16 21,9 

 11 yıl ve üstü 22 30,1 

Toplam 73 100,0 

 

3) Görev Yaptığınız Birim  

 

YÖNETİM 

Tamamen katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Tamamen katılıyorum (5) 

 Std. 

Sapma 

Ortalama 

İdari görevlere atama/terfi liyakat esaslarına göre yapılır. 1,35158 2,5522 

Yöneticiler karar alırken personelin fikirlerini alır. 1,38880 2,8857 

Başarılı çalışmalar takdir edilir. 1,36389 2,9265 

Birimlerdeki iş ve görev dağılımı adil olarak yapılmıştır. 1,20049 3,0000 

Üniversite’nin misyonu, vizyonu, amaçları, temel değerleri, politika ve 

stratejileri tüm çalışanlar tarafından bilinir. 
1,24357 3,2029 

Üniversite, adil bir şekilde yönetilmektedir 1,23842 3,2319 

Üniversite yönetimi, çalışanlarına değer verir. 1,33209 3,2639 

Üniversite yönetimi, çalışanları tarafsız ve objektif değerlendirir. 1,34502 3,2778 

Üniversite yönetimi, çalışanların eğitim ve gelişimini önemser. 1,28305 3,3623 

Yöneticiler tutum ve davranışları ile personele örnek olur. 1,26826 3,4143 

Üniversite yöneticileri, dürüst ve açık fikirlidir. 1,17505 3,4429 

Çalışanlar iş ve görev tanımlarını bilmektedir. 1,21642 3,4507 

Üniversite yönetimi, sorunları yapıcı bir şekilde çözmeye çalışır. 1,17047 3,4638 

Üniversite yönetimi, birimlerin faaliyetlerini destekler 1,16919 3,5652 
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EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME  

Çok Düşük(1)  Düşük(2)  Orta (3)  İyi (4)  Çok İyi (5) 

 Std. Sapma Ortalama 

Bilimsel araştırmaların (yayınların) sayısı 1,10106 2,6552 

Bilimsel araştırmaların (yayınların) kalitesi 1,10903 2,8596 

Öğretim elemanlarının akademik yeterlilikleri 1,07775 2,9516 

Öğretim elemanlarının danışmanlık faaliyetleri 1,07775 3,0484 

Akademik birimlerin gelişime ve yeniliğe açıklık düzeyi 1,06044 3,0806 

Mezunların akademik ve mesleki yetkinliği ,91516 3,0847 

Akademik birimlerin uzmanlık ve deneyim birikimi 1,06612 3,1148 

Ön lisans programlarının kalitesi ,88888 3,1754 

Lisans programlarının kalitesi ,92089 3,2542 

Lisansüstü (yüksek lisans, doktora) programlarının kalitesi ,93590 3,3208 

 

TOPLUMSAL KATKI 

(1) Hiç Memnun Değilim (2) Memnun Değilim (3) Kararsızım (4) Memnunum (5) Çok Memnunum 

 Std. Sapma Ortalama 

Düzenlediği kültür, sanat, şenlik vb. etkinlikler ile sosyal yaşama katkısı 1,10239 3,0725 

Toplumla bütünleşme düzeyi 1,03526 3,1324 

Hayat boyu öğrenme etkinliklerinin (kurs vb.) yeterliliği 1,04421 3,1846 

Sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilme düzeyi 1,04971 3,2063 

Akademik faaliyetlerinin (eğitim, kongre, panel, çalıştay, seminer, webinar 

vb.) toplumsal gelişmeye katkısı 
1,06789 3,2154 

Üniversitenin bölge/ülke ekonomisine katkısı 1,10421 3,2206 

Topluma sunduğu mesleki eğitim, kariyer geliştirme desteği ,98521 3,2727 

Çevre ve ekolojik dengenin korunmasına gösterdiği duyarlılık 1,01775 3,3913 

Üniversitenin kültürel mirasın gelişimine katkısı 1,03354 3,4058 

Üniversitenin kent imajına ve tanınırlığına katkısı 1,00891 3,4783 

 

ÜNİVERSİTE İMAJI 

Tamamen katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Tamamen katılıyorum (5) 

 Std. Sapma Ortalama 

Şeffaftır 1,08662 3,1014 

Bilimsel çalışmalara öncülük eder 1,18734 3,1194 

Marka değeri vardır 1,23220 3,1594 

Çağdaştır 1,05459 3,1912 

Girişimci, yenilikçi ve yaratıcıdır 1,16231 3,1912 

Sürekli gelişime önem verir 1,23409 3,3143 

Güvenilirdir 1,10185 3,3429 

Paydaşlarla işbirliğine önem verir. 1,15008 3,3623 

Akademik özgürlüğe öncelik verir 1,12895 3,4030 

Evrensel değerlere bağlıdır 1,06001 3,5556 
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Öğrenci odaklıdır 1,03169 3,6714 

Milli değerlere bağlıdır ,98826 3,7183 

 

TANITIM/HALKLA İLİŞKİLER 

(1) Hiç Memnun Değilim (2) Memnun Değilim (3) Kararsızım (4) Memnunum (5) Çok Memnunum 

 Std. Sapma Ortalama 

Ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basındaki görünürlüğü 1,11403 3,3881 

Tanıtım faaliyetlerinin etkililiği 1,01795 3,5000 

Faaliyetlerini duyurmaya ilişkin yeterliliği ,96161 3,6806 

Sosyal medya hesaplarının etkililiği 1,02005 3,7917 

Web sayfasının etkililiği ,88336 3,8714 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI/OLANAKLAR 

(1) Hiç Memnun Değilim (2) Memnun Değilim (3) Kararsızım (4) Memnunum (5) Çok Memnunum 

 Std. Sapma Ortalama 

Yemekhane/kantin hizmetleri 1,39238 2,6571 

Sosyal ve yeşil alanların yeterli olması 1,30962 3,2286 

Otopark alanlarının yeterli olması 1,37075 3,2754 

Ulaşım (servis) hizmetleri 1,34140 3,2969 

Çalışma ortamımın ısıtma ve soğutma sisteminin yeterli olması 1,36802 3,3750 

Çalışma ortamının temiz ve düzenli olması 1,20737 3,4167 

İşimi yapmak için gerekli olan donanım ve destek imkânlarının yeterli 

olması 
1,20512 3,5352 

Fiziksel çalışma koşullarının yaptığım işe uygun olması 1,16850 3,5493 

Güvenlik hizmetleri 1,03610 3,6429 

Bilgi-işlem (internet, web sayfası vs.) hizmetleri 1,09242 3,7714 

 

4) Üniversite ile ilgili sizi en çok memnun eden üç şeyi sıralayınız.  

Olumlu Görüş 
Tekrar 

Sayısı 
Olumlu Görüş 

Tekrar 

Sayısı 

Çalışma ortamı  5 İdari ve akademik personelin uyumu  2 

Üst yönetimin vizyonu  5 Sessiz ve sakin oluşu 1 

Kılık-kıyafet serbestliği  4 Sunulan imkânlar  1 

Güvenilir oluşu  4 Şehrin gelişimine katkısı  1 

Kampüsün sosyal alanı  3 Akademik personel kalitesi  1 

Adil ve eşit olması  3 Temizliği  1 

Servis hizmeti ve ulaşım   3 Eğitimin kalitesi 1 

Yöneticilerin çalışanlara değer 

vermesi, sorunlara çözüm üretmesi  
3 

Kamu kaynaklarının etkin, 

ekonomik, verimli ve hukuka uygun 

kullanılması 

1 

Saygı ve hoşgörü  3 Sosyal tesisler  1 

İdari personeller arasındaki iletişim 

ve birliktelik  
3 

Öğrenci toplulukların niteliği ve 

niceliği 
1 

Şeffaflık  3 Üst yönetime ulaşabilme  1 

Yenilikçi olması 2 Üniversitenin imajı 1 

Üniversitenin genç büyümeye önem 2 Atamaların merkezi sınavla 1 
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vermesi  yapılması 

Mesleğim  2 Maneviyatı  1 

Kütüphane imkânları  2 Sosyal medya  1 

Liyakat  2 Birimler arası işbirliği  1 

Spor tesisleri ve alanları  2 Yaşayan Diller Enstitüsü  1 

Samimiyet  2 Kurumsal iletişim  1 

 

5) Üniversite ile ilgili memnun olmadığınız üç şeyi sıralayınız.  

Olumsuz Görüş 
Tekrar 

Sayısı 
Olumsuz Görüş 

Tekrar 

Sayısı 

Üst kadrolara liyakate göre atama 

yapılmaması  
11 İdari binaların kampüste olmaması  1 

Yemekhane hizmeti  5 Baskı ve dışlama (Mobbing)   1 

Ulaşım ve servis hizmeti  5 
Yetkili sendikanın yönetimde hak 

iddia etmesi  
1 

Adil ve eşitlikçi olmaması  5 Araç yetersizliği  1 

İdari personel ile akademik personel 

arasındaki ayrımcılık  
4 

İdari personeller arasında dengeli ve 

adil görev dağılımının olmaması  
1 

Sosyal ve spor etkinliklerin 

yetersizliği  
4 

Şehit yakını personellerin değer 

görmemesi  
1 

Kreş olmaması  3 Birimlere inisiyatif verilmemesi 1 

Güvenlik ve temizlik hizmeti  3 İdari personele değer verilmemesi 1 

Bütçe Yetersizliği 3 
Yöneticilerin kurumu şahsi şirketi 

gibi görmesi  
1 

Birimlere dengesiz personel dağılımı  2 
Kültürel ve sanatsal etkinliklerin 

yetersizliği 
1 

İdari personele yönelik mesleki ve 

kişisel gelişim eğitimlerinin 

verilmemesi  

2 
Çalışan motivasyonunu üst seviyede 

tutmak için çalışmaların yapılmaması 
1 

Üniversitede sosyal alanın yetersiz 

olması  
2 Tıp ve hukuk fakültelerinin olmaması 1 

Görevde yükselme ve kariyer 

planlamasının yetersizliği  
2 

Mevcut kaliteyi yeterli şekilde 

tanıtamamak  
1 

Birimimizde personel eksikliği  2 Fiziksel ve çevresel koşullar 1 

İdari personelin kalitesi  1 
Eğitim düzeyinin diğer üniversitelere 

göre düşük olması  
1 

 

6) Üniversitenin yönetim şekli, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, tanıtım/halkla 

ilişkiler, üniversite imajı, çalışma koşulları ile ilgili görüş, öneri ve beklentilerinizi yazınız. 

 Kreş projesinin en yakın zamanda somut hale getirilmesi,  

 Kurum içi ve kurumlar arası iletişim güçlendirilmeli 

 Üniversite personelinin faaliyette bulunduğu kurumun politikalarını anlaması, benimsemesi, 

kurum çıkarlarıyla kendi bireysel çıkarlarını uyumlandırması, kurum kültürünü 

içselleştirebilmesi ve kurum imajını güçlendirebilmesi için kurum içi iletişime önem verilmeli,  

 Personellerin görev tanımı yapılmalı ve her personel kendi görevinde uzmanlaşarak en iyi 

performansı göstermelidir. Performans değerlendirilmesi yapılarak ayın personeli seçimleri ile 

personele küçük ödüller verilebilir. Mutlu çalışanlar dış hedef kitleye olumlu mesajlar aktarır ve 

kurum imajı içten dışa doğru güçlü bir performans sergiler. 

 Öğrencilerin ve Mardin halkının dâhil edildiği tanıtım faaliyetleri ile kent turizmine katkı 

sağlanmalı, topluma yönelik sosyal faaliyetlere önem verilmeli, 

 Sadece öğrenci ve akademisyenler değil idari personel de odaklardan biri olmalı, 
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 Bölgenin ekonomik tarımsal ve kültürel faaliyetlerine uygun projeler üretilmeli,  

 İdari personellerin görüş ve istekleri göz ardı edilmemeli, 

 Üniversite her görüşün açık bir şekilde ifade edildiği bir ortam olmalı, kimse ideolojisinden 

dolayı yargılanmamalı/yadırganmamalı, 

 Üst yönetimin esas ilkesi liyakat ile insan odaklı ve adil bir yönetim olmalı,  

 Yemek ve barınma sorununa çözüm bulunmalı,  

 Üniversitemiz tanıtım ve pazarlama konusunda gerekli çalışmaları yapmalı, 

 Üniversite imajının Mardin kent ismi ile paralel bir değere sahip olması için gerekli işbirliğinin 

yapılması ve bu doğrultuda hareket edilmeli, 

 Eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi olabilen, öğrenci odaklı, yönetimde ve akademik 

yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı olmalı, akılcı ve eleştirel düşünceyi 

özendiren, kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı 

olabilmeli, 

 Üniversitenin gelişimi açısından teknolojik gelişmelerin takip edilmeli, köklü üniversitelerin 

bilgi ve birikiminden yararlanmalı, eğitim-öğretimde kaliteli öğrenci yetiştirilmeli, toplumun 

kültürel yapısı, ekonomi ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan bölümler açılmalı, 

 Mesai saatleri için klasik çalışma koşulları yerine iletişim teknolojileri kullanarak bulunduğu 

yerden hızlı ve verimli hizmet yapması, uzaktan çalışma modeli vb. 

 Görevde yükselme sınavlarının her yıl düzenli bir şekilde yapılması ve idari atamalarda liyakat 

esas alınarak atamaların kurum içinde görevli personellerden yapılması, 

 Öğrencilerin dilek ve önerilerini dikkate alarak en kısa sürede cevaplamak, YKS sınavı dönemi 

veya tercih günlerinde üniversitemizin reyting sıralaması yüksek kanallarda reklamının 

yapılması,  

 Masa başı çalışan idari personelin uzun süreli çalışma koşulları göz önüne alınarak gerekli 

ergonomik ürünlerin temin edilmesi (koltuk/oturma simidi/bel desteği yastıklar/ergonomik 

klavye, mousepad vs.), 

 Üniversitenin geleceği için tıp, hukuk ve eğitim fakülteleri kurulmalı, 

 Üniversiteyi ileriye taşıyacak olan akademik ve bilimsel çalışmalar ile ar-ge çalışmaları 

desteklenmeli, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Ek 3: Dış Paydaş Anket Değerleri (Öğrenci) 

 

Genel Bilgiler 

1. Cinsiyetiniz? 

  Sayı  Oran (%) 

Kadın 203 29,9 

Erkek 476 70,1 

Toplam 679 100,0 

 

2. Uyruğunuz? 

  Sayı  Oran (%) 

Türkiye Cumhuriyeti  645 95,1 

Çifte/Çoklu Vatandaş 10 1,5 

Diğer 23 3,4 

Toplam 679 100,0 

  

 

3. Öğrenim Türü? 

  Sayı  Oran (%) 

Birinci Öğrenim 602 88,7 

İkinci Öğrenim 77 11,3 

Toplam 679 100,0 

 

4. Öğrenim gördüğünüz Fakülte/Yüksekokul/MYO? 

  

5. Öğrenim gördüğünüz bölüm/program? 

 

6. Sınıfınız? 

 Sınıf Sayı  Oran (%) 

Hazırlık 70 10,3 

1. 269 39,6 

2. 208 30,6 

3. 73 10,8 

4. 59 8,7 

Toplam 679 100,0 

 

1: Kesinlikle Katılmıyorum 2: Katılmıyorum 3: Kararsızım 4: Katılıyorum 5: Kesinlikle Katılıyorum 

YÖNETİM, TUTUM VE DAVRANIŞLAR Std. Sapma Ortalama 

Öğrencilere haklarını kullanma fırsatları sunulmaktadır. 1,32206 3,1149 

Öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır. 1,35657 3,1399 

Kararlarda öğrencilerin yararı önde tutulmaktadır. 1,39179 3,2386 

Akademik personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur. 1,27150 3,2710 

İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur. 1,22505 3,3034 

Üniversite yönetiminin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur. 1,24328 3,3932 
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FİZİKİ ORTAM VE SUNULAN İMKANLAR Std. Sapma Ortalama 

Üniversitenin sağladığı burs olanakları yeterlidir. 1,22568 2,5420 

Yurt vb. barınma imkanları yeterlidir. 1,27661 2,5641 

Kantinlerde sunulan ürünlerin fiyatı uygundur. 1,21428 2,5773 

Sportif etkinlikler (turnuva, yarışma vb.) yeterlidir. 1,18829 2,6554 

Sanat ve kültürel vb. sosyal etkinlikler yeterlidir. 1,17502 2,6701 

Psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 1,15853 2,6789 

Kariyer merkezi hizmetleri verilmektedir. 1,16419 2,6834 

Ulaşım hizmetleri yeterlidir. 1,28494 2,6892 

Fotokopi, kırtasiye malzemesi vb. hizmetler yeterlidir. 1,23559 2,7054 

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları destekleri yeterlidir. 1,20611 2,7349 

İlgi ve yeteneklerime uygun kulüp etkinlikleri bulunmaktadır. 1,19720 2,7658 

Dersliklerin ısınması yeterlidir. 1,28200 2,7909 

Okuldaki tuvalet ve lavabolar yeterli sayıdadır. 1,27564 2,8527 

Yemekhanenin fiziki koşulları uygundur. 1,22731 2,8527 

Okuldaki tuvalet ve lavabolar temizdir. 1,24224 2,8630 

İlk basamak sağlık hizmetleri verilmektedir. 1,19109 2,9440 

Engelli öğrencilere yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 1,13499 2,9514 

Yemeklerin kalitesi yerindedir. 1,17743 2,9912 

Binalar fiziki olarak temiz ve konforludur. 1,23911 3,0015 

Yemek fiyatları uygundur. 1,26270 3,0383 

Derslikler öğrenci kapasitesine uygundur. 1,26945 3,0707 

Girişlerdeki güvenlik kontrolleri yeterlidir. 1,26952 3,1105 

Dersliklerin aydınlatılması yeterlidir. 1,23654 3,1502 

Derslikler temizdir. 1,21290 3,2224 

Kütüphane hizmetlerine elektronik ortamda ulaşılır. 1,20085 3,2828 

Kütüphane yeterli basılı ve elektronik kaynağa sahiptir. 1,24465 3,3594 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM Std. Sapma Ortalama 

Uygulamalı derslerde uygulama ortamları (laboratuvar, atölye vb.) 

yeterlidir. 
1,25737 2,7423 

Verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir. 1,42129 2,8763 

Dersler teorik açıdan yeterlidir. 1,32947 3,0309 

Derslerin haftalık dağılımı akademik olmayan etkinliklere zaman 

ayırmama izin verir. 
1,35256 3,0309 

Kişisel ve mesleki gelişime yönelik konferans, sempozyum vb. etkinlikler 

yapılmaktadır. 
1,32429 3,0854 

Ders içerikleri öğrencileri çalışma hayatına hazırlar. 1,31363 3,0943 

Çift ana dal, yan dal gibi imkanlar vardır. 1,29732 3,1267 

Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir. 1,33996 3,2386 

Öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak sağlanmaktadır. 1,34850 3,2430 

Ders içeriklerinin hedefleri açıktır. 1,23105 3,2754 
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Derslerde öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve teknikler 

kullanılmaktadır. 
1,31474 3,2769 

Ders içerikleri güncellenmektedir. 1,21928 3,2769 

Dersler ile ilgili bilgiler (içerik, kaynaklar vb.) dönem başında verilir. 1,31090 3,3019 

Derslerde öğretim teknolojileri (projeksiyon, bilgisayar vb.) etkili olarak 

kullanılmaktadır. 
1,29501 3,3432 

Dersler önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir. 1,31683 3,3667 

Ders programları, kayıt ve sınav tarihleri vb. bilgiler zamanında 

açıklanmaktadır. 
1,34362 3,3932 

Teorik bilginin pekişmesi için ödev, proje vb. istenir. 1,23033 3,4536 

Dersi veren öğretim elemanları alanlarında uzmandır. 1,28020 3,4713 

Öğretim elemanları ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır. 1,27012 3,4993 

Öğretim elemanları derslere zamanında gelirler. 1,27589 3,5066 

Öğretim elemanları derslere hazırlıklı gelirler. 1,23909 3,5641 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Std. Sapma Ortalama 

İş dünyasını tanıması için Üniversite, öğrencilere çeşitli olanaklar sağlar 

(konuşmacı getirme, teknik gezi, staj vb.). 
1,37876 2,7791 

Bölümde iş olanakları ile ilgili öğrencilere bilgi verilir. 1,35188 2,8733 

Danışmanım akademik gelişimimi izler. 1,33674 2,8881 

Dönem başında öğrencilere ölçme ve değerlendirme kriterleri açıklanır. 1,28388 2,9028 

Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektif davranır. 1,33408 3,1502 

Değerlendirme yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi başka 

çalışmalarla da yapılır. 
1,28742 3,3564 

 

7. Mardin Artuklu Üniversite’sini aday öğrencilere tavsiye eder misiniz? 

      

Kesinlikle etmem Etmem Kısmen Ederim Kesinlikle ederim 

10,6 6,8 35,8 32,3 14,6 

 

8. Mardin Artuklu Üniversitesi genel olarak beklentilerinizi karşılıyor mu? 

 

Hiç Kısmen Orta İyi Çok İyi 

14,3 27,7 27,4 23,4 7,2 

 

9. Mardin Artuklu Üniversitesi ile ilgili sizi en çok memnun eden üç şeyi sıralayınız.  

Olumlu Görüş 
Tekrar 

Sayısı 
Olumlu Görüş 

Tekrar 

Sayısı 

Öğretim elemanları  67 Arapça eğitim vermesi  5 

Kütüphane imkânları 64 
Yönetimin öğrencilerin görüşlerini 

dikkate alması  
5 

Rektörün öğrenci odaklı düşünmesi  58 Öğrencilerin staj imkânı  4 

Samimiyeti ve ilgisi  34 Personel ilişkileri  4 

Öğrencilerin görüş beyan etmesine 

olanak sağlanması  
27 Sosyal gelişim olanakları  4 
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Ulaşım imkânları  26 Objektif ve adil olması 3 

Hijyenik olması  23 Kültürel zenginliği 3 

Yemekhane hizmeti  13 Kampüsün konumu  3 

Sosyal etkinlikler  11 Misyonu ve vizyonu  3 

Öğrenci memnuniyeti için hazırlanan 

ortam uygunluğu  
11 

Sempozyum ve etkinlikler 

düzenlenmesi 
3 

Dil alanında uzman hocaların olması  11 
Sosyal bilimler alanında gelişmiş 

olması 
3 

Yenilikçi ve çağdaş olması 9 Öğrencilere uygun projeler 3 

Tarihi olması    9 Yemekhane ücreti 3 

Kaliteli olması  8 Spor tesisleri ve olanakları  3 

Uzaktan eğitim kalitesi  8 Sessiz sakin küçük bir yer olması  3 

Güvenli ve huzurlu bir üniversite 

ortamı  
7 

Üniversitenin minimalist mimari 

dizaynı 
3 

İdari personelin öğrencilerin 

sorunlarını çözmedeki yaklaşımları  
6 

Uluslararası öğrenci değişim 

programı  
1 

Akademisyenlerin sorularımıza 

çözüm üretmeleri  
6 Ana dilde eğitim vermesi  1 

Disiplinli olması  6 Çift ana dal okuma imkânı  1 

Kişisel ve ahlaki gelişime önem 

vermesi  
5 Kariyer merkezli programlar  1 

Duyurular ve bilgi verme sistemi  5 Gençlik Merkezinin olması 1 

Üniversite imkânları  5 Web sitesi 1 

Şehrin güzelliği  5 

   

10. Mardin Artuklu Üniversitesi ile ilgili sizi en çok memnun etmeyen üç şeyi sıralayınız.  

Olumsuz Görüş 
Tekrar 

Sayısı 
Olumsuz Görüş 

Tekrar 

Sayısı 

Kampüs içi ve şehir içi ulaşımın 

yetersiz olması  
75 

Yabancı dil konusunda ücretsiz 

kursların olmaması  
9 

Sosyal etkinlik ve aktivitelerin az 

olması  
63 

Yurt/yemek/kantin fiyatlarının 

yüksek olması  
8 

Yurt/barınmanın yetersiz olması  42 
Dil okuyan öğrenciler için yurtdışı 

programının olmaması  
8 

Lavaboların ve genel temizliğin 

yetersiz olması  
38 

Öğrencilerin görüş, talep ve 

şikâyetlerinin dikkate alınmaması  
6 

Yemekhane hizmetinin yetersiz olması  28 
Kampüs dışındaki binaların Kampüs 

içinde olmaması  
5 

Kampüsün bakımsız olması  24 
Bazı bölümlerin eğitim dilinin % 100 

Arapça olması  
5 

Konferans, sempozyum gibi akademik 

etkinliklerin yetersizliği 
23 

Tıp, hukuk, ziraat gibi bölümlerin 

olmaması  
5 

Teknik/ uygulamalı eğitimin yetersiz 

olması  
23 

Bazı bölümlerin yüksek lisans 

programlarının olmayışı 
4 

Uzaktan eğitim sistemi  20 Güvenlik hizmeti 4 

Kantin, kafe gibi sosyal mekânların az 

olması  
15 

Çift anadal ve yandal olanaklarının 

az olması  
4 

Spor salonun olmaması  14 Kampüs çevre koşulları  4 

Binaların ısıtma ve soğutma 

sistemlerinin yetersiz olması  
14 

KPSS'ye yönelik içeriklerin derslerde 

fazla yer almaması  
4 

Üniversite ile ilgili bilgilendirmelerin 

yetersiz olması  
14 Burs olanaklarının olmaması  4 

Bazı hocaların tutum ve davranışları  13 
Kariyer planlaması için bilgi verici 

programların olmaması  
3 
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Derse giren hocaların ayrımcılık 

yapması  
12 

İhtiyaç sahibi öğrencilere psikolojik 

destek sağlanmaması  
3 

İdare/ öğrenci işlerinin tutum ve 

davranışları  
12 Öğrenci odaklı olmaması  2 

Dersliklerin (amfi) yetersiz ve sınıf 

kapasitelerinin düşük olması  
12 

Kırtasiye, fotokopi alanlarının 

yetersiz olması  
2 

Erasmus değişim programlarının 

yetersiz olması  
11 

İkinci öğretimde kantinin kapalı 

olması  
1 

Kültürel ve sanatsal aktivitelerin 

yetersiz olması  
11 

Bayanlara özel bir abdesthanenin 

olmaması  
1 

Akademik ve idari personelin öğrenci 

ile iletişiminin yetersiz olması  
10   

 

 

11. Gelecekte Mardin Artuklu Üniversitesi’nin olması gereken konumuyla ilgili nasıl bir vizyona sahip 

olmasını istersiniz? 

Dünya çapında projeler yapması Barınma/yurt sorununu çözmesi 

Erasmus değişim programlarının kapsamı geniş 

olmalı 

Hem akademik alanda hem de sosyal alanda 

öncü bir üniversite olmalı  

Türkiye’nin en iyi üniversitesi olmalı Çift anadal ve yandal programlarının artırılması  

Öğrenciyi geliştirme odaklı Kütüphanenin kaliteli ve gelişmiş olması 

Öğrenci odaklı, nitelikli çalışanlar yetiştirmeye 

yönelik tam donanımlı olmalı 

Tıp fakültesi ile birlikte üniversite hastanesinin 

açılarak uluslararası hizmet verilmesi.  

Mardin tarihine özgü bilim ve sanat 

çalışmalarının yapıldığı bir üniversite 

Dil alanında seminerler, kurslar ve nitelikli 

eğitim sunulmalı, 

Diplomasının ulusal geçerliliğinin olması Uluslararası alanda öncü olmalı  

Adil, yenilikçi, her fikre açık, öğrencilerinin 

yanında olan 

Bilimsel gelişmeler açısından laboratuvarların 

artırılması  

Alanında uzman akademisyenler ile yazarlar 

tarafından çeşitli konferanslar düzenlenmeli 

Akademik ve idari personelin alanları ile ilgili 

eğitim almaları, nitelikli olmaları 

Mezun öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi 

kesilmemeli ve mezunlarını bütüncül bir 

anlayışla onların üniversite ile bağının devam 

ettirilmesini ve yeni nesillere mezunların bilgi, 

birikim, tecrübe ve gelişimi ile ilgili yardımcı 

olmasını sağlamalı 

Bilimin ve sanatın sınırlarını genişleten, 

özgürlükçü, toplumsal gelişime önderlik eden, 

öğrencileri ile akademik kadrosunun birlikte 

öğrenme tutkusu etrafında buluştukları, bütün 

akademik ve idari bileşenlerinin bu arayışa 

kendilerini adadıkları uluslararası bir üniversite 

olmalı 

KPSS'ye yönelik ders, kurs vb. faaliyetlerin 

yapılması 

Daha yeşil ve çevreci bir kampüs alanı 

Sportif aktiviteler için daha geniş daha konforlu 

sportif alan temin edilmeli 

Kampüs içerisinde şenlikleriyle ve 

etkinlikleriyle öğrencilere sosyal olanaklar 

sunmalı 

Kampüs dışındaki binaların Kampüs içinde 

olmaması 

Yemekhanelerden herkesin eşit bir şekilde 

yararlanması 

Daha fazla bölüm ve program içeren bir 

üniversite olmalı 

Ahlak bilgi ve üretim vizyonuna sahip bir 

üniversite 

Her bölümde yüksek lisans programlarının 

açılması 

Birçok bölümde hazırlık sınıfının olması ve bu 

sınıfa ilk yıl sadece yabancı dil eğitiminin 

verilmesi, 

Ulaşımın daha rahat ve güvenilir olması lazım. Turizm alanına yönelik bir üniversite olmalı 

Modern, gelişmiş, anlayışlı, ulaşımı kolay, Kendi iç karar ve yönetim anlayışı ile birlikte 
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öğrencilerin sorun ve problemlerine çözüm 

üretebilme 

üniversitede bulunan bireylerin bilime teşviki, 

eleştirel düşünebilme becerisi kazanmak ve bu 

becerileri gündelik yaşamda kullanmalarını 

sağlamalı 

Hijyen ve genel temizlik standartlarının üst 

seviyeye çıkması 

Kantin, kafe, alışveriş merkezi gibi alanlara 

öncelik verilmesi   

 

12. Sizce Üniversite Yönetiminin temel değerleri neler olmalıdır?  

 

Öğrenci odaklı olmalı Yenilikçi ve faydalı olmalı Kaliteli bilgiyi sunmalı 

Modern, idealist bireyler 

yetiştirmeli 

Uygulamalı eğitimlere öncelik 

verilmeli 

Akademik bilgi ve dinamik bir 

yönetim anlayışı 

İstikrarlı, bilimsel değerlere 

önem veren adil bir yönetim 

anlayışı  

Kaliteli sosyal yaşam, güçlü 

iletişim, yüksek yeterlilikte 

personel 

Ahlaki değerler ışığında, 

öğrencilerin ön planda olması 

Ahlâk bilgi üretim  Objektif ve özgür  Adil ve eşitlikçi olmalı 

Bilim ve teknoloji odaklı  Saygı, sevgi, hoşgörü  Dürüst ve şeffaf olmalı 

Burs ve kredi sağlamalı Disipliner olmalı İletişime önem verilmeli  

Liyakat ilke edinmeli Öğrenci memnuniyeti Kariyer odaklı olmalı 

Sağlıklı binalar ve çevreler 

olmalı 

Öğrencilere tercih hakkı 

verilmeli 

Çağdaş, kaliteli ve insancıl bir 

eğitim sisteminin olması  

Yıllık program hedefleri 

gerçekleştirmeli 

Yurt/barınma ihtiyacı 

çözümlenmeli 

Karma sınıf düzeninden 

vazgeçilmeli 

İmanlı ve azimli, bilim 

insanları yetiştirmeyi kendine 

gaye edinmek 

Sportif faaliyetler 

desteklenmeli, spor alanları 

çoğaltılmalı 

Evrensel, insana saygılı ve 

doğayla uyumlu bireyler 

yetiştirmeli 

Staj imkânları artırılmalı Yabancı dile önem verilmeli  Bilim, düşünce ve mantık 

Geleneklere daha çok önem 

verilmeli   

Bilim, edebiyat, sanat, hoşgörü 

eksenli olmalı 

Sanatsal ve kültürel faaliyetler 

ön plana çıkmalı 

Öğrenci ve idare işbirliği ile 

organik sebze ve meyve 

bahçeleri oluşturmalı, üretimci 

gençliğin yetişmesi konusunda 

katkı sunmalı   
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Ek 4: Dış Paydaş Anket Değerleri (Mezunlar) 

 

1. Yaşınız? 

 Sayı  Oran (%) 

20-25 132 43,4 

26-30 110 36,2 

31-35 37 12,2 

36-40 11 3,6 

41 ve üstü 14 4,6 

Toplam 304 100,0 

 

2. Cinsiyetiniz? 

 Sayı  Oran (%) 

Erkek 156 51,3 

Kadın 148 48,7 

Toplam 304 100,0 

 

3. Mezun olduğunuz Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO? 

 Sayı  Oran (%) 

Sağlık Hizmetleri MYO 70 23,0 

Edebiyat Fakültesi 53 17,4 

Mardin MYO 47 15,5 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 36 11,8 

Midyat MYO 26 8,6 

Meslek Yüksekokulu 20 6,6 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11 3,6 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi 10 3,3 

Kızıltepe MYO 8 2,6 

İslami İlimler Fakültesi 7 2,3 

Güzel Sanatlar Fakültesi 5 1,6 

Turizm Fakültesi 4 1,3 

Ömerli MYO 3 1,0 

Savur MYO 2 0,7 

Nusaybin MYO 1 0,3 

Yabancı Diller YO 1 0,3 

Toplam 304 100,0 

 

4. Mezun olduğunuz bölüm/program? 

 

5. Mezuniyet yılınız? 

 Sayı Oran (%) 

2008 1 0,3 

2009 1 0,3 

2010 3 1,0 

2011 6 2,0 

2012 5 1,6 
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2013 8 2,6 

2014 27 8,9 

2015 25 8,2 

2016 29 9,5 

2017 41 13,5 

2018 34 11,2 

2019 48 15,8 

2020 71 23,4 

2021 5 1,6 

Toplam 304 100,0 

 

6. Şu anda çalışıyor musunuz?  

 Sayı  Oran (%) 

Evet 167 54,9 

Hayır 137 45,1 

Toplam 304 100,0 

 

7. Çalışıyorsanız 

 Sayı  Oran (%) 

Mezuniyet alanımla ilgili bir alanda çalışıyorum 99 59,3 

Mezuniyet alanımla ilgili olmayan bir alanda mecburen çalışıyorum 48 28,7 

Mezuniyet alanımla ilgili olmayan bir alanda isteyerek çalışıyorum 20 12,0 

Toplam 167 100,0 

 

8. Çalıştığınız kurum/sektör? 

 Sayı  Oran (%) 

Kamu Kurum veya Kuruluşu 85 50,9 

Özel Sektör Kuruluşu 67 40,1 

Kendi İşyerim 8 4,8 

Aile Şirketi 2 1,2 

Askeri Personel 1 0,6 

Kafe 1 0,6 

Çiftçilik 1 0,6 

Eczane 1 0,6 

Serbest İş 1 0,6 

Toplam 167 100,0 

 

9. Çalıştığınız kurumdaki pozisyonunuz/unvanınız? 

10. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? 

11. Mezun olduktan kaç yıl sonra çalışmaya başladınız? 

12. Okuduğunuz bölümdeki öğretim elemanları ile iletişiminiz devam ediyor mu? 

 Sayı  Oran (%) 

Evet 142 46,7 

Hayır 162 53,3 

Toplam 304 100,0 
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Eğitimin Niteliği 

Kesinlikle katılmıyorum(1) Katılmıyorum(2) Kararsızım(3) Katılıyorum(4) Kesinlikle katılıyorum (5) 

 Std. Sapma Ortalama 

Yabancı dil bilgisi açısından yeterli eğitim aldım 1,24136 2,0164 

Aldığım eğitim sürecinde üniversitemin sunduğu kariyer planlama desteği 

yeterliydi 
1,38206 2,3257 

Aldığım eğitim kamu personeli sınavlarındaki başarıma katkı sağladı 1,34573 2,3454 

Aldığım eğitim istihdam edilmeme katkı sağladı 1,42784 2,3816 

Aldığım eğitim şu anki mesleki konuma ulaşmamı sağladı 1,46156 2,5493 

Aldığım eğitim içeriği yeterliydi 1,35554 2,6743 

Aldığım eğitim disiplinlerarası çalışma yeterliliği kazandırdı 1,32105 2,7237 

Aldığım eğitim sayesinde iş yaşantısına etkili bir şekilde hazırlanabildim 1,42052 2,7336 

Öğretim elemanı sayısı yeterliydi. 1,45307 2,8257 

Aldığım eğitim alanımla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme yeterliği 

kazandırdı 
1,37207 2,8421 

Aldığım eğitim bağımsız çalışabilme yeterliliği kazandırdı 1,36059 2,8586 

Aldığım eğitim bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma konusunda beni yetkin hale 

getirdi 
1,37992 2,8849 

Aldığım eğitim sayesinde teori ve uygulamayı birlikte kullanma becerisine 

sahibim 
1,40928 2,9145 

Aldığım eğitim problem çözme becerisi kazandırdı 1,38298 2,9605 

Aldığım eğitim alanımla ilgili güncel yetkinlikler kazanmamı sağladı 1,40336 2,9704 

Mesleki gelişimim için bölüm öğretim elemanlarından yeterli destek aldım. 1,43482 2,9737 

Aldığım eğitim üst düzey becerilerimin (eleştirel düşünme, yaratıcılık, analitik 

düşünme, sentezleme, vb.) gelişimine katkı sağladı 
1,39753 2,9737 

Aldığım eğitimle yeni durumlara uyum sağlayabilme becerisi kazandım 1,35826 2,9967 

Aldığım eğitim bütüncül olarak kişisel gelişimime katkı sağladı 1,37756 3,0033 

Aldığım eğitim iletişim yeterliliğimi geliştirdi 1,36673 3,0066 

Aldığım eğitim bana iş disiplini bilinci kazandırdı 1,43482 3,0263 

Aldığım eğitim sürecinde ders içeriklerine uygun öğretim ilke ve yöntemleri 

kullanıldı 
1,36635 3,0329 

Aldığım eğitimin niteliğinden memnunum 1,42971 3,0461 

Aldığım eğitim bana yaşam boyu öğrenme bilinci kazandırdı 1,40360 3,0592 

Aldığım eğitim sosyal beceri anlamında gelişmemi sağladı 1,42399 3,0724 

Alanlarında uzman öğretim üyelerinden ders aldım 1,41354 3,0921 

Aldığım eğitim toplumsal katkı bilinci geliştirmemi sağladı 1,36163 3,1645 

Aldığım eğitim etik ve mesleki bilinci kazandırdı 1,35839 3,1711 

Öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki iletişim etkiliydi 1,44624 3,1743 
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Üniversiteye İlişkin Görüşler 

Kesinlikle katılmıyorum(1) Katılmıyorum(2) Kararsızım(3) Katılıyorum(4) Kesinlikle katılıyorum (5) 

 Std. Sapma Ortalama 

Üniversite bizim için yeterli sağlık, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

imkânlar sundu 
1,24636 2,0658 

MAÜ bize yeterli burs imkanları sundu 1,31979 2,0855 

Üniversite bizim için yeterli fiziksel imkanlar sundu 1,28320 2,1414 

MAÜ bize yeterli ulusal ve uluslararası değişim imkânları sundu 1,29448 2,1546 

Üniversitenin mezunları ile iletişimi yeterlidir 1,28776 2,2599 

Üniversite bizim için yeterli bilgisayar ve laboratuvar imkânlar sundu 1,35378 2,3125 

MAÜ mezunu olmamın istihdam sürecinde bana katkı sağlayacağını 

düşünüyorum 
1,34445 2,3158 

MAÜ’nün uluslararasılaşma politikası yeterlidir. 1,25614 2,3388 

MAÜ’nün kalite bağlamındaki çalışmaları yeterlidir 1,24412 2,3717 

Üniversitenin lisansüstü imkanlarını yeterli buluyorum 1,29615 2,4013 

Üniversitenin sosyal sorumluluk projelerine sağladığı olanaklar yeterliydi 1,32436 2,4572 

MAÜ, mezunlarının katkısına açık bir üniversitedir. 1,34234 2,4901 

MAÜ öncü ve yenilikçi bir üniversitedir 1,32728 2,5263 

Üniversite bizim için yeterli beslenme olanakları sundu 1,43503 2,6151 

MAÜ toplumda olumlu bir imaja sahiptir 1,35831 2,6513 

Üniversite yaşantım sayesinde MAÜ’ye aidiyet duygusu kazandım 1,48789 2,7237 

MAÜ çevre ve ekolojik dengenin korunmasına duyarlı bir üniversitedir. 1,35765 2,7533 

Üniversite bizim için yeterli kütüphane imkânları sundu 1,49581 2,7928 

MAÜ’de eğitim almayı yakınlarıma tavsiye ederim. 1,43809 2,8947 

Tekrar seçme şansım olsaydı yine MAÜ’yü tercih ederdim 1,55379 2,9605 

MAÜ’den genel olarak memnunum. 1,39266 3,0329 

Tekrar seçme şansım olsaydı yine aynı bölümü/programı tercih ederdim 1,60926 3,0658 

MAÜ mezunu olmaktan gurur duyuyorum 1,50166 3,0757 

MAÜ’ye ilişkin unutamayacağım olumlu yaşantılar biriktirdim. 1,42582 3,2434 

MAÜ’yü isteyerek tercih ettim 1,46628 3,4572 

Bölümü/programı isteyerek tercih ettim 1,44420 3,6151 

 

13. MAÜ adını duyduğunuzda aklınıza gelen ilk 3 kelimeyi yazınız. 

Kelime Adı 
Tekrar 

Sayısı 
Kelime Adı 

Tekrar 

Sayısı 

Kampüsün yetersiz imkânları  36 Disiplin ve ciddiyet  4 

Kültürü ve tarihi  33 Konaklama/yurt sorunu  4 

Hocaların kalitesi  26 Başarı  4 

Eğitimin kalitesi  20 Torpil  4 

Kırsallık  18 Yolsuzluk  3 

Arkadaşlık  17 Mezopotamya  3 

Hayal kırıklığı – boşa zaman harcama  16 Deneyim/tecrübe  3 

Konumu ve doğası  15 Kalite  3 

Eğitimin yetersizliği  15 Mutluluk  3 

Okuduğum bölüm  15 İlgisizlik - iletişimsizlik  3 
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Samimiyet  14 Sınavlar  3 

Kampüs olanakları  14 Memnuniyet  3 

Sakinlik ve huzur  13 Kibir ve ego  2 

Sosyal ortam  13 Özveri  2 

Ulaşım sorunu  11 Ayrıcalık ve liderlik  2 

Mimari ve turizm 11 Sanayi  2 

Yetersiz öğretim elemanları  10 Siyaset  2 

Kütüphane imkânları  10 Çok kültürlülük  2 

Genç ve yenilikçi  9 Eleştirel beceri  2 

Öğrencilik ve diploma  9 İkinci öğretim şansı 1 

Sosyal hayatın eksikliği  8 Adalet  1 

İçtenlik  8 Nostalji  1 

Sanat ve medeniyet 7 Öğrenci odaklı olmaması 1 

Hoşgörü  7 İletişim  1 

Saygı ve sevgi  7 Gelenekçi   1 

Liyakatsizlik ve ayrımcılık  7 Gelecek  1 

İnşaat  6 Özgüven  1 

Güzel anılar  5 Meslek  1 

Aidiyet  5 Sıradanlık  1 

Özlem ve umut  5 Yüksek puanlar  1 

Ahlâk bilgi üretim  5 Destek  1 

Kürtçe ve Arapça eğitim  5 Bilgisiz öğrenci işleri  1 

Kalitesiz yemekhane  4 Güvenlik zafiyeti  1 

 

14. Gelecekte Mardin Artuklu Üniversitesi’nin olması gereken konumuyla ilgili nasıl bir vizyona sahip 

olmasını istersiniz? 

Bölgenin en ilerici ve yenilikçi üniversitesi Daha çok bölümü olan büyük bir üniversite 

Teknolojik üniversite Öğrenci odaklı  

Liyakate dayalı  Objektif  

Sosyal etkinlikler Uzay bilimleri ve yazılım  

Filoloji Ulusal standartlarda 

Tüm akademik birimlerin tek çatı altında 

olması 

Yaratıcı, çağdaş, özgürlükçü, adil, yenilikçi, 

kibirsiz akademi 

Gelişime ve eleştiriye açık öğrencilerin fikrini 

alan bir üniversite 

Mezun olanlara mezuniyetten sonrasında iş 

olanağı sağlayabilecek bir üniversite 

Doğal yeşil ve ekolojik Bilişsel ve sosyal üniversite 

Teknik üniversite Uygulamalı eğitim merkezi 

Mezun öğrencilerin birikiminden/projelerinden 

faydalanmalı 

Uluslararası ilişkilerde ileri ve etik değerlerini 

koruyan bir vizyon 

Dil, din, tarih ve sosyal bilimler üniversitesi Meslek yüksekokullarına önem verilmesi 

Öğrenciler için sosyal aktiviteler sağlanması, 

öğrencilerin uluslararası projeler için 

eğitilmesi imkan verilmesi  

Özgür düşünce ve gerçek bilimi elde etmek için 

çabalayan bir vizyon 

Geçmişe ayna tutup geleceğe yön veren bir 

vizyon yapısı 

Akademisyenlerin alanında uzman ve kaliteli 

olması 

Öğrencilere eğitim sonrası izleyecekleri yol ile 

ilgili yönlendirmeler olmalı. Diğer 

üniversiteler ile bazı ortak projeler ile 

öğrencilerin kendi bölümlerindeki diğer 

Bilimin ve sanatın sınırlarını genişleten, 

özgürlükçü, toplumsal gelişime önderlik eden, 

öğrencileri ile akademik kadrosunun birlikte 

öğrenme tutkusu etrafında buluştukları, bütün 
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öğrenciler ile iletişime geçmelerini sağlayıp 

ufuklarının gelişmesine yardımcı olunmalı  

akademik ve idari bileşenlerinin bu arayışa 

kendilerini adadıkları uluslararası bir üniversite 

olmalı 

Hem fiziki hem de manevi anlamda gelişmiş 

bir üniversite  

Uluslararası geçerliliği olan mavi diplomalı 

olması 

Sosyal sorumluluk projeleri yürütmeli Eğitimde öncü  

Laboratuvar ve araştırma-geliştirme Akademik başarı 

Tıp ve sağlık Lisansüstü eğitimi  

Kültürel Türkiye’nin en seçkin üniversitesi 

 

15. Sizce Üniversite Yönetiminin temel değerleri neler olmalıdır?  

Öğrenci odaklı olmalı Öğrenciye saygı duyulmalı Düşünce özgürlüğü 

Lider ve vizyoner olmalı Ayırımsız şeffaf yönetim Disiplin 

Sosyal aktivite ve faaliyetlere 

ağırlık vermeli 

Akademik personel yetiştirme ve 

destekleme 

Herkese eşit imkân ve fırsat 

sağlanmalı 

Dürüstlük ve samimiyet Tarafsız ve bütünleştirici olmalı Nitelikli ve kaliteli akademi 

Öğrencilerin aidiyet 

duygusunu geliştirmeli 

İş imkânı ve güzel bir gelecek 

mezunlar için hazırlamalı 

Farklılıklara hoşgörü ve saygı 

duyulmalı 

Ahlaki değerler Bilim ağırlıklı Kişisel gelişim 

Bütüncül gelişim Uygulamalı eğitim verilmeli Etkin ve yetkin olmaları 

Yenilikçi strateji Hoşgörü Yabancı dil ağırlıklı 

Ahlak, bilgi, kültür Dini ağırlıklı olmamalı Öğrenmeyi teşvik etmeli 

Eğitimde ileri görüşlü Yenilikçi ve geliştirici Başarı odaklı 

Liyakate dayalı bir kadro Sadakat Eşit ve adil  

Toplum bilim ve sanatta öncü 

olmalı 

Yenilikçi, araştırmaya ve 

geliştirmeye açık olmalı 

Sağlık Bilimlerine ağırlık 

verilmeli 

Akademide liyakat esas 

olmalı 

 Batılı veya uzak doğu tarzı 

düşünme biçimi uygulanmalı 

Kaliteli eğitim ve akademide 

özgürlükler 

Yenilikçi öğrenciler ile 

iletişim halinde olmalı 

Mezunlarına sosyal, ekonomik ve 

eğitimsel destek sağlamalı 

Beton yığını değil insan İnşa 

eden anlayış 

Uygulamalı eğitim  Öğrenci işleri düzgün olması Bilim, ilim, hakkaniyet  

Bilgisel ve teknolojik 

yenilikleri açılımlıma  

Öğrencilerin istek şikâyet ve 

önerileri dikkate alınmalı 

Çağdaş ve teknolojiyi takip 

edecek rekabetçi kurum 

Mardin ilinin sosyal, kültürel 

ve tarihi gibi her değeri 

eğitimle paralel ön planda 

tutmalı 

Sosyal hayatta ve eğitim 

hayatında kaliteli donamlı 

öğrenci yetiştirmek, öğrenciler 

arasında ayrım gözetmemek 

Üniversitede, akademik ve 

yönetsel etkinlikler, dürüstlük 

değerine ve etik ilkelere bağlı 

kalınması 

Demokratik, bağımsız 

Üniversitenin sosyal, psikolojik 

ve eğitim alanında öğrencileri 

desteklemek temel hedef olmalı  

 

 

 

 

 

 



100 
 

16. MAÜ’ye ilişkin eklemek istediğiniz görüşleriniz yazınız. 

Eğitim odaklı olmalı MYO’ların kalitesi artırılmalı 

Sağlık bilimleri alanında yüksek lisans 

bölümleri açılmalı 

Öğrencilerin psikolojik yapısının toplum/devlet 

bilincine uygun olması 

Geleceğe yön veren bir üniversite olmalı Mezun olan öğrenciler için iş imkânı sunmaları 

Ulaşım sorunu çözülmeli Daha çok vizyon sahibi 

Öğrenci işleri biriminin çözüm üretme yeri 

olması 

Geziler, değişim programları ile yurt dışına 

öğrencilerin gönderilmesi, 

Öğrencileri vizyon projelerine katmalı Fakülte ve bölüm sayıları artırılmalı 

Akademisyenler öğrencilere karşı saygılı ve 

hoşgörülü olmalı 

Yönetim olarak özgürlüğe ve bilime önem veren 

akademik kadrolar oluşturulmalı 

Teknolojik imkân ve kaynaklar artırılmalı Tıp fakültesi ve araştırma hastanesi açılmalı 

Yemekhane hizmetinin kalitesi artırılmalı Kültürel ve sanatsal etkinlikler artırılmalı 

Öğrencilerin görüş ve önerilerini alacak 

mekanizmalar artırılmalı 

Staj ile ilgili öğrencilere çalışma sunacak 

işletmelere olanak sağlanmalı 

Kaliteli ve tercih edilebilen bir üniversite Kütüphane kaynakları çeşitlenmeli 

Yenilikçi bir üniversite Fen Bilimleri alanına önem verilmeli 

Disiplin, Yönetim şekli, Yeterli donanım Mezunlarına aidiyet duygusu aşılamalı 

Liyakate önem verilmeli Dil eğitimine önem verilmeli 

Öğrenci yurt/barınma ihtiyaçları iyileştirilmeli Nitelikli akademisyen sayısı artırılmalı 

Yeşillendirme ve çevre düzenlemeleri artırılmalı Daha yenilikçi daha profesyonel 

Bütüncül bir kampüs olmalı Laboratuvar ve uygulama dersler artırılmalı 

Sosyal alan ve mekânların sayısı artırılmalı Öğrenci kulüpleri ve aktivitelere önem verilmeli 

Lisans bölümlerinin lisansüstü programları 

açılmalı 

Nitelikli akademisyen kadrosuyla nitelikli bir 

akademi ekolü oluşturmalı 

Teknokent kurulmalı Rektörü üniversite personellerinin seçmesi 

Yabancı hocalar istihdam edilmeli Ulaşım sorunu çözülmeli 

Temel ilkeleri; akademik özgürlük, çözüm odaklı, eleştirel düşünce, etik değerlere bağlı, evrensel, 

farklılıklara saygı, liyakat, güvenilirlik, paydaş odaklı, sürdürülebilirlik bilinci ile hareket etme, 

temel hak ve özgürlüklere saygı, yenilikçi ve yaratıcı 
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Ek 5: Dış Paydaş Anket Değerleri (Vatandaş) 

1. Cinsiyetiniz? 

 Sayı  Oran (%) 

Erkek 76 58,5 

Kadın 54 41,5 

Toplam 130 100,0 

2. Yaşınız? 

 Sayı  Oran (%) 

15-20 24 18,5 

21-30 53 40,8 

31-40 36 27,7 

41-50 12 9,2 

51 ve üzeri 5 3,8 

Toplam 130 100,0 

3. Eğitim Durumunuz: 

 Sayı  Oran (%) 

İlköğretim 1 0,8 

Lise 54 41,5 

Ön lisans 5 3,8 

Lisans 30 23,1 

Yüksek Lisans 20 15,4 

Doktora 20 15,4 

Toplam 130 100,0 

 

4. Mesleğiniz:  

 

Hiç katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Tamamen katılıyorum (5) 

 Std. Sapma Ortalama 

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerine yeterli barınma/yurt imkanı 

sağlar. 
1,29554 2,6047 

Mardin Artuklu Üniversitesi toplumun bilgilendirilmesine yönelik 

yayınlar (broşür, kitapçık, dergi, vb.) yapar. 
1,29922 2,7519 

Mardin Artuklu Üniversitesi topluma açık sosyal etkinlikler (örneğin; 

müzik, tiyatro, sergi, söyleşi, vb.) düzenler. 
1,42015 2,8062 

Mardin Artuklu Üniversitesi yaşam boyu öğrenmeyi destekler, bu 

kapsamda mesleki eğitime yönelik kurs ve sertifika programları düzenler. 
1,34494 2,8140 

Mardin Artuklu Üniversitesi’ne iletilen istek, öneri ve şikayetler dikkate 

alınır. 
1,37355 2,8605 

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin yöneticilerine ulaşılması kolaydır. 1,39966 2,8682 

Mardin Artuklu Üniversitesi toplumdaki sosyal sorumluluk bilincini 

önemser, bu kapsamda topluma faydalı projeler hazırlar. 
1,30870 2,9225 

Mardin Artuklu Üniversitesi hizmetlerinde toplumun beklentilerini 

önemser ve sunmuş olduğu hizmetlerle topluma güven duygusu verir. 
1,31286 2,9457 

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin akademik ve/veya idari personeline 

ulaşmak kolaydır. 
1,42692 2,9457 
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Mardin Artuklu Üniversitesi toplumun bilgilendirilmesine yönelik 

seminer, panel, konferans vb. etkinlikler düzenler. 
1,33699 2,9612 

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri, topluma yönelik düzenlenen 

bilimsel, sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinde aktif rol alır. 
1,35199 2,9845 

Mardin Artuklu Üniversitesi, oluşturduğu işbirliklerinde sorumluluklarını 

eksiksiz olarak yerine getirir. 
1,34629 3,0000 

Mardin Artuklu Üniversitesi, çevreye önem verir; çevreyi korumak ve 

iyileştirmek amacıyla çeşitli bilimsel ve uygulamalı faaliyetler düzenler. 
1,26550 3,0078 

Mardin Artuklu Üniversitesi toplumla ilişkilerinde hesap verebilirliği 

önemser, şeffaf ve adil bir yönetim sergiler. 
1,31686 3,0155 

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin toplum içerisindeki imajı olumludur. 1,35199 3,0155 

Mardin Artuklu Üniversitesi, engelli olan bireyleri önemser, onların iş ve 

sosyal yaşamlarını desteklemeye yönelik bilimsel ve uygulamalı 

faaliyetlerde bulunur. 

1,30495 3,0155 

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin mezunları, alanlarında yeterli bilgi, 

beceri ve yetkinliklere sahiptir, toplumsal değerlere saygılıdır, 

davranışları ile toplum içerisinde örnek kişilik sergiler. 

1,32562 3,0233 

Mardin Artuklu Üniversitesi kamu kurum ve kuruluşları, yerel 

yönetimler, meslek odaları ve konfederasyonlar, iş dünyası, sivil toplum 

örgütleri, eğitim kurumları ve diğer üniversiteler ile yakın ilişki 

içerisindedir. 

1,33236 3,0775 

Mardin Artuklu Üniversitesi kentin gelişimine ve ekonomik büyümesine 

olumlu katkı sağlar. 
1,37979 3,1008 

Mardin Artuklu Üniversitesi ulusal ve uluslararası önemli günleri 

önemser ve bu günlerin anlamına uygun etkinlikler düzenler. 
1,34768 3,1085 

 

5. Mardin Artuklu Üniversitesi’ne ilişkin belirtmek istediğiniz görüş, öneri ve beklentiler:  

 Mezuniyet için tek ders sınavı yerine 2 veya 3 ders sınavı olmalı, 

 Yaz okulunda öğrencilerin yeterli derecede bir ders için talepleri olduğunda o ders açılmalı 

öğrenciler başka üniversitelere yönlendirilmemeli, 

 Üniversite harçları ikinci öğretim ve ikinci üniversite vb. sınıfta %10 dilimine giren başarılı 

öğrenciler harçtan muaf tutulmalı, 

 Dil kursları, bilgisayar kursları vb. kurslar açılarak hem üniversiteye hem de topluma katkı 

sağlanmalı, 

 Doktora ve yüksek lisansta tez aşamasına gelen akademisyenler, danışmanlık yapmamalı ve 

derslere girmemeli, 

 Kısmı zamanlı çalışma sayısı arttırılmalı ve alınacaklar genel not ortalamasına göre 

belirlenmeli, 

 Yardım, burs vb duyuruları koridor, kantin ve pano gibi göze batacak yerlere asılmamalı, 

öğrencilerin durumu herkese ilan edilmemeli, 

 Öğrenciler için erişilebilir sosyal faaliyetler gerçekleştirilmeli, öğrencilerin birbirine ve 

topluma temas edecekleri projeler yürütülmeli, bilgi ve refahı artıracak kurslar açılmalı, 

 Öğrencilerin düşüncelerine değer verilmeli, öğrencilerin bireysel gelişimine katkıda bulunacak 

eğitim yöntemleri uygulanmalı, 



103 
 

 Daha ahlaki, adil ve şeffaf yönetim anlayışını benimseyerek üretmeye devam edilmeli 

Üniversitemiz başarı sıralamasının daha yüksek olması için çaba sarf edilmeli, 

 Uzaktan eğitim uygulamalarında görsel ve işitsel vb. gibi materyallerin kullanımına daha fazla 

yer verilmeli, 

 Öğrencilere yönelik iletişim daha iyi olmalı, 

 Ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, teknolojik ve sanatsal etkinliklere daha fazla katılım ve 

özen gösterilmeli, 

 Üniversitenin eğitim-öğretimi yüz yüze yapacak önlemleri alması ve derslerin başlaması, 

 Öğrencilere yönelik etkinlik ve faaliyetlerin yapılması, 

 Tıp, ziraat ve hukuk fakültesinin kurulması, 

 Mardin Artuklu üniversitesinde eğitim için okuyan öğrencilere uzaktan eğitim için bilgisayar 

ve internet imkânı sağlanması, 

 Toplumun her kesimini kapsayacak sosyal projeler yapılmalı, 

 Mezunlarına iş imkânı sağlayacak projeler üretilmeli, 

 Öğrencilere yönelik burs ve barınma imkânları sağlanmalı, 

 Üniversitenin prestij kazanması için iyi mezunlar ve akademisyenler yetiştirmeli,  

 Üniversite kendi içinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımlarında dil puanlarını 

yükseltmeli ve alımlarda yüzde 10’dan daha yüksek bir oranla total puana etki etmesini 

sağlamalı, 

 Kampüsün daha yeşil, sosyal olanaklarının daha fazla olması, 

 Akademisyenlerin daha nitelikli ve kaliteli olması, 

 Üniversitenin duyuru ve haberlere daha çok dikkat etmesi, detaylı bilgi vermesi, 

 Çift anadal ve yandal programların sayısı artırılmalı ve öğrencilerin ders yüklerinin buna göre 

düzenlenmesi, 

 Adil bir yönetim ve bilimin öncülüğünde yeni ufuklar açacak bir anlayış benimsenmeli, 

 Mardin halkına bünyesinde bulundurduğu bölüm ve programlardan daha çok söz etmeli, 

ilköğretim ve lisede okuyan öğrencilerin üniversitenin kampüsünü görmesi için geziler 

düzenlenmeli, 

 Üniversite-sanayi işbirliği için ar-ge faaliyetinin artırılması, 

 Yerelden evrensele ulaşacak bir misyonla kurumsal olmalı, 

 Eğitimin sadece sınıflarda yapılmamalı, uygulamalı alanlar, laboratuvar ve atölye çalışmaları 

da derslere eklenmeli, 

 Kütüphane 7/24 kullanılabilir olmalı, 

 Kampüs içi ulaşım ücretsiz ve sürekli olmalı, 

 Kişisel gelişim ve kariyer odaklı seminerler yapılmalı, 

 İlk yardım ve işaret dili gibi dersler her bölümde zorunlu hale getirilmeli, 

 İdari personel ile iletişim sağlanacak araçlar çeşitlendirilmeli, 

 Üniversiteye yapılacak inşaatlar kurumsal bir altyapı modeli projelendirilerek geliştirilmeli, 

Daha açık, daha geniş ve ferah bir ortama kavuşturulacak şekilde binalar yapılmalı, 

 Kampüse BİM, ŞOK, A101 gibi öğrenci ve personellerin yararlanabileceği uygun ölçekli 

marketler açılmalı, 

 Öğrencilerin staj yeri bulma konusunda yaşadıkları zorlukları çözmek adına üniversitenin 

sorumluluk alması ve staj alanlarının çeşitlendirmesi, 
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Ek 6:     EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZ FORMU 

Adı Soyadı 

 
Unvanı 

 
Görev/İş tanımınızdaki unvanınızı yazınız. 

Öğrenim Durumunuz  

Biriminiz 
 

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO/Konservatuvar, Daire Başkanlığı, Koordinatörlük, Müşavirlik 

Bölümünüz  

Akademik birimlerde Bölüm, İdari birimlerde Müdürlük, Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO/ 

Konservatuvar Sekreterliği düzeyinde yazınız. 

Daha önce aldığınız eğitimler (öğrenim sürecinde ders dışı ve mezuniyet sonrasında) nelerdir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulunduğunuz pozisyonla ile ilgili olarak hangi konularda/başlıklarda eğitim almak istersiniz? 

(Eğitim konuları kişisel, mesleki/akademik, davranışsal, yönetsel vb. her türlü konuda olabilir) 
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Ek 7:       EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZ FORMU 

            (Yönetici Değerlendirmesi) 

Adı Soyadı 

 
Unvanı 

 
Görev/İş tanımınızdaki unvanınızı yazınız. 

Biriminiz 
 

Müşavirlik, Koordinatörlük, Daire Başkanlığı, Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO/Konservatuvar 

Bölümünüz  

Akademik birimlerde Bölüm, İdari birimlerde Müdürlük, Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO/ 

Konservatuvar Sekreterliği düzeyinde yazınız. 

Size bağlı çalışan personelinizin ihtiyaç duyduğu/duyabileceği eğitimleri 

konularına/başlıklarına göre yazınız. (Eğitim konuları kişisel, mesleki/akademik, davranışsal, 

yönetsel vb. her türlü konuda olabilir. Değerlendirme yapılırken mevcut ve gereken pozisyon/görev 

yetkinliklerinin karşılaştırılması amacıyla görev/iş tanımlarından faydalanılabilinir) 
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Ek 8: Alınan ve İhtiyaç Duyulan Eğitimler (Akademik Birimler) 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 -İngilizce, Fransızca, Osmanlıca, Arapça, 

Kürtçe, Farsça, Arapça, İbranice, Süryanice dil 

eğitimi -Turoyo ve klasik Süryanice metin 

okumaları eğitimi  -Aile danışmanlığı eğitimi  -

Sosyal teori ve bilim teorileri eğitimi -Liderlik 

eğitimleri -Kariyer gelişimi eğitimi  -Bilimsel 

araştırma yöntemleri eğitimi -Akademik yazma 

yöntemleri eğitimi -İngilizce Türkçe proje 

hazırlama eğitimi -Araştırma ödeneği desteği 

eğitimi -İleri mantık eğitimi -Bilgisayar 

işletmenliği ve programcılığı eğitimi -SPSS, 

NVIVO ile nicel veri analizi eğitimi -Yapısal 

eşitlik modellemesi (AMOS) eğitimi -Nitel 

araştırma yöntemleri eğitimi -Aktif öğrenme 

semineri -Milli eğitim mevzuatı eğitimi -Evlilik 

okulu, wisc-r, bilişsel davranışçı terapiler 

eğitimi, -Yaşlılık psikolojisi ve stres yönetimi 

eğitimi -Makale yazma eğitimi -Yazma eser 

inceleme eğitimi -Halkbilimi eğitimi  -Türk 

masalları külliyatı-ı projesi eğitimi -ARDEB 

1001 proje yazma eğitimi -Endnote x9 eğitimi -

Turnitin tez intihal programı eğitimi -Ulusal 

akademik yayıncılık eğitimi -EBSCO veri 

tabanları eğitimi  -Protokol kuralları ve iletişim 

becerileri eğitimi -Uluslararası Osmanlı Türkçesi 

tenkitli neşir eğitimi  -Yazma eser 

araştırmalarında kitap sanatlarının bilinci ve 

farkındalığı eğitimi -Yabancılara Türkçe öğretimi 

ve yöntemler eğitimi -Dergi sistemleri (uds) 

eğitimi -Türk işaret dili eğitimi -Proje döngüsü 

yönetimi ve ıpa hibe kaynakları eğitimi -

Diksiyon-güzel konuşma eğitimi -Keman Eğitimi 

-Dış politika ve diplomasi eğitimi -Tahkikli 

metin neşri kursu  -Tercüme teknikleri eğitimi -

Uygulamalı Türk sanat müziği eğitimi -Bilişim 

teknolojileri eğitimi -Mutfak sanatları eğitimi -

Kuaförlük eğitimi -Hâfız-şinâsî eğitimi -

Fotoğrafçılık eğitimi  -Antik diller eğitimi -Hat 

eğitimi  -Ulusal ve uluslararası proje hazırlama 

eğitimi  -Veri analizi eğitimi  -Eğitmenlik eğitimi  

-Toplumsal cinsiyet eğitici eğitimi  -Pozitif 

psikoterapi pozitif aile terapisi master eğitimi -

Uyuşturucu ve madde bağımlılığından koruma 

eğitmen eğitimi  -Denver ıı gelişimsel tarama 

testi eğitimi -Çocuk testleri eğitimi  -Stanford 

binet zeka testi eğitimi  -Narrative terapi eğitimi  

-TÜBİTAK ARDEB 1001 proje yazma eğitimi  -

EBYS kullanma eğitimi -Etkili akademik yayın 

yapma eğitimi (yazarlık, editörlük vb.) -

Akademik yabancı dil eğitimi (İngilizce, 

Almanca, Fransızca, İspanyolca, Yunanca, 

Latince, Farsça) -Pedagojik formasyon eğitimleri  

-Kişisel gelişim eğitimleri  -Finans ve para 

yönetimi eğitimleri -Endnote, Endnote x9, 

NVIVO, SPSS, env SPSS vb.-Arapça, Klasik 

Grekçe, İbranice, Süryanice, Aramice, Akkadca, 

Hititçe, gibi kadim dillerin öğretilmesi-Excel, 

Word vb. bilgisayar programları eğitimi -

Yurtdışında süryaniyat çalışmaları enstitülerine 

yönlendirici ve teşvik edici eğitimler -Diksiyon 

eğitimi -Yöneticilik eğitimi-Proje hazırlama 

eğitimi -Bilim felsefesi, paradigması ve teorileri 

alanında eğitim -Akademik yazım, sunum 

teknikleri ve hitabet eğitimi-İlk ve acil yardım ve 

arama kurtarma eğitimi-Online eğitim 

danışmanlığı -Hiyerarşik lineer modelleme 

eğitimi -Meta analizi eğitimi -Nicel araştırma 

analizi LISREL, AMOS eğitimi -Mplus istatistik 

programı eğitimi -Aile terapisi eğitimi, bütüncül 

psikoterapi eğitimi -Mobbing (işveren baskısı) 

karşı farkındalık eğitimi  -Toplam kalite ve 

kurum kültürü ve standartları eğitimi  -Teamül 

geliştirme eğitimi  -İdeal yönetişim eğitimi -

İşaret dili eğitimi  -Yabancılara Türkçe öğretimi 

eğitimi -Psikolojik danışmanlık eğitimi  -İleri 

seviyede edisyon-kritik (metin inceleme-

yayınlama) eğitimi -Çağdaş edebiyat eleştirisi  -

Temel müzik eğitimi  -Temel sanat eğitimi  -

Akademik danışmanlık eğitimi -Bilimsel 

araştırma ve yazma yöntemleri  -Etik eğitimi -

Sobiad atıf eğitimi -Online kütüphane erişim 

eğitimi -Post doktora proje yazma eğitimleri -

Zaman yönetimi -Smart pls 3 -citavi (muadilleri 

endnote, zotero, papers, mendeley)  -Maxquda ve 

turnitin kullanma eğitimi -Terapi eğitimleri -

Akdeniz arkeolojisi üzerine eğilim -Müze 

uzmanlığını; müzecilik uygulamaları, sergileme 

yöntemleri ve unsurları, sergi tasarımı gibi alan 

eğitimleri -Arkeolojik alanların ve taşınır kültür 

varlıklarının korunmasıyla ilgili arkeolojik 

kalıntıların bakım ve onarımını konu alan 

restorasyon ve konservasyon temeli eğitimi -
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-R ve stata yazılım dilinde veri analizi eğitimi -

Yazarlar ve editörler eğitimi -Proje başvuru 

eğitimi  -İnsansız hava aracı (iha-0) ticari pilot 

eğitimi -Bilgisayarlı muhasebe sertifikası  -Yerel 

yönetimler teknik eğitim  -Yönetişim, yönetim ve 

katılımcılık, koleksiyon yönetimi, sergi 

geliştirme, toplumda müzenin rolü, yeni müze 

ziyaretçilerine erişim eğitimi -Kurumsal kimlik, 

halkla ilişkiler ve protokol kuralları, iş ahlakı ve 

etik eğilimi, bilişim suçları, 657 sayılı devlet 

memurları kanunu ve mobbing eğitimi -Resmi 

yazışma kuralları eğitimi -Koha otomasyon 

sistemi ve kütüphanecilik eğitimi -Kbs, taşınır 

taşınmaz mal yönetmeliği, arşiv uygulama ve 

standart dosyalama,  mali mevzuat eğitimi -

Mimari restorasyon uygulamaları eğitimi -

Akkadca eğitimi -Çizim ve arazi ile ilgili 

eğilimler  -Deneysel arkeolojik çalışma metotları 

ve uygulamaları eğitimi  -Biyolojik, antropolojik 

analiz yöntemleri eğitimi  -Toplam kalite 

yönetimi eğitimi  -Araştırma ve geliştirme 

eğitimi -Dağcılık-tırmanıcı eğitimi -El sanatları 

eğitimi  -Futbol, yüzme eğitimi -Ağaç aşılama 

eğitimi -Cevher-i meknun okumaları eğitimi -

Icdl uluslararası bilgisayar sürücüsü eğitimi 

Eğiticilerin eğitimi -Mevzuat ve yönetmelik 

eğitimi   -Eğitimde program geliştirme eğitimi -

Eğitimde ölçme ve değerlendirme eğitimi -

Mimari çizimler için bilgisayar programları 

photoshop ve aotucad eğitimi -İş uyumu eğitimi -

Öğretim elemanlarına hazırlayıcı eğitim/ hizmet 

içi eğitim -Personellerin hak ve görevleri eğitimi 

-Hızlı düşünme ve karar verebilme eğitimi -

Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık -Kişisel 

gelişim eğitimleri -Zaman yönetimi eğitimi -

Planlama ve organizasyon yapabilme eğitimi -

Tarım ve doğal üretim eğitimleri -Tahkik eğitimi 

-Numismatik eğitimi  -Akademik yazımın 

geliştirilmesine yönelik eğitimler -Tarih 

alanındaki dergilerin tarandıkları indekslerin 

tanıtımı  -Çivi yazısı eğitimi -Etkili öğretme ve 

öğrenme teknikleri eğitimi -İş ahlakı eğitimleri -

Müzikal enstrümanlar eğitimi  -İngilizce 

akademik makale yazma eğitimi  -Bilgisayar 

programcılığı eğitimi -Çeviri teknikleri eğitimi -

El yazmaları tahkiki eğitimi -Profesyonel tez 

yazım teknikleri eğitimi -Dil öğretiminde metot 

ve teknikler eğitimi -Eğitim psikolojisi eğitimi -

Akademik araştırma ve yazım yöntem ve 

teknikleri eğitimi -Eğitimde bilgisayar ve sosyal 

medya kullanımı eğitimi -Eğitim teknolojileri 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 -Almanca, İngilizce, Farsça, Kürtçe, Süryanice 

dil eğitimi -Mental aritmetik eğitmen eğitimi -

Data danışmanlık eğitimi -Tezhib sanatı eğitimi -

Çinicilik ve boyamacılık eğitimi  -Gümüş 

kuyumculuk eğitimi -Takı tasarımı ve üretimi 

eğitimi -Ahşap ve cam boyama eğitimi -Ebru 

eğitimi -Takıda mineleme eğitimi -İletişim 

becerileri eğitimi -Madde kullanımı ve 

bağımlılığı ile mücadele eğitimi -an 

anthropological film-making workshop eğitimi -

Grafik programlarının kullanımı eğitimi -İfa 

fantastik film atölyesi eğitimi -İngiliz dili ve 

edebiyatı eğitimi -Stilistik ve moda tasarımı 

eğitimi -Karakter tasarımı eğitimi -Maket needle 

felting: creation of characters with needle and 

thread -Tenis belgesi -Temel yaratıcı drama 

eğitimi -İnsan hakları sertifikası -Dış kalıp 

teknikleri eğitimi -Stop motion animasyon 

teknikleri eğitimi Video kurgu eğitimi -Dijital 

grafik tasarım ve hareketli tasarım programları 

eğitimi (photoshop, ıllustrator, premiere) -

-Sanat ve teknoloji, blokzincir, nft’ler, sanatta 

dijitalleşme, sanat ekonomisi ve finans alanlarda 

eğitimler -Yurt dışında sanat alanıyla ilgili post 

doktora çalışmaları eğitimi -Müzik teorisi eğitimi 

-Piyano eğitimi -Sorani, Zazaki, İngilizce, 

Fransızca, İtalyanca, Laponca, Korece dil eğitimi  

-Diksiyon eğitimi -Liderlik ve yöneticilik eğitimi 

-Resim okuma ve üslup tarihi eğitimi -Sanat 

terapisi eğitimi -Yapay zekâ alanında eğitim  -

Robotik kodlama eğitim -Nitel veri analiz 

programları (eNVIVO vb.) eğitimi -Kamera, 

kurgu-montaj, ışık ve ses uygulamalarıyla ilgili 

eğitimler  -Bitki ressamlığı eğitimi -Bahçe tarımı 

eğitimi -Bilgisayar destekli tasarım programları 

eğitimi -Maya, z-brush, 3ds max gibi üç boyutlu 

dijital tasarım programı eğitimi -3 boyutlu printer 

teknolojileri eğitimi -Malzeme teknolojileri 

(heykelde yeni malzemeler) eğitimi -Proje 

yönetimi, hazırlama eğitimi -Çizim/ bilgisayar 

programları eğitimi -Akademik yazım eğitimi 
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Betreuer eğitimi (ilkyardım eğitimi dahil) -

Dağcılık eğitimi -Nefes teknikleri eğitimi -Kuş 

gözlemciliği eğitimi  -Kung fu eğitimi  -Tersine 

mühendislik (yazmak için okuma, hikayeler 

nereden geliyor) eğitimi -Cilt teknikleri eğitimi  -

Desen/resim eğitimi -Piyano eğitimi -Yaratıcı 

yazarlık eğitimi -Sinema tarihi eğitimi -Sanat 

eğitimi 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 -Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri 

eğitimi -AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi 

eğitimi -İnsan kaynakları yönetimi eğitimi -

Girişimcilik eğitimi -Ibm, SPSS, statistics ile 

istatistiksel analiz eğitimi -Ekonometri 

uygulamaları eğitimi -Müzakerecilik ve 

arabulucuk eğitimi  -Proje hazırlama eğitimi -

İleri seviye İngilizce öğretme metodu eğitimi -

İleri zaman serileri analizi eğitimi -Doğrusal 

olmayan zaman serileri analizi eğitimi -Panel 

veri analizi eğitimi 

SMARTPLS, NVIVO, ENDNOT ile veri analizi  

-LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi   -İçerik 

analizi  -MATLAB   -Robotik kodlama  -Aile 

danışmanlığı  -Nicel ve nitel araştırma 

yöntemleri  -Proje hazırlama -El yazması Arapça 

eserlerin okunması analizi  -Ekonometri üzerine 

eğitimleri -İleri ekonometrik yöntemler  -Sosyal 

bilimlerde uygulamalı nicel veri analizi (SPSS, 

AMOS)  -Stres yönetimi  

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 -Arapça dil eğitimi -İsam araştırmacı yetiştirme 

projesi (ayp) eğitimi   -İleri düzey İngilizce 

eğitimi -Osmanlı kadı sicilleri, divani ve siyakat 

eğitimi -Sosyal ağlar analizi ve python eğitimi -

Osmanlı Türkçesi eğitimi -Diksiyon eğitimi  -

Klasik Türk musikisi eğitimi -İbranice eğitimi -

Fransızca eğitimi 

Güncel felsefi problemler üzerine eğitimler -

Temel programlama dilleri eğitimi -Javascript 

eğitimi -Yazma eser tahkiki eğitimi -Proje yazma 

ve hazırlama eğitimi -Akademik teşvik, makale, 

dergi, indeks üzerine bilgilendirme eğitimi  -

Akademik writing eğitimi  -Uluslararası arama 

motorları ve bu motorlarda research yapma 

eğitimi  -Kütüphane veritabanına ulaşım ve 

kullanım eğitimi -Personellere aidiyet 

duygusunun gelişmesine yönelik eğitim -İşyeri 

sağlığı ve güvenliği kapsamında uygulamalı ve 

teorik eğitim -Kalite yönetim sistemi üzerine 

eğitim -EBYS, ek ders otomasyon sistemi, 

personel özlük işlemleri sistem eğitimi  -Yabancı 

uyruklu öğretim elamanların yönelik Türkçe dil 

eğitimi -Güncel teknolojilerin kullanımına 

yönelik eğitimler - %100 arapça ya da başka bir 

dilde eğitim veren fakülte personelinin dil 

gelişimi için yurtiçi ve yurtdışı eğitimleri 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

  -İnceleme ve soruşturma teknikleri eğitimi -

Uluslararası yayın yapma teknikleri eğitimi -
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Ölçme ve değerlendirme modelleri eğitimi -Proje 

döngüsü yönetimi eğitimi -EBYS kullanımı 

eğitimi -Yönetici görev ve sorumlulukları eğitimi 

-Norm kadro meselesine yönelik bilgilendirme 

eğitimi -Öğretim elemanlarına yönelik hizmet içi 

eğitim -Memur, güvenlik ve temizlik 

görevlilerinin e hizmet içi eğitim -Yök’ün 

tavsiye ettiği çeşitli güncel eğitimler 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTEİ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 -Nitelikli makale yazma makale yazarken 

kullanılan programların eğitimi  -İstatistik 

programı eğitimi -Genç istihdamının teşviki için 

teknik destek eğitimi  -Toplam kalite yönetimi ve 

verimlilik eğitimi -Malzeme güvenlik bilgi formu  

-Atık yönetimi  -E -ticaret ve dijital pazarlama 

eğitimi -Girişimcilik -Deney laboratuvarları için 

metot eğitimi -Ticaret ve dijital pazarlama 

eğitimi   -Yön ve ölçüm belirsizliği eğitimi -TSE 

EN ISO 17025:2017 eğitimi  -Deney 

laboratuvarları için risk analiz eğitimi  (ISO 

31000:2018)  -Yökak kurumsal dış değerlendirici 

eğitimi -TÜBİTAK ARDEB 1001 proje yazma 

eğitimi -Türkiye'de mesleki teknik eğitimin 

geliştirilmesi projesi  -Mesleki teknik eğitim 

kalitesinin geliştirilmesi  -Okul öncesi eğitimin 

güçlendirilmesi projesi  -TÜBİTAK -enzim 

saflaştırma eğitimi -TÜBİTAK -doğa eğitimi -

İngilizce dil eğitimi -Hücre kültürü eğitimi -

Deney hayvanları laboratuvarı eğitimi -Kan nakli 

(cross matching ve hıv testi) eğitimi -Biyokimya 

laboratuvar cihazları eğitimi -Tıbbi biyokimyasal 

test cihazı eğitimi -Kan sayımı, hormon analizi, 

koagülasyon cihazı eğitimleri -Microsoft Office 

eğitimi -SPSS eğtimi -E -views eğitimi -Sağlık 

yönetiminde mesleki uyum ve kariyer zirvesi 

eğitimi -Hitabet eğitimi -Stratejik yönetim 

sistemleri eğitimi -Profesyonel iş mülakat 

teknikleri eğitimi -Etkili insan, algı psikolojisi 

eğitimleri, -Kişisel gelişim, beden dili, iletişim 

dili eğitimi -Stres yönetimi eğitimi 

 -Zaman yönetimi eğitimi  -İçsel liderlik, lider 

olma sanatı, etkili lider modeli, girişimcilik 

eğitimleri  -Sağlık yönetiminde inovasyon ve 

sinerji eğitimi -Klinik pilates (bctyex3ibciinal) 

eğitimi -Kupa terapi (hacamat) eğitimi -

Hirudotcrapi eğitimi -İş sağlığı ve güvenliği 

eğitimi -Endnote x9, Endnote eğitimi -Kadın 

sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon -ARDEB 

 -Simülasyon cihazı ve eğitimi  -Nitel ve nicel 

araştırma yöntemleri eğitimi  -İleri yaşam desteği 

kursalar -Nrp eğitimleri  -Laboratuvar cihaz 

eğitimleri -Uygulamalı proje yazma eğitimi -

Destek projeleri hakkında uygulamalı eğitim -

Proje yazma ve hazırlama eğitimi -İlk ve acil 

yardım eğitimi (uygulamalı) -Deney hayvanları 

eğitimi (uygulamalı) -Genel idari konular ve 

davranış eğitimleri -Makale yazım teknikleri 

eğitimi -NVIVO, maxqda SPSS smart pis 

programları eğitimleri -Stres ve zaman yönetimi 

eğitimi -Etkili iletişim kurma -Nitelikli bilimsel 

makale hazırlama ve yayınlama eğitimi -

Konuşmaya yönelik İngilizce eğitimi -Yenidoğan 

resüsitasyonu eğitimi -Yetişkin resüsit eğitimi -

İngilizce makale yazma teknikleri eğitimi 
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proje yazma eğitimi -Cinsel sağılık üreme 

sağılığı eğitimi -Erken yaşta evlilikler eğitimi -

İlk yardım eğitimi -Deney hayvanları kullanım 

sertifikası -NVIVO eğitimi  -Veri tabanları 

tarama yapma eğitimi  -Nitel veri toplama ve 

analiz metodları eğitimi  -Akademik yazım 

eğitimi  -Yayın yapma süreçleri eğitimi  -

Akademik İngilizce yazma eğitimi  -Makale 

yazım teknikleri eğitimi 

TURİZM FAKÜLTESİ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

-Profesyonel aşçılık eğitimi -Gıda ve hijyen 

eğitimi -İş sağlığı ve güvenliği eğitimi -

Bilgisayar destekli nicel veri analizi -Moleküler 

gastronomi eğitimi  -Deniz ürünleri uzmanlığı 

eğitimi -İngilizce dil eğitimi  -Bilgisayar 

kullanma eğitim  -İthalat ihracat eğitim 

sertifikası  -ISO 9001 kalite yönetim sistemi 

eğitimi  -Ohsas 18001 sertifikası -Espresso 

(workshop) mutfak sanatları eğitimi -Yemek 

fotoğrafçılığı -Yenilikçi ve uygulanabilir projeler 

hazırlama ve sürdürülebilir ar-ge farkındalığı 

eğitimi -Soğuk kahve (workshop) mutfak 

sanatları eğitimi -Doyuran kareler fotoğrafçılık 

kursu -ARDEB 1001 çevrim içi proje yazma 

eğitimi -Proje döngü yönetimi -Ekonomik analiz 

acil durum planlaması sunum teknikleri eğitimi -

İlk yardım eğitimi -Eğiticilerin eğitimi -

EBSCOhost databases and services training -

Akınsoft wolvox -İstatistiksel paket veri analizi 

eğitimi -Hijyen ve sanitasyon -Nitel araştırma ve 

nitel veri analizi -Japon mutfağı eğitimi -İçecek 

bilgisi -Bilimsel araştırma ve raporlama -Proje 

hazırlama -ISO 22000 gıda güvenliği standardı -

Haccp/tehlike analizi eğitimi -Barista ve kahve 

kültürü eğitimi -Pasta ve ekmekçilik -Vücut dili 

(sahne yönetimi, yemek programı sunuculuğu) 

eğitimi -Mootlak yapım -Girişimcilik -Menü 

grafik tasarım/ftp dijital -Temel mutfak eğitimi  -

İleri düzey yapısal eşitlik uygulamaları -Eturizm 

-İletişim perspektifleri eğitimi -Osmanlı dönemi 

eğitim yapıları/ medreseler -Neolitik dönemde 

son gelişmeler/göbekli tepe -1915 olayları -

Halkla ilişkiler ve iletişim -Çanakkale Gelibolu 

ve tarihi milli park -Yemek pişirme kursu -Video 

düzenleme kursu -Dalgıçlık cmas/tssf eğitimi 

 

 

 -Yemek fotoğrafçılığı -Yemek stilistliği  -

Profesyonel barista eğitimi  -lying chef eğitimi -

Smartpls ile nicel veri analizi eğitimi -İş sağlığı 

ve güvenliği eğitimi -İleri laboratuvar 

uygulamalarına yönelik uygulamalı real time pcr 

analizi -Uygulamalı hplc ile mikotoksin eğitimi  -

Uygulamalı lc/ms-ms,  gcms cihaz eğitimi  -

Kurumsallaşma ve kalite kültürü eğitimi -Proje 

hazırlama eğitimi  -Akademik yazım stilleri 

geliştirme eğitimi -İleri seviye İngilizce eğitimi -

Gıdalarda duyusal analiz eğitimi -Gıda analizi ve 

laboratuvar teknikleri -İlk yardım eğitimi -Nitel 

veri analizi ve paket programlarının kullanımı 

maxqda, smartpls, r istatistiksel analiz programı, 

lexsimancer, NVIVO, akınsoft, volvox, diction 

ve vosviewer eğitimi -Arapça dil eğitimi -

Akademik yazma becerileri istatistiksel analiz 

eğitimi -Zaman yönetimi eğitimi -Etkili iletişim 

teknikleri ve problem çözme -Kalite yönetim 

sistemleri ve akreditasyon -Ulusal ve uluslararası 

proje yazım eğitimleri -Proje döngüsü eğitimi -

Eko-turizm eğitimi -Sürdürülebilir tarım eğitimi -

Modern istatistik paket programları eğitimi -

Bilgisayar programlama dilleri (tercihen python, 

java, javascript, c/c++) 
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DEVLET KONSERVATUARI 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 -Otomasyon eğitimi -End note x9 eğitimi -Film 

yapım yöntemleri eğitimi -Ses kayıt sistemleri 

eğitimi -Yabancı dil -İngilizce eğitimi -

Psikanalize giriş eğitimi 

 -Enstrüman tamir ve bakımı eğitimi -Endnote, 

zotero vb. akademik atıf programları eğitimi -Ses 

teknolojileri eğitimi -Sosyal bilimlerde dijital 

yöntemler: çevrimiçi araştırma eğitimi -

Kurumsal iletişim eğitimi 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 -Farsça eğitimi -Dergi araştırma, atıf konularını 

içeren seminer  -Bolonya süreçleri konulu 

seminer -Yükseköğretimde ölçme-değerlendirme 

eğitimi -Sınıf yönetimi -Zor insanlarla başa 

çıkma sanatı eğitimi -Etkili ve güzel konuşma 

sanatı eğitimi -İnsan tanıma sanatı eğitimi -Satış 

ve pazarlama süreçlerinde etkin yönetim eğitimi -

Etkin iletişim becerileri eğitimi -ISO 9001 kalite 

yönetim sistemi -ISO 14001 yönetim sistemleri -

ISO 18001 iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri -

Resmi yazışma kuralları ve hitabet sanatı eğitimi 

-ISO 17024 personel akreditasyonu 

belgelendirme eğitimi -Eğitimde proje yönetimi 

eğitimi -Temel bilgisayar becerileri ve 

işletmenlik kursu -Bilgisayar operatörlüğü 

sertifikası  -Yönetime dönük liderlik eğitimi -

Karadeniz bölgesel eğitim geliştirme sertifikası -

Bilardo yardımcı antrenörlük sertifikası  -

Yabancı dil yazılımı kullanım sertifikası  -Soru 

hazırlama teknikleri ve soru yazma sertifikası -

Topluluk önünde konuşma ve hitabet sanatı -ISO 

22000 gıda güvenliği eğitimi 

 -Ders içeriği ve bilgi paketi hazırlama 

konusunda eğitim -Psikolojik rahatsızlıkları 

bulunan öğrencilere rehberlik etme eğitimleri  -

Okul yönetimine yönelik eğitimler -Sanatsal ve 

sportif eğitimler  -Sscı uluslararası dergi 

araştırma, dergi seçimi, başvuru süreci eğitimi -

Yöneticilere kurumsal yönetim ve aidiyet eğitimi 

MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 -İş güvenlik uzmanlığı  -Bilirkişilik temel 

eğitimi  -Mesleki yeterlilik değerlendirme eğitimi 

-İlk yardımcı eğitimi  -İhale uygulamaları ve 

kontrollük hizmeti eğitimi -İdecad yazılımı 

(mimari ve statik proje hazırlama)  -Hakediş ve 

yaklaşık maliyet hazırlama (oska yazılımı) 

eğitimi -Spk (gayrimenkul değerleme lisansı) 

eğitimi -Ekb lisansı (enerji kimlik belgesi lisansı) 

eğitimi -Autocad yazılımı (2 boyutlu çizimler)  -

Sap2000 yazılımı (statik hesap) eğitimi -Taş 

işleme eğitimi  -Erasmus proje yazım eğitimi -

Diksiyon ve hitabet eğitimi  -Microsoft office 

programları eğitimi  -Endnote, SPSS, maxqda 

 -Sketchup programı eğitimi  -Diksiyon eğitimi  -

Dekoratif sanatlar ve tasarım programı eğitimi -

Beden dili eğitimi  -Stres yönetimi eğitimi  -

Photoshop cc ile mimari görselleştirme eğitimi -

3dmax (autudesk yazılımı olan 3d modelleme) 

eğitimi -Cam yazılımları (artcam ve aspire 

programları) eğitimi -Matlab yazılımı 

(mühendislik yazılımı) eğitimi -Turnitin 

programı eğitimi -Citavi, endnote ve mendeley 

eğitimi -Proje yazım teknikleri eğitimi -Projesi 

hazırlama ve yazma eğitimi -Akademik makale 

yazım eğitimi -İletişim eğitimi -Ekonomi eğitimi 

-Psikoloji eğitimi -Satış ve pazarlama eğitimi -
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eğitimi  -Kalite kültürü ve birim öz 

değerlendirme raporu hazırlama eğitimi  -ISO 

9001 Kalite yönetim sistemleri eğitimi  -Dijital 

çağda yükseköğrenimde öğrenme ve öğretme 

eğitimi  -Her şeyin interneti eğitimi -Siber 

güvenlik eğitimi -Ağ yöneticiliği eğitimi  -

TÜBİTAK 1001/1002 projeleri eğitimi  -İş 

güvenliği işçi sağlığı eğitimi  -Daimi nezaretçilik 

eğitimi  -Metraj ve maliyet eğitimi -Bilinçli ve 

güvenli internet kullanımı semineri -Bilgisayar 

işletmenliği eğitimi -Modüler yapıda 

kazanımlara dayalı geliştirilen öğretim 

programları tanıtımı eğitimi -Eğitimde teknoloji 

kullanımı eğitimi  -Plastik işleme uygulamaları 

eğitimi  -Cnc dik işlem kursu -Veri bilimi  -

Makine öğrenmesi  -Derin öğrenme eğitimi -

Sezgisel yöntemler eğitimi -İleri programlama 

teknikleri eğitimi -Veri madenciliği eğitimi -Güç 

elektroniği eğitimi -Asenkron ve senkron 

makinalar eğitimi -Enerji iletim ve dağıtım 

hatları eğitimi -Aktif güç filtreleri eğitimi -

Programlanabilir lojik kontrol (plc) eğitimi -

Bilgisayar operatörlüğü eğitimi -Arapça dil 

eğitimi   -Şippoyaki takı yapma sanatı eğitimi 

İleri seviye ingilizce eğitimi  -Erasmus +ka2 

proje yazma eğitimi -Proje yönetimi eğitimi -

Etkin liderlik ve yöneticilik eğitimi  -Etkili 

sunum teknikleri eğitimi -Yapay zeka eğitimi  -

Sijital pazarlama eğitimi -Block chain eğitimi -

Siber güvenlik (defansif ve ofansif) eğitimi -İleri 

bilgisayar ağları ve cisco eğitimi -İleri robotik 

kodlama eğitimi -İleri görüntü işleme eğitimi -

Smart grid (akıllı şebekeler) eğitimi -Renewable 

energy (yenilenebilir enerji) eğitimi -Solar 

energy (güneş enerjisi) eğitimi -Electric drives 

(elektrik sürücüler) eğitimi -Öğrenci sstaj/sigorta 

girişleri ile ilgili eğitimi -E-bildirge/kbs eğitimi 

NUSAYBİN MESLEK YÜKSEKOKULU 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 -Çocuklara yabancı dil (ingilizce) eğitimi  -

Materyal geliştirme, eğitimi -Teknolojinin 

yabancı dil eğitimine entegrasyonu, artırılmış ve 

sanal gerçeklik ile ingilizce öğretimi -Diksiyon, 

hitabet, etkili iletişim eğitimi  -İngilizce dil 

eğitimi  -Nitel ve nicel araştırma yapma eğitimi -

Etkili sunum teknikleri eğitimi -Müşteri ilişkileri 

yönetimi eğitimi -İşe alım ve mülakat teknikleri 

eğitimi -İkna kabiliyeti eğitimi -Etkin yöneticilik 

ve liderlik eğitimi  -Bankalarda kredi yönetimi 

eğitimi -Dijital bankacılık, bireysel bankacılık 

uygulamaları ticari bankacılık uygulamaları 

eğitimi  -Satış ve pazarlama eğitimi -Temel 

bankacılık eğitimi -Dış ticaret işlemleri ve 

finansmanı eğitimi 

 -Kişisel gelişim eğitimi  -Hibrit eğitimde etkin 

ders anlatımı eğitimi -Sanal ortamlarda sınıf 

yönetimi eğitimi -Teknolojinin doğru kullanımı 

ve dijital ayakizi eğitimi -SPSS, NVIVO, mixed 

method research metodolojisi (karma yöntem) 

eğitimi -Yabancı dil eğitimleri; İngilizce, Farsça, 

Kürtçe, Arapça -Bilgisayar programları (word, 

excel, powerpoint) eğitimi -Sosyal ve doğal 

çevre ile ilgili eğitimler -Proje hazırlama eğitimi 

-Makale ve bilimsel eser hazırlama eğitimi -

Etkin memurluk eğitimleri (resmi yazı yazma 

vb.) -Memurların eş ve çocuklarına yönelik 

eğitimler ve kurslar -Öğrenci staj ve staj işlemleri 

(staj sgk girişleri, vb.) eğitimi -Mali mevzuatlar 

eğitimi -Personel özlük işleri -İlk yardım eğitimi 

ÖMERLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 -Yazı yazma atölyesi  -Adragoji eğitim  -Ceza 

muhakemeleri uzlaştırmacı eğitimi  -Lider 

(yöneticilik) eğitimi  -Hızlı okuma tekniği 

 -Eğitim ve öğretim metotları  -Ölçme ve 

değerlendirme  -Proje yazma eğitimi  -İstatistik 

programları kullanma eğitimi  -Nitel ve nicel 

araştırma yöntemleri 
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SAVUR MESLEK YÜKSEKOKULU 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

Coğrafi bilgi sistemi uzmanlığı eğitimi  -İş yeri 

güvenliği ve sağlığı uzmanlığı eğitimi  -Netcad 

programı netpro yol bilgisi eğitimi  -Orta düzey 

SPSS analiz ve akademik raporlama eğitimi  -

Etkili sunum teknikleri eğitimi  -Diksiyon 

eğitimi  -Girişimcilik eğitimi  -Bir meslek olarak 

akademisyenlik eğitimi  -Aile eğitim programı -

Özel eğitim uygulamaları -Yabancı dil eğitimi  -

Bankacılık temel eğitimi  -Müşteri ilişkileri 

yönetimi eğitimi  -Satış teknikleri -Arcgıs 10.3 

eğitim kursu  

-Uzaktan algılama ile ilgili eğitim  -Elektronik 

belge yönetim sistemi (EBYS) modülleri eğitimi 

-Akademik yayın hazırlama (SSCI, SCI ve AHCI 

gibi) eğitimi -Çevrimiçi sunum becerileri eğitimi 

-Etkili zaman yönetimi eğitimi  -Proje yazma 

kursu -Yabancı dil (İngilizce) eğitimi -Aile 

danışmanlığı eğitimi -CITAVI, MENDELEY, 

ZOTERO eğitimleri -Ekonomik paket 

programları (e-view, stata) eğitimleri -ARC. GIS 

eğitimi -CBS eğitimi 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 -Etik yeni program anlayışında ölçme 

değerlendirme, -Sınıf yönetimi ve zaman 

yöntemi eğitimi -Öğretim programlarının 

felsefesi yaklaşımı ve temelleri çalıştayı -

Motorlu taşıt sürücüleri sınav sorumlusu 

yetiştirme kursu -Eğitimde teknoloji kullanım 

kursu -Tarımsal sanayi eylem planı projesi 

mentörlük programı  -Tesis, hasta ve çalışan 

güvenliği eğitimi -Hasta hakları birim sorumlusu 

eğitimi -Acil serviste intihar girişimlerine 

psikososyal destek ve müdahale eğitimi -Bilişsel 

davranışçı terapi kuramsal eğitimi -Deney 

hayvanları kullanımı eğitimi -Anne sütü ve 

önemi eğitimi -Anne baba çocuk gelişimi eğitimi 

-Erken çocukluk döneminde sanat eğitimi -Oyun 

ve masal terapisi uygulayıcısı eğitimi -Okul 

öncesi çocuklarda davranış gelişimi eğitimi  -

Okul öncesinde eğitim ortamlarının 

düzenlenmesi eğitimi -Eğitim yönetimi semineri 

-Özel yetenekli destek eğitim -Soruşturma 

teknikleri kursu -Açık uçlu soru yazma ve ölçme 

değerlendirme teknikleri semineri -Nitel 

araştırma teknikleri eğitimi -Drama eğitimi -

Aktif ve öğretme teknikleri -Aile eğitimi -

Bilimsel proje hazırlama eğitimi -Çocuk müzik 

eğitimi -Eşitlik modeli -Aile danışmanlığı eğitimi 

-Bilimsel makale yazım teknikleri, yayına 

hazırlama ve değerlendirme eğitimi -Yabancı dil 

eğitimi (İngilizce) -Çocuk hakları çalıştayı -SPSS 

eğitimi -Rsidea görsel programlama ve algoritma 

eğilimi -Diksiyon eğitimi -Endnot eğitimi -

Moleküler tabanlı analiz yöntemleri kursları -

Tiyatro kursu -Biyokimya laboratuvarında 

 -Web tasarım ile kodlama  -Bilişsel davranışçı 

terapi eğitimi -Süpervizörlük eğitimi -Çocuk 

gelişimi alanında eğitimler -Okul öncesi eğitim -

Diksiyon eğitimi -Davranış yönetimi -SPSS veri 

analizi -NVIVO programı kullanımı -Yapısal 

eşitlik modeli eğitimi -İçerik analizi eğitimi -

Proje hazırlama ve yazma eğitimi -Uzaktan 

eğitimde ölçme değerlendirme eğitimi -Etkin 

sunum teknikleri eğitimi -Bireysel iletişim 

becerileri eğitimi -Proje oluşturma eğitimi -

Yönetici eğitimleri -Yurtdışı çalışmalar 

yapabilmek için bilgilendirici eğitimler -

İşbirliğine dayalı çalışma ile ilgili eğitimler 
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hemogram, biyokimya -nefolometre cihazı 

kullanım sertifikası -Bilgisayar sertifikası -Etkili 

iletişim stratejisi ve beden dili -Satış ve 

pazarlama teknikler -Laboratuvar uzmanlığı -gc-

mş, ıcp-mş, hplc cihaz eğitimleri -Kalite kontrol 

eğitimi 

KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 -Aktif öğrenme semineri -Yabancı dil (ingilizce)  

-Milli eğitim mevzuatı -Temel SPSS paket 

programı -Sosyal bilimlerde nitel araştırma 

yöntemleri -Sosyal bilimlerde nicel araştırma 

yöntemleri  -Yapısal eşitlik modellemesi 

yöntemleri eğitimi  -Panel veri ve zaman 

serilerinde güncel teknikler  -Finansal zaman 

serilerinde ileri analizler 

 -İngilizce eğitimi  -Nicel araştırma analizi 

(SPSS, LISREL, AMOS) eğitimi  -Nitel 

araştırma yöntemleri eğitimi  -Karma yöntem 

araştırmaları eğitimi  -SMARTPLS ile veri 

analizi eğitimi  -Yapısal eşitlik modellemesi 

eğitimi  -İçerik analizi eğitimi -Kariyer 

planlamaya yönelik eğitimler  

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 -Gc-ms, ıcp-ms, hplc cihaz eğitimleri -Proje 

hazırlama eğitimleri 

 -İngilizce dil eğitimi -Kalite kontrol eğitimi -Gc-

msqp-2020 ve cıc-fd kullanıcı eğitimi -Waters 

hplc ve empower yazılım eğitimi -Gıdaların 

kontrolü ve araştırılmasına yönelik analizlerin 

eğilimi eğitimi -TSE EN ISO 17025:2017 eğitimi 

-Deney laboratuvarları için risk analiz eğitimi  -

Deney laboratuvarları için melcl validayon; 

vcrifikasyon ve ölçüm belirsizliği eğitimi 

 

Proje oluşturma eğilimleri -Yurtdışı çalışmalar 

için bilgilendirici eğitimler -İşbirliğine dayalı 

çalışmalar ile ilgili eğitimler -İletişim becerileri 

eğitimi -Stresle başa çıkma yolları eğitimi -Etkili 

yöneticilik eğitimi -SPSS istatistiksel veri analizi 

eğitimi -MATLAB çok paradigmalı sayısal 

hesaplama yöntemi kullanımı eğitimi -İleri 

düzeyde endnote kullanımı -Mikrobiyolojik 

analizler ve hücre kültürü eğitimleri -Deney 

hayvanları kullanımına yönelik eğilimler -İş 

güvenliği ve sağlığı eğitimleri -Aşı çalışmaları, 

genetik çalışmalar gibi mesleki eğitimler -Öfke 

kontrolü,  diksiyon eğitimleri -İngilizce dile 

eğitimi -Kimyasal uv spektrofotometre eğitimi -

Kimyasal analizlerle ilgili gerekli eğitimler 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

-Drama eğitimi -Aktif öğrenme ve öğretme 

teknikleri eğitimi -Aile eğitimi 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 

 -İngilizce dil eğitimi  -Diksiyon eğitimi  -İşaret 

dili eğitimi 

PROJE KOORDİNASYON OFİSİ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

-Sosyal girişimcilik eğitmen eğitimi -Yaratıcı 

girişimcilik  -Uygulamalı girişimcilik  -

Girişimcilik ve yenilikçilik  -Temel iş sağlığı ve 

güvenliği  -ISO 22000:2005 gıda güvenliği 

yönetim sistemi -ISO 9001:2015 Kalite yönetim 

sistemi -Almanca, Fransızca, İngilizce -İlk 

yardım  -Proje yazma  -Etkili konuşma teknikleri 

-Tasarım odaklı düşünce  -Sıfır atık, tasarruf ve 

sürdürülebilir yaşam -Yeşil girişimcilik -

Girişimciler için finansal okuryazarlık -Fikri 

sınai mülkiyet hakları farkındalık -Blockchain 

okuryazarlığı -Proje döngü yönetimi -Ekonomik 

analiz acil durum planlaması sunum teknikleri -

Gıda güvenliği ve HACCP -Organik tarım 

sertifikasyonu -Helal gıda sertifikasyonu -

Eğiticilerin kümelenme eğitimi 

Erasmus+ ka1, ka2, ka3 proje yazma -Proje 

yönetimi metodolojisi  (PMI) -Proje yazma 

eğitimleri  -Liderlik ve yöneticilik eğitimleri  -

İngilizce ve Arapça  -İleri seviye excel kullanma   

-SPSS -EBYS etkin kullanma -İleri seviye iş 

modeli geliştirme  -Tasarım odaklı düşünme 

metodolojisi  -Teknoloji transfer profesyonelleri  

(rttp) -Şirketleşme -Fikri sınai ve mülkiyet 

hakları -Zaman yönetimi  -Etkili iletişim 

teknikleri ve problem çözme  -Kalite yönetim 

sistemleri ve akreditasyon -Kurumsallaşma ve 

kalite kültürü -Yurtiçi ve dışı fonlara ve 

programlara proje hazırlama  
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Ek 9: Alınan ve İhtiyaç Duyulan Eğitimler (İdari Birimler) 

GENEL SEKRETERLİK 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

Bilgisayar işletmeni eğitimi -Uzlaştırma eğitim 

belgesi -Eğitici sertifikası -Kürtçe eğitimi - Word 

ve Excel eğitimi -Mevzuat eğitimi -Resmi yazı usul 

ve esasları eğitimi 

Yöneticilik eğitimi - SPSS programı eğitimi- 

Taşınır kayıt kontrol ile ilgili eğitim - Mali 

mevzuat eğitimi- Avrupa ve Amerikan 

üniversiteleri idari ve akademik işleyiş örnekleri 

eğitimi,- İşçilere yönelik hizmet içi temizlik ve 

mevzuat eğitimi- İşçilere yönelik diksiyon 

eğitimi- Resmi yazı yazma usul ve esasları 

eğitimi- Personellere yönelik görev ve 

sorumluluk eğitimi- Personellere yönelik, 

bilgisayar kullanımı, Word, Excel ve 

Powerpoint eğitim -Yabancı dil eğitimi -Farklı 

üniversitelerdeki iş akışı işleyişini öğrenmeleri 

için bir hafta süreyle, farklı üniversitelere 

görevlendirme yapılması- Belirli periyotlarla 

personele motivasyon etkinlikleri yapılması 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

Microsoft sistem uzmanlığı eğitimi- Proje yazma 

uzmanlığı eğitimi -Siber güvenlik eğitimi -ISO 

2700l-2013 eğitimi -Elektronik belge yönetim 

sistemi yöneticiliği eğitimi -TSE ISO/IEC 27001: 

2013 bilgi güvenliği yönetim sistemi temel eğitimi 

-Siber olaylara müdahale, bilişim hukuku ve sızma 

testleri eğitimi- Kurum içi hizmet eğitimi - 

Microsoft net programcılık eğitimi -Transmisyon 

ve bilişim ağları eğitimleri 

Network ve bilişim altyapısı eğitimi- Bilgi 

teknolojileri, donamım ve teknik arızalar 

eğitimi- Güvenlik kameraları eğitimi- 

Programcılık ve yazılım eğitimi- Mesleki 

mevzuat eğitimi- Uygulamalı web geliştirme 

eğitimi- Dâhili telefon santralleri ile ilgili eğitim 

- Davranışsal, grup çalışması ve yönetsel 

alanlarla ilgili eğitim- Ofis programları eğitimi - 

Resmi yazışma kuralları eğitimi- Donanım ve 

İşletim sistemleri eğitimi- Sistem uzmanlığı ve 

yöneticiliği eğitimi - Siber güvenlik eğitimi- 

Temel linux eğitimi - Sosyal medya uzmanlığı 

eğitimi- Kurumsal iletişim, dijital pazarlama 

teknikleri ve marka yönetimi eğitimi- 

Programcılık ve yapay zekâ eğitimi- Veri 

madenciliği, bitcoin ve kripto para eğitimleri- 

Nefes ve meditasyon eğitimi- Yabancı dil 

eğitimi- Mali mevzuatlar eğitimi - Adobe 

uygulamaları eğitim- Dijitalleşme ile ilgili temel 

eğitimler -EBYS, TKYS, MYS, KBS sistemleri 

eğitimi- Network ccma/ccnp eğitimi- Java 

programcılık eğitimi  

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

- Eğitimde teknoloji kullanım eğitimi- Öğretmenlik 

uygulaması danışmanlığı eğitimi - Maaş ödeme 

- Kadroya geçen sürekli işçilerin iş ve işlemleri 

ile ilgili eğitim- 657 sayılı kanun ile idari ve 
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tahakkuk işlemleri eğitimi- Yolluk ödemesi eğitimi 

 

akademik personel işleyişi hakkında eğitim- 

Personel motivasyonunu güçlendirici 

etkinlikler, geliştirici ve destekleyici eğitimler- 

Resmi yazışma esas ve usullerine ilişkin eğitim- 

Mevzuat eğitimi- Elektronik ihale uygulama 

yönetmeliği eğitimi- 2886 sayılı devlet ihale 

kanunu eğitimi- Hizmet içi eğitimler- 

Yöneticilik eğitimi- Doğrudan temin eğitimi- İş 

güvenliği ve sağlığı eğitimi- Taşınır mal 

yönetmeliği eğitimi- Tahakkuk ile ilgili eğitim 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

- Akademik dürüstlük eğitimi- Dijital küreselleşme 

ve sürdürülebilir kütüphaneler- Gelecek için 

bilginin dönüşümü eğitimi- Gelecek için bilgi, 

eğitim ve uygulama eğitimi- Akademik yayıncılıkta 

yeni trendler ve teknolojiler eğitimi- Bilgi ve belge 

yönetimi alanında mesleki eğitim- Ankos personel 

değişim programı- 4734 sayılı ihale kanunu ve 

torba yasa değişiklikleri eğitimi- Ulusal açık erişim 

eğitimi- Kütüphane bilgi belge otomasyonu 

(yordam)- Personel bilgi sistemi otomasyonu (pbs) 

-Web tasarım programı (cs3)- Microsoft Office 

(Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Access) 

eğitimi -Uluslararası değişen dünyada bilgi 

yönetimi sempozyumu -Uluslararası bilgi 

okuryazarlığı çalıştayı- Senaryo eğitimi -Mardin 

müzikleri arşivi ve laboratuvarı eğitimi -Türkiye 

nüfus ve sağlık araştırması eğitimi- Türkiye göç ve 

yerinden olmuş nüfus araştırması eğitimi- 

Arkeolojik varlıkların korunması ve kurtarılması 

eğitimi- Bilgisayar eğitimi 

- EBYS’nin kullanım eğitimi- Resmi yazışma 

esas ve usullerine ilişkin eğitim - Disiplin 

yönetmeliği eğitimi- Bilgisayar kullanımı 

eğitimi- Etkili iletişim eğitimi - Editör eğitimi- 

Yayıncılık ve süreli eğitim eğitimi- Dil eğitimi 

(ingilizce, arapça, zazaca ve soranice) - 

Kataloglama için Türkiye, dünya ve avrupa 

kütüphanelerinde staj imkanı- Bibliyografya 

eğitimi- Erasmus için idari personelin 

desteklenmesi- Kütüphane arşiv çalışmaları 

diğer kurumlardan eğitim- Psikolojik 

danışmanlık ve insan ilişkileri formatörlük 

eğitimi - Akademik dürüstlük eğitimi- Gelecek 

için bilginin dönüşümü ile ilgili eğitimler- 

Dijital küreselleşme ve sürdürülebilir 

kütüphaneler eğitimi- Mali mevzuat ve 

yönetmelikler eğitimi- Mesleki eğitimler 

 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

Kamu mali mevzuatı, resmi yazışmalar eğitimi - 

657 sayılı devlet memurları kanunu eğitimi - 

Disiplin yönetmeliği- Liderlik yönetimi -Bilgi 

işlem eğitimi -EBYS eğitimi -Bilgisayar 

programcılığı eğitimi -İş hukuku uygulamaları 

eğitimi- İletişim teknoloji ve toplum eğitimi - 

Kişisel gelişim eğitimleri- Sosyolojik davranışsal 

eğitimi- Yazılım ve teknik eğitimi- Taşınır mal 

yönetmeliği eğitimi- Uluslararası bankacılık eğitimi 

-Kambiyo eğitimi -Öğrenci işleri mevzuat 

uygulama eğitimi -Yöneticilik eğitimi -Yaşam 

koçluğu eğitimi- Futbol antrönörlüğü eğitimi -

Basketbol antrönörlüğü eğitimi -Zirai tarım ve 

Öğrenci bilgi sistemi eğitimi- Resmi yazışma 

esas ve usullerine ilişkin eğitim -Sicil işleri ile 

ilgili eğitim- Sosyal ve mali haklara ilişkin 

eğitim - Kişisel gelişim eğitimleri- Mesleki 

gelişim eğitimleri- Davranışsal ve yönetsel 

eğitimler- Mevzuat eğitimi- EBYS kullanma 

eğitimi- Obys eğitimi- Mali mevzuat eğitimi- 

Kuruma bağlılık (aidiyet) eğitimi- Motivasyon 

eğitimi- Bilgisayar programları (Word, Excel) 

kullanımı eğitimi 
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çiftçilik eğitimi - OBYS program eğitimi 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI  

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

- SGK işlemlerinin kontrol ve takibi eğitimi - 

Harcama yönetim sistemi eğitimi- Kamu 

bilgilendirme sistemi eğitimi- Say 2000 sistemi 

kurulum ve bilgilendirme eğitimi- Bilimsel 

araştırma projeleri eğitimi- Farabi, Tubitak, 

Mevlana değişim programları eğitimleri- SGK 

kanun ve uygulamaları eğitimi- Mevzuat ve 

yönetmelik eğitimi- Kamu zararı eğitimi - 

Muhasebe-finansman ön eğitimi- Yöksis sistemi 

kontrol ve takibi- E-uygulama, e- bütçe, pbys 

sistemleri kontrol ve takibi eğitimi- İdari ve 

akademik personel özlük ve mali işlemleri eğitimi -

Harcırah kanunu eğitimi- İş sağlığı ve güvenliği 

eğitimi- Bilgisayarlı muhasebe eğitimi- Bilgisayar 

eğitimi- Gazetecilik eğitimi- Kamu mali yönetimi 

harcama usulleri ve yönetim becerilerinin 

geliştirilmesi danışmanlık ve uygulama programı 

eğitimi 

Mali mevzuat eğitimi -Kamu zararlarına ilişkin 

yönetmelik eğitimi- SGK işlemlerinin kontrol 

ve takibi eğitimi- Harcama yönetim sistemi 

eğitimi- Kamu bilgilendirme sistemi eğitimi - 

Mevzuat ve yönetmelik eğitimi- Muhasebe-

finansman ön eğitimi- Yöksis sistemi kontrol ve 

takibi eğitimi-E- uygulama e- bütçe, pbyş 

işlemleri kontrol ve takibi eğitimi- İdari ve 

akademik personel özlük ve mali işlemleri 

eğitimi- İş sağlığı ve güvenliği eğitimi- Kalite 

yönetim sistemi eğitimi- KBS maaş işlemleri 

eğitimi- Döner sermaye işlemleri eğitimi- 

Merkezi harcama belgeleri yönetmeliği eğitimi- 

MYS ödemeleri eğitimi- Resmi yazışma esas ve 

usullerine ilişkin eğitim- Kamu e-uygulama 

eğitimi- Uygulamalı sgk işlemleri eğitimi- Maaş 

hesaplama işlemleri eğitimi - Diksiyon ve 

hitabet eğitimi- Arapça/Kürtçe/İngilizce dil 

eğitimi- Kişisel gelişim eğitimi- Kariyer 

eğitimleri 

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

- Liderlik ve proje eğitimi- Ölçme ve 

değerlendirme eğitimi- 1. ve 2. Kademe izcilik 

eğitimi- Afet ve acil durum eğitimi- Öğretim 

yöntem ve teknikleri eğitimi- Uluslararası proje 

döngüsü eğitimi- Aile toplum ve eğitim 

kurumlarında şiddet ve suç önleme eğitimi- Sosyal 

etkinlik planlama eğitimi- Gençlik çalıştayları 

eğitimi- Spor koordinatörlüğü ve eğitimi- Gençlik 

liderliği ve ulusal ve uluslararası kamplar eğitimi 

- 1. kademe antrenörlük (okçuluk voleybol 

atletizm) eğitimi- Sürdürülebilirlik verimlilik 

eğitimi- Sporda şiddetin önlenmesi eğitimi- Spor 

şurası Türk sporunun geliştirilmesi eğitimi -

Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması 

eğitimi- 3289 sayılı kanun bütçe muhasebat bilet 

yönetmeliği eğitimi- Doküman yönetim sistemi 

eğitimi- Okuryazarlık proje döngüsü eğitimi- Açık 

öğretim okulları eğitimi- Sınıf yönetimi eğitimi -

Aktif öğretmenlik eğitimi- Temel bilgisayar 

eğitimi- Temel İngilizce eğitimi- Satranç eğitimi 

- Nefa pro a lisans futbol eğitimi 

- Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve 

esaslar eğitimi- Yabancı dil eğitimi 

- İnovasyon ve dijital dünya eğitimi- Etkili 

konuşma ve diksiyon eğitimi- Mesleki etik ve 

davranışları eğitimi- Özlük hak ve 

sorumlulukları eğitimi- Orta düzey bilgisayar 

eğitimi - İlk ve acil yardım eğitimi- Resmi ve 

uygulamalı protokol kuralları eğitimi- Spor 

faaliyetleri içinde yüzme ve kort tenisi eğitimi- 

İzcilik ve kamp eğitimi- Davranış ve görgü 

kuralları eğitimi- Doğal afetler ile ilgili eğitim- 

Kurumsal verimlilik eğitimleri - Mevzuat ve 

yönetmelik eğitim - Spor tesisleri bakım onarım 

farkındalık eğitim  
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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

- Bilgisayar eğitimi- Yabancı dil eğitimi- 4734 

sayılı kamu ihale kanunu ve torba yasa değişikliği 

eğitimi- Genel muhasebe yönetmeliği eğitimi -

Mevzuat eğitimi- Kamu idarelerine ait taşınmazlar 

ile bu taşınmazların kaydına ilişkin yönetmeliğin 

açıklanması eğitimi- Sayıştay eğitimi- Kamu mali 

yönetimi-harcama usulleri ve yönetim becerilerinin 

geliştirilmesi eğitimi- Kesenek işlemleri, muhtasar 

ve prim hizmetleri beyannamesi, bütünleşik kamu 

mali yönetim bilişim sistemi eğitimi -Kişisel 

gelişim eğitimleri 

Kamu mali yönetim mevzuatı eğitimi -Kamu 

ihale mevzuatı eğitimi -Stratejik bütçe eğitimi- 

Performans programının hazırlanması ve 

bütçeleme eğitimi -Faaliyet raporu hazırlama 

eğitimi -Sayıştay denetimine hazırlık eğitimi- 

YÖK kanunu eğitimi -Kamuda ileri düzey 

muhasebe uygulamaları eğitimi- Mali yönetim 

araçları ile devlet muhasebesi ilişkisi eğitimi- 

Mali raporlama, kamuda mali tablo analizi ve iç 

kontrol eğitimi -Kamu idarelerinde mali durum 

ve beklentiler raporunun hazırlanması eğitimi- 

Bütçe-muhasebe mali analiz ve raporlama 

eğitimi- Yönetim ve organizasyon eğitimi- 

Rapor yazma ve sunum teknikleri eğitimi- 

Kişisel ve kurumsal gelişim eğitimi- Etkili 

iletişim eğitimi 

- İş yaşamında protokol ve görgü kuralları 

eğitimi- Diksiyon ve hitabet sanatı eğitimi 

- Beden dili ve kişisel imaj eğitimi- Nlp eğitimi- 

Zaman yönetimi eğitimi- Sıfır atık eğitimi- 

Sayıştay kanunu eğitimi- Resmi yazışma usul ve 

esasları eğitimi- Kuruma aidiyet motivasyon 

iletişim eğitimleri- Beyanname ve kesenek 

eğitimi- Kalite yönetim sistemi- Yönetim bilgi 

sistemi- Etkili iletişim becerileri- Liderlik ve 

yöneticilik eğitimi 

- Mevzuat eğitimi 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

-Bilgisayar kullanımı eğitimi- Kamu ihale eğitimi 

-Atasem ihale mevzuatı eğitim- İhale uygulamaları 

ve kontrollük hizmetleri eğitimi- E-kap eğitimi- İş 

sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimi- Bilirkişilik 

temel eğitimi -TSE eğitimleri ve ihale eğitimleri -

OSKA hakediş programı eğitimi- Yapay zeka 

eğitimi -Mimari çizim AutoCad, Sketchup eğitimi, 

-Isıtma soğutma elektrik sistemi eğitimi- Yüksek 

gerilim eğitimi 

 

Elektronik ihale eğitimi- Kişisel verileri koruma 

kanunu eğitimi- OSKA eğitimi -Sosyal güvenlik 

kurumu (e-SGK) eğitimi- Devlet entegrasyonu 

uygulamaları eğitimi -TSE eğitimi -

Akreditasyon eğitimi- Teknik Şartname 

hazırlanması ile ilgili eğitimler -Deprem, yangın 

ve salgın gibi afetler için yardım eğitimleri -

Taşınırların yönetimi ile ilgili eğitim- İstatistik 

ve enformasyon otomasyonları ile ilgili eğitim -

Protokol kuralları ile ilgili eğitim- İdari 

soruşturma ve disiplin soruşturmaları ile ilgili 

eğitim- Teknik eğitimler (elektrik, makina ve 

inşaat) -Doğrudan temin eğitimi -Proje kontrol 

eğitimi -E-ihale eğitimi- Makina teknik eğitim -

Statik ve mimari proje çizim ve kontrol eğitimi -
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Bakım onarım ile ilgili eğitimler- Elektrik 

malzemeleri üretimi yapan fabrika gezileri, 

yenilenebilir enerji, trafo ve og müdahale 

eğitimi,- Autocad eğitimi- Elektrik ag-og proje 

çizimi, güneş enerji sistemleri, kompanzasyon 

sistemleri eğitimi- Doğal gaz, yangın ihbar, 

kompozisyon zayıf akım eğitimleri- İş sağlığı ve 

güvenliği eğitimi- 3 boyutlu görselleştirme 

eğitimleri- Yabancı dil eğitimi- Resmi 

yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar 

eğitimi- Makine tesisat proje hesaplamaları 

(profesyonel) eğitimi- İhale mevzuatı eğitimi- 

NetCad çizim programı 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 - Diksiyon kursu- Temel bilgisayar bilgisi 

eğitimi- Psikolojik ve sosyolojik analiz eğitimi- 

Yükseköğretim hukuku eğitimi 

İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

- Kaan-kamusal asayiş analiz nitelik geliştirme 

projesi uygulanması ve bilgilendirme eğitimi- Mali 

mevzuat hizmet içi eğitim- Afad yangın eğitimi - 

Temizlik hijyen eğitimi 

Sürekli işçi ile ilgili deneyimli bir kurumda 

personel özlük ve maaşlarla ilgili eğitim - Maaş 

ve tahakkuk eğitimi- Resmi yazışma usul ve 

esasları eğitimi- Güvenlik personeline yönelik 

özlük hakları eğitimi- Görev bilinci, hijyen ve 

motivasyon eğitimi - Mevzuat eğitimi 

SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 - Sosyal tesisler mevzuatı ve işletilmesi ile ilgili 

eğitim- Beden dili eğitimi 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 - Bölüm sekreterliği ile ilgili eğitim - 

Mevzuatlar ve yönetmelikler eğitimi 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

Bilgisayar programları (Word, Excell, Powerpoint 

vs.) Eğitimi, -Kamu yönetici yetiştirme programı 

eğitimi - Arapça, Süryanice ve İngilizce dil eğitimi, 

-Tıbbi sekreterlik eğitimi -Neonatal resüsitasyon 

eğitimi- Çocuklarda ileri yaşam desteği eğitimi - 

İlk ve acil yardım eğitimi -İş güvenliği ve sağlığı 

İlk yardım eğitimi- Kişisel gelişim eğitimi -

Psikolojik destek (motivasyon, öfke kontrolü 

vs.) eğitimi - Zararlı alışkanlıklarla mücadele 

yöntemleri (obezlik ile mücadele, sigara 

bıraktırma vs.) eğitimi - Yüzme, kort tenisi vb. 

spor branşları eğitimi- İzcilik eğitimi ve kamp 
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eğitimleri -Çocuklarda kolostomi hemşireliği 

eğitimi- MBS eğitimi 

uygulaması eğitimi -Ev ekonomisinin gelir-

gider dengesinin oluşturulmasına yönelik 

stratejik planlar ve eylemler eğitimi- Kamu 

ihale mevzuatı eğitimi- Mesleki eğitimler- 

Personel işleri ile alakalı mevzuat eğitimleri- 

MBS (milli savunma bakanlığı bilgi sistemi) 

eğitimi 

DEVLET KONSERVATUARI 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

-Bilgisayar programları kullanımı eğitimi- İş 

sağlığı iş güvenliği eğitimi- Mali mevzuat hizmet 

içi eğitim 

 

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

 - SGK eğitimi - Anayasa eğitimi 

MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU 

ALINAN EĞİTİMLER İHTİYAÇ/TALEP EDİLEN EĞİTİMLER 

AFAD eğitimi - Hizmet içi mevzuat eğitimi- Usta 

öğretici eğitimi (kuyumculuk)- Mutemetlik eğitimi 

- Diksiyon eğitimi - Bilgisayar işletmeciliği eğitimi 

- Bilgisayar operatörlüğü eğitimi- Mobbing eğitimi  

 

 

Proje yazma ve hazırlama eğitimi - Akademik 

makale yazım eğitimi - Öğrenci sigorta girişleri 

ile ilgili eğitimi- E-bildirge ve KBS eğitimi- 

Lazer, yazma kesme ve markalama kuyumculuk 

alanında vb. üç boyutlu yazıcı kullanımı 

eğitimi- Mevzuat eğitimi - Kompanzasyon 

panosu eğitimi- Jeneratör transfer panosu ve 

elektrik aksamı ile ilgili eğitim- Kurumsal 

gelişim eğitimi - Kurumsal çeviklik eğitimi - 

Takım ruhu eğitimi - Proje yönetimi eğitimi  
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Ek 10: Kurum Kültürü Analizi Anketi Değerleri 

A- GENEL BİLGİLER 

Cinsiyetiniz:  

 Sayı  Oran (%) 

Erkek 233 70,1 

Kadın 96 29,9 

Toplam 329 100,0 

 

Kadro durumu:  

 Sayı  Oran (%) 

Akademik Personel (İdareci) 48 14,6 

Akademik Personel 166 50,4 

İdari Personel (İdareci) 37 11,3 

İdari Personel 78 23,7 

Toplam 329 100,0 

 

Biriminiz: 

Kurumdaki hizmet süreniz (yıl): 

Hizmet Süresi Sayı  Oran (%) 

0-1 35 10,6 

2-6 133 40,4 

7-11 114 34,7 

12-16 31 9,4 

17 yıl ve üzeri 16 4,9 

Toplam 329 100,0 

 

B- MEVCUT KURUM KÜLTÜRÜ  

Katılım  

Hiç Katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Tamamen Katılıyorum (5) 

 Std. Sapma Ortalama 

Kararlar alınırken görüşlerim göz önünde tutulur 1,31174 3,1185 

Üst yönetimin uygulamaları, çalışmalara katılmamı teşvik etmektedir. 1,24391 3,2614 

Katılımı sağlamaya yönelik toplantı, anket, mülakat vb. yapılmaktadır. 1,31985 3,2736 

Kararlar alınırken fikirlerimi açıkça beyan edebilmekteyim. 1,28570 3,4863 

 

İş Birliği  

 Std. Sapma Ortalama 

Akademik birimler birbirleriyle uyum içerisinde çalışmaktadır 1,18127 3,1854 

Akademik ve idari birimler birbirleriyle uyum içerisinde çalışmaktadır 1,12771 3,3161 

İdari birimler birbirleriyle uyum içerisinde çalışmaktadır 1,17813 3,3769 

Çalışmalar işbirliği içerisinde bir ekip çalışması olarak yürütülür 1,21425 3,4103 

Yöneticiler, bilgi paylaşımına ve işbirliğine açıktır 1,18932 3,5836 

Çalışma arkadaşlarım, bilgi paylaşımına ve işbirliğine açıktır 1,10424 3,7933 
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Bilginin Yayılımı 

 Std. Sapma Ortalama 

İdari bilgiler ilgili kişilerle paylaşılmaktadır 1,16533 3,5502 

Akademik bilgiler ilgili kişilerle paylaşılmaktadır 1,08319 3,5653 

Bilgiler, ilgili birimlere zamanında iletilmektedir 1,17938 3,6353 

Bilgiler, ilgili kişilere zamanında iletilmektedir 1,18367 3,6626 

Alınan kararlar tarafıma iletilmektedir 1,09745 3,7416 

 

Öğrenme 

 Std. Sapma Ortalama 

Kurumda kendimi geliştirmemi sağlayan eğitim, gezi/gözlem vb. 

uygulamalar yapılmaktadır 
1,29319 2,7903 

Kurumda öğrendiklerimi uygulamama imkan verilmektedir 1,18786 3,2979 

Kurumdaki ve üst yönetimdeki uygulamalar sürekli öğrenmemi teşvik 

edicidir. 
1,19729 3,3435 

Birimimizdeki uygulamalar sürekli öğrenmemi teşvik edicidir 1,18392 3,3830 

Çalışma arkadaşlarımın birbirleriyle bilgi, yetenek ve tecrübelerini 

paylaşmalarına imkân verilir 
1,15493 3,6201 

 

Kurum İçi İletişim 

 Std. Sapma Ortalama 

Çalışanlar arasındaki iletişim kişilerin görev tanımları çerçevesinde işler 1,13155 3,5289 

İletişim, uygulamalara katılmamı ve işbirliği içinde çalışmamı teşvik 

etmektedir 
1,13773 3,5714 

Kurum içi iletişim, kurumuma bağlılığımı desteklemektedir 1,17754 3,6505 

Kurumda dikey (ast-üst arasında) iletişim yapılabilmektedir 1,18012 3,6505 

Yöneticiler ile rahatlıkla iletişim kurabilmekteyim 1,20283 3,7568 

Kurumda yatay (aynı düzey birimler arasında) iletişim yapılabilmektedir 1,10567 3,7660 

 

Paydaşlarla ilişkiler 

 Std. Sapma Ortalama 

Kurum, paydaşların görüşlerini dikkate alarak çalışmalarını 

yürütmektedir 
1,15719 3,3343 

Hizmetlerin sunumunda ve karar alma süreçlerinde ilgili paydaşlar sürece 

dâhil edilmektedir 
1,12513 3,3343 

Kurum, çalışmalarını ilgili paydaşlarla etkili bir şekilde yürütmektedir 1,10224 3,3678 

Paydaşların kurumsal süreçlere katılımı sağlanmaktadır 1,10396 3,3830 

Kurum, paydaşlara çalışmalar ve stratejik hedeflere ilişkin bilgilendirme 

yapmaktadır 
1,12162 3,3951 

 

Değişime Açıklık 

 Std. Sapma Ortalama 

Kurumdaki bazı uygulamalar değişimi engellemektedir 1,20280 2,9331 

Kurum, yeni fikirler ve farklı görüşleri dikkate alır 1,22080 3,3982 
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Kurum, teknolojik gelişimlere ayak uydurmaktadır 1,18620 3,4529 

Kurum, içinde bulunduğu çevrede meydana gelen toplumsal, ekonomik, 

sosyolojik vb. gelişmeleri dikkate alır 
1,16117 3,4985 

 

Stratejik Yönetim 

 Std. Sapma Ortalama 

Rutin işleyişte stratejik plana ilişkin hedefler göz önünde 

bulundurulmaktadır 
1,08514 3,5076 

Üst yönetim, stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi 

süreçlerini sahiplenmiştir 
1,11750 3,5897 

Stratejik plana yönelik sorumluluklarımın farkındayım 1,02191 3,7903 

 

Ödül ve Ceza 

 Std. Sapma Ortalama 

Ödül sistemi etkin bir şekilde uygulanmaktadır 1,26502 2,6687 

Motivasyonumu arttırmaya yönelik etkinlikler yapılmaktadır 1,28642 2,7781 

Ödüllendirilecek çalışanların seçiminde adil davranılır 1,21271 2,8815 

Ceza sistemi etkin bir şekilde uygulanmaktadır 1,17365 2,9757 

C- GELECEKLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZ 

Görev yaptığınız birimde kurum kültürüyle ilgili gelecekte çalışmalar yapılacak olsa aşağıdaki 

alanlardan hangisine öncelik verilmesini istersiniz? Lütfen önem derecesini 1 en çok, 9 en az olacak 

şekilde sıralayınız. 

1. Üniversite açısından düşündüğünüzde önem sırasına göre 1’den 9’a sıralayınız. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Katılım 28,9 8,5 7,6 5,8 3,3 3,6 6,4 9,4 26,4 

İş birliği 29,8 7,3 7,3 5,5 3,0 4,0 6,1 10,3 26,7 

Bilginin yayılımı 27,4 7,0 7,3 6,4 4,6 2,7 7,0 11,2 26,4 

Öğrenme 28,3 6,7 5,8 5,2 6,7 4,3 5,2 8,8 29,2 

Kurum içi iletişim 27,1 7,0 7,0 5,5 7,6 4,3 5,5 9,4 26,7 

Paydaşlarla ilişkiler 21,6 8,8 8,8 5,2 6,4 7,0 10,0 9,1 23,1 

Değişime açıklık 28,0 7,6 6,7 4,0 5,5 3,6 6,7 7,6 30,4 

Stratejik yönetim 22,2 8,8 6,7 5,8 8,5 5,8 5,5 10,6 26,1 

Ödül ve ceza sistemi 20,4 4,3 7,9 7,0 10,3 6,1 5,5 9,4 29,2 

 

2. Elinizde imkân olsa kurum kültürünün iyileştirilmesi, geliştirilmesi için iş ortamınızdaki 

çalışma koşullarından öncelikle neyi değiştirirdiniz? 

Akademik Personel (İdareci) 

 Kurum kültürüne bağlı olarak aidiyet duygusunun öncelikle her bir birim içinde 

oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması, 

 Sosyal aktiviteler ile geziler düzenlenmesi.  

 Birimlerde (özellikle idari personel) çalışan sayısı ve yeterlilikleri göz önüne alınarak değişim 

ve yer değiştirme seçeneklerinin kullanılması, 

 İş ve işleyişle ilgili cezai yaptırımların uygulanması, 

 Personellerin çalışmaları sırasında ihtiyaç duyabileceği ekipmanların (masa, bilgisayar, yazıcı, 

vb.) temin edilmesi,  
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 Kurum içi iletişimin ve etkileşimin güçlendirmesi, 

 Liyakata dayalı değerlendirmelerin oluşturulması, 

 Öğrenci odaklı yönetim anlayışının geliştirilmesi, 

 Kurum içinde personelin sürekli eğitim anlayışıyla gelişmesini sağlayarak görev ve unvanlara 

ulaşmada öncelik sahibi olmalarının sağlanması, 

 Hizmet içi eğitimlerle personelin yeni gelişmelere adaptasyonlarını sürekli hale getirilmesi, 

 Şeffaflık artırılmalı,  

 Teşvik edici çalışmaların arttırılması, 

 Kişinin aidiyetten onur duyacak şekilde fiziki ve sosyal koşulların düzeltilmesi, iyileştirilmesi, 

 Eğitim stratejisinin ve kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, 

 Alt yapı (laboratuvar, derslikler, amfiler, binaların bakımı ve onarımı) çalışmalarının 

yapılması, 

 Öncelikle akademik personellerin çalışma ortamını değiştirmek, bireysel olarak çalışabilecek 

ve içerisinde kütüphane oluşturabilecek odaların oluşturulması, 

 

Akademik Personel 

 Kurumsal iletişimde erişilebilirliğin ve işbirliğinin sürekli kılınması için eğitsel çalışmaların 

yapılması, 

 Kurumsal kültürü oluşturmak için, akademik ve idari personeller ile öğrencilere uygulanacak 

anketler ile üniversite politikalarının belirlenmesine katılımlarının sağlanmalı, üniversiteyle 

ilgili önemli bir karar alınacağı zaman bu paydaşların da fikirlerinin alınması, 

 Akademik personellere tek kişilik oda ile elektronik imkânlar tahsis edilmesi, bilimsel 

verimliliğin artmasına katkı sağlayacaktır,   

 Uluslararasılaşma politikası bağlamında üniversitemizi tercih edecek öğrenci profilini 

genişletmek, Erasmus değişim programlarının sayısını artırarak üniversitenin uluslararası bir 

pozisyona gelmesini sağlamak, 

 Üniversite yönetimi yayın (Türkçe ve İngilizce gibi) konusunda akademisyenleri teşvik etmeli, 

yayın yapmayan personeli üretmeye zorlayacak sistemler oluşturulmalı, akademisyenlerin dil 

öğrenme ve araştırma yapma amacıyla yapacakları faaliyetler desteklenmeli, maddi destek 

sağlanmalı,   

 Ödül ve ceza sistemi aktifleşmeli, performansı yüksek personeller ilan edilmeli, diğer 

çalışanlar da buna teşvik edilmeli, 

 Öğrenci merkezli (öğrencilerin katılımını sağlayacak ve arttıracak) daha çok bilimsel ve sosyal 

etkinlik çalışmalarının oluşturulması, kurumu sahiplenmek ve kurumsal kimliğin gelişmesine 

katkı sağlar, 

 Çalışmalardan bilinçli bir şekilde uzak duranları sorumluluk almak zorunda kalacakları 

pozisyonlarda bulundurmak (işin hiçbir şekilde sonuçlanmaması riski var), 

 Kurumdaki görev dağılımı adil ve eşit bir şekilde uygulanmalı, 

 Çalışma koşullarının iyi hale getirilmesi için tüm personelin ofis ihtiyaçlarını gidermek 

öncelikli olmalı, 

 Liyakate dayalı bir sistemin oluşturulması, 

 Kurum kültüründe kalıplaşmış gelenek veya işleyişin etkili olması için iyileştirme ve 

geliştirmeler yapılmalı. Bu nedenle kurumsal işleyişin her safhasının şeffaflık ilkesi 

(bilgilendirme yapılmadan alınan karar ve yürütülen işler kurum içinde dedikoduya sebebiyet 

verir) ile belirli bir standartta yürütülmesi gerekmektedir, 

 Akademik kariyer ve liyakatin önceliklendirilmesi, 

 Her bölümün kendi içinde oluşturacağı ders halkalarının olması, 

 Yeteneklerine ve özelliklerine göre konumlandırılamamış idari çalışanlar, yetenekleri ve 

özelliklerine göre yeniden konumlandırılmalı, 
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 Akademik çalışma için gerekli zamanın daha verimli olabilmesi için, ders saatlerinin araştırma 

görevlileri ve doktor öğretim üyeleri arasında paylaşımındaki dengenin dikkatli kurulması için 

çalışmalar yapılmalı, 

 Bölüm başkanlarının her yıl dönüşümlü olarak görevlendirilmesi,  

 Lojman dağıtımında adaletli olunması ve Mardin’de evi olan personele lojman tahsis 

edilmemesi, Kampüs alanında lojmanların olması ve akademisyen lojmanlarının diğer 

personel lojmanlarından ayrı olması, 

 Tıp fakültesinin açılması için çalışmalar yürütülmesi, 

 Sözel derslerde uzaktan eğitim sisteminin kalıcı hale getirilmesi, 

 Kütüphanenin daha işlevsel yaygın kullanılması, 

 Demokratik olmayan karar mercileri ile kişi bazlı uygulamaların kaldırılması, 

 Adalet ve eşitlik ilkesine özen gösterilmesi, 

 Eleştirel, evrensel ve özgür araştırma ortamının sağlanması, 

 Öğrencilerden temsilci seçerek, kurum kültürü içerisine dâhil edilmesinin sağlanması, 

 Güven ortamının tesis edilmesi, 

 SCI tarafından taranan yayınların desteklenmesi, 

 Çalışma zihniyetine bağlı olarak idari işleyişin değiştirilmesi,  

 Tüm çalışanlar için tam zamanlı mesainin uygulanması, 

 Laboratuvar ortamının geliştirilmesi,  

 Niteliği unvanlar üzerinden değerlendiren zihniyet yapısının değişmesi için gerekli koşulların 

oluşturulmasına öncelik verilmesi, 

 Yerel halkın üniversiteyi sahiplenmesi için çalışmalar yapılması,  

 Tüm alanların hijyen eksikliğinin giderilmesi, fiziki ve teknolojik koşulların iyileştirilmesi 

 Sosyal tesisler ile kafe tarzı yerlerin açılması ile yaşam alanlarının artırılması,  

 İhtiyaç olan birimlerin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak, öğretim elemanlarını alanıyla 

ilgili farklı üniversitelerden birine (yurtdışı öncelikli) zorunlu olarak bir süreliğine eğitim, staj 

vb. gönderilmesini sağlamak.  

 Çalışanlara yönelik sosyal faaliyetlere ağırlık verilmesi, 

 Öğretim yöntemi ve müfredatların değiştirilmesi, 

 

İdari Personel (İdareci) 

 Üniversitenin imajı için Rektörlük binasının yapımını tamamlamak, 

 Hizmet içi eğitim ile idari ve akademik personelin görev bilinci ve sorumluluklarının 

farkındalığını artırmak, 

 Liyakat ilkesi çerçevesinde çalışan personellerin görevde yükselmelerini sağlamak, 

 Birimlerde tecrübeli personellere görev vererek, hizmetin kalitesini artırmak, 

 Kurum ve birim içinde eksik olan aidiyet duygusunun gelişmesi için çalışmalar yürütmek, 

 Yeterli performans göstermeyen personele gerekli ceza sistemini uygulamak, 

 Kadro unvanı gereği sosyal haklarla ilgili, kanunen verilen ancak kurumca kısıtlanan veya 

değiştirilen hakları iyileştirmek, örneğin lojman hakkı görev tahsisli olması gerekirken sıra 

tahsisli olması gibi, 

 Liyakat ve yeterlilik becerisi çerçevesinde üst kadrolara atamalar yapmak, 

 Birim idarecilerine daha fazla inisiyatif vermek, merkezi müdahaleyi en aza indirmek, 

 Personellerin görev kadrosunun olduğu birimde görevlendirmek, 

 Ceza ve ödül uygulamalarını etkin kılmak, 

 Şeffaflık, çoğulculuk ve adil davranmak ilkelerini kuruma benimsetmek, 

 Sağlıklı iletişim, kişisel eğitim ile kuruma aidiyeti geliştirmeyi hedeflemek, 

 Bölümler arası yenilikçi fikirleri desteklemek, motivasyonu güçlü yenilikçi personelleri 

geliştirmeyi hedeflemek, 
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 İnsan kaynakları ve kişisel gelişimi güçlü, empati kurmayı ve aynı zamanda yenilikçi vizyonu 

açık idarecileri görevlendirmek, 

 Geçmişten gelen alışkanlıkları değiştirmek, 

 Alt birim bazlı uzmanlaşmanın geliştirilmesini sağlamak, 

 

İdari Personel 

 Rotasyon, ödül ve ceza sistemlerini kuruma yerleştirmek, 

 Üniversitemizin kurumsallaşması için kalıplaşmış davranışları değiştirmek adına köklü 

değişiklikler yapmak, 

 Üniversite personellerinin faydalanacağı bir kreşin açılması, 

 İş yoğunluğunun azaltılmasını, dengeli ve düzenli bir şekilde iş bölümünün yapılmasını, 

konforlu bir ofiste çalışmayı sağlamak, 

 Öğrencilerin sessiz bir ortamda çalışmalarını sağlayacak yapıları oluşturmak, 

 Birimlerdeki iş ve işleyişleri standart hale getirerek farklı uygulamalardan kaynaklı ortaya 

çıkan sorunları en aza indirmek ve bunu sağlamak için kurum personeline belli aralıklar ile 

kurs, seminer vb hizmet içi eğitimler vermek, 

 Esnek çalışmayı sürekli hale getirmek, 

 Akademik ve idari personel ve birimleri arasında birlikte çalışma ve iletişimi artırmaya 

yönelik çalışmalar yapmak, 

 Fiziki yapıya bağlı olarak çalışma ortamı ve koşullarını iyileştirmek, 

 Personelleri motive edecek programlar düzenlemek, genç personellerin öğrenmeye açık 

olmasından dolayı öğrenme isteklerini geliştirecek yöntemler ile bu personellerden yüksek 

performans sağlamak, 

 Eşitlik ve adalet ilkesini uygulamak,  

 Akademik ve idari personele görev tanımı yaparak her görevlinin işinde maksimum seviyede 

uzmanlaşmasını ve aktif olarak üniversiteye değer katacak veriler üretmesini sağlamak, 

 Herkesi verimli olabileceği yerde görevlendirmek,  

 Mesai saatleri, ulaşım, temizlik gibi hizmetlerin gerçekleşmesinde personelin görüşlerini 

almak,  

 Üniversitenin mensuplarına rekreasyon hizmeti sunmak, kütüphane kaynakları 

zenginleştirmek, 

 Personelin sorunlarını, istek ve görüşlerini sunacak sistemleri oluşturmak, 

 İşbirliği ve tam katılımı sağlamak, 

 Amirlerin seçim yolu ile atanmalarını sağlamak, 

 Üniversitede yeni göreve başlayan memurların öncelikli birimlerde (strateji daire başkanlığı, 

öğrenci işleri, idari mali işler,  vb.) görevlendirerek iş ve işleyişte uzmanlaşmasını sağlamak, 

 Liyakat sistemi ile unvan değiştirilmesi ve yönetici seçimini sağlamak, 

 Kamu imkânlarının tüm personele eşit ulaşmasını sağlamak,  

 Üniversitenin yetkin personelleri ile geleceğe dönük yıllık eylem planları oluşturmak,  

 Birimlerin yapılarına göre inisiyatif alacakları alanları oluşturmak, 

 Kantin, kafe gibi sosyal hizmetleri yaygınlaştırmak, 

 Kurum kültürü ve işleyişin etkin kılınması için disiplinin sağlanması, 

 Bazı yönetici-çalışan arasındaki ayrıcalıklar, disiplinsizliğe sebep olmakta, görevini layıkıyla 

yapan kişilerin motivasyonunu düşürmektedir. İzin, olağan koşullarda geç kalma, mobing 

uygulama vb. 
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3. Kurum kültürünün bütün çalışanlar için iyileştirilmesi, geliştirilmesi için varsa diğer görüş 

ve önerilerinizi lütfen yazınız. 

Akademik Personel (İdareci) 

 İdari personele her 3 yılda bir memuriyette yeterlilik testi yapmak, 

 Akademik personele branşlara göre her 1-3 yılda en az bir çalışma yapmasını sağlamak, 

 Üst yönetimin adil ve dürüst ve olmasını sağlamak, 

 Üniversite adına yapılacak etkinliklerin (kongre, sempozyum vs.) niceliğini ve niteliğini 

artırmak, 

 Kurum içinde akademik gelişim için toplantılar yapılması, öğretim elamanlarının başarılarının 

takdir edilmesi ve görünür kılınması, 

 Tüm çalışanların fikirlerini açıkça sunabilecekleri süreçlerin gerçekleştirilmesi ile katılım ve 

şeffaflığın sağlanması, 

 Kurumdaki sosyal, kültürel ve akademik imkânlardan tüm çalışanların eşit bir şekilde 

yararlanmasını sağlamak, 

 Yılbaşlarında ajanda ve masaüstü takvimi gibi kuruma ait objeler, yeni işe başlayan personele 

ziyaret, cübbe töreni, ödül töreni, kurum içi seminerler, dinletiler, gezi ve piknik gibi 

aktiviteler ile kurumsal aidiyeti oluşturmak, 

 Kurumumuz bünyesinde yer alan personelin cenaze, doğum, düğün, terfi alma, idari görevlere 

atanması vb. bilgilerin kurumsal mail adresinden tüm personelle paylaşılması. 

 Çalışanların ve öğrencilerin birinci müşteri olarak görüldüğü işletme anlayışıyla personele 

değer verildiğini gösteren düzenlemeler ile kurumsallaşmaya yönelik eğitimler vermek, 

 Ofislerin, çalışma odalarının, yemekhane vb. fiziki alanların kuruma yakışır hale getirilmesi, 

elektronik ve teknolojik ihtiyaçların giderilmesi, sosyal alanların artırılması, 

 Liyakate dayalı olarak başarılı çalışanları desteklenmesi ve ödüllendirilmesi, 

 Kurumsal kültür için yönergelerin oluşturulması ve bunların içselleştirilmesine yönelik 

çalışmaların yapılması, 

 Akademik ve idari personelin temel görevlerine ek olarak yılda en az bir kez olmak üzere 

üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak proje, eğitim ve kültürel faaliyet içerikli somut 

etkinlikler düzenlemelerini ve her bir çalışanın bunlardan sorumlu olduğu, elde edilen 

sonuçlara göre performans ölçümüne tabi tutulacağı bir mekanizma işleyişini oluşturmak, 

 

Akademik Personel  

 Gezi ve seyahat etkinlikleri planlamak, ortak fikir çerçevesinde organizasyon yapmak, 

 İşbirliğini sağlamak adına ortak çalışmalar yapmak, karar süreçlerinin beraber alınmasına 

önem vermek, 

 Akademik kurumsal ilişkiye dair eğitimler vermek, 

 Üniversiteye gelir sağlayacak bölümler açmak, 

 Sözel derslerin uygulanmasında uzaktan eğitim sistemini kalıcı hale getirmek, 

 Üniversitenin akademi alanı oluşunu ön plana çıkarmak, 

 Kurumsal bilinci oluşturmak, 

 Sorun çözümünde ve tüm işlemlerde personeli tatmin edici, şeffaf ve dayanağın gizlenmenden 

kanıtlı olarak şüphelere yer bırakmadan sunmak, alt birimlerden gelen taleplerin ve yazıların 

tümünü üst birimlerce cevaplanmak, 

 Kampüs içi sosyal yaşam alanlarını çoğaltılmak, 

 Akademisyenlerin faaliyetlerini bir koordinasyon içinde teşvik etmek ve denetlemek, 

 Adil ve objektif olmak, 

 Üniversite yerelleşmemeli, gerekirse yereli dönüştürmelidir.  

 Kurumu sahiplenme bilincini artırmak için çalışmalar yapmak, 
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 Kurumun olanaklarından herkesin adil pay almasını sağlanmak, 

 İdari personele sürekli mevzuat eğitimi vermek, 

 İdari görevlerde Dr. Öğr. Üyeleri yerine daha çok Doçent ve Profesörleri görevlendirmek, 

 Akademik personelin iş yükü ile idari personel iş yükü arasındaki karışıklığı ortadan 

kaldırmak, 

 Akademik personeli sürekli araştırmaya, geliştirmeye teşvik etmek,  

 İş birliğini artırmak, 

 Şeffaflık, hoşgörü, anlayış ile personele değer verildiğinin hissettirilmesi, yapıcı yaklaşımın 

tesisinin sağlanması önem arz etmektedir. 

 Çalışma koşulları düzgün bir iletişimle kurulan iyi bir iş birliği ile düzeltilebilir. Her bir 

bireyin ürün ve üretimlerine değer verildiği bir koşul gereklidir her şeyden önce. Çalışanlar, 

kurumda değerli olduğunu hissettiği sürece kurumun sorunlarını, eksiklerini sahiplenerek, 

çözüm geliştirmeye çalışabilir. 

 Özellikle akademik çalışmalarda akademisyenler arası iletişimi üst düzeye çıkarmak, 

 Ayın ve yılın hocaları ile idari personelleri seçmek, 

 Mesleki eğitim kurslarını yaygınlaştırmak, 

 Sosyal alanları genişletmek, kampüs içine ders aralarında ya da öğlen aralarında gidilebilecek 

mekânların açılması, yemekhane yemeklerinin iyileştirilmesi. 

 Verilen görevlendirmeler sonrası görevin gerçekleştirilmesinde teşekkür ve takdir görememek 

çalışma teşviğini yok etmektedir. Yapılan görevler karşılıksız gibi hissettirmektedir. 

 Yabancı ve Suriyeli akademisyenleri üniversite, devlet ve millet yararına olacak şekilde 

istihdam etmek, 

 Sürekli öğrenmeye ağırlık vermek, 

 Tüm çalışanları, değer ve kimlik üzerinden değil, verimlilikleri oranına göre değerlendirmek, 

 

İdari Personel (İdareci) 

 Personellerin görüşlerini sunacağı mekanizmaları oluşturmak, 

 Personelin görev ve sorumluluğunun bilincinde olmaması, kuruma olan aidiyetin 

güçlendirilmesi adına gerekli çalışmaların yapılması ile gidermek, 

 Liyakatin varlığı personellerin motivasyonuna ve gelişimine katkı sağlayacağından kurumsal 

başarı sağlanmış olur,  

 Yapılan görev alanlarıyla ilgili eğitimlerin verilmesi, 

 Başarılı personellerin ödüllendirilmesi, 

 Liyakate dayalı kurumsal kimliği, personelin görevine saygı, kurumu sahiplenme ve 

saygınlığının arttırılması ile sağlamak, 

 En alt düzey çalışandan en üst düzey yöneticiye kadar tüm çalışanların ortak paydası olan 

üniversiteye olan aidiyeti artıracak faaliyetler gerçekleştirmeyi, ortak planlar ve hedefler 

oluşturmayı, herkesin değerli olduğunu hissettirecek önerilerde bulunmak, 

 Her birim kendi özgün yapısını göre durumlar karşısında özgür kararlar alıp, farklı hareket 

edebilmelidir. Örneğin Edebiyat ile Mimarlık fakültelerinin aynı durumlara veya farklı 

durumlara aynı tepkiyi vermesi aynı çözümü geliştirmesinin imkânsız olması,  

 Üniversitenin tüm çalışanlarına (akademik ve idari personel, üst yöneticiler, temizlik- güvenlik 

personeli) saygı, etkili iletişim becerileri, diksiyon eğitimleri verilmeli, 

 Şeffaflık, çoğulculuk ve adil davranmak ilkelerini kuruma benimsetmek, 

 Sosyal mutlu bir aile olmanın hedeflenmesi, 

 Verimlilik endeksli anlayışın benimsenmesi, 

 Kurumdaki birimlerin görev tanımı görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi, 
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İdari Personel  

 Kurum kültürü ve işleyişin etkin kılınması için disiplin ve düzenin sağlanması, 

 Hizmet içi eğitimlerin verilmesi, 

 Yönetici-çalışan arasındaki saygı ve iletişimin doğru bir şekilde tanımlanması ve bürokrasinin 

azalması, 

 Üniversite personellerinin faydalanacağı bir kreşin açılması, 

 Kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla yöneticiler tarafından çalışanların yaptığı 

işten çok kendisinin değerli olduğunu hissettirmesi önem arz etmektedir. 

 Çalışanların yaptıkları işlerde inisiyatif almalarına izin verilmesi, yöneticilerin çalışanların 

fikirlerine önem vermesi, alınacak kararlara dahil edilmesi, özel günlerinde ve zor 

zamanlarında yanlarında olduklarını hissettirmeleri, çalışanlar arasında adil davranılması vb. 

yaklaşımla personelin moral motivasyon ve iş verimliliğinin artırılması sağlanabilir. 

 Personellerin kurum içinde rotasyona tabi tutulmalarının sağlanması, 

 Kuruma dışarından idareci alımını kısıtlamak, idari personel yükselme sınavları ve hizmet 

süreleri ile personel ihtiyacını gidermek, 

 Kampüsün yaşanabilir bir alana dönüştürülmesi, 

 Akademik ve idari personel alımlarının liyakate göre yapılması, 

 Kampüs dışındaki birimlerin yerleşke alanına taşınması, 

 Kampüs içerisinde öğrenci ve personel için sosyal aktivitelerin iyileştirilmesi için adımların 

atılması, 

 Yönetimin aldığı kararların kurum içi ve kurum dışı paydaşlara gerekli materyaller ile hızlı bir 

şekilde duyurulması ile şeffaf iletişim kanalları oluşturulmalı. 

 Ödül ve ceza sisteminin personel arasında ön plana çıkartılması neticesinde, teşvik ve motive 

edici bir yapı sağlanmış olur, 

 Fiziki yapı ve çalışma ortamının iyileştirilmesi, 

 Lojman haklarından idari personelin daha çok faydalanması,  

 Temizlik hizmetlerinin düzenli ve kaliteli yapılmasını sağlamak, 

 İş dağılımlarının akademik ve idari personel arasında adil bir şekilde yapılması, 

 Yönetim başkanları, müdürler ve idarecilerin seçim yoluyla atanması, 

 Akademik disiplin sağlanması, 

 Yönetici kadrolarına atamalarda üst yönetime yakınlığın liyakat ilkesi olması birçok yönetici 

ve idari personeldeki kaliteyi düşürmektedir. Memurların görev ve sorumluluklardan kaçması, 

performansı ve kurum imajını olumsuz etkilemekte. 

 Temizlik ve güvenlik personellerinin görevlerini yapmalarındaki isteksizlik ve diğer 

çalışanlara karşı tutum ve davranışlarının olumsuzluğu üniversitenin imajını etkilemektedir, 

 Mesai saatlerine uyma, kılık kıyafet konularında düzenin ve disiplinin sağlanması,  

 İdari personelin kendini geliştirilmesi için uygun ortam ve şartların sağlanması, 

 Kurum kültürünün geliştirilmesi öncelikle amirlere bağlıdır. Memurların kendini korkmadan 

ifade edebilecekleri ve memnun olmadıkları durumları rahatça söyleyebilecekleri 

mekanizmalar olmalıdır. Mutlu, huzurlu ve işbirliği içinde çalışacakları ve kendilerini 

geliştirecekleri ortamlar oluşturulmalıdır. 

 

 

 

 


