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 Bilim ve teknolojide yaşanan 
gelişmeler ışığında araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri hızlı bir şekilde yaygınlaşmakta, 
bununla birlikte bilimsel bilginin önemi 
artmaktadır. Üniversiteler, yaptıkları eğitim 
ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, 
ürettikleri bilgi ile toplumun önünü açan, 
onların ufkunu genişleten ve öncelikli 
olarak bölge insanına, ülkeye ve tüm 
insanlığa artı değer katmak için bilimsel 
veriler ışığında çalışan seçkin eğitim 
kurumlarıdır.  
 Üniversitemiz eğitim-öğretim, 
araştırma ve teknolojide kaliteyi ve sürekli 
i y i leş t i rmey i  hedefleyen,  enge ls iz 
er iş i lebi l i r l iğ i  yaşam biç imi  o larak 
benimseyen, eğitim odaklı, çevreye duyarlı 
ve girişimci yönüyle tanınan marka bir 
üniversite olma vizyonuyla hareket 
etmektedir. Ayrıca; Cumhuriyetimizin 
100'üncü yılını karşılayacağımız bu 
stratejik plan döneminde, çalışanlarına 
fırsat eşitliği sunan, hakkaniyet ve liyakat 
prensiplerine bağlı, akademik özgürlüklere 
önem vererek insani değerlere saygılı 
bireyler yetiştiren ve araştırmalardan elde 
edilen bilgiyi paylaşarak toplumsal gelişime 
katkı sunma misyonu ile çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.

Stratejik planlama, kuruluşların 
mevcut durumu, misyonu ve temel 
ilkelerinden hareketle; geleceğe dair vizyon 
oluşturmaları, bu vizyona uygun hedefler 
ile ölçülebilir göstergeler belirlemeleridir. 
Adıyaman Üniversitesi; birinci (2010-2014) 
ve ikinci (2015-2019) stratejik planlama 
deneyimlerinin ardından, 2021-2025 
dönemini kapsayan üçüncü Stratejik Plan 
çalışmalarını aynı titizlikle 2020 yılında 
tamamlamıştır.

Stratejik Plan çalışmalarına katkı 
sağ layan  ça l ı şan la r ım ıza  ve  tüm 
paydaşlarımıza şükranlarımı sunarken, 
stratejik planın hazırlanmasında olduğu 
gibi uygulanması sürecinde de çabalarını 
ve katkılarını esirgemeyeceklerine olan 
inancım tamdır. Üniversitemizin başarı 
çizgisini yükseltmesi ve stratejik planımızın 
hedeflerine ulaşması, tüm paydaşlarımızın 
katılımı ve desteği ile mümkün olacaktır. Bu 
bağlamda tüm paydaşlarımızı 2021-2025 
Stratejik Plan uygulamalarını takip etmeye 
ve aktif olarak desteklemeye davet 
ediyorum.   

Prof. Dr. Mehmet TURGUT
Rektör
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MİSYON
İnsani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek,  araştırmalardan elde edilecek bilgiyi paylaşarak 

toplumsal gelişime katkı sunmak.

VİZYON
Bilgiyi üreten ve paylaşan, bölgesinde tercih edilen, engelsiz, çevre dostu ve değer yaratan bir 

üniversite olmak.

TEMEL DEĞERLER
• Adalet
• Kurumsal Aidiyet ve Çalışan Mutluluğu
• Çevre Dostu ve Engelsiz Üniversite
• Liyakat
• Girişimcilik
• İnsana Saygı ve Toplumsal Sorumluluk
• Katılımcılık ve Paylaşımcılık
• Öğrenci Odaklılık
• Sürdürülebilirlik
• Hesap Verebilirlik

AMAÇ VE HEDEFLER
 A1. Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Niteliğinin Geliştirilmesi

· H1.1- Yeni lisansüstü programlar açarak, lisansüstü öğrenci sayısını artırmak 
· H1.2- Eğitimcilerin eğitimi programının düzenlenmesi
· H1.3- Yaygın eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi
· H1.4- Bölgenin ihtiyacı olan alanlarda yeni lisans ve ön lisans programların açılması

 A2. Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerini Güçlendirmek
· H2.1- Araştırma altyapısının geliştirilmesi
· H2.2- Bilimsel yayınların nitelik ve niceliğinin arttırılması

 A3. Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
· H3.1- Elektrik enerjisi üretimi yapmak ve enerji kaynakları kullanım verimliliğini iyileştirmek
· H3.2- Toplam Kalite Yönetimi kapsamında kurumsal kalite kültürünü geliştirmek
· H3.3- Yeni dijital uygulamalar geliştirerek, Üniversitemizin dijital altyapısını güçlendirmek 
· H3.4- Üniversitemizin fiziki altyapısını ve kapasitesini geliştirmek

 A.4. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Güçlendirilmesi
· H4.1- Üniversite–sanayi işbirliğinin geliştirilmesi
· H4.2- Teknokent kurulması
· H4.3- Üniversitemizde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi
· H4.4- Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerini geliştirerek proje ürünlerinin ticarileşmesini 

sağlamak
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Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri

(2020)
Temel Performans Göstergeleri

Plan Dönemi Sonu
Hedeflenen Değeri

(2025)

20

70

454

0

10

82

870

50

3

2

1

-

60

-

1

27

86

525

15

20

105

1050

1050

10

5

5

100

85

1

6

PG1.1.1: Lisansüstü program sayısı

PG1.1.2: Doktora öğrenci sayısı

PG1.1.3: Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı

PG1.2.1: Araştırma, veri analizi ve akademik yayın gibi 
konularda sertifikalı atölye etkinlikleri düzenlemek

PG2.1.1: Yurt içi ve yurt dışı araştırma işbirliklerinin sayısı

PG2.2.1: Ulusal ve uluslararası endeksli dergilerdeki yayın 
sayısı

PG2.2.2: Yayınlara alınan atıf sayısı

PG3.1.1: Enerji tasarrufu için fotovoltaik güneş enerji 
sistemleri kurarak, elektrik enerjisi üretmek (Kw)

PG3.3.1: Üniversite içerisinde kullanılacak dijital uygulama 
sayısının artırılması

PG3.3.2: Uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesi için yeni 
uzaktan eğitim programlarının açılması (Program sayısı)

PG3.4.1: Engelsiz üniversite altyapısı ve uygulamalarının 
geliştirilmesi (Bayrak sayısı)

PG3.4.5: Üniversite çevre politikasının geliştirilmesi, Yeşil 
Üniversite (Green Metric) projesinin hayata geçirilmesi, 
Doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik 
teknolojilerin üniversite içinde geliştirilmesi (Tamamlanma 
oranı)

PG4.1.1: Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği faaliyetlerinin 
arttırılması (Faaliyet sayısı)

PG4.2.3: Teknoloj i  Gel işt i rme Bölgesinin (TGB) 
kurulmasına yönelik başvuru dosyasının hazırlanması ve 
başvuru yapılması

PG4.3.2: Üniversitemizde, sanayicilerin de katıldığı Kamu-
Üniversite-Sanayi odaklı faaliyetler düzenlenmesi
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1.STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu'nun 9'uncu maddesinde “Kamu 
idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili 
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve 
ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını 
önceden be l i r lenmiş  o lan gösterge ler 
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı 
yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu 
idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde 
ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile 
program ve proje bazında kaynak tahsislerini; 
stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile 
performans göstergelerine dayandırmak 
zorundadır lar . ”  hükmü yer a lmaktadır . 
Adıyaman Üniversitesi de bu doğrultuda kendi 
misyon, vizyon ve temel değerlerine uygun 
olarak stratejik planını hazırlamıştır. Strateji 
Geliştirme Kurulunun öncülüğünde, stratejik 
planlama ekibi ile tüm paydaşların katılımı 
sağlanarak stratejik plan hazırlama süreci 
gerçekleştirilmiştir. 2021-2025 Adıyaman 
Üniversitesi Stratejik Planı, ulusal kalkınma 
planı, hükümet programı, orta vadeli programlar 
ve yükseköğretim stratejileri dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Bütçe ve kaynak tahsisi 

planlaması stratejik planda belirlenen amaç ve 
hedefler i le performans göstergeler ine 
dayandırılarak yapılmıştır.

2021-2025 stratejik planının hazırlanma 
sürecinde 5018 sayılı Kanunun 9'uncu maddesi 
uyarınca çıkarılan Kamu İdarelerinde Stratejik 
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik hükümleri ve Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 
üniversiteler için hazırlanmış olan Stratejik 
Planlama Rehberi esas alınmıştır.

1.1.Planın Sahiplenilmesi
Üniversitemizin, tüm birimlerinin ve tüm 
çalışanlarımızın katkı ve görüşleri alınarak, 
başarılı bir stratejik plan hazırlama hedefimizin 
amacına ulaşması maksadıyla, yapmayı 
hedeflediğimiz projelerin ve hayata geçirmeyi 
planladığımız temel faaliyetlerin yol haritası 
niteliğinde olması hedeflenen üniversitemiz 
2 0 2 1 - 2 0 2 5  D ö n e m i  S t r a t e j i k  P l a n ı , 
Üniversitemiz üst yönetimi tarafından en üst 
s e v i y e d e  b e n i m s e n m i ş  o l u p ,  p l a n ı n 
sahiplenildiği tüm personele duyurulmuştur.
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1.1.Planlama Sürecinin Organizasyonu
Rektör tarafından; 04.09.2018 tarih ve 2018/1 
Sayılı Genelge ile Stratejik Plan Hazırlık 
çalışmalarının başladığı; tüm bir imlere 
duyurulmuş ve Strateji Geliştirme Kurulu 
üyelerinin listesine Stratejik Plan Genelgesinde 
yer verilmiştir. 23.07.2019 tarih ve 2019/1 Sayılı 
Genelge ile Strateji Geliştirme Kurulu Tablo 1' de 
yer aldığı şekilde tekrar oluşturulmuştur. 
Stratejik Plan Genelgesi ile Stratejik Plan 
Hazırlık çalışmalarının başlatıldığı tüm birimlere 
duyurulduktan sonra; Stratejik Plan ekibi 
oluşturularak çalışmalara başlanmıştır. 
23.07.2019 tarih ve 2019/1 Sayılı Genelge ile 
S t r a t e j i  G e l i ş t i r m e  K u r u l u n u n  t e k r a r 
oluşturulmasının ardından, Stratejik Planlama 
Ekibinin tekrar oluşturulması, çalışmaların 
planlanması, ekip içi görevlendirmelerin 
yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip 
ve üst yönetim arasında eşgüdüm sağlanması 

görevlerini yerine getirmek üzere Üniversitemiz 
Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Fatih 
DOĞANOĞLU Rektör tarafından, Stratejik 
P l a n l a m a  E k i b i  B a ş k a n ı  o l a r a k 
görevlendiri lmiştir. 27/09/2018 tarihinde 
oluşturulmuş olan Stratejik Planlama Ekibinin 
ardından, Stratejik Plan Hazırlık programının 
güncellenmesi, stratejik planlama sürecinin 
hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, 
gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji 
Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne ve 
Rektörün onayına sunulacak belgelerin 
hazırlanmasından sorumlu olan Stratejik 
Planlama Ekibi Başkanı Prof. Dr. Fatih 
DOĞANOĞLU tarafından aşağıda Tablo 2'de 
listesi yer alan Stratejik Planlama Ekibi 
24/07/2019 tarihinde tekrar oluşturularak, 
S t ra te j i  Ge l i ş t i rme  Kuru lu  ta ra f ından 
onaylanmıştır
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STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU
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STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE
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ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE
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ÜYE
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Rektörlük

Mühendislik Fakültesi

Turizm Fakültesi

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Turizm Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak.

Turizm Fakültesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
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1.1. Hazırlık Programı

Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Planı Hazırlık Programı, Kamu İdarelerinde Stratejik 
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesinin 3. Fıkrasına dayanılarak 
hazırlanmıştır.  

Adıyaman Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları, 2018 yılı içerisinde 
Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Üniversiteler İçin Stratejik Planlama 
Rehberi esas alınarak yürütülmüştür.

Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberinde yer alan “Neredeyiz”, “Nereye Ulaşmak İstiyoruz”, 
“Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz” ile “ Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz” sorularının 
cevaplarından oluşan “Stratejik Yönetim Döngüsü” kapsamında yer alan Stratejik Yönetim Yaklaşımının 
temel adımları uygulanarak Üniversitemiz Stratejik Plan Hazırlık Programının şekillendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Stratejik Planlama Ekibi; 09.10.2018 tarihinde toplanarak, Stratejik Plan hazırlıklarının etkin bir 
şekilde yürütülebilmesi için, Stratejik Planlama sürecinin gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koyan Hazırlık 
Programını oluşturmuş, ardından 24.07.2019 tarihinde yeniden oluşturulan Stratejik Planlama Ekibi 
tarafından Hazırlık Programı ve Stratejik Plan Hazırlama Zaman Çizelgesi revize edilmiştir. 

Hazırlık programında; stratejik planlama sürecinin aşamaları, bu aşamalarda gerçekleştirilecek 
faaliyetler ile bunlardan sorumlu olacak kişi ve birimlere yer verilmiştir.

Hazırlık sürecine ait aşama ve faaliyetlere ilişkin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlendiği zaman 
çizelgesi, 2018 yılında yayınlanan Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberinde belirtilen aşamalar, 
ihtiyaçlar ve genel tespitler dikkate alınarak oluşturulmuş ve çizelgeyle belirtilen sürelere azami uyum 
gösterilmeye çalışılmıştır. Zaman çizelgesi aşamaları Tablo 3'te belirtilmiştir.

Stratejik Planlama Ekibi her hafta Cuma günleri toplanma kararı almış ve bu tarihten itibaren 
çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür.

Ayrıca; stratejik planlama ekibinin ve stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek diğer 
çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı değerlendirilmiş, bu kapsamda, Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından bilgilendirme sunumu yapılarak eğitim ihtiyacı karşılanmıştır.

Hazırlık sürecinin ilerleyen aşamalarında meydana gelebilecek eğitim ihtiyacının da yine, Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından karşılanması kararı alınmıştır.
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2.Durum Analizi
2.1.Kurumsal Tarihçe

Adıyaman Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı 
kanunla kurulmuştur. Adıyaman Üniversitesi; İnönü Üniversitesi'ne bağlı olarak 1983 yılında kurulmuş olan 
Adıyaman Meslek Yüksekokulu, 12 Ağustos 1998 tarihinde kurulmuş olan Fen-Edebiyat Fakültesi ve 02 Kasım 
1996 tarihinde kurulmuş olan Sağlık Yüksekokulu ile Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak 27 Haziran 1987 
tarihinde kurulmuş olan Adıyaman Eğitim Fakültesi, 15 Aralık 1997 tarihinde kurulmuş olan Besni Meslek 
Yüksekokulu, 2003 tarihinde kurulmuş olan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi ve 1988 yılında kurulmuş olan 
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu ile Harran Üniversitesine bağlı olarak 16 Ekim 1997'de kurulmuş olan Kâhta 
Meslek Yüksekokulu olmak üzere üç farklı Üniversitenin akademik birimlerin bağlantılarının ve adlarının 
değiştirilerek Adıyaman Üniversitesi'ne bağlanmasıyla kurulmuştur. Sağlık Yüksekokulu 04 Mart 2020 tarih ve 
31058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2222 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılarak yerine Sağlık 
Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. 13.11.2009 tarihinde kurulmuş olan ve öğrencisi olmayan Teknoloji Fakültesi 
de aynı kararla kapatılmıştır. 

Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Adıyaman Üniversitesinin kuruluş kanunuyla 
kurulmuştur.

Adıyaman Üniversitesinin kuruluşundan sonra kurulan birimler ise, kuruluş tarihine göre aşağıda 
sıralanmıştır.
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2.1.Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi
Adıyaman Üniversitesi 2015–2019 Stratejik Planının değerlendirilmesinde, ilgili döneme ait stratejik 

amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülen faaliyetlere dair, Üniversitemizin akademik ve idari birimleri 
tarafından aylık olarak hazırlanan “Proses/Hizmet/Faaliyet İzleme Formları” ve Toplam Kalite 
Koordinatörlüğünün bu formları dikkate alarak hazırladığı altı aylık raporlar dikkate alınmıştır. 

Amaç, hedef, faaliyet ve stratejilerin meydana getirdiği etki ve sonuçlar dikkate alınarak analizler 
yapılmıştır. Değerlendirme, Adıyaman Üniversitesi 2015–2019 Stratejik Planında yer alan ilgili döneme ait 
gösterge hedeflerinin gerçekleşme oranlarının mevcut veriler incelenerek hesaplanmasıyla 
gerçekleştirilmiştir.

Değerlendirme yapılırken ele alınan konuların Üniversitemizin misyon ve vizyonu ile ilişkisine, 
stratejik planlama dönemi gösterge hedeflerinin gerçekleşmesinde birim kalite hedeflerinin uyumuna ve 
tarafsızlığa dikkat edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, stratejik plan içerisinde gösterge 
hedeflerinin büyük bir kısmının başarı ile gerçekleştirildiği görülmekledir.

2015–2019 Stratejik Planında 8 adet stratejik amaç ve bu amaçlara ulaşmak için 34 adet hedef, her 
bir hedef için bir veya daha fazla olmak üzere, toplamda 112 adet gösterge belirlenmiştir. İlgili dönemi 
kapsayan bu plan çerçevesinde her yıl performans programları oluşturulmuştur. Bu kapsamda her eğitim-
öğretim dönemi başında önceki yıla ait veriler değerlendirilmiş ve içinde bulunulan yılın performans 
göstergelerini belirleyebilmek amacıyla performans programları yayımlanmıştır. Değerlendirmeye ait 
bilgilerin detayları 2015–2019 Stratejik Planı'ndan alınmıştır. 

Belirlenen 112 adet performans göstergesi, gerçekleşme düzeylerine göre “başarılı”, “iyileştirilmeli” 
ve “başarısız” kategorilerinde değerlendirilmiş, yapılan kapsamlı çalışmanın sonucunda; performans 
göstergelerinin % 59'nun başarılı, % 4,4'ünün iyileştirilmesi gereken, % 30'unun başarısız göstergeler olduğu 
ortaya konulmuştur. Performans göstergelerinin % 6'sı ise izlenememiştir. 

Performans göstergelerinin 2015-2017 yılları için ortalama gerçekleşme oranı % 65 olmuştur. 
Hedeflerden % 61'i (112 hedeften 69 u) yüzde yüz oranında gerçekleşme oranına ulaşmıştır.

2015–2019 Stratejik Planında yer alan 8 adet stratejik amaç üzerinden özet değerlendirme 
yapılmıştır.

1) Geleceği karşılayan eğitim ve öğretimin nitelik ve nicelik açısından kalitesini yükseltmek
 Bu amaca ulaşmak için belirlenen hedeflerin % 84'ü gerçekleşmiştir. Üniversitemizde bulunan 
derslik ve laboratuvar sayısı 2015 yılında 282 iken 2018 yılında bu sayı 769 a yükselmiştir. Derslik ve 
laboratuvarlar günün teknolojik şartlarına uygun olarak donatılmış bir şekilde tam kapasite olarak hizmet 
vermektedir. Akademik ve idari ofislerin sayısı artırılmış ve buralarda kullanılan makine, teçhizatın durumu 
iyileştirilmiştir. Üniversitemiz akademik personeline yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmiş ve akademik 
personelin ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve konferanslara katılımları desteklenmiştir. 2015-
2017 yıllarında toplam 629 katılım desteği sağlanarak belirlenen hedefe ulaşılmıştır.  İdari personelimize 
yönelik düzenli olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenerek idari personel kadrosunun nitelik ve nicelik 
olarak geliştirilmesi sağlanmıştır. Bilimsel gelişmeler doğrultusunda bilgi kaynaklarına ulaşmak amacıyla 
üniversite kütüphanemizdeki basılı ve elektronik kaynak sayısı 2015 de 83.698 iken hâlihazırda 115.300 e 
ulaşarak belirlenen hedefin çok üstünde bir gelişme sağlanmıştır. Erasmus, Mevlana ve Farabi programları 
kapsamında toplamda 53 işbirliği imzalanarak öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin faydasına 
sunulmuştur. 

Eğitim öğretim hizmetlerinin artırılmasına yönelik hedefler büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. 
Üniversitemizde bulunan laboratuvarların akredite olabilmeleri için gerekli hazırlıklar tamamlanmış ve Gıda 
Analiz Laboratuvarı için akreditasyon başvurusu gerçekleştirilmiştir. 
Avrupa Üniversiteler Birliği kriterlerinin oluşturulması ve öz değerlendirme sürecinin tamamlanmasına 
yönelik hedefler konulmuş, ancak istenilen düzeyde sonuç alınamamıştır.
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4) Kurumsal alt ve üst yapıyı güçlendirmek ve geliştirmek
Bu amaca ulaşmak için belirlenen hedeflerin % 63'ü gerçekleşmiştir. 2015-2019 yıllarında bina ve alt 

yapı ihtiyaçları önemli ölçüde karşılanmıştır. Mühendislik Fakültesi Binası, Enstitüler Binası, Eğitim Fakültesi 
Ek Binası, Teknik Bilimler MYO Binası, Personel Lojmanları binaları belirlenen süre içerisinde tamamlanmış 
ve hizmet vermeye başlamıştır. Deney Hayvanları Laboratuvar Binası ve 2.000 kişilik Stadyum Tribünü de 
tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır. İslami İlimler Fakültesi Binasının yapımı tamamlanmış olup, kısa 
sürede hizmete alınması beklenmektedir. Yapılması planlanan diğer bazı binaların projeleri tamamlanmış 
ancak hükümetimizin politika değişiklikleri doğrultusunda ihale süreçleri ertelenmiştir. Adıyaman Üniversitesi 
var olan imkânlarını en üst düzeyde verimli kullanabilmek adına oldukça hassas çalışmalar yürütmektedir. 
İhtiyaçların tespiti ve zamanında müdahalelerle kapalı alan ihtiyacına tam cevap verebilmiştir. Kapalı alan 
ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında alt yapıya da büyük önem verilmiş, merkez ve ilçe yerleşkelerinin alt yapı 
ve çevre düzenleme işleri belirlenen hedefler dikkate alındığında % 100 oranında tamamlanmıştır.
5) Kurum kültürü bilincini yerleştirmek ve öğrenen organizasyon yapısını sürdürülebilir kılmak

Bu amaca ulaşmak için belirlenen hedeflerin % 70'i gerçekleşmiştir. Üniversitemizde idari 
performans sisteminin oluşturulması amacıyla her ay düzenli olarak ilgili birimlere ait prosesler 
değerlendirilmektedir. Üniversitemizin tüm birimlerinde bu değerlendirme yapıldığından belirlenen hedefe 
ulaşılmıştır. Akademik personelin performansı ise akademik teşvik sistemi sayesinde düzenli olarak 
yapılmaktadır. Ayrıca yıllık faaliyet raporları da bu anlamda değerlendirilmektedir. Üniversitemizde norm 
kadro çalışmaları belirlenen hedefler dikkate alındığında % 100 gerçekleştirilmiştir. Öğretim üyesi yükseltme 
ve atama kriterlerinin oluşturulması ve atamalarda bu kriterlere göre değerlendirme yapılması için hazırlıklar 
yapılmış ancak istenilen hedefe ulaşılamamıştır. Kurum kimliği ve kurum kültürünün geliştirilmesi için 
akademik, idari personele ve öğrencilere yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiş, kuruma bağlılık ve aidiyet 
duygusunun artırılması amacıyla düzenli olarak sosyal faaliyetler düzenlenmiştir. Böylece belirlenen 
hedeflere ulaşılmıştır.
6) Kurumsal yönetim sistemlerini oluşturmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

Bu amaca ulaşmak için belirlenen hedeflerin % 33'ü gerçekleşmiştir. Üniversitemiz akademik ve idari 
birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001:2008 belgesinden sonra TS EN ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 2015 yılı yeni versiyonuna uyum sürecini de tamamlayarak TS EN 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine geçiş yapma başarısını göstermiştir. Bu belgeyi alan sayılı 
üniversiteler arasına girmeyi başaran üniversitemiz, sistemin sürdürülebilir olması için gerekli çalışmaları 
yaparak belirlenen hedefi % 100 gerçekleştirmiştir. 

Yönetim bilgi sistemi kapsamında üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde üniversite bilgi 
yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla bilgi sistemleri yazılımlarına yönelik verimli bir alt yapı 
oluşturulmuştur. Bu alanda hedeflenin çok daha üzerinde bir başarı ile bilgi sistemleri kesintisiz olarak hizmet 
vermeye devam etmektedir. 

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almakta büyük bir başarı gösterilmesine 
rağmen, bazı nedenlerden dolayı OHSAS 18001 sisteminin oluşturulmasına yönelik herhangi bir çalışma 
gerçekleştirilememiştir. Bilgi güvenliği sisteminin oluşturulması amacıyla teknik eksikliklerin büyük ölçüde 
tamamlanmış, ancak bilgi güvenliği sistemine ait belgenin alınmasına yönelik dokümantasyon ve eğitim 
çalışmaları yapılamamıştır. Laboratuvar akreditasyon standartlarının oluşturulması amacıyla alt yapıya 
yönelik iyileştirmeler yapılmıştır. Gıda analiz laboratuvarı için gerekli dokümantasyon süreci tamamlanarak 
akredite olabilmesi için başvuru yapılmıştır. Konu ile ilgili değerlendirme süreci devam etmektedir. Diğer 
laboratuvarlarımız için de başvuru sürecine yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bu konuda belirlenen hedef 
büyük oranda gerçekleşmiştir.

Çevre yönetim sisteminin oluşturulması ve ISO 14001 ÇYS sistemine ait belgenin alınmasına 
yönelik çalışmalara 2018 de başlanacağına dair hedef konulmuştur.
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7) Toplumsal fayda sağlayacak hizmet ve ürünler sunmak, geliştirmek
Bu amaca ulaşmak için belirlenen hedeflerin % 64'ü gerçekleşmiştir. Bölgeye yönelik sosyal, 

kültürel, ekonomik, sektörel ve teknik proje sayılarında belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Bölge sorunlarına 
yönelik uzmanlar ve akademisyenlerimizin katıldığı birçok çalıştay düzenlenmiştir. Arıcılık, mermer sektörü, 
tarım, badem yetiştiriciliği ve daha birçok alanda düzenlenen faaliyetlerle istenilen hedefe ulaşılmıştır. 
Üniversite sanayi işbirliği kapsamında belirlenen danışmanlık sayıları hedefine ulaşılmıştır. Üniversite sanayi 
işbirliği faaliyetlerin artırılmasına yönelik Proje Üretim, Yönetim ve Koordinasyon Merkezi (ADYÜTTO) 
tarafından proje destek ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Toplumun dezavantajlı kitleleri için 
faaliyetlerin artırılmasına yönelik belirlenen hedefler izlenememiştir. Üniversitemizin farklı birimlerinde sosyal 
sorumluluk faaliyetleri personellerimiz ve öğrencilerimizin katkılarıyla gerçekleştirilmiş ve bu alanda 
belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 
8) Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini üst seviyede tutmak ve devamlı tercih edilebilir bir üniversite olmak

Bu amaca ulaşmak için belirlenen hedeflerin % 94'ü gerçekleşmiştir. İç ve dış paydaşlarımızın 
memnuniyetlerinin izlenmesi ve artırılması amacıyla her yıl düzenli olarak anketler uygulanarak belirlenen 
hedefe ulaşılmıştır. İç ve dış paydaşlarla iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik web içerikleri oluşturulmuş ve 
ziyaretçi sayıları üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.

Üniversitemizde her eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin fiziki, sosyal, sportif, kültürel 
gelişimlerinin sağlanması amacıyla birçok faaliyetler düzenlenmektedir. Bu faaliyetlere katılım belirlenen 
hedefin çok üstünde gerçekleşmiştir. Sunulan imkânlar sayesinde birçok branşta dereceye giren 
öğrencilerimiz bu anlamda bekleneni fazlasıyla vermiştir. Her yıl kariyer gelişim günleri kapsamında 
faaliyetler düzenlenerek, öğrencilerimizin mezun olana kadar kendilerini en iyi şekilde çalışma hayatına 
hazırlamaları sağlanmaktadır. Öğrenci toplulukları sayısı, üye olan öğrenci sayılarımız ve toplulukların 
faaliyet sayıları belirlenen hedefin çok üzerinde gerçekleşmiştir.

Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı olmak ve onlarla işbirliği geliştirmek amacıyla 
mezun takip sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemle mezunlarımız ile işverenler arasında iletişimin de kurulması 
hedeflenmiştir. Mezun takip sistemimizdeki öğrenci sayımız bu yıl itibariyle 1.263 olup belirlenen hedefe 
ulaşılmıştır. 

Tüm birimlerde topluma yönelik sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla KYS performans 
göstergelerinin tespiti için müşteri memnuniyet anketleri her yıl düzenli olarak uygulanarak bu alanda 
belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

2021-2025 Stratejik Planın Mevcut Plandan Temel Farklılıkları
2015–2019 Stratejik Planında 8 adet stratejik amaç ve bu amaçlara ulaşmak için 34 adet hedef ve 

112 adet gösterge belirlenmiş olup, bu sayılar 2021-2025 dönemine ait Stratejik Planda uygulanabilir ve 
izlenebilir seviyelere çekilerek 5 adet amaç, 14 adet hedef ve 41 adet gösterge belirlenmiştir. Yeni Stratejik 
Planda, amaç, hedef ve göstergelerin belirlenmesinde, uygulanabilir, ulaşılabilir ve izlenebilir olmasının 
yanında, Üniversitenin bulunduğu coğrafya ile bütünleşmesine ve bölge ekonomisine katkı sağlamasına 
özellikle dikkat edilmiştir. Yeni Stratejik Planda, mevcut Stratejik Planın uygulanmasında ortaya çıkan 
sorunlardan dersler çıkarılarak, aynı sorunların yaşanmaması için; sorunlar tespit edilerek, gelişmeye açık 
alanlar ile Üniversitenin ve bölgenin ihtiyaçları belirlenmiş ve bu doğrultuda; somut,  gerçekçi, bütçe ile 
uyumlu, on birinci kalkınma planını esas alan hedef ve göstergeler belirlenmiştir.

2.1.Mevzuat Analizi
Yasal Düzenlemeler
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
A. Yükseköğretim kurumları 
 MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin 
ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, 
bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden 
oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.
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 Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar
tarafından,Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.
Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında 

bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve 
bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez. 

Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri 
Devletçe sağlanır.

Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim 
Kurulunca seçilir ve atanır.

Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya 
üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden 
uzaklaştırılamazlar.

(Değişik: 29/10/2005-5428/1 md.) Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik 
ve onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezî yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara 
uygun olarak işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir.

Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve 
sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim 
elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, 
üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve 
süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin 
ve ceza işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası 
ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve 
çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin 
sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir. 

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları dışındaki akademik 
çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim 
kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir. 

B. Yükseköğretim üst kuruluşları 
MADDE 131- Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, 
yükseköğretim kurumlarındaki eğitim- öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu 
kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere 
tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi 
için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur.

(Değişik: 7/5/2004-5170/8 md.; 16/4/2017-6771/16 md.) Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler 
tarafından seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve 
öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan 
üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur. Kurulun teşkilatı, görev, yetki, 
sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.

2. KANUNLAR 

 A. Adıyaman Üniversitesi Kuruluş Kanunu
Adıyaman Üniversitesi 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 
Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuştur.
Adıyaman Üniversitesi bir kamu kuruluşu olarak başta Anayasa olmak üzere ilgili mevzuatın çerçevesinde 
eğitim- öğretim ve araştırma hizmeti sunma görev ve yetkisine sahiptir.
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B. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
1982 Anayasasında belirtilen temel esaslara dayalı olarak yükseköğretim kurumlarının amaçlarını ve temel 
ilkelerini, bu kurumların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen kanun 04.11.1981 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.
Yükseköğretim Kurumlarının Amaçları
a)Öğrencilerini;
1.Atatürk İnkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
2.Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu 
duyan,
3.Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,
4.Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
5.Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,
6.Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
7.İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve 
mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak 
yetiştirmek,
b)Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, 
çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,
c)Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji 
üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı 
kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş 
gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Yükseköğretim Kurumlarının görevleri:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenen amaçlara uygun olarak kanunun 12. Maddesinde 
yükseköğretim kurumlarının görevleri belirlenmiştir.
a)Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma 
planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, 
yayım ve danışmanlık yapmak,
b)Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim 
politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve 
programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
c)Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer 
araçlarla yaymak, 
d)Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme 
alanlarında eğitilmesini sağlamak,
a)Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, 
diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma 
konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve 
araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
b)Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara 
katkıda bulunacak önlemleri almak,
c)Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve 
bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde 
modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara 
katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
d)Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
e)Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye 
işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri 
yapmaktır.
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2015-2019 Stratejik Planlama döneminde “Mevzuat” kapsamında Kanunlarda yapılan Değişiklikler ve 
Düzenlemeler
Yüksek Öğretim Kurumları ile ilgili Temel Kanunlar 2547 Yükseköğretim Kanunu ve 657 Devlet Memurları 
Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiştir. 
a)Değişiklik ile 2547 sayılı Kanunun Madde 3 “ Tanımlar” başlığı altında I-m-n fıkralarında değişiklik 
yapılmıştır. İlgili fıkralarda yapılan değişikliklerle Öğretim Elemanları ve Öğretim Üyeleri tanımları yeniden 
düzenlenmiştir. 
b)Aynı Kanunun 23. Maddesi “Doktor Öğretim Üyesi” başlığı altında Dr. Öğretim Üyeliğine atama ile ilgili 
düzenlemelere yer vermektedir. 
c)Aynı Kanunun 24. Maddesi “Doçentlik ve Atama” başlığı altında doçentliğe atama yeniden düzenlenmiştir.  
d)18/06/2017 tarihinde “Ek Madde 32” Teknoloji Transfer Ofisi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Düzenleme 
Kapsamında Üniversitemizde Teknoloji Transfer Ofisi Kurulmuştur. 
e)“Ek Madde 33” ile “Ücretli Araştırma İzni” ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 
f)“Ek Madde 34” ile “Doktora Sonrası Araştırma İstihdamı” ile ilgili düzenleme yapılmıştır.” 
g)“Ek Madde 35” ile “Yükseköğretim Kalite Kurulu” oluşturulması ve “Yüksek Öğretim Kalite Güvence 
Sistemi” ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 
h)“Ek Madde 36 ve 37” Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu ve Meslek Yüksek Okulları 
Koordinasyon Kurulu” ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 
i) “Ek Madde 30” Araştırma Görevlilerinin İstihdamı ile ilgili değişiklik yapılmıştır. 

2.YÖNETMELİKLER
Kurum Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler:
a)06/05/2018 tarih ve 30413 sayılı “Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” 
yayınlanmış ve 2015 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
b)27/02/2018 tarih ve 30345 sayılı Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma 
Yönetmeliği” yayınlanmıştır. 
c)10/10/2017 tarih ve 30206 sayılı “Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği” ile Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlenmiştir. 
d)02/08/2018 tarih ve 30142 sayılı “Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliği” ile Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, 
sınav, klinik uygulamaları ve mezuniyetlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlenmiştir.
e)06/07/2017 tarih 30116 sayılı “Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Yönetmeliği”  ile Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin amaçları, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemlerine ilişkin esasları düzenlenmiştir.
f)06/07/2017 tarih ve 30116 sayılı “Adıyaman Üniversitesi Kent Kültürü Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
Yönetmeliği” ile Adıyaman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adıyaman Üniversitesi Kent Kültürü Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının 
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.
g)09/10/2015 tarih ve 29527 sayılı “Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Yönetmeliği” ile Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet 
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları 
düzenlenmiştir. 
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4. GENELGELER
2015-2019 Stratejik planı uygulama döneminde Adıyaman Üniversitesinde yeni bir Genelge 
yayınlanmamıştır. 

5. ESAS VE USULLER
2015-2019 stratejik planı uygulama döneminde yeni bir “Esas Usul” düzenlemesi yapılmamıştır.

6. YÖNERGELER
a)22/08/2018 tarihli Adıyaman Üniversitesi Güvenlik ve Koruma Amirliği Güvenlik Uygulamaları Yönergesi
b)2018 -2019 yürürlüğe girecek olan Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Zorunlu İngilizce 
Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
c)2018 -2019 yürürlüğe girecek olan Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık 
Sınıfı Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
d)Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Laboratuvar Dersleri Yönergesi
e)10/06/2018 tarihli Adıyaman Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet Ve Diğer Belgelerin 
Düzenlenmesine Ve Mezuniyette Dereceye Giren Öğrencilerin Tespitine Dair Yönerge
f)10/05/2018 tarih ve 2018/10-06 sayılı Adıyaman Üniversitesi Yurtdışından Veya Yabancı Uyruklu 
Öğrenciler İçin Başvuru Ve Kayıt Kabul Yönergesi
g)Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi
h)27/12/2017 tarihli Adıyaman Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
i)Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Yönergesi
j)Adıyaman Üniversitesi Bilimsel araştırma Projeleri Yönergesi
k)Adıyaman Üniversitesi Uygulamalı Mühendislik eğitimi Yönergesi
l)Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Staj Yönergesi
m)Adıyaman Üniversitesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
n)Adıyaman Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi

7. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ POLİTİKA BELGELERİ
a)Kalite Politikası
1.Bilimsel Çalışma ve Araştırma Yapmak, Bilgi ve Teknoloji Üretmek,
2.Bilim Verilerini Yaymak, Ulusal Alanda Gelişme ve Kalkınmaya Destek Olmak,
3.Bir Mesleğin; Bilgi, Beceri, Davranış ve Genel Kültürüne Sahip,
4.Çevreye Duyarlı, İş Sağlığı Güvenliğine Önem Veren Anlayış Çerçevesinde, Bireyler Yetiştirmek,
5.Kalite Yönetim Sistemi Standardının Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmek,
6.Yasal Şartlar Doğrultusunda Müşteri Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamaktır.
b)Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası
c)Gizlilik Politikası
8.  KATALOG VE KILAVUZLAR
a)2018 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
b)2016 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

2.1.Üst Politika Belgeleri Analizi
Üst politika belgeleri analizi kapsamında kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, 
programlar, ilgili mevzuat ve Üniversitemizin ilgili olduğu strateji belgelerinin Yükseköğretim sektörü için 
öngördüğü yönelim Üniversitemiz açısından değerlendirilmiş ve 2021-2025 Dönemi Stratejik Planımızın 
hazırlanmasında analiz sonuçları dikkate alınmıştır.
Üniversitemiz 2021-2025 stratejik plan çalışmaları üst politika belgeleri öncülüğünde, On Birinci Kalkınma 
Planında, 2019-2021 Orta Vadeli Programı (Yeni Ekonomi Programı), 2019-2021 Orta Vadeli Mali Planı, 
Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Programı, 2018-2022 Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi ile 
Üniversitemiz sorumluluk ve faaliyet alanına giren başlıklar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
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2.1.Paydaş Analizi

Paydaş analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan katılımcılığın 
sağlanabilmesi için Üniversitemizin etkileşim içinde bulunduğu tarafların görüşleri dikkate alınarak stratejik 
planın sahiplenilmesine çalışılmıştır. Ayrıca, “girişimci üniversite” anlayışına uygun olarak tüm paydaşların 
görüş, talep, öneri ve desteklerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesi hedeflenmiştir. Bunu 
gerçekleştirmeye yönelik olarak üniversitemizde paydaşlarla iki toplantı düzenlenmiş ve katılımcıların 
paylaşımları sonucunda üniversitenin paydaşlarla ilişkilerinin seviyesi ve önceliklerin tespit edilmesine 
çalışılmıştır.

1-Paydaşların Tespiti:
 Paydaşların Tespiti, 2015-2019 Stratejik Plan çalışmalarında kullanılan yöntemlere paralel olarak 
paydaş analizinin ilk aşamasında, üniversitemizin paydaşlarının kimler olduğunun tespit edilebilmesi için; 
“Üniversitemizin faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?”, “Üniversitemizin faaliyet ve hizmetlerini 
yönlendirenler kimlerdir?”, “Üniversitemizin sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir?, “Üniversitemizin 
faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?” sorularına cevap 
aranmıştır. Bu cevaplara göre paydaşlarımız tespit edilmiş ve bunlar işlevlerine göre hizmet alanlar, 
çalışanlar, temel ortak ve stratejik ortak başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Ayrıca paydaş analizi yapılırken 
paydaşlık durumuna göre paydaşlar iç paydaş / dış paydaş şeklinde ayrıma tabi tutulmuştur.

A.Paydaşların tespiti
İç ve Dış paydaşlarımız aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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2. Paydaşların Öncelik Sırasının Belirlenmesi

 Paydaş analizinin ikinci aşamasında, stratejik planının hazırlık çalışmaları yürütülürken paydaşlarla 
yapılan toplantılarda paydaşın üniversitemiz faaliyetlerini etkileme gücü ile üniversitemiz faaliyetlerinden 
paydaşların etkilenme derecesi dikkate alınarak bir öncelik sırası belirlenmiştir. Paydaşlarımızın birinci öncelik 
sırası üniversitemizden direk hizmet alanlardır. Direk hizmet alanlarda birinci öncelik öğrencilerimize aittir.

3-Paydaş Etki/Önem Matrisi
 
 Paydaş Etki / Önem Matrisi Paydaşların önceliklendirilmesinde paydaşların etki ve önem derecesi 
dikkate alarak paydaşlarımızın beklenti ve taleplerinin karşılanması hususunda yapılan anketler, çalıştaylar ve 
değerlendirmeler sonucunda, paydaş öncellikleri tablosu oluşturulmuş olup, paydaşlarımızın üniversitemiz 
açısından etkisi ve önemine göre takip edilerek politikalar “İzle”, “Bilgilendir”, “İşbirliği yap” ve Birlikte çalış” 
olarak belirlenmiştir.

4-Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi

 Üniversitemizin paydaşlarla ilişkisinde hangi ürün/hizmet alanında etkileşim içinde bulunulduğunu 
göstermek amacıyla aşağıdaki paydaş ürün/hizmet matrisinden yararlanılmıştır. Bu etkileşim; Eğitim – 
öğretim, Bilimsel araştırma, Danışmanlık, İnsan gücü yetiştirme, Bilim verilerini yayma, Toplumun eğitimi, 
Görüş – düşünce belirtme, sektörel modernleşmeye katkı sağlama, Teknolojiyi geliştirme ve yayma, Eğitim – 
öğretim esaslarını geliştirme, Döner sermaye hizmetleri ve Sağlık hizmetleri alanları itibariye tespit edilmiştir.
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2.1.Kuruluş İçi Analiz

Üniversitemizin mevcut durumu; insan kaynakları, kurum kültürü�, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki 

ve mali kaynak analizleri yapılarak belirlenmiştir. Nitelikli insan gücü, üniversitemizin geleceğe yönelik 

beklenti ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için sahip olduğu en önemli kaynaktır.

Üniversitemizde bulunan akademik ve idari çalışanlarımızın, personel verimliliklerinin arttırılması ve 

nitelikli personel istihdamının sağlanması hedeflenmektedir. Beş yıllık plan döneminde personelin niteliğini 

artırmak amacıyla idari personele yönelik hizmet içi eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Üniversitemizde çalışanlarına fırsat eşitliği sunan, hakkaniyet ve liyakat prensiplerine bağlı, 

akademik özgürlüklere önem vererek katılımcı, şeffaf, idari ve akademik yapılanmada farklılıklara saygılı bir 

yönetim anlayışı benimsenmektedir. Plan döneminde gerekli kaynakların sağlanarak üniversitemizin 

teknolojik ve bilişim altyapısının hızla yenilenerek güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 51'inci maddesi gereğince hazırlanan 124 sayılı 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname uyarınca, üniversite idari teşkilatının başında rektöre bağlı bir genel sekreter ve genel sekreter 

yardımcıları, hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşaviri, uzmanlar ile 

büro ve iç� hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ve diğer 

görevliler bulunmaktadır. 

Üniversitelerde daire başkanlıkları ve müdürlükler yönetim kurulunun kararı ile genel hükümlere göre 

kurulur. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte yönetim teşkilatının başında bir fakülte sekreteri, enstitü 

müdürüne bağlı enstitü� sekreteri ve yüksekokul müdürüne bağlı yüksekokul sekreteri bulunur. Ayrıca 

doğrudan üst yöneticiye bağlı iç� denetçiler mevcuttur. Tüm bu yapılanma esas alınarak oluşturulan 

Üniversitemizin teşkilat seması aşağıdaki gibidir.
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2.1.1.İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi
İnsan kaynakları yetkinlik analizi, üniversite personeline ilişkin nicel veriler ile personelin sahip olduğu 
niteliklerin analizidir. Yetkinlik, üniversitenin hedefleriyle uyumlu, kurumsal ve bireysel performans için kritik 
olan bilgi, beceri ve tutumların tümünü kapsayan davranışlardır.
 İnsan kaynakları kurumların stratejik planların amaç ve hedefleri gerçekleştirmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu yüzden, çalışanların bilgi ve becerilerinden en iyi şekilde yararlanılabilmesi için çalışanlar 
uygun alanlarda istihdam edilir. Ayrıca, kalitenin artırılması amacıyla yükselmelerine destek verilir. 
Üniversitemiz insan kaynakları, akademik personel 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, idari 
personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yabancı uyruklu öğretim elemanları 4857 sayılı İş Kanunu ile 
istihdam edilmektedir.
 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en son kurulan üniversitelerden biri olan Adıyaman Üniversitesi her 
geçen dönem büyümekte ve personel sayısındaki artışı devam ettirmektedir. Üniversitemiz bünyesinde 2019 
yılı Aralık ayı itibariyle 9'u yabancı olmak üzere 895 akademik personel ve 551 idari personel olmak üzere 
toplam 1.446 personel görev yapmaktadır.
 Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapan Akademik personel sayıları ve 2019 yılı Aralık ayı 
itibariyle kadroların istihdam şekillerine göre dağılımı aşağıda tabloda sunulmuştur.
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2.1.1. Kurum Kültürü Analizi
 Adıyaman Üniversitesi, T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili kanunlarla belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken; 
vizyonuna uygun olarak ideal üniversite olma anlayışıyla, tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini şeffaflık ve 
katılımcılık anlayışı içerisinde gerçekleştirmektedir.

Üniversitemiz kurum kültürünü güçlendirmek için sahip olduğu misyon, vizyon ve temel değerler 
ekseninde katılımcı bir politika izlemektedir. Karar alma süreçlerimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 
diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak Rektör, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve alt kurullar 
tarafından yürütülmektedir. Karar mekanizmalarımız hukukun üstünlüğünü esas alan, yenilikçi ve katılımcı 
bir anlayışa sahiptir. 

Üniversitemizin kurumsal kimliği; bulunduğu coğrafyanın manevi ve yerleşik değerlerini sembolize 
eden logosu ile birlikte özel logo, sertifika, çeşitli iletişim süreçlerinde kullanılan ölçütler ve kurumsal kimlik 
kılavuzu esasınca ifade edilmektedir. 

Üniversitemizin kurum kültürü analizi yapılırken; kurumsal yapıya atıf yapan mevcut iletişim 
kanalları, faaliyetler, uygulamalar ve 2019 yılı içinde yapılan “üniversite memnuniyet anketi” verileri esas 
alınmıştır. Ankette yer alan ifadeler ile ilgili memnuniyet düzeyi “Hiç-Az-Orta-Çok ve Tam” şeklinde 
kodlanmıştır. Kurum kültürünün esas dayanaklarından olan aidiyet duygusu ekseninde, personelimizin 
“Adıyaman Üniversitesi mensubu olmaktan” duyduğu genel memnuniyet düzeyinin pozitif yönde olduğu 
düşünülmektedir (Akademik [Çok=34,8/Tam=34,2]; İdari [Çok=27,7/Tam=32,8]). Bununla birlikte 
Üniversitemizde gerçekleşen kurumsal faaliyetlerden duyulan memnuniyet, genel itibariyle orta düzeyde 
gerçekleşmiştir (Akademik [Orta=%36,9];idari [Orta=%33,7]).
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2-İşbirliği: Belirli bir çalışma veya araştırma sürecinde Üniversitemiz personeli ve birimler arasında 
koordinasyon sağlanmaktadır. Kurum içi işbirliğine atfen, akademik personele uygulanan ankette yer alan 
“Öğretme/araştırma/topluma hizmet görevlerinizde sizinle birlikte olacak öğrenci, memur ve akademisyen 
varlığı” ifadesinde memnuniyet oranı pozitif yönlü (Çok=%36,6; Tam=%18,2) gerçekleşmiştir. Benzer 
şekilde idari personele uygulanan ankette yer alan “Görevlerinizde sizinle birlikte olacak memur, 
akademisyen ve öğrenci varlığı” ifadesinde memnuniyet oranı pozitif yönlü (Çok=%33,2;Tam=%19,3) 
gerçekleşmiştir. 

1-Katılım: Üniversitemizde üst düzey karar alma ve uygulama süreçleri Senato ve Yönetim Kurulu 
toplantıları ile gerçekleşmektedir. Kurumumuzun ve birimlerimizin işleyişine ait farklı konularda karar ve 
uygulamalar Daire Başkanlıklarının, Akademik Birim Sekreterlerinin ve idari personelin katılım gösterdiği 
koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları ile sürdürülmektedir. Üniversitemiz birimlerinin iç işleyişi ile ilgili 
karar ve uygulamalarda çalışan katılımı, birim içi düzenlenen toplantılarla sağlanmaktadır. Konu 
bağlamında idari personele uygulanan ankette yer alan “Birimde verilen kararlarda fikrimin alınması” 
ifadesinde memnuniyet oranı orta düzeyde (Orta=% 28,6) gerçekleşmiştir.
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3-Bilginin Yayılımı: Üniversitemiz ile ilgili her türlü bilgi; bilginin ilgi ve ivedilik düzeyine göre Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi (EBYS) mail ve/veya üniversitemiz web sitesi yoluyla söz konusu birime/birimlere 
yönlendirilmekte ve personelle açık bir şekilde paylaşılmaktadır. Üniversitemizde uygulanan akademik 
faaliyetler belirli bir takvim ve plan sürecinde işlemektedir. Ayrıca takvim harici uygulama ve faaliyetler ile ilgili 
bilgiler zamanından önce ilgili kişi veya birimlere iletilerek paylaşılmaktadır.  Bu düzlemde Üniversitemizde 
yapılan ankette idari personelimize yönelik sorulan “Görevimle ilgili bilgilendirmeler” ifadesinde memnuniyet 
düzeyi pozitif yönlü gerçekleşmiştir (Çok=%34,7;Tam=%18,5).

4-Öğrenme: Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) uygulanmaktadır. Toplam Kalite 
Koordinatörlüğü öncülüğünde ve diğer birimlerdeki görevli personelimizle KYS'ye yönelik prosedür, süreç, iş 
akışları, görev tanımları, yıllık iş planları, hedefler, vb. süreçler belirlenmiştir. Kalite Yönetim Sistemi ve İç 
Kontrol Sistemi çalışmalarımız tüm birimlerle birlikte yürütülmektedir. Diğer yandan çalışanlarımızın mesleki 
gelişimini, iletişimini ve davranışlarını geliştirecek konularda periyodik olarak hizmet içi eğitimler 
düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde ayrıca güncel gelişmeler (mali konular, kanun değişikliği vb) ve bu 
gelişmelerle ilgili uygulama pratikleri idari personelimize düzenli olarak aktarılmakta ve personelimizin 
gelişimleri ile öğrenme düzeyine ait geri dönüşler sağlanmaktadır. Üniversitemizde yapılan ankette idari 
personelimize yönelik sorulan “Hizmet içi eğitimlerin gelişimime katkısı” ifadesinde memnuniyet düzeyinin 
orta düzeyde gerçekleştiği görülmüştür (Orta=%28,9). 
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5-Kurum içi iletişim: Kurum içi iletişimimiz, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve/veya mail 
yoluyla sağlanmaktadır. Bununla birlikte kurum içinde personel ve öğrencilerimizi, istek ve beklentilerini 
Üniversitemiz web sitesi, kişisel iletişim araçları ve Üniversitemizin çeşitli birimlerinde yer alan memnuniyet, 
dilek, öneri, şikâyet bildirim sistemi kutularına bırakılan formlar ile iletilebilmektedir. Kurum içi iletişim 
bağlamında, akademik personele uygulanan ankette yer alan; “Akademik birim yöneticilerinin 
(Dekan/Müdür ve yardımcıları) benimle olan iletişimi” ve aynı düzlemde, idari personele uygulanan ankette 
yer alan; “Birim yöneticilerinin benimle olan iletişimi” ifadelerinde memnuniyet düzeyi pozitif yönlü 
gerçekleşmiştir (Akademik [Çok=%36,2;Tam=%44,1/İdari [Çok=%36,1;Tam=36,7]). Çalışanların 
yöneticilere ulaşılabilirliği noktasında ise akademik personel anketinde; “Akademik birim yöneticilerinin 
(Dekan/Müdür ve yardımcıları) ulaşılabilirliği” ve idari personel anketinde; “Birim yöneticilerinin 
ulaşılabilirl iği” ifadelerinde memnuniyet düzeyi pozitif yönlü gerçekleşmiştir (Akademik 
[Çok=%36,5;Tam=%42,1/İdari [Çok=%38,8;Tam=30,6]). 



www. .edu.tradiyaman 44

İletişim ile ilgili mevcut mekanizmaların dışında, Üniversitemiz tarafından düzenlenen sosyal 
organizasyonlar, teknik geziler ve personelimize/öğrencilerimize yönelik çeşitli kişisel gelişim kursları, 
personel iletişimini olumlu etkilemekte ve bu durum çalışanlarımızın/ öğrencilerimizin motivasyonuna katkı 
sağlamaktadır.

6-Paydaşlarla ilişkiler: Üniversitemizin hizmet sunumunda ve karar alma süreçlerinde konuyla ilgili 
paydaşların görüşlerinin ve desteğinin alınması ve katılımlarının sağlanması öncelikli görülmektedir. Bu 
noktada, kurumumuz dış paydaş grubunun önerdiği, hazırlama veya uygulama sürecinde olan çeşitli 
projelere, faaliyetlere ve uygulamalara akademik birikimi ile destek vermekte veya ortak olmaktadır. Ancak 
paydaşlar arası ortaklığın daha çok geliştirilmesi bölgesel gelişme açısından önemli görülmektedir. 
Üniversitemizde yapılan ankette, akademisyenlere yönelik sorulan “Araştırma ve proje çalışmalarında dış 
paydaşlarla kurulan ilişkilerin yeterliliği” konusunda memnuniyet düzeyi daha çok “orta” düzeyde (% 40) 
algılanmıştır. 

Üniversitemiz, dış paydaş grubunun organize ettiği çeşitli program, toplantı ve etkinliklere ev sahipliği 
yapmakta ve gereken fiziki desteği sağlamaktadır. Bu noktada Üniversitemiz bünyesinde bulunan Proje 
Üretim, Yönetim ve Koordinasyon Merkezi (ADYÜPROJEM) ile Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman ilinde 
gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası projelerin hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

7-Değişime açıklık: Üniversitemiz bulunduğu coğrafyanın sosyolojik, ekonomik ve kültürel değişimlerini 
yakından takip etmekte ve bu değişimler esasında konumlanmaktadır. Kurumumuz bu değişimleri izleme, 
mevcut sorunları analiz etme ve çözüm geliştirmek için akademik mekanizmalar geliştirmektedir. 
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Sorunları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, 
Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi birimlerimiz söz konusu 
değişimlerin takibi ve mevcut sorunların çözümü bağlamında çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Bununla 
birlikte günümüz teknoloji dünyasında gözlemlenen sürekli değişimlere ve bulunduğumuz coğrafyanın 
stratejik önemine binaen Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜTTO) kurulmuştur. 
Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi, hem Adıyaman sanayisinin akademik ihtiyaçlarına daha hızlı cevap 
vermek hem de üniversite-sanayi ortaklığına katkı sağlamak adına hizmet vermeye devam etmektedir. Bu 
eksende akademik ve idari personele uygulanan ankette yer alan “Üniversitemizin yenilikçi çalışmaları” 
ifadesinde memnuniyet düzeyi pozitif yönlü gerçekleşmiştir.
(Akademik [Çok=%31,9;Tam=%21,2/İdari [Çok=%26,8;Tam=23,4]).
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8-Stratejik yönetim: Üniversitemiz stratejik planın hazırlama sürecinde katılımcı bir yol izlemektedir. Bu 
noktada farklı birimlerden akademik ve idari personellerde periyodik toplantılar düzenlemekte, görev 
dağılımı gerçekleştirilmekte ve planın içeriği ile ilgili fikir alışverişi sağlanmaktadır. Diğer taftan memnuniyet 
anketinde yer alan “Üniversitemizin strateji planının, ilke ve değerlerine uygunluğu” ifadesinde memnuniyet 
düzeyi pozitif yönlü gerçekleşmiştir (Akademik [Çok=30,7/Tam=24,5/İdari [Çok=25,3/Tam=26,3]). 

9-Ödül ve ceza sistemi: Adıyaman Üniversitesi, T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununda belirlenen görev ve sorumlulukları esasında hareket etmektedir. Çalışanlarının ve 
öğrencilerinin bahse konu herhangi bir disiplin suçu ilgili kanunun ilke ve gereklerine göre yürütülmektedir. 
Tartışma götürmez konular ve başlıklar dışında, çalışanlarımızın ve personelimizin olumsuz tutum ve 
davranışlarının aşılmasında birim yöneticilerimiz ve üst yönetimimiz uzlaşmacı bir yol izlemektedir. 
Sonuç olarak Üniversitemiz, kurum kültürünü geliştirme ve personelimizin kurumuna karşı aidiyet 
duygusunu artırma noktasında hareket etmektedir. Bu bağlamda Üniversitemizde gerçekleşen kurumsal 
faaliyetlerin niteliğini artırma, yaygınlaştırma ve bu faaliyetler ile ilgili Üniversitemiz personelinde farkındalık 
oluşturma; akademik personelimizin araştırma ve proje çalışmalarında destek ve paydaş etkinliğini artırma; 
personellerimiz arasında işbirliğini, eşgüdümü ve kararlara katılımı daha fazla sağlama; öğrenme ve 
gelişme mekanizmaları kapsamında hizmet içi eğitimlerin niteliğini artırma ihtiyaçları öncelikli 
görülmektedir.
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2.1.1.Fiziki Kaynak Analizi
Üniversitemiz Merkez, Sağlık, Kâhta, Besni ve Gölbaşı yerleşkelerinde eğitim öğretim faaliyetlerini 

2
sürdürmektedir.  Merkez yerleşke; Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesinde 1.087.460 m  alan üzerinde 
yer almaktadır. 

Gölbaşı yerleşkesinde, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu, Kâhta yerleşkesinde, Kâhta Meslek 
Yüksekokulu ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Besni ilçesinde ise Meslek Yüksekokulu ve 
Mimarlık Fakültesinin bulunduğu yerleşkeler mevcuttur. 
          Üniversitemiz merkez yerleşkesinde; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal 
Bilimleri Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 

Merkez yerleşke alanı dışında şehir merkezinde bulunan üniversitemiz sağlık yerleşkesinin toplam 
2alanı 10.017 m 'dir. Sağlık yerleşkesinde, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesi 

hizmetlerini sürdürmektedir.
2         Üniversitemiz Kâhta Meslek Yüksekokulu; Kâhta İlçesinde 425.678 m  alan üzerinde hizmet 

vermektedir. 2017 yılında Kâhta Meslek Yüksek Okulu yerleşke alanında Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 
2Fakültesi de eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Besni Meslek Yüksekokulu; Besni İlçesinde 414.029 m  

2
alan üzerinde, Besni Mimarlık Fakültesi; 174.600 m  alan üzerinde, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu da; Gölbaşı 

2İlçesinde 26.429 m  alan üzerinde eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca; Hasancık Tarımsal 
2

Uygulama Araştırma Merkezi, 127.256 m  alan üzerinde faaliyetlerinde devam etmektedir.
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2.1.1.Mali Kaynak Analizi
Üniversiteler, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre Genel Yönetim 

kapsamındaki kurumlar içerisinde Özel Bütçeli Kuruluşlar içerisinde yer almıştır. Özel bütçe 5018 Sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda, “Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini 
yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen; bu gelirlerden harcama yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma 
esasları özel kanunla düzenlenen ve bu kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin 
bütçesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Özel bütçeli kuruluşlar, belli ölçüde özerkliğe sahip, kendi gelir kaynakları olan, kendi mal varlıkları 
bulunan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Bütçeler; Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planda belirlenen 
temel büyüklükler ile ilke ve esaslar, Kalkınma Planı ve Yıllık Program öncelikleri ile kurumun Stratejik 
Planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları, kamu idarelerinin Stratejik Planları ile uyumlu çok yıllı 
bütçeleme anlayışı ve idarenin performans hedefleri göz önüne alınarak hazırlanır. 

Bu kapsamda üniversitemizin mali kaynakları;
Ø Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenekler,
Ø Diğer kurumlar tarafından yapılan yardımlar,
Ø Alınan harç ve ücretler,
Ø Satış gelirleri,
Ø Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,
Ø Döner sermaye işletmesinden elde edilen kârlar,
Ø Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler,
Ø Faiz gelirleri,
Ø Hurda satış gelirlerinden oluşmaktadır. 
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Üniversitemizin giderleri;
Ø Personel giderleri
Ø Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri
Ø Mal ve hizmet alım giderleri
Ø Cari transferler
Ø Sermaye giderlerinden oluşmaktadır
Ø Aşağıdaki tabloda 2015-2019 yılları arasında yılsonu ödenekleri ve gerçekleşen giderler 

gösterilmiştir.

Orta Vadeli Mali Planda yıllara göre Üniversitemiz için bütçe tavan rakamları belirlenmiştir. Bu 
rakamlar doğrultusunda stratejik planın kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır. Ancak Üniversitemizin eğitim ve 
araştırma kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, belirlenmiş olan tavan rakamlarının yetersiz kaldığı 
görülmektedir. Mevcut Orta Vadeli Mali Plan ile 2021 ve 2022 yılları tavan rakamları belirlenmiştir. Takip eden 
yıllar için ise (2023-2024) ortalama % 7 oranında bir artış olabileceği öngörüsü doğrultusunda hesaplama 
yapılmıştır.
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2.1.Akademik Faaliyetler Analizi

Akademik faaliyet analizi; Üniversitemizin değer ürettiği ve başarı gösterdiği alanlar ile iyileştirilmeye açık

yönlerin; eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal katkı bağlamında değerlendirilmesi sonucu

oluşturulmuştur.

Akademik faaliyetler analizi sürecinde öncelikle üniversitenin akademik faaliyet alanlarına yönelik güçlü ve

zayıf yönleri tespit edilir. Üniversitenin bu faaliyet alanlarına yönelik güçlü yönlerinden nasıl yararlanacağı

ve zayıf yönlerini nasıl iyileştireceğine yönelik çözüm önerileri geliştirilir. 

Adıyaman Üniversitesi; 13 Fakülte, 1 Konservatuvar, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile

eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Üniversitemizde 129 Lisans programı, 11 Yüksek lisans ve

3 Doktora programı bulunmaktadır.

verilmeli.



www. .edu.tradiyaman 60



www. .edu.tradiyaman61



www. .edu.tradiyaman 62

2.3. Yükseköğretim Sektörü Analizi 
a. Sektörel Eğilim Analizi 
Bu kısımda üniversitemizin faaliyet gösterdiği dış çevrenin analiz edilebilmesi için yükseköğretim 
sektöründeki gelişmeler ile bu gelişmelerin üniversiteye olan etkisinin değerlendirilmesi yapılmıştır. 
Yapılan analizde üniversite bir bütün olarak sektör içerisinde değerlendirilmeye alınmıştır. Sektörel çevre 
değerlendirilmelerinde çevrenin üniversiteye sunduğu fırsatlar ve tehditler ele alınmış ve bu durumların 
üniversiteye nasıl yansıdığı değerlendirilmiştir. Anılan değerlendirme eğilim ve yapı olarak iki kısımdan 
oluşur. 
Adıyaman sektörel eğilim analizinin yapılabilmesi adına hazırlanan PESTLE testi Tablo 31 da verilmiştir. 
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2.1.GZFT Analizi
Güçlü Yönler
1. Yeni kurulma sürecini henüz tamamlama aşamasında bir üniversite olmasına rağmen, kurum kültürünü
oluşturarak giderek güçlenmesi.
2. Dinamik ve üretken bir idari kadronun varlığı.
3. Akademik disiplin çeşitliliği.
4. Fiziki ve teknolojik altyapısının hızlı gelişimi ve gelişmişliği. 
5. Öğretim elemanı yetiştirmeyi önemseyen ve bu yönde çalışan bir üniversite olması 
6. Proje odaklı akademik çalışmalar ve idari yönetim anlayışının olması. 
7. Öğretim elemanı adaylarının kariyer açısından yoğun olarak üniversitemizi tercih etmeleri.
8. Performansı saygın uluslararası indekslerde yer alan yayın sayısı bakımından Türkiye'de süreklilik arz
edecek şekilde üst sıralarda yer alması.
9. Fiziki ve teknolojik altyapısının hızlı gelişimi ve gelişmişliği. 
10. Üst yönetimin, Yurtdışı Eğitim ve değişim programlarına önem ve destek vermesi.
11. Üst yönetimin çalışanlara değer vermesi.
12. Kurum örgütlenmesinin önemsenmesi ve güncel ihtiyaca uygun olması.
13. Yönetimin katılımcı bir anlayışa sahip olması.
14. Kurum içi iletişimin etkin olması.
15. Her düzeydeki yöneticiye kolaylıkla ulaşılabilmesi.
16. Güçlü araştırma merkezlerinin olması.
17. Sosyal sorumluluk projelerine önem verilmesi.
18. Gelişen ve sürekli hale getirilen idari ve akademik personel için hizmet içi eğitim etkinlikleri.
19. Güçlü Araştırma ve Eğitim bilgi kaynaklarına kolay erişim

Zayıf Yönler
1. Akademik veya idari girişim ve uygulamalarda, mevzuattan kaynaklanan belirgin bir yavaşlık ve bürokrasi
ile karşılaşılıyor olması.
2.Coğrafi konum itibari ile özel sektörün bazı kollarından (özellikle finans ve diğer üretici hizmetleri) uzak 
kalması.
3. Üniversite bünyesinde Etkin çalışan bir halkla ilişkiler biriminin bulunmaması.
4. Teknoloji alanındaki sürekli değişim ve yenilenme teknolojik altyapının maliyetlerini arttırması nedeni ile
bilişim altyapısının güncellenmesindeki eksiklikler.
5. Uluslararası işbirliklerinin ve toplumsal hizmet projelerinin kurumsallaşma düzeyinin yetersiz olması.
6. Mezunlardan kaynak yaratma, toplumla etkileşim ve üniversite yararına etkinlikler konularında yeterli ve
etkin destek alınamaması.
7. Nitelikli uluslararası öğrencileri çekmek için kullanılabilecek maddi desteklerin kısıtlı olması.
8. Üniversite düzeyinde yapılan tanıtım planlamalarının, bazı birim veya bölümlerce etkin yapılmaması.
9. Bazı birim/bölüm web sitelerinin yeterince güncel ve/veya çekici olmaması.
10. Birim/bölümlerin sosyal medya kullanımının kısıtlı ve etkisiz olması.
11. Mekân ve teknik altyapı yetersizliği yaşayan birimler.
12. Destek personel sayısının yetersizliği.
13. Sosyal imkânların kısıtlı olması.
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Fırsatlar

1. Öngörülebilir bir siyasi ortamda yeni kurulma sürecini henüz tamamlama aşamasında olan üniversitemizin 

sektörde yaşanan gelişim ve dönüşümlere kolaylıkla adaptasyon gösterebilme imkânı.

2. Yüksekokul ile sektör paydaşları arasındaki sinerjinin artırılması ile hem bölgesel hem de ulusal bazda 

kalkınmada üniversitenin rolünün artırılabilirliği.

3. Devlet politikalarında eğitim ve teknolojik altyapıya verilen önemin giderek artması nedeniyle, 

üniversitemiz araştırma kabiliyetinin artış gösterebilecek olması.

4. Yerli üretimin teşviki ile birlikte, yerli üretici - üniversite işbirliğinin artacak olması.

5. Hükümetin bilimsel araştırmalara yönelik uyguladığı teşvik politikasının, bilimsel çalışmaların artmasına 

olanak sağlaması.

6. Sektörel bazdaki eksikliklere odaklanan Araştırma-Geliştirme, Eğitim ve yönlendirme faaliyetleri 

neticesinde, küresel rekabet sistemindeki payın hızlı bir şekilde artış gösterebileceği.

7. Sadece devlet kaynaklarını öngörmeyen kaynak üretme çalışmalarının, hem bölgesel hem de ulusal 

kalkınmaya katkı sunabilecek olması

8. Genç nüfusun fazla olması aynı zamanda dinamik bir nüfus anlamına gelmektedir. Genç ve dinamik 

nüfusun, doğru ve etkili bir şekilde yönlendirilmesi, eğitim sayesinde işsizliğin azaltılması, ekonomik ve sosyo 

kültürel anlamda gelişme imkânı sunacaktır. Bu noktada üniversitemiz doğru bir yönlendirme ile katma değeri 

yüksek ürünlere odaklanarak, diğer üniversiteler arasında öne çıkma fırsatı yakalayabilecektir. 

9. Eğitimde kullanılan yeni teknolojiler, bazı teknolojilerin yerli imkânlarla üretilmesine yönelik araştırma 

yapılması imkânını sağlayacaktır.

10. İleri teknolojilere dayalı ticaret yapan firmaların artması ve bu firmaların Ar-Ge çalışmalarına büyük 

bütçeler ayırmasının, Üniversite – Sanayii işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak olması

11. Siber güvenlik sorunlarının çözümünde yerli teknoloji geliştirme imkânının doğabileceği. Bilişim 

teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte üniversitelerde eğitimin fiziksel ortamların gelişimi ile birlikte dijital ortama 

geçiş sağlanması

12. Uluslararası işbirliği ve uyumun artması ile birlikte üniversitemizi tercih eden öğrencilerin niteliklerinin de 

artmasına katkı sağlanması. 

13. Ekolojik kampüse geçiş ile çevre bilinci yüksek gençlerin sayısının arttırılması sağlanabilir.

14. Temel altyapı noktasını tamamlamanın verdiği avantajla ileri düzey katma değeri yüksek ürüne yönelik 

çalışmalara yönelme noktasına gelinmesi. Dinamik bir araştırmacı kadrosunun varlığı anlamına gelebilir.

15. Personelin aidiyet kavramının arttırılması üniversitenin sorunlarının çözümüne dair kişilerin sorumluluk 

almasının ve Üniversitenin katma değeri yüksek ürüne yönelik çalışmalarının önünü açacaktır. 

16. Denetleyici ve Düzenleyici kuruluşlar genel ülke politikalarına yönelik çağrı ve yönlendirmelerini daha 

etkin bilgilendirme faaliyetleri ve rehberlik ile gerçekleştirebilir.

17. Karşılık verilen proje çağrılarının daha geniş çaplı ve şeffaf değerlendirme süreçlerine tabi tutulması.

18. Devlet, yerel yönetim, özel sektör ve üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi eğilimi.

19. Teknoloji, bilim ve inovasyona vurgu yapan politikaların artması.

20. Toplumda Eğitimli ve nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın artması

21. Yükseköğrenimi hedefleyen öğrenci kitlesinin giderek artması
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Tehditler

1.Üniversite sayısının artırılması ve eğitiminin yaygınlaştırılması nedeniyle nitelikli öğrenci ve öğretim üyesi 

çekmek zorlaşabilir. 

2.Sadece devlet kaynaklarını odak alan strateji yapılacak araştırma geliştirme faaliyetlerinin kısıtlı ölçülerde 

kalmasına neden olabilir.

3.Yeni teknolojilerin hazır alınıp kullanılmasına yönelik bir alışkanlık oluşması teknolojik tüketen toplum 

yetiştirme riskini de beraberinde getirir.

4.Akademik kadroların talep edilen sayıda alınamaması, nitelikli idari ve teknik personel istihdamındaki 

sorunlar.

5.Ülkemizdeki mevzuatların sık değişmesi nitelikli idari personelin istihdam edilememesi ve kariyer 

planlaması önündeki zorluklar.

6.Bazı bölümlerin öğrenci alamaması tehlikesi oluşabilir.

7.Doğru yönlendirme ve çalışma temposuna sahip olunmaması ve yönlendirme eksikliği durumunda 

akademik yapı durağan hale gelebilir. Nitelikli araştırmacılardan oluşan ekiplerin oluşturulamaması istenilen 

başarıların elde edilmesi önünde risk oluşturabilir.

8.Sanayicilerin üniversite bilgi birikimini kullanmaya dair bir bilgi birikiminin bulunmaması, hedefe ulaşmayı 

zorlaştırabilir. 

9.Öğretim elemanı alımlarında süreçlerin belirsizliği ve yavaş ilerlemesi sonucu nitelikli akademik personel 

alımının zorlaşması.

10.Araştırma faaliyetlerinin gereğinden uzun sürmesi.

11.Denetleyici ve Düzenleyici kuruluşlar ülke politikalarına uygun faaliyetlerin gerçekleşmesini etkisiz bir 

süreçle yönetebilirler.

12.Araştırma alanına tahsis edilen bütçenin etkin kullanılamaması.

13.Bilgiyi öğrenme şekillerinden değişim trendi.

14.Özel üniversitelerin sunduğu imkânların nitelikli akademisyen çekme ve kurumda kalmasını sağlama 

konusunda rekabet yaratması.

15.Yüksek Öğretim mevzuatındaki sürekli değişim ve belirsizliklerin Eğitim ve Araştırma faaliyetlerini 

olumsuz etkilemesi.

16.Merkeziyetçi yapıda yeni üniversitelerin tecrübe veya ekosistem eksikliği gösterme olasılığına dair 

önyargı olabilir.  

17.Disiplinler arası çalışma alışkanlıklarının zayıf olması sonuç anlamında olumsuzluklar oluşturabilir. 
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3.Geleceğe Bakış
3.1.Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

İnsani değerlere saygılı bireyler 
yetiştirmek, araştırmalardan 

elde edilecek bilgiyi paylaşarak 
toplumsal gelişime katkı 

sunmak.

Bilgiyi üreten ve paylaşan, 
bölgesinde tercih edilen, 

engelsiz, çevre dostu ve değer 
yaratan bir üniversite olmak.

Adalet

Kurumsal Aidiyet ve Çalışan 
Mutluluğu

Çevre Dostu ve Engelsiz 
Üniversite

Liyakat

Girişimcilik

İnsana Saygı ve Toplumsal 
Sorumluluk

Katılımcılık ve Paylaşımcılık

Öğrenci Odaklılık

Sürdürülebilirlik

Hesap Verebilirlik

MİSYON

VİZYON

TEMEL DEĞERLER
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4. Farklılaşma Stratejisi 
4.1. KONUM TERCİHİ 
Adıyaman Üniversitesi %60 eğitim, %30 araştırma ve 
%10 girişimci üniversite konum tercihine sahiptir. 
Adıyaman Üniversitesinin ağırlıklı olarak eğitim konum 
tercihi yapmasının iki temel nedeni bulunmaktadır. 
Birincisi, üniversitemiz güçlü akademik kadrosu, tercih 
edilen öğretim programları ve teknolojik alt yapısıyla, 
çalışanları arasında bilgi ve tecrübe paylaşım 
kültürünü güçlendirerek, ön lisans, lisans ve lisansüstü 
öğrencilerini çağın ve toplumun ihtiyaçlarına göre 
ye t i ş t i rmey i  amaç ed inmiş t i r .  İ k inc is i  i se , 
üniversitemizin kalkınmada öncelikli bölgede 
bulunması, bölgemizin tarım ve turizm potansiyelinin 
geliştirilmesi için kamu ve özel sektörün ihtiyaç 
duyduğu beşeri sermayenin yetiştiri lmesi ve 
güçlendirilmesi için kamu ve özel kesime eğitim ve 
danışmanlık desteği sağlayarak bu alanda yeni bir 
sinerji yaratmayı hedeflemesidir. 
Adıyaman Üniversitesi, ağırlıklı olarak bir eğitim 
üniversitesi konum tercihi belirlemiş olmakla birlikte; 
ilimizde ve bölgemizde sürdürülebilir sosyal ve 
ekonomik kalkınma için mevcut sorunların ve bölgeye 
has çözüm önerilerinin geliştirilmesi için araştırma 
faaliyetlerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü 
Adıyaman i l i  ekolo j ik ,  coğrafik,  kül türel  ve 
sosyoekonomik açıdan kendine has birçok özellik 
taşımaktadır. Üniversitemiz tarım, turizm ve 
mühendislik başarı bölgesi tercihi yapmış bir 
kurumdur. Bu her üç alanın başarılı ve entegre bir 
şekilde geliştirilmesi için ilimizin bu alanlardaki mevcut 
envanterinin çıkarılması, bölgesel ve il ölçeğinde 
verimliliği sağlayıcı bilgi ve teknolojilerin üretilmesi 
gerekmektedir. Elde edilecek know-how transferinin 
sağlanması ve çıktıların girişimcilik faaliyetleriyle 
bütünleştirilmesi için de araştırma faaliyetlerine ihtiyaç 
vardır. Bölgemizin, Adıyaman'ın ve Üniversitemizin 
kaynaklarının hem eğitim, hem de araştırma 
a l a n l a r ı n d a  v e r i m l i  v e  e t k i l i  b i r  ş e k i l d e 
kullanılabilmesinin yolu ise Adıyaman Üniversitesi'nin 
bir ölçüde girişimci bir üniversite olmasından 
geçmektedir. Adıyaman Üniversitesinde girişimci 
bireylerin yetiştirilmesi ve girişimcilik faaliyetlerinin 
artırılmasına yönelik çalışmaların artırılması, en 
önemli hedeflerden birisidir. 

4.2. BAŞARI BÖLGESİ TERCİHİ 
Adıyaman Üniversitesi üretim ve hizmet sektörünün 
profesyonel insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 
lisansüstü öğretimde program çeşitliliğini artırarak 

başta eğitim-öğretim faaliyetleri olmak üzere kentin 
tarım, turizm, sanayi ve girişimci potansiyelinin 
gelişmesi yönünde eğitim ve danışmanlık desteği 
sağlayarak bir başarı bölgesi kimliğine sahip olmayı 
amaçlamaktadır. 
Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin 
koordinasyonunda gerçekleştirilecek Eğitimcilerin 
Eğitimi Programları ve Atölye Çalışmalarıyla; öğretim 
elemanları arasında öğretim yöntem ve teknikleri ile 
araştırma, analiz ve akademik yayın ile mesleki bilgi ve 
deneyim paylaşımı sağlanarak eğit imci ler in 
profesyonel gelişimi desteklenecektir. 
Eğitim 2023 Vizyonu çerçevesinde; üniversitemiz 
öğretim elemanlarının, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve 
öğretmenler in profesyonel  gel iş imine katkı 
sağlanarak, öğretimde kalitenin ve öğrenci başarısının 
artırılması hedeflenmektedir. 
Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen 
Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarının, hem 
lisansüstü eğitim hem de atölye çalışmaları, 
danışmanlık ve mentörlük desteğiyle; sanayi ve hizmet 
sektörünün girişimci ve teknik personelinin ürün 
geliştirme ve kaliteli hizmet sunumu yetkinlikleri 
artırılacaktır. Turizm Fakültemiz tarafından; kentin 
zengin doğal, tarihi ve inanç turizmi potansiyelinin 
ulusal ve uluslararası alanda etkin tanıtımı için, dijital 
materyallerin geliştirilmesi ve paydaşlarla işbirliği 
yapılarak, girişimci ve yöneticilere eğitim ve mentörlük 
desteği sağlanarak, turizm sektöründe hizmet 
kalitesinin yükselmesine katkı sağlanacaktır. Arkeoloji 
Bölümünün öncülüğünde ve Turizm il Müdürlüğü ile 
işbirliği yapılarak turizm alanlarının ortaya çıkarılması 
amacıyla yeni çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu 
süreç, bölüm öğrencilerinin yetkinlik kazanmalarına ve 
kentte bu alanda istihdam edilecek insan kaynağının 
yetiştirilmesine de katkı sağlayacaktır. 
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi; kentin 
iklimine uygun yeni tıbbi aromatik ürünlerin (örnek: 
Lavanta, Şeker otu), yetiştirilmesi, mevcut ürünlerde 
de verim artışını sağlayacak yöntem ve teknikler 
konusunda paydaşlara eğitim ve danışmanlık 
desteğiyle tarıma dayalı sanayi sektörünün gelişimine 
öncülük ederek, üniversitenin rekabet avantajı elde 
etmesine katkı sağlayacaktır. Üniversitemizin özellikle 
eğitim, mühendislik, turizm ve tarım konusundaki alt 
yapısı ve akademik gücü, bölgenin ihtiyaçlarını 
karşılamayı hedeflemektedir.
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Adıyaman ili Doğu Torosların son halkasında yer 
alan, Turan-Sibirya floristik bölgeleri ve  sub-tropik 
Akdeniz iklimi ile ılıman karasal iklimin çakıştığı bir 
coğrafyada yer almaktadır. Kuzey Mezopotamya'da 
bulunan bu coğrafyada onikibin yıla yaklaşan bir tarım 
kültürü Sassani, Roma, Emeviler, Selçuklular ve 
Osmanlılar gibi büyük imparatorluklardan kalma çok 
dinli ve çok dilli, barış içinde bir arada yaşayan bir 
demografik yapı mevcuttur. Ancak Adıyaman ilinin, 
tarihi ipek yolu veya baharat yolu gibi ticaret yolları 
üzerinde yer almaması, teknoloji transferinin yavaş 
gelişmesine sebep olmuştur. Sosyal ve ekonomik 
gelişmenin sağlanması için tarım, turizm ve 
mühendislik alanında mevcut üstünlük alanlarının 
belirlenmesine, eksikliklerinin giderilmesine ve 
rekabet üstünlüğü sağlayacak yerel çözüm ve know-
hown geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
 Adıyaman ili; hem doğum oranları, hem de 
hane halkı sayısı bakımından Türkiye ortalamasının 
üstündedir. Ancak; sosyal ve Ekonomik Gelişmişlik 
Endeksi (SEG) 77. Sırada olup, insani gelişmişlik 
endeksi (İGE) (hane halkı sayısı beşten yüksek) itibari 
ile 63. sıradadır. İlin ana gelir kaynakları, tarım ve 
hayvancılık olup, turizm ve mühendislik (madencilik, 
tarımsal sanayi, gıda sanayii, yenilenebilir enerji vb.) 
ilin potansiyel geliştirilebilecek alanlarıdır.
Bu alanlarda, başta iklim değişikliği, göç, genç işsizlik 
ve kırsal refahın düşmesi gibi sorunlar olmak üzere, 
eğitim, enerji, sağlık, güvenlik, ulaşım, yeni nesil 
makine teçhizat, paketleme, gıda üretimi, tekstil, 
eczacılık ve ihracatın arttırılması için yeni pazarlama 
yöntemlerinin geliştir i lmesi gibi diğer yatay 
bileşenlerde temel bilimler dahil tüm disiplinlerin 
birlikte çalıştığı bir araştırma ekosistemine ihtiyaç 
vardır.

 Adıyaman Üniversitesinin mevcut akademik 
kadrosu ve girişimcilik konusunda yeteri kadar 
tecrübeli olması, girişimci üniversite faaliyetlerinin 
yapılması konusunda önemli katkı sağlayacaktır. 
2019 yılında kariyer merkezinin kurulması, her yıl 
yaklaşık 47 lisans ve ön lisans programında 
girişimcilik dersinin okutulması, daha önceki yıllarda 
KOSGEB ile işbirliği yapılarak girişimcilik dersini alan 
öğrencilere sertifika verilmesi, farklı kurum ve 
kuruluşların açtığı girişimcilik kurslarına özellikle 

İkt isadi ve İdari  Bi l imler Fakültesi öğret im 
elemanlarının eğitmen olarak görev alması, 
girişimcilik konusunda önemli rekabet özellikleri 
olarak sayılabilir. Girişimcilik kültürünün arttırılması 
için, lisans ve lisansüstü ders kataloglarına teknoloji 
yönetimi ve inovasyon yönetimi gibi dersler de 
eklenecektir. Ayrıca 11. Kalkınma planındaki 
hedeflere uygun bir biçimde yaygın bir Finansal 
Okuryazarlık eğitimi de verilecektir. Üniversitemizde 
gelişen eğitim hizmetlerinin sonucunda; girişimci 
yaklaşıma yatkın ve alanlarında daha nitelikli 
mezunların verilmesi hedeflenmektedir.

2.1.DEĞER SUNUMU TERCİHİ 

Adıyaman Üniversitesi'nin konum ve başarı bölgesi 
tercihi ile uyumlu olarak; öncelikle turizm ve tarım 
alanına yönelik eğitim, proje ve araştırmaların 
arttırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; ilgili 
alanlarla ilişkili olarak bir taraftan kurumsal ve 
akademik kapasitenin güçlendirilmesi, diğer taraftan 
kentteki kamu ve özel sektörün hizmet ve ürün 
gelişimi için eğitim ve danışmanlık hizmetinin yanı 
sıra, çoklu işbirlikleri geliştirilerek, özgün değer 
sunumu tercih tanımlanmıştır.  Konum tercihini %60 
eğitim olarak belirlemiş olan üniversitemizde; turizm, 
tarım ve eğitim alanlarındaki ön lisans, lisans ve 
özellikle lisansüstü programların çeşitlendirilerek, 
eğitim etkinlikleri ve ilgili alanlarda araştırma ve 
üniversite-sektör işbirliği faaliyetlerinin artırılması 
hedeflenmektedir.

Belirlenmiş başarı bölgelerinde tüm tarafların etkin 
işbirliği ile gelişmeye açık tespit edilmesi ve 
Üniversite-Özel Sektör- Kamu İşbirliği ile sivil toplum 
örgütlerinin aktif desteğiyle araştırma faaliyetleri 
yürütülecektir. Bu nedenle üniversitemiz tarafından, 
anılan modele uygun proje önerileri öncelikli olarak 
kabul edilecektir. Ancak başta temel bilimler alanına 
giren, orta uzun vadede disiplinler arası ve 
uygulanabilir yeni proje fikirlerini geliştirecek 
araştırmalar da öncelikli olarak kabul edilebilecektir.

 Girişimcilik konusunda konum ve başarı 
bölgesi tercihlerini uygulamaya geçirebilmek için 
geliştirilecek veya öne çıkarılacak hizmet setinin 
belirlenmesi hedeflenmektedir.
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2.1. TEMEL YETKİNLİK TERCİHİ

 Adıyaman Üniversitesi; geniş bir alanda ve farklı disiplinlerde eğitim ve araştırma faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Adıyaman Üniversitesi'nin hedeflerini gerçekleştirme sürecinde eğitim konum tercihinde 
yetkinlik alanları:

•  Saygın ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarında yetişmiş nitelikli insan kaynağı,

• Güçlü eğitim altyapısı, donanımlı atölye ve laboratuvarlara sahip olması,

• Derslerin; modern dersliklerde, kariyer alanlarına uygun bir şekilde, öğrenci memnuniyetini esas alan 
anlayışla işlenmesi,

•  Öğrencilerimize temel derslerin yanında geniş bir yelpazede seçmeli ders alma imkânının sunulması,

•  Üniversitemizde şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının varlığı,

• Yenilikçi vizyon, misyon ve değerleri içselleştirmiş iş görenlerinin paylaştığı sosyal ve entelektüel sermaye ile 
destekleyici kurum kültürü,

• Yerel yönetimler, kamu yöneticileri, iş ve sanayi dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle kurulan güçlü bağlar ve 
işbirlikleridir.
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• Çok disiplinli ve disiplinler arasında çalışmada yetkinleşmiş insan kaynağı ile özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşları ile ortak çalışma kültürünü destekleyecek kurumsal kapasitesinin olması,
• Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında yıllık bazda belirlenmiş öncelikli alanlar (Tarım,

• Sanayi, Arkeoloji ve Yenilenebilir Enerji vb.) ve bu alanlarda çalışmaya uygun birim ile yapıların (Teknoloji 
transfer Ofisi, Ar-Ge danışma kurulu vb.) olmasıdır.

 Adıyaman Üniversitesi'nin girişimci konum tercihinde yetkinlik alanları:
• Adıyaman Üniversitesi; mevcut akademik kadro ve araştırma alt yapısı (Teknoloji transfer ofisi, araştırma 
merkezleri ve laboratuvarlar) ile yapacağı Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiği sınai mülkiyet hakları ve 
üniversite sanayi işbirliği ile finansal kaynak elde edecektir. Bu kaynaklar aynı zamanda yeni araştırma 
faaliyetleri için de fon oluşturacaktır. Oluşan bu döngü ile araştırmaların sürekliliği sağlanacaktır. 
• Adıyaman, Türkiye'nin birçok şehrine tarım işçisi gönderen bir şehir olduğundan, “Nitelikli Tarımsal Hizmet 
Sunumu” tarım işçilerine sertifikalı eğitimler verilerek, bu kişilerin tarımsal üretim süreçlerinin tüm 
aşamalarında çalışmaları sağlanacaktır. Ayrıca firmalara yönelik düzenlenecek girişimcilik, teknoloji 
yönetimi ve inovasyon yönetimi eğitimi/sertifika programları ile de; sanayinin girişimcilik kapasitesinin 
artırılmasına katkı sağlanacaktır. 
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2.STRATEJİ GELİŞTİRME

          

   2.1.Amaçlar

Amaç 1: Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Ve Niteliğinin Geliştirilmesi

Amaç 2: Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerini Güçlendirmek

Amaç 3: Kurumsal Kapasiteyi Artırmak

Amaç 4: Kamu-Üniversite- Sanayi İşbirliğinin Güçlendirilmesi

2.2.Hedefler 

*A1. Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Niteliğinin Geliştirilmesi

• H1.1- Yeni lisansüstü programlar açarak, lisansüstü öğrenci sayısını artırmak 

• H1.2- Eğitimcilerin eğitimi programının düzenlenmesi

• H1.3- Yaygın eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi

• H1.4- Bölgenin ihtiyacı olan alanlarda yeni lisans ve ön lisans programların açılması

*A2. Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerini Güçlendirmek

• H2.1- Araştırma altyapısının geliştirilmesi

• H2.2- Bilimsel yayınların nitelik ve niceliğinin arttırılması

*A3. Kurumsal Kapasiteyi Artırmak

• H3.1- Elektrik enerjisi üretimi yapmak ve enerji kaynakları kullanım verimliliğini iyileştirmek

• H3.2- Toplam Kalite Yönetimi kapsamında kurumsal kalite kültürünü geliştirmek

• H3.3- Yeni dijital uygulamalar geliştirerek, Üniversitemizin dijital altyapısını güçlendirmek

• H3.4- Üniversitemizin fiziki altyapısını ve kapasitesini geliştirmek

*A.4. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Güçlendirilmesi

• H4.1- Üniversite–sanayi işbirliğinin geliştirilmesi

• H4.2- Teknokent kurulması

• H4.3- Üniversitemizde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi

• H4.4- Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerini geliştirerek, proje ürünlerinin ticarileşmesini sağlamak
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2.İzleme ve Değerlendirme

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama 
öncesi/uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel/nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı 
bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla 
izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak, yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme 
faaliyetlerini oluşturur. Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere 
ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla 
yapılan ayrıntılı bir incelemedir.

Üniversitemiz Stratejik Planı'nın izleme ve değerlendirme sürecinden, Rektörlük Makamının 
sorumluluğunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile sorumlu birimler görevli ve yetkilidir. Stratejik planda 
yer alan hedef ve göstergelere ne oranda ulaşıldığının tespiti "Stratejik Plan İzleme Raporu" ve "Stratejik Plan 
Değerlendirme Raporu" aracılığı ile gerçekleştirilir: Bu kapsamda stratejik plan ve yıllık performans 
programlarında yer alan performans göstergelerine ilişkin veriler, yılın ilk altı aylık dönemine (OcakHaziran) 
ilişkin "Stratejik Plan izleme Raporu" aracılığı ile Temmuz ayının sonuna kadar hazırlanır, yıllık dönemine 
(Ocak-Aralık) ilişkin de "Stratejik Plan Değerlendirme Raporu" aracılığı ile Şubat ayının sonuna kadar Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.

Yılın ilk altı aylık dönemine (Ocak-Haziran) ilişkin Stratejik Plan İzleme Raporunun, sorumlu harcama 
birimlerinden elde edilen veriler ışığında hazırlanması ile birlikte Strateji Geliştirme Kurulu tarafından altı aylık 
dönemlerde "İzleme" toplantıları yapılır. Bu toplantıların sonucunda Rektör, stratejik planın kalan süresi için 
hedeflere nasıl ulaşılacağına dair gerekli önlemleri ortaya koyar ve ilgili birimleri görevlendirir. 

Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun hazırlanma süreci ise; harcama birimlerinin, sorumlu 
oldukları hedefler bazında değerlendirme raporlarını hazırlayarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na 
belirtilen süre içerisinde göndermeleri ile başlar. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı harcama birimlerinden 
gelen raporları konsolide ederek Strateji Geliştirme Kuruluna sunar.  Kurul tarafından yıllık döneme ilişkin 
"Değerlendirme" toplantıları yapılır. Değerlendirmelerin sonucunda nihai rapor hazırlanarak Mart ayı sonuna 
kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığına gönderilir. Hazırlanan stratejik plan değerlendirme 
raporu, bir sonraki dönem stratejik plan çalışmalarında dikkate alınır. Stratejik plan dönemi sonunda hazırlanan 
stratejik plan değerlendirme raporu "Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu" olarak adlandırılır:

Stratejik planın uygulanma süreci sadece belli kesimin görevi olarak görülmeyecek, paydaşlarımızın da 
desteği ile hayata geçirilecektir.
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