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AKSARAY- 2014 

 

 

ÖNSÖZ 

 Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi; Bakanlar Kurulunun  28405 sayılı kararının 

8 Eylül 2012 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile kurulmuştur. 

  

 Veteriner Fakültesi’nin kurulma sürecinde Altuntaş grup ile yapılan protokol 

kapsamında Fakülte merkez binasının Aksaray Üniversitesi kampüsüne yapım süreci sonunda 

bölümler ve ana bilim dallarının daha düzenli bir oturuma sahip olacağı kesindir.   

 Bu nedenle en kısa sürede, fakültenin yeni binaları ve ek hizmet bölümlerinin 

tamamlanması, eksik olan akademik kadronun acilen istenilen sayıya ulaştırılması 

amaçlanmaktadır. 

 

 

Birimler yazacakları Önsöz’lerinde gerekçelerini ve çalışma sürecini anlatacaklardır.  

 

• Örneğin: “10.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.” şeklinde gerekçelendirme yapılabilir. 
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STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 
 

 

Birimin Stratejik plan ekibini oluşturan üyelerin isimleri aşağıdaki tablo formatında yazılır. 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ SPE EKİBİ 

Ad Soyadı Bölüm/Anabilim dalı Görevi 

Yrd.Doç. Dr. Serhat  BÜYÜKLEBLEBİCİ Klinik Bilimler /Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon Dekan Yardımcısı 

Yrd .Doç. Dr. Ramazan İLGÜN Temel Bilimler / Anatomi Dekan Yardımcısı 
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1. GENEL BİLGİLER  

1.1.TARİHÇE  

 Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi; Bakanlar Kurulunun  28405 sayılı kararının 

8 Eylül 2012 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile kurulmuştur. 

 

Aksaray Üniversitesi kuruluş süreci içersinde Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler 

Meslek Yüksek Okulu Binasında   

  

 

1. Temel Bilimler Bölümü  

 

Temel Bilimler Bölümünde Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Histoloji-Embriyoloji ve 

Veteriner Tarihi ve Deontoloji konularında teorik ve pratik eğitim verilebilir. Teorik dersler 

Üniversitemizin mevcut merkezi dersliklerinde gerçekleştirilebilir; uygulamalar Anatomi, 

Biyokimya, Fizyoloji ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dallarının diğer anabilim dalları ile 

birlikte merkezi araştırma laboratuvarının imkanlarından faydalanılabilir. 

 

 

2. Klinik Öncesi Bilimler Bölümü 

 

Bu bölümde Mikrobiyoloji, Viroloji, Parazitoloji, Farmakoloji-Toksikoloji ve Patoloji 

konularında teorik ve pratik eğitim verilebilir.  

 

Teorik dersler için merkezi derslikler. Laboratuar uygulamaları Anabilim Dallarının 

diğer anabilim dalları ile birlikte kullanacağı merkezi araştırma laboratuvarının imkanlarından 

faydalanılabilir.  

 

 Adı geçen Anabilim Dallarında tam teşekküllü araştırma, tanı ve referans 

laboratuarları henüz mevcut değildir.  

 

3. Klinik Bilimler Bölümü  

 

Klinik Bilimler Bölümünde İç Hastalıkları, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji ile Dölerme 

ve Sun’i Tohumlama konularında teorik, pratik ve klinik ağırlıklı eğitim verebilir. Teorik 

dersler merkezi araştırma laboratuvarının imkanlarından faydalanılabilir.  

 

4. Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü 

 

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümünde Zootekni, Hayvan Besleme ve Beslenme 

Hastalıkları, Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Hayvancılık İşletme Ekonomisi, Genetik ve 

Biyometri konularında teorik ve pratik eğitim verilebilir.  

 



 6 

Fakülte  Kurulu  

 

 

 

DEKAN Fakülte Yönetim Kurulu 

Dekan.Yrd. 
Dekan.Yrd. 

Fakülte Sekreteri 

Personel ve 

Yazı İşleri 
Mali İşleri Öğrenci 

İşleri 

Ayniyat 

İşleri 

Temel Bilimler 

Bölümü 

Gıda Hijyeni Ve 
Teknolojisi 

Bölümü 

Klinik Öncesi 

Bilimler Bölümü 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Zootekni ve 
Hayvan Besleme 

Bölümü 

Hayvan Hastanesi 

Teorik dersler için merkezi derslikler. Laboratuar uygulamaları Anabilim Dallarının 

diğer anabilim dalları ile birlikte kullanacağı merkezi araştırma laboratuvarının imkanlarından 

faydalanılabilir.  

. Fakültenin Eğitim-Öğretim ve Araştırma Çiftliği henüz mevcut değildir.  

 

5. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü 

 

Bu bölümde Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ile ilgili dersler teorik ve pratik olarak 

verilebilir. Teorik dersler için merkezi derslikler. Laboratuar uygulamaları Anabilim 

Dallarının diğer anabilim dalları ile birlikte kullanacağı merkezi araştırma laboratuvarının 

imkanlarından faydalanılabilir. Fakültenin mezbaha, et ve süt işleme üniteleri ve bölümde 

bulunması gereken analiz ve teşhis laboratuarları mevcut değildir. 

 

 

 

1.2.ORGANİZASYON ŞEMASI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Anatomi Anabilim Dalı 

Biyokimya Anabilim 

Dalı 

Histoloji-Embriyoloji 
Anabilim Dalı 

Fizyoloji Anabilim Dalı 

Veteriner Hekimliği 
Tarihi ve Deontoloji 

Anabilim Dalı    

Farmakoloji ve 

Toksikoloji Anabilim 

Dalı 

Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı 

Parazitoloji Anabilim 

Dalı 
Patoloji Anabilim Dalı 

Viroloji Anabilim Dalı 

Cerrahi Anabilim Dalı 

Doğum ve Jinekoloji 

Anabilim Dalı  

Dölerme ve Sun’i 
Tohumlama Anabilim 

Dalı 

İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı 

Biyometri Anabilim 

Dalı  

Genetik Anabilim 

Dalı  
Hayvan Besleme ve 

Beslenme Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Hayvancılık İşletme 

Ekonomisi Anabilim 

Dalı 
Zootekni Anabilim 

Dalı 

Gıda Hijyeni ve 

Teknolojisi 

Anabilim Dalı 
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1.3.EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI  
 Fakültede tek bir program olarak eğitim verilmekte olup, öğrenciler fakültemizde 5 bölüme 

bağlı olan anabilim dallarının tamamından ders almakta ve başarılı olan öğrenciler Veteriner Hekim 

olarak mezun olmaktadırlar. 

2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ  

2.1.DURUM ANALİZİ  

Mevcut yapının analizinde, birimin sahip olduğu özelliklere göre ayrı ayrı durum analizleri 

yapılacaktır. Unutulmaması gereken en önemli konu yapılan bu analizlerin artık sistematik ve düzenli 

olarak her yeni dönemde anabilim dalı ve bölüm bazında yapılması gerektiğidir. Stratejik Plan 

Hazırlama Kılavuzunda sunulan örnek tablolar birimler için yeterli olmayıp birimlerin kendi 

durumlarını yansıtacak şekilde bu tabloları düzenlemeleri gerekmektedir. Oluşturulan tabloların 

anabilim dalı ve bölümler için doldurulmasıyla elde edilecek bilgiler genel durumu belirleyecektir. 

Aşağıdaki alt başlıklar sabit kalmakla birlikte bu başlıkların içeriğini oluşturacak tablolar birimler için 

değişkenlik gösterecektir.  

2.1.1. ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER  

Aşağıdaki tablo formatında öğrenci bilgileri istenmektedir. 

ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİ SAYILARI 

Fakültede önlisans eğitimi verilmemektedir. 

 

LİSANS PROGRAMI İSTENEN ÖĞRENCİ SAYILARI  

Yıllar BİRİNCİ ÖĞRETİM GENEL TOPLAM 

Kız 

Erkek 

Toplam Kız 

Erkek 

Toplam 

2014-2015 20 20 20 20 

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI 

 

Fakültemizin bazı anabilim dallarında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yüksek 

lisans eğitimi verilebilir. 

 

 

 

2.1.2. AKADEMİK PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER  

Birimin akademik kadro durumunu tespit etmek için Anabilim dallarının dolduracağı 

tabloların genel toplamları, birimin akademik personel durumunu gösterecektir.  

Akademik Personel sayıları  

Unvan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Profesör 1      

Doçent 0      

Yardımcı Doçent 7      

Öğretim Görevlisi       

Okutman       

Uzman       

Araştırma Görevlisi       

Eğitim-Öğretim 

Planlamayıcısı 

      

Çevirici       

TOPLAM 8      
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2.1.3. BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR  

2002 yılından itibaren yapılan yayınlar (Ulusal/uluslararası hakemli yayınlar, 

ulusal/uluslararası bildiriler, kitap, kitap bölümleri) ile bilimsel etkinlikler ve ödüllerin yıllara göre 

dağılımı verilecektir.  

Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı 

 2013 2014 2015 2016 2017 

MAKALE      

SCI / SSCI / AHCI 7 11    

Diğer İndeksler      

Ulusal 4     

ATIF SAYISI      

KİTAP      

KİTAP BÖLÜMÜ      

BİLDİRİ      

Ulusal      

Sözlü      

Poster 1     

Uluslararası      

Sözlü      

Poster 1     

 

Not: Aynı birimde birden fazla öğretim üyesi aynı yayında veya projede  yer almışsa tekrar olmaması 

açısından  ilgili yayın  sadece 1 kez  sayılacaktır. Atıf sayılarında atıf yapılan yıl göz önüne alınacaktır. 

 

 

 

Yıllara Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı  

Yıl 
Öğretim Üyesi 

Sayısı (A) 

Ulusal Uluslararası SCI/SSCI/AHCI 

Sayı 

(B) 

Oran 

(B/A) 

Sayı 

(C) 

Oran 

(C/A) 

Sayı 

(D) 

Oran 

(D/A) 

2013 
6 4 0.6   7 1.16 

2014 
7     11 1.57 

2015 
       

2016 
       

2017 
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Yıllara Göre Proje Sayıları  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AB       

DPT       

TÜBİTAK       

DİĞER  3     

Toplam  3     

Not: Aynı birimde birden fazla öğretim üyesi aynı  projede  yer almışsa tekrar olmaması açısından 

sadece ilgili proje 1 kez  sayılacaktır. 

* Desteklenen kurum ( Örn: DPT, Araştırma Fonu, vb)   T: Tamamlanmış,  D:Devam Eden 

 

Biriminizde Yürütülen Projeler (2014-2019) 

 AB Destekli DPT Destekli TÜBİTAK Diğer Belirtiniz 

Yönetici     

Yürütücü     

Bütçe*     

AR-GE     

Araştırma     

Patent Sayısı**     

* Yalnızca Yönetici olunan Projelerin bütçeleri yazılacaktır. 

** Patentin hangi proje desteğinden alındığı belirtilecektir(HÜBAK-TÜBİTAK vb….) 

SON BEŞ YILDA ALINAN ÖDÜLLER   

Yıllar 

Ödülü Alan Öğretim 

Üyesi/Öğrenci/Organizasyon vb. 

Ödülü Veren 

Kurum 
Ödülün Niteliği 

Bilim / Hizmet / 

Teşvik / Yarışma 

2013    

2019    

Not:  1.Yayınlar için verilen teşvik ödülleri dikkate alınmamıştır. 

2.Bu tablodaki satır sayısı ödül alan kişi sayısınca artırılabilir 

PATENT SAYILARI 

 

Yıllar 
Yapılan Patent Başvuru Sayısı Alınan Patent Belgesi Sayısı 

2013 - - 

2019   

 

Araştırma Projeleri Bazında İşbirliği Durumu 

 AB Destekli DPT Destekli TÜBİTAK HÜBAK Diğer Belirtiniz 

Aksaray Üniv. *      

Diğer Üniv.      

Kamu      

Özel Sektör      

Yurtdışı 

Kurumlar 

     

* Aksaray Üniversitesinin diğer bölümleri ile birlikte yürütülen projeler burada sunulacaktır. 
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2.1.4. İDARİ PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER  

Birimler idari personelleri ile ilgili bilgileri tablolar oluşturarak belirleyeceklerdir. 

İdari Personel Sayıları 

 

Sınıflandırma 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Genel İdare Hizmetleri 0 1     

Sağlık Hizmetleri ve 

Yardımcı sağlık Hizmetleri 
      

Teknik Hizmetler       

Avukatlık Hizmetleri       

Din Hizmetleri       

Yardımcı Hizmetler       

TOPLAM       

 

İdari 

GÖREVİ / KADROSU 

2013 

itibariyle 

sayı 

 ÖĞRENİM DURUMU 

İlköğretim 

Orta 

Öğretim 

Ön 

Lisans Lisans 

Lisansüstü 

Yüksek 

Lisans Doktora 

Fakülte/Yüksekokul Sekreteri     1   

Genel İdare Hizmetleri           

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı 

sağlık Hizmetleri 

 

          

Teknik Hizmetler            

Avukatlık Hizmetleri            

Din Hizmetleri        

Yardımcı Hizmetler        

Toplam            

 

2.1.5. FİZİKSEL OLANAKLAR ve HİZMETLER  

Birimin fiziki altyapısı ve sunulan hizmetler, varsa özel gelir kaynakları ve bu kaynakların 

kullanım alanları bu bölümde belirtilecektir.  

2.1.5.1. FİZİKİ ALT YAPI  

Bu bölümde birimin fiziki altyapısının, bina, laboratuar, arazi vb. dökümü 

yapılacaktır.  

EĞİTİM ve ARAŞTIRMA BİRİMLERİ KAPALI ALANI  

 
Derslik Durumu  

Araştırma 

Laboratuvarı*  
Öğrenci Lab. Atölyesi**  Diğer alanlarla birlikte 

birimin toplam kapalı 

alanı m2*** Sayısı Toplam m2 Sayısı  Toplam m2 Sayısı Toplam m2 

2013        

2014        

2015        

2016        

2017        

2018        

* Öğretim Elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin kullandıkları araştırma amaçlı laboratuvarlar 
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**Lisans ve önlisans öğrencilerinin kullandıkları laboratuvarlar-atölyeler 

***Kapalı spor salonları dâhil 

 

BİLGİSAYAR LABORATUVARI SAYILARI  

YILLAR 
Bilgisayar Lab. Adı  (Bilgisayar 

Laboratuvarı I  gibi) 

Bilg. 

Sayısı 

2013 -  

2014 -  

2015 -  

2016 -  

2017 Bilgisayar laboratuarı I ve II  

2018 Bilgisayar laboratuarı I ve II  

TOPLAM   

 

GENEL AMAÇLI ALANLAR  

 2013 2014 Değişim 

 Alan (m2) Adet Alan (m2) Adet Alan (m2) Adet 

Toplam kapalı alan        

Toplam Açık Alan        

Sosyal Tesis       

Kantin       

Yemekhane       

Açık Spor Alanı       

Kapalı Spor Alanı       

Seminer/Toplantı Salonu       

Kütüphane       

Kulüp Odaları       

Tuvaletler (adet)       

Arşiv       

Güvenlik Odası       

Hizmetli Odası       

Fotokopi Odası       

Açık Otopark       

Kapalı Otopark       

Depolar/Hangarlar       

 

TEKNOLOJİK DONANIM 

YILLAR 

Telefon 

F
ak

s 

F
o

to
k

o
p
i 

M
ak

in
es

i 

Y
az

ıc
ı 

F
o

to
ğ
ra

f 

M
ak

in
es

i 
P

ro
je

k
si

y

o
n

 C
ih

az
ı 

T
ar

ay
ıc

ı 

T
el

ev
iz

y
o

n
 

V
id

eo
 

V
id

eo
 

K
am

er
a 

T
ep

eg
ö
z 

B
as

k
ı 

M
ak

in
es

i 

Je
n

er
at

ö
r 

S
la

y
t 

M
ak

in
as

ı 

İç
 h

at
 

D
ış

 h
at

 

2013  1 1 1 3 - - 1 - - - - - - - 

2014                
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2.1.5.2. HİZMET TÜRLERİ  

DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTI SAYILARI 

Yıllar Kongre/Sempoz

yum 

Konferans Panel Çalıştay Seminer 

 Ulus

al 

Uluslarar

ası 

Ulus

al 

Uluslarar

ası 

Ulus

al 

Uluslarar

ası 

Ulus

al 

Ulusla

rarası 

  

2013     1      

2014           

 

SOSYAL VE SANATSAL ETKİNLİK SAYILARI 

Yıllar Karma 

Sergi 

Kişisel 

Sergi 

Öğrenci 

Sergisi 

Öğrenci 

Kongresi 

Konser Diğer 

Etkinlikler 

2013       

2014       

İMZALANAN VE DEVAM EDEN ULUSAL/ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ 

Yıllar Kamu / Özel sektör / Sivil Toplum Kuruluşunun Adı 
 

İşbirliği Protokolünün Adı 

2013 - - 

2014 -  

Bu bölümde verilen hizmetleri yıllar itibariyle sunumu yapılacaktır.  

 

2.1.6. FİNANSAL DURUM  

Bu başlık altında birimin finansal durumu yer alır.  

.BÜTÇE DURUMU 

Yıllar Bütçe (YTL) Döner Sermaye (YTL) 

2013  - 
2014   

NOT: Bu tablo Rektörlükçe doldurulacaktır. 
 

 BÜTÇE DIŞI GELİRLER 

Yıllar Döner 

Sermaye 

İkinci Öğretim Kiralar Tezsiz Yüksek 

Lisans 

Yaz Okulu 

2013     - 
2014      

NOT: Bu tablo Rektörlükçe doldurulacaktır. 

 

 
2.1.7. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
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2.2. PAYDAŞ ANALİZİ  

 

 

 

Veteriner Fakültesi’nin İlişkide Olduğu Tüzel ve Gerçek Kişiler 

Paydaşlar 
Hizmet 

Alanlar 
Çalışanlar 

Temel 

Ortak 

Stratejik 

Ortak 

Öğrenci      

Araştırma Görevlileri      

Öğretim Üyeleri + +  +   

İdari Personel       

Mezunlar      

Enstitü Anabilim Dalları +   +   

Rektörlük     +   

Fakülteler    +   

Yüksekokullar    +   

Enstitüler +   +   

Diğer Enstitüler +     + 

Bilimsel Araştırmalar Birimi     +   

AB Ofisi     + + 

Türkiye Jokey Kulübü  +   + 

Hayvan Sahipleri +   + 

YÖK/ÜAK/ÖSYM/AÖF     + + 

DPT       + 

TÜBİTAK / TUBA       + 

Başbakanlık/ Bakanlıklar     + + 

Diğer Üniversiteler +     + 

Belediye Başkanlığı +   + 

Yasama ve Yargı Organları +      + 

Sivil Toplum Örgütleri +     + 

Askeri Kuruluşlar +     + 

Yabancı Ülke Temsilcilikleri       + 

Uluslararası Örgütler +     + 

Sanayi Kuruluşları +    + + 

 

 

2.3.GZFT(SWOT) ANALİZİ  

2.3.1. GÜÇLÜ YÖNLER 

Fakültemiz genç, bilimsel araştırma  yapmak için iyi bir eğitim altyapısı olan, istekli, hırslı bir 

akademik kadroya sahiptir. Araştırma altyapısı çok yetersiz olmasına rağmen, Fakültemiz Aksaray 

ilinin tarım ve hayvancılık ili olması nedeniyle potansiyeli çok yüksek ve Türkiyenin gelecek vadeden 

Veteriner fakültelerinden bir tanesidir. 

2.3.2. ZAYIF YÖNLER 

Fakültemizin altyapı eksiklikleri bulunmaktadır bunların başında hayırsever tarafından 

yapılarak Üniversitemize bağışlanacak Veteriner fakültesi binasının henüz bitmemiş olması 

laboratuvar derslik ve çalışma ofisleri bakımından eksikliklerinin olması nedeniyle çalışmalarda 

istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. 
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Ayrıca fakültemizin amaca uygun, planlanmış kalıcı bir binası olmadığından faaliyetlerimizi 

sürdürdüğümüz geçici binamızda araştırmalara olanak sağlayan uygun laboratuarlar ve altyapı henüz 

oluşturulmamıştır. 

Özellikle mesleğimizde, uygulamaya dayalı eğitimin önemi çok büyüktür, ancak bu eğitimin 

yapılabileceği uygulama çiftliğimiz ve klinik hizmetleri vereceğimiz tam donanımlı bir hayvan 

hastanemiz bulunmamakla birlikte, şimdilik ısı merkezinin düzenlenmesi ile bazı basit operasyonların 

gerçekleştirilebileceği altyapı oluşturulabilir. 

Yine hayvan sahiplerine yerinde hizmet götürmek için olması gereken donanımlı bir gezici 

ambulans aracımız bulunmamaktadır. 

Fakültemizde bulunması gereken ideal kadro sayılarına henüz ulaşılamamıştır. Gerek 

akademik, gerekse idari ve teknik personel kadrosunun acilen olması gereken seviyeye ulaştırılması 

zorunludur. 

2.3.3. FIRSATLAR 

Fakültemiz Türkiye’nin en verimli ovalarından bir tanesinde kurulmuştur. Aksaray bölgesi 

özellikle büyük baş hayvanların kaba yem ihtiyacını sağlayan önemli üretim merkezlerinden bir 

tanesidir. 

2.3.4. TEHDİTLER 

Ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önüne alındığında fakültemize ayrılan 

bütçenin ihtiyaçlarımızı karşılamaktan çok uzak, oldukça yetersiz bir seviyede kaldığı 

gözlemlenmektedir. Bu nedenle gerek altyapı, akademik ve yardımcı personel kadrosu istenen 

seviyeye çıkarılamamakta, gerekse eğitim-öğretimde standartlara ulaşılamamaktadır. 

Diğer yandan tüm Dünya’da olduğu gibi küresel ısınma, kuraklık ve çoraklaşma da çalışma 

alanımız olan hayvancılık sektörünü direk ya da dolaylı olarak tehdit eden bir unsur olarak 

düşünülmektedir.. 

GZFT(SWOT) Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 Genç akademik kadro 

 Fakültemizin stratejik konumu 

 Sözü alınmış ve inşa edilmemiş Fakülte binası, hastane 
ve uygulama çiftliğinin bulunmaması 

 Akademik personelin yeterli düzeydi yabancı dil eğitimi 
ve pratiğine sahip olmaması 

 İdari ve teknik personel eksikliği 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

 Aksaray bölgesindeki büyük süt fabrikaları ve yeni 
kurulan büyük çiftlikler 

 Aksaray ilinin jeostratejik konumu 

 Bölge halkının hayvancılığa önem vermesi 

 Var olan ekonomik sıkıntılar 

 Küresel ısınma ve kuraklık 

 Hayvancılığın maliyet giderlerinin artması 

 

 

3.STRATEJİK PLAN  

3.1.MİSYON  

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin misyonu, Atatürk ilke ve devrimlerinin önemini 

kavrayarak özümsemiş, pozitif bilim ışığında küresel boyutta sorun çözme yeteneği gelişmiş, özgür 

bilimsel düşünce yetisine ve topluma hizmet etme sorumluluğuna sahip, çevre ve hayvanların nesilleri 

ile sağlığını koruma bilinci kazanmış,  hayvan haklarına saygılı, sürdürülebilirlik kavramını 

önemseyen, eğitimin sürekliliğine inanan ve dünya literatürünü meslek yaşantısı boyunca takip eden, 

deneyim, beceri ve araştırmaya dayalı öğretim yöntemleriyle mesleğini en yüksek seviyede uygulayan 

veteriner hekimler yetiştirmek; 
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Ayrıca, eğitimin yanında, zoonoz hastalıklar konusunda toplumu bilinçlendirmek, Türkiye ve 

Dünya’da insan ve hayvan sağlığı ile hayvansal üretim konularında önemli katkılar sağlayacak bilgi ve 

teknoloji üretmek, yeni teknik ve metotlar geliştirmek, elde edilen bilimsel verileri uluslararası 

düzeyde yayarak evrensel bilimin gelişmesine katkıda bulunmak ve bu bağlamda seçkin bir araştırma 

kurumu olmaktır. 

 

3.2.VİZYON  

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesinin vizyonu, mesleki alanda küresel boyutta 

kullanabileceği bilgi ve deneyimi edinmiş mezunlar veren yüksek düzeyli eğitimi, sorgulayan, 

atılımcı, çevre bilincine sahip mezunları, öğretim üyesi kadrosu, fiziki altyapısı ve yüksek nitelikli 

laboratuar donanımı ile dünyada tercih edilen ve mensubu olmaktan kıvanç duyulan bir fakülte 

olmaktır. 

3.3.Temel Değerler  

Eğitimde uluslararası standartlara ulaşmak 

Uluslararası düzeyde araştırma yaparak bilgi üretmek ve sonuçları yaymak 

Akademik liyakat ve başarıya önem vermek 

Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak 

Hayvan, insan ve çevrenin bir bütünü oluşturan ayrılmaz parçalar olduğunun bilincinde olarak 

sürdürülebilirlik esasında çevreyi korumak 

Etik anlayışa sahip olmak 

Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek 

Toplumsal beklentilere cevap vermek ve sorunlara çözüm getirmek 

Hayvan sağlığını korumak ve verimliliği artırmak 

Hayvan refahı ve haklarını gözetmek 

Hayvanlar ve hayvancılıkla ilgili sorunlara çözüm getirmek 

Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan kavramı ile halk sağlığı sorunlarının çözümüne yardımcı 

olmak.  

 

3.4. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER (1, 2, 3...)  

3.4.1. Amaçlar  
 

1. Üniversitemiz Adana yolu üzerindeki kampüs içersine, Avrupa Veteriner Eğitim 

Kurumları Birliği (European Association of Establishments For Veterinary Education - 

EAEVE)’nin standartlarına uygun olarak hazırlanacak plan çerçevesinde (tıbbi atık yakma 

fırını; deney hayvanları ünitesi vb) ivedilikle başlanması. 

 

2. Çağdaş   Eğitim-Öğretim araç ve gereçlerini, teknolojik donanımları tamamlamak, 

derslikler ve laboratuarların bölgenin iklim koşulları göz önüne alınarak soğutma sistemleri ve 

sınıflara uygun ders araç gereçleri (sıra, sandalye vb.) temini 

 

3. Fakültenin yapılacak hayvan hastanesinde ve ana binasında hem eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin daha iyi yürütülebilmesi hem de bilimsel araştırma çalışmalarında,  

yetiştiricilerin taleplerini karşılama, bölge hayvancılığının sorunlarının çözüm aramada 

kullanılacak temel uygulamalar ile analizler için gerekli ekipman ve laboratuar koşullarının 

sağlanması. 

 

4. Öğrenci uygulamalarının etkinliğini arttıracak olan ve Hayvan Hastanesine ulaşım 

sorunu bulunan yetiştiricilere de hizmet götürmeyi sağlayacak gezici klinik uygulamaları için 
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uygun ekipman ve teknik destek sağlanması; Ayrıca Hayvan Hastanesinin diğer altyapı 

sorunlarının giderilmesi (ısınma, su arıtımı vb.). 

 

 

5. Tüm anabilim dallarında ulusal ve uluslararası bilimsel standartlar çerçevesinde daha 

kaliteli bir eğitim için,  acil gereksinim duyulan akademik, teknik ve idari personel 

ihtiyaçlarının karşılanması; mevcut akademik personelin mesleki ve bireysel gelişiminin ve 

üretkenliğinin artırılması, mevcut idari personelin, çağdaş üniversite yapısı ve işleyişi 

konusunda hizmetiçi eğitime alınması, 

 

 

6. Fakültemizde okutulan lisans programının, Avrupa Kredi Transfer Sistemi–AKTS 

(European Credit Transfer System-ECTS)’ne ve Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği 

(European Association Of Establishments For Veterinary Education - EAEVE)’nin 

standartlarına tam uyumunun sağlanması. 

 

 

7. Diğer Veteriner Fakülteleri ve mesleki kuruluşlarla işbirliği yapılarak, güncel konularda 

seminerlerin, konferansların düzenlenmesi; temel uygulamalar ve yeni geliştirilen tekniklere 

ilişkin kursların düzenlenmesi, akademik personelin bu tür etkinliklere katılımının 

özendirilmesi ve desteklenmesi. 

 

8. Gerek ileriye dönük öğretim üyesi gereksinimini karşılamak; gerekse eğitim-öğretim ve 

araştırma faaliyetlerine yardımcı olması amacıyla, araştırma görevlisi istihdamının artırılması 

ve doktora eğitiminin Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilmesi için diğer üniversitelerle 

ortak doktora eğitim programlarının açılması. 

 

9. Ulusal ve uluslararası araştırma ve proje imkanlarını geliştirmek; uluslararası dergilerde 

yapılan yayınları destekleyerek bilimsel araştırmaları teşvik etmek. 

 

10. Uluslararası üniversiteler ile iletişim ve işbirliğinin artırılması, 

 

11. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve katılmak 

 

12. Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizin sosyal ve kültürel gereksinimlerini 

karşılayacak imkanların sağlanması 

 

13. Öğrencilerin ders, meslek/kariyer, vb. seçimlerindeki karar verme sürecini 

kolaylaştıracak bilgilerin sunulması ve iş yaşamına hazırlanmalarının desteklenmesi, öğrenci-

mezun ve işveren ilişkisinin sağlanması, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mezunlar 

Derneği’nin kurulması. 

 

14. Yetiştiriciye ve halka yönelik eğitim programlarının (seminer, konferans, TV 

programları) hazırlanması. Hayvan sağlığı ekonomisinin öneminin vurgulanması ve önleyici-

koruyucu programlara önem verilmesi,  

 

15. Gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse sivil toplum örgütleri ve bölge halkı ile 

devamlı temas halinde bulunmak. 
3.4.2. Hedefler  
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Stratejik Amaç 1. Üniversitemiz Adana yolu üzerindeki kampüs içersine, Avrupa 

Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (European Association of Establishments For Veterinary 

Education - EAEVE)’nin standartlarına uygun olarak hazırlanacak plan çerçevesinde (tıbbi 

atık yakma fırını; deney hayvanları ünitesi vb) ivedilikle başlanması. 

 

Hedef 1.1. 2014 yılı bahar ayında EAEVE’nin standartlarına uygun olarak hazırlanacak 

plan çerçevesinde temelinin atılması 

Hedef 1.2.  2016 yılında fakülte binasının söz konusu kriterlere uygun olarak 

tamamlanması 

 

 
 

Stratejik Amaç 2. Çağdaş   Eğitim-Öğretim araç ve gereçlerini, teknolojik donanımları 

tamamlamak, derslikler ve laboratuarların bölgenin iklim koşulları göz önüne alınarak 

soğutma sistemleri ve sınıflara uygun ders araç gereçlerini (sıra, sandalye vb.) temin etmek, 

 

 Hedef 2.1. 2016 yılında derslikler ve laboratuarlar için gerekli ısıtma ve soğutma 

sistemlerinin tamamlanması 

 Hedef 2.2. 2016 yılında bütün dersliklerde gerekli mobilya ile araç ve gereçlerin 

(Projeksiyon cihazı, bilgisayar, akıllı tahta vb) tamamlanmış olması 

 

Stratejik Amaç 3. Fakültenin yapılacak hayvan hastanesinde ve ana binasında hem 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha iyi yürütülebilmesi hem de bilimsel araştırma 

çalışmalarında,  yetiştiricilerin taleplerini karşılama, bölge hayvancılığının sorunlarının 

çözüm aramada kullanılacak temel uygulamalar ile analizler için gerekli ekipman ve 

laboratuar koşullarının sağlanması. 

 Hedef 3.1. 2016 yılında temel uygulamalar ile analizler için gerekli ekipman ve 

laboratuar koşulların hizmet verebilecek düzeye getirilmesi 

 

Stratejik Amaç 4. Öğrenci uygulamalarının etkinliğini arttıracak olan ve Hayvan 

Hastanesine ulaşım sorunu bulunan yetiştiricilere de hizmet götürmeyi sağlayacak gezici 

klinik uygulamaları için uygun ekipman ve teknik destek sağlanması; Ayrıca Hayvan 

Hastanesinin diğer altyapı sorunlarının giderilmesi (ısınma, su arıtımı vb.). 

  

Hedef 4.1.  2016 yılında Hayvan Hastanesinin alt yapı sorunlarının tamamen çözülmüş 

olması 

Hedef 4.2. 2017 yılında 2 adet gezici klinik hizmeti verecek tam donanımlı ambulans 

aracın sağlanması 

 

Stratejik Amaç 5. Tüm anabilim dallarında ulusal ve uluslararası bilimsel standartlar 

çerçevesinde daha kaliteli bir eğitim için,  acil gereksinim duyulan akademik, teknik ve idari 

personel ihtiyaçlarının karşılanması; mevcut idari personelin, çağdaş üniversite yapısı ve 

işleyişi konusunda hizmet içi eğitime alınması, 

  

Hedef 5.1.  2016 yılında bütün anabilim dallarında doktora eğitim programı açılmasını 

sağlayacak öğretim üyesinin tamamlanmış olması 

 

Hedef 5.2.  2015 yılı sonuna kadar her bölüme ait teknik eleman ve idari personel 

kadrosunun sağlanmış olması 
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Hedef 5.3.  2016 yılı sonuna kadar, mevcut akademik personelin mesleki ve bireysel 

gelişiminin ve üretkenliğinin artırılması amacıyla Fakültemiz Öğretim Üyelerinin en az 

1/3’ünün  Socrates/Erasmus değişim programından yararlanmış olması 

 

Hedef 5.4.  2016 yılında mevcut idari personelimizin tamamının, çağdaş üniversite yapısı 

ve işleyişi konusunda eğitime almış olması. 

 

Stratejik Amaç 6. Fakültemizde okutulan lisans programının, Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi–AKTS (European Credit Transfer System-ECTS)’ne ve Avrupa Veteriner Eğitim 

Kurumları Birliği (European Association Of Establishments For Veterinary Education - 

EAEVE)’nin standartlarına tam uyumunun sağlanması.  

 

Hedef 6.1.  2016-2017 ders yılı başına kadar lisans programının, Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi–AKTS (European Credit Transfer System-ECTS)’ne ve Avrupa Veteriner Eğitim 

Kurumları Birliği (European Association Of Establishments For Veterinary Education - 

EAEVE)’nin standartlarına tam uyumunun sağlanmış olması 

 

Stratejik Amaç 7. Diğer Veteriner Fakülteleri ve mesleki kuruluşlarla işbirliği yapılarak, 

güncel konularda seminerler ve konferansların düzenlenmesi, temel uygulamalar ve yeni 

geliştirilen tekniklere ilişkin kursların düzenlenmesi ve akademik personelin bu tür 

etkinliklere katılımının özendirilmesi  

 

Hedef 7.1. Yılda en az 1 kez, diğer Veteriner Fakülteleri ve mesleki kuruluşlarla işbirliği 

yapılarak, güncel konularda seminerler ve konferanslar ile, temel uygulamalar ve yeni 

geliştirilen tekniklere ilişkin kursların düzenlenmiş olması 

 

Stratejik Amaç 8. Gerek ileriye dönük öğretim üyesi gereksinimini karşılamak; gerekse 

eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine yardımcı olması amacıyla, araştırma görevlisi 

istihdamının artırılması ve doktora eğitiminin Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilmesi için 

diğer üniversitelerle ortak doktora eğitim programlarının açılması. 

 

Hedef 8.1. 2017 yılı sonuna kadar her anabilim dalında en az 2 Araştırma Görevlisi 

kadrosunun Maliye Bakanlığınca Fakültemize tahsis edilmiş olması 

 

Hedef 8.2. 2016 yılında diğer üniversitelerle açılacak ortak doktora eğitim programlarının 

YÖK tarafından onaylanmış olması 

 

 

Stratejik Amaç 9. Ulusal ve uluslararası araştırma ve proje imkanlarını geliştirmek; 

uluslararası dergilerde yapılan yayınları destekleyerek bilimsel araştırmaları teşvik etmek. 

 

Hedef 9.1. Her yıl yapılacak olan en az bir çalışmaya Rektörlük tarafından teşvik 

ödülünün verilmiş olması 

 

Stratejik Amaç 10. Uluslararası üniversiteler ile iletişim ve işbirliğinin artırılması, 

 

Hedef 10.1. 2017 yılı sonuna kadar uluslararası üniversiteler ile iletişim ve işbirliğinin 

artırılması amacıyla Fakültemiz bünyesinde bir komisyona işlevlik kazandırılmış olması 
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Hedef 10.2. Bu komisyonun 2015 yılı sonuna kadar en az 2 uluslar arası üniversite ile 

işbirliği anlaşmalarını gerçekleştirmiş olması 

 

 

Stratejik Amaç 11. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve katılmak 

 

Hedef 11.1.  2016 yılı sonuna kadar en az 2 uluslararası veya katılımlı bilimsel toplantılar 

düzenlemiş olmak 

 

Stratejik Amaç 12. Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizin sosyal ve kültürel 

gereksinimlerini karşılayacak imkanların sağlanması 

 

Hedef 12.1.  2016 yılı sonuna kadar yılda en az 2 kültürel ve sanatsal etkinliğin yapılmış 

olması 

 

Stratejik Amaç 13. Öğrencilerin ders, meslek/kariyer, vb. seçimlerindeki karar verme 

sürecini kolaylaştıracak bilgilerin sunulması ve iş yaşamına hazırlanmalarının desteklenmesi, 

öğrenci-mezun ve işveren ilişkisinin sağlanması, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Mezunlar Derneği’nin kurulması. 

  

Hedef 13.1.  Yılda en az bir kez olmak üzere mezuniyet sonrası öğrencilere yönelik meslek ve 

çalışma hayatına ilişkin bilgilendirme toplantısının yapılmış olması 

 

Hedef 13.2. 2019 yılı sonuna kadar Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mezunlar 

Derneği’nin kurulmuş olması 

 

Stratejik Amaç 14. Yetiştiriciye ve halka yönelik eğitim programlarının (seminer, 

konferans, TV programları) hazırlanması. Hayvan sağlığı ekonomisinin öneminin 

vurgulanması ve önleyici-koruyucu programlara önem verilmesi,  

 

Hedef 14.1. Her ay periyodik olarak hayvan sahipleri ve halka yönelik olarak, halk sağlığı 

ile hayvancılığın ekonomideki önemine ilişkin seminerler vermiş olmak 

 

Stratejik Amaç 15. Gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse sivil toplum örgütleri ve 

bölge halkı ile devamlı temas halinde bulunmak. 

 

Hedef 15.1. 2011 yılı sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve 

bölge halkı ile devamlı iletişimi sağlayacak bir komisyonun oluşturulması 
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3.4.3. Stratejik Konular 

 
Temel Stratejik 

Alanlar 
Stratejik Amaçlar  Sorumlu Birim 

1 

Fakültemizin bütün ek 

hizmet binaları dahil 

kalıcı binasını 

yapılması 

Üniversitemiz Adana yolu üzerindeki 

kampüs içersine, Avrupa Veteriner Eğitim 

Kurumları Birliği (European Association of 

Establishments For Veterinary Education - 

EAEVE)’nin standartlarına uygun olarak 

hazırlanacak plan çerçevesinde (tıbbi atık 

yakma fırını; deney hayvanları ünitesi vb) 

ivedilikle başlanması 

Rektörlük 

Çağdaş   Eğitim-Öğretim araç ve 

gereçlerini, teknolojik donanımları 

tamamlamak, derslikler ve laboratuarların 

bölgenin iklim koşulları göz önüne alınarak 

soğutma sistemleri ve sınıflara uygun ders 

araç gereçleri (sıra, sandalye vb.) temini 

 

Rektörlük 

Fakültenin mevcut hayvan hastanesinde 

ve ana binasında hem eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin daha iyi yürütülebilmesi hem 

de bilimsel araştırma çalışmalarında,  

yetiştiricilerin taleplerini karşılama, bölge 

hayvancılığının sorunlarının çözüm aramada 

kullanılacak temel uygulamalar ile analizler 

için gerekli ekipman ve laboratuar 

koşullarının sağlanması. 

Rektörlük 

 

Öğrenci uygulamalarının etkinliğini 

arttıracak olan ve Hayvan Hastanesine 

ulaşım sorunu bulunan yetiştiricilere de 

hizmet götürmeyi sağlayacak gezici klinik 

uygulamaları için uygun ekipman ve teknik 

destek sağlanması; Ayrıca Hayvan 

Hastanesinin diğer altyapı sorunlarının 

giderilmesi (ısınma, su arıtımı vb.). 

 

Rektörlük 

2 

Fakültemizde eğitim-

öğretim standartlarının 

yükseltilerek Avrupa 

Veteriner Eğitim 

Kurumları Birliği 

(European Association 

of Establishments For 

Veterinary Education - 

EAEVE)’ne 

akreditasyonun 

sağlanması 

Tüm anabilim dallarında ulusal ve 

uluslararası bilimsel standartlar çerçevesinde 

daha kaliteli bir eğitim için,  acil gereksinim 

duyulan akademik, teknik ve idari personel 

ihtiyaçlarının karşılanması; mevcut 

akademik personelin mesleki ve bireysel 

gelişiminin ve üretkenliğinin artırılması, 

mevcut idari personelin, çağdaş üniversite 

yapısı ve işleyişi konusunda hizmetiçi 

eğitime alınması, 

 
 

Rektörlük ve 

Dekanlık 
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Fakültemizde okutulan lisans 

programının, Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi–AKTS (European Credit Transfer 

System-ECTS)’ne ve Avrupa Veteriner 

Eğitim Kurumları Birliği (European 

Association Of Establishments For 

Veterinary Education - EAEVE)’nin 

standartlarına tam uyumunun sağlanması. 

 

Dekanlık 

3 

Fakültede eğitim, 

araştırma ve verilen 

hizmetlerde gelişimin 

sürekliliğinin 

sağlanması 

Diğer Veteriner Fakülteleri ve mesleki 

kuruluşlarla işbirliği yapılarak, güncel 

konularda seminerlerin, konferansların 

düzenlenmesi; temel uygulamalar ve yeni 

geliştirilen tekniklere ilişkin kursların 

düzenlenmesi, akademik personelin bu tür 

etkinliklere katılımının özendirilmesi ve 

desteklenmesi. 

 

Dekanlık 

Gerek ileriye dönük öğretim üyesi 

gereksinimini karşılamak; gerekse eğitim-

öğretim ve araştırma faaliyetlerine yardımcı 

olması amacıyla, araştırma görevlisi 

istihdamının artırılması ve doktora 

eğitiminin Fakültemiz bünyesinde 

gerçekleştirilmesi için diğer üniversitelerle 

ortak doktora eğitim programlarının 

açılması. 

 

Maliye Bakanlığı  

Rektörlük 

Dekanlık 

Ulusal ve uluslararası araştırma ve proje 

imkanlarını geliştirmek; uluslararası 

dergilerde yapılan yayınları destekleyerek 

bilimsel araştırmaları teşvik etmek 

Rektörlük 

Uluslararası üniversiteler ile iletişim ve 

işbirliğinin artırılması 
Rektörlük 

Dekanlık 

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar 

düzenlemek ve katılmak 
Dekanlık ve Tüm 

Anabilim Dalları  

Öğrencilerimiz, akademik ve idari 

personelimizin sosyal ve kültürel 

gereksinimlerini karşılayacak imkanların 

sağlanması 

Rektörlük 

Dekanlık 

Öğrencilerin ders, meslek/kariyer, vb. 

seçimlerindeki karar verme sürecini 

kolaylaştıracak bilgilerin sunulması ve iş 

yaşamına hazırlanmalarının desteklenmesi, 

öğrenci-mezun ve işveren ilişkisinin 

sağlanması, Aksaray Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Mezunlar Derneği’nin kurulması. 

Dekanlık 
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Yetiştiriciye ve halka yönelik eğitim 

programlarının (seminer, konferans, TV 

programları) hazırlanması. Hayvan sağlığı 

ve ekonomisinin öneminin vurgulanması ve 

önleyici-koruyucu programlara önem 

verilmesi, 

Dekanlık ve Tüm 

Anabilim Dalları  

Gerek kamu kurum ve kuruluşları, 

gerekse sivil toplum örgütleri ve bölge halkı 

ile devamlı temas halinde bulunmak. 

Dekanlık 

 

 

 

 

4.UYGULAMA STRATEJİLERİ  
 

4.1.FAALİYETLER (PROJELER) 

AMAÇ NO  1 

AMAÇ Fakülte binasını Avrupa Birliği standartlarında inşa etmek 

AMACIN AÇIKLAMASI  Üniversitemiz Adana yolu üzerindeki kampüs içersine, Avrupa 

Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (European Association of 

Establishments For Veterinary Education - EAEVE)’nin 

standartlarına uygun olarak hazırlanacak plan çerçevesinde (tıbbi 

atık yakma fırını; deney hayvanları ünitesi vb) ivedilikle 

başlanması 

 

. 

AMAÇ NO  1 

HEDEF NO 1.1 

HEDEF 2014 yılı bahar ayında EAEVE’nin standartlarına uygun 

olarak hazırlanacak plan çerçevesinde temelinin atılması 

etmek. 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  Fakültemizin üniversitemiz Kampüs Yerleşkesinde kalıcı hizmet 

binalarının AB standartlarına uygun inşası  

AMAÇ NO  1 

HEDEF NO 1.1 

STRATEJİ NO 1.1.1 

STRATEJİ Yurtiçi ve yurt dışındaki Veteriner Fakültelerinin fiziki yapıları 

incelenerek uygun bir projenin oluşturulması 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Bu amaçla diğer fakültelere inceleme gezileri yapılarak yerinde 

inceleme ile uygun bir model oluşturulması  

 

 

 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

1.1.1.1. Fakülte binasının hizmete 

uygun bir şekilde inşa 

edilmesi. 

Maliye Bakanlığı 

Rektörlük 

2016 2017 yılı sonuna kadar 

bina temelinin atılmış 

olması 

Rektörlük 

Dekanlık 
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AMAÇ NO  1 

HEDEF NO 1.2 

STRATEJİ NO 1.2.1 

STRATEJİ 2018 yılında fakülte binasının söz konusu kriterlere uygun olarak 

tamamlanması 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Fakülte binasının 2018 yılı sonunda tamamlanmış olması 

 

 

 

 

 

AMAÇ NO  2 

AMAÇ Çağdaş eğitim-öğretim ortamının tamamlanmış olması 

AMACIN AÇIKLAMASI  Çağdaş   Eğitim-Öğretim araç ve gereçlerini, teknolojik 

donanımları tamamlamak, derslikler ve laboratuarların bölgenin 

iklim koşulları göz önüne alınarak soğutma sistemleri ve 

sınıflara uygun ders araç gereçlerini (sıra, sandalye vb.) temin 

etmek, 

 

 

 

AMAÇ NO  2 

HEDEF NO 2.1 

HEDEF Bölge iklim koşullarına göre derslik ve laboratuarlarının ısıtma ve 

soğutma sistemlerini tamamlamak 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2017 yılında derslikler ve laboratuarlar için gerekli ısıtma ve 

soğutma sistemlerinin tamamlanması 
 

 

 

AMAÇ NO  2 

HEDEF NO 2.1 

STRATEJİ NO 2.1.1 

STRATEJİ Dersliklere ve laboratuarlara yüzölçümüne göre yeterli klimaları 

sağlamak 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Bölge iklimi çok uzun süreli sıcak olduğundan eğitimde gerekli 

kaliteye ulaşmak için ortam ısısının öğrenmeyi engellemeyecek konfor 

düzeyine ulaştırmak.  

 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

1.2.1.1. Fakülte binasının 

inşaatının tamamlanması. 
Maliye Bakanlığı 

Rektörlük 

2018 2018 yılı sonuna kadar 

binanın eğitim-

öğretime uygun hale 

getirilmesi 

Rektörlük 

Dekanlık 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

2.1.1.1. Derslik ve 

laboratuarlarının ısıtma ve 

soğutma sistemlerine 

Maliye Bakanlığı 

Rektörlük 

2017 2017 yılı sonuna kadar 

sistemin teminin 

sağlanması 

Rektörlük 

Dekanlık 
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AMAÇ NO  2 

HEDEF NO 2.2 

HEDEF Dersliklerde gerekli donanımın temini 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2018 yılında bütün dersliklerde gerekli mobilya ile araç ve 

gereçlerin (Projeksiyon cihazı, bilgisayar, akıllı tahta vb) 

tamamlanmış olması 
 

 

 

AMAÇ NO  2 

HEDEF NO 2.2 

STRATEJİ NO 2.2.1 

STRATEJİ Dersliklerde gerekli donanımın temini 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Dersliklerde gerek mobilya gerekse ders eğitim araçları ve multimedya 

araçları dahil çağdaş bir eğitim-öğretim ortamının sağlanması, 

öğrecilerin her birine fakültede bir dolap oluşturulması 

 

 

 

 

AMAÇ NO  3 

AMAÇ Gerekli ekipman ve laboratuar koşullarının sağlanması 

AMACIN AÇIKLAMASI  Fakültenin yapılacak hayvan hastanesinde ve ana binasında 

hem eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha iyi yürütülebilmesi hem 

de bilimsel araştırma çalışmalarında,  yetiştiricilerin taleplerini 

karşılama, bölge hayvancılığının sorunlarının çözüm aramada 

kullanılacak temel uygulamalar ile analizler için gerekli ekipman 

ve laboratuar koşullarının sağlanması. 
. 

 

AMAÇ NO  3 

HEDEF NO 3.1 

HEDEF Uygun hizmet verebilecek gerekli ekipman ve laboratuar imkanlarının 

oluşturulması 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2018 yılında temel uygulamalar ile analizler için gerekli 

ekipman ve laboratuar koşulların hizmet verebilecek düzeye 

getirilmesi 

 
 

 

 

kavuşturulması . 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

2.2.1.1. Derslik ve 

laboratuarlarının 

donanımlarının 

tamamlanması 

Maliye Bakanlığı 

Rektörlük 

2017 2017 yılı sonuna kadar 

dersliklerin tam 

donanımlı hale gelmiş 

olması 

Rektörlük 

Dekanlık 
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AMAÇ NO  3 

HEDEF NO 3.1 

STRATEJİ NO 3.1.1 

STRATEJİ Rektörlük ile diğer araştırma kurumları ile müşterek projeler 

oluşturarak maddi imkanlar yaratmak 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Yapılacak projelerden sağlanan maddi destek ile laboratuar 

cihazlarının hizmete yeterli düzeye getirilmesi  

 

 

 

 

 

 

AMAÇ NO  4 

AMAÇ Hayvan Hastanesinin alt yapısı ile mobil hizmet olanağının 

sağlanması. 

AMACIN AÇIKLAMASI  Öğrenci uygulamalarının etkinliğini arttıracak olan ve Hayvan 

Hastanesine ulaşım sorunu bulunan yetiştiricilere de hizmet 

götürmeyi sağlayacak gezici klinik uygulamaları için uygun 

ekipman ve teknik destek sağlanması; Ayrıca Hayvan 

Hastanesinin diğer altyapı sorunlarının giderilmesi (ısınma, su 

arıtımı vb.). 

 

 

AMAÇ NO  4 

HEDEF NO 4.1 

HEDEF Hayvan Hastanesinin alt yapı sorunlarının çözülmesi 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2018 yılında Hayvan Hastanesinin alt yapı sorunlarının 

tamamen çözülmüş olması 
 

 

AMAÇ NO  4 

HEDEF NO 4.1 

STRATEJİ NO 4.1.1 

STRATEJİ Yerel yönetimlerle işbirliği olanaklarının araştırılması 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Alt yapı ihtiyaçları için yerel yönetimlerden teknik ve yapı desteğinin 

sağlanması  

 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

3.1.1.1. laboratuarların gerekli 

makine teçhizat 

donanımının sağlanması 

Maliye Bakanlığı 

Rektörlük 

Diğer Araştırma 

Kurumları 

2018 2018 yılı sonuna kadar 

laboratuar imkanlarının 

optimum düzeye 

ulaştırılması 

Rektörlük 

Dekanlık 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

4.1.1.1. Hayvan hastanesinde 

altyapı sorunlarının 

giderilmesi 

Maliye Bakanlığı 

Rektörlük 

Yerel yönetimleri 

2018 2018 yılı sonuna kadar 

hayvan hastanesi 

altyapısının 

tamamlanmış olması 

Rektörlük 

Dekanlık  
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AMAÇ NO  4 

HEDEF NO 4.2 

HEDEF Gezici klinik hizmetinin sağlanması 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2018 yılında 2 adet gezici klinik hizmeti verecek tam 

donanımlı ambulans aracın sağlanması 
 

 

AMAÇ NO  4 

HEDEF NO 4.2 

STRATEJİ NO 4.2.1 

STRATEJİ Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve üniversitenin ilgili birimleri 

ile işbirliği yapmak 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Gerekli kaynağı temin ederek gezici klinik hizmeti verecek olan 

araçların donanımlı bir şekilde temini 

 

 

  

AMAÇ NO  5 

AMAÇ Üniversal kriterlere uygun akademik ve idari personel 

ihtiyacının karşılanması 

AMACIN AÇIKLAMASI  Tüm anabilim dallarında ulusal ve uluslararası bilimsel 

standartlar çerçevesinde daha kaliteli bir eğitim için,  acil 

gereksinim duyulan akademik, teknik ve idari personel 

ihtiyaçlarının karşılanması; mevcut idari personelin, çağdaş 

üniversite yapısı ve işleyişi konusunda hizmet içi eğitime 

alınması, 

 

 

AMAÇ NO  5 

HEDEF NO 5.1 

HEDEF Akademik kadronun doktora eğitimi verecek sayıya ulaştırılması 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2017 yılında bütün anabilim dallarında doktora eğitim 

programı açılmasını sağlayacak öğretim üyesinin tamamlanmış 

olması 
 

 

 

AMAÇ NO  5 

HEDEF NO 5.1 

STRATEJİ NO 5.1.1 

STRATEJİ Maliye bakanlığından ve YÖK’ten gerekli kadroların temini 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  İlgili kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda öğretim üyesi kadrosunun 

temini için gerekli iznin alınması 

 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

4.2.1.1. Hayvan hastanesinde 

gezici klinik hizmetinin 

sağlanması 

Maliye Bakanlığı 

Rektörlük 

Yerel yönetimleri 

2018 2018  yılı sonuna kadar 

mobil araçlarının 

hizmete girmiş olması 

Rektörlük 

Dekanlık  
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AMAÇ NO  5 

HEDEF NO 5.2 

HEDEF Teknik ve idari personel kadrolarının temini 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2018 yılı sonuna kadar her bölüme ait teknik eleman ve idari 

personel kadrosunun sağlanmış olması 
 

AMAÇ NO  5 

HEDEF NO 5.2 

STRATEJİ NO 5.2.1 

STRATEJİ Maliye bakanlığından gerekli kadroların temini 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  İlgili kurumdan yeterli sayıda idari ve teknik kadronun temini için 

gerekli iznin alınması 

 

 

 

AMAÇ NO  5 

HEDEF NO 5.3 

HEDEF Öğretim üyelerine yurt dışı deneyimi kazandırılmış olması 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2018 yılı sonuna kadar, mevcut akademik personelin mesleki 

ve bireysel gelişiminin ve üretkenliğinin artırılması amacıyla 

Fakültemiz Öğretim Üyelerinin en az 1/3’ünün  

Socrates/Erasmus değişim programından yararlanmış olması 

AMAÇ NO  5 

HEDEF NO 5.3 

STRATEJİ NO 5.3.1 

STRATEJİ Öğretim Üyelerinin Socrates/Erasmus değişim programına teşvik 

edilmesi 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  AB ülkeleri üniversiteleri ile işbirliğinin artırılması   

 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

5.1.1.1. Akademik kadro 

ihtiyacının temini 
Maliye Bakanlığı 

YÖK 

Rektörlük 

 

2018 2018 yılı sonuna kadar 

doktora eğitimi açacak 

sayıda öğretim üyesinin 

bulunması 

Rektörlük 

Dekanlık  

 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

5.2.1.1. İdari ve teknik kadro 

ihtiyacının temini 
Maliye Bakanlığı 

 

2018 2018 yılı sonuna kadar 

her bölüme ait yeterli 

sayıda idari ve teknik 

personelin sağlanmış 

olması 

Rektörlük 

Dekanlık  
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AMAÇ NO  5 

HEDEF NO 5.4 

HEDEF İdari personele çağdaş bir eğitimin kazandırılmış olması 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2018 yılında mevcut idari personelimizin tamamının, çağdaş 

üniversite yapısı ve işleyişi konusunda eğitime almış olması. 

AMAÇ NO  5 

HEDEF NO 5.4 

STRATEJİ NO 5.4.1 

STRATEJİ İdari personele hizmetiçi eğitim verilmesi 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  İş yerinde verimliliği artırmak amacıyla bütün idari personelin 

hizmetiçi eğitiminden geçirilerek kalifiye personel sağlanması 

 

 

 

 

AMAÇ NO  6 

AMAÇ Akreditasyonun tamamlanmış olması 

AMACIN AÇIKLAMASI  Fakültemizde okutulan lisans programının, Avrupa Kredi 

Transfer Sistemi–AKTS (European Credit Transfer System-

ECTS)’ne ve Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği 

(European Association Of Establishments For Veterinary 

Education - EAEVE)’nin standartlarına tam uyumunun 

sağlanması.  
 

 

 

AMAÇ NO  6 

HEDEF NO 6.1 

HEDEF Okutulan derslerin ve ders müfredatlarının uyumunu sağlamak 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2018-2019 ders yılı başına kadar lisans programının, Avrupa 

Kredi Transfer Sistemi–AKTS (European Credit Transfer 

System-ECTS)’ne ve Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

5.3.1.1. Öğretim üyelerinin 

yurtdışı deneyimi 

kazanması 

Socrates/Erasmus 

değişim programı 

2018 2018 yılı sonuna kadar  
Fakültemiz Öğretim 

Üyelerinin en az 

1/3’ünün  

Socrates/Erasmus 

değişim programından 

yararlanmış olması 

Rektörlük 

Dekanlık  

 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

5.4.1.1. İdari personelin eğitimi Rektörlük 

Dekanlık 

 

2018 Bütün idari personele 
hizmetiçi eğitim sertifikası 
kazandırılmış olması 

Rektörlük 

Dekanlık  
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(European Association Of Establishments For Veterinary 

Education - EAEVE)’nin standartlarına tam uyumunun 

sağlanmış olması 
 

 

 

AMAÇ NO  6 

HEDEF NO 6.1 

STRATEJİ NO 6.1.1 

STRATEJİ Yeni müfredat programının uygulanması 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Okutulması gereken dersler ve içeriklerinin tespit edilerek 

uygulanması, oluşacak değişikliklerin sürekli takibi ile  yıllık 

revizyonlarla güncellemenin sağlanması 

 

 

 

 

AMAÇ NO  7 

AMAÇ Eğitimde süreklilik için güncel konularda kurslar düzenlenmesi 

AMACIN AÇIKLAMASI  Diğer Veteriner Fakülteleri ve mesleki kuruluşlarla işbirliği 

yapılarak, güncel konularda seminerler ve konferansların 

düzenlenmesi, temel uygulamalar ve yeni geliştirilen tekniklere 

ilişkin kursların düzenlenmesi ve akademik personelin bu tür 

etkinliklere katılımının özendirilmesi 

 

 

AMAÇ NO  7 

HEDEF NO 7.1 

HEDEF Diğer fakülte ve meslek örgütleri ile güncel kurslar düğzenlemek 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  Yılda en az 1 kez, diğer Veteriner Fakülteleri ve mesleki 

kuruluşlarla işbirliği yapılarak, güncel konularda seminerler ve 

konferanslar ile, temel uygulamalar ve yeni geliştirilen 

tekniklere ilişkin kursların düzenlenmiş olması 

 

 

AMAÇ NO  7 

HEDEF NO 7.1 

STRATEJİ NO 7.1.1 

STRATEJİ Öğretim elemanları ve ilgili kişilerin ilgisini çekecek kurslar 

düzenlemek 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Çağımızda bilimin hızına yetişmek için güncel konuların takibi, yeni 

tekniklerin öğrenilmesi ve kullanıma sokulması için öğretim üyeleri ve 

diğer ilgili kişilerin sürekli eğitim kurslarına ve seminerlere katılımını 

özendirmek 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

6.1.1.1. Ders müfredatlarında 
akreditasyonun sağlanması 

Dekanlık. 2018-2019 

eğitim-öğretim 

dönemi başına 

kadar 

2018-2019 eğitim-

öğretim dönemi başına 

kadar akreditasyonun 

tamamlanmış olması 

Dekanlık  
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AMAÇ NO  8 

AMAÇ Doktora eğitiminin açılması ve Araştırma Görevlisi istihdamının 

artırılması 

AMACIN AÇIKLAMASI  Gerek ileriye dönük öğretim üyesi gereksinimini karşılamak; 

gerekse eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine yardımcı 

olması amacıyla, araştırma görevlisi istihdamının artırılması ve 

doktora eğitiminin Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilmesi için 

diğer üniversitelerle ortak doktora eğitim programlarının 

açılması. 

 

 

AMAÇ NO  8 

HEDEF NO 8.1 

HEDEF Araştırma Görevlisi kadrosu temini 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2019 yılı sonuna kadar her anabilim dalında en az 2 

Araştırma Görevlisi kadrosunun Maliye Bakanlığınca 

Fakültemize tahsis edilmiş olması 
 

 

 

AMAÇ NO  8 

HEDEF NO 8.1 

STRATEJİ NO 8.1.1 

STRATEJİ Bölgenin Fakülteye olan gereksinimleri ve çalışma alanımızla ilgili 

konularda bölgede yapılacak ileri araştırmaların bölge ve ülke 

açısından öneminin izah edilmesi 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Aksaray bölgesi Türkiye’deki en verimli ovalardan birinde 

bulunmaktadır. Bölgemizde her geçen gün yeni ve büyük çiftlikler 

kurulmaktadır. Türkiye’nin en büyük süt üretim fabrikalarından bir 

tanesinde yine bölgemizde faaliyet göstermektedir. Her geçen gün 

artan süt ve et üretimi ile Aksaray ili tarım ve hayvancılığın 

merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. 

, 

 

 

 

 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

7.1.1.1. Güncel eğitim kursları 

düzenlemek 
Rektörlük 

Dekanlık 

Meslek Örgütleri 

Özel Sektör 

sürekli 

uygulanacak  
Yılda en az 1 kez, 

güncel konularda 

seminerler ve 

konferanslar ile, temel 

uygulamalar ve yeni 

geliştirilen tekniklere 

ilişkin kursların 

düzenlenmiş olması 

Dekanlık 

Anabilim Dalı 

Başkanlıkları 
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AMAÇ NO  8 

HEDEF NO 8.2 

HEDEF Doktora programlarını açmak 

HEDEFİN AÇIKLAMASI   

 

 

AMAÇ NO  8 

HEDEF NO 8.2 

STRATEJİ NO 8.2.1 

STRATEJİ Diğer Üniversitelerle de işbirliği yaparak doktora eğitim programlarını 

açmak 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Yeterli öğretim üyesi bulunan anabilim dallarında en kısa sürede 

doktora programlarını açmak ayrıca, doktora eğitimine başlamak için 

bulunması gereken öğretim üyesi sayılarının yetersiz olduğu anabilim 

dallarında diğer üniversitelerle işbirliği yaparak bütün anabilim 

dallarında doktora eğitim programlarının açılmış olmasını sağlamak 

 

 

AMAÇ NO  9 

AMAÇ Bilimsel çalışmaların artırılması 

AMACIN AÇIKLAMASI  Ulusal ve uluslararası araştırma ve proje imkanlarını geliştirmek; 

uluslararası dergilerde yapılan yayınları destekleyerek bilimsel 

araştırmaları teşvik etmek. 

 

 

AMAÇ NO  9 

HEDEF NO 9.1 

HEDEF Çalışmalara teşvik ödülü sağlanması 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  Her yıl yapılacak olan en az bir çalışmaya Rektörlük 

tarafından teşvik ödülünün verilmiş olması 

 

 

AMAÇ NO  9 

HEDEF NO 9.1 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

8.1.1.1. Yeteri sayıda Araştırma 
Görevlisi kadrosu temini  

Maliye Bakanlığı 

Rektörlük 

Dekanlık 

2018  yılı 

sonuna kadar. 
Her anabilim Dalında 2 
Araştırma Görevlisi 
kadrosunun temin edilmiş 
olması 

Dekanlık 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

8.2.1.1. Doktora eğitimini başlatmak  Rektörlük 

Dekanlık 

2018 yılı  2018 yılında açılacak 

doktora eğitim 

programlarının YÖK 

tarafından onaylanmış 

olması 

Dekanlık 
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STRATEJİ NO 9.1.1 

STRATEJİ Bilimsel araştırma ve yayınlara gerekli kaynağın temini ve 

çalışmaların teşviki 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Yapılacak bilimsel araştırmalara teşvik ödülü verilerek araştırıcıların 

ulusal ve uluslar arası projeler hazırlamalarının özendirilmesi 

 

 

 

 

AMAÇ NO  10 

AMAÇ Uluslararası üniversiteler ile iletişim ve işbirliğinin artırılması, 

AMACIN AÇIKLAMASI  Çağdaş bir eğitim kurumu ve bilimi yakalayan bir fakülte olmak için 

uluslar arası üniversitelerle işbirliği yapılarak güncel bilgi ve 

tekniklerin kullanımı sağlanacaktır 

 

 

AMAÇ NO  10 

HEDEF NO 10.1 

HEDEF İşbirliğini sağlayacak komisyonun işlerlik kazandırılmış olması 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2018 yılı sonuna kadar uluslararası üniversiteler ile iletişim ve 

işbirliğinin artırılması amacıyla Fakültemiz bünyesinde bir 

komisyona işlevlik kazandırılmış olması 

 

 

 

AMAÇ NO  10 

HEDEF NO 10.1 

STRATEJİ NO 10.1.1 

STRATEJİ Komisyonda görev alacak öğretim üyelerinin yurt dışı deneyimlerinin 

sağlanması 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Uluslararası üniversitelerle işbirliği sağlamak amacıyla, komisyon 

üyelerine dil pratiğinin yanı sıra  bilgi ve becerilerini artırılmasında 

gerekli koşulların sağlanmış olması 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

9.1.1.1. Bilimsel araştırmalarıa teşvik 
ödülü sağlanması 

Rektörlük Sürekli 
uygulanacak 

Araştırmalara sembolik 
olmayan teşvik veriliyor 
olması 

Rektörlük 

Dekanlık 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

10.1.1.1. Uluslararası üniversitelerle 
işbirliğinin sağlanması 

Maliye Bakanlığı 

Rektörlük 

Diğer Üniversiteler 

2016 yılı sonuna 
kadar 

2017 yılı sonuna kadar 

uluslararası düzeyde 

işbirliğini sağlayacak 

komisyonun oluşması 

Dekanlık 
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AMAÇ NO  10 

HEDEF NO 10.2 

HEDEF Uluslararası üniversitelerle işbirliğinin sağlanmış olması 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  Bu komisyonun 2018 yılı sonuna kadar en az 2 uluslar arası 

üniversite ile işbirliği anlaşmalarını gerçekleştirmiş olması 

 

 

 

AMAÇ NO  10 

HEDEF NO 10.2 

STRATEJİ NO 10.2.1 

STRATEJİ Kurulan komisyonun uluslar arası üniversitelerle işbirliği olanaklarını 

araştırması ve uygun olanlarla gerekli anlaşmaların yapılması 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Kurulan komisyon fakültemizle ilgili bölümleri olan, konusunda 

uzmanlaşmış uluslar arası bilimsel saygınlığı olan üniversitelerle 

bağlantıya geçerek, uygun olan üniversitelerle anlaşmaların yapılması  

 

 

 

 

 

 

AMAÇ NO  11 

AMAÇ Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve 

katılmak 

AMACIN AÇIKLAMASI  Güncelleşmiş bilim üreten bir araştırma kurumu olmak için bilimsel 

toplantılar düzenlemenin yanı sıra uluslararası bilimsel aktivitelere 

katılarak bilimi yakından takip etmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

10.2.1.1. Ulsularası üniversitelerle 
işbirliğinin sağlanmış olması 

Maliye Bakanlığı 

Rektörlük 

Diğer Üniversiteler 

2016 yılı sonuna 
kadar 

Bu komisyonun 2016 

yılı sonuna kadar en az 

2 uluslar arası 

üniversite ile işbirliği 

anlaşmalarını 

gerçekleştirmiş olması 

Dekanlık 
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AMAÇ NO  11 

HEDEF NO 11.1 

HEDEF Uluslararası veya katılımlı bilimsel toplantılar düzenlemek 

HEDEFİN AÇIKLAMASI   2018 yılı sonuna kadar en az 2 uluslararası veya katılımlı 

bilimsel toplantılar düzenlemiş olmak 

 

 

AMAÇ NO  11 

HEDEF NO 11.1 

STRATEJİ NO 11.1.1 

STRATEJİ En kısa sürede uluslar arası veya katılımlı bilimsel toplantılar 

düzenlemek 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Bilimsel toplantıyı organize edebilecek sayıda öğretim üyesi bulunan 

anabilim dallarımız öncelikli olmak üzere en kısa sürede uluslar arası 

veya katılımlı bilimsel aktivitelere ev sahipliği yapmak 

 

 

 

 

 

AMAÇ NO  12 

AMAÇ Sosyal ve kültürel etkinliklerden olabildiğince yararlanmak 

AMACIN AÇIKLAMASI  Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizin sosyal ve 

kültürel gereksinimlerini karşılayacak imkanların sağlanması 

 

 

AMAÇ NO  12 

HEDEF NO 12.1 

HEDEF Personel ve öğrencilerin sosyal yaşamlarında katkı için gerekli 

aktivitelerin organizasyonu 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2018 yılı sonuna kadar yılda en az 2 kültürel ve sanatsal 

etkinliğin yapılmış olması 

 

. 

 

AMAÇ NO  12 

HEDEF NO 12.1 

STRATEJİ NO 12.1.1 

STRATEJİ Gerek yerel gerekse ulusal organizasyonlarla sosyal aktiviteler yapmak 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Başarıyı desteklemek amacıyla sosyal aktiviteleri düzenleyecek 

kurulların oluşturulması ve gerekli imkanların sağlanması 

 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

11.1.1.1. Uluslararası veya katılımlı 

bilimsel toplantılar 

yapmak 

Rektörlük 

Dekanlık 

TUBİTAK 

DPT 

Özel Sektör 

2018 yılı sonuna 

kadar 
2018 yılı sonuna kadar 

en az 2 uluslararası 

veya katılımlı bilimsel 

toplantılar düzenlemiş 

olmak . 

Dekanlık 
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AMAÇ NO  13 

AMAÇ Mezun-Üniversite işbirliğinin sağlanması 

AMACIN AÇIKLAMASI  Öğrencilerin ders, meslek/kariyer, vb. seçimlerindeki karar 

verme sürecini kolaylaştıracak bilgilerin sunulması ve iş 

yaşamına hazırlanmalarının desteklenmesi, öğrenci-mezun ve 

işveren ilişkisinin sağlanması, Aksaray Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Mezunlar Derneği’nin kurulması. 

 

. 

 

AMAÇ NO  13 

HEDEF NO 13.1 

HEDEF Her yıl mezuniyet sonrası toplantılar düzenlemek 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  Yılda en az bir kez olmak üzere mezuniyet sonrası öğrencilere 

yönelik meslek ve çalışma hayatına ilişkin bilgilendirme 

toplantısının yapılmış olması 

 

. 

 

AMAÇ NO  13 

HEDEF NO 13.1 

STRATEJİ NO 13.1.1 

STRATEJİ Mesleki bilgilerin güncellenmesi için mezuniyet sonrası kurslar 

düzenlemek 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Mesleki bilgilerin güncellenmesi ve mezunlar arası dayanışmanın 

sağlanması amacıyla meslek odaları ile işbirliği yaparak mezuniyet 

sonrası eğitim programlarının gerçekleştirilmesi 

 

 

 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

12.1.1.1. Sosyal aktivitelerin 

yapılması. 

 

. 

Rektörlük 

Dekanlık 

Sponsor Firmalar 

2018 yılı sonuna 
kadar 

2018 yılı sonuna kadar 

yılda en az 2 kültürel 

ve sanatsal etkinliğin 

yapılmış olması 

Rektörlük 

Dekanlık 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

13.1.1.1. Mezuniyet sonrası eğitim ve 
işbirliğinin sağlanması 

Dekanlık 

Meslek Kuruluşları 

Özel Sektör 

Sürekli 
uygulanacak 

  Yılda en az bir kez 

olmak üzere mezuniyet 

sonrası öğrencilere 

yönelik meslek ve 

çalışma hayatına ilişkin 

bilgilendirme 

toplantısının yapılmış 

olması 

Dekanlık 
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AMAÇ NO  13 

HEDEF NO 13.2 

HEDEF Mezunlar Derneği kurmak 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2018 yılı sonuna kadar Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Mezunlar Derneği’nin kurulmuş olması 

 

. 

 

AMAÇ NO  13 

HEDEF NO 13.2 

STRATEJİ NO 13.2.1 

STRATEJİ Mezuniyet sonrası meslektaşlarımızı bir dernek kurmaları için teşvik 

etmek ve destek olmak 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Mezunlarımızın kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını 

sağlayacak olan, ayrıca fakültemizde güncel konuları takip etmelerini 

sağlayacak toplantılardan haberdar olmaları için aracı olacak mezunlar 

derneğinin kurulması 

 

 

 

 

AMAÇ NO  14 

AMAÇ Yetiştirici ve halkla güncel konuları medya aracılığı ile paylaşmak 

AMACIN AÇIKLAMASI  Yetiştiriciye ve halka yönelik eğitim programlarının (seminer, 

konferans, TV programları) hazırlanması. Hayvan sağlığı 

ekonomisinin öneminin vurgulanması ve önleyici-koruyucu 

programlara önem verilmesi, 

 

AMAÇ NO  14 

HEDEF NO 14.1 

HEDEF Halk sağlığı ve ekonomisi konusunda ilgilileri bilgilendirmek 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  Her ay periyodik olarak hayvan sahipleri ve halka yönelik 

olarak, halk sağlığı ile hayvancılığın ekonomideki önemine 

ilişkin seminerler vermiş olmak 

 

 

AMAÇ NO  14 

HEDEF NO 14.1 

STRATEJİ NO 14.1.1 

STRATEJİ Yerel ya da ulusal görsel yayın organları ile ilişki sağlanarak periyodik 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

13.2.1.1. Mezunlar Derneğinin 
kurulması 

Meslek Odası 

Dernek Üyeleri 

2018 yılı sonuna 
kadar 

2018 yılı sonuna kadar  
Aksaray  Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi 

Mezunlar Derneği’nin 

kurulmuş olması 

Dekanlık 
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programların düzenlenmesi, yazılı basında periyodik bilgilendirme 

yazılarının yayınlanması 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Radyo televizyon programları veya gazete, dergi, broşür gibi basılı 

yayınlar aracılığı ile bilgilerin ilgililere ulaştırılması 

 

 
 

AMAÇ NO  15 

AMAÇ Kurumlar ve halkla işbirliği içinde olmak 

AMACIN AÇIKLAMASI  Gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse sivil toplum örgütleri 

ve bölge halkı ile devamlı temas halinde bulunmak. 

 

 

AMAÇ NO  15 

HEDEF NO 15.1 

HEDEF Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonunu oluşturmak 

HEDEFİN AÇIKLAMASI  2015 yılı sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 

örgütleri ve bölge halkı ile devamlı iletişimi sağlayacak bir 

komisyonun oluşturulması 

 

 

AMAÇ NO  15 

HEDEF NO 15.1 

STRATEJİ NO 15.1.1 

STRATEJİ İletişimi sağlayacak bilgi ve beceriye sahip öğretim elemanlarından 

oluşan bir kurulun oluşturulması 

STRATEJİNİN AÇIKLAMASI  Basın-Yayın ve Halkla Fakültenin sürekli iletişimini sağlayacak bir 

komisyonun oluşturulması 

 

. 

 

 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

14.1.1.1. Halkı ve yetiştiriciyi 
bilgilendirmek 

Rektörlük 

Dekanlık 

Basın-Yayın 
Kuruluşları 

Sürekli 
uygulanacak 

Her ay periyodik olarak 

hayvan sahipleri ve 

halka yönelik olarak, 

halk sağlığı ile 

hayvancılığın 

ekonomideki önemine 

ilişkin seminerler 

vermiş olmak 

Dekanlık 

Faaliyet No Faaliyetin Açıklaması Kaynak ve Bütçe 
Zaman ve Uygulama 
Periyodu 

Başarı Ölçütleri Sorumlu 

15.1.1.1. Kamu kurum ve kuruluşları ile 
işbirliği sağlayacak kurulların 
oluşturulması 

Rektörlük 

Dekanlık 

2015 yılı sonu 2015 yılı sonuna kadar 

kamu kurum ve 

kuruluşları, sivil 

toplum örgütleri ve 

bölge halkı ile devamlı 

iletişimi sağlayacak bir 

komisyonun 

oluşturulması 

Dekanlık 
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5.İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
 

AMAÇ Hedefler Stratejiler Faaliyetler Başarı 

Ölçütleri 

Sonuç Gerçekleşme 

Oranı(%) 

Gerçekleşmeme 

Nedeni 

Amaç 1: 

HEDEF 1.1.: Strateji 1.1.1: Faaliyet 1.1.1.1: 2014 yılı 

sonuna kadar 

bina 

temelinin 

atılmış 

olması 

   

HEDEF 1.2.: Strateji 1.2.1: Faaliyet 1.2.1.1: 2017 yılı 

sonuna kadar 

binanın 

eğitim-

öğretime 

uygun hale 

getirilmesi 

   

Amaç 2: 

HEDEF 2.1.: Strateji 2.1.1: Faaliyet 2.1.1.1: 2014 yılı 

sonuna kadar 

sistemin 

teminin 

sağlanması 

   

HEDEF 2.2.: Strateji 2.2.1: Faaliyet 2.2.1.1: 2017 yılı 

sonuna kadar 

dersliklerin 

tam 

donanımlı 

hale gelmiş 

olması 

   

Amaç 3: 

HEDEF 3.1.: Strateji 3.1.1: Faaliyet 3.1.1.1: 2019 yılı 

sonuna kadar 

laboratuar 

imkanlarının 

optimum 

düzeye 

ulaştırılması 

   

Amaç 4: 

HEDEF 4.1.: Strateji 4.1.1: Faaliyet 4.1.1.1: 2018 yılı 

sonuna kadar 

hayvan 

hastanesi 

altyapısının 

tamamlanmış 

olması 

   

HEDEF 4.2.: Strateji 4.2.1: Faaliyet 4.2.1.1: 2018 yılı 

sonuna kadar 

mobil 

araçlarının 

hizmete 

girmiş olması 

   

Amaç 5: 

HEDEF 5.1.: Strateji 5.1.1: Faaliyet 5.1.1.1: 2018 yılı 

sonuna kadar 

doktora 

eğitimi 

açacak sayıda 

öğretim 

üyesinin 

bulunması 

   

HEDEF 5.2.: Strateji 5.2.1: Faaliyet 5.2.1.1: 2015 yılı 

sonuna kadar 
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her bölüme 

ait yeterli 

sayıda idari 

ve teknik 

personelin 

sağlanmış 

olması 

HEDEF 5.3.: Strateji 5.3.1: Faaliyet 5.3.1.1: 
 

2016 yılı 

sonuna kadar  
Fakültemiz 

Öğretim 

Üyelerinin en 

az 1/3’ünün  

Socrates/Eras

mus değişim 

programında

n yararlanmış 

olması 

   

HEDEF 5.4.: Strateji 5.4.1: Faaliyet 5.4.1.1: 
 

Bütün idari 
personele 
hizmetiçi 
eğitim 
sertifikası 
kazandırılmış 
olması 

   

Amaç 6: 

HEDEF 6.1.: Strateji 6.1.1: Faaliyet 6.1.1.1: 2018-2019 

eğitim-

öğretim 

dönemi 

başına kadar 

akreditasyon

un 

tamamlanmış 

olması 

   

Amaç 7: 

HEDEF 7.1.: Strateji 7.1.1: Faaliyet 7.1.1.1: Yılda en az 1 

kez, güncel 

konularda 

seminerler ve 

konferanslar 

ile, temel 

uygulamalar 

ve yeni 

geliştirilen 

tekniklere 

ilişkin 

kursların 

düzenlenmiş 

olması 

   

Amaç 8: 

HEDEF 8.1.: Strateji 8.1.1: Faaliyet 8.1.1.1: Her anabilim 
Dalında 2 
Araştırma 
Görevlisi 
kadrosunun 
temin edilmiş 
olması 

   

HEDEF 8.2.: Strateji 8.2.1: Faaliyet 8.2.1.1: 2018 yılında 

açılacak 

doktora 

eğitim 

programlarını
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n YÖK 

tarafından 

onaylanmış 

olması 

Amaç 9: 

HEDEF 9.1.: Strateji 9.1.1: Faaliyet 9.1.1.1: Araştırmalara 
sembolik 
olmayan teşvik 
veriliyor olması 

   

Amaç 10: 

HEDEF 10.1.: Strateji10.4.1.1: Faaliyet 10.1.1.1: 2018 yılı 

sonuna kadar 

uluslararası 

düzeyde 

işbirliğini 

sağlayacak 

komisyonun 

oluşması 

   

HEDEF10.2.: Strateji 10.2.1: Faaliyet 10.2.1.1: Bu 

komisyonun 

2018 yılı 

sonuna kadar 

en 2 uluslar 

arası 

üniversite ile 

işbirliği 

anlaşmalarını 

gerçekleştirm

iş olması 

   

Amaç 11: 

HEDEF11.1.: Strateji 11.1.1: Faaliyet 11.1.1.1: 2018 yılı 

sonuna kadar 

en az 2 

uluslararası 

veya katılımlı 

bilimsel 

toplantılar 

düzenlemiş 

olmak . 

   

Amaç 12: 

HEDEF12.1.: Strateji 12.1.1: Faaliyet 12.1.1.1: 2018 yılı 

sonuna kadar 

yılda en az 2 

kültürel ve 

sanatsal 

etkinliğin 

yapılmış 

olması 

   

Amaç 13: 

HEDEF 13.1.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateji13.4.1.1: Faaliyet 13.1.1.1: Yılda en az 

bir kez olmak 

üzere 

mezuniyet 

sonrası 

öğrencilere 

yönelik 

meslek ve 

çalışma 

hayatına 

ilişkin 

bilgilendirme 

toplantısının 

yapılmış 

olması 
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HEDEF13.2.: Strateji 13.2.1: Faaliyet 13.2.1.1: 2018 yılı 

sonuna kadar 

Aksaray 

Üniversitesi 

Veteriner 

Fakültesi 

Mezunlar 

Derneği’nin 

kurulmuş 

olması 

   

Amaç 14: 

HEDEF14.1.: Strateji 14.1.1: Faaliyet 14.1.1.1: Her ay 

periyodik 

olarak 

hayvan 

sahipleri ve 

halka yönelik 

olarak, halk 

sağlığı ile 

hayvancılığın 

ekonomideki 

önemine 

ilişkin 

seminerler 

vermiş olmak 

   

Amaç 15: 

HEDEF15.1.: Strateji 15.1.1: Faaliyet 15.1.1.1: 2018 yılı 

sonuna kadar 

kamu kurum 

ve 

kuruluşları, 

sivil toplum 

örgütleri ve 

bölge halkı 

ile devamlı 

iletişimi 

sağlayacak 

bir 

komisyonun 

oluşturulması 
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6. BÜTÇELEME VE PERFORMANS ÖLÇME  

6.1. Bütçeleme 

Her amaç, hedef ve faaliyetler aşağıdaki tabloya aktarılır. Her bir faaliyetin hangi yılda tahminen 

kaça mal olacağı da tabloda belirtilir. Tablonun satır ve sütunda toplamları yapılır. Böylece her amacın 

kaça mal olacağı da tahmini olarak belirlenerek bir sonraki bütçe çağrısında dikkate alınır. 

STRATEJİK AMAÇ MALİYET TABLOSU 

AMAÇ 1. 

Örnek: İnşaat mühendisliği bölümünün ana amacı en iyi ve kabul edilen bir 

bölüm olmaktır  

HEDEF 1.1. 
Örnek: Kaliteli öğrenci bölüme almak, yetiştirmek ve muhafaza etmek.  

STRATEJİ 1.1.1 
Örnek: Lisans programımıza kaliteli öğrencilerin ilgisini çekmek. 

        

PLANLANAN FAALİYETLERİ MALİYETLER 

FAALİYET 
NO 

FAALİYETİN 
TANIMI/AÇIKLAMASI 

CARİ YIL             
(t) 

BÜTÇE YILI                    
(t+1) 

TAKİP EDEN 
İLK YIL (t+2) 

TAKİP EDEN 
İKİNCİ YIL 

(t+3) 
TOPLAM 

 1.1.1.1. 

EAEVE 

Standartlarında 

modern Veteriner 

Fakültesi ve bölge 

hayvancılığını 

kalkındıracak tam 

teşekküllü hayvan 

hastanesinin inşasını 

gerçekleştirmek.          
1000.000,00 

TL 

            0,00 TL 

            0,00 TL 

BU HEDEF İÇİN 
STRATEJİLERİN TOPLAM 

MALİYETİ 
1000.000,00 

TL 
1000.000,00  
TL 

10.000.000,00 

TL 
10.000.000,00 

TL 
23.000.000,00 
TL 

Tüm hedefler için bu yukarıdaki tablo hazırlanır. Daha sonra tüm amaç veya amaçlar için 

toplam malyet tablosu aşağıdaki şekilde oluşturulur. 

STRATEJİK AMAÇ TOPLAM MALİYETİ 

PLANLANAN FAALİYETLERİ MALİYETLER 

HEDEF NO 
HEDEFİN 

TANIMI/AÇIKLAMASI 
CARİ YIL             

(t) 
BÜTÇE YILI                    

(t+1) 
TAKİP EDEN 
İLK YIL (t+2) 

TAKİP EDEN 
İKİNCİ YIL 

(t+3) 
TOPLAM 

 1.1.           0,00 TL 

 1.2.           0,00 TL 

 …           0,00 TL 

STRATEJİK AMAÇ TOPLAM 
MALİYETİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 

BİRİMİN STRATEJİK AMAÇLARININ TOPLAM MALİYETİ 

STRATEJİK AMAÇLAR MALİYETLER 

STRATEJİK 
AMAÇ NO 

STRATEJİK AMACIN 
TANIMI/AÇIKLAMASI 

CARİ YIL             
(t) 

BÜTÇE YILI                    
(t+1) 

TAKİP 
EDEN İLK 
YIL (t+2) 

TAKİP 
EDEN 

İKİNCİ YIL 
(t+3) 

TOPLAM 

 1. 
          0,00 TL 
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 2. 
          0,00 TL 

 3. 
          0,00 TL 

 . 
          0,00 TL 

  
          0,00 TL 

STRATEJİK AMAÇ TOPLAM MALİYETİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 

 
6.2. Performans Ölçme 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesinde, kamu 

idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve 

hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilerek, 

performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili 

kılınmıştır.  

Ayrıca anılan Kanunun 41. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan “Kamu 

İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi İle Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas Ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik”de faaliyet raporlarının şekil kapsamına ilişkin açıklamaların 

“Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi”nde yapılacağı belirtilmiştir.  

Kanunun ve yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı tarafından bir rehber 

hazırlanmış ve görüşe açılmıştır.  

Bu rehberin amacı, performans esaslı bütçelemeye ilişkin kavram ve yöntemleri 

açıklamak ve kamu idarelerinin performans programları ile faaliyet raporlarını 

hazırlarken uymaları gereken hususları belirlemektir. 

 

 

 
6.3. STRATEJİK AMAÇLARA YÖNELİK KRİTİK PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Eğitim Öğretim Programları ve Öğrenciler İle İlgili Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 

1 Öğrenci kontenjanları Sayılacak Mutlak sayı  

2 Önlisans öğrenci oranı 
(Önlisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci 
sayısı) x 100 

Yüzde  

3 
Önlisans programlarına kabul edilme 
oranı 

(Önlisans programlarını kazanan öğrenci sayısı 
/ Önlisans programlarına başvuran (tercih 
eden) öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde  

4 
Doktora programlarına kabul edilme 
oranı 

(Doktora programlarına kabul edilen öğrenci 
sayısı / Doktora programlarına başvuran 
öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde  

5 Lisans öğrenci oranı 
(Lisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) 
x100 

Yüzde  

6 
Lisans programlarına kabul edilme 
oranı 

(Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / 
Lisans programlarına başvuran (tercih eden) 
öğrenci sayısı )x100 

Yüzde  

7 
Lisans programlarına kabul edilen 
öğrencilerin niteliği 

a) SAY, SÖZ, EA, DİL puanların ortalamaları 
b) (İlk % 10'luk  ÖSS puan diliminden giren 
öğrenci sayısı / toplam giren öğrenci sayısı) x 
100 

a) Mutlak 
Sayı                
 
   b) Yüzde  
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8 
Lisansüstü (yüksek lisans ve 
doktora) öğrenci oranı 

(Lisansüstü öğrenci sayısı / toplam öğrenci 
sayısı ) x 100  

Yüzde  

9 
Yüksek lisans programlarına kabul 
edilme oranı 

(Yüksek lisans programlarına kabul edilen 
öğrenci sayısı / Yükseklisans programlarına 
başvuran öğrenci sayısı)x100  

Yüzde  

10 
Yüksek lisans programlarına kabul 
edilen öğrencilerin niteliği 

[(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ 
(Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden 
ortalaması)] / 2 

Yüzde  

11 
Lisansüstü (yüksek lisans ve 
doktora) öğrencilerin lisans 
öğrencilerine oranı 

(Lisansüstü öğrenci sayısı / Lisans öğrenci 
sayısı)x100   

Yüzde  

12 
Önlisans programlarına kabul edilen 
öğrencilerin niteliği 

Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması Mutlak sayı 

13 
Doktora programlarına kabul edilen 
öğrencilerin niteliği 

[(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) + 
(Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden 
ortalaması) + (Yükseklisans mezuniyet 
notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 3 

Yüzde  

14 
Dil hazırlık eğitiminden geçen 
öğrencilerin toplam öğrenci sayısına 
oranı 

(Dil hazrılık eğitiminden geçen öğrenci sayısı / 
Toplam öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde 

15 
Uluslar arası değişim programları 
kapsamında Üniversitemizde gelen 
yabancı uyruklu öğrenci sayısı 

Sayılacak  Mutlak sayı  

16 
Uluslar arası değişim programları 
kapsamında Üniversitemizden yurt 
dışına giden öğrenci sayısı 

Sayılacak  Mutlak sayı  

17 
Uluslar arası topluluklarda görev 
alan öğrenci sayısı 

Sayılacak Mutlak sayı 

18 
Uluslara arası toplantılara katılan 
öğrenci saysı 

Sayılacak Mutlak sayı  

19 
Yabancı ülkelerde gerçekleştirilen 
çalıştay ve yaz okullarına katılan 
öğrenci sayısı 

Sayılacak Mutlak sayı  

20 
Tezsiz yüksek lisans öğrenci 
sayısının  tezli yüksek lisans öğrenci 
sayısına oranı 

(Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı / tezli 
yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde  

21 Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı 

a)     (Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / toplam 
öğrenci sayısı) x 100 
b)     (Yabancı uyruklu yükseklisans öğrenci 
sayısı / toplam öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde  

22 
Yükseköğretim kurumunun 
bulunduğu ilin dışından gelen 
öğrencilerin oranı 

(İl dışından gelen öğrencilerin sayısı / Toplam 
öğrenci sayısı)         x 100 

Yüzde  

23 

Kadrolu ders veren öğretim elemanı 
(Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, 
okutman) başına düşen öğrenci 
sayısı 

Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim 
elemanı sayısı  

Mutlak sayı 

24 

Kadrolu öğretim elemanı (Öğretim 
üyesi, öğretim görevlisi, okutman, 
araştırma görevlisi, uzman) başına 
düşen öğrenci sayısı 

Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim elemanı 
sayısı  

Mutlak sayı 

25 
Birinci yılda İlişiği kesilen 
önlisans/lisans ve lisansüstü 
öğrencilerin oranı 

a)      (Birinci yılda ilişiği kesilen önlisans 
öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans 
öğrencilerinin sayısı) x 100 
b)      (Birinci yılda ilişiği kesilen lisans 
öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans) x 100 
öğrencilerinin sayısı 

Yüzde  



 45 

c)       (Birinci yılda ilişiği kesilen yüksek lisans 
öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans 
öğrencilerinin sayısı) x 100  
d)      (Birinci yılda ilişiği kesilen doktora 
öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora 
öğrencilerinin sayısı) x 100  

26 
İlişiği kesilen önlisans/lisans ve 
lisansüstü öğrencilerin oranı 

a)      (İlişiği kesilen önlisans öğrencilerinin 
sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 
100 
b)      (İlişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı 
/ Toplam lisans öğrencilerinin sayısı)  x 100 
c)       (İlişiği kesilen yüksek lisans 
öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans 
öğrencilerinin sayısı)x100  
d)      (İlişiği kesilen doktora öğrencilerinin 
sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 
100  

Yüzde  

27 
Lisansüstü programlara kaydolan 
kendi mezun oranı 

a)      (Yüksek lisans programlarına kaydolan 
mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 
b)      (Doktoraya kaydolan lisans ve yüksek 
lisans mezun sayısı / Toplam mezun sayısı) x 
100 

Yüzde  

28 

Mezunların ortalama süreleri 
(a) Önlisans, 
(b) Lisans, 
(c) Yüksek lisans, 
(d) Doktora  

Sayılacak Ay 

29 

Normal sürede mezun olan öğrenci 
oranı 
(a) Önlisans, 
(b) Lisans, 
(c) Yüksek lisans, 
(d) Doktora, 

(Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / 
Normal sürede mezun olması gereken öğrenci 
sayısı) x 100 

Yüzde 

30 

Mezuniyet Oranı 
(a) Önlisans, 
(b) Lisans, 
(c) Yüksek lisans, 
(d) Doktora, 

(Mezun olan öğrencilerin sayısı / Toplam 
öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde  

31 Mezunların mezuniyet not ortalaması 
Mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / 
Mezun olan öğrencilerin sayısı 

Mutlak sayı 

32 Yan dal ve çift ana dal program oranı 
(Yan dal ve çift ana dal programların sayısı / 
toplam lisans  programı sayısı) x 100 

Yüzde  

33 
Yan dal ve çift ana dal programlarına 
katılan öğrenci oranı 

(Yan dal ve çift ana dal programların katılan 
öğrenci sayısı / toplam lisans öğrencisi sayısı) 
x 100 

Yüzde 

34 
Disiplinlerarası lisansüstü program 
oranı 

(Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı / 
toplam lisansüstü program sayısı) x 100 

Yüzde 

35 
Uluslararası öğrenci değişim 
programlarına katılım oranı 

a)      (Gelen öğrenci sayısı/toplam öğrenci 
sayısı) x 100 
b)      (Giden öğrenci sayısı / Toplam öğrenci 
sayısı ) x 100 

Yüzde  

36 
Sınıfların (şubelerin) ortalama 
öğrenci sayısı 

Toplam öğrenci sayısı / Sınıfların (şubelerin) 
sayısı 

Mutlak sayı 

37 

Program başına ortalama ders sayısı 
(a) Önlisans, 
(b) Lisans, 
(c) Yüksek lisans, 
(d) Doktora, 

Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı 
toplamı / Program sayısı 

Mutlak sayı 

38 Program başına ortalama ders saati Ders saati sayısı (ders, uygulama ve Mutlak sayı 
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sayısı 
(a) Önlisans, 
(b) Lisans, 
(c) Yüksek lisans, 
(d) Doktora, 

laboratuvar) / Program sayısı 

39 Seçmeli derslerin oranı 

a)(Seçmeli derslerin sayısı / Toplam ders 
sayısı) x 100 
b) (Mezun olmak için alınması gereken seçmeli 
ders sayısı / toplam ders sayısı) x 100  

Yüzde  

40 Yeni açılan ders oranı 
(Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 
100 

Yüzde  

41 
Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek 
lisans tez sayısı 

Yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı Mutlak sayı 

42 
Öğretim üyesi başına bitirilen 
doktora tez sayısı 

Doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı Mutlak sayı 

43 Yurt dışında yapılan staj sayısı Sayılacak  Mutlak sayı  

44 Yatay geçiş oranları 
(Yatay geçişle gelen öğrenci saysı / yatay 
geçişle giden öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde 

45 

Öğretim programları tür ve sayıları 
a) Ön lisans 
b) Lisans 
c) Lisansüstü (yüksek lisans 
tezli/tezsiz, doktora) 

Sayılacak Mutlak sayı  

46 
Eğitim programlarını geliştirmek için 
yapılan kongre ve toplantı sayısı 

Sayılacak Mutlak sayı  

47 
Öğrencilerin kütüphaneyi 
kullanabilme süresi 

Ölçme  Saat  

I. Paydaşlarla İlişkiler 

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 
1 Akademik personel memnuniyeti Anket Yüzde 

2 İdari personel memnuniyeti Anket Yüzde 

3 Öğrenci memnuniyeti Anket Yüzde 

4 
Üniversite Öğrencisi Fiziksel 
Engelliler Memnuniyeti 

Anket Yüzde 

5 
Hizmet verilen kurum dışı toplum 
kesimlerinin memnuniyeti 

Anket Yüzde 

6 
Öğrencilere yönelik etkinlik türü ve 
sayısı (sosyal, kültürel, bilimsel – 
Rektörlükçe yapılanlar hariç) 

Sayılacak  Mutlak sayı  

7 
Mezun olan öğrencilerin 
değerlendirme yılı içersinde işe 
yerleşme oranı 

(İş yerleşen mezun sayısı / toplam mezun 
sayısı) x 100 

Yüzde 

8 Mezunların iş bulma oranı  
(Mezun olan öğrenci sayısı / iş yerleşen 
öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde 

9 
Mezunlar derneğine üye olan mezun 
öğrenci oranı  

(Mezun olan öğrenci sayısı / mezunlar 
derneğine üye olan mezun öğrenci sayısı) 
x 100 

Yüzde 

10 
İş olanaklarını tanıtım etkinliklerinin 
sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı  

11 
Sanayi kuruluşları ile ortak yürütülen 
proje sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı  

12 
Sanayi kuruluşları ile yürütülen tez 
saysı 

Sayılacak  Mutlak sayı  

13 
Sanayi kuruluşlarına yapılan 
danışmanlık hizmetlerinin sayısı 

Sayılacak  Mutlak sayı  

14 
KOBİ destekli araştırma projesi 
sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı  

15 Teknokentte yer alan şirket sayısı  Sayılacak  Mutlak sayı  
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III. Teknolojik Altyapı 

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 
1 Toplam bilgisayar, laboratuar sayısı  Sayılacak  Mutlak sayı  

2 
Öğrenci başına düşen bilgisayar 
sayısı 

Toplam bilgisayar sayısı / Öğrenci sayısı Mutlak sayı 

3 
Öğrenci başına düşen internet 
bağlantılı bilgisayar sayısı  

(Öğrenci kullanımına açık internet 
bağlantılı bilgisayar sayısı / öğrenci sayısı) 
x 100 

Yüzde 

4 
Maksimum internet bağlantı kullanımı 
kapasitesi 

Ölçülecek Mbps 

5 Web sitesi büyüklüğü  

Web sitesi büyüklüğü sunucu üzerindeki 
dosyaların ve veri tabanlarının Gb olarak 
büyüklüklerinin toplamı alınarak 
hesaplanacaktır. 

Gb 

6 
Web sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi 
sayısı 

Sayılacak Mutlak sayı 

7 
Dersliklerde bulunan öğretim araç 
gereçleri (tepegöz, video, bilgisayar, 
televizyon vb.) 

Sayılacak  Mutlak sayı  

8 
Uzaktan eğitim için düzenlenmiş 
derslik sayısı 

Sayılacak Mutlak sayı  

IV. Fiziksel Altyapı 

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 
1 Öğrenci başına düşen derslik alanı Toplam derslik alanı  / Öğrenci sayısı Mutlak sayı (m2) 

2 
Öğrenci başına düşen laboratuarlar 
alanı 

Toplam laboratuar alanı / Öğrenci sayısı Mutlak sayı (m2) 

3 
Sınıfların (şubelerin) ortalama 
öğrenci sayısı 

Toplam öğrenci sayısı / Sınıfların 
(şubelerin) sayısı 

Mutlak sayı 

4 Sosyal tesis sayısı  Sayılacak Mutlak sayı 

5 Spor alanları Sayılacak Mutlak sayı 

6 Kültürel etkinlik alanları  Sayılacak Mutlak sayı 

7 
Birimlerdeki ihtiyaç duyulan mekan 
sayısı  

Sayılacak Mutlak sayı 

8 
Birimlerdeki yetersiz ve niteliksiz 
derslik, laboratuar ve sosyal mekan 
sayısı  

Sayılacak Mutlak sayı 

9 
Kütüphanede takip edilen periyodik 
(basılı ve elektronik) yayın sayısı 

Sayılacak Mutlak sayı 

10 
Öğrenci başına düşen üniversite 
kütüphanesindeki kitap sayısı 

Toplam kitap sayısı / Öğrenci sayısı Mutlak sayı 

11 
Kütüphanenin haftalık ortalama 
hizmet süresi 

Haftalık ortalaması alınacak  Mutlak sayı 

12 
Yemekhane hizmetlerinden 
yararlanan öğrenci oranı  

(Yemekhane hizmetlerinden yararlanan 
öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 
100 

Yüzde 

13 
Sağlık hizmetlerinden yararlanan 
öğrenci oranı  

(Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci 
sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde 

14 
Yurt  hizmetlerinden (Yükseköğretim 
kurumu ve Kredi Yurtlar Kurumu) 
yararlanan öğrenci oranı  

(Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci 
sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 

Yüzde 

15 Teknoparklardaki kapalı alan miktarı  Ölçülecek  M2 

V. İnsan Kaynakları 

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 

1 
Tam zamanlı akademik personel 
sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı  

2 Yarı zamanlı akademik personel Sayılacak  Mutlak sayı  
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sayısı  

3 
Tam zamanlı ve yarı zamanlı 
akademik personel oranları  

Tam zamanlı akademik personel sayısı / 
yarı zamanlı akademik personel sayısı x 
100 

Yüzde  

4 
Öğretim üyesi sayısının öğretim 
elemanı sayısına oranı  

(Öğretim üyesi / öğretim elemanı) x 100 Yüzde 

5 
Geçici veya sürekli görev yapan 
yabancı öğretim üyesi sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı  

6 

Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci 
Maddesi kapsamında diğer 
Üniversitelerden gelen öğretim 
elemanları sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı  

7 

Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci 
Maddesi kapsamında diğer 
Üniversitelere gönderilen öğretim 
elemanları sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı  

8 

Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci 
Maddesi kapsamında diğer 
Üniversitelerden gelen öğretim 
elemanları sayısının diğer 
Üniversitelere gönderilen öğretim 
elemanları sayısına oranı  

Gelen öğretim elemanı sayısı / giden 
öğretim elemanı sayısı x 100 

Yüzde 

9 

Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu 
Maddesi kapsamında diğer 
Üniversitelerden gelen öğretim 
elemanları sayısı   

Sayılacak  Mutlak sayı  

10 

Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu 
Maddesi kapsamında diğer 
Üniversitelere gönderilen öğretim 
elemanları sayısı 

Sayılacak  Mutlak sayı  

11 

Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu 
Maddesi kapsamında diğer 
Üniversitelerden gelen öğretim 
elemanları sayısının diğer 
Üniversitelere gönderilen öğretim 
elemanları sayısına oranı 

Gelen öğretim elemanı sayısı / giden 
öğretim elemanı sayısı x 100 

Yüzde 

12 

Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı 
Maddesi kapsamında diğer 
Üniversitelerden gelen öğretim 
elemanları sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı  

13 

Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı 
Maddesi kapsamında diğer 
Üniversitelere gönderilen öğretim 
elemanları sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı  

14 

Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı 
Maddesi kapsamında diğer 
Üniversitelerden gelen öğretim 
elemanları sayısının diğer 
Üniversitelere gönderilen öğretim 
elemanları sayısına oranı 

Gelen öğretim elemanı sayısı / giden 
öğretim elemanı sayısı x 100 

Yüzde 

15 

Yükseköğretim Kanunu'nun 41 inci 
Maddesi kapsamında diğer 
Üniversitelerden gelen öğretim 
elemanları sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı  

16 

Yükseköğretim Kanunu'nun 41 inci 
Maddesi kapsamında diğer 
Üniversitelere gönderilen öğretim 
elemanları sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı  

17 Yükseköğretim Kanunu'nun 41 inci Gelen öğretim elemanı sayısı / giden Yüzde 
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Maddesi kapsamında diğer 
Üniversitelerden gelen öğretim 
elemanları sayısının diğer 
Üniversitelere gönderilen öğretim 
elemanları sayısına oranı  

öğretim elemanı sayısı x 100 

18 İdari personel sayısı  Sayılacak  Mutlak sayı  

19 
Kadrolu idari personelin kadrolu 
akademik personele oranı 

(Kadrolu idari personel sayısı / Kadrolu 
akademik personel sayısı) x 100 

Yüzde 

20 
İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli 
ve hizmet alınan) akademik 
personele oranı 

[(İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve 
hizmet alınan) sayısı / Akademik personel 
sayısı)] x 100 

Yüzde 

21 
İlk ve orta öğretim mezunu idari 
personelin toplam idari personele 
oranı   

İlk ve orta öğretim mezunu idari personel 
sayısı / toplam idari personel sayısı x 100 

Yüzde 

22 
Ön lisans mezunu idari personelin 
toplam idari personele oranı  

Ön lisans mezunu idari personel sayısı / 
toplam idari personel sayısı x 100 

Yüzde 

23 
Lisans mezunu idari personelin 
toplam idari personele oranı  

Lisans mezunu idari personel sayısı / 
toplam idari personel sayısı x 100 

Yüzde 

24 
Yüksek lisans ve doktora mezunu 
idari personelin toplam idari 
personele oranı  

Yüksek lisans ve doktora mezunu idari 
personel sayısı / toplam idari personel 
sayısı x 100 

Yüzde 

25 Vizeli geçici işçi sayısı Sayılacak  Mutlak sayı  

26 Vizesiz geçici işçi sayısı Sayılacak  Mutlak sayı  

VI. Kurumsal Hizmet Çıktıları ve Araştırma Yayın Çıktıları 
No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 

1 
Öğretim üyesi başına düşen yayın 
(SCI, SSCI ve AHCI) sayısı 

Yayın sayısı (SCI, SSCI ve AHCI) / 
Öğretim üyesi sayısı 

Mutlak sayı 

2 Atıfsayısı / Öğretim üyesi 
İndeksli dergilerdeki toplam atıf sayısı /  
Öğretim üyesi sayısı 

Mutlak sayı 

3 
Diğer uluslar arası indekslerde 
taranan dergilerdeki MEÜ adresli 
makale sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı 

4 
Öğretim üyesi başına düşen toplam 
yayın ve bilimsel faaliyetin (sergi, 
konser, performans vb) sayısı 

Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı / 
Öğretim üyesi sayısı 

Mutlak sayı 

5 
Öğretim üyesi başına düşen 
kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül 
sayısı 

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı / 
Öğretim üyesi sayısı 

Mutlak sayı 

6 
Ulusal ve uluslar arası alınan ödül 
sayısı 

Sayılacak  Mutlak sayı 

7 Alınan patent sayısı Sayılacak Mutlak sayı 

8 

Kurum tarafından düzenlenen  ulusal 
ve uluslararası bilimsel konferans, 
seminer, panel ve v.b. faaliyetlerin 
sayısı 

Sayılacak  Mutlak sayı 

9 
Öğretim üyesi başına düşen DPT, 
TUBİTAK ve diğer kamu finanslı 
projelerin sayısı 

Toplam proje sayısı  / Öğretim üyesi sayısı Mutlak sayı 

10 
Öğretim üyesi başına düşen DPT, 
TUBİTAK ve diğer kamu finanslı 
proje ödeneği (TL) 

Toplam proje ödenekleri / Öğretim üyesi 
sayısı 

Mutlak sayı 

11 
Uluslararası ortaklı  / destekli proje 
sayısı 

Sayılacak Mutlak sayı 

12 
Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek 
lisans tez sayısı 

Yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi 
sayısı 

Mutlak sayı 

13 
Öğretim üyesi başına bitirilen doktora 
tez sayısı 

Doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı Mutlak sayı 

14 Öğretim üyeleri tarafından yazılmış Sayılacak  Mutlak sayı 
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ders kitabı sayısı  

15 
Öğretim üyelerinin katkıda bulunduğu 
ders kitabı sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı 

16 
Doktora tezlerinden çıkan uluslar 
arası yayın sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı 

17 Tezlerden çıkan bildiri sayısı   Sayılacak  Mutlak sayı 

18 Tezlerden çıkan makale sayısı  Sayılacak  Mutlak sayı 

19 
Araştırma projeleri ile ilgili bitirilmiş 
tez sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı 

20 Web’de yayınlanan ders notu sayısı  Sayılacak  Mutlak sayı 

21 
Elektronik ve basılı ortamda 
periyodik yayın ve kitap sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı 

VII. Tanınırlık 

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 

1 
Uluslar arası işbirliği yapılan 
üniversite ve her türlü araştırma 
merkezi sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı 

2 
Ortak çalışma içinde bulunulan yurt 
dışı bilim insanı sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı 

3 
Ortak çalışma içinde bulunulan  
Üniversitesi mezunu yurtdışı bilim 
insanı sayısı 

Sayılacak  Mutlak sayı 

4 
Aksaray Üniversitesi WEB sayfası 
ziyaretçi sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı 

5 Kampusları ziyaret eden okul sayısı  Sayılacak  Mutlak sayı 

VIII. Finans Kaynakları 

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 

1 Öğrenci başına düşen ödenekler 

a)  Hazine ödeneği / öğrenci sayısı 
b) Öğrenci katkı payları geliri / öğrenci sayısı  
c) Özel gelirler / öğrenci sayısı 
d) Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim 
kurumu payı / öğrenci sayısı 
e) Toplam bütçe / öğrenci sayısı 

TL 

2 
Öğretim üyesi başına düşen döner 
sermaye geliri 

Döner sermaye gelirleri / öğretim üyesi sayısı TL 

3 
Öğretim üyesi başına düşen toplam 
araştırma fonu (BAP) ödeneği 

BAP araştırma fonu ödeneği / Öğretim üyesi 
sayısı 

Mutlak sayı 

4 
Öğretim üyesi başına düşen DPT, 
TUBİTAK ve diğer kamu finanslı 
projelerin sayısı 

Toplam proje sayısı  / Öğretim üyesi sayısı Mutlak sayı 

5 
Öğretim üyesi başına düşen DPT, 
TUBİTAK ve diğer kamu finanslı proje 
ödeneği (TL) 

Toplam proje ödenekleri / Öğretim üyesi sayısı Mutlak sayı 

6 Yıllık laboratuar cihaz yatırımı 
 Hazine yardımı ve öz gelir toplamından oluşan 
bütçe ödeneği 

TL 

7 Yıllık makine techizatı yatırımı 
Hazine yardımı ve öz gelir toplamından oluşan 
bütçe ödeneği 

TL 

8 Yıllık inşaat yatırımı  
Hazine yardımı ve öz gelir toplamından oluşan 
bütçe ödeneği 

TL 

9 
Araştırma projelerindeki üniversite dışı 
destek miktarının toplam proje bütçesine 
oranı 

Üniversite dışı destek miktarı / toplam proje 
bütçesi x 100 

Yüzde  

10 
Paydaşlardan sağlanan toplam finansal 
destek  

Paydaşlardan sağlanan finansman 
kaynaklarının birleştirilmesi 

TL 

11 
Personel ve öğrenci başına beslenme 
harcaması (Rektörlükçe hesaplanacak) 

Toplam beslenme harcamaları / öğrenci ve 
personel sayısı toplamı x 100 

Yüzde  

12 Teknoparklara yıllık yatırım  Yatırım tutarı  TL 

IX. Toplumsal Hizmet Çıktıları 

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 

1 Topluma katkı amaçlı düzenlenen Sayılacak Mutlak sayı 
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bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin 
sayısı 

2 
Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda 
düzenlenen meslek edindirme, sertifika, 
uyum vb. eğitim programları  

Sayılacak  Mutlak sayı 

3 

Yaşam boyu öğrenim kapsamında 
düzenlenen  
a)      Kurum içi, 
b)      Kurum dışı  
etkinliklerin sayısı 

Sayılacak  Mutlak sayı 

4 
Yazılı ve görsel medyada yapılan toplum 
sorunları ile ilgili yayınlar  

Sayılacak  Mutlak sayı 

5 

Yerel ve küresel ölçekte teknik, sosyal, 
siyasal, ekonomik ve yaşam boyu eğitim 
sorunlarına öncelik veren tez ve proje 
sayısı  

Sayılacak  Mutlak sayı 

6 Bir yılda poliklinikte bakılan hasta sayısı Sayılacak  Mutlak sayı 

7 Bir yılda yatan hasta sayısı  Sayılacak  Mutlak sayı 

8 Yatak doluluk oranı  Dolu yatak sayısı / toplam yatak sayısı x 100 Yüzde  

9 Yıllık ameliyat sayısı  Sayılacak  Mutlak sayı 

 

 

 

 


