
 

T.C. 
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

 
 

 

2012 Yılı 
Ġdare Faaliyet Raporu 

 
 
 

2012 Yılı 
Ġdare Faaliyet Raporu 



 

 

 

 
 

“Milletimiz her güçlük ve zorluk karĢısında, durmadan ilerlemekte 
ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her 
vasıtayla arttırmaya çalıĢmak, bizim hepimizin en kutlu 
vazifemizdir.” 

            Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
 

 
 
 

     
 

 



 

 

 

 

ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 
 
 
 

Ülkemizin kamu mali 
yönetimi yeniden yapılandırılmıĢ 
ve çağdaĢ kamu mali 
yönetimlerinde bulunması 
gereken; hesap verme, saydam 
olma, hızlı karar alma, sorunlara 
uygun çözüm bulma, değiĢime 
uyum sağlama esnekliğine sahip 
olma, çalıĢma yöntem ve 
süreçlerinin sorgulanması gibi 
özellikler yeni mali yönetim 
sisteminin içine alınmıĢtır.  

5018 Sayılı kanunla bütçe 
sürecinde mali disiplini sağlamak, 
kaynakları stratejik önceliklere 
göre dağıtmak, bu kaynakların 
etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu 
geliĢtirmeyi amaçlayan yeni ve çağdaĢ bir mali yönetim sisteminin kurulması 
hedeflenmektedir. 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi olarak yeni kamu mali yönetimi anlayıĢı 
idaremizde uygulamaya konulmuĢtur. Üniversitemizin planlı hizmet sunumu, politika 
geliĢtirme, belirlenen politikaları somut iĢ programlarına ve bütçelere dayandırma, 
uygulamayı etkin bir Ģekilde izleme ve değerlendirmeye yönelik olarak 2008-2012 dönemini 
kapsayan stratejik plan hazırlanmıĢtır. Üniversitemizin 2009 yılından itibaren yıllık bütçeleri 
performans esaslı bütçeleme tekniği ile hazırlanmıĢ ve uygulamaya konulmuĢtur.  

Stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini performans programları oluĢturmaktadır. 
Faaliyet Raporları ise kamu idareleri için bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek Ģekilde, 
önceden belirledikleri performans göstergeleri doğrultusunda gerçekleĢtirdikleri faaliyet ve 
projeleri ölçmek ve performans değerlendirmesini yapmak üzere hazırlanmaktadır. Bu 
raporlar mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun hayata geçirilmesini ve ilgili taraflar 
ile kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlayacak önemli bir kamu mali yönetimi aracı olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Üniversitemizin 2008-2012 dönemi Stratejik Planının beĢinci uygulama yılına ait 2012 
yılı faaliyetlerimizin gerçekleĢmesinde emeği geçen tüm personelimizi kutlarım. 

  
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı tarafından hazırlanan Üniversitemizin 2012 yılı Ġdare Faaliyet Raporu, raporun 
hazırlanma amacına hizmet etmesi ve faydalı olmasını dileğiyle kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.               
                                                                            
 
                                                                                 Prof.Dr.Mehmet Fatih KARAASLAN 
                                                                                                      Rektör  
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I - GENEL BĠLGĠLER 
 
A - Misyon ve Vizyon 

Misyonumuz  

Atatürkçü düşünce ışığında, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik 
cumhuriyetimize ödünsüz bağlı, bunları çok iyi özümsemiş, çağdaş, üretken nesiller 
yetiştirmenin yanı sıra demokratik, katılımcı, özgür ve evrensel bir üniversite olarak, yöremiz, 
bölgemiz, ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunacak, insanlığın refahı ve 
mutluluğu için bilgi üretecek, çağdaş eğitim ortamları yaratacak ve hepsinden daha önemlisi; 
üretilen bilgi ve teknolojiyi toplumun menfaatine sunan, araştıran, sorgulayan ve kendisiyle 
barışık, genç, dinamik, çalışkan, çağdaş ve ülkesini her şeyin üzerinde tutan gençler 
yetiştirmektir. 

Vizyonumuz  

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile bilimsel yayın ve uygulamada dünya 
standartlarına ulaşmak, ülkemizin ve yöremizin bilim, teknoloji, kültür hayatına katkıda 
bulunarak; üniversite-sanayi-toplum işbirliğini gerçekleştirmek ve çağdaş bir üniversite 
olmaktır. 

B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar 
 

Üniversiteler sanayi toplumunun ihtiyaçlarına cevap vermekteyken,  temelde 
toplumun gereksinim duyduğu niteliklere sahip insan yetiĢtirilmesine odaklı bu rolü 
değiĢmekte ve kalkınma ve ilerleme için bilgi toplumunu oluĢturma görevini üstlenmeye 
baĢlamaktır. 

Bilginin ön plana çıktığı çağımızda ekonomik ve sosyal alanlarda önemli geliĢme ve 
değiĢimler yaĢanmakta ve insanlık bilgi toplumuna doğru hızlı bir Ģekilde yol almaktadır. 
Dünyada bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin küreselleĢmesiyle birlikte üretim teknikleri ve insanın 
üretim sürecindeki yeri değiĢmiĢtir. Bedenen çalıĢmanın yerini her geçen gün zihinsel emek 
almaktadır. Bu nedenle kaliteli eğitim ve öğretim önemini giderek artırmaktadır. 

En üst eğitim ve araĢtırma kurumu olan üniversiteler, bilim ve teknik geliĢtirme 
merkezleridir. Üniversiteler çevrelerini aydınlatmak ve bulundukları bölgelerin bilinç ve kültür 
düzeylerini yükseltme sorumluluğuna sahiptir. K.MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi; 
gözlemleyen, düĢünen, araĢtıran, sorgulayan, hayatı kolaylaĢtırmak için bilgiler üreten 
insanlar yetiĢtirmeyi görev edinmiĢtir.   

Anayasamızın 130. ve 131. Maddeleri gereğince; yükseköğretimle ilgili amaç ve 
ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluĢlarının teĢkilatlanma, 
iĢleyiĢ, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araĢtırma, yayım, öğretim 
elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek için 
04.11.1981 tarihli 2547 sayılı kanun yürürlüğe konulmuĢtur. 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, 11.7.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayımlanan 3837 sayılı yasa ile kurulmuĢtur. 

1992-1993 öğretim yılında eğitim-öğretime baĢlayan Üniversitemiz Anayasanın ilgili 
Maddelerinde belirtilen çağdaĢ eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve 
ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiĢtirmek amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun verdiği yetki çerçevesinde eğitim-öğretim ve araĢtırma faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 
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C - Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 
 

     1 - Fiziksel Yapı 
 

Üniversitemiz avĢar yerleĢkesinde 
Rektörlük ve bağlı birimler, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, 
Orman Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  ve Üniversite-
Kamu-Sanayi ĠĢbirliği GeliĢtirme Merkezi 
(ÜSKĠM) yer almaktadır. AvĢar 
yerleĢkesinde bugüne kadar 2.612 dekar 
alanın kamulaĢtırılması tamamlanmıĢtır ve 

kamulaĢtırılması düĢünülen alan 13.000 dekardır.  Ayrıca, Ziraat Fakültesi AraĢtırma ve 
Uygulama Çiftliği olarak Ayaklıcaoluk Köyü‟nde bulunan 450 dekarlık kamulaĢtırılmıĢ alanda, 
araĢtırma ve uygulama çalıĢmaları devam etmektedir.  

Tıp Fakültesi YerleĢkesinde;  AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi yer almaktadır. 

ġehir merkezindeki Bahçelievler YerleĢkesi‟nde; Tıp Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu almaktadır. 

Ayrıca Gaziantep Yolu üzerinde Ģehir merkezine 12 km. uzaklıkta 961 dekarlık bir 
araziye sahip olan Karacasu YerleĢkesinde KahramanmaraĢ Meslek Yüksekokulu ve Pazarcık 
Meslek Yüksekokulları yer almaktadır. 

Elbistan, Göksun, AfĢin ve Andırın Meslek Yüksekokullarımız eğitim öğretimlerini 
kendi ilçelerindeki binalarında sürdürmektedir.  

Türkoğlu Meslek Yüksekokulumuz Türkoğlu Ġlçesinde Kaymakamlıkça geçici olarak 
tahsis edilen alan ve binada eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. 

 
Tablo 1: ĠnĢaatı Devam Eden Yıllara Sari Fiziki Kapalı Alanlar (m2) 

 

 
REKTÖRLÜK, 

FAKÜLTE 
Ġdari 
Bina 

Eğitim Alanları 
Sosyal 
Alanlar 

Spor Alanları TOP. 

 YÜKSEKOKUL, ENSTĠTÜ Alanları Derslik % Lab. % Kantin % Açık % Kapalı % ALAN 

1 Kapalı Spor Sal. Ġkm. ĠnĢ.          5800  5800 

2 Ünv. ArĢ. Uyg. Hastanesi 4200     300      98562 

3 Ġlahiyat Fakültesi (Hibe) 2860 3100    200      6160 

4 
Fen Edebiyat Fakültesi ve 
Merkezi Birimleri inĢ. 4750 9850  2800  600      18000 

  T  O  P  L  A  M 11810 12950  2800  1100       5800    128522 
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Tablo 2: Mevcut Fiziki Kapalı Alanlar (m2) 
 

Sıra 
No 

REKTÖRLÜK, ENSTĠTÜ 
FAKÜLTE, 

YÜKSEKOKUL 

Ġdari 
Bina 

Alanları 

Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Spor Alanları Toplam  

Derslik Laboratuar Kantin Lojman Yurtlar Sirk.alanı Açık Kapalı Alan 

1 Fen- Edebiyat Fakültesi 5000 6900 4200 600 ... ... 75000 ... ... 200000 

2 Ġkt. ve Ġdari Bil.Fak. 5250 12375 800 750   75000   200000 

3 Ziraat Fakültesi 4984 7016 4392 300   75000   200000 

4 Ġlahiyat Fakültesi 1350 1800     2500 250 1000 3750 

5 Orman Fakültesi 4750 3400 3000 360 ... ... 75000 ... ... 200000 

6 Tıp Fak. (Hastane Yer.) 4350 800 1100 180 ... ... 4000 1000 ... 9500 

7 Tıp Fak. (B.evler Yer.) 2800 600 375    3800   3800 

8 Müh-Mim. Fakültesi 2200 2200 400 ... ... ... 75000 ... ... 200000 

9 K.MaraĢ MYO 2500 4430 3400 350 ... ... 30000 1350 3000 800000 

10 Elbistan MYO 3500 1750 5250 70 ... ... 30000 ... ... 111914 

11 Göksun MYO 3000 5000 800 400 ... 3800 30000 ... ... 248000 

12 AfĢin MYO 4900 5000 800 400 … ... 30000 ... ... 235700 

13 Andırın MYO 2500 2200 200 100 ...  10000 ... ... 10000 

14 Pazarcık MYO 500 870   100  ... 10000 ... .. 136000 

15 Sağlık Yüksekokulu 850 1550 60 60 ... ... 3800 ... ... 3800 

16 K.MaraĢ Sağ. Hiz. MYO 400 1000 ... 70 ... ... 3800 ... ... 3800 

17 Sosyal Bilimler Enst. 675 ... ... ... ... ... 1000 ... ... 200000 

18 Fen Bilimleri Enstitüsü 530 ... ... ... ... ... 1000  ... 200000 

19 Sağlık Bilimler Enst. 60 ... ... ... ... ... 1000 ... ... 200000 

20 Rektörlük  Binası 4865 ... ... ... ... ... 75000  ... 303000 

21 Rektörlük Ek Binası 3450 ...     …   20000     200000 

22 Beden Eğitimi Sp. Y.O. 1265 1935 ... 200 ... ... 75000 9500 5800 200000 

23 Üniv. Uyg.ArĢ.Hast. 5950 ... ... 20 ... ... 5700 ... ... 9500 

24 Eğitim Fakültesi 800 1600 ... ... ... ... 20000 ... ... 200000 

25 Güzel Sanatlar Fak. 800 700 1000 200 ... ... 30000 ... ... 200000 

26 Kalp Hastanesi 3200 ... ... ... ... ... 300 .... ... 1540 

27 Yabancı Diller Y.O. 516 484 108    5000   200000 

28 Türkoğlu MYO 300 80 27    500   500 

  
  

T  O  P  L  A  M 71245 61690 25912 4160  3800 767400 12100 9800 4480804 
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 2 - Örgüt Yapısı 
 
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi‟nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenmiĢtir. Üniversitenin yönetim organları 
Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. 

 Rektör, profesör unvanına sahip kiĢiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile 
toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilen altı aday arasından YÖK Kurulunda 
belirlenen üç aday içinden CumhurbaĢkanınca dört yıl süre ile atanır. Ġki dönemden fazla 
rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kiĢiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst 
yöneticisidir. Rektör, çalıĢmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı 
profesörleri arasından en çok üç kiĢiyi rektör yardımcısı olarak seçer.  

Senato, rektörün baĢkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden 
fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve 
yüksekokul müdürlerinden teĢekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organı olarak iĢlev 
görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araĢtırma ve yayım faaliyetlerinin 
esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri 
arasındadır.   

Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün baĢkanlığında dekanlardan, üniversiteye 
bağlı değiĢik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek Ģekilde senato tarafından dört yıl için 
seçilecek üç profesörden oluĢur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre 
yardımcı bir organ olarak iĢlev görmektedir.  

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aĢağıdaki gibidir; 
Fakülte organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluĢur. 
Enstitü organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan 

oluĢur. 
Yüksekokul organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul kurulu ve Yüksekokul 

Yönetim Kurulundan oluĢur. 
Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılanır. 
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 28/03/1983 tarihinde kabul edilen 2809 

sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Ġdari yönetim örgütünün baĢında bir genel sekreter ve daire baĢkanlıkları, müdürler, 

danıĢmanlar, hukuk müĢavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi 
memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Her fakülte dekanına bağlı ve fakülte idari 
yönetim örgütünün baĢında fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. 

 Üniversitemizin akademik organizasyon yapısı ġekil 1‟de, idari yapısı ise ġekil 2‟de 
gösterilmiĢtir. 
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK TEġKĠLAT ġEMASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Eğitim Fakültesi 
 
 

-Fen-Edb.Fak. 
-Güzel San.Fak. 

-Ġkt.ve Ġd.Bil.Fak. 
-Ġlahiyat Fak. 

-Müh.Mim.Fak. 
-Orman Fak. 
-Tıp Fakültesi 

-Ziraat Fak. 
-Elbistan Tekn. Fak. 

 

 
 
 

-Fen Bilimleri 
-Sosyal Bilimler 

-Sağlık Bilimleri 
 

 

 
 

 

-Beden Eğt.ve  
 Spor Y.O. 

-Sağlık Y.O. 
-Yabancı Dil.Y.O. 

-Göksun Uyg.       
Bilimler Y.O. 

 

 

 
 
 

-AfĢin MYO 
-Andırın MYO 

-Elbistan MYO 
-Göksun MYO 

-K.MaraĢ MYO 
-Sağ.Hiz. MYO 
-Pazarcık MYO 

-Türkoğlu MYO 

 

 
 
 

-Yabancı Diller 
-Türk Dili 

-Güzel Sanatlar 
-Atatürk Ġlkeleri ve 

Ġnkılap Tarihi 
-Enformatik 
-Beden Eğt.ve Spor 

 

 
 
 

-Atatürk Ġlk.Ġnk.Tarihi UAM 
-Bilgisayar UAM 

-Çevre Sorunları UAM 
-KahramanmaraĢ Yöresi 

Kültür Değerleri UAM 
- Ekolojik Tarım UAM 
(EKOTAUM) 

-Stratejik UAM 
-Prof. Dr. Nurettin KaĢka 

Sert Kabuklu Meyveler 
UAM 
-Tarımsal Yayım UAM 

-Kadını ÇalıĢmaları UAM 
- Üniversite-Sanayi-Kamu 

ĠĢbirliği GeliĢtirme 
Merkezi(ÜSKĠM) 
- Hayvansal Üretim UAM 

(HAYMER) 
-Avrupa Biriliği UAM 

- Deprem AraĢtırma ve 
Risk Yönetim Merkezi  

 
 
ġekil 1 : KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Akademik Organizasyon Yapısı 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 
Rektör 

 
Fakülteler 

 
Senato 

 
Enstitüler 

 
Yüksekokullar 

Meslek 
Yüksekokulları 

Arş. ve 
Uyg.Merkezleri 

Arş.ve Uyg. 
Hastanesi 

Rektör 
Yardımcıları 

 
Yönetim Kurulu 

 
Bölümler 
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ TEġKĠLAT ġEMASI 
 
 

 
 
 
ġekil 2: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Ġdari KuruluĢ ġeması 

Rektör 

 

Hastane 
BaĢhekimliği 

 

Döner Sermaye 
ĠĢl. Müdürlüğü 

 

Rektör Yardımcıları 

 

Bilimsel ArĢ. Proj. 
Yön. Bir. 

 

DıĢ ĠliĢkiler Birim 
BĢk.lığı (AB Ofisi) 

 

Genel Sekreter 

 

Strateji Gel. D. BĢk. 
 

 

 

Ġ.M.Ġ.D. BĢk. 

 

Personel D. BĢk. 

 

Bilgi ĠĢl. D. BĢk. 

 

Kütüphane Dök. D. 
BĢk. 

 

Öğrenci ĠĢl. D. BĢk. 

 

Yapı ĠĢl. Tek. D. BĢk. 
 

Sağlık Kül. Spor D. 
BĢk. 

 

Hukuk MüĢavirliği 
 

Basın ve Halkla 
ĠliĢkiler 

 

Sivil Savunma Uzm. 

Ġç 
Denetçiler 
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3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  
 
 KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi ULAKBĠM metro ethernet ana bağlantı 

hızı 150 mbps bant geniĢliğine sahiptir. Üniversitenin merkez AvĢar YerleĢkesi; il ve ilçe 
merkezlerinde toplam 8 adet akademik yerleĢkeye toplam 100 mbps hızında single mode 
fiber optik metro ethernet devre ile bağlantılıdır. 

Üniversitemiz genelinde 193.255. . ile baĢlayan 3 adet C class ip ile 1 adet 
2001:a98:40e0:: ile baĢlayan, 2001:a98:40e0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff ile biten IPv6 adresi 
kullanılmaktadır. 

Türk Telekom A.ġ. ile yapılan protokolle üniversitemiz AvĢar YerleĢkesi, AfĢin, 
Andırın ve Göksun Meslek Yüksek Okulları 280**** prefiksi ile baĢlayan IP santral tesisi 
gerçekleĢtirilmiĢ olup hizmete alınmıĢtır.  

K.S.Ü. AvĢar YerleĢkesi yerel bilgisayar ağ yapısı tamamen yenilenerek star 

topolojisinden noktadan noktaya (Point to Point) 10 Gb/s bant geniĢliğine sahip single mode 

fiber optik kablo altyapı yatırımı gerçekleĢtirilerek tüm sistem odaları devreye alınmıĢtır. 

Üniversitemiz alt yapısında kullanılan ekonomik kullanım ömrünü tamamlamıĢ 

sunucular, yönlendiriciler, omurga ve kenar switchlerin tamamı IPv6 uyumlu donanımlarla 

yenilenerek sisteme kullanılan yazılımlar da IPv6 uyumlu hale getirilmiĢtir. 

Üniversitemiz Bahçelievler YerleĢkesi yerel bilgisayar ağı tamamen yenilenerek yeni 
sistem odasına taĢınmıĢ ve toplam 8 noktaya 6 per single mode fiber optik kablolama 
yapılarak sonlandırılmıĢ ve omurga devreye alınmıĢtır.  

TÜBĠTAK-ULAKBĠM Yönetim Kurulunun 06.05.2011tarih ve 68 sayılı toplantısında 
Ulusal Akademik Ağ iĢletimi ve uygulama kuralları (ULAKNET KULLANIM POLĠTĠKASI) ve 
4.5.2007 tarihli ve 5651 Sayılı "Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ve Ulakbim‟in yeni 
kullanım politikası ile ilgili yönetmelik taleplerini karĢılayabilen, Telekomünikasyon ĠletiĢim 
BaĢkanlığı (TĠB) tarafından onaylanmıĢ, TĠB'in onaylı firmalara sağladığı "Ulusal Kara listeyi" 
otomatik güncelleyerek kullanabilen, web filtreleme ve log tutma gibi özelliklere haiz 
ANTĠKOR donanımsal kurumsal güvenlik duvarı IPv6 uyumlu hale getirilerek ikinci bir sunucu 
ile yedekli olarak devreye alınmıĢtır. 

Ana sistem odası kesintisiz güç kaynağı, jeneratör,  soğutma ve su tahliye sistemi 
yeniden projelendirilerek güncellenmiĢ ve hizmete alınmıĢtır. 

 
4 - Ġnsan Kaynakları 
 
Her geçen gün büyüyerek geliĢen Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi 

kurumumuzun baĢarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle son yıllarda uluslar 
arası rekabet ve teknoloji alanında meydana gelen yenilikler nitelikli personel gerekliliğini 
daha fazla hissettirmektedir. Üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaĢabilmek için insan 
kaynaklarını en doğru ve en verimli Ģekilde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için 
çalıĢanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip bu alanlarda 
yükselmelerine olanak sağlanmaktadır. 

 
Üniversitemiz çalıĢanlarının hareket alanını kısıtlamayan, insan kaynaklarında sürekli 

geliĢime ve değiĢime açık bir yönetim anlayıĢı benimsemiĢtir. Belli dönemlerde çalıĢanlara ve 
öğrencilerimize yönelik yapılan memnuniyet anketleri ile daha uygun ve daha verimli çalıĢma 
ortamları oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. 
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ÇalıĢanlarımızın bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için eğitimler ve seminerler 
verilmektedir. Ayrıca çalıĢanlar için uygun çalıĢma ortamı, yükselme imkanı, yöneticilerle 
iletiĢim ve bütçe gibi konularda gerekli çalıĢmalar hassasiyetle sürdürülmektedir. Çünkü; 
çalıĢanlarımıza Kurum kimliğini ve kültürünü aĢılamak Üniversitemizin önde gelen 
hedeflerindendir. 

 
Üniversitemizde 1.041 akademik, 749 idari personel ve 48 iĢçi olmak üzere toplam 

1.838 çalıĢan bulunmaktadır. Mevcut durumda akademik personel kadrolarının % 63‟ü, idari 
personel kadrolarının ise % 65‟i doludur. Personel ile ilgili tablolar aĢağıda verilmiĢtir. 

 
1- Akademik Personel 

 Kadroların Ġstihdam ġekline Göre 

 Dolu Kadro Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 

Profesör 104 104 - 

Doçent 104 104 - 

Yardımcı Doçent 210 210 - 

Öğretim Görevlisi 226 226 - 

Okutman 74 74 - 

AraĢtırma Görevlisi 299 299 - 

Uzman 24 24 - 

Toplam 1.041 1.041 - 

 
 
       2- Akademik Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre ) 
  

 Dolu Kadro BoĢ Kadro Toplam 

KiĢi Sayısı 1.041 605 1.646 

Yüzde Oranı % 63 % 37 % 100 

 
 
3-Akademik Personel Kadın / Erkek Oranları 

 
 Kadın Erkek Toplam 

KiĢi Sayısı 191 850 1.041 

Yüzde Oranı % 18 % 82 % 100 

 
       4- Yabancı Uyruklu Akademik Personel 
 

Kadroların Ġstihdam ġekline Göre 

 Kadro 

Adedi 
Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Birim 

Profesör    

Doçent    
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Yardımcı Doçent    

Öğretim Görevlisi    

Okutman 7 

Almanya 

Azerbaycan 

Nijer Cumhuriyeti 

Suriye 

Yabancı Diller Bölüm 

BaĢkanlığı 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Ġlahiyat Fakültesi 

Ġlahiyat Fakültesi 

Çevirici    

Eğitim ve Öğr. Plan.    

Toplam 7  

 

 
5- BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik   
Personel 
 

 ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite 

Profesör Ġlahiyat Fakültesi Ankara Üniversitesi 

 
6- Ġdari Personel Kadrolarının Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımını 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOP. 

Genel Ġd. Hizm. 54 7 46 10 23 20 81 73 27 16 22 4 2  385 

Avukatlık Hizm.      3         3 

Sağlık Hizm.  5 5 11 17 9 15 56 39 20 6    183 

Teknik Hizm. 15 11 37 2 4 6 13 7 8 3 3    109 

Yardımcı Hizm.     10 2 12 5 11 9 8 9 3  69 

TOPLAM 69 23 88 23 54 40 121 141 85 48 39 13 5  749 

 

 
7-Ġdari Personel Dolu- BoĢ Kadro Oranları 

 
 Dolu Kadro BoĢ Kadro Toplam 

KiĢi Sayısı 749 405 1.154 

Yüzde Oranı % 65 % 35 % 100 

 
 

8- Ġdari Personel Kadın / Erkek Oranları 
 

 Kadın Erkek Toplam 

KiĢi Sayısı 254 495 749 

Yüzde Oranı % 34 % 66 % 100 
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9- Ġdari Personel Eğitim Durumu / Oranları 

   
 
 
 
 
 

10- Sürekli ĠĢçi ve SözleĢmeli Personeller (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) 
 

 

 
 
11-Akademik Personel  Kadrolarının Birimler Bazında Dağılımı 
 

 Prof. Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Okut. Ar.Gör. Uzman Top. 

Rektörlük   1 3 49  2 55 

Ziraat Fakültesi 34 22 29   4 1 90 

Orman  Fakültesi 8 5 19 2  8  42 

Ġkt.ve Ġdr.Bil.Fak 3 7 19 9  18 3 59 

Fen-Edeb. Fak. 19 21 41 7 1 11 3 103 

Tıp Fakültesi 28 32 35   136 2 233 

Müh. Mim. Fak. 4 9 23 5  12 1 54 

Ġlahiyat Fakültesi 7 5 15 5  6  38 

Eğitim Fakültesi 1 2 16 1  16  36 

Güzel Sanat.Fak.   3   9  12 

Elbistan M.Y.O.    29 5  2 36 

K.MaraĢ M.Y.O.   2 71 5  8 86 

Göksun M.Y.O.    24 2   26 

AfĢin M.Y.O.    20 4  1 25 

Andırın M.Y.O.    11 3  1 15 

Pazarcık M.Y.O.    10 2   12 

Sağ.Hiz. M.Y.O.   1 9    10 

Türkoğlu M.Y.O.    7    7 

Sağlık Y.O.    11    11 

B.E.S.Y.O.   1 6 2    9 

Yabancı Diller Y.     3   3 

Fen Bil. Enstitüsü      50  50 

Sos. Bil. Enstitüsü      24  24 

Sağ. Bil.Enstitüsü      5  5 

Genel Toplam 104 104 210 226 74 299 24 1.041 

 Ġlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans 
Yüksek 
Lisans 

Doktora Toplam 

KiĢi Sayısı 2 22 167 230 309 16 3 749 

Yüzde Oranı 0,26 2,93 22,29 30,70 41,25 2,13 0,40 100 

 Merkez Döner Sermaye Toplam 

Sürekli ĠĢçi Sayısı 42 4 46 

SözleĢmeli Personel … 2 2 
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12-Ġdari Personel Kadrolarının Birimlere ve Derecelerine Göre Dağılımı 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toplam 

Genel Sekreterlik 9 - 2 1 - - 1 6 - - - 1 - - 20 

Hukuk MüĢavirliği - - 1 - 1 3 - - - - - - - - 5 

Strateji GlĢ. Dai.BĢk. 4 2 2 1 4 - 2 3 - 1 1 - - - 20 

Personel Dai. BĢk. 5 - 6 - 2 4 5 1 1 - 1 - - - 25 

Yapı ĠĢl.Tek.Dai.BĢk. 10 5 19 3 5 3 10 14 8 5 2 - - - 84 

Bilgi ĠĢlem Dai. BĢk. 1 - 3 1 - 2 2 1 - - - - - - 10 

Öğr. ĠĢl. Dai. BĢk. 3 1 3 - - 1 1 3 1 2 - - - - 15 

Sağlık Kül. Dai. BĢk. 2 1 5 1 2 - 8 2 1 3 1 1 2 - 28 

Ġdari Mali ĠĢl.Dai.BĢk. 5 - 5 1 3 3 9 5 1 - 5 4 1 - 38 

Küt. Dok. Dai. BĢk. 2 - 1 - - - 6 4 - - - - - - 13 

Sivil Savunma Uzm. - - - - - - - - - - - - - - 0 

Fen Edb. Fakültesi 1 - 3 - 5 1 7 3 1 - - 1 - - 22 

Eğitim Fakültesi 1 - 1 - - - 2 2 - 1 - - - - 7 

Güzel Sanatlar Fak. 1 - - - - - 3 1 - - - - - 1 6 

Ġkt. ve Ġdari Bil. Fak. 1 - 2 - - 1 5 - 2 1 - - - - 12 

Orman Fakültesi 1 - 1 - - - 3 2 2 1 - - - - 9 

Tıp Fakültesi 1 - 1 - 1 - 5 3 - - - - - - 11 

K.S.Ü. Hastanesi 1 5 8 11 17 16 15 54 30 7 7 - - - 171 

Mühendislik Mim.F. 2 - 5 - 2 1 2 2 1 1 1 - - - 17 

Ġlahiyat Fakültesi 1 - 2 - - 1 2 1 1 1 1 - - - 10 

Ziraat Fakültesi 3 1 7 2 2 1 1 6 - 1 1 1 - - 26 

Fen Bilimleri Ens. 1 - 1 - - - 1 2 1 1 - - - - 7 

Sosyal Bilimler Ens. 1 - 1 - - - 1 1 1 - - 1 - - 6 

Sağlık Bilimleri Ens. 1 - - - - - 1 - - - - - - - 2 

Sağlık Yüksekokulu 1 - - - - - 1 2 - - - - - - 4 

B.E.S.Y.O. 1 - - - - -  2 - 1 1 - - - 5 

K.M.M.Y.O. 3 3 5 1 1 1 3 2 2 2 - - - - 23 

Sağ. Hiz. M.Y.O. 1 - - - - - 1 2 2 - - - - - 6 

Elbistan M.Y.O. 1 2 1 1 2 1 6 - 1 - - - 2 - 17 

AfĢin M.Y.O. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - - 8 

Göksun M.Y.O. 1 1 2 - 4 - 5 - - - 1 2 - - 16 

Andırın M.Y.O. 1 - - - 1 - 5 1 - - - - - - 8 

Pazarcık M.Y.O. 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - 3 

Türkoğlu M.Y.O. - 2 - - - - - 1 - - - - - - 3 

Döner Serm. ĠĢl.Md. 1 - - 1 1 - 7 14 28 20 16 - - - 88 

TOPLAM               749 
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 5 - Sunulan Hizmetler 

 
K.MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi eğitim-öğretim, araĢtırma, yayın faaliyetlerinin 

yanında topluma verdiği hizmetler ve ürün faaliyetini de sürdürmektedir. 
Üniversitemizin ürün ve faaliyetleri aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 
Ürünler 

 
Meslek sahibi birey (öğrenci) 
Bilgi 
Yayın 
Sanatsal ürünler 
Basın yayın ürünleri (poster, kartvizit, kitap …vb) 
 
Hizmetler 
 
Sağlık 
DanıĢmalık 
Laboratuar 
Toplumun eğitimi 
Sanat etkinlikleri 
Sosyal etkinlikler 
Kütüphanecilik 
Üretim Hizmetleri 
Basın-Yayın ve Matbaa hizmetleri 
Bakım-Onarım 
Tanıtım Hizmetleri 

 
Üniversitemiz eğitim-öğretim, araĢtırma-yayın faaliyetlerinin yanında verdiği hizmet 

ve ürettiği ürünlerden kaliteden ödün vermeden toplumun ihtiyaçlarını karĢılamaya devam 
etme azim ve kararlılığındadır. 

 
6 - Yönetim ve Ġç Kontrol Sistem 
 
Yönetim 

 
Rektör                : Prof.Dr. M.Fatih KARAASLAN 
 
Rektör Yardımcısı : Prof.Dr. Cemal TUNCER 
Rektör Yardımcısı : Prof.Dr. Sinan BAġ 
Rektör Yardımcısı : Prof.Dr. Uğur YILDIRIM 
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Ġç Kontrol Sistemi 
 

5018 sayılı Kanun ile kamu Ġdareleri Bütçe Dairesi BaĢkanlığı tarafından yürütülen 
iĢlemleri malî yönetim ve kontrol sistemlerini kurarak kendileri tarafından yapılması 
öngörülmüĢtür. Buna istinaden 1050 sayılı Kanunla kurulmuĢ olan Bütçe Dairesi BaĢkanlıkları 
5018 sayılı Kanunla kaldırılarak yerine Mali Hizmetler Birimlerinin kurulması hüküm altına 
alınmıĢtır. 

K.MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve mali hizmetleri 
yürütmek üzere 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanarak 
2006 yılında kurulmuĢ ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayısı ile 
Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak iç 
yapısını oluĢturmakta ve bu esaslar dahilinde hizmet vermektedir.  

Ön Malî Kontrol; Ġdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine iliĢkin malî karar 
ve iĢlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, 
finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine 
uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılması yönlerinden 
yapılan kontrollerdir. 

Ön mali kontrol, harcama birimlerinde iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi aĢamasında 
yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.  

K.MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri Yönergesi yayınlanmıĢ ve 
harcama birimleri harcamalarında ön mali kontrolünü yapmakta ve ödeme aĢamasında 
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı mevzuat doğrultusunda muhasebe ve ön mali kontrol 
denetimini gerçekleĢtirmektedir.  Harcama birimlerinden gelen birim faaliyet raporları esas 
alınarak hazırlanan idare faaliyet raporları ile kamuoyuna bilgi verilmektedir. 

 
Üniversitemizde üç adet iç denetçi görev yapmaktadır. Bir yıllık dönemler halinde 

hazırlanan iç denetim programları doğrultusunda iç denetim faaliyetleri yerine getirilmektedir. 
Üniversitemizin dıĢ denetimi SayıĢtay tarafından yerine getirilmektedir. 
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II - AMAÇ ve HEDEFLER 
 

A - Ġdarenin Amaç ve Hedefleri  
 
STRATEJĠK AMAÇ 1: Eğitim-Öğretimi ÇağdaĢ Normlara Uygun Bir ġekilde 
GeliĢtirmek (Eğitimde Yenilikçilik ve Yaratıcılık) 
 
Stratejik Hedef 1: 2012 yılının sonuna kadar eğitim-öğretim ve sosyal 
Stratejilerin yürütüldüğü mekanların %50 oranında iyileĢtirilmesi.  

Strateji 1: Bina inĢası devam etmekte olan birimlerin binalarının ihtiyaç ve öncelik 
sırasına göre bir an önce bitirilerek faaliyete geçirilmeleri, halen hiç baĢlanmamıĢ 
olan araĢtırma-uygulama alanlarının, tesislerinin ve altyapılarının oluĢturulması. 

Strateji 2: Bina yapım çalıĢması henüz baĢlamamıĢ olan birimler için; öğrencilerin 
uygulama alanları, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı gibi durumlar göz ardı 
edilmeden birime uygun fiziki koĢulları olan binaların yapımı için rektörlük 
bünyesinde gerekli çalıĢmalara (proje ve bütçelendirme gibi) baĢlanılması. 

Strateji 3: Bina yapım çalıĢmasının zaman alacağı ya da bir binaya sahip olma 
ölçeğinde olmayan birimler için mevcut binalarda faaliyetlerini etkin Ģekilde 
sürdürebilecekleri fiziki olanakların sağlanması. 

Strateji 4: Kendi binalarında faaliyetlerini sürdüren birimlerin mevcut olanaklarının 
iyileĢtirilmesi.  

Strateji 5: Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere iliĢkin tesis sorunları giderilerek bu 
tesislerden en üst seviyede yararlanılmasının sağlanması. 

Strateji 6: Öğrencilerin barınma sorunlarının giderilmesine yönelik üniversite 
yerleĢkesi içerisinde öğrenci yurtları yapımını baĢlatmak için giriĢimlerin (YURTKUR, 
üniversitenin kendi olanakları, sponsor bulmak, yap-iĢlet-devret modeli gibi) 
yoğunlaĢtırılarak 2008 yılı sonuna kadar somut adımların atılması ve 2012 yılı sonuna 
kadar yurt binalarının yapımına fiilen baĢlanılması. 

Strateji 7: 2008 yılı sonuna kadar üniversite yerleĢkesi içerisinde temel ihtiyaçları 
karĢılayacak sağlık biriminin (merkez yerleĢkesinde halen hizmet görmekte olan 
mediko-sosyale ek olarak) oluĢturulması. 

Strateji 8: Engelli öğrenciler için hem alt yapı hem de eğitim öğretim açısından 
gerekli düzenlemelerin en kısa sürede yapılması. 

Strateji 9: Uygulamalı eğitim –öğretime yönelik olarak halen bitmiĢ durumdaki 40 
yataklı öğrenci staj tesislerinin yemek, barınma, su, ulaĢım eksiklerinin giderilerek 
sürekli kullanılabilir hale getirilmesi. 

Strateji 10: Dünya ve AB‟nin yöneldiği ve yakın gelecekte iĢlerlik kazanacak olan; 
serbest pazar ve rekabet piyasasında yarıĢabilmek için Türkiye‟nin önündeki en 
önemli sorunlardan olan, gıda güvenliği, gıda izlenebilirliği, hassas tarım ve iyi tarım 
uygulamaları, biyoproses araĢtırmaları, eğitim öğretimi yapılabilecek alt yapının 
oluĢturulması. 

 

Stratejik Hedef 2: 2012 yılı sonuna kadar birimler bünyesinde yeni bölümlerin, 
anabilim /anasanat dallarının %10’unun açılması ve aktif olmayan mevcut 
bölümlerin faaliyete geçirilmesi. 

Strateji 1: Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, istihdam edilebilir elemanlar yetiĢtirebilecek 
yeni bölümlerin açılmasını sağlamak için giriĢimlerde bulunulması. 
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Strateji 2: Açık bulunup eğitim-öğretim faaliyetine henüz baĢlayamamıĢ bölümlerin, 
gereksinim duydukları olanakları (öğretim elemanı, derslik, laboratuvar, araç-gereç 
v.b)  sağlayarak, aktifleĢtirilmelerinin sağlanması.  

Strateji 3: Bölümler bünyesinde eksik bulunan Anabilim/Anasanat Dallarının 
kurulması. 

Strateji 4: Öncelikle öğretim elemanı sayısı uygun olan Anabilim/Anasanat 
Dallarında yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık programlarının açılması. 

Strateji 5: Mevcut olan ancak aktif olmayan enstitülerin aktif hale getirilmesi, 
mevcut olmayan enstitülerin ise açılması için giriĢimlerde bulunulması. 

 

Stratejik Hedef 3: 2011 yılı sonuna kadar eğitim müfredat programı geliĢtirme 
çalıĢmalarının sürdürülmesi.  

Strateji 1: Birim düzeyinde ders program ve içeriklerinin her 4 yılda bir ulusal ve 
uluslar arası geliĢmelere ve günün koĢullarına uygun olarak düzenlenmesi. 

Strateji 2: 2009 yılı sonuna kadar tüm bölümlerin ders programlarının Bologna 
sürecine uygun hale getirilmesi. 

Strateji 3: Bölümler seviyesinde önerilen ders ve yardımcı kitapların her yıl 
güncellenmesi.    

Strateji 4: Öğretim elemanlarının ders kitapları ve notları hazırlamaları yönünde 
özendirilmesi ve bunun için gereksinim duyulan kaynakların sağlanması.     

Strateji 5: Uygulamalı ders saatlerinin artırılarak öğrencilerin pratiğe yönelik bilgi 
edinmesinin sağlanması, öğrencilerin uygulama alanlarında daha fazla çalıĢma 
sağlayıcı uygulamaların yapılması ve bu amaçla uygulama alanlarına ulaĢım ve eriĢim 
sorunlarının çözülmesi. 

Strateji 6: 2009–2010 ders yılında mezun olacak öğrencileri de kapsamak üzere, 
tüm lisans programlarında en az iki derste grup/takım çalıĢması yapma olanağı 
sağlanması 

Strateji 7: Yukarıda belirtilen faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi ve 
değiĢikliklerin yapılması için bölümler seviyesinde çalıĢma gruplarının oluĢturulması. 

Strateji 8:  Özellikle teknik bölümler baĢta olmak üzere ilgili bölümlerde bulunan 
son sınıf öğrencilerinin branĢlaĢmalarının sağlıklı olabilmesi için seçmeli dersler 
kapsamında, ilgili sanayi birimlerinde haftanın belirli günlerinde çalıĢma imkânının 
sağlanması ve değerlendirme aĢamasında öğretim elemanı ve sanayi çalıĢanının 
iĢbirliğiyle baĢarı durumunun belirlenmesi.     

     

Stratejik Hedef 4: 2012 yılı sonuna kadar yenilikçi eğitim-öğretim stratejilerinin 
kullanılması. 

Strateji 1: Yenilikçi öğretim faaliyetlerini kullanarak, öğrencilere en etkili öğretim 
yöntemlerinin sunulması. 

Strateji 2: Ġlgili kurumlarla iĢbirliği sağlanarak özel dallarda sertifika programlarının 
yapılması ve bu programların sürekliliğinin sağlanması. 

Strateji 3:  Öğrenci merkezli eğitim ve öğretime ağırlık verilmesi (Öğrencilerin 
dersle ilgili materyallere ve ders içeriğine katkı sağlayıcı araĢtırmalara 
yönlendirilmesi). 

Strateji 4: Derslerle ilgili konusunda piyasa deneyimi olan baĢarılı uzman kiĢilerin 
bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktarmaları yönünde programların hazırlanması. 
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Strateji 5: Deney föylerinin gözden geçirilerek öğrencilerin daha fazla 
yararlanabilecekleri Ģekle dönüĢtürülmesi ve laboratuvar föyleri üniversitenin basım 
evinde basılıp kitapçık haline getirilerek öğrenciye sunulması (Kitapçıkların üniversite 
bünyesinde satılması).  

 

Stratejik Hedef 5: 2012 yılı sonuna kadar öğrenciler için çağdaĢ ve etkili eğitim 
ortamının (sınıf, laboratuvar vb.) oluĢturulması. 

Strateji 1:  Ġhtiyaç duyulan birimlerde mevcut olan sınıf, laboratuvar ve çalıĢma 
ofisi sayılarının artırılması. 

Strateji 2: Mevcut akıllı sınıf sayısının 2010 yılına kadar iki katına çıkartılması. 

 Strateji 3: Laboratuvar ve atölyelerin araç-gereçlerinin yenilenmesi -   
modernizasyonunun sağlanması, alet ve makine parkının oluĢturulması. 

Strateji 4: Ortalama 6–7 öğrenciye bir deney seti düĢen öğrenci laboratuvarlarında 
deney setlerinin 2-3 öğrenciye bir set düĢecek hale getirilmesi. 

Strateji 5: Öğrenci laboratuarları sayısının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda 
artırılması. 

Strateji 6: Ġhtiyaç duyulan birimlerde multi-disipliner eğitim laboratuvarlarının ve 
deneme alanlarının oluĢturulması. 

Strateji 7: Ġhtiyaç duyulan birimler bünyesinde bilgisayar destekli tasarım ve çizim 
laboratuvarlarının kurulmasının sağlanması. 

Strateji 8: Uygulamalı dersler için Temel bilimlerde 10 kiĢilik, klinik bilimlerde 3–5 
kiĢilik gruplar halinde ders yapılabilmesine olanak sağlanması. 

Strateji 9: Beceri geliĢtirmeye yönelik maket ve araç-gereç sayısının 5 öğrenciye bir 
çalıĢma materyali olacak Ģekilde düzenlenmesi. 

Strateji 10: Prototip ölçekte mesleki uygulama ortamlarının sağlanması. 

Strateji 11: Yabancı dil eğitiminin etkinleĢtirilmesi amacıyla dil laboratuvarlarının 
kurulması.  

Strateji 12: Derslerin verimli Ģekilde iĢlenebilmesini sağlayacak öğrenci sayısının 
belirlenmesi ve uygulanması. (Öğrenci sayısına birimler düzeyinde belirli standartlar 
getirilerek, öğrenci sayısının fazla olduğu bölümlerde ĢubeleĢmeye gidilmesi.) 

 

Stratejik Hedef 6: Öğretim elemanı baĢına düĢen lisans öğrenci sayısının 2012 yılı 
sonuna kadar azaltılması. 

Strateji 1: 2012 yılına kadar, öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısının 15‟e 
düĢürülmesi. 

Strateji 2: Anabilim/Anasanat dallarındaki öğretim elemanı sayısı dikkate alınarak,  
eksik olan akademik kadroların tamamlanması için giriĢimlerde bulunulması. Her 
anabilim /anasanat dalı için asgari öğretim elemanı  (Prof., Doç., Yrd. Doç.) 
sayılarının 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması. BaĢka üniversitelerden gelecek 
olan öğretim eleman adaylarının teĢvik edilmesi. 

Strateji 3: Halen öğretim elemanı bulunmayan ve ilgili derslerin yan anabilim 
/anasanat dalı öğretim elemanlarının veya Üniversite dıĢından görevlendirilen 
öğretim elemanlarının verdiği anabilim/anasanat dallarına nitelikli öğretim elemanı 
alınması. 
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Stratejik Hedef 7: 2008 yılından itibaren tüm akademik birimlerde, öngörülen 
eğitim, araĢtırma ve diğer faaliyetler doğrultusunda beĢ yıllık akademik insan 
kaynağı planlarının yapılması. 

Strateji 1: Bölüm/birim düzeyinde eğitim, araĢtırma ve toplumsal hizmet 
fonksiyonlar göz önüne alınarak öncelikli geliĢme ve akademik personel ihtiyaç 
alanlarının belirlenmesi 

Strateji 2: Öncelikli alanlara göre olması gereken akademik personel ve 
unvanlarının yıllar itibariyle belirlenmesi ve ihtiyaç tespiti yapılması 

Strateji 3: Akademik birimlerde/programlarda öğretim elemanı ders yükü ve/veya 
öğrenci sayıları değerlendirilerek, öncelikli ihtiyaçların Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul/ 
MYO ve üniversite düzeyinde belirlenmesi 

 

Stratejik Hedef 8: 2012 yılı sonuna kadar bilgisayar laboratuvarının verimli 
kullanımının sağlanması. 

Strateji 1: Merkezi bir bilgisayar laboratuvarının oluĢturularak tüm laboratuvarların 
aynı yerde toplanmasının sağlanması. 

Strateji 2: Bilgisayar laboratuvarlarında düĢük kapasiteli iĢletim sistemine sahip 
olup çağdaĢ teknolojiyi izlemeye imkan vermeyen araç-gereçlerin üç yıl içerisinde 
tamamen yenilenmesi. 

Strateji 3: Bilgisayar laboratuvarından sürekli yararlanma olanağının sağlanması. 

Strateji 4: Bilgisayar laboratuvarlarındaki mevcut cihazların düzenli olarak bakım ve 
onarımının yapılması. Gereksinim duyulan zamanlarda ortaya çıkan sorunlara ani 
müdahalede bulunabilecek bilgisayar teknisyenlerinden oluĢan bir ekibin 
oluĢturulması.  Bu ekip üyelerinden her birinin bir birimden sorumlu olacak Ģekilde 
görevlendirilmesi. 

Strateji 5: Bilgisayar laboratuvarlarında mevcut bilgisayarlara gereken donanım 
programlarının ve yazılımların güncellenerek eklenmesi. 

 

Stratejik Hedef 9: 2008 yılından baĢlayarak ISO 9000 kalite güvence sistemi 
belgesinin alınması. 

Strateji 1: En az bir birimde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalıĢmaları derhal 
baĢlatılarak üç yıl içerisinde kalite belgesinin alınması. 

Strateji 2: 2008–2009 Güz Dönemi‟nde TKY süreci ile ilgili eğitim çalıĢmalarının 
yapılması. 

Strateji 3: 2008–2009 Bahar Dönemi‟nde Kalite Çemberlerinin oluĢturulması. 

 

Stratejik Hedef 10: 2008 yılından baĢlamak üzere öğretim elemanı kalitesinin 
yükseltilmesi. 

Strateji 1: Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası üniversite ve enstitülerle 
gerçekleĢtirdiği ortak araĢtırmaların sayılarının artırılması. 

Strateji 2: Öğretim elemanlarının daha etkin ve verimli ders anlatımı için, öğretim 
elemanının ihtiyaç duyması halinde yeterli pedagojik formasyon derslerini gönüllü 
olarak almalarının sağlanması. 

Strateji 3: Öğretim elemanlarının daha etkin faaliyet sürdürebilmeleri için hizmet içi 
eğitimlerin düzenlenmesi. (Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme 
konusunda objektif ve nesnel olabilmeleri için bu konuyla ilgili yılda en az bir kez 
seminer ve kursların düzenlenmesi). 
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Strateji 4: Ulusal ve uluslararası ölçekte geliĢmiĢ kurum dıĢı Fakülte/ Enstitü/ 
Yüksekokul / MYO‟larıyla ve kurum içi birimler arası öğretim elemanı değiĢimlerinin 
sağlanması. 

Strateji 5: Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kaliteli bilimsel dergilerde 
yayın yapmalarını teĢvik edecek mevcut uygulamalara ilave olarak yeni yöntemlerin 
geliĢtirilmesi. 

 

Stratejik Hedef 11: 2008 yılından baĢlamak üzere Öğrenci kalitesinin 
yükseltilmesi. 

Strateji 1: Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde verilen eğitim ve öğretimin, ulusal 
ve uluslararası platformda rekabet edebilecek, konusunda uzman, araĢtırmacı ve 
analitik karar verme yeteneğine sahip mezunlar yetiĢtirecek seviyeye ulaĢtırılması. 

Strateji 2: Fakülte / Yüksekokul ve MYO‟na en yüksek puanla giren veya bölüm 
birincisi olan öğrencilere burs verilerek teĢvik edilmesi. 

Strateji 3: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP)ve diğer ulusal/ uluslararası eğitim 
ve öğretim programları dahilinde yurt içine ve dıĢına daha fazla öğrenci 
gönderilmesi.  

Strateji 4: Yurt dıĢında veya uluslararası Ģirketlerde staj yapmaları için öğrencilerin 
teĢvik edilmesi ve öğrenci kabullerinin kolaylaĢtırılması. 

Strateji 5: Sosyal faaliyetlerin artırılması ve öğrencilerin sosyal olanaklardan 
bilgilendirilerek daha fazla yararlanmalarının sağlanması. 

 

Stratejik Hedef 12: 2010 yılının sonuna kadar merkez kütüphanede eğitim 
kalitesini artırıcı bilimsel ve teknolojik altyapının geliĢtirilmesi. 

Strateji 1: Elektronik veri tabanlarına abone olunması ve var olan aboneliklerin 
yenilenmesi (Emerald, Science Direct gibi). 

Strateji 2: Kütüphanenin süreli yayın tarama hizmetinin geliĢtirilmesi ve 
öğrencilerin de kullanımı için daha çok sayıda bilgisayar ve internet hizmetinin 
sağlanması. 

Strateji 3: Kütüphane üyeliklerini artırarak daha fazla ve güncel bilgilere ulaĢımın 
sağlanması. 

Strateji 4: Merkezi kütüphane bünyesinde yer alan bir okuma salonunun 
oluĢturulması. 

Strateji 5: Merkezi kütüphanenin daha faydalı bir hizmet verebilmesi için 2009 
yılına kadar açık raf sistemi uygulamasına geçilmesi.  

Strateji 6: Kütüphane kullanıcılarının fotokopi gereksinimini karĢılamaya yönelik 
fotokopi hizmetinin sunulması. Bu amaçla fotokopi makinesi ve makinelerin 
kullanımını iĢlevselleĢtirecek yöntemlerin (görevli personel aracılığıyla veya kartlı 
sistem uygulaması gibi) geliĢtirilmesi.   

Strateji 7: Yukarıda belirtilen faaliyetlerin uygulamaya konulmasıyla birlikte uzun 
dönemde daha etkin bir kütüphane hizmetinin sunulabilmesi amacıyla müstakil bir 
kütüphane binasının inĢa edilmesi için gerekli hazırlıkların baĢlatılması ve 2012 yılına 
kadar inĢaatının bitirilmiĢ olması. 

 

Stratejik Hedef 13: Kütüphane olanaklarından yararlananların sayısında 2009 yılı 
sonuna kadar % 50’lik artıĢ olması için gerekli çalıĢmaların yapılması. 

Strateji 1: Ulusal alanda öne çıkan kitapların % 90‟ının alınmasının sağlanması.  
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Strateji 2: Kütüphanede bölümle ilgili uluslararası yayın sayısının % 80 artırılması.  

Strateji 3: Ulusal ve uluslararası düzeydeki önemli dergilere abone olunması.   

Strateji 4: Kitap ve/veya dergi alımında yeterli finansman olanaklarının sağlanması.    

Strateji 5: Kütüphane hizmetlerinden daha fazla yararlanmak için internet yoluyla 
kütüphaneye eriĢim imkanlarının geliĢtirilmesi  

 

Stratejik Hedef 14: 2008 yılından itibaren ihtisas kütüphanelerinin eğitim 
kalitesini artırıcı bilimsel ve teknolojik altyapılarının geliĢtirilmesi. 

Strateji 1: Var olan ihtisas veya bölüm kütüphanelerinin güncel yayınların (kitap, 
bilimsel dergi ve CD vb.)  yer alacağı Ģekilde sürekli geliĢtirilmesi ve bu 
kütüphanelerdeki yerli ve yabancı kaynak sayısının her yıl % 5 oranında artırılması. 

Strateji 2: Birimlerin kendi alanlarıyla ilgili nitelikli süreli yayınlardan en az beĢ 
tanesine abone olması.  

 

Stratejik Hedef 15: 2011 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitimin geliĢtirilmesi. 

Strateji 1: Lisansüstü eğitim-öğretim sürecinde öğrencilere sektör ve proje destekli 
burs olanaklarının sağlanması.  

Strateji 2: Öğrencilere sunulan yurt içi ve yurt dıĢında farklı üniversitelerde çeĢitli 
sürelerde eğitim ve araĢtırma olanaklarının geliĢtirilmesi.  

Strateji 3: Öğrencilerin kendi konularında birim içerisinde yürütülen projelerde 
çalıĢma olanağının sağlanması.  

Strateji 4: Öğrencilerin gerek yurt içi ve gerekse yurt dıĢı kongre, sempozyum, 
seminer vb. katılımlarının daha fazla teĢvik edilmesi. 

Strateji 5: Lisansüstü eğitim öğrencilerinin kullanabileceği araĢtırma görevlisi 
kadrosunun artırılması ve doktora programı bulunan anabilim/ anasanat dallarının bu 
kadrolardan iki katı fazla yararlanmalarının sağlanması.   

Strateji 6: Tezsiz II. Öğretim yüksek lisans programlarının sayılarının artırılarak 
daha etkili duyurulması ve tanıtılması yoluyla mevcut tezsiz yüksek lisans talebinin 
artırılması  

Strateji 7: Katılımcıların derslere devam zorlukları dikkate alınarak, tezsiz yüksek 
lisans ve sertifika programlarında e-Öğrenim teknolojilerinin kullanılması. 

Strateji 8: AraĢtırma görevlilerinin tez konularını proje Ģeklinde KSÜ AraĢtırma 
Projeleri Yönetim Birimine sunmalarının teĢvik edilmesi için projelere verilen desteğin 
artırılması. 

 

Stratejik Hedef 16: 2008 yılından itibaren Lisansüstü eğitimde yüksek akademik 
seviyeye ulaĢarak üniversitenin kurumsal yapısı ve akademik ortama katkıda 
bulunulması. 

Strateji 1: Öğrenmeye yönelik çıktıların, notların değerlendirilerek baĢarı için 
gerekli olan standartların araĢtırılması yönünde çalıĢmalar yapılması. 

Strateji 2: Eğitim ve Öğretim sisteminde ders veren ve araĢtırma yapan kadro 
arasında (Fakülte/ Enstitü/ AraĢtırma Uygulama merkezleri..vb.) güçlü bağların 
kurulması ve geliĢtirilmesinin teĢvik edilmesi. 

Strateji 3: Tüm anabilim/anasanat dallarında verilen lisansüstü eğitimin çıktılarını 
değerlendirecek, ölçüm araçlarının olası ve uygun araçlarla tanımlanması (araĢtırma 
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yetenekleri, iletiĢim yetenekleri) eğitim ve öğretim dönemi boyunca eğitimsel çıktıları 
değerlendirecek bir mekanizmanın kurulması yönünde çalıĢmaların yapılması. 

Strateji 4: Lisansüstü tezlerinin yerel, bölgesel ve küresel ölçekteki sorunlara cevap 
aramak üzere sosyo-ekonomik ve teknik içeriğinin öncelik taĢımasının desteklenmesi. 

 

Stratejik Hedef 17: 2008 yılından baĢlamak üzere staj eğitimlerinin verimli 
olmasının sağlanması. 

Strateji 1: Öğrencilerin staj yaptıkları kurum ve iĢyerlerinde düzenli kontrollerin 
yapılması. 

Strateji 2: Staj eğitimi sırasında mesleği ile ilgili kanun ve kuralları öğrenip-
öğrenmediklerinin test edilmesi.    

 

STRATEJĠK AMAÇ 2 : E-Üniversite Altyapısını GeliĢtirmek 

 

Stratejik Hedef 1: 2011 yılının sonuna kadar birimlere ait mevcut web 
sayfalarının eksikliklerinin giderilerek güncel tutulmasının sağlanması. 

Strateji 1: Her öğretim elemanının, kiĢisel ve akademik çalıĢmalarındaki değiĢime 
paralel olarak, web otomasyonu aracılığıyla kendi sayfasını güncel tutmasının ve 
takip etmesinin sağlanması. 

Strateji 2: Fakülte /Enstitü/ Yüksekokul/ MYO geneli ile ilgili web sayfası 
güncellemelerinin, her bölüm tarafından takip edilerek, güncel bilgilerin otomasyon 
aracılığıyla giriĢinin sağlanması. 

Strateji 3: Öğrencilerin bitirme tezi ve seminer çalıĢması konu baĢlıklarının Fakülte 
/Enstitü/ Yüksekokul/ MYO web sayfasında sunulması için gereken altyapı 
çalıĢmasının yapılması. 

Strateji 4:  Web sayfasına eğitimle ilgili güncel konularda anket konulması. 

 

Stratejik Hedef 2: Web sitesi bulunmayan her Anabilim/Anasanat Dalı, AraĢtırma-
Uygulama Merkezleri ve Hastanelere ait web sitesinin (Türkçe ve Ġngilizce olarak) 
iki yıl içerisinde oluĢturulması. 

Strateji 1: Her bölümden yeterli sayıda öğretim elemanı ve öğrencilerden oluĢan 
bir grup kurularak,  her bölümü ayrı ayrı tanıtacak bir WEB sitesinin oluĢturulması ve 
güncellenmesi. 

Strateji 2: Anabilim/Anasanat Dalındaki eğitim-öğretim faaliyetleri, ders notları ve 
yararlanılan kaynakların internet ortamına taĢınması. 

 

Stratejik Hedef 3: 2011 yılının sonuna kadar öğretim elemanları tarafından 
gerçekleĢtirilen her türlü eğitim-öğretim faaliyetleri ve sunulan hizmetlerin 
biliĢim teknolojileri aracılığı (uzaktan öğretim) ile gerçekleĢtirilmesinin 
sağlanması.  

Strateji 1: Öğretim elemanları tarafından derslerle ile ilgili hazırlanan notların web 
yolu ile öğrencilere aktarılmasının etkinleĢtirilmesi 

Strateji 2: Görüntülü ders verebilmek için gerekli alt yapının hazırlanması ve 
gereken donanım ve yazılımın oluĢturulması (Gerekli programların lisanslı olarak 
temin edilmesi). 

Strateji 3: Elektronik kitap ve dokümanların hazırlanması. 
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Strateji 4: Bilgi-iletiĢim teknolojilerinin verimli bir Ģekilde kullanımını sağlamak için 
öğretim elemanlarına, idari personele ve öğrencilere yönelik seminerler 
düzenlenmesi.  

 

Stratejik Hedef 4: 2012 yılının sonuna kadar öğrencilere sunulan hizmetlerin 
zamanında ve etkin bir biçimde bilgi ve iletiĢim teknolojileri aracılığı ile verilmesi 
için gerekli düzenlemelerin yapılması. 

Strateji 1: ĠĢletme bölümünden baĢlayarak uzaktan yüksek lisans (e-MBA, iĢletme 
bölümü için) uygulamasına geçilebilmesi amacıyla alt yapı çalıĢmalarına baĢlanılması.  

Strateji 2: Birimlerde uzaktan eğitimin alt yapısını kurarak uygun olan bölümler için 
tezsiz yüksek lisans ve sertifika programları için çalıĢma baĢlatılması. 

Strateji 3: Bütün öğrencilerin bilgisayar çıktısı alabileceği bir bilgisayar 
laboratuvarının kurulması ve mevcut laboratuvarlarda da bilgisayar sayısının 
artırılması. 

Strateji 4: Öğrencilerin bilimsel çalıĢmaları takip edebilecekleri e-dergilere abone 
olunması. 

Strateji 5: Öğrencilerin dünyadaki her türlü geliĢmeleri takip edebilecekleri internet 
olanaklarının en üst düzeye çıkarılması. 

 

Stratejik Hedef 5: Güçlü internet alt yapısının 2010 yılının sonuna kadar 
oluĢturulması (Ġnternet altyapısının yenilenmesi) 

Strateji 1: Üniversite yerleĢkesi içerisinde kablosuz internet ağının 
yaygınlaĢtırılması. 

Strateji 2: Dersliklerdeki akıllı sınıflarda internet bağlantısının geliĢtirilmesi. 

Strateji 3: E- Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul ve MYO ortamında mezunların bir 
araya gelebilecekleri,  sorunlarını çözebilecekleri ve haberleĢebilecekleri bir web 
sayfası veya tartıĢma platformunun oluĢturulması. 

Strateji 4 :Mevcut internet eriĢim olanaklarının meydana gelen teknolojik geliĢim ve 
değiĢimlere uyum sağlayacak Ģekilde güçlendirilmesi.  

 

Stratejik Hedef 6: E- Fakülte / Enstitü / Yüksekokul ve MYO olabilme yolunda 
gerekli bilgilerin 2011 yılının sonuna kadar sağlanması.  

Strateji 1: Birimlerle ilgili gerekli bilgilerin zamanında girilmesinin sağlanması.  

Strateji 2: Periyodik değiĢen bilgilerin zamanında güncellenmesi. 

Strateji 3: Fakülte / Enstitü / Yüksek Okul ve MYO duyurularının ve danıĢman-
öğrenci iletiĢimlerinin birim sayfasından takibinin geliĢtirilmesi. 

 

Stratejik Hedef 7: 2010 yılının sonuna kadar Öğrencilere internet üzerinden 
verilen hizmetlere yenilerinin eklenmesi. 

Strateji 1: Öğrenci iĢleri ile olan iletiĢim ve belge teminini sağlayacak alt yapının 
oluĢturulması. 

Strateji 2: DanıĢmaların ve dersi veren öğretim elemanlarının istedikleri zaman 
öğrenciye ulaĢabilmelerinin sağlanması. 

 

STRATEJĠK AMAÇ 3: Bilimsel araĢtırma ve yayınları, nicelik ve nitelik açısından 
artıracak araĢtırma olanaklarını geliĢtirmek (Teknolojik altyapısı güçlü, araĢtırma 
geliĢtirmede ileri düzeyde olmak). 
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Stratejik Hedef 1: 2012 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası alanda 
yayınlanan makale sayısının %25 artırılmasının özendirilmesi. 

Strateji 1:  Uluslararası indeksli dergilerde yayınlanan makale sayısının artırılması. 

Strateji 2:  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısının artırılması. 

Strateji 3:  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısının artırılması. 

Strateji 4: Her öğretim elemanının yılda en az alanlarıyla ilgili bir dergi makalesi ve 
bir de kongre bildirisi yayınlamasının özendirilmesi. 

Strateji 5: Uluslararası alanda yayın yapan kiĢilere yönelik mevcut ödüllendirme 
yöntemlerinin geliĢtirilmesi (Öğretim elemanlarının yayın teĢviklerinin artırılması). 

Strateji 6: Üniversite ya da Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO‟ larının web 
sisteminde teĢekkür köĢesi oluĢturulması ve bu kiĢilerin isimlerinin orada yazılması. 

Strateji 7: AraĢtırma ve yayınlar için sağlanan gerekli fonların artırılması. 

Strateji 8: Üniversite dıĢı kaynaklardan proje alınması için gerekli laboratuvar ve 
yardımcı eleman ihtiyacının temin edilmesi. 

Strateji 9: Akademik araĢtırmaların ve yayın çalıĢmalarının etkin ve verimli bir 
Ģekilde yürütülmesi için gerek üniversite bünyesinde gerekse dıĢarıdan bilimsel 
araĢtırma yöntemleri (araĢtırma teknikleri, istatistik ve bilimsel yayın etiği vb.) 
konularında, bu alanlarda deneyimli eğitmenlerin konuĢmacı olarak katılacakları kurs 
ve seminerlerin düzenlenmesi, bu konularda birimler arasında iĢbirliğinin teĢvik 
edilmesi ve çağdaĢ bilimsel araĢtırma kültürünün geliĢtirilmesi.  

Strateji 10: Bölümler seviyesinde öğretim elemanlarının katılacağı ve yaptıkları 
çalıĢmaları bölüm elemanları ile paylaĢacağı her ay düzenli seminerlerin yapılması. 

Strateji 11: Uluslararası dergilerde editör olarak görev alan öğretim elemanı 
sayısının artırılması için teĢvik mekanizmalarının kurulması. 

Strateji 12: Bölümün gereksinim duyduğu bilgisayar programlarının satın alınması 
ve bu programların etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılması için kurs ve seminerlerin 
düzenlenmesi.  

Strateji 13: Öğretim elemanlarının ulusal/uluslarası makalelerden aldıkları atıfların 
ödüllendirilmesi. 

 

Stratejik Hedef 2: 2012 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı 
ve aktivitelere katılımın teĢvik edilmesi. 

Strateji 1: Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımı teĢvik etmeye yönelik 
gerekli maddi desteğin artırılması (Her birimden yılda en az 3 eğitimcinin ulusal veya 
uluslararası kongre ve kurslara gönderilmesi). 

Strateji 2: Üniversite dıĢı desteği artırmak için yurtiçi (TÜBĠTAK, TÜBA vb.) ve 
yurtdıĢı araĢtırma kurumları ile iletiĢimin geliĢtirilmesi. 

Strateji 3: Üniversite genelinde her yıl en az 2 tane mesleki alanla ilgili konferans 
düzenlenmesi ve üniversite bünyesinde profesyonel konferans tertip biriminin 
oluĢturulması. 

Strateji 4: Öğretim elemanı ve öğrencilerimize ulusal ve uluslararası kongre/bilgi 
Ģöleni vb. toplantıların duyurulması. 

 

Stratejik Hedef 3: 2012 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası proje 
sayılarının artırılması. 
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Strateji 1: Birimlerde ulusal ve uluslararası düzeyde projeler sunulması veya görev 
alınması. 

Strateji 2: Projelere verilen destek miktarlarının artırılması (Üniversitenin bütçeden 
araĢtırmaya ayırdığı payı artırması). 

Strateji 3: 2010 yılına kadar Bilimsel AraĢtırma Birimi tarafından desteklenen 
projelerin sayısını %50 oranında artırmaya çaba harcanması. 

Strateji 4:  Proje yapan kiĢilerin ödüllendirilmesi. 

Strateji 5: Özellikle toplumsal problemlerin çözümüne yönelik AR-GE Stratejilerinin 
üniversite dıĢından farklı araĢtırma birimleri, yerel sanayi kuruluĢları, ticaret ve 
sanayi odaları ve meslek odalarının yerel temsilcileriyle ortak proje haline getirilmesi 
ve uygulanması. 

Strateji 6: AB üyesi ülkelerdeki benzer konularda çalıĢan merkezlere araĢtırma 
ziyaretinde bulunulması ve ortak araĢtırma projelerinin yürütülmesi. 

Strateji 7: Patent alınabilecek ve/veya ekonomiye katkısı olacak projelerin 
yapılmasının teĢvik edilmesi. 

Strateji 8: Avrupa Birliği‟nin desteklediği çerçeve programlarına ve TÜBĠTAK 
araĢtırma fonlarına proje sunulması (Her birimden 2 yıl içerisinde en az iki proje 
sunulması).  

Strateji 9: Uluslararası ve ulusal proje hazırlama toplantılarına atılımların 
desteklenmesi veya benzer sunumların KSÜ tarafından organize edilmesinin 
sağlanması. 

Strateji 10: Diğer üniversite, Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO  ve bölüm 
öğretim elemanlarının katılacağı çalıĢtaylar (workshoplar) düzenlenmesi ve 
düzenlenen çalıĢtaylara (workshoplara) katılım olanaklarının sağlanması. 

 

Stratejik Hedef 4: 2009 yılı sonuna kadar baĢarılı tezlerin enstitü yayını olarak 
basılmasının sağlanması. 

Strateji 1:  Bu hedef doğrultusunda bir değerlendirme kurulunun oluĢturulması. 

Strateji 2: Enstitü yayını olarak basılmaya hak kazanmıĢ olan tez çalıĢmasını yapan 
öğrenci ve öğretim elemanının ödüllendirilmesi. 

 

Stratejik Hedef 5: 2010 yılının sonuna kadar üniversite araĢtırma projeleri ve 
üniversite dıĢı kuruluĢların desteklediği lisansüstü çalıĢmaların sayısının % 20 
artırılması. 

Strateji 1: Lisansüstü tezlerin ilgili kuruluĢlarca desteklenebilecek konulardan 
seçilmesi konusunda anabilim/anasanat dalları ile görüĢmeler yapılması, elde edilen 
bilgiler doğrultusunda anabilim /anasanat dallarının alanlarına göre oluĢturulacak 
konu listelerinin ilgili birimlere iletilmesi,  

Strateji 2: Üniversite-Sanayi arasında ki AR-GE çalıĢmalarının artırılması 

Strateji 3: Lisansüstü eğitimde toplumun öncelikli sorunlarına yönelik faaliyetlere 
ve araĢtırmalara öncelik verilmesi 

 

Stratejik Hedef 6: Kütüphane olanaklarının 2008 yılından baĢlayarak 
geliĢtirilmesi.   

Strateji 1:  Her yıl öğretim elemanları tarafından belirlenen ilgili ulusal ve 
uluslararası yayınların kütüphaneye alımının artırılmasının sağlanması.  
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Strateji 2: Ulusal ve uluslararası düzeydeki önemli dergilere varsa internet 
ortamında (Science Direct‟in yanı sıra Emerald ve buna benzer e-veritabanlarına 
abone olunarak) yoksa fiziksel ortamda aboneliğin sağlanması (Uluslararası 
indekslere giren önemli periyodik dergilerin %80‟ine 2008 yılı sonuna kadar eriĢimin 
sağlanması). 

    

STRATEJĠK AMAÇ 4: AraĢtırma ve eğitim yoluyla üniversitenin bölgesel, ulusal ve 
uluslararası tanınırlığını ve etkinliğini artırmak 

 

Stratejik Hedef 1:  uluslararası, ulusal ve bölgesel konularda araĢtırmaların 
özendirilmesi ve sonuçlarının 2010 yılının sonuna kadar kamuoyuna aktarılması.   

Strateji 1: KüreselleĢen dünyamızda ulusal ve uluslararası güncel problemlerin tez 
konusu yapılarak sorunların çözümüne katkı sağlayıp kamuoyunun aydınlatılmasının 
sağlanması. 

Strateji 2: AraĢtırma konularının bölgenin ihtiyaçlarına yönelik belirlenmesi ve 
sonuçların gerekli görüldüğünde ilgili kiĢi veya kurumlara duyurulması, kırsal 
kalkınmaya yönelik araĢtırmalara ve kırsal alana yapılacak yayım çalıĢmalarına ağırlık 
verilmesi, ulaĢım, eriĢim ve iletiĢim olanaklarının geliĢtirilmesi. 

Strateji 3: Ülkemizin yarı kurak ve kurak bölgede olması, küresel ısınma, 
gelecekteki su sorunları nedeniyle kuraklık, su, su yönetimi, çevre, doğal kaynaklar 
ve yönetimi ile ilgili araĢtırma alt yapısının oluĢturulması 

Strateji 4: Bölgemizde tarım sektöründe çalıĢan çiftçi, köylü ve özel sektör için 
konferanslar, seminerler, bilgilendirme toplantıları, çiftçi günleri, demonstrasyonlar 
ve çiftçi mektupları etkinliklerinin arttırılması. Bu amaçla önemli, kritik, katma değeri 
yüksek, yeni tarım ürünleri ile ilgili demonstrasyon alanlarının oluĢturulması. 
 

Stratejik Hedef 2: 2009 yılının sonuna kadar üniversitenin bölgesel, ulusal 
düzeydeki olanaklarından yararlanarak sivil toplum örgütleri basın – yayın vb. 
gruplarla iletiĢimin sağlanması. 

Strateji 1: Bölgesel basınla iĢbirliği yapılarak birimlerdeki akademik, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerle ilgili bilgilerin duyurulmasının sağlanması. 

Strateji 2: Sivil toplum örgütleriyle iĢbirliğine gidilerek kültürel etkinlikler 
düzenlenmesi. 

Strateji 3:  Üniversitenin resmi web sitesini teknoloji haberlerine yer veren saygın 
TV kanallarında tanıtma giriĢimlerinde bulunulması. (TRT, Teknoloji Televizyonu). 

Strateji 4:  Yazılı ve görsel medyada üniversiteyi tanıtıcı programlar yapılması. 

Strateji 5: Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu çeĢitli testler ve analizler için 
üniversite laboratuvarlarını tanıtıcı katalog ve CD‟ler hazırlanarak, Meslek Odalarına 
ve sanayi kuruluĢlarına gönderilmesinin sağlanması.  

Strateji 6: Periyodik dergi ve bültenlerin daha da etkinleĢtirilerek paydaĢlara 
gönderilmesi (Dergilerin tanınırlığın artırılması amacıyla yayın akıĢı hakkında bilgi 
verilmesi ve yayınlanmak üzere makale göndereceklere duyuruda bulunulması, 
hakem kuruluna, ilgili alanlardaki akademik birimlerden alınan öğretim elemanı 
sayısının artırılması vb). 

Strateji 7:  Yurt içi ve yurt dıĢı fuarlara katılımların destek ve teĢvik edilmesi 

Strateji 8:  Her yıl düzenlenecek „bilgi günleri‟ çerçevesinde üniversitenin 
tanıtımının yapılması. 
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Stratejik Hedef 3: Bölgesel tanınma için yerel yönetimlerle ve özel sektör 
iĢletmeleriyle iĢbirliği yaparak araĢtırma ve eğitim faaliyetlerinin 2008 yılından 
baĢlayarak düzenlenmesi. 

Strateji 1: Bölgedeki kamu ve özel sektör yöneticilerine yönelik yılda en az 2 
konferans ve seminer düzenlenmesi. 

Strateji 2: Bölgedeki kamu ve özel sektör yöneticilerinin mesleki uygulama gibi 
derslerin %30‟una çağrılarak bilgi paylaĢımının gerçekleĢtirilmesi. 

Strateji 3: Bölgenin mesleki ihtiyaçlarının belirlenmesi için anket çalıĢmaları 
yapılması ve ihtiyaçlara yönelik mesleki eğitim kurslarının açılması.  

 

Stratejik Hedef 4: 2012 yılının sonuna kadar üniversitenin tanıtılması açısından 
bölüm düzeyinde bölgesel ve ulusal programların düzenlenmesi. 

Strateji 1:  Üniversite ile ilköğretim okulu öğrencilerinin iletiĢimini kuvvetlendirmek 
amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik Haftası içerisinde Üniversite ya da Ġl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından tespit edilen okulları veya belirlenen öğrenci gruplarının 
misafir edilmesi.  

Strateji 2: Üniversite ile orta öğretim öğrencilerinin iletiĢimini kuvvetlendirmek 
amacıyla 19 Mayıs Atatürk‟ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası içerisinde 
Üniversite ya da Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen okulları veya 
belirlenen öğrenci gruplarının misafir edilmesi.   

Strateji 3: Bölgenin yakın dönem tarihi, sosyal ve kültürel yapısına yönelik 
konferanslar düzenlenmesi. 

 

Stratejik Hedef 5:  2008 yılının sonuna kadar web sayfasının dikkat çekiciliğinin 
artırılması. 

Strateji 1: Uygun görülen her ortamda üniversite web sayfasının tanıtımının 
yapılması. 

Strateji 2: Her iki ayda bir web sayfasının güncelleĢtirilmesi (Bu konuda ilgili 
birimlerin gerekli bilgi akıĢında bulunmasının sağlanması). 

 

Stratejik Hedef 6: 2012 yılının sonuna kadar üniversite merkez laboratuarları, 
araĢtırma merkezleri ile araĢtırma ve uygulama hastanesinin bölgesel referans 
merkezleri olmalarının sağlanması. 

Strateji 1: Merkezi laboratuarların ve araĢtırma merkezlerinin alt yapılarının 
tamamlanması 

Strateji 2: Hastane ve merkezi laboratuvarların fiziki mekan Ģartlarını iyileĢtirmek. 
Bu amaçla 2008 yılı içerisinde AvĢar yerleĢkesinde yapımı devam eden hastane 
binasının en az 200 yataklık bölümünün bitirilerek taĢınılması. 2010 yılına kadar 
hastanenin tamamının bitirilmesi.  
Strateji 3: Merkezi laboratuarın en geç 2009 da faaliyete geçirilmesi.. 

Strateji 4: Hastanede eksik olan; onkoloji, tüp bebek, yanık ünitesi, zihinsel ve 
bedensel özürlüler için rehabilitasyon merkezilerini oluĢturulması. 

Strateji 5: Bölgede ihtiyaç olan yenidoğan ve eriĢkin yoğun bakım ve reanimasyon 
hizmetlerinde mevcut kapasitenin artırılarak bölgeye yeterli hizmetin sağlanması. 

Strateji 6: Bölgede sık görülen hastalıklara yönelik araĢtırma ve tedavi 
merkezlerinin kurulması. 
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Stratejik Hedef 7: Eğitim aracılığı ile toplum desteğinin, 2008 yılından itibaren 
kazanılması.  

Strateji 1:  Üretime ve yaĢam kalitesine yönelik farklı konularda yetiĢkin 
eğitimlerine ağırlık verilmesi bu amaçla kurs, seminer ve paneller düzenlenmesi. 

Strateji 2: Bu programlara halkın katılımını sağlamak için uygun ortamın 
oluĢturulması. 

Strateji 3: Üniversite öğrencilerine ve halka, halk sağlığını tehdit eden hastalıklar 
konularında eğitim verilmesi. 

 

Stratejik Hedef 8: 2012 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası konferans, 
panel, sempozyum gibi bilimsel toplantıların sayısının % 5 artırılması. 

Strateji 1:  Ulusal düzeyde ve stratejik öneme sahip konferans, panel, sempozyum 
gibi toplantıların düzenlenmesi 

Strateji 2: Düzenlenecek bilimsel toplantıların ulusal kurumlarla ortaklaĢa 
gerçekleĢtirilmesi ve bu toplantılara katılacak kiĢilerin o alanda uluslararası ve ulusal 
tanınırlığa sahip olması. 

Strateji 3: Her Anabilim/Anasanat Dalının en az 3 yılda bir defa olmak üzere ulusal 
ve bölgesel bilimsel toplantı, kurs, çalıĢtay ve benzeri faaliyet düzenlemeye teĢvik 
edilmesi. 

 

Stratejik Hedef 9: 2012 yılının sonuna kadar uluslararası düzeyde tanınırlığın 
sağlanması. 

Strateji 1: Uluslararası düzeyde öğrenci ya da akademisyenlere yönelik kongre ve 
sempozyumlar düzenlenmesi. 

Strateji 2:  Uluslararası düzeyde öğrenci değiĢim programlarının geliĢtirilmesi. 

Strateji 3:  Uluslararası düzeyde diğer kurum ve kuruluĢlarla ortak düzenlenen 
araĢtırma ve kursların geliĢtirilmesi.  

Strateji 4:  Fakülte /Enstitü/ Yüksekokul/ MYO‟ları ile yurt dıĢı üniversitelerin ilgili 
birimleri arasında iĢbirliğinin geliĢtirilmesi. 

Strateji 5:  Uluslararası kongre ve sempozyumlara daha fazla bildirilerle katılımların 
sağlanması. 

Strateji 6: Uluslararası üniversitelerle çift diploma vermek üzere faaliyetlere 
baĢlanılması.  

Strateji 7: Üniversitenin uluslararası imajını kuvvetlendirmek amacıyla tanıtım 
kampanyalarının düzenlenmesi. 

Strateji 8: Bölümler için Türkçe ve Ġngilizce tanıtım dokümanlarının hazırlanması. 

Strateji 9: Yurt dıĢı bilim çevreleriyle iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve uluslararası tanınmıĢ 
konuk öğretim elemanı sayısının artırılması. 

 

Stratejik Hedef 10: 2012 yılının sonuna kadar bölgesel iĢbirliği ve tanınırlığın 
artırılması.  

Strateji 1: Yöre halkıyla iletiĢimde bulunulması. (ĠletiĢim faaliyetlerini belirlemek 
üzere her yılın ilk ayında o yılın programının belirlenmesi). 

Strateji 2: Üniversite etkinliklerine yöre halkının katılımının sağlanması. 

Strateji 3: ÇeĢitli programlar bünyesinde yöredeki kurum ve kuruluĢlara ziyaretler 
yapılması. 
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Stratejik Hedef 11: 2008 yılından baĢlayarak birimlerin potansiyel öğrencilere her 
yıl etkin Ģekilde tanıtımının sağlanması. 

Strateji 1: KahramanmaraĢ ve çevre illerdeki baĢarılı liseler baĢta olmak üzere 
(Fen, Anadolu, Süper Lise gibi) gidilerek ve onları davet ederek üniversite 
bölümlerinin daha iyi tanıtılmalarının sağlanması. 

Strateji 2: Birimleri tanıtıcı gerekli dokümanların (CD‟ler, broĢürler ve kitaplar) 
hazırlanması ve KahramanmaraĢ ve çevre illerdeki liselere ve dershanelere 
gönderilmesi. 

Strateji 3: Üniversite sınavında yüksek puan alan öğrencilere üniversiteyi tanıtan 
broĢürler gönderilmesi. 

Strateji 4: Ġlk 5 tercihinde bölüme giren öğrencilere üniversite tarafından burs 
imkanı sağlanması. 

Strateji 5: Lise ve dengi okullara yönelik yılda en az bir yarıĢma, panel vb. 
düzenlenmesi. 

 

Stratejik Hedef 12: 2008 yılından itibaren öğrenci memnuniyetinin artırılması 
yoluyla üniversite tanıtımının etkinleĢtirilmesi. 

 Strateji 1: Öğrencilerin üniversite ve bağlı birimlerinden beklentilerinin ve 
memnuniyet düzeylerinin her yıl düzenli olarak yapılacak anketlerle tespit edilmesi 
ve bu anket sonuçlarına göre gerekli düzenlemelerin yapılması. 

 Strateji 2: Öğrencilere daha geniĢ burs olanaklarının sağlanması. 

Strateji 3: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP)/ Erasmus gibi programlarla yurt 
dıĢındaki üniversitelerle anlaĢma sağlanarak öğrenci değiĢiminin artırılması. 

 

Stratejik Hedef 13: 2008 yılından baĢlayarak mezunların iĢ bulmasını destekleyici 
çalıĢmalarda bulunularak tanıtım çalıĢmalarına destek verilmesi. 

Strateji 1: Özel sektördeki iĢverenlerin ihtiyaç duydukları iĢ sahalarındaki çalıĢan 
profilinin öğrenilerek bu beklentilere uygun mezunlar yetiĢtirilmesi. 

Strateji 2: Kamu sektöründe çalıĢmak isteyen öğrenciler için, girebilecekleri 
sınavlara yönelik gerekli bilgilendirmenin ve eğitimin sağlanması. 

Strateji 3: ĠĢverenler ve öğrenciler arasında diyalogun artırılması. 

Strateji 4: Mezunların ve Öğrencilerin iĢ bulma imkanlarının artırılması amacı ile 
“Ġnsan Kaynakları” merkezlerinin oluĢturulması ve oluĢturulan bu merkezlerin 
bölgede bulunan Ģirketler, sivil toplum örgütleri ve ĠġKUR ile devamlı iletiĢimde 
olması. 

 

Stratejik Hedef 14: 2009 yılından baĢlayarak yabancı dil eğitimini artırmak 
suretiyle tanıtım çalıĢmalarının desteklenmesi.  

Strateji 1: Ġngilizce hazırlık programının tüm akademik birimlerde açılması için 
insan kaynakları ve teknolojik altyapının geliĢtirilmesi. 

Strateji 2: Bölümlerdeki ve merkez kütüphanesindeki akademik alanlarla ilgili 
güncel yabancı yayınların artırılması. 

 

Stratejik Hedef 15: 2011 yılı sonuna kadar araĢtırma bakımından birimlerin ulusal 
ve uluslararası tanınırlığı ve etkinliğinin üst sıralara çıkarılması. 

Strateji 1: Ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenerek bölümlerin 
tanınırlığının artırılması. 
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Strateji 2: KSÜ‟ de çalıĢan öğretim elemanlarının ARBĠS araĢtırıcı bilgi sistemine 
üyeliğe teĢvik edilmesi. 

Strateji 3: AB‟nin mali destek sağlayan programlarına katılımın KSÜ‟ nün tanınırlığı 
ve etkinliğini artırmada kullanılması. 

Strateji 4: Özel sektöre verilecek akademik danıĢmanlık hizmetleri tanınırlılığı 
artırıcı nitelik taĢıdığından bu danıĢmanlık hizmetlerinin genel çerçevesinin ve 
formlarının hazırlanması ve internet ortamında kolay ulaĢılabilirliğinin sağlanması. 

Strateji 5: Üniversite faaliyetlerini kapsayan basılı eserlerin (tanıtım katalogu gibi) 
potansiyel paydaĢlara ulaĢtırılması. 

 

STRATEJĠK AMAÇ 5: Ulusal ve uluslararası eğitim ve araĢtırma kurumları ile 
iletiĢim ve iĢbirliği geliĢtirmek. 

 

Stratejik Hedef 1: 2011 yılı sonuna kadar özellikle uluslararası programlar ile ikili 
anlaĢmaları artırarak bu programlar çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı 
değiĢiminin geliĢtirilmesi. 

Strateji 1:  Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP)/ Erasmus programını öğretim 
elemanları ve öğrencilere tanıtmak için belirli aralıklarla tanıtım programı 
düzenlenmesi. 

Strateji 2:  Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP)/ Erasmus programı çerçevesinde 
ikili anlaĢma sayılarının bir önceki yıla göre artırılması (Henüz hiçbir ikili anlaĢma 
yapamamıĢ birimlerde 2008 yılının sonuna kadar en az bir anlaĢmanın yapılması). 

Strateji 3: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP)/ Erasmus programı çerçevesinde 
değiĢime gidilen öğrenci ve öğretim elemanı sayısının artırılması. 

Strateji 4: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP)/ Erasmus programı çerçevesinde 
ikili anlaĢma yapıldığı halde henüz öğrenci veya öğretim elemanı değiĢimi 
gerçekleĢtirilememiĢ bu anlaĢmaların aktifleĢtirilmesi   

Strateji 5: AB Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde lisansüstü öğrencilerin 
araĢtırma yapmak üzere AB ülkelerine gönderilmesinin ve yabancı araĢtırmacı 
öğrenci kabulünün gerçekleĢtirilmesinin artırılması.  

 

Stratejik Hedef 2:  AB programlarından daha fazla yararlanmak amacıyla proje ve 
etkinlik sayısının 2012 yılı sonuna kadar artırılması. 

Strateji 1: ĠĢbirliği yapılan üniversite sayısının artırılması.  

Strateji 2: AnlaĢma yapılan üniversitelerle bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara 
iliĢkin ortak projeler yapılması. 

 

Stratejik Hedef 3: 2008 yılından itibarenöğrencilerin/öğretim elemanlarının yurt 
içi ve yurt dıĢı hareketliliğinin artırılması.  

Strateji 1: Yurt içinde veya yurt dıĢındaki üniversitelere baĢarılı 
öğrencilerin/öğretim elemanlarının gönderilmesi. 

Strateji 2: Aynı Ģekilde diğer üniversitelerden de üniversitemize öğrenciler/öğretim 
elemanlarının davet edilerek hem ortaklaĢa araĢtırma yapmalarının hem de 
üniversiteyi tanımalarının sağlanması. 
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Stratejik Hedef 4: 2010 yılının sonuna kadar kamu kuruluĢları, diğer 
üniversitelerin ilgili Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO ve özel sektör 
kuruluĢları gibi ana paydaĢlarla daha etkin iletiĢimin sağlanması.  

Strateji 1: Ana paydaĢların katılımına açık, düzenli tanıtım toplantıları, söyleĢi, 
panel ve sempozyumların yapılması. 

Strateji 2: Ana paydaĢlarla ortak projeler geliĢtirilmesi (TÜBĠTAK ve TAEK gibi 
araĢtırma geliĢtirme kurumlarıyla iĢbirliği sağlanması). 

Strateji 3: Diğer üniversitelerin ilgili birimleri ile iĢbirliği ve koordinasyonu artırmak 
amacıyla periyodik olarak gerçekleĢtirilen “Anabilim/Ana sanat Dalları Koordinasyon” 
toplantılarından en az bir tanesine önümüzdeki üç yıl içerisinde en az bir anabilim 
/anasanat dalı düzeyinde yapılması. 

Strateji 4: Ulusal düzeyde gerçekleĢtirilen anabilim/anasanat dalı koordinasyon 
toplantılarına ilgili anabilim /anasanat dalı öğretim elemanlarının katılımının 
sağlanması. 

 

Stratejik Hedef 5: 2010 yılının sonuna kadar birimlerin eğitim ve araĢtırma 
alanına paralel eğitim veren ve araĢtırma yapan uluslararası eğitim kurumları ile 
iletiĢim kurulması. 

Strateji 1: Birimlerdeki eğitim ve öğretimini aksatmayacak Ģekilde, her yıl bir veya 
iki öğretim elemanının alanı ile ilgili araĢtırma, inceleme yapması, yabancı dil 
seviyesini geliĢtirmesi, bilgi ve görgüsünü artırması amacıyla yurt dıĢına 
gönderilmesi. 

Strateji 2: YurtdıĢından davet edilen uzman kiĢilerin giderlerinin karĢılanması için 
yeterli kaynakların oluĢturulması. 

Strateji 3: YurtdıĢı kongre ve sempozyumlara katılan kiĢilerin giderlerinin 
karĢılanması için yeterli kaynakların oluĢturulması. 

 

Stratejik Hedef 6: 2008 yılında baĢlayarak üniversitemiz meslek 
yüksekokullarının heryıl bir araya gelerek iletiĢim ve bilgi alıĢveriĢinin 
sağlanması. 

Strateji 1: Yüksekokul müdürleri düzeyinde yılda en az bir defa toplantılar 
yapılması. 

Strateji 2: Her dönem en az bir defa olmak üzere öğrencilerin bir araya getirilerek 
kültürel ve sosyal birlikteliklerinin artırılması. 

Strateji 3: Üniversite dıĢındaki geliĢmiĢ MYO‟lardan birine iki yılda bir teknik ve 
bilimsel bilgi alıĢ veriĢini sağlayacak gezilerin yapılması.  

Strateji 4: Ġl merkezi dıĢındaki MYO‟ları ile il merkezindeki MYO‟lar arasında bilgi 
alıĢveriĢi yapabilecekleri teknik gezilerin yapılması. 

 

Stratejik Hedef 7: 2008 yılından itibaren paydaĢlarla eğitim, sağlık, hizmet, tarım 
ve sanayi alanında olumlu iliĢkilerin kurulması, sürdürülmesi ve geliĢtirilmesi.  

Strateji 1: Kamu ve özel sektöre ait, eğitim, sağlık, sanayi, tarım ve hizmet 
sektörlerindeki kurumlarla ve diğer üniversitelerle ve üniversite içi diğer birimler gibi 
paydaĢlarla iĢbirliği ve ortak proje ve çalıĢmalar yapılması ve yaygınlaĢtırılması. 

Strateji 2: 

 Öğretim elemanlarının bu sektörlerle ortak çalıĢmalarının teĢvik edilmesi 

 Öğrencilere bu kurumların tanıtılması ve buralarda staj olanaklarının artırılması 
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 Kurumda sunulan hizmetin etkinliğinin artırılması ve geliĢtirilmesi 

 

STRATEJĠK AMAÇ 6: Kurumsal öğrenmeyi desteklemek ve kurum kültürü ve 
kimliğini geliĢtirmek. 

 

Stratejik Hedef 1: Temelinde baĢarı, rekabet üstünlüğü sağlama, insana saygı ve 
güvenin olduğu kurum kültürü ve kurumsal öğrenmeyi destekleyici sürekli bir 
geliĢme ve değiĢim anlayıĢının 2009 yılı sonuna kadar oluĢturulması. 

Strateji 1: Ġnsana yatırımın esas alınması. 

Strateji 2: Kurum vizyon ve misyonunun tüm çalıĢanlara ve öğrencilere anlatılması. 

Strateji 3: Bilgi toplumu olabilme yolunda geleceğimizi tasarlarken örgün eğitimin 
yanı sıra kurumsal ve bireysel öğrenmeyi en üst düzeye taĢıyacak öğrenme 
süreçlerinin geliĢtirilmesi. 

Strateji 4: Öğrenen ve öğreten organizasyon felsefesinin oluĢturulması, güncel 
teknoloji ve bilgi akıĢlarının zamanında takip edilmesi. 

Strateji 5: Kurum çalıĢanlarının bilgi ve yeteneklerini artırıcı bilimsel ve sosyal 
toplantıların düzenli yapılması ve bu etkinliklere katılımın teĢvik edilmesi. 

Strateji 6: Öğretim elemanları arasındaki iletiĢimi güçlendirecek ortamların 
sağlanması ve yaygınlaĢtırılması. 

Strateji 7: Kurum içi sosyal ve sportif faaliyetlerin artırılması.  

Strateji 8: 2008 Aralık ayına kadar henüz kendilerine ait amblemi (Logosu) 
bulunmayan birimlerin birer amblem oluĢturması ve bu amaçla her birim düzeyinde 
bir yarıĢma düzenlenmesi. 

 

Stratejik Hedef 2: 2008 yılından baĢlayarak Kurum bilincinin geliĢtirilmesi. 

Strateji 1: Görev yetki ve sorumluluklarının yetki-sorumluluk denkliği ilkesine 
uygun, yetkinin kurumsal çıkarlar gözetilerek kullanılmasını sağlayacak ve rol 
belirsizliği ve rol çatıĢmasını engelleyecek Ģekilde tanımlanması. 

Strateji 2: Kurum ile ilgili kararların alınmasında kurum çalıĢanlarının katılımının 
artırılması (Katılımcı yönetim anlayıĢının geliĢtirilmesi). 

Strateji 3: Bir öğretim elemanına birden fazla idari görev vermek yerine, idari 
görevlerin farklı öğretim elemanları arasında dağıtımı yapılarak kuruma sahip çıkma 
duyarlılığının artırılması. 

 

Stratejik Hedef 3: 2008 yılından itibaren üniversitedeki öğrencilerin kurum 
kültürünü benimsemelerini sağlayarak güçlü bir kültür oluĢturulması. 

Strateji 1: Her dönemde Fakülte / Enstitü / Yüksekokul/ MYO‟u öğrenci ve öğretim 
elemanlarının katılacağı en az iki adet sosyal faaliyetin gerçekleĢtirilmesi.  

Strateji 2: Mesleki konularda bilgilendirme toplantıları yapılması. 

Strateji 3: Öğrenci topluluklarına öğrencilerin daha fazla üye olmalarının ve 
üyelerin topluluk faaliyetlerine daha fazla destek vermelerinin sağlanması. Bu 
toplulukların KSÜ dıĢı kuruluĢlarla iĢbirliklerinin desteklenmesi. 

Strateji 4: Öğrencilerin kendi birimlerinde oluĢturulan topluluklara ek olarak farklı 
alanlardaki öğrenci topluluklarına yönlendirilmesi, ilgili alanlarda topluluk olmaması 
durumunda oluĢumuna destek verilmesi. 

Strateji 5: Üniversitedeki öğrenci topluluklarının faaliyetlerine verilen desteğin 
artırılması.. Öğrenci topluluklarının yılda en az bir etkinlik düzenlemesi ve yine yılda 
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en az bir defa üniversiteyi tanıtıcı etkinliklerde bulunması. Öğrenci toplulukları 
aracılığıyla üniversite logolu ürünlerin (tiĢört, Ģapka, kupa vb.) öğrenci ve diğer 
paydaĢlara sunulması.  

Strateji 6: Öğrenci öğretim elemanı iletiĢiminin iyileĢtirilmesi. 

Strateji 7: Her birimde yılda en az bir defa olmak üzere öğrenciler için beyin 
fırtınası (açık oturum) programlarının düzenlenmesi. 

Strateji 8: Yılda birer kez düzenlenen futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi 
turnuvalara yenilerin eklenmesi 

Strateji 9: Yılda birer kez Atatürk resim sergisi açılması, Atatürk ve Cumhuriyet 
konulu slayt ve CD gösterimi, Atatürk ve Cumhuriyet konulu Ģiir, kompozisyon ve 
deneme yarıĢmaları düzenlenmesi. 

Strateji 10: Geleneksel günlerin (Mezuniyet töreni, tanıĢma çayları, mezunlar 
yemeği, kariyer günleri, bahar Ģenlikler, nevruz kutlamaları vb) yaygınlaĢtırılması. 

Strateji 11:  Her birimin her yıl “Yıllık “ çıkartmasının sağlanması. 

 

Stratejik Hedef 4: 2012 yılı sonuna kadar baĢarının daha fazla teĢvik edilmesi ve 
desteklenmesi.  

Strateji 1: Bölüm/program bazında baĢarılı öğrencilerin tespit edilerek 
ödüllendirilmenin yaygınlaĢtırılması. (burs, staj vb. olanaklar sunulması).  

Strateji 2: BaĢarıyı artırmak için moral desteği önemli olduğundan bu yönde gayret 
sarf edilmesi. 

 

Stratejik Hedef 5: 2008 yılından baĢlayarak öğrencilerinin KSÜ’de eğitim 
almaktan onur duymalarının sağlanması. 

Strateji 1: Üniversitede gerçekleĢtirilen ve kamuoyuna duyurulacak türden 
çalıĢmaların (yayın, araĢtırma sonuçları, konferans, sosyal faaliyetler vb.) basın ve 
yayın organlarında sıkça yer almasının sağlanması. Bu konuda özellikle Halkla 
ĠliĢkiler biriminin daha aktif kılınması. 

Strateji 2: Her yıl her birimden en az bir öğretim elamanının kitle haberleĢme 
araçlarından birisinde üniversite etkinlikleri ya da yapılan baĢarılı bireysel 
çalıĢmaların sonuçlarını duyurmasının sağlanması. 

Strateji 3: Öğrencilere çağdaĢ ve kaliteli eğitim ve yaĢama koĢullarının 
oluĢturulması. 

 

Stratejik Hedef 6: 2009 yılından itibaren mezunlar ile iletiĢimin geliĢtirilmesi ve 
öğrenci performanslarının artırılması. 

Strateji 1: Mezunların özgeçmiĢlerinin yer alacağı ve sürekli güncellenebileceği web 
ortamı oluĢturularak, gerektiğinde henüz iĢ bulamamıĢ olanlara imkânlar ölçüsünde 
destek olunması ve/veya iĢ bulmuĢ olanlardan diğer öğrencilere yardımcı olmalarının 
sağlanması. Mezunlardan açığa çıkan iĢ olanaklarını web ortamında diğer öğrencilere 
duyurmalarına imkan tanınması.  

Strateji 2: Özellikle mezun öğrencilerin görev yaptığı kurum veya iĢletmelere teknik 
geziler düzenlenmesi. 

Strateji 3: Üniversite kaynaklı faaliyetlerin mezunlara duyurulması ve onlara öncelik 
tanınması. 

Strateji 4: Yılda en az bir defa mezunların katılacağı ve mevcut öğrencilerle 
görüĢebilecekleri bir aktivitenin yapılması. 
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Stratejik Hedef 7: 2011 yılı sonuna kadar akademik ve Ġdari personelin görev 
yaptıkları birimlerine ve dolayısıyla üniversiteye bağlılık duygusunun sağlanması 
ve pekiĢtirilmesi. 

Strateji 1: Personele, üniversiteyi geliĢtirici veya tanıtıcı görevler verilmesi ve 
KSÜ‟yü kendi hayatlarının bir parçası haline dönüĢtürmelerinin sağlanması. 

Strateji 2: Üniversitenin baĢarılarından bütün personelin daha fazla gurur duyacağı 
bir örgüt ikliminin oluĢturulması. 

Strateji 3: “Ben” yerine “Biz” anlayıĢının geliĢimine yönelik üniversite ruhunun 
yaygınlaĢtırılması. 

Strateji 4: Kurum kültür ve davranıĢının yaygınlaĢması için personele daha fazla 
hizmet içi eğitim verilmesi ve sosyal aktiviteler düzenlenmesi. 

 

Stratejik Hedef 8: 2008 yılından itibaren Cumhuriyetin kazanımlarının her zaman 
hafızalarda canlı tutulmasını sağlamaya yönelik etkinliklerin düzenlenmesi. 

Strateji 1: Cumhuriyet dönemine ait tarihi günlerin anlam ve önemini anlatmak üzere 
seminer, konferans ve sempozyumların düzenlenmesi. 

 

STRATEJĠK AMAÇ 7: 2010 yılının sonuna kadar çalıĢan memnuniyetini, iĢ tatminini 
artırmak ve çalıĢanın geliĢimini sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 1: Özlük haklarının düzenlenmesi. 

Strateji 1: Personelin özlük haklarının iyileĢtirilmesi doğrultusunda tüm karar 
alıcılara, birimlere yönelik etkinlikler gerçekleĢtirilmesi ve bu yönde ortak bir 
kararlılığın sergilenmesi  

Strateji 2: Maddi ve manevi ödüllendirilmelerin artırılması. 

Strateji 3: Bireyin özellikle kendi görev alanıyla ilgili konularda karar verme ve iĢ 
yapma yetkinliğinin artırılması. 

Strateji 4: ÇalıĢma standartlarının yükseltilmesi 

 

Stratejik Hedef 2: 2012 yılı sonuna kadar personel memnuniyetini artırmak için 
katılımcı yönetim modelinin geliĢtirilmesi. 

Strateji 1: Akademik personel açısından her yarıyılda en az bir kez bölümler 
düzeyinde toplantı yapılarak bu toplantıda personelin beklenti ve önerilerinin tespit 
edilmesi ve bunların rapor halinde kayıt altına alınması. Bu beklenti ve önerilerden 
yapılabilir olanların uygulamaya konulması. 

Strateji 2: Ġdari personel açısından her yarıyılda en az bir kez Fakülte / Enstitü/ YO/ 
MYO sekreterliği ve daire baĢkanlığı düzeyinde toplantı yapılarak bu toplantıda 
personelin beklenti ve önerilerinin tespit edilmesi ve bunların rapor halinde kayıt 
altına alınması. Bu beklenti ve önerilerden yapılabilir olanların uygulamaya 
konulması. 

Strateji 3: Her yıl düzenli olarak “Personel Tatmin Anketi” ile ihtiyaç ve isteklerin 
tespit edilerek gerekli düzenlenmelerin gerçekleĢtirilmesi.  

 

Stratejik Hedef 3: 2012 yılı sonuna kadar çalıĢanların çalıĢma ortamlarının 
düzeltilmesi. 
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Strateji 1: Her birimin gereksinimlerini karĢılayacak düzeyde çalıĢma mekanlarına 
kavuĢturulması. 

Strateji 2: Öğretim elemanlarının çalıĢma olanaklarının (ofis, bilgisayar vb) 
iyileĢtirilmesi  

Strateji 3: Yaz döneminde (Yaz okulu uygulamasında) daha rahat çalıĢma ortamları 
için klimalı sınıfların oluĢturulması. 

Strateji 4: YerleĢke alanı içine özel lokanta, terzi, berber, kırtasiye ve market 
iĢletmeleri vb.lerinin bulunduğu bir alıĢveriĢ merkezinin açılması için değiĢik 
modellerin (yap-iĢlet-devret vb) geliĢtirilmesi ve en uygun olanının uygulamaya 
konulması. 

Strateji 5: Personele lojman olanaklarının sağlanmasına yönelik gerekli çalıĢmaların 
baĢlatılması 

Strateji 6: Birimlerde (Örneğin Hastane ve II. öğretimin yapıldığı birimlerde) nöbet 
tutan personelin çalıĢma ortamlarının iyileĢtirilmesi 

Strateji 7: Ġdari personel için sağlanan ulaĢım olanaklarının daha da iyileĢtirilmesi 
ve aynı imkânın akademik personele de sunulması için gerekli çalıĢmaların 
baĢlatılması 

 

Stratejik Hedef 4:  Akademik personelin mesleki faaliyetlerine iliĢkin 
ihtiyaçlarının 2012 yılı sonuna kadar karĢılanması ve geliĢiminin desteklenmesi. 

Strateji 1: Mesleki ihtiyaçların tespit edilerek daha fazla hizmet içi eğitim 
imkanlarının sağlanması. 

Strateji 2: ÇalıĢanların branĢıyla alakalı eğitim, kongre, kurs ve toplantılara 
katılımının teĢvik edilmesi ve daha fazla maddi desteğin sağlanması. 

Strateji 3: Öğretim elemanlarının kısa veya uzun süreli yurt dıĢı çalıĢmalara 
katılmaları için burs olanaklarının artırılması  

Strateji 4: AB projeleri çerçevesinde; akademik personelin her yıl %5-10‟unun 
kiĢisel geliĢimini sağlamak ve bilimsel araĢtırma yapmalarına katkıda bulunmak 
amacıyla yurt içi ve yurt dıĢı eğitim kurumlarında görevlendirilmesinin sağlanması. 

Strateji 5: Öğretim elemanlarının kendi uzmanlık alanlarında her yıl en az bir yayın 
yapmalarının teĢvik edilmesi 

Strateji 6: BaĢarılı çalıĢmaları bulunan ve görevlerinde üstün performans sergileyen 
akademik/idari personelin daha fazla ödüllendirilmesi için gerekli çalıĢmaların 
yapılması 

Strateji 7: Uluslararası makaleleri atıf alan öğretim elemanlarının 
onurlandırılmasının sağlanması. 

Strateji 8:  Özel ve kamu sektörlerine gerekli danıĢmanlık hizmetlerinin 
verilebilmesi amacıyla öğretim elemanlarının geliĢiminin sağlanması. Yurt içi ve yurt 
dıĢı meslek kuruluĢları ve birlikleri ile irtibata geçilerek gerekli eğitim ve belgelerin 
alınmasının sağlanması. 

Strateji 9: Akademik personelin, kendilerini ve bilimsel çalıĢma yeteneklerini 
geliĢtirmeleri amacıyla, ortak bilimsel araĢtırmalar kapsamında, diğer üniversitelerde 
kısa süreli görevlendirilmelerinin sağlanması. 

 

Stratejik Hedef 5: 2012 yılı sonuna kadar akademik ve idari personelin görev 
paylaĢımı ve görevlerin yerine getirilmesinde yetki ve sorumluklularının bilincinde 
olmalarının sağlanması.   
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Strateji 1: KiĢilere ilgili birimlerin yetki ve sorumluluklarının anlatılması ve bilgi 
akıĢının bu düzene göre sağlanması.  

Strateji 2: ĠĢ tanımlarının anlaĢılır biçimde yapılması ve görevlerin hangi iĢlemleri 
içerdiğinin netleĢtirilmesi.   

Strateji 3: Yukarıdaki faaliyetlerin etkinleĢtirilmesine yönelik yılda en az bir defa 
olmak üzere birim düzeyinde bilgilendirme toplantılarının yapılması.  

 

Stratejik Hedef 6: 2011 yılı sonuna kadar Ġlçelerde görev yapılmasının daha cazip 
hale getirilmesi.  

Strateji 1: Yüksekokullardaki fiziki sorunların çözümlenmesi. 

Strateji 2: Ġlçelerdeki öğrenci yurtlarının 2010 yılına kadar Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna devredilmesi 

 

STRATEJĠK AMAÇ 8: Öğrencilerin geliĢimini desteklemek (KiĢisel, akademik, 
kültürel, sosyal, sportif, destek hizmetleri, idari iĢler vb. konularda). 

 

Stratejik Hedef 1: 2012 yılı sonuna kadar öğrenciler için “Eğitim, Psikolojik 
DanıĢma ve Rehberlik  Hizmetleri Birimi”nin kurulması.  

Strateji 1: Kurulacak olan bu birimin hizmetlerini fazla bürokratik engeller olmadan 
sunabilecek Ģekilde yapılandırılması. 

Strateji 2: Öğrencilerin eğitim, psikolojik ve kültürel sorunlarının belirlenmesi ve bu 
sorunların çözümü yolunda çeĢitli aktivitelerin uygulanması. 

Strateji 3: Öğrencilere eğitim aldıkları alanla ilgili hangi iĢ kollarında istihdam 
edilebilecekleri ve bu iĢ kollarının adaylarda aradığı özelliklerin neler olduğuna iliĢkin 
bilgiler sunulması (Bu konuda üniversitenin ilgili bölümlerini kazanmıĢ öğrencilerle 
birinci ve ikinci sınıfın ilk yarıyıl baĢlangıcında en az bir defa olmak üzere 
bilgilendirme toplantılarının yapılması). 

Strateji 4: Kurulacak olan danıĢmanlık biriminin genel sorunların yanında özellikle 
son sınıf öğrencilerine CV hazırlama ve iĢ-burs kaynakları yönünde rehberlik 
etmesinin sağlanması. ĠĢ baĢvurularında ve iĢ görüĢmelerinde dikkat edilecek 
hususlara iliĢkin bilgiler verilmesi. 

Strateji 5: Yoksul öğrencilere daha fazla maddi destek sağlanılması. 

Strateji 6: Öğrencilerde görülen psikolojik problemlere yönelik çözüm üretebilme 
mekanizması oluĢturulması ve öğrencilerin rahat bir Ģekilde bu mekanizmadan 
yararlanabilmelerinin sağlanması. 
Strateji 7: Yukarıda belirtilen birimin tespitleri ve bu tespitlere yönelik çözüm 
yollarıyla ilgili öğrenci danıĢmanlarını bilgilendirmek amacıyla yılda bir kere toplantı 
yapılmasının sağlanması.  

 

Stratejik Hedef 2: Öğrenci memnuniyetinin 2008 yılından baĢlayarak her yıl 
sürekli olarak artırılması. 

Strateji 1: Öğrencilerin beklenti ve memnuniyet düzeylerinin her yıl düzenli olarak 
yapılacak anketlerle test edilmesi.  

Strateji 2: Anket sonuçları çerçevesinde görülen eksikliklerin giderilmesi. 

Strateji 3: Birimlerin yetkili organlarında öğrenci ile ilgili konularda öğrenci 
temsilcisinin görüĢünün alınması. 
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Strateji 4: Öğretim elemanı sayısını artırmak suretiyle öğretim elemanı baĢına 
düĢen öğrenci sayısını azaltarak daha kaliteli bir eğitim verilmesinin sağlanması. 

Strateji 5: Burs olanaklarından daha fazla öğrencinin faydalanmasının sağlanması. 

 

Stratejik Hedef 3: 2011 yılı sonuna kadar sınıf danıĢmanları aracılığıyla 
öğrencilere sunulan danıĢmanlık hizmetlerinin daha da etkinleĢtirilmesi. 

Strateji 1: Eğitim-öğretim dönemi süresince düzenli olarak toplantı, sohbet ve 
tartıĢma ortamının oluĢturulması.  

Strateji 2: Öğretim elemanları ve öğrenciler arasında fikir alıĢveriĢi, soru ve 
sorunların tartıĢıldığı internet forum ortamının oluĢturulması. 

Strateji 3: DanıĢmanların, öğrencilere iliĢkin sorunlara yönelik doğru bilgileri 
öğrenci iĢleri gibi birimlerden en hızlı Ģekilde alabilmelerini sağlayacak bir sistemin 
geliĢtirilmesi (Örneğin,  danıĢmanların gereksinim duydukları an ulaĢabilecekleri 
daimi bir elemanın yalnızca danıĢmanlardan gelen sorulanları çözme yönünde 
istihdam edilmesi).  

Strateji 4: Eğitim-Öğretim Daimi Komisyonunda deneyimli bir sınıf danıĢmanının 
komisyon üyesi olarak bulundurulması. 

 

Stratejik Hedef 4: 2012 yılı sonuna kadar öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve 
sportif Stratejilerin nicelik ve nitelik açısından geliĢtirilmesi. 

Strateji 1: Topluluk faaliyetlerinin ulusal basında tanıtılmasına ve internet 
ortamında site oluĢturulmasına yardımcı olunması. 

Strateji 2: Sanat eserleri ortaya koyabilen öğrenci topluluklarının eserlerini 
oluĢturabilecekleri uygun ortamların oluĢturulması ve eserlerin birimler bünyesinde 
sergilenmesinin sağlanması. 

Strateji 3: Öğrenci topluluklarının diğer üniversitelerdeki benzer topluklularla 
iletiĢiminin sağlanması.  

Strateji 4: Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren topluluklarda yer alan öğrenci 
sayısının artırılması.  

Strateji 5: Öğrenci toplulukları ve öğrenci konseyi ile iĢbirliği içinde Atatürk ve 
Gençlik, Türkiye ve dünyadaki geliĢmelerle ilgili bilgi alıĢ veriĢine yönelik öğrenci 
katılımlı sempozyum ya da panel programlarının düzenlenmesi. 

Strateji 6: Öğrenci konseyinin daha aktif hale gelmesinin sağlanması ve çeĢitli 
aktiviteler için teĢvik edilmesi. 

Strateji 7: Tarihi, Edebî ve kültürel alanda her yıl en az bir ödüllü yarıĢma 
düzenlenmesi. 

Strateji 8:Sportif faaliyetlerin geliĢimini desteklemek amacıyla çeĢitli yarıĢma ve 
turnuvaların düzenlenmesine öncülük edilmesi. Sınıflar, birimler ve üniversiteler arası 
sportif turnuvaların artırılarak devam ettirilmesi. 

Strateji 9: Gerek akademik gerekse sosyal ve sportif açıdan baĢarılı öğrencileri 
teĢvik amaçlı mezuniyet töreninde ödüller verilmesi, bu yolla öğrencilerin daha fazla 
çalıĢmaya ve baĢarıya teĢvik edilmesi. 

Strateji 10: Öğrencilere daha fazla tiyatro, resim, halk oyunları, sinema vb. 
kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi ve bu alanlara öğrencilerin daha fazla 
katılımının sağlanması. 

Strateji 11: Halk, sanat ve tasavvuf müziği alanlarında koro oluĢturulması ve yılda 
en az bir konser verilmesi. 
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Strateji 12: Ülkemizin tarihi, sosyal ve kültürel zenginliklerini tanıtıcı etkinlikler 
düzenlenmesi ve bu etkinlikler için gerekli desteğin kurumca sağlanması. 

Strateji 13: Birimler düzeyinde yılda en az bir kez il dıĢına kültürel amaçlı gezi 
programının düzenlenmesi. 

Strateji 14: Bölüm içi arkadaĢlık ortamını güçlendirmek için her yıl güz döneminde 
düzenlenen tanıĢma çaylarının geleneksel hale getirilmesi.  

Strateji 15: Öğrencilerin gerek akademik gerekse sosyal aktivitelerinin kendi 
birimleri tarafından daha rahat Ģekilde yapılabilmesi için öğrenci harçlarından alınan 
yüzdelerin her birime düĢen pay olarak verilmesi ve her birim öğrencisinin kendi 
payını ilgili Daire BaĢkanlığı koordinesiyle gerçekten o birim öğrencileri için 
harcamasının sağlanması. 

Strateji 16: KahramanmaraĢ‟taki sanat eserlerinin öğrencilere tanıtılması ve 
eserlerin koruma faaliyetlerine katkılarının sağlanması. 

Strateji 17: Her öğretim yılının sonunda üniversitenin tüm Fakülte /Enstitü/ YO‟ları 
için bir ve MYO için de ayrı bir mezuniyet töreninin yapılması.  

 

Stratejik Hedef 5: 2012 yılı sonuna kadar öğrencilere çevreleriyle sağlıklı bir iliĢki 
ve iletiĢim kurmalarını sağlayacak bir ortam sunulması. 

Strateji 1: Öğrenciler arasında her dönem farklı konularda en az bir kez münazara, 
panel veya konferans yaptırılması. 

Strateji 2: DeğiĢik üniversitelerdeki ilgili birimlerle bağlantı kurularak bilgi 
alıĢveriĢinin sağlanması ve bu bağlamda öğrencileri bilimsel ve sosyal planda daha 
aktif hale getirecek alt yapının temin edilmesi. 

Strateji 3: Öğrencilere bilimsel standartlara uygun araĢtırma yapma teknik ve 
becerisini öğrenme imkânının sağlanması. 

Strateji 4: Kitap kulübü kurup öğrencilere alanlarıyla, dünya ve ülke problemleriyle 
ilgili kitapların okutulması.   

Strateji 5: Ġsteyen öğrencilere, kiĢisel bilgi ve becerilerini sergileyecek imkân ve 
ortamların sağlanması. 

 

Stratejik Hedef 6: 2012 yılı sonuna kadar öğrencilerin akademik geliĢiminin 
desteklenmesi.  

Strateji 1: AB çerçevesindeki Eğitim ve Gençlik Programlarına teĢvik edilmesi ve 
her yıl bu yolla yurt dıĢına gönderilen öğrenci sayısının artırılmasının sağlanması. 

Strateji 2: Farklı alanlardan bilim insanlarının ve profesyonellerin katılacağı panel, 
söyleĢi gibi toplantıların daha sık yapılmasının sağlanması. Her yarıyılda en az bir kez 
kiĢisel geliĢim uzmanlarının öğrencilere konferans vermelerinin sağlanması. 

Strateji 3: ĠĢverenlerle üniversite arasındaki iĢbirliğini güçlendirecek ve öğrencilerin 
uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübelerini artıracak söyleĢi günlerinin artırılması 

Strateji 4: Öğrencilerin bilimsel donanımını artırmak amacıyla hafta sonları düĢük 
ücretli bilgisayar ve Ġngilizce kurslarının düzenlenmesi.  

Strateji 5: Öğrenci bilim konseyleri kurularak, birimlerde bilgilendirici toplantı ve 
panellerin düzenlenmesi. 

Strateji 6: Lisansüstü öğrencilerin her ay düzenleyip katılacağı tartıĢma 
toplantılarının baĢlatılması ve düzenli bir Ģekilde yürütülmesinin sağlanması. 

Strateji 7: Derslerde tartıĢma ve sunumlara daha fazla yer verilmesi. 
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Strateji 8: Mesleki sınavlara ve iĢ hayatına yönelik açıklayıcı seminerler ve hazırlık 
programlarının düzenlemesi. 

Strateji 9: Sürekli Eğitim Merkezinin kiĢisel geliĢim alanında daha fazla kurslar 
düzenlenmesine olanak verilmesi. 

Strateji 10: Öğrencilerin kütüphane hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarının 
sağlanması. 

Strateji 11: ĠĢgücü piyasasına uyumlu bir müfredatın oluĢturulması ve 
güncelleĢtirilmesi. 

Strateji 12: Üniversite-sanayi iĢbirliğinin Ar-Ge gücünü geliĢtirici yönde 
düzenlenmesi. 

Strateji 13: Her yıl ödüllü proje yarıĢmaları düzenlenmesi. 

Strateji 14: Mevcut bilgisayar, mikrobiyoloji ve anatomi laborvatuarlarının öğrenci 
kullanımına sunulması, yeni beceri geliĢtirme laboratuvarlarının açılması 

Strateji 15: BaĢarılı öğrencilerin akademik kariyer yapma konusunda 
yönlendirilmesi.  

Strateji 16: Kütüphane olanaklarının (kapasite, bilgisayar, yazılı kaynaklar) 
artırılması. 

 

Stratejik Hedef 7: 2011 yılı sonuna kadar öğrencilerin barınma ve ulaĢım 
sorunlarının giderilmesi açısından gerekli iĢlemlerin yapılması. 

Strateji 1:Üniversite YerleĢkesi içerisinde yurtların yapımı için finansal olanakların 
oluĢturulması (Örneğin, sponsor aranması, yap-iĢlet-devret modeli gibi). 

Strateji 2: Özellikle derslerin olmadığı haftalar ya da II. öğretim ders saatlerinin 
devam ettiği süreler içerisinde toplu taĢıma araçlarının daha düzenli Ģekilde 
çalıĢmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve araç sayılarının artırılmasının 
sağlanması. 

 

STRATEJĠK AMAÇ 9: Öğrenci ve mezunların üniversite ile bağlarını geliĢtirici 
faaliyetlerde bulunmak. 

 

Stratejik Hedef 1:  Mezunlar derneği aracılığıyla 2010 yılının sonuna kadar 
mezunlarla olan iletiĢimin artırılması.  

Strateji 1: Üniversite geneli düĢünülerek kurulmuĢ olan mezunlar derneğine ek 
olarak her birim düzeyinde birimi temsil eden mezunlar derneğinin en geç 2008 
Aralık ayına kadar kurulması. 

Strateji 2: Birimler düzeyinde kurulan mezunlar derneği faaliyetlerinin 
koordinasyon iĢleminin genel mezunlar derneği tarafından yapılması. 

Strateji 3: 2009 yılı sonuna kadar her yıl mezunlarının ve mezuniyet aĢamasına 
gelmiĢ her öğrencinin en az % 50‟sinin derneğe aktif üye olmasının teĢvik edilmesi. 

Strateji 4: Mezuniyet iĢlemlerini yürüten öğrencinin dolduracağı “Mezun Öğrenci 
Takip Formu” düzenlenmesi (Mezuniyet belgesini alabilmesi için bu formu 
doldurmasının mecbur hale getirilmesi). 

Strateji 5: Mezunların güncel bilgilerini (ÇalıĢtığı kurum, yaĢadığı Ģehir vb.) içeren 
bir veri tabanının oluĢturulması ve bu bilgilerin güncel tutulmasının sağlanması. 

Strateji 6: Mezunlar derneği faaliyetlerinin duyurulması için üniversite web 
sitesinde derneğe iliĢkin bir link verilmesi (Birimlere kendi mezunlar derneği 
bilgilerini güncelleĢtirebilecek imkanın sağlanması).  
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Strateji 7: Mezun öğrencilerin web sayfasında yıllıklarının bulunması. 

Strateji 8: Mezunlar derneği web sayfasında mezunlara üniversite ve birimlerin 
faaliyetleri hakkında periyodik olarak bilgi verilmesi. 

Strateji 9: Özel sektörün eleman taleplerinin web aracılığıyla mezun öğrencilere 
aktarılması. 

Strateji 10: Mezunlara mesleki konularda danıĢmanlık yapılması. 

Strateji 11: Mezunların deneyimlerini meslektaĢ adaylarına rahatça iletebileceği 
ortamın oluĢturulması. 

Strateji 12: Mezunlar ve öğrencilerin mesleki konularda kendi aralarında ve diğer 
akademisyenlerle söyleĢi ortamlarının kurulması. 

Strateji 13: Mezun öğrencilerden önemli kariyer sahibi olanları, öğrencilere tanıtma 
ve tecrübelerini paylaĢma konusunda giriĢimde bulunulması. 

 

Stratejik Hedef 2: 2008 yılından baĢlamak üzere mezunların birlikteliğinin 
sağlanması. 

Strateji 1: Yıllık sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi ve bunun geleneksel 
hale getirilmesi. 

Strateji 2: 2008 yılından itibaren her yıl Haziran ayı içerisinde mezunlar günü 
(“Geleneksel Mezunlar Dondurma Günü”, “Pilav Günü” vs.) düzenlenmesi.  

Strateji 3: Mezun öğrencilerle iletiĢime geçilerek bu günlere katılımın artırılması. 

Strateji 4: Bu günlere mevcut öğrencilerin de katılımını sağlayarak kaynaĢma 
ortamının oluĢturulması. 

Strateji 5: Meslek yemini yapabilecek birimlerde özel mezuniyet töreni 
düzenlenerek meslek yemini ettirilmesi. 

 

Stratejik Hedef 3: 2008 yılından itibaren Merkez yerleĢke (AvĢar) dıĢında bulunan 
öğrencilerin merkez yerleĢke ile iletiĢiminin artırılması. 

Strateji 1: Öğrencilerin merkez yerleĢkedeki tüm sosyal aktivitelerden zamanında 
bilgilendirilmesinin sağlanması. 

Strateji 2: Öğrencilerin merkez yerleĢkedeki faaliyetlere katılımını kolaylaĢtıracak 
gerekli olanakların (ulaĢım vb.) sağlanması.  

 

STRATEJĠK AMAÇ 10: Toplumsal hizmetleri geliĢtirmeye yönelik; üniversite 
toplum iliĢkilerini güçlendirmek (Bölgesel kalkınmaya yönelik toplumsal 
gereksinimlere, sanayi istemlerine ve kamunun ihtiyaçlarına cevap verecek 
bilimsel ve sosyal etkinlikler, projeler ve araĢtırmalar yapmak, ihtiyaca yönelik 
yeni programlar açmak, sanayi, kamu ve sivil toplum örgütleri ile iyi iliĢkiler 
kurmak). 

 

Stratejik Hedef 1: 2012 yılı sonuna kadar üniversitenin topluma iyi tanıtılması ve 
halkla iç içe bir kurum olduğunun çeĢitli yaklaĢımlarla gösterilmesi. 

Strateji 1: Bölgesel sorunların çözümüne yönelik konular baĢta olmak üzere 
gereksinim duyulan ve ilgi uyandıracağı düĢünülen alanlarda toplumu bilgilendirici ve 
yol gösterici (bilim, teknoloji, çevre vb.) daha fazla sayıda panel ve seminerler 
düzenlenmesi.  
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Strateji 2: Her yıl aynı haftalarda olmak kaydıyla, halka yönelik sergiler 
düzenlenmesi ve öğretim elemanları ve öğrencilerin yıl içerisinde yapmıĢ oldukları 
çalıĢmaların sergilenmesi. 

Strateji 3: Üniversite toplum buluĢmasını sağlayacak daha fazla konser, tiyatro ve 
gösteriler organize edilmesi. 

Strateji 4: Öğretim elemanlarının yapmıĢ olduğu yerel araĢtırmaların sonuçlarını 
araĢtırmaya konu olan kiĢilere bizzat ulaĢtırmasının sağlanması.  

Strateji 5: Yılda bir ya da iki kez halk günü yapılarak üniversitenin halkın ziyaretine 
açılması. 

Strateji 6: Üniversitenin fuarlara daha fazla katılımının sağlanması. 

Strateji 7: Bölge ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik konferans 
programları düzenlenmesi. 

Strateji 8: Toplumun sosyo-ekonomik, tarımsal ve sağlık sorunlarına öncelik veren 
projelerin desteklenmesi. 

Strateji 9: Öğrenci ve mezunların sivil toplum kuruluĢlarının faaliyetlerine etkin 
katılımlarının sağlanması. 

Strateji 10: Meslek kuruluĢlarına üye olunması konusunda öğrencilerin 
yönlendirilmesi. 

Strateji 11: Çevre kirliliğinin önlenebilmesi için yeterli düzeyde arıtma yapılmayan 
kirlilik kaynaklarının belirlenmesi ve sorunun giderimi için tedbirlerin önerilmesi. 

Strateji 12: Üniversitede her yıl halk için (AB Çerçeve Programları faaliyet 
alanlarında da bulunan) açık hava bilim fuarları düzenlenerek hem halka bilimin 
tanıtılması hem de toplum-üniversite buluĢmasının sağlanması. 

 

Stratejik Hedef 2: 2012 yılı sonuna kadar lise öğrencilerinin üniversite 
yerleĢkesini ve birimlerini gezip görerek tanımalarının sağlanması ve bunun için 
ilgili birimlerle program yapılması. 

Strateji 1: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüĢülerek son sınıf öğrencilerinin 
üniversiteyi ziyaret etmelerinin sağlanması.  

Strateji 2: Her birimden görevlendirilecek öğretim elemanlarının liseleri ziyaret 
ederek, üniversite ve akademik birimler hakkında öğrencileri bilgilendirmelerinin 
sağlanması. 

 

Stratejik Hedef 3: 2011 yılı sonuna kadar basın-yayın yoluyla üniversite-toplum 
iliĢkisinin geliĢtirilmesi. 

Strateji 1: KSÜ Radyo ve TV‟nin kurulması için gerekli çalıĢmaların baĢlatılması ve 
2011 yılına kadar altyapının tamamlanarak faaliyete geçirilmesi.  

Strateji 2: Rektörlük tarafından görevlendirilen ilgili akademik personelin, bölgenin 
tarihi ve kültürel geçmiĢini varsa yerel TV‟lerde, yoksa yerel radyolarda halka 
anlatması. 

Strateji 3: Akademik personelin yapmıĢ olduğu yerel, ulusal ya da evrensel 
düzeydeki araĢtırmaların sonuçlarının basın yayın aracılığı ile ilan edilmesinin 
sağlanması. 

 

Stratejik Hedef 4: Üniversitenin sanayi ve kamu kuruluĢlarıyla iĢbirliğinin 2012 
yılı sonuna kadar geliĢtirilmesi.  
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Strateji 1: Sorunların çözümü için bölgede yer alan diğer kurumlarla birlikte ortak 
projelerin hazırlanması. (Örneğin KOBĠ‟lerden destek alan araĢtırma projelerinin 
desteklenmesi). 

Strateji 2: Üniversite bünyesinde öncelikle Yatırım GeliĢtirme ve Üniversite-Sanayi 
ĠĢbirliği Merkezlerinin kurulması ve bunun ardından Teknopark‟ın oluĢturulmasına 
yönelik faaliyetlerin yürütülmesi. Bu faaliyetlerin yürütülmesi sürecine üretimde 
bulunan sanayi iĢletmelerinin sahip ve yöneticilerinin dahil edilmesi ve Teknopark‟ın 
sağladığı avantajları anlatan seminerlerin düzenlenmesi.  (KahramanmaraĢ ilinin 
sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak üzere üniversitemiz ve Ġl Özel 
Ġdaresi protokolü ile kurulan “Proje Hazırlama grubu‟nun” iĢlevinin geliĢtirilerek 
AraĢtırma ve Teknoloji Merkezi haline dönüĢtürülmesi ve buradan önerilen projelerin 
yerel yönetimler ve sanayi desteği alınarak uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasına 
katkı yapılması.)  

Strateji 3: Bölgesel kalkınmayı sağlayacak, sanayi ihtiyaçlarını karĢılayabilecek 
araĢtırma ve projelerin sayılarının artırılması. 

Strateji 4: Diğer bölge üniversiteleri, ilgili Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO‟ları 
ve bölüm/programlarla ortak projeler geliĢtirilmesi ve bu projelere sponsor 
olunmasının sağlanması. 

Strateji 5: Bölgenin sosyoekonomik ve kültürel geliĢmesine iliĢkin faaliyetler 
belirlenmesi. 

Strateji 6: Üniversite ve iĢ dünyası arasında iĢbirliği ve iletiĢimi artırmak için 
kokteyller, seminerler ve konferanslar düzenlenmesi. 

Strateji 7: Bölgede uygulamanın içinden gelen ve sorunları yakından tanıyan 
yöneticilerin lisansüstü eğitime katılımlarının teĢvik edilmesi.  

Strateji 8: ĠĢverenlerin mesleki bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak üzere 
derslere davet edilmesi. 

 

Stratejik Hedef 5: 2011 yılı sonuna kadar Üniversite ve iĢ dünyası arasındaki iĢ 
birliği ve iletiĢimi artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması. 

Strateji 1: ĠĢ dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik düzenlenen kurs, seminer 
ve konferans sayısının artırılması. 

Strateji 2: Konusunda uzman kiĢilerin seminerler veya konferanslar vermek üzere 
üniversiteye davet edilmesi.  

Strateji 3: Gereksinim duyulan konularda il ve ilçelerdeki iĢyerlerinin elemanlarına 
hizmet içi eğitim sağlanması. 

Strateji 4: Halk eğitim merkezleri ile iĢbirliği sağlanarak çeĢitli kursların 
düzenlenmesi. 

 

Stratejik Hedef 6: 2012 yılı sonuna kadar Eğitim ve öğretim faaliyetlerini sanayi 
ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlenmesi.      

Strateji 1: Her yıl güncellenecek olan  “ĠĢveren Beklenti Anketi” yoluyla hem nicelik 
hem de nitelik açısından ekonominin ihtiyaç duyduğu personele iliĢkin bilgilerin elde 
edilmesi. 

Strateji 2: Gereksinim duyulan personel ihtiyacına göre, ders içerikleri ve 
müfredatın her yıl gözden geçirilmesi.  

Strateji 3: Sanayi ile iĢbirliği programları çerçevesinde, öğrencilerin staj yapma 
olanaklarının artırılması.   
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Stratejik Hedef 7: 2009 yılı itibari ile toplumun öncelikli ve ivedilik taĢıyan 
sorunlarına yönelik faaliyet ve araĢtırmaların artırılması. 

Strateji 1: Toplumun talep ettiği alanlarda, meslek edindirme, sertifika, uyum ve 
çeĢitli eğitim programları yaygınlaĢtırılması. 

Strateji 2: Yöre halkının bilgisayar teknolojileri kullanımının geliĢtirilmesine yönelik 
halka açık bilgisayar kurslarının yaygınlaĢtırılması. 

 

Stratejik Hedef 8: 2012 yılı sonuna kadar Toplum-Üniversite iĢbirliği çerçevesinde 
halkın sporla ilgili bilgilendirilmesini sağlayıcı çalıĢmalar yapılması. 

Strateji 1: Öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla birlikte toplumun spordan 
beklentileri doğrultusunda, halkın bilinçlendirilmesini sağlayıcı toplantı ve radyo 
programlarının yapılması. 

 
B - Temel Politikalar ve Öncelikler  

 
Üniversitemizce esas alınan politika belgeleri : 

 
YÖK BaĢkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye‟nin Yükseköğretim Stratejisi” 
Kalkınma Planları ve Yılı Programı,  
Orta Vadeli Program,  
Orta Vadeli Mali Plan,  
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı dır. 

 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunca onaylanan Orta Vadeli 

Mali Planda, kamu yatırım programı çerçevesinde eğitim, sağlık, teknolojik araĢtırma, e-devlet 
yatırımlarına öncelik verileceği, rekabet gücü yüksek bir ekonomi ve sürdürülebilir bir 
kalkınma için eğitimin kalitesinin yükseltileceği, eğitim ile istihdam arasındaki iliĢkinin 
güçlendirileceği ve istihdamın edilebilirliğin artırılacağı, düĢünme, algılama ve problem çözme 
yeteneği geliĢmiĢ, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk 
ilkelerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiĢ, milli kültürü özümsemiĢ, farklı kültürleri 
yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiĢtirmeyi amaçlayan eğitim politikasının temel 
alındığı, bu yönde baĢlatılmıĢ olan yeniden düzenleme çalıĢmaları her kademede 
hızlandırılarak sürdürüleceği, eğitimin niteliğinin artırılacağı ve eğitim hizmetinin eriĢimin 
yaygınlaĢtırılacağı ifade edilmektedir. 
 

Bu çerçevede; 
 

• Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi ve Ġstihdam Edilebilirliğin Artırılması 
 

 Mesleki eğitimde piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan gücünü yetiĢtirmek 
için modüler ve esnek bir sisteme geçiĢ çalıĢmaları hızlandırılacak ve farklı 
kademelerde verilen mesleki eğitim arasında program bütünlüğü sağlanacaktır. 

 Hayat boyu eğitim stratejisi hazırlanacaktır.  
 ĠĢ dünyasının talep ettiği nitelikteki iĢgücünün yetiĢtirilmesi amacıyla eğitim ile 

iĢgücü arasındaki iĢbirliğini güçlendirecek mekanizmalar oluĢturulacaktır. 
 Özellikle eğitimli genç iĢsizlerin istihdamını sağlamak üzere, uzaktan ve yaygın 

eğitim imkanları kullanılarak, bilgi ve iletiĢim teknolojileri alanında ihtiyaç 
duyulan insan gücünün yetiĢtirilmesi desteklenecektir. Ayrıca, gençlerin iĢgücü 
piyasasında deneyim kazanmalarını sağlayıcı programlar geliĢtirilecektir. 
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 Bilgi toplumuna dönüĢüm süreci ile bölgesel, ulusal ve uluslar arası geliĢme ve 
ihtiyaçlara göre yükseköğretim kurumlarının birim ve programları 
güncellenecektir. 

 
• Eğitim 

 
 Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaĢtırılacak ve etkin hale 

getirilecektir. 
 Eğitimin her kademesinde fiziki mekan, donanım ve öğretmen ihtiyacı yerleĢim 

yerleri 
 arasındaki farklılıkları azaltacak Ģekilde giderilecek ve bu konuda yerel idarelerin 

inisiyatif almaları desteklenecektir. 
 Yükseköğretim kurumları, idari ve mali özerklikleri sağlanarak ihtisaslaĢmayı 

esas alan rekabetçi bir yapıya kavuĢturulacaktır. 
 Yükseköğretim kurumlarının hizmet üreterek kaynak oluĢturma faaliyetleri 

desteklenecek, öğrencilerin eğitimin finansmanına daha fazla katılımı 
sağlanacaktır. 

 
• Bilim ve Teknoloji 

 
 Özel kesim ile üniversiteler ve araĢtırma kurumları arasındaki iĢbirliğini 

geliĢtirmeye yönelik destekler artırılacak ve etkinleĢtirilecektir. Üniversite ve 
araĢtırma kurumlarında Ar-Ge çalıĢmalarının artırılması ve piyasa talebi 
doğrultusunda yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

 AraĢtırmacı insan gücü kaynağı nitelik ve nicelik yönünden geliĢtirilecek ve özel 
sektörde araĢtırmacı istihdamı teĢvik edilecektir. 

 Savunma sanayinin yurt dıĢı bağımlılığını azaltmaya yönelik Ar-Ge destekleri 
artırılacak, savunma sektörü için geliĢtirilen teknolojilerin diğer sektörlere, 
üniversitelere, araĢtırma kuruluĢlarına ve KOBĠ‟lere aktarılması sağlanacaktır. 
Hükümleri yer almaktadır. 
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III - FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 
 

A -  Mali Bilgiler 
      

 1 - Bütçe Uygulama Sonuçları  
 
Tablo 3: Üniversitemizin 2012 Yıl Sonu Bütçe Tertiplerinin Ödenek Durumu Listesi 
 

EK. 
KOD 

  
AÇIKLAMA 

TOPLAM  
ÖDENEK 

ARALIK 
HARCAMA 

KALAN 

01.1 MEMURLAR 64.011.265 63.563.436 
447.829 

01.2 SÖZLEġMELĠ  PERSONEL 116.000 115.221 
779 

01.3 ĠġÇĠLER 1.185.000 1.119.190 
65.810 

01.4 GEÇĠCĠ PERSONEL 165.000 98.410 
66.590 

01.5 DĠĞER PERSONEL 22.000 19.144 2.856 

01 PERSONEL GĠDERLERĠ 65.499.265 64.915.402 583.863 

02.1 MEMURLAR 10.022.000 9.985.903 
36.097 

02.2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 25.000 24.049 
951 

02.3 ĠġÇĠLER 260.000 232.514 
27.486 

02.4 GEÇĠCĠ PERSONEL 119.000 53.870 
65.130 

02.5 DĠĞER PERSONEL 500 0 
500 

02 
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA  
DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 

10.426.500 10.296.336 130.164 

03.1 
ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME  
ALIMLARI 

0 0 
0 

03.2 
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME 
 ALIMLARI 

7.110.055 6.798.885 
311.170 

03.3 YOLLUKLAR 867.722 776.253 
91.469 

03.4 GÖREV GĠDERLERĠ 56.300 43.893 
12.407 

03.5 HĠZMET ALIMLARI 7.708.858 7.437.232 
271.626 

03.6 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 45.000 44.939 
61 

03.7 
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK 
 ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 

1.385.758 1.352.021 
33.737 

03.8 
GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE 
 ONARIM GĠDERLERĠ 

1.018.733 966.565 
52.168 

03.9 TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 30.000 20.313 
9.687 

03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 18.222.426 17.440.102 782.324 

04 FAĠZ  GĠDERLERĠ 0 0 
0 

05.1 GÖREV ZARARLARI 1.412.000 900.272 
511.728 
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05.2 HAZĠNE YARDIMLARI 0 0 
0 

05.3 
KAR AMACI GÜTMEYEN  
KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER 

534.000 534.000 
0 

05.6 YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER 7.000 0 
7.000 

05.8 GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 
0 

05 CARĠ TRANSFERLER 1.953.000 1.434.272 518.728 

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 5.307.000 4.679.673 
627.327 

06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 0 0 
0 

06.3 GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI 50.000 48.049 
1.951 

06.4 
GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE 
KAMULAġTIRMASI 

502.000 375.357 
126.643 

06.5 
GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM 
GĠDERLERĠ 

43.598.000 42.200.908 
1.397.092 

06.6 
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 
GĠDERLERĠ 

0 0 
0 

06.7 
GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM 
GĠDERLERĠ 

1.810.000 1.263.132 
546.868 

06 SERMAYE GĠDERLERĠ 51.267.000 48.567.120 2.699.880 

KURUM TOPLAMI 147.368.191 142.653.232 4.714.959 

 
 

 2 - Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 
 

Üniversitemiz 2012 yılında 150.574.893,58 TL bütçe geliri elde etmiĢtir. Bütçe 
gelirlerinin % 89‟unu Hazine yardımları oluĢturmaktadır. 

 

Tablo 4: Ekonomik Koda Göre Bütçe Gelirleri  

 

GELĠRLER 
AÇIKLAMA 2012 

I II III IV 

03       TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.697.964,67 

  1     Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 11.151.126,51 

    1   Mal SatıĢ Gelirleri 21.200,00 

      01 ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri 21.200,00 

    2   Hizmet Gelirleri 11.129.926,51 

   03 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 169,85 

      29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 3.483.632,17 

      31 Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 4.638.562,00 

      32 Yaz Okulu Gelirleri 874.411,00 

      33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 624.866,00 

      38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri 28.591,79 
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      99 Diğer hizmet gelirleri 1.479.693,70 

  6     Kira Gelirleri 546.171,36 

    1   TaĢınmaz Kiraları 546.171,36 

      99 Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri 546.171,36 

  9     Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 666,80 

    9   Diğer Gelirler 666,80 

      99 Diğer ÇeĢitli TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 666,80 

04       Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 134.257.175,07 

  2     Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve 
Yardımlar 

133.229.150,00 

    1   Cari 78.706.320,00 

      1 Hazine yardımı 78.706.320,00 

    2   Sermaye 54.522.830,00 

      1 Hazine yardımı 54.522.830,00 

  4     Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardımlar 1.022.715,07 

    1   Cari 1.022.715,07 

      1 Kurumlardan Alınan BağıĢ ve Yardımlar 85.688,39 

   2 KiĢilerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 725.133,57 

   3 Kurumlardan Alınan ġartlı BağıĢ ve Yardımlar 211.893,11 

 5   Proje yardımları 5.310,00 

  2  Sermaye 5.310,00 

   2 Özel Bütçeli Ġdarelerden Alınan Proje Ve Yardımlar 5.310,00 

05       Diğer Gelirler 4.619.753,84 

  1     Faiz Gelirleri 604.536,96 

    9   Diğer Faizler 604.536,96 

   1 KiĢilerden Alacaklar Faizleri 73,60 

      3 Mevduat Faizleri 604.463,36 

  2     KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.882.392,50 

    6   Özel Bütçeli Ġdarelere Ait Paylar 1.882.392,50 

   16 AraĢtırma Projeleri Gelirleri Payı 1.882.392,50 

 3   Para Cezaları 114.010,78 

  2  Ġdari Para Cezaları 2.558,16 

   99 Diğer Ġdari Para Cezaları 2.558,16 

  9  Diğer Para Cezaları 111.452,62 

   99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 111.452,62 

  9     Diğer ÇeĢitli Gelirler 2.018.813,60 

    1   Diğer ÇeĢitli Gelirler 2.018.813,60 

      6 KiĢilerden Alacaklar 109.046,25 

   19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 1.909.470,00 

   99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler 297,35 

TOPLAM 150.574.893,58 
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Üniversitemiz 2012 yılı bütçe gideri 142.653.232 TL‟dir. Personel gideri 
64.915.402TL olup toplam bütçe giderinin % 45,50‟sini oluĢturmaktadır. 
             
Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri 10.296.336 TL olup, toplam bütçe 
giderinin % 7,22‟sini oluĢturmaktadır.  

Mal ve Hizmet Alımları Gideri 17.440.102 TL olup, toplam bütçe giderinin 
%12,22‟sini oluĢturmaktadır.  

Cari Transferler 1.434.272 TL olup, toplam bütçe giderinin % 1‟ini oluĢturmaktadır. 

Sermaye Giderleri 48.567.120 TL olup, toplam bütçe giderinin % 34‟ünü 
oluĢturmaktadır. 

Bütçe giderlerine bakıldığında personel giderleri ve devlet prim giderleri % 52,72 ile 
ilk sırayı almaktadır. Her geçen gün büyüyerek geliĢen Üniversitemizin sermaye giderleri 
ödeneğinin ihtiyaçları göz önüne alındığında, özellikle de devam eden ve yapılması planlanan 
inĢaatlara bakıldığında yetersiz olduğu görülmektedir.  

 
 

3 - Mali Denetim Sonuçları  
  

2012 Mali yılı için herhangi bir SayıĢtay raporu hazırlanmamıĢtır. Üniversitemiz iç 
denetçileri tarafından planlanan iç denetim programları doğrultunda denetim yapılmaktadır.  
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B - Performans Bilgileri 

       
1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri  
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1.1. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM  

1.1.1. FAKÜLTELER 

1.1.1.1. EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ   

Eğitim Fakültesi 16.04.2004 tarihinde 
kurulmuĢtur.  

Fakülte AvĢar YerleĢkesinde olup Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, 
Ġlköğretim Bölümü, Ortaöğretim Fen ve Matematik 
Alanlar Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Türkçe 
Eğitimi bölümleri bulunmaktadır.  

 

 

1.1.1.2. FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Fen-Edebiyat Fakültesi, 03.07.1992 
tarihinde KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 
Üniversitesi‟ne bağlı olarak kurulmuĢtur.  

Fakülte eğitim-öğretime AvĢar 
YerleĢkesi‟nde, 7 tanesi faal, 12 bölüm ile devam 
etmektedir. Bunlar Biyoloji, Coğrafya, Fizik, 
Kimya, Matematik, Tarih ve Türk Dili ve 
Edebiyatıdır. Bütün bu bölümlerde ikinci öğretim 
bulunmaktadır. 

 

 

1.1.1.3. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 16.04.2004 
tarihinde kurulmuĢtur. Fakülte AvĢar 
yerleĢkesinde olup resim, iç mimarlık, tekstil, 
heykel, endüstri ürünleri tasarımı, grafik 
tasarımı ve sinema-televizyon bölümleri 
bulunmaktadır. Fakültenin Resim Bölümüne ilk 
defa Özel Yetenek Sınavı ile 2010–2011 eğitim 
öğretim yılında öğrenci alınmıĢtır. 
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1.1.1.4. ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 
11.07.1992 tarihinde kurulmuĢ ve 1993–1994 
Eğitim-Öğretim yılında ĠĢletme Bölümüne 
öğrenci alınmak suretiyle eğitim- öğretime 
baĢlamıĢtır. Daha sonraki yıllarda ise Ġktisat, 
Kamu Yönetimi ve Uluslar arası ĠliĢkiler 
Bölümlerine öğrenci alınmıĢtır.   

2010 yılı içerisinde Sağlık Yönetimi 
Bölümü, 2011 yılında ise Uluslar arası Ticaret 
ve Lojistik Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü 
kurulmuĢ olup, bu bölümlere henüz öğrenci 
alınmamıĢtır. Fakültenin ĠĢletme, Ġktisat ve 
Kamu Yönetimi bölümlerinde ikinci öğretim bulunmaktadır. 

 

1.1.1.5. ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

Fakülte, 15.04.1996 tarihinde fiilen 
açılmıĢtır. Fakülte Bahçelievler yerleĢkesinde olup 
Temel Ġslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, Ġslam 
Tarihi ve Sanatları Bölümlerinden oluĢmaktadır.  

 

 

 

 

1.1.1.6. MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
04.07.1995 tarihinde kurulmuĢtur. Fakülte AvĢar 
yerleĢkesinde olup Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, ĠnĢaat 
Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre 
Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve yeni 
kurulan ve henüz akademik kadrosu ve 
öğrencisi olmayan Mimarlık, Bilgisayar 
Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği olmak 
üzere toplam 9 bölümden oluĢmaktadır. Çevre 

Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği 
Bölümlerinde ikinci öğretim yapılmaktadır.  
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1.1.1.7. ORMAN FAKÜLTESĠ 

11.07.1992 tarihinde kurulan 
KahramanmaraĢ Sütçü imam Üniversitesi 
Orman Fakültesi; Orman Mühendisliği, Orman 
Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı 
Bölümleri olmak üzere 3 bölümden 
oluĢmaktadır ve AvĢar yerleĢkesindedir. 

Orman Mühendisliği Bölümü 1996–
1997 ders yılında, Orman Endüstri 
Mühendisliği Bölümü 2001-2002 ders yılında, 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü ise 2011–2012 ders 
yılında eğitim- öğretime baĢlamıĢtır.  

 

1.1.1.8. TIP FAKÜLTESĠ  

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakanlar 
Kurulunca 09.05.1996 tarihinde 
kurulmuĢ, 26.05.1997 tarihinde Sağlık 
Müdürlüğünden alınan binada 
faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Fakültemiz 
kuruluĢundan itibaren anabilim dalları, 
bölümler oluĢturulmaya baĢlanmıĢ, 
gerekli atamalar yapılmıĢtır. ġu an 3 
bölümde toplam 35 anabilim dalı 7 
bilim dalı olarak hizmet verilmektedir.  
1998-1999 eğitim-öğretim yılında 

Fakültemize öğrenci alınmaya baĢlanmıĢ olup, yapılan anlaĢma ile ilk 3 yıllık dönem dersleri 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilmeye baĢlanmıĢtır.  2001-2001 eğitim yılında 4. 
Sınıf öğrencilerimiz Fakültemizde staja baĢlamıĢtır. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı itibariyle 1. 
Sınıf öğrencilerimiz Bahçelievler YerleĢkesindeki binamızda eğitime baĢlamıĢtır. 

 

1.1.1.9. ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 

18.06.1987 tarihinde Gaziantep Üniversitesi‟ne bağlı olarak kurulmuĢ, 
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi‟ne Ocak 1993 tarihinde bağlanmıĢtır. 

Ziraat Fakültesi‟nde Bahçe Bitkileri, 
Bitki Koruma, Biyosistem, Gıda 
Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Tarım 
Ekonomisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 
Su Ürünleri, Zootekni, Tarımsal Bioteknoloji 
bölümleri bulunmakta olup AvĢar 
yerleĢkesindedir. 
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1.1.1.10. ELBĠSTAN TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ 

Üniversitemiz Rektörlüğü‟ne bağlı olarak Elbistan Teknoloji Fakültesi kurulması; Milli 
Eğitim Bakanlığının 27.12.2011 tarihli 10131 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 
sayılı Kanunun ek 30‟uncu maddesine göre, Bakanlar kurulu‟nca 02.01.2012 tarihinde 
kararlaĢtırılmıĢtır. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 02/07/2012 tarih ve 028572 sayılı 
kararıyla Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü açılmıĢtır. 

1.1.2. ENSTĠTÜLER 

1.1.2.1. FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ  

             KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1992 yılından beri 
lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araĢtırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumu 
olarak hizmet vermektedir. Bu hizmetler kapsamında Enstitümüz Ana Bilim Dallarında 31 
yüksek lisans ve 15 Doktora programına ulaĢılarak yürütülmektedir. 2012 yılında 
Bioengineering and Sicences, Animal Science ve Forest Industry Engineering of Forestry Ana 
Bilim Dallarında Yabancı Uyruklu öğrenci alımına baĢlanmıĢtır. Yine 2012 yılında 
Disiplinlerarası Ana Bilim Dalı olarak Malzeme Bilimi Ana Bilim Dalı açılmıĢ olup, 2012-2013 
Eğitim Öğretim Yılından itibaren öğrenci alımına baĢlayacaktır. Bugün itibariyle toplam 31 Ana 
Bilim Dalında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

1.1.2.2. SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ  

Sosyal Bilimler Enstitüsü 1992 yılından itibaren lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel 
araĢtırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumu olarak hizmet vermektedir. 

Enstitü yüksek lisans programları, ĠĢletme, Ġktisat, Coğrafya, Eğitim Bilimleri, Felsefe 
ve Din Bilimleri, Kamu Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Temel Ġslam Bilimleri 
bölümlerinde sürdürülmektedir. 

Enstitü doktora programları Coğrafya, Temel Ġslam Bilimleri,  ĠĢletme, Ġktisat, Kamu 
Yönetimi ve Tarih bölümlerinde sürdürülmektedir. 

1.1.2.3. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ  

Sağlık Bilimler Enstitüsü 1999 yılından itibaren lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel 
araĢtırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumu olarak hizmet vermektedir. 

Enstitü yüksek lisans programları, Anatomi, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, 
Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinde sürdürülmektedir. 

  

1.1.3. YÜKSEKOKULLAR 

1.1.3.1. BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

Üniversitede 1996 yılında Fen Edebiyat Fakültesi‟ne bağlı olarak Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği adı altında açılan bölüm, 2000 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu‟na bağlanmıĢtır. Yüksekokulun bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü bulunmaktadır.  

 

 1.1.3.2. SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

Sağlık Yüksekokulu, 10.10.1996 tarihinde 
kurulmuĢtur. 1997–1998 eğitim-öğretim yılında 
HemĢirelik ve Ebelik bölümleri açılmıĢtır.  
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 1.1.3.3. GÖKSUN UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU 

Üniversite bünyesinde “Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu” kurulması 
16.12.2011 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaĢtırılmıĢtır. Yüksekokulların kurulmasına 
iliĢkin 2011/2605 sayılı kararname ise 10 Ocak 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiĢtir.  

1.1.3.4. YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 

16.12.2011 tarihinde Bakanlar Kurulu‟nca Üniversitemiz bünyesinde “Yabancı Diller 
Yüksekokulu” kurulması kararlaĢtırılmıĢtır. 10.01.2012 tarihli resmi gazetede yüksekokulların 
kurulmasına iliĢkin 2011/2605 sayılı kararname yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir.  

 

1.1.4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

1.1.4.1. AFġĠN MESLEK YÜKSEKOKULU  

AfĢin Meslek Yüksekokulu 14.02.1994 
tarihinde açılmıĢtır. Meslek Yüksekokulu 08.10.2008 
tarihinden itibaren eğitim-öğretimine AfĢin ilçesinde 
devam etmektedir. 

 

 

 

 

1.1.4.2. ANDIRIN MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Meslek Yüksekokulu, 16.02.1996 tarihinde 
kurulmuĢ, 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında Ağaç 
ĠĢleri ve Fidan YetiĢtirme Bölümü olarak 2 bölümle 
eğitim öğretimine baĢlamıĢtır.  Toplam 5 proğram ile 
yeni hizmet binasında eğitim öğretime devam 
etmektedir.  

 

 

1.1.4.3. ELBĠSTAN MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 
03.08.1988 tarihli toplantısında Ġnönü 
Üniversitesine bağlı olarak, Elbistan Meslek 
Yüksekokulu‟nun eğitim ve öğretime açılmasına 
karar verilmiĢtir. Elbistan Meslek Yüksekokulu 
1990-1991 döneminde eğitim ve öğretime 
baĢlamıĢ, 1994 yılında KahramanmaraĢ Sütçü 
Ġmam Üniversitesi‟ne bağlanmıĢtır. 

 
 
 



KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi  
2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu  

 

  53 

1.1.4.4. GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU 

14.10.1994 tarihinde KahramanmaraĢ 
Sütçü Ġmam Üniversitesi bünyesinde kurulmuĢ 
olup 10 proğram ile mesleki eğitim  
vermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.5. KAHRAMANMARAġ MESLEK YÜKSEKOKULU 

KahramanmaraĢ Meslek Yüksekokulu 
03.04.1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı 
Örgün Öğretim Daire BaĢkanlığı‟na bağlı olarak 
açılmıĢtır. 1976 yılından beri faaliyet gösteren 
KahramanmaraĢ Meslek Yüksekokulu, 1988 
Yılında YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim 
Projesi kapsamına alınmıĢtır. KMYO, 
bölgesinde en iyi donanımlı ve eğitim kalitesi 
en yüksek olan yüksekokulların baĢında 
gelmektedir.  

 

 

1.1.4.6. PAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

    Pazarcık Meslek Yüksekokulu 07.07.2000 
tarihinde kurulmuĢtur.  Karacasu 
yerleĢkesinde eğitim öğretime devam 
etmektedir. 
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1.1.4.7. SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

             KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; 10 Eylül 1992 
tarihinde eğitim- öğretimine baĢlamıĢtır.  
Bahçelievler yerleĢkesinde eğitim öğretime devam 
etmektedir. 

 

 

 

 

 

1.1.4.8. TÜRKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU  

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu 
27.08.2009 tarihinde kurulmuĢtur. Türkoğlu 
Meslek Yüksekokulunda Bitkisel ve 
Hayvansal Üretim Bölümü ile Gıda ĠĢletme 
Bölümü kurulmuĢtur. Bu bölümlerde 
Seracılık, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Gıda 
Teknolojisi programları açılmıĢtır. 

Seracılık Bölümü 2011-2012 eğitim öğretim 
yılında öğrenci almaya baĢlamıĢtır. 
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1.2. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZLERĠ 

1.2.1. ÜNĠVERSĠTE-KAMU-SANAYĠ ĠġBĠRLĠĞĠ GELĠġTĠRME UYGULAMA VE 
ARAġTIRMA MERKEZĠ(ÜSKĠM) 

Üniversite-Kamu-Sanayi ĠĢbirliği GeliĢtirme Uygulama ve AraĢtırma 
Merkezi(ÜSKĠM)‟nde ilk olarak 2006 yılı Proje Koordinasyon Birimi oluĢturulması ile proje 
yazım çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. 

2010 yılına kadar 
kamu ve sanayi kuruluĢları 
ile ortak çalıĢma 
yapılabilecek, disiplinler 
arası çalıĢmalar ve sinerji 
oluĢturacak AR-GE 
laboratuarları oluĢturulmuĢ 
olup halen bu 
laboratuarlarda çalıĢmalar 
aktif olarak 
sürdürülmektedir. 

 Bu laboratuarlar: 

Biyomühendislik 
Bilimleri ve 
Teknolojileri 
Laboratuarı 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuarı 

Çevre ve Enerji Bilimleri ve Teknolojileri Laboratuarı 

Gıda Bilimleri ve Teknolojileri Laboratuarı 

Enstrümantal Analiz Laboratuarı 

Orman Bilimleri ve Teknolojileri Laboratuarı 

Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Laboratuarı 

Tekstil Bilimleri ve Teknolojileri Laboratuarı 

Merkez Laboratuarı 
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ÜSKĠM Laboratuarlarında Yapılan Analizler 

 

1. Fiziksel Ve Kimyasal Analizler 

2. Ġyon Kromatografi Analizleri 

3. Icp-Oes Analizleri 

4. Sıvı Yakıt Analizleri 

5. Kati Yakıt Analizleri 

6. Elemental Analiz Cihazı Analizleri 

7. Taramalı Elektron Mikroskobu Fiyat 
Tarifesi 

8. Gc-Fid/Gc-Ms Analizleri 

9. Hplc Analizleri 

10. Uv/Vis Spektrofotometre Analizleri 

11. Floresans Spektrofotometre Analizleri 

12. Isı Ġletim Katsayısı Analizleri 

13. Emisyon – Ġmisyon Ve Gürültü 
Ölçümleri 

14. Fiziksel Analizler-Tekstil 

15. Kimyasal Analizler-Tekstil 

16.Üniversal Test Cihazı Ġle Yapılan Testler 

17.Tohum Testleri 

18.Biyomühendislik Ve Tarım Bilimleri 
Analizleri 

19.Kâğıt Hamuru, Kâğıt, Atik Kâğıt Ve 
Kartonda Yapılan Test Ve Analizler 

20.Orman Mühendisliği Alanında Yapılan 
Test Ve Analizler 

21.Toprak Analizleri 

22.Gıda Bilimleri Ve Teknolojisinde Yapılan 
Test Ve Analizler 

23.Sağlık Bilimleri Alanında Yapılan Test Ve 
Analizler 

24.Termal Analiz Cihazları 

25.X-Ray Fluorescence Spectroscopy(Xrf 
Cihazı) Analizleri 

26.Yüzey Alanı Gözenek Boyutu Analizleri 

 

1.2.2. KAHRAMANMARAġ VE YÖRESĠ KÜLTÜR DEĞERLERĠNĠ UYGULAMA 
VE ARAġTIRMA MERKEZĠ  

Merkez 16.06.1995 yılında kurulmuĢtur. Merkezin amacı, kuruluĢ gerekçesine uygun 
olarak KahramanmaraĢ yöresi ile ilgili bilimsel araĢtırmalar için ihtiyaç duyulan ve bünyesinde 
tesis edilmiĢ olan alet ve donanımının kullanımını organize ederek bilimsel araĢtırmaların 
yürütülmesini sağlamak ve KahramanmaraĢ‟lı tarihî ve edebî Ģahsiyetleri ve 
KahramanmaraĢ‟ın tarihte ve günümüzdeki kültürel değerlerini araĢtırmaktır. 

1.2.3. KADIN ÇALIġMALARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ 

Merkez 13.06.2005 yılında kurulmuĢtur. Merkezin amacı, öncelikle ilimiz kadınlarının 
ve üniversitemiz kız öğrencilerinin sorunlarına yönelik olarak çözüme yardımcı olabilecek 
çalıĢmalar yapmak, kadın statüsünün geliĢtirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslar arası kurumlar ile 
iĢbirliği yapmaktır. 

1.2.4. TARIMSAL YAYIN UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ 

Merkez 27.07.2005 yılında kurulmuĢtur. Amacı, tarımla ilgili kuruluĢlar ve üreticiler 
arasındaki iliĢki kopukluğunu gidermek, üniversite ve araĢtırma kuruluĢlarınca elde edilen 
araĢtırma sonuçlarını çiftçilere yaymak, uygulamaya yönelik bilimsel pratiğin 
benimsetilmesine yardımcı olmak, çiftçilerin karĢılaĢtığı tarımsal sorunları araĢtırma 
kurumlarına aktarmak ve böylece araĢtırma kurumlarının araĢtırmalarını sorun çözmeye 
odaklamaktır. 
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Birimde Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım 
Makineleri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Biyosistem Mühendisliği ve Zootekni 
bölümlerinden, toplam 10 öğretim üyesi görev almaktadır. 

1.2.5. HAYVANSAL ÜRETĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ 
(HAYMER) 

Hayvansal Üretim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi(HAYMER), 2010 yılında faaliyete 
geçmiĢtir. HAYMER‟in temel amacı, kamu kurum ve kuruluĢlarında ihtiyaç duyulan Zooteknist 
Ziraat Mühendisleri talebi yanında piyasada mesleğin gerektirdiği farklı iĢ alanlarında 
çalıĢabilecek, gerektiğinde kendi iĢini kurabilecek nitelikli, donanımlı, güncel bilgilerle 
donatılmıĢ, mesleğinin önemini kavramıĢ ve bilincine ulaĢmıĢ, kendine güvenli elemanlar 
yetiĢtirilmesine yardımcı olmaktır.  

1.2.6. PROF.DR. NURETTĠN KAġKA SERT KABUKLU MEYVELER UYGULAMA 
VE ARAġTIRMA MERKEZĠ (SEKAMER) 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Prof. Dr. Nurettin KaĢka Sert Kabuklu 
Meyveler Uygulama ve AraĢtırma merkezi, 01 Haziran 2010 tarihinde kurulmuĢtur. Merkezin 
amacı; sert kabuklu meyvelerin ıslahı ve yetiĢtiriciliğini kapsayan konularda bilimsel uygulama 
ve araĢtırmalar yapmak, sonuçlarını üreticilere ulaĢtırmak, modern yetiĢtirme tekniklerini 
tanıtmak, yaygınlaĢtırmak, bu alanda ilgili kesimler arasında yurt içi ve yurt dıĢı iĢbirliğini 
geliĢtirmektir.  

1.2.7. DEPREM VE RĠSK YÖNETĠMĠ MERKEZĠ  

Deprem ve Risk Yönetimi Merkezi 5 ġubat 2007 yılında kurulmuĢtur. Merkezin 
amaçları ; Doğal ve teknolojik afet zararlarının azaltılması için fiziki ve teknolojik, planlama ve 
yönetim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında ulusal ve uluslar arası kuruluĢlara danıĢmanlık 
hizmetleri götürmek, her tür ve ölçekte planlamaya esas jeoteknik etütler, parsel bazında 
jeolojik ve jeoteknik etütler/zemin etütlerine yönelik alt yapıyı hazırlamak, deprem ve afet 
yönetimi konularında bilimsel ve mesleki toplantılar düzenlemek, düzenlenmesine katkıda 
bulunmak, KahramanmaraĢ Ġli ve çevresinde, olası deprem ve diğer doğal afetlerle meydana 
gelebilecek hasarlar sonucu oluĢabilecek can ve mal kaybının önceden tespit edilmesi yoluyla 
doğabilecek zararların en emniyetli ve ekonomik Ģekilde çözümüne katkı sağlamak, yeni sit 
ve yerleĢim alanları belirlenmesinde kullanılması zorunlu olan mühendislik parametrelerinin 
tam olarak uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak, idari yönetime yardımcı olmaktır. 

1.2.8. AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ  

Avrupa Birliği Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 13.06.2005 tarihinde kurulmuĢtur. 
Merkezin amacı; Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki iĢbirliği sürecini yakından izlemek, uyum 
ve bütünleĢme çalıĢmalarına katkıda bulunmak, iliĢkilerde ortaya çıkabilecek sorunları 
belirlemek ve bu sorunların aĢılmasına yönelik politikalar üretmek, bilgi birikimini ilgili kurum 
ve kuruluĢlara aktarmaktır.   

1.2.9. ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA 
MERKEZĠ 

 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 17.06.1995 
kurulmuĢtur. Merkezin amacı; Anayasal düzeni koruyucu, millî birlik ve beraberliği sağlayıcı, 
Türk  Milleti‟ni Atatürkçü düĢünce, Atatürk ilke ve Ġnkılâpları doğrultusunda, Millî Kültür, Millî 
ideal ve Millî Değerler etrafında bütünleĢtirici araĢtırma ve incelemeler yapmak; Türklüğü, 
Türk Milleti‟ni, Türk Vatanının ve Devletinin geleceğini ilgilendiren bütün konularda araĢtırma 
ve incelemeler yapmak;  konferans,  seminer,  sempozyum ve paneller düzenlemek; 
KahramanmaraĢ‟ın KurtuluĢ Mücadelesinde, KahramanmaraĢ‟ın mahallî önderlerinin ve 
halkının cesaret, kahramanlık ve fedakârlıklarını vurgularken; KahramanmaraĢ‟ın KurtuluĢ 
yıldönümlerinde ve diğer uygun zamanlarda, Atatürk‟ün ve silah arkadaĢlarının bu 
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mücadeleye katkılarını ortaya koyan programlar düzenlemek ve Yapılan inceleme ve 
araĢtırmalarda elde edilen sonuçları yaymak ve yayınlamaktır. 

1.2.10. ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ 

KSÜ çevre sorunları uygulama ve araĢtırma merkezi 26.10.1994 tarihinde 
kurulmuĢtur. Merkezin amacı; üniversite bazında çevre ile ilgili bilimsel, teknik, araĢtırma ve 
uygulamaları koordine etmek, desteklemek, resmi, özel kuruluĢlar ve yabancı kuruluĢlar ile 
iliĢkiler kurarak iĢbirliği yapmak; araĢtırma ve uygulamaları teĢvik etmek, yapılan araĢtırmaları 
duyurmak amacıyla, seminer, kurs, konferans vs. düzenlemektir. 

1.2.11. BĠLGĠSAYAR UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ 

KSÜ bilgisayar araĢtırma ve uygulama merkezi 03.03.1999 tarihinde kurulmuĢtur. 
Merkezin amacı; üniversiteye bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların bölümleri veya anabilim 
dalları ile ilgili her türlü programları hazırlamak veya satın almasını yapmak, programlardan 
bir arĢiv teĢkil ederek kullanıcıların araĢtırmalarını kolaylaĢtıracak biçimde ve belirli bir 
düzende hizmete sokmak, kamu ve özel kesimlerden istenecek uygulama programlarını 
yapmak, internetle ilgili tüm altyapı ve hizmet çalıĢmalarını yürütmek. 

1.2.12. STRATEJĠK ARA UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ 

Stratejik araĢtırma ve uygulama merkezi 26.02.2003 tarihinde kurulmuĢtur. 
Merkezin amacı; Türkiye‟nin bölgesel ve küresel çıkarları ile yakından ilgili bulunan ve uluslar 
arası iliĢkilere temel teĢkil eden konularda disiplinler arası bir yaklaĢımla, objektif, güvenilir, 
hukuki, tarihi ve kültürel altyapılarını kapsayacak Ģekilde planlamak, koordine etmek ve 
yürütmektir. 

1.2.13. EKOLOJĠK TARIM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ  

Merkez, 01.06.2010 tarihinde kurulmuĢtur. Merkezin amacı, ekolojik tarımı tanıtmak, 
yaygınlaĢtırmak, araĢtırmalar yapmak ve ilgili kesimler arasında iĢbirliğini geliĢtirmek. 

1.3. DĠĞER BĠRĠMLER 

1.3.1. ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ 

KSÜ AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi, 30.10.2000 tarihinde poliklinikler ve yataklı 
hasta üniteleri olarak hizmet vermeye baĢlamıĢtır. ġu an itibariyle hastane bünyesinde,  

Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde; Acil Tıp, Adli Tıp, Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, Ġç Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji, 
Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalları bulunmaktadır. 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde; Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, 
Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak 
Burun Boğaz, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi, Tıbbi Patoloji ve Üroloji Anabilim 
Dalları yer almaktadır. 

Temel Tıp Bilimleri Bölümünde; Anatomi, Biyofizik, 
Fizyoloji, Histoloji-Embriyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi 
Biyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalları hizmet 
vermektedir.  
2013 yılı sonunda teslim edilmesi planlanan AvĢar 
YerleĢkesi‟ndeki 400 yataklı yeni hastane binasının 

inĢaatı ise halen devam etmektedir. 
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1.3.2. DIġ ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ(AB OFĠSĠ): 

1.3.2.1. ERASMUS 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, 2004 yılında Erasmus Üniversite 
Beyannamesi‟ni alarak yüksek öğrenimde Avrupa boyutunu güçlendirilmesini ve kalitenin 
artırılmasını amaçlayan Erasmus Programı‟nı uygulamaya baĢlamıĢtır. 

Ġkili anlaĢma yapılan 
üniversite sayısını artırma 
yönündeki çalıĢmalar devam 
etmekte olup halen 46 üniversite 
ile anlaĢma mevcuttur. Ayrıca DıĢ 
ĠliĢkiler Ofisi bünyesinde lisans 
düzeyinde 2011-2012 eğitim-
öğretim döneminde yurtdıĢından 
yabancı uyruklu öğrenciler 
üniversitemizde eğitim almaya 
baĢlamıĢlardır. Erasmus Programı 
Kapsamında DeğiĢim Sayıları ve 
AnlaĢma Yapılan Üniversiteler 
Erasmus programı kapsamında 
2004-2011 yılları arasında 275 
öğrencimizin gittiği ülkeler: 
Ġtalya, Ġspanya, Avusturya, 
Polonya, Yunanistan, Litvanya, Portekiz, Danimarka, Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve 
Macaristan‟dır. Yine aynı yıllar arasında Erasmus kapsamında üniversitemize Ġspanya, 
Polonya, Ġtalya, Macaristan‟dan 17 öğrenci gelmiĢtir.  

2011-2012 akademik yılında bütçe olanakları doğrultusunda 51 öğrenci öğrenim 
hareketliliği değiĢimi, 7 öğrenci staj hareketliliği değiĢimi, 8 ders verme hareketliliği değiĢimi 
ve 6 personel eğitimi hareketliliği değiĢimi yapılmıĢtır. Romanya ve Macaristan‟dan toplam 3 
öğretim üyesi de Üniversitemize gelmiĢtir.  

Ġkili anlaĢma yapılan üniversite sayısını  artırma yönündeki çalıĢmalar devam 
etmekte olup halen 48 üniversite ile anlaĢmamız mevcuttur.  

 

1.3.2.2.FARABĠ OFĠSĠ 

Farabi DeğiĢim Programı, 
Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı‟nın Farabi 
DeğiĢim Programı‟na ĠliĢkin Yönetmeliği 
18.02.2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlaması ile birlikte yürürlüğe 
girmiĢtir. Bu program Türkiye içerisindeki 
Yükseköğretim Kurumları(üniversite ve 
uluslar arası enstitüleri) arasında öğrenci(ön 
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde) ve öğretim üyesi değiĢimi 
yapmayı amaçlamaktadır. 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 
Üniversitesi‟nde 13 Mart 2009 tarihi itibari 
ile de öğrenci/öğretim üyesi değiĢim programı resmi olarak baĢlatılmıĢtır. 62 Üniversite ile 
anlaĢmamız bulunmaktadır. 
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2011–2012 Akademik Yılında FDP kapsamında anlaĢmalı olduğumuz Üniversitelere 
23 öğrenci değiĢimden faydalanmak üzere gönderilmiĢ, yine aynı program kapsamında 
Üniversitemize 14 öğrenci  gelmiĢtir. 

 

1.3.3. BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ 

1994 Yılında, 2547 Sayılı Kanunun 58. maddesine göre AraĢtırma Fonu Rektöre bağlı 
bir birim olarak kurulmuĢtur. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu‟nca desteklenmesine 
karar verilen projelerle ilgili tüm alımlar birimimiz tarafından yapılmakta, bu alımlar esnasında 
sürekli olarak proje sahibi ile bağlantı kurulmakta, yönetmelik ve yönergelere uyulmaktadır. 
2005 yılından itibaren üniversitelere verilen TÜBĠTAK Projeleri‟de birimimiz aracılığı ile 
yürütülmeye baĢlanmıĢtır. 2009 yılı ile birlikte SAN-TEZ Projeleri Üniversitemizde yer almaya 
baĢlamıĢtır.  

2012 yılında Üniversitemiz Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonuna desteklenmek 
üzere sunulan proje sayısı 90 adettir. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu 2012/1-2-3-4-5-
6 sayılı kararları ile 90 adet projeye 2.420,789 TL destek verme kararı almıĢtır. 2012 yılı cari 
bütçesi ile 274.600,00 TL bütçe ile ödenek verilmiĢtir. Bütçe ile verilen ödenek 3‟er aylık 
dönemler halinde serbest bırakılarak harcamaların yapılması sağlanmıĢtır. 

 
2012 yılında özel ödenek ve bütçe ödeneğinden 90 proje için toplam 1.086.440,07 TL 

harcama yapılmıĢtır. Yılı içerisinde harcanamayıp kalan ödenekler ise bir sonraki yıla (2013) 
devretmiĢtir. 2009 yılından itibaren Maliye Bakanlığınca AraĢtırma Projelerine verilen 
ödeneklerin ayrı bir bankada özel hesap açılarak harcamaların yapılması sağlanmıĢtır.  
 

2012 Yılında TÜBĠTAK tarafından 10 adet proje desteklenmiĢ ve 1.711.690 TL destek 
verilmiĢtir.437.694,00 TL yılı içerisinde harcanmıĢ ve kalan ödenekler 2013 yılına devretmiĢtir. 

 
2012 Yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‟nca desteklenen 3 Adet Proje için 

1.058.104,00 TL ödenek verilmiĢ ve 274.277,00 TL yılı içerisinde harcanmıĢtır. 
 
2012 yılında döner sermaye gelirlerinden 1.882.392,00 TL, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2. 

öğretim gelirlerinde 187.000,00 TL, olmak üzere toplam 2.069.392,00 TL gelir elde edilmiĢtir. 
Bu gelirlerden 1.086.440,07 TL. proje destekleme olarak harcanmıĢ, geri kalan kısmı ise 
(2013) bir sonraki yıla devretmiĢtir. 

 
Destek verilen projelerden 34 adedi münferit, 31 adedi yüksek lisans, 2 adedi lisans 

araĢtırma, 7 adedi altyapı, 16 adedi doktora projesidir. 
 
2012 yılında, önceki yıllardan devam eden projelerle birlikte 1.751.780,00 TL proje 

destekleme amaçlı harcama yapılarak 2012 Mali Yılı tamamlanmıĢtır. 

 

Yıllar itibariyle desteklenen proje sayısı ve tutarları Tablo 5‟de verilmiĢtir.   
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Tablo 5: 2007-2011 Fakülteler Bazında Desteklenen BAP Proje Sayıları 

 

2007-2011 ARASI DESTEKLENEN PROJE SAYISI 

 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM 

MÜNFERĠT 19 13 20 20 24 96 

ALTYAPI 3 13 9 6 11 42 

YÜKSEK LĠS. 39 54 40 65 87 285 

LAP     4 4 

DOKTORA 7 15 5 26 20 73 

TOPLAM 68 95 74 117 146 500 
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ġekil 3: 2006-2011 Yılları Arası Desteklenen Proje Sayısı 

 

Tablo 6: 2007-2011 Arası BAP Tarafından Desteklenen Proje Bazında Tutar 

2007-2011 ARASI DESTEKLENEN PROJE TUTARI 

 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM 

MÜNFERĠT 146.184 122.155 299.778 371.965 464.215 1.404.297 

ALTYAPI 234.000 770.000 750.500 648.500 555.559 2.958.559 

YÜKSEK LĠS. 92.836 156.625 135.467 236.037 418.201 1.039.166 

LAP     7.863 7.863 

DOKTORA 22.900 79.050 28.040 155.704 168.372 454.066 

TOPLAM 495.920 1.127.830 1.213.785 1.412.206 1.614.210 5.863.951 
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1.3.4. SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ (KSÜ-SEM) 

Merkezin amaç ve görevleri aĢağıda sıralanmaktadır. Bunlar; 

Kamu ve özel sektör kuruluĢlarının hizmet içi eğitim taleplerini karĢılamak, bu 
amaçla kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek, kısa ve uzun süreli eğitim 
programları oluĢturmak, kamu ve özel kuruluĢların problemlerine çözüm yolları aramak, 
projeler hazırlamak ve gerçekleĢtirmek, eğitim faaliyetlerinin araĢtırılması-geliĢtirilmesi, 
yürütülmesi ve koordinasyonu sağlamak, 

Üniversite ile kamu ve özel sektör arasında bilimsel ve teknolojik araĢtırma-
geliĢtirme çalıĢmalarını organize ve koordine etmek, yapılan araĢtırmaları desteklemek, ilgili 
kuruluĢlara önerilerde bulunmak, bu amaçla araĢtırma laboratuarları kurmak ve mevcut 
laboratuarlardan yararlanmak, 

Sürekli eğitim için görsel, iĢitsel ve yazılı her türlü yayını yapmak, 

Merkezin çalıĢma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar 
düzenlemek, yurtiçi-yurtdıĢı bilim, araĢtırma, inceleme kurumları, özel-kamu kuruluĢları, vakıf 
ve dernekler ile iĢbirliği yapmak, bunlarla sosyal, bilimsel ve teknik bilgi ile hizmet değiĢimini 
sağlamak, 

Üniversite bünyesindeki bilim dallarının geliĢmesine katkıda bulunmak, bu bilim 
dalları arasında ortak yürütülecek araĢtırma ve eğitim programlarını koordine etmek, 
yürütmek, yürütülmesine yardımcı olmak, 

Merkezin çalıĢma alanıyla ilgili araĢtırma, eğitim ve diğer teknik konularda hizmetler 
sunmak, 

KuruluĢ amacına uygun olarak, Yüksek Öğretim Mevzuatı dahilinde kendisine 
verilecek diğer görevleri yapmak. 

  

ÖĞRENCĠ DURUM ANALĠZĠ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, çok kısa bir süre içerisinde akademik 
birimlerinde güçlü sayılabilecek bir akademik kadroya kavuĢmuĢtur. Üniversitenin tüm 
akademik birimlerinde 104 profesör, 104 doçent, 210 yardımcı doçent, 226 öğretim görevlisi, 
74 okutman, 299 araĢtırma görevlisi, 24 uzman olmak üzere toplam 1.041 akademik ve 
çeĢitli birimlerde toplam 749 idari personel görev yapmaktadır.  

2011-2012 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin farklı akademik birimlerinde 
toplam 22.575 öğrenci öğrenimlerini sürdürmektedir. Ders veren öğretim elemanı baĢına 
düĢen ortalama öğrenci sayısı 21 olup dünyada standart olarak kabul edilen değer 15 dir.  

Yıllar itibariyle öğrencilerin kız/erkek oranları ve I./ II. Öğretim dağılımları Tablo 7‟de 
verilmiĢtir. 
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Tablo 7: Yıllar Ġtibariyle Kız/Erkek ve I./ II. Öğretim Öğrencilerin Dağılımı 

 

Kız ve Erkek Öğrencilerin Dağılımı I. ve II. Öğretim Öğrenci Dağılımı 

  Önlisans Lisans 
Yüksek Lisans 
(Tezli+Tezsiz) 

Doktora  Önlisans Lisans 

Yüksek 

Lisans 
(Tezli+ 

Tezsiz) 

Doktora 

2005 

Kız 2250 2187 200 9 I. 4257 4020 685 36 

Erkek 4465 4065 485 27 II. 2458 2232   

2006 

Kız 2913 2315 198 10 I. 5174 4013 631 45 

Erkek 5588 3871 433 35 II. 3327 2173   

2007 

Kız 2423 2563 218 9 I. 4731 4838 634 47 

Erkek 5326 4075 416 38 II. 3018 2255   

2008 

Kız 2834 3004 255 18 I. 5359 4804 604 62 

Erkek 5836 4252 435 44 II. 3311 2452 86  

2009 

Kız 2698 3475 329 36 I. 5645 5480 819 101 

Erkek 5863 4559 616 65 II. 3096 2554 126  

2010 

Kız 1988 4075 407 44 I. 4691 6305 932 137 

Erkek 4786 4880 724 93 II. 2083 2650 199  

 

 
Tablo 8: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi‟nde Öğretim Elemanı ve 

Öğrencilerin Akademik Birimlere Göre Dağılımı (2011-2012 Öğretim Yılı) 
 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ 
MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖĞRENCĠ SAYISI ÖĞRETĠM 
ELEMANI 
SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM 

FAKÜLTELER 

EĞĠTĠM 150 248 398 36 

FEN-EDEBĠYAT 1.346 1.177 2.523 103 

GÜZEL SANATLAR 15 40 55 12 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER 1.400 1.467 2.867 59 

ĠLAHĠYAT 330 433 763 38 

MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK 1.275 467 1.742 54 

ORMAN 377 223 600 42 

TIP 130 108 238 233 

ZĠRAAT 608 508 1.116 90 

YÜKSEKOKULLAR 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR 135 134 269 9 

SAĞLIK 88 419 507 11 

YABANCI DĠLLER     3 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI 
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Tablo 9: Yıllar Ġtibariyle Öğrencilerin Dağılımı 

 

  YILLAR 

BĠRĠM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ZĠRAAT FAK. 611 506 553 598 708 885 1011 

FEN-EDB. FAK 2504 2426 2486 2669 2830 2839 2797 

ĠK. ĠD. BĠL. 
FAK. 

1478 1590 1749 1828 1993 2209 2488 

MÜH.MĠM FAK. 616 663 702 819 989 1204 1522 

ĠLAHĠYAT FAK. 88 84 82 95 113 164 480 

TIP FAK. 155 164 166 177 197 201 229 

ORMAN FAK. 357 323 394 440 461 519 581 

EĞĠTĠM FAK. - - 59 139 212 299 349 

GÜZ. SAN. 
FAK. 

- - - - - 20 41 

FAKÜLTELER 
TOPLAM 

5.809 5.756 6.191 6.765 7.503 8.340 9.498 

SAĞ. Y.O 281 277 294 331 367 415 458 

BESYO 162 153 153 160 164 200 227 

KMYO 3066 3527 3625 3675 3788 3322 3810 

GÖKSUN MYO 414 491 734 975 966 755 725 

ANDIRIN MYO 138 158 172 174 178 169 184 

ĠSLAHĠYE MYO 136 345 365 501 524 - - 

AFġĠN MYO 770 1001 1107 1183 1194 871 935 

AFġĠN 588 418 1.006 25 

ANDIRIN 202 51 253 15 

ELBĠSTAN 1.301 276 1.577 36 

GÖKSUN 506 407 913 26 

KAHRAMANMARAġ 3.353 1.184 4.537 86 

PAZARCIK 109 153 262 12 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ 158 266 424 10 

TÜRKOĞLU 5 8 13 7 

ENSTĠTÜLER VE REKTÖRLÜK 

Fen Bilimleri 698 482 1.180 50 

Sosyal Bilimler 906 350 1.256 24 

Sağlık Bilimleri 41 35 76 5 

Rektörlük 55 

TOPLAM 13.721 8.854 22.575 1.041 
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ELBĠSTAN 

MYO 
1164 1497 1488 1822 1507 1221 1399 

SAĞ. H.MYO 91 103 132 200 263 308 371 

DÜZĠÇĠ MYO 366 560 - - - - - 

BAHÇE MYO 489 721 - - - - - 

TÜRKOĞLU 
MYO 

- - - - - - 4 

PAZARCIK 
MYO 

81 98 126 140 141 126 141 

Y.O ve M.Y.O 
TOPLAM  

7.158 8.931 8.196 9.161 9.092 7.387 8.254 

SAĞ.BĠL.ENS.    8 22 29 53 

SOSYAL BĠL. 
ENS. 

355 361 363 369 497 672 797 

FEN BĠL.ENS. 366 315 318 37 527 567 823 

ENSTĠTÜLER 
TOPLAM 

721 676 681 414 1.046 1.268 1.673 

GENEL 
TOPLAM 

13.688 15.363 15.068 16.340 17.641 16.995 19.425 

 

ARAġTIRMA VE YAYIN  

KSÜ‟de yayın teĢvik programları ile öğretim elemanlarının yayın faaliyetleri 
desteklenmektedir. Uluslar arası dergilerde gerçekleĢtirilen yayınlar için, TÜBĠTAK tarafından 
öngörülen destek düzeyinde maddi destek sağlanmakta, ayrıca uluslar arası yayın 
gerçekleĢtirilen öğretim elemanları plaketle ödüllendirilmektedir.  

Üniversitemizde tam zamanlı öğretim üyelerince 2010 takvim yılında üniversitemiz 
adresli olarak Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index ve Arts and 
Humanities Citation Index tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerin(full 
article) üniversitemiz tarafından tespit edilen anahtar kelimeler kullanılarak 20.07.2011 tarihi 
itibariyle taranması neticesinde SCI:215, SSCI:11 ve AHCI:2 yayınımızın olduğu tespit 
edilmiĢtir. 

 

 

Tablo 10: 2006-2010 Yılında Tüm Üniversitelerde SCI+SSCI+AHCI‟de Yayımlanan 
Yayınların, Sayılarına Göre Sıralaması 
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2007 93 36 129 10 0 139 132 238 0,55 0,54 

2008 115 32 163 2 0 165 164 244 0,67 0,59 

2009 125 42 218 5 0 223 222 249 0,89 0,63 

2010 131 39 229 12 2 243 236 262 0,90 0,65 

Sadece tam makaleler dikkate alınmıĢ olup diğer doküman tipleri dikkate alınmamıĢtır. 
*Öğretim üyesi sayısı ÖSYM tarafından çıkarılan Yükseköğretim Ġstatistikleri Kitabından 
alınmıĢtır.  
**Brüt Toplam: hem SCI hem SSCI hem de AHCI tarafından taranan dergilerde yer alabilen 
makaleler toplamı 
***Net Toplam: Her Ġndekste sadece bir defa yer alan makaleler toplamı 

 
ÖĞRENCĠLERE SUNULAN HĠZMETLER 

 
Öğrencilerimizin ve çalıĢanlarımızın beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, 

barınma, çalıĢma, spor yapma, boĢ zamanlarını değerlendirme ve sosyal ihtiyaçlarını 
karĢılamak amacıyla; konferans,  sempozyum, seminer, tiyatro, konser, sergi, halk oyunları 
faaliyetleri düzenleyerek, bunlarla ilgili salonların, yurt, kantin, kafeterya, eğlence ve kamp 
yerleri gibi tesislerin iĢletilmesi/iĢlettirilmesi, bunlardan öğrencilerin ve çalıĢanların en iyi 
Ģekilde yararlanmaları sağlanmaktadır. 

 
2012 öğretim yılında Rektörlüğümüze bağlı olarak AvĢar, Bahçelievler ve Karacasu 

Kampüslerindeki yemekhanelerde öğrenci ve personelin beslenme hizmetleri 
sürdürülmektedir. Yemek çıkan ve dağıtılan yemekhanelerimiz aĢağıdaki gibi sıralamak 
mümkündür: 

AvĢar YerleĢkesi (Üngüt mevkii Kayseri yolu üzeri 12.km) 
a-Öğrenci Yemekhaneleri    
b-Ġdari Personel Yemekhanesi 
c-Akademik Personel Yemekhanesi           

Bahçelievler YerleĢkesi Yemekhaneleri (ġehir Merkezi) 
a-Öğrenci Yemekhanesi 
b-Personel Yemekhanesi 

Karacasu YerleĢkesi yemekhanesi (G.Antep Yolu Üzeri 10.km.)    
Tıp Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi (ġehir Merkezi) 
Elbistan Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi (Elbistan Ġlçesinde) 
Andırın Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi (Andırın Ġlçesinde) 
Göksun Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi (Göksun Ġlçesinde) 
AfĢin Meslek Yüksek Okulu Yemekhanesi (AfĢin Ġlçesinde) 
Türkoğlu Meslek Yüksekokulu  

 
Üniversitemiz AvĢar YerleĢkesinde bulunan 7 adet kantinin;  
1-Fen Edebiyat Fakültesi Kantini,  
2-Eğitim Fakültesi Kantini 
3-Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Kantini 
4-Ziraat Fakültesi Kantini 
5-Orman Fakültesi 
6-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kantini 
7-Güzel Sanatlar Fakültesi Kantini 
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 Karacasu Kampüsündeki Teknik Bina 1 adet, Sosyal Proğramlar  Orta Bina 1 adet, 
Pazarcık MYO 1 adet,  Tıp Fakültesi Dekanlık 1 adet, Tıp Fakültesi Poliklinik 1 adet, Hanifi 
Öksüz Kalp Hastanesi 1 adet, Bahçelievler Kampüsünde Sağlık Yüksekokulunda bulunan 1 
adet, AfĢin MYO 1 adet, Elbistan MYO 1 adet, Göksun MYO 1 adet, kantinimiz mevcut olup, 
tümü özel firmalar tarafından iĢletilmektedir. 
 

Üniversitemiz öğrencilerinin boĢ zamanlarını değerlendirme ve sosyal, kültürel ve 
sportif geliĢimlerini sağlamak amacıyla aĢağıdaki tesislerimiz mevcuttur. 
 

Spor Tesislerimiz; 
Kapalı Spor Salonu  (3 adet) (AvĢar, Bahçelievler, Karacasu YerleĢkelerinde) 
Futbol Sahası (2 adet) (AvĢar, Karacasu YerleĢkesi) 
Basketbol Sahası (4 adet) 
Voleybol Sahası  (4 adet) 
Halı Saha (3 adet) (AvĢar 2 Karacasu 1) 
Tenis Kortu(6 adet) (Atatürk Kültür Merkezinde) 
Aletli Jimnastik (Fitnes) (1 adet) (AvĢar  YerleĢkesi Kapalı Spor Salonunda) 
Halk Oyunları ÇalıĢma Salonu  (1 adet) (Atatürk Kültür Merkezinde) 
Bale Salonu(1 adet) (Atatürk Kültür Merkezinde) 
Konferans Salonu (2 adet) (AvĢar YerleĢkesi) 

 
 

Beslenme Hizmetlerinin yürütülmesinde; 
 

2012 yılında hizmet birimlerimizde temizlik hizmetlerinde görev yapacak 24 iĢçi ile 
temizlik hizmetleri Özel Firmalara ihale edilmiĢtir. 53 iĢçiyle Üniversitemiz yemekhanelerinde 
yemek hizmetlerinde görev yapmak üzere iĢçi alımı ihalesi yapılmıĢ olup, Ayrıca gıda 
malzemeleri ihaleside yapılarak, Özel Firmalardan malzeme alımları yapılmaktadır.  
AvĢar YerleĢkesi Merkez Kafeterya mutfağında piĢen yemekler her gün yemek saatinden önce 
Karacasu YerleĢkesi, Tıp Fakültesi ve Bahçelievler YerleĢkesinde bulunan yemekhanelere 
hizmet araçlarıyla taĢınarak öğrencilerimize ulaĢtırılmaktadır.  

Yemek Hizmetleri merkez yerleĢkeler dıĢında Elbistan, AfĢin, Göksun ve Andırın 
Meslek Yüksekokullarının yemekleri kendi mutfaklarında hazırlanarak personel ve 
öğrencilerimize sunulmaktadır. 

Andırın Meslek Yüksekokulu yeni binaya taĢındığından bu binada yeni bir mutfak 
kurulmuĢ ve hizmete açılmıĢtır. 

2012 yılında Merkezde ve Ġlçe Meslek Yüksekokullarında toplam:  551.171 öğrenci 
ve personele yemek çıkartılmıĢtır. 

AvĢar YerleĢkesinde öğrenci, akademik idari personele ayrı ayrı yemekhanelerde 
beslenme hizmeti verilmekte olup ayrıca, yine AvĢar Kampüsünde akademik, idari personel 
ve öğrencilerimizin beslenme hizmetleri kapsamında 1 adet alakart yemekhanesinde ızgara 
çeĢitleri ile hizmet verilmektedir. 

    
Barınma Hizmetlerinin yürütülmesinde, KahramanmaraĢ Merkezde;  

-Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı (Karacasu YerleĢkesinde 1632 kiĢi) 
-Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı (Ġstiklal Öğrenci Yurdu 540 kiĢi kız) 
-Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı (Ġstiklal Öğrenci Yurdu 240 kiĢi erkek) 

 
Ayrıca AvĢar YerleĢkesinde 1000 öğrenci kapasiteli yurt yapımı Kredi ve Yurtlar 

Kurumu tarafından yapılmakta olup, 2013 yılında hizmete sokulacağı tahmin edilmektedir. 
AfĢin Ġlçesinde: 

-Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı (180 kiĢi) 
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Göksun Ġlçesinde; 
- Üniversitemize bağlı (200 kiĢi erkek) 
- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı (350 kiĢi kız) 

Elbistan Ġlçesinde; 
- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı (720 kiĢi) barınmaktadır. 

 
Ayrıca Andırın Ġlçesinde yurt yapılması için T.C.Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumuna yazı ile talepte bulunulmuĢtur.  
 

 
Kültür Hizmetlerinin yürütülmesinde;  
Geleceğe yönelik olarak Kültürel faaliyetlerin geliĢtirilmesi, halk oyunları, 

konferanslar, bahar etkinlikleri vs. yönünde çalıĢmalarımız devam etmektedir. Bu nedenle, 
Müzik ve Halk Oyunlarında öğretim elemanlarının sayılarının artırılarak, daha çok öğrenciye 
ulaĢabilmek ve etkinliklere katılımlarını sağlamaktır. Zira öğrenci ve personelin kültürel ve 
sanatsal yönden ruh ve bedensel geliĢimlerinde yardımcı olmak görevlerimiz arasındadır. 
Böylece öğrenci ve personelin sanatsal yönden sağlıklı ortamlardan yararlanacağı 
düĢüncesindeyiz. 

Bu kapsamda Kültürel faaliyetler de 2012 eğitim öğretim yılında; konferans, panel, 
açık oturum, sempozyum, tiyatro gösterisi, halk oyunları, sinevizyon sunumu, bahar etkinliği, 
mezuniyet töreni vb. 165 tane etkinlik sergilenmiĢtir.  

2011-2012 eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencilerimiz için, 2012 yılı Mayıs 22-23 
tarihlerinde 11. Bahar Etkinlikleri düzenlenmiĢ olup, bu etkinliklerde 22 Mayıs 2012 tarihinde 
Kubat, 23 Mayıs 2012 tarihinde Manga konserleri gerçekleĢtirilmiĢtir.      
      

Spor Hizmetlerinin yürütülmesinde;  
AvĢar YerleĢkesinde bulunan Atatürk Kültür ve Spor Merkezinden öğrencilerimizin 

kültürel faaliyetlerden yararlanmaları sağlanmaktadır. Bu kompleks içerisinde kültürel çalıĢma 
odaları mevcuttur. 

Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerini gerçekleĢtirebilmeleri için mekanlar 
oluĢturmak, spor salonunun hazırlanması, ilgili branĢlarda saha-salonların organizasyonunun 
yapılması, Üniversitemiz öğrenci spor takımlarının spor malzemeleri satın alınarak 
karĢılanmaktadır. 

Geleceğe yönelik olarak, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanlarıyla iĢ 
birliği içerisinde; öğrencilerimizin sportif alanlarda geliĢimlerinin ve faaliyetlerinin 
yürütülebilmesi için tüm yerleĢkelerdeki sportif alanlardan ve Ġlçelerde bulunan sportif 
alanlardan yararlandırılması sağlanmaktadır. Sportif malzeme ihtiyaçları karĢılanmaktadır. 
Bunların yanında öğrencilerimizin diğer üniversitelerle iletiĢiminin sağlanmasında, sportif 
karĢılaĢmalara örneğin, treaking, güreĢ, masa tenisi, okçuluk vs. müsabakalara gönderilmesi 
sağlanmaktadır. Ayrıca merkez kampüslerde ve ilçelerimizde de sportif alanların ileriki 
dönemlerde yapılması planlanmaktadır.  
 

Diğer Sosyal Faaliyetlerin yürütülmesinde; 
Üniversitemiz senatosunun 12.09.2012 tarih ve 2012/31 sayılı oturumunda alınan 10 

nolu kararı gereği; 2012 yılı içinde 150 öğrenciye Kılık kıyafet yardımı, 500 öğrenciye 
beslenme yardımı ve 75 öğrenciye ise Üniversitemiz Akademik ve Ġdari Birimlerinde part-time 
( kısmı zamanlı ) olarak çalıĢma imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca Yükseköğretim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemize tahsis edilen nakit bursu, 
Üniversitemiz Fakülte Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrenci 
adetlerine göre kontenjan dağılımları yapılmıĢ olup 339 öğrenciye burs verilmiĢtir. 

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerimizin 
sosyal ve kültürel geliĢimlerinin sağlanmasında, sportif faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 
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Öğrenci Toplulukları Yönetim Birimi BaĢkanlığı bünyesinde kurulan 43 adet topluluğa üye olan 
öğrencilerimizin sosyal faaliyetleri ile kültürel faaliyetleri, Üniversiteler arası düzenlenen 
etkinlik ve faaliyetlere katılımlarının sağlanması amacıyla yurt içi görevlendirmelerinde yolluk 
ve yevmiyeleri karĢılanmaktadır.  

Yükseköğrenim Kurumları BaĢkanlığının 25.01.2011 tarih ve 199/506 sayılı yazısına 
istinaden, 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon Yönetmeliği doğrultusunda, 
Rektör Yardımcısı BaĢkanlığında, Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanı, Tıp Fakültesinden 
Psikiyatris, Tıp Fakültesinden Ortapedist, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinden ve Beden 
Eğitimi ve Spor Yükseokulundan birer öğretim görevlisi olmak ü,zere toplam 6 kiĢiden oluĢan 
Özürlü Öğrenci Birimi, Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı bünyesinde yeniden 
düzenlenmiĢtir. 

Anılan yönetmelik doğrultusunda Üniversitemizde öğrenim görecek veya gören 
öğrencilerimizin kayıt iĢlemleri sırasında özürlü öğrencilere öncelik tanınarak kayıt iĢlemleri 
yapılmıĢtır. Eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma sosyal vb. alanlardaki ihtiyaçlarının 
tespiti ve giderilmesi noktasında, akademik birim temsilcileri belirlenmiĢ, öğrencilerimizin 
talep ve Ģikayetleri temsilciler bazında kayda alınarak özürlü öğrenci birimi tarafından 
değerlendirildikten sonra, giderilmesi noktasında akademik ve idari birimler ile ortak adımlar 
atılarak çözüm yollarına gidilmiĢtir. 

Karacasu kampüsümüzdeki sosyal tesislerde bina giriĢine engelli rampası ve engelli 
park alanı kullanıĢlı hale getirilerek 1 oda tamamen ( yatak, banyo, lavabo ) engellilere 
uyumlu hale getirilmiĢtir 

Üniversitemiz kampüslerinin bina ve açık alan ulaĢılabilirlik raporları hazırlanarak; 
Y.Ġ.T.D.BaĢkanlığının özürlülerle ilgili fiziki mekanlarda yapılması gereken uygunluk projesi 
kapsamında hazırlanmıĢ olan 2013 H 030140 nolu proje ile 5378 sayılı özürlüler kanunu ve 
imar mevzuatı gereği yapılı çevrelerde ulaĢılabilirliğin sağlanması için muhtelif iĢ ve iĢler adı 
altında bulunan büyük onarım projesinin ihale sürecinin baĢlatılabilinmesi için Kalkınma 
Bakanlığından yedek ödenek ve/veya yatırımları hızlandırma ödeneğinden KDV dahil 
4.364.853,58 Türk Lirası ödenek temini ile ilgili Bakanlıkla ivedi olarak görüĢmelerin yapılması 
hususunda gerekli iĢlemler baĢlatılmıĢtır. 

 
KreĢ ve Anaokulu Hizmetleri; 
Üniversitemizin Ģehir merkezindeki Bahçelievler yerleĢkesi içinde bulunan ve 

Rektörlüğümüzün 12.10.2005 tarih ve 2005/28 sayılı oturumunda alınan 17 nolu Yönetim 
Kurulu Kararı gereği,”KSÜ.KreĢ ve Anaokulu Uygulama Yönergesi” yürürlüğe girmiĢ olup, 
Üniversitemiz Akademik ve Ġdari personelin çocuklarına yönelik olarak Anaokulu ve KreĢte 
06.02.2006 tarihi itibarı ile faaliyete baĢlanılmıĢtır.Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 
29.08.2012 tarih ve 2012/29 sayılı toplantısında alınan kararı gereği 2012 yılında KreĢ ve 
Anaokulunda alınan eğitimin karĢılığı tam gün için, 250,00 TL yarım gün için 175,00 TL ücret 
alınmaktadır.KreĢ ve Anaokulunda yarım gün olarak  6 kiĢi, tam gün olarak 12 kiĢi toplamda 
18 kiĢiye hizmet verilmektedir. 

KreĢ ve Anaokulu Uygulama Yönergesi doğrultusunda, birimimize müracat eden 
akademik ve idari personellerimizin çocuklarından yaĢ gruplarına göre sınıflar oluĢturularak 
okul öncesi eğitimi ve çocuk geliĢimi alanlarından mezun SKS Dai. BaĢkanlığı bünyesinde 
kadrolu olarak görev yapan 3 (üç) idari  personelimiz  tarafından eğitim verilmektedir.  

Anaokulu ve KreĢte okul öncesi eğitimi alan çocuklarımızın yaĢ gruplarına göre 
günlük ihtiyaç duyabilecekleri kalorinin karĢılanması açısından, sabah kahvaltısı, ara öğün 
öğle yemeği ve ikindi ara öğünden oluĢan yemek menüleri mevsim normlarına göre aylık 
olarak hazırlanmıĢ büyüme çağında olan çocuklarımızın beslenmelerine önem verilmiĢtir. 

2011-2012 eğitim-öğretim dönemi içerisinde bir yandan okul öncesi eğitimi alırken 
diğer yandan da el becerilerini geliĢtirmeleri, kültürel-sanatsal faaliyetlerde bulunmaları adına 
sergi, gösteri ve gezilerden oluĢan etkinlikler düzenlenmiĢtir.  
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YAPIM ĠġLERĠ 

 
a- Merkez AvĢar Kampus Alanının KamulaĢtırılması; 1993 yılından beri devam 

etmekte olup 2012 yılı sonu itibariyle toplam olarak 2612 dekar arazi kamulaĢtırılmıĢ, ayrıca 
167 dekar tahsislidir. Yıllara sari olarak kamulaĢtırma programımızda 13000 dönüm alanın 
kamulaĢtırılması planlanmıĢtır.  

b- Devam Eden ĠnĢaatların Son Durumları; 

        
1- Üniversite AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi ĠnĢaatı;  

Proje No :  1997I000840 

Proje Tutarı  : 178.785.000TL 

Karakteristik  : ĠnĢaat + Donanım (400 Yatak) + Çev. Düz.  

ĠĢin BaĢlama BitiĢ Tarihi  : 1997-2013 

Ġhale Yılı   : 2010 

2011 Yılı Sonu Ġtibariyle Harcanan  : 123.916.000 TL 

2012 Yılı Ödeneği  : 27.000.000 TL 

Fiziki GerçekleĢme  : % 84 

 
AvĢar yerleĢkesinde bulunan 400 yataklı, 98.562 m²‟lik hastane inĢaatımıza 1997 

yılında programa alınmıĢ, 2001 yılında temeli atılmıĢtır. Ödeneklerin kısıtlı olması nedeniyle 
ancak bu güne kadar % 80 fiziki gerçekleĢtirilme sağlanabilmiĢtir. ĠnĢaat 5 adet poliklinik 
bloku (5 kat) ile yatakhane 7 blok (9 kat) G1 blok konferans salonu ve idare blokundan (5,5 
kat)‟dan oluĢmaktadır. Bütün blokların Betonarme karkas imalatları, dıĢ cephe kaplamaları, 
teras çatı imalatları tamamlanmıĢtır. Yatakhane bloklarının data ve jeneratör sistemi hariç 
tüm imalatlar tamamlanmıĢtır. Poliklinik blokları,  G1, G2 ve idare bloğu katlarında saten alçı, 
boya imalatları iĢleri devam etmektedir. Blokların mekanik tesisat ve elektrik tesisat yapıları 
kısmen yapılmıĢtır, asansörlerin montajları tamamlanmıĢtır. G1 bloğu ile giriĢ çelik çatı 
imalatları tamamlanmıĢ olup çatı cephe kaplaması imalatları devam etmektedir.  
 

2- Kampus Altyapısı ĠnĢaatı ; 
Proje No : 1994H031770 

Proje Tutarı : 56.000.000 TL 

Karakteristik    : Yol,Su,Elek.,Kan,Çev.Düz.,Trafo,Isı Mrk.D.Gaz. 

ĠĢin BaĢlama BitiĢ Tarihi : 1994-2014 

Ġhale Yılı : 2010 

2011 Yılı Sonu Ġtibariyle Harcanan : 48.988.000 TL 

2012 Yılı Ödeneği : 1.900.000 TL 

Fiziki GerçekleĢme : % 91 

 

Altyapı; Yol, su, kanalizasyon, trafo, ısı santrali, arıtma tesisi, tesisat iletim galerileri 
ve çevre düzenleme iĢlerinden oluĢmaktadır. Merkez AvĢar yerleĢkesi ve diğer yerleĢkeler için 
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bir bütünlük arzetmektedir.  Altyapı kapsamında bu güne kadar su kuyuları, isale hattı, 100 
ve 2000 m3 su depoları,  

trafo binaları, ısı santrali, AvĢar kampusu çevre çiti, Ģu an kullanılmakta olan binalara ait 
ulaĢım yolları ve tesisat galeriler, taĢıt iĢletme garajı ve çevre düzenlemesi, nizamiye 
imalatları ve kısmi olarak çevre düzenlemeleri tamamlanmıĢtır. Son proje kapsamında AvĢar 
kampusunda sera, Ziraat Fakültesi ve nizamiye çevre düzenleme ile ulaĢım yolları, AvĢar 
kampusunda, sulama havuzu, zirai araçlar garajı garaj ve çevre düzenlemesi, Karacasu 
kampusunda çevre düzenleme iĢleri, Bahçelievler kampusunda ve Tıp Fakültesinde doğalgaz 
dönüĢüm iĢleri imalat çalıĢmaları bitirilmiĢtir. 

 

3-Derslik ve Merkezi Birimler ĠnĢaatı ; 

Proje No : 2009H031490 

Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler  

Karakteristiği : ĠnĢaat (4800 m2) + Donanım Fen Edb.Fak. 
(18200 m2) ĠnĢ Müh.(6000) Pazarcık MYO 2625m2) : ĠnĢ Müh.(6000) Pazarcık MYO 
2625 m2) 

ĠĢin BaĢlama BitiĢ Yılı : 2009-2014 

Proje Tutarı : 28.371.000 TL. 

Ġhale Yılı : 2009 

2011 Yılı Sonu Ġtibariyle Harcanan  : 9.670.000 TL 

2012 Yılı Ödeneği : 6.698.000 TL 

Fiziki GerçekleĢme : %58 

 

Fen Edebiyat Fakültesi ek binası inĢaatı C-H-F bloklardan meydana gelmektedir. C ve 
H derslik blokları, F Ġdare bloku olarak projelendirilmiĢtir. Tüm blokların betonarme karkas 
imalatları tamamlanmıĢ olup, duvarlar, duvar kaplamaları, sıva, döĢeme kaplamaları, makine 
ve elektrik tesisat imalatları devam etmektedir. 

Bu kapsamdaki Mühendislik Mimarlık Fakültesi ihalesi yapılmıĢ olup ihale sonucu 
kesinleĢmemiĢtir. Ġhale sonucu kesinleĢtiği takdirde iĢ programı doğrultusunda çalıĢmalara 
baĢlanılacaktır. 

 

4-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ĠnĢaatı; 

Proje No : 1994HO50150 

Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) 

Karakteristiği : ĠnĢ.(1500 Sey.Spor Sal.+Trib.+Atl.Pisti+ 
Fut.Sah.) 

ĠĢin BaĢlama BitiĢ Yılı : 1994-2013 

Proje Tutarı : 26.400.000 TL 

Ġhale Yılı : 2009 

2011 Yılı Sonu Ġtibariyle Harcanan : 18.500.000 TL 

2012 Yılı Harcaması : 7.900.000 TL 
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Fiziki GerçekleĢme : %100 

 

A) Karacasu Kampusu Kapalı Spor Salonu; Kapalı spor salonu 3000 m2 kapalı alan 
ve 1000 kiĢilik olarak projelendirilmiĢtir. Kapalı spor salonu çevre düzenlemesiyle beraber 
tamamlanarak Karacasu kampusunda öğrencilerimiz hizmetine sunulmuĢtur. Yine aynı 
kampusta sentetik çim futbol saha öğrencilerimize hizmet vermektedir.  

B) AvĢar kampusu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; AvĢar kampusundaki Açık ve Kapalı 
Spor Tesislerinde 2 adet sentetik çim futbol, 6 adet tenis (4‟ü akrilik kaplamalı, 2‟si sentetik 
çim kaplamalı), akrilik kaplamalı 2 adet voleybol, 2 adet basketbol sahaları, 4500 m2 kapalı 
alanda öğrenci sosyal ve kültürel etkinlik merkezi (çok amaçlı salonlar, fitness, bale cafe, halk 
oyunları salonu, soyunma ve duĢ grup odalarından mevcuttur.) çevre düzenlemesi (pergole 
alanları, yürüyüĢ ve yaya yolları, otopark, seyir ve yeĢil alanlardan mevcuttur.) 2000 kiĢilik 
amfi tiyatro öğrencilerimizin hizmetine açılmıĢtır. 

Açık ve kapalı spor tesisleri ikmal inĢaatı bünyesinde 1500 kiĢilik kapalı spor salonu 
tribün, futbol sahası ve çevre düzenleme iĢleri bulunmaktadır.1500 kiĢilik kapalı spor salonu 
ve tribün kısımları inĢaat, elektrik ve mekanik tesisat iĢleri tamamlanmıĢ olup, çevre 
düzenleme iĢleri kısmen tamamlanarak 2012 yılı sonu itibariyle hizmete açılmıĢtır. Tribün altı 
mekânları derslik ve ofis olarak düzenlenerek Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun 
hizmetine verilmiĢtir. 

 
Bina Büyük Onarım ĠĢleri ; 

1) Kütüphane ve Fen Edebiyat Fakültesi kısmi soğutma tesisatı yapım iĢi  
2) Ziraat Fakültesi çevre düzenleme iĢi 
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2 – Performans Sonuçları Tablosu 

 

EK:4 
Performans Hedefi Ġzleme ve Değerlendirme (PHĠD) Formu 

          

Yıl/Dönem 2012 

Ġdare Adı 38.51 - KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ  

Performans Hedefi  1/Eğitim-Öğretim ve Sosyal Faaliyetlerin Yürütüldüğü Mekanların ĠyileĢtirilmesi 

          

          

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef  

(a) 

Yılsonu 
GerçekleĢme 

Tahmini  
(b) 

GerçekleĢme 

GerçekleĢme 
Durumu I. Üç  

Aylık 
II. Üç 
Aylık 

III. 
Üç 

Aylık 

IV. 
Üç 

Aylık 

Kümülatif 
(c)  

1 

Yapım aĢamasında olan 
binaların tamamlanma 
oranları/Yüzde 25,00 26    26 26 BaĢarılı 

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

          

D
e
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e
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e

n
d
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m

e
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EK:4 
Performans Hedefi Ġzleme ve Değerlendirme (PHĠD) Formu 

          

Yıl/Dönem 2012 

Ġdare Adı 38.51 - KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ  

Performans Hedefi  
2/Eğitim Öğretimi ÇağdaĢ Normlara Uygun Bir ġekilde GeliĢtirerek Öğrencilere En Etkili Öğretim 
Yöntemlerinin Sunulması 

          

          

Sıra 
Performans 
Göstergeleri 

Hedef  
(a) 

Yılsonu 
GerçekleĢme 

Tahmini  
(b) 

GerçekleĢme 

GerçekleĢme 
Durumu I. Üç  

Aylık 

II. 
Üç 

Aylık 

III. Üç 
Aylık 

IV. Üç 
Aylık 

Kümülatif 
(c)  

1 Öğrenci sayısı/Adet 21.000 22.575 19.425 0 3.150 0 22.575 BaĢarılı 

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

          

D
e

ğ
e

rl
e

n
d

ir
m

e
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EK:4 
Performans Hedefi Ġzleme ve Değerlendirme (PHĠD) Formu 

          

Yıl/Dönem 2012 

Ġdare Adı 38.51 - KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ  

Performans Hedefi  3/Eğitim Araç-Gereç ve Laboratuar Donanımının ĠyileĢtirilmesi 

          

          

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef  

(a) 

Yılsonu 
GerçekleĢme 

Tahmini  
(b) 

GerçekleĢme 

GerçekleĢme 
Durumu I. Üç  

Aylık 
II. Üç 
Aylık 

III. 
Üç 

Aylık 

IV. Üç 
Aylık 

Kümülatif 
(c)  

1 

Eğitim araç-gereç ve alınan 
labaratuar donanımları 
sayısı/Adet 275 320 50 60 100 110 320 BaĢarılı 

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

          

D
e

ğ
e

rl
e

n
d

ir
m

e
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EK:4 
Performans Hedefi Ġzleme ve Değerlendirme (PHĠD) Formu 

          

Yıl/Dönem 2012 

Ġdare Adı 38.51 - KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ  

Performans Hedefi  4/Kütüphanelerde Eğitim Kalitesini Artırıcı Bilimsel ve Teknolojik Altyapının GeliĢtirilmesi 

          

          

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef  

(a) 

Yılsonu 
GerçekleĢme 

Tahmini  
(b) 

GerçekleĢme 

GerçekleĢme 
Durumu I. Üç  

Aylık 

II. 
Üç 

Aylık 

III. 
Üç 

Aylık 

IV. Üç 
Aylık 

Kümülatif 
(c)  

1 
Kütüphanelerde bulunan 
yayın sayısı/Adet 48.000 53.000 45.000 2.000 2.500 4.000 53.500 BaĢarılı 

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   
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EK:4 
Performans Hedefi Ġzleme ve Değerlendirme (PHĠD) Formu 

          

Yıl/Dönem 2012 

Ġdare Adı 38.51 - KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ  

Performans Hedefi  5/AraĢtırma Projelerinin GeliĢtirilmesi 

          

          

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef  

(a) 

Yılsonu 
GerçekleĢme 

Tahmini  
(b) 

GerçekleĢme 

GerçekleĢme 
Durumu I. Üç  

Aylık 
II. Üç 
Aylık 

III. 
Üç 

Aylık 

IV. Üç 
Aylık 

Kümülatif 
(c)  

1 
Desteklenen araĢtırma projeleri 
sayısı/Adet 100 100 28 25 37 12 102 BaĢarılı 

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   
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EK:5 
Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu 

      

Ġdare Adı 38.51 - KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ  

   

      

P
e

rf
o

rm
a

n
s
 H

e
d

e
fi

 

P
e

rf
o

rm
a

n
s
 G

ö
s
te

rg
e
s
i 

Açıklama 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

Yılsonu 
GerçekleĢme 

Düzeyi 

GerçekleĢme 
Durumu 

1   
Eğitim-Öğretim ve Sosyal Faaliyetlerin Yürütüldüğü Mekanların 
ĠyileĢtirilmesi 

      

  1 Yapım aĢamasında olan binaların tamamlanma oranları/Yüzde 25 26  BaĢarılı 

2   
Eğitim Öğretimi ÇağdaĢ Normlara Uygun Bir ġekilde GeliĢtirerek 
Öğrencilere En Etkili Öğretim Yöntemlerinin Sunulması 

      

  2 Öğrenci sayısı/Adet 21.000 22.575 BaĢarılı 

3   Eğitim Araç-Gereç ve Laboratuar Donanımının ĠyileĢtirilmesi       

  3 Eğitim araç-gereç ve alınan labaratuar donanımları sayısı/Adet 275 320 BaĢarılı 

4   
Kütüphanelerde Eğitim Kalitesini Artırıcı Bilimsel ve Teknolojik 
Altyapının GeliĢtirilmesi 

      

  4 Kütüphanelerde bulunan yayın sayısı/Adet 48.000,00 53.500 BaĢarılı 

5   AraĢtırma Projelerinin GeliĢtirilmesi       

  5 Desteklenen araĢtırma projeleri sayısı/Adet 100 102 BaĢarılı 

 
 

3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi olarak 5018 sayılı kanunla getirilen yeni 

kamu mali yönetimi anlayıĢı idaremizde uygulamaya konulmuĢtur. Üniversitemizin planlı 
hizmet sunumu, politika geliĢtirme, belirlenen politikaları somut iĢ programlarına ve bütçelere 
dayandırma, uygulamayı etkin bir Ģekilde izleme ve değerlendirmeye yönelik olarak 2008-
2012 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlanmıĢtır. 2009, 2010, 2011 ve 2012 yılı bütçeleri 
performans esaslı bütçeleme tekniği ile hazırlanmıĢ ve uygulamaya konulmuĢtur. Uygulamaya 
konulan 2012 yılı performans program baĢarıyla uygulanmıĢ ve üniversitemizin faaliyetlerine 
değer katmıĢtır.  
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4 - Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 
 

Performans bilgi sistemi; performans sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan 
verilerin elde edildiği kaynaklar bütünüdür. Performans göstergeleri belirlenirken 
performansın değerlendirilmesinde kullanılacak verilerin elde edilmesi ucuz ve güvenilir veriler 
olması esastır. Üniversitemizin 2011 yılı performans programında belirlenen performans 
göstergelerinin değerlendirilmesinde kullanılan veriler düĢük maliyetle elde edilebilen ve 
belgelere dayalı veriler olduğu için güvenilirliği yüksek olan bilgilerdir. Üniversitemizin 
Performans göstergelerinin değerlendirildiği veriler öğrenci otomasyon programları, personel 
otomasyon programları, e-bütçe, say200i ve SGB.Net gibi resmi sistemlerden üretilen 
verilerdir. Elde edilmesi ucuz, kolay ve hızlıdır. 

 
 
IV - KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 
A – Üstünlükler 
 
 GeliĢime açık, güçlü ve istikrarlı bir üniversite yönetiminin mevcut olması, 
 Sürekli kurumsal geliĢme isteğinin olması, 
 Üst yönetimin bilimsel araĢtırma ve projeleri olanaklar ölçüsünde teĢvik etmesi, 

 Üniversitede iĢ dünyası ile iyi iliĢkilere sahip öğretim üyelerinin var olması, 

 DeğiĢimi yönetebilecek genç bir kadronun bulunması,  

 Öğretim elemanları arasında kiĢisel iliĢkilerin güçlü olması, iletiĢimin ve ortak 
akademik çalıĢmaların yüksek düzeyde olması, 

 DeğiĢik ekollerden yurt içi ve yurt dıĢında eğitim almıĢ akademisyenlere sahip 
olunması, 

 Akademik kadrosunun genç, dinamik, deneyimli, idealist, yeniliklere açık olması, 

 Öğretim elamanlarının ve idari personelin kurum içinde sorumluluk, sadakat, 
samimiyet ve uyumlu çalıĢma duygularının geliĢmiĢ olması, 

 AraĢtırmacı kimliği ön plana çıkmıĢ öğretim üyelerinin çoğunlukta bulunması ve 
bu araĢtırmacıların ortak çalıĢma prensibini benimsemiĢ olmaları, 

 Akademik ve bireysel özgürlüğün bulunması, 

 AraĢtırma ve altyapı olanaklarını iyileĢtirmeye yönelik projeler yürütülmesi 
(TÜBĠTAK, DPT, KSÜ AraĢtırma Projeleri vb projeler), 

 Ulusal ve uluslararası bilimsel proje ve yayın çalıĢmalarına sahip olması, 

 YurtdıĢından üniversitelerle (SUNY-New York, University of Idaho-ABD, 
University of Toronto-KANADA, Utsunomia University-Japonya, BOKU- 
Avusturya vb.) bilimsel anlaĢmaların olması ve iyi iliĢkilerin varlığı,  

 AvĢar YerleĢkesi‟ne geçiĢ ile birlikte giderek güçlenen fiziksel altyapı,  

 Bilgiye eriĢim için yeterli alt yapının olması, 

 Derslerin çoğunun teknolojik alt yapısı tamamlanmıĢ Internet bağlantısı olan 
“Akıllı Sınıflarda” yürütülmesi, 

 Yeni yerleĢke ile birlikte sağlanan fiziki olanakların ve teknik donanımın iyi ve 
yeterli olması, 

 Yeni yerleĢke alanının çalıĢanları performansını yükseltecek özellikler taĢıması, 

 Yönetimin bilgisayarlaĢma konusundaki atılım ve cesaretinin olması ve eğitim-
öğretimde daha kaliteli yapılandırmanın bulunması, 



KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi  
2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu  

 

  81 

 Üniversitede 24 saat internet bağlantısının bulunması, öğrencilerin bütün 
iĢlemlerini otomasyon programından yapabilmeleri, 

 Öğrencilerin kendi not ve ders kayıtlarını internet ortamında takip edebilmesi, 

 Yakın gelecekte bitirilmesi düĢünülen yeni yerleĢke alanında fiziki olanakların ve 
çalıĢma ortamının daha da iyileĢecek olması, 

 Dünya Bankası destekli atölye ve laboratuvarların var olması, 

 Farklı uzmanlık alanlarında Yüksek Lisans programlarının bulunması, 

 Öğretim elemanlarının öğrencilerle yakın diyalog içinde olmaları ve bu durumun 
öğrencilerin yetiĢmesine olumlu katkısının olması, 

 Eğitim ve öğretimde sürekli kalite arayıĢının var olması, 

 Öğrenci topluluklarımızın aktif olması, 

 Erasmus öğrenci-öğretim elemanı değiĢim programlarının etkinleĢtirilmiĢ olması 
ve katılımın giderek artması, 

 Üniversitede yeni baĢlamıĢ olan Ġngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin 
geliĢmesinin ve üniversite programlarında yaygınlaĢmasının tüm üniversite 
birimleri tarafından destek bulması, 

 Ġnsan iliĢkilerinde sevgi, saygı, içtenliğin egemen olması, 
 Diğer araĢtırma kuruluĢları ve üniversitelerle iĢbirliğine açık olunması. 

 
 
B -  Zayıflıklar 

 
 KurumsallaĢmadaki eksikliklerin tam olarak giderilememesi, 
 Tanıtımın eksikliği nedeniyle üniversitenin ve Ģehrin imajının iyi algılanamaması, 

 KahramanmaraĢ Ģehrinin büyük illere coğrafi uzaklığının olması, 

 KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi kültürünün henüz oluĢmakta olması, 

 Kimlik, ait olma duygusunun henüz pekiĢtirilememiĢ olması, 

 KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi‟nin ÖSS tercih diliminde alt sıralarda 
bulunması, 

 Avrupa Birliği olanaklarının yeterince kullanılamaması, 

 Lisans Programlarında, seçmeli ders uygulamasının derslik yetersizliği nedeniyle 
etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilememesi,  

 Birçok bölümde yabancı dil hazırlık sınıfının bulunmaması, ikinci yabancı dilin 
öğretilememesi, 

 Bazı akademik personel üzerindeki ders yükünün fazla olması, 

 Bazı özel alanlarda Akademik Personelin eksik olması,  

 Ġdari personel sayısının yeterli olmaması,  

 Üniversite bünyesinde araĢtırma görevlisi, uzman, tekniker gibi eleman alımında 
güçlüklerin yaĢanması, 

 Multi-disipliner çalıĢmaların az olması, 

 DıĢ finansal kaynak yaratılamaması, 

 Gelir yaratıcı programlara sahip olunmaması, 

 Bölümlere ait laboratuar, makine, teçhizat, araç ve gereçlerin yetersiz olması, 

 Bazı birimlerde fiziki yetersizliğin, bina sorununun olması, 

 Yeterli cihaz donanımına sahip Merkezi AraĢtırma Laboratuarına sahip 
olmaması, 
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 Merkez yerleĢkede Yurt Kur‟a bağlı bir öğrenci yurdunun bulunmaması, 24 saat 
yaĢayan bir yerleĢkenin olmaması, 

 Yüksekokullara öğrencilerin sınavsız geçiĢ yapmaları, 

 Meslek Yüksek Okullarında öğretim üyesi ve doktorasını yapmıĢ öğretim 
elemanının az olması, 

 Öğrencilerin düĢük ÖSS puanlarıyla gelmeleri, 

 Öğrencilerde ve mezunlarda ait olma duygusunun zayıf olması, 

 Mezunlarla iliĢkilerin yeterince kuvvetli olmaması, 

 Staj yapan öğrencilerin sigorta sorunlarının olması ve staj yerinde kontrol 
güçlüklerinin yaĢanması, 

 Sanayi ile yürütülebilecek Ar-Ge projelerinde beklenen düzeye ulaĢılamaması,  
 

 
C - Değerlendirme 

 
Kurumsal üstünlüklerimizi ve fırsatları iyi değerlendirerek zayıf yönlerimizi 

kapatmak ve tehditlerden en az etkilenilmesi planlanmaktadır. 
         

V - ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 
 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesinin çağdaĢ bir üniversite olmak yolunda 
yakaladığı ivmeyi devam ettirmek azim ve kararlılığındadır. Özellikle Üniversitemizin fiziki 
mekan eksikliklerinin giderilmesi büyük önem taĢımaktadır. Bu nedenle devam eden 
inĢaatlarımıza daha fazla kaynak aktarılarak biran önce bitirilmesi sağlanmalıdır. Daha kaliteli 
bir eğitim-öğretim hizmeti için akademik ve idari personel sayısının artırılması, Üniversitemizin 
Laboratuarlarına cihazlar, aletler ve araç gereçler alınması gereklidir. Bu nedenle 
Üniversitemiz bütçesi artırılmalı, araĢtırma geliĢtirme faaliyetlerine daha fazla destek verilmeli 
ve harcamalarda kolaylık sağlanmalıdır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi  
2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu  

 

  83 

Ek.1 :  Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 
 

 
 
 

MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI 
 
 

 
 Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 
 
 Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin 
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için 
düĢünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 
 
 Ġdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. KahramanmaraĢ-Nisan 2013 
                                                                                                                            
 
 

Cuma AY 
                                                                                    Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı 
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Ek.2: Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı 
 

 
 
 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 

 
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar 
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol 
sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.  
 
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim. KahramanmaraĢ/Nisan-2013 

 
                                                                                                                     
 

 Prof.Dr. Mehmet Fatih  KARAASLAN 
Rektör 

 
 
            


