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HARCAMA YETKiLisi suNu$u

Universitemizin yaklaqrk % 80 ni oluqturan Meslek Yuksekokullan en eskisi I976, enyenisi

2020 yil,nda agrlmrg 18 meslek ytiksekokulunu banndrrmaktadrr. Bu meslek ytiksekokullarr

igerisinde yer alan Aksu Mehmet Siireyya Demiraslan Meslek Ytksekokulu 2007 yrhnda

Isparta'ntn kugiik bir ilqesi olan Aksu' da agrlmrgtrr. Yiiksekokul 2007 yrhnda Su Uriinleri,

Organik Tanm ve Qevre Koruma Kontrol programlan ile egitime baqlamrq, 2012 yrhnda

Bankacrhk ve Sigortacrhk, insan Kaynaklan Ydnetimi ve Yerel Yonetimler programlan da

aktif hale getirilmiqtir.200T yrhnda 90 d[renci ile e[itime baqlayan,2013 yrhnda smavsrz gegiq

ddnemlerine rastlayan yrllarda Suana kadarki en ytiksek dlrenci saylsl olan 524 rakamma

ulagrlmrqtrr. O yrllardan sonra ofrenci sayrlan hrzla dtigiiqe gegerek 2020 yfiitiban ile yaklaqrk

342 kayfih olrenci mevcuttur. Bilginin ilretildi[i, geligtirildifi ve yayrldr[r bir alan olan

iiniversiteler, yaganan hrzh degigimlere ayak uydurabilmek igin dinamik ve yenilikgi olmak

durumundadtr. Ne yaztk ki ktiqtik bir ilgede olmarun dezavantajlarml yagayan Meslek

Yiiksekokulu zamanla kendini yenileyememigtir. 18 Mayrs 201S'de 7141 sayrh Kanun ile

kurulan Isparta Uygulamah Bilimler Universitesine, YOK tarafindan tarumlanan uygulamal

e[itim konsepti gergevesinde, Meslek Yiiksekokullanmrz ortak akrl bilinci ile iiniversitemizin

ve devletin her tiirlii kaynaklannr daha verimli kullanrldrfr yeniden yaprlandrrma gahqmalarrna

baqlamrgtrr. Bu kapsamda Meslek Ytiksek Okullarrmrzdaprogramkarmagasrnr ortadan kaldrrrp

belirledigimiz tematik alanlarda programlar agarak uzmanlagmayr hedefliyoruz. Sundu[umuz

Uygulamah E[itimle de, kendini sektrtrde mezun olmadan kanrtlayan devlet grkarlarmr her

geyin tizerinde tutan kaliteli elemanlar yetigtirmeyi amaghyoruz. Bu yolda ilerlerken Meslek

Yiiksekokulumuzun geligmesine ve faaliyetlerin gergeklegmesine katkr veren o[retim

elemanlartmrzave d,zveri ile gahqan idari personelimize tegekktir eder, saygrlar sunanm.

'"b#Ef9'*uou,u
SevaYBAHADIR KOCA



I. GENEL BILGILER

Aksu Mehmet Siireyya Demiraslan Meslek Yiiksekokulu; Siileyman Demirel Universitesi

Senatosunun24.05.2007 tarihve246 sayrh karan ile agrlmasl uygun g0rUlmiiq olup; Stileyman

Demirel Universitesi Senatosunun 19.07.2007 tarlhve250 sayrh karanna istinaden2007-2008

e[itim dgretim yrhnda faaliyetine baqlamrqtrr.l8 Mayrs 2018 tarih ve 30425 sayrh Resmi

Gazete'de yayrmlanarak yiiriirlt[e giren "Ytiksekogretim Kanunu ile Bazr Kanun Ve Kanun

Hiikmiinde Karamamelerde De[igiklik Yaprlmasrna Dair 7141 Numarah Kanun" ile Isparta'da

Isparta Uygulamah Bilimler Universitesi adryla yeni bir i.iniversite kurulmug ve Meslek

Yiiksekokulumuz Stileyman Demirel Universitesine ba[h iken ba[lantrlan deliqtirilerek

Isparta Uygulamah Bilimler Universitesi Rektdrliigiine baglanmrgtrr. Akademik kadrosunu

olugturarak yeni programlar agma ve bu programlan geligtirme gabasr iginde olan Meslek

Ytiksekokulu, kurulduSu ilk yrhnda Bitkisel ve Hayvansal Uretim Bclltimii altrnda Organik

Tanm Programt, Qevre Koruma Teknolojileri Bdliimii altrnda Qevre Koruma ve Kontrol

Programt, Su Uriinleri Boltimii altrnda Su Uriinleri Programr agrlmrqtrr. 2012-2013 Efitim-

Ofretim doneminden itibaren Finans-Bankacrhk ve Sigortacrhk Brjltimti altrnda Bankacrhk ve

Sigortacrhk Programt, Yonetim ve Organizasyon Boli.imti altrnda Yerel Ydnetimler ve insan

Kaynaklan Yonetimi Programlan ile birlikte program sayrsl 6'ya yiikselmiqtir. Aynr yrl

Ormancrhk B6li.imti, Biiro Hizmetleri ve Sekreterlik Bdltimti, Miilkiyet Koruma ve Giivenlik

Bdliimti ve Pazarlama ve Reklamcrhk Boliimii, 2018 yrhnda Hukuk Biiro Ydnetimi ve

Selaeterli[i Programr,2020 yrhnda Trbbi Doktimantasyon ve Sekreterlik program agrlmrgtr.

Birimimizde kayrth cilrenci saylsr 342 olup, kuruldulu 2007 yirndan itibaren 1509 d[renci

mezun olmuqtur. Meslek Yiiksekokulumuz 14 akademik personel, 3 idari personel, I teknik

personel, 4 stirekli iqgi ve 4 gtivenlik gcirevlisi sayrlan ile e[itim-d[retim hizmetine devam

etmektedir.

A) MISYON VE ViZYON

Misyon

Yiiksekokulumuzun bulundu[u y<irede sosyal, kiiltiirel ve bilimsel faaliyetlerle yrire halkrmn

ve ci[rencilerin siirekli geliqimini safilamak, kamu kaynaklarrnr en verimli qekilde

deferlendirerek mesleki yeterlilik ve duyarhh[a sahip, ara$tran, analitik ve eleqtirisel

dtigiinebilen, iletiqim becerileri geligmig, kendisiyle gevresiyle bangrk, yaprcr, kaliteli ve

nitelikli insan giictinii yetigtirmektir.

Vizyon

Atattirk ilkelerine ba$h, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, Ulke sorunlanna kayrtsrz



kalmayan, gevreye, dofaya deler veren, katrhmcr yonetim ve elitim sistemini benimseyen,

konusunda tam donantmlt sorumluluk sahibi, Ulkenin gelece[inin gekillendirilmesinde en son

teknolojileri dsrenen ve onlart iq dUnyasr ile ig birli[i yaparak geliqtirebilen, uygulayabilen

baqanh ve kaliteli ara eleman yetigtiren, yetiqtirdifi ve Urettili bilgi ile cirnek gd,sterilen, gahqanr

ve mezunu olmaktan onur duyulan bir e[itim kurumu olmaktrr.

B) YETKi, cOnEV VE SORUMLULUKLAR

Meslek Yiiksekokulu, tist dtizeyde uygulayrcr meslek elemanr yetigtiren yiiksekdgretim

kurumlandrr. iki yrl siireli e[itim verilmektedir. Mezun olma hakkr kazanandfrencilere, ba[h

bulundulu iiniversiteden on lisans derecesinde diploma verilir.

Meslek Yiiksekokulunun i.ist yoneticisi ve disiplin amiri Mtidiir' diir. Meslek

Yiiksekokulumuzda Dog. Dr. Seval BAHADIR KOCA 2547 sayir Ytiksekctgretim Kanununun

20. maddesi b fikrasr uyannca yetki ve sorumluluklanna ba[h kalarak gorevini stirdtirmektedir.

Miidiir Yardrmctltlr gdrevini 0gr. Grir. Nurittin ANKAN ve 0gr. Giir. Kemal GULAy

ytuiitmektedir.

Meslek Yiiksekokulunun Temel Giirevi; Gergek anlamda sektcirtin ihtiyacr olan ara kademe

teknik elemanlannrn 6lretimini gergekleqtirmektir.

Yiiksekokulun Organlan: Yi.iksekokullarrn organlan, ytiksekokul miidtirii, ytiksekokul

kurulu ve ytiksekokul yonetim kuruludur.

Yiiksekokul Miidiirii: Ytiksekokul miidtirii, iig yrl igin ilgili fakrilte dekarunm <inerisi [zerine

rektdr tarafindan atarur. Rektcirltile balh ytiksekokullarda bu atama do!rudan rektrjr tarafindan

yaprlrr. Siiresi biten mtidtir tekrar atanabilir.

Miidtiriin okulda gorevli ayhkh 6[retim elemanlan arasmdan tig yrl igin atayacafir en gok iki

yardtmctst bulunur. Miidtire vekdlet etme veya mtidiirlii[iin bogalmasr hallerinde yaprlacak

iglem, dekanlarda oldugu gibidir. Ytiksekokul mtidiirii, bu kanun ile dekanlara verilmis olan

gdrevleri yiiksekokul bakrmrndan yerine getirir.

Ytiksekokul Miidii riiniin Gii rev, Yetki ve So rumluluklan :

- Yiiksekokul kurullartna baqkanhk etmek, Yiiksekokul kurullannrn kararlannr

uygulamak ve Ytiksekokul birimleri arasrnda dtizenli gahgmayr sa[lamak,
- Her tilretim yrlt sonunda ve istendiginde Yiiksekokulun genel durumu ve igleyiqi

hakkrnda rektdre rapor vermek,

- Yiiksekokulun odenek ve kadro ihtiyaglanm gerekgesi ile birlikte rekt<irltifie bildirmek,

Yiiksekokul btitgesi ile ilgili oneriyi Ytiksekokul yonetim kurulunun gortigiinii de

aldrktan sonra rekt<irliiEe sunmak.



- Yiiksekokulun birimleri ve her diizeydeki personeli tizerinde genel gozetim ve denetim

gdrevini yapmak,

- Bu kanun ile kendisine verilen di[er gdrevleri yapmaktrr.

Ytiksekokul Mi.idtirii, Ytiksekokulun kaynaklarrnrn rasyonel bir qekilde kullanrlmasl ve

geligtirilmesinden, gerektifii zaman gUvenlik dnlemlerinin ahnmasmdan, dprencilere gerekli

sosyal hizmetlerin saflanmasrndan, bilimsel aragtrma ve yaylm faaliyetlerinin dtizenli bir

qekilde yi.initiilmesinden, btitiin faaliyetlerinin gdzetim ve denetiminin yaprlmasrndan, takip ve

kontrol edilmesinden, sonuglannrn almmasmdan ve raporlanmasmdan rektrjre karqr birinci

derecede sorumludur.

Yiiksekokul Kurulu: Mtidiinin bagkanhfirnda, mtidi.ir yardrmcrlan ve oku]u olugturan bdliim

veya anabilim dah baqkanlanndan oluqur.

Yiiksekokul Kurulunun Giirevleri:

- Yi.iksekokul kurulunun kararlan ile tespit ettipi esaslann uygulamasmda miidtire

yardrmcr olmak,

- Yiiksekokulun efitim-ogretim, plan ve programlan ile takvimin uygulanmasrnr

sa!lamak,

- Yi.iksekokulun yatrrm, program ve biitge tasansmr hazrrlamak,

- Miidurtin Ytiksekokul yonetimi ile ilgili getirece[i bi.itiin iglerde karar almak,
- Ogrencilerin kabuli.i, ders intibaklarr ve grkarrlmalan ile egitim-cigretim ve smavlara ait

iglemleri hakkrnda karar vermek,

- 2547 sayrh Kanunla verilen di[er gorevleri yapmaktrr.

Biiliim: Bdltimler; meslek ytiksekokullann amag, kapsam ve nitelik ycintinden bir biitiin

oluqturan ve tin lisans diizeyini igeren egitim-o[retim, bilim ve sanat dallannda araqtrrma ve

uygulama yapan birimlerdir.

Yiiksekofretim kurumlarr iginde bdliim agrlmasrna, birleqtirilmesine veya kapatrlmasrna

dolrudan veya iiniversitelerden gelecek rinerilere gcire Yi.iksekdgretim Kurulu karar verir.

Biiliim Baqkanr: Bcili.im, bdliim baqkanr tarafindan ydnetilir. Boltim bagkam; b<iltimtin ay1kl

profbsorleri, bulunmadrlr takdirde dogentleri, dogent de bulunmadrlr takdirde yardrmcr

dogentler arastndan faktiltelerde dekanca, fakiilteye ba[h yiiksekokullarda m1idiirtin onerisi

iizerine dekanca, rektorliige bagh ytiksekokullarda miidtrtin dnerisi iizerine rektiirce iig yrl igin

atanrr. Siiresi biten bagkan tekrar atanabilir.

B<iliim baqkanr, gdrevi baqrnda bulunamayacalr siireler igin olretim elemanlalndan birini vekil

olarak brraktr. Herhangi bir nedenle altr aydan fazla ayrrlmalarda, kalan siireyi tamamlamak



iizere aynr ydntemle yeni bir bdliim bagkanr atanr.

B<jliim baqkanr, b<iliimi.in her diizeyde efitim - o[retim ve aragtrrmalanndan ve boltime ait her

tiirlii laaliyetin diizenli ve verimli bir gekilde yiiriitiilmesinden sorumludur.

Ofretim Elemanlan:

O$retim Uyesi: Yiiksekdlretim kurumlannda ve bu kanundaki amag ve ilkelere uygun bigimde

onlisans, lisans ve lisansiistti diizeylerde e[itim-ofretim ve uygulamah gahqmalar yapmak ve

yapttrmak, proje hazrrhklarrnr ve seminerleri yonetmek, yiikseko[retim kurumlannda, bilimsel

araqttrmalar ve yaylmlar yapmak, ilgili birim bagkanh[rnca dtizenlenecek programa g6re,

belirli giinlerde o[rencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardrm etmek, bu kanundaki

amag ve ana ilkeler do[rultusunda yol gostermek ve rehberlik etmek, yetkili organlarca

verilecek gorevleri yerine getirmek, 2547 sayfi kanunla verilen diger gcirevleri yapmaktrr.

Ofretim Giirevlileri: Ogretim gdrevlileri; iiniversitelerde ve ba[h birimlerinde bu Kanun

uyarlnca atanmtg olretim tiyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin ozel bilgi ve

uzmanltk isteyen konulannm e[itim-dgretim ve uygulamalan igin, kendi uzman|k

alanlanndaki gahgma ve eserleri ile tanrnmrg kigiler, stireli veya ders saati ticreti ile

g<irevlendirilebilirler. Ogretim gdrevlileri, ilgili ydnetim kurullannrn gdriigleri ahnarak

faktiltelerde dekanlann, rektrjrhile balh b<iltimlerde bdltim baqkanlannrn rinerileri tizerine ve

rektoriin onayl ile olretim tiyesi, tigretim iiye yardrmclsl ve o$retim gorevlisi kadrolarrna

atanabilirler veya kadro qartr aranmaksran ders saati iicreti veya sozlegmeli olarak istihdam

edilebilirler. O[retim Uyesi kadrolanna d[retim gorevlileri en gok iki yrl srire ile atanabilirler;

bu siire sonunda iggal ettikleri kadroya bagvuran 6[retim iiyesi bulunmadrlr ve gorevlerine

devamda yarar gorUldtigii takdirde aynr usulle yeniden atanabilirler. Atanma stiresi sonunda

g6revleri kendiliginden sona erer. Bunlarrn yeniden atanmalan miimktindiir. Bu takdirde ilk

atama usulii uygulanrr.

Yiiksekokul Sekreteri: Her yiiksekokulda yiiksekokul miidtiriine bagh yiiksekokul sekreteri

bulunur. Sekretere ba[h btiro ve ig hizmet gorevlerini yapmak rizere gerekli gdriildiigti takdirde,

yeteri kadar mtidtir ve difer gdrevliler gahqtrrrlrr. Bunlar arasrndaki iq bdltimti ytiksekokul

Mtidiiriiniin onaytndan soffa uygulanmak izere ilgili sekreterce yaprlrr. Yi.iksekokul sekreteri

oy hakkr olmaksrzrn kurullarda Raportdrltik yapar.



Efitim
Alanr

Kapasite (Krqi)
0-50 f , r -  /5 76-100 101-150151-250 251-Uzeri Toplam

Amfi 0
Srnrf 6 2 9
Bilgisayar
Lab. I

Atolye 0
Kiitiiphane I
Toplam 3 6 ,,

l t

c) iDAREYE iLi$KiN nir,cilnn

1) Fiziksel Yapr

2) Orgiit Yaprsr

Meslek Yiiksekokulumuzun akademik ve idari Ust ydnetiminde miidiir, yuksekokul sekreteri

ile 2 mtidUr yardrmcrsr ve 3 boltim baqkanr gorev yapmaktadrr.

Boliim ve program orgiit yaprsrnda ise, 3 (uq) boliim ve bu boli.imlere ba[h olarak 4 (ddrt)

program bulunmaktadrr. Bu programlarda 3 (rig) dlretim iiyesi, 1i (onbir) dfretim gdrevlisi

bulunmaktadrr. Okulumuzda Yrinetim Organizasyon Boltimtine ba!h, insan Kaynaklarr

Programt, Finans, Bankacrhk Sigortacrhk Boli.ime baflr Bankacrhk ve Sigortacrhk Programr

Akademik Personel Hizmet Alanlan Sayr Toplam Alan (m2) Kullanan Kigi Sayrsr

Qahgma Odasr l 0 330 t2
DiIer* I 30 0
Toplam n 360 12

Idari Personel Ilizmet Alanlarl Sayr Toplam,{Ian (mz) Kullanan Kigi Sayrsl

Qalrgma Odasr 2 90 A
T

Dieer* 30 0
Toplam 3 r20 4
* Depo, ambar, argiv vb. alanlar

Kapasite (Kigi)

0-50 51-75 76-100 101-150151-25025l-Uzeri Toplam
Toplantr Salonu Sayrsr 1 I
Konferans Salonu
Savrsr I I

Toplam I 1 )



ve Qevre Koruma Teknolojileri Boliimtine ba[h Qevre Koruma ve Kontrol Programrnda aktif

olarak egitim-O[retim devam etmektedir.

Tegkilat $emasr:

3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Birimimizde EBYS, KBS, MYS sistemleri kullamlmaktadrr. Bu sistemlerden EBYS sistemi

ile tiim yazrgmalar insan ve zamankaybrna neden olmadan hrzh bir gekilde yaprlabilmektedir.

Mali sistemlerden olan KBS ve MYS sistemi ile cidenekler ve iidemeler hatava mevdan

vermeden izlenebilmektedir.

4) insan Kaynaklan

Akademik Personel

Unvan 2A20
Dogent 1
Dr. O[r.Uyesi 2
OAretim Gorevlisi 1 1

x\r4USURYriksekokutr
Ku ru iu

Ytlneti nn
l {uru iu

Mud0r
Yardrnrlcrlar

Yiiksekoku* $ekreterl

r l r * r  +  v t  C3 : . " : r : y r r  Fc : J t i eilra,k htrlf - ideri i$iq!

inalts, B.a'Fka€Sik v* 5[. t$ur*{!

63F.ke€*:k !e5.9. Frg

re l{sr.1,|€ l{a:lt" P€.



Akademik Personelin Yag Itibariyle Dafrhmr

2t-25 26-30 31-35 36-40,:,,,4L-45 46-50 5l,iizeri
Kigi Saylsr t 5 5 1 2
Yiizde 7,1-4 35,77 35,71. 7,74 14,28

Akademik Personelin Cinsiyet itibariyle Dafrhmr

2420 Yiizde

Kadrn 5 35,72
Erkek 9 64,28

Akademik Personelin E[itim Durumu Itibariyle Dafrhmr

2020 Yiizde
Lisans 2 '1,4,28

Yiiksek tisans 7 50
Doktora ) 35,72

Idari Personel

idari Personelin Cinsiyet itibariyle Daghmr

2A20 Yiizde

Kadrn 0 U

Erkek 4 100

idari Personelin E[itim Durumu itibariyle Dafirhmr

202:0 Yiizde
Lise 1 25
On Lisans 1 25
Lisans z 50

Unvan 2A2,0
Genelidari Hizmet 3
Teknik Hizmetler t

idari Personelin Yag itibariyle Dafrhmr

2l-25 26-30 31-35 36-40 4t-45 46-50 51 0zeri
KiEi Sayrsr z a

I 1

Ytizde 50 25 25



Siizlegmeli Personelin Yag itibariyle Dafrhmr

2t-25 2;6-30 31-35 36-40 4t-45 46-50 5l Uzefi

Kigi Sayrsr 6 1 1

Yiizde 75 1.2,5 12,5

Siizlegmeli Personel

Unvan 2020

Siirekl i  Iqgi 8

Siizleqmeli Personelin Cinsiyet Itibariyle Dafrhmr

2020 Yiizde

Kadrn

Erkek 8 100

Siizlegmeli Personelin E[itim Durumu itibariyle Dafrhmr

2020 Yiizde

Ilkokul 1 12,5
Lise 5 62,5

On Lisans z 25

5) Sunulan Hizmetler

Efitim Hizmeti

Programlann e[itim amaglarrntn belirlenmesinde ve mtifredatrn (e[itim programrnrn)

tasanmtnda ig ve drg paydag katkrlarr boltim baqkanhklarrnca gergeklegmektedir. Programlann

yeterlilikleriyle ders ofrenme grktrlan arasrnda iligkilendirme yaprlmaktadrr. Programlarda yer

alan derslerin o[renci iq ytiktine dayah kredi deferleri (AKTS) belirlenmektedir. Programlann

ytiriittilmesinde o[rencilerin aktif rol almalannda ders uygulamalan, projeler, quizler ve

sunumlar ile tegvik edilmektedir. Programlann yiirtitiilmesinde cilrencilerin etkinlikler (teknik

gezrler, uzman konuqmacr davetleri gibi) organize ederek aktif rol almalan sa[lanmaktadrr.

Olrencilere ydnelik akademik damqmanhk hizmetleri birebir olacak gekilde sunulmakta ve

akademik geliqimleri 6[renci bilgi sistemi tizerinden izlenmektedir. Kurum, egitim-d[retimin

etkinli[ini artttracak o[renme ortamlannr (derslik, bilgisayar laboratuvan, ktitiiphane, toplantr

salonu, programm dzellifine g6re atrilye, klinik, laboratuvar, tarrm alanlan, mtize, sergi alanr,

bireysel gahqma alanr, vb.) yeterli ve uygun donanrma sahip olacak gekilde sallamaktadrr.

E[itimde yeni teknolojilerin kullanrmrnr teEvik etmektedir. Kurumda 57 adet masaiistu

bilgisayar, 5 adet diztist[ bilgisayar ve bunlara ba[h olarak fiber internet imkanr, 14 adet

proj eksiyon clhazt kullanrlmaktadrr.
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Olrenci Sayrlarr

l ,dgretim l.dEretim 1.6gretim

oGnrrivr
TURU

MESLEK
YOKSEKOKULU

BOLUM ALT

PROGRAM

SIN IF Erkek Ktz 06nrrivr
TOPLAMI

GENET

TOPTAM

6nlisansAksu Mehmet
Sfireyya
Demiraslan
Meslek
Y0ksekokulu

Bankacr l rk ve Sigortacrhk Yok 1 22 20 42 42

z 5 d o) I23 123

Hazrrhk 1 1 1

qevre Koruma ve Kontrol Yok 1 10 TT 27 2!

5 J 6 8

insan Kavnaklan YdnetimiYok L z 9 11 11

2 15 2L 36

Organik Tanm Yok 2 1 1 I

Su Uri.inleri Yok 2 1 1

Yerel Yi inetimler Yok 68 30 98 98

MYO Toplaml t82 160 342 342

0nlisans
Toplaml

r82 160 342 342

6€ncl Toplam l-Eg 1S0 '.

1r.



Mezun O[renci Sayrlarr

1.<iIretin l.ciiretim 2.dgretim2.6gretinl.dEretim2.6gretim

OGRETiM
TURU

MESLEK

YUKSEKOKULU

BOLUM ALT

PROGRAM

S I N I F Erkek Krz Erkek Krz OGRETiM
TOPLAMI

06nrriHlt
TOPLAMI

GENET

TOPTAM

6nlisansAksu Mehmel
Siireyya
Demiraslan
Meslek
Ytiksekokulu

Bankacrhk ve

Sigortacrhk

fok 2 59 165 224 224

Bankacrhk ve

Sigortacr l rk i .0.

/ok 2 47 9 b 143 t43

eevre
Kir lenmesi ve
KontrolU

fok 2 2 2

Cevre Koruma
ve Kontrol

Yok 2 45 108 108

Qevre Koruma
ve Kontrol i .0.

Yok 2 4 4 4

tnsan
Kaynaklarr
Y6netimi

Yok 2 47 f o J 210 210

tnsan
Kaynaklarr
Ydnetimi i .0.

Yok 2 z zo 22 22

Organik Tarrm Yok 87 99 rdo 186

Su Ur0n le r i Yok 93 72 165 16s

Su Uri. inleri  i .0. Yok 8 7 15 15

Yerel
Ydnetimler

Yok 118 1s8 276 276

Yerel

Ydnet imler  i .0.

Yok 78 / o 1 < A 154

MYO Toplaml 467 704 139 199 ttTL 338 1509

0nlisans
Toplaml

467 704 139 199 LtTt 338 1509

Genel Toplam 467 7M 139 li71

. '  :

,.319,,
. 1 r 1 . : , . , :

,1560

: ' : i : : l :
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Fiziksel imkanlar

MYO Sayrsr Ozel l ik ler i

Aksu Mehmet SUreyya
Demiraslan MYO

I Normal Dersl ik
4
I KUtUphane

1 Laboratuvar

I Konferans Salonu

1 Spor Sahasr (Agrk Alan)

1 Yemekhane

I Kantin

II. AMAQLAR VE HBDEFLER

A) idarenin Amag ve Hedefleri

Universitemiz,2018 yrhnrn ortalarrnda kuruldulundan dolayr, kendisine ait bir stratejik plam

heniiz bulunmamaktadrr. SUleyman Demirel Universitesi ddneminde yaprlmrg bulunan 2016-

2020 Stratejik Planr, adr ve ba[lantrsr de[igtirilerek bu Universiteden gu anda Universitemize

ba$lanmrq olan birimlerin de gdrii$ ve katkrlarryla hanrlanmrqtrr. Dolayrsryla, yeni stratejik

plarumrz olugturuluncaya kadar da belirlenmig olan hedefler doSrultusunda planlarrmrz

yaprlmaktadrr.

Kullanrlan elektronik sistemler sayesinde (PBS, EBYS, OBS vs.) stiregler daha qeffaf olarak

gortilebilmekte, riskli alanlar ve risk faktorleri kolayca tespit edilebilmektedir.

Stileyman Demirel Universitesi doneminde yaprlan stratejik planda stratejik amaglar, aga[rdaki

tabloda yer aldr[r gekliyle belirlenmiqtir.

STR A1
Kaynaklarrn etki l i ,ekonomik ve ver iml i  geki lde kul lant lmasrna yonel ik olarak,
saydam, hesap veri lebi l i r  ve katr l rmcr bir  yonet im anlayr5rnr si . i rdi i r i . i lebi l i r
k r l m a k

STR A2 Al tyapt  eks ik l ik ler in i  tamamlamak ve mevcut  a l t  yapryr  e tk i l i  b i r  gek i lde
ku l l anmak

STR A3 Kurumsal hafrzayr muhafaza etmek ve kurum kimligini gel igt irmek

STR A4 Elit im - O$retimde yeni metotlar geligt irerek, teknoloj i  kul lanrmrnr,
verimli l i f l i  ve kal i teyi arttrrmak

STR A5 Personelin yetkinl iklerini arttrrarak yeni bi lgi ve teknoloj i ler t iretmek,
ku l lanmak ve yaymak

STR 46
Ulusal ve uluslararasr dtizeyde hareketl i l i [ i ,  igbir l i f ini ve tanrnrrhfr arttrrmak

STR A7 Yerlegkeler igi  ulagrm imkanlarr ve gegit l i l i i i  i le engel l i  ve gevre dostu
yerleske imkanlarrnr artrrmak

STR A8 0grencilerin yerlegkelerde gegirdi[ i  zamant artrrmak

13



B)Temel Politika ve Oncelikler

- Fiziksel ve teknolojik alt yapryr gtiglendirmek

- Programlan ve ders igeriklerini geligtirmek

- Ulusal ve uluslararasr akademik yayrn velveya sanatsal etkinlik sayrslnl arttumak

- Programlar arasr sinerjinin artrnlmasr

- Sektor paydaglanyla ortak projeler geligtirmek

- Alanrndauzmanmeslek adamlanndan akademik destek almak

rrr. FAALiynrp ili;riN rir,ci vE DEGERLENDiRMELER

A) Mali Bilgiler

Ekonomik
Kod Kobul

Edilen
6denek Eklenen Dtigillen

6denek
Toplamr Tenkis Gider KalonE 1 E2

t

1 12.000,00 t.743.272,19 0 1.755.272,t90 1,.755.272,190
q 10.000,00 108.314,00 115.802,002,5L2,O0 -2L5 2.stt,48 o,5z

2

L 12.000,00 210.619,00 0 222.6t9,OO 0 222,6t8,03 O,97
4 1.200,00 0 0 1.200,00 0 966.11 233,89
5 1.200,00 0 1.200,00 0 -330 0 0

3

2 70.000,00 0 47.500,00 22.500,OO 0 L8,4L4,39 4.085,51
3 0 500 500 o -s00 0 0
5 0 4.750,00 0 4.750,00 0 4,27O,0O 480

7 0 800 0 800 0 750,01 49,99

TOPTAM 106.400,002.068.225,L9165.002,002.009.653,19-1.045,002.OO4.802,2L4.850,99

B) Performans Bilgileri

Performans Gtistergeleri 2020
Gergeklegme

OAretim tiyeleri tarafindan verilen ders saati 47

O[retim gorevlisi ve okutmanlar tarafindan verilen ders saati 245

t4



2020 Yavrnlar l le l le i l i  Faal ivet ler

Yayrn Ttirii Sayrsr

SCl ,  SCI-E,  SSCI Kapsamrndaki  Ulus lararasr  Hakeml i
Derg i lerde Yayrn lanmr5 Makale ler 3
Di$er  Ulus lararasr  Makale ler 4

Ulusa l  Maka le le r 1

Ulus la rarasr  B i ld i r i 2
Ulusa l  B i ld i r i

Ki tap

Kitap Bol i imi i L

Atrf L5

i le  i

Proje Bilgileri

Projeler
2020

6ncekiyrldan
devreden

Yr l ig inde
eklenen

Toplam Yrl iginde
tamamlananToplam iidenek (TL)

DPT
TUBiTAK 1 327.550,00
A .B . l" 37.032.600,00
Bil imsel Aragtrrma
Projeler i (BAP) 1 8.700,00
Diier

Toplam 37.368.850,00

IV. KURUMSAL KABiLiYET VE KAPASITENiN DEGERLENDiRILMESI

A)Ustiinliiklerimiz

Alanrnda uznan ve tecrtbeli cigretim elemanlarrmn bulunmasr, rilretim elemanlarmm
tamamrmn kendilerine ait, tefri$li, internet ballantrh, bilgisayar donarumh bagrmsrz birer
odalanntn bulunmast, mesleki uygulamaya yrinelik dersler igin bilgisayar laboratuvan ve diper
laboratuvann bulunmasro huzurlu bir iiniversite ortamrrun bulunmasr yi.iksekokulumuzun
pozitif taraflandrr.

B) Zayfltklanmz

Fiziksel tesis ve altyaptmrzrn yetersiz olmasr, cilretim iiyelerinin akademik etkinliklerine yeterli
btitgenin aynlamamast, ytiksekokulumuzun i.iniversite kampiisii igerisinde yer almamasr,
cifrencilerimizin ihtiyaglannr kargrlayan sosyal ortamm bulunmamasr, okulumuzun negatif
6zelliklerindendir.

V. ONNNI VE TEDBiNT,BN

Meslek Yi.iksekokulumuz e[itim-rigretim binasr, 2007 yirnda yaprlmrgtrr. Efitim-Olretim
faaliyetlerinin baqlangtcmdan itibaren her yrl kullanrma balh olarak oluqan eksikliklerin
giderilmesi igin tadilat ve onanmlar yaprlmaktadrr. O[rencilerin sosyal ihtiyaglarr igin sosyal
faaliyet alanlanrun arttnlmasr ihtiyacr bulunmaktadrr. Mevcut binamn tam kapasite
kullanrlmast amactyla <ilrenci saylslrun arttrnlmasr igin yeni agrlan bdliim/programlara rilrenci
kontenjan ahmr gahgmalan devam etmektedir.
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EKLER

ie rorurnol cUverucr BEYANI

Harcama yetki l isi  olarak yetkim dahil inde;

Bu raporda yer alan bi lgi lerin g[ivenil ir ,  tam ve do[ru olduiunu beyan ederim.

Bu raporda agtklanan faaliyetler igin idare bl i tgesinden harcama bir imimize tahsis edilmig kaynaklarrn
etki l i ,  ekonomik ve verimli bir geki lde kullanrldr$rnr, gorev ve yetki alanrm gergevesinde ig kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar i le bunlara i l igkin iglemlerin yasalhk ve di izenli l i i i  hususunda yeterl i
gi ivenceyi safladtftntve harcama bir imimizde stireg kontrolUntin etkin olarak uygulandrirnt
b i ld i r i r im.

Bu g0vence, harcama yetki l isi  olarak sahip oldu$um bilgi ve de$erlendirmeler, ig kontrol ler, ig
denetgi raporlart i le Sayrgtay raporlarrgibi bi lgim dahil indeki hususlara dayanmaktadrr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zararveren herhangi bir husus hakkrnda bi lgim
olmadrirnr beyan ederim.

o"c. o,A)k*^r"KocA
Aksu Mehmet Siirbfya Demiraslan MYO MiidUrii
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