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 Adını Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’dan 
alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ); 
15 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 4 Yüksekokulu, 1 Devlet 
Konservatuvarı, 15 Meslek Yüksekokulu, 16 
Araştırma ve Uygulama Merkezine sahip bir 
üniversitedir. Üniversitemizin 34.000 civarında 
öğrencisi bulunmakta olup, 2019 sonu itibariyle 
uluslararası öğrenci sayımız 1200’e ulaşmıştır.
2023 yılı hedefimiz toplam uluslararası öğrenci sayısını 
4.000’e yükseltmektir.

 Üniversitemizde eğitim verilen tüm 
programlarda Program Kılavuzları oluşturulmuş 
olup şeffaf bir eğitim söz konusudur. Üniversitemizde 
teorik dersler azaltılmış, pratik dersler artırılmış olup, 
piyasanın  taleplerine uygun eğitim verilmektedir. 
Sınav soruları cevapları ile birlikte ilan 
edilerek şeffaf değerlendirme yapılmaktadır.
 

 Üniversitemiz kampüslerinin zengin fiziki alt yapısı, spor tesisleri, yüzme havuzu, kamelyaları, 
market, kantin ve diğer imkanları ile öğrenci dostu bir yapıya sahiptir. Kariyer Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile öğrencilerimizin 
eğitimleri sırasında sorunları çözülmekte olup, kendilerine en yüksek düzeyde destek sağlanmaktadır. 
Bu nedenle üniversitemiz daha çok tercih edilen üniversiteler arasında yer almıştır.Uluslararası ilişkiler 
ofisimiz şu an itibariyle muhtelif ülkelerden 60 civarında üniversite ile Mevlana, Erasmus ve karşılıklı 
işbirliği anlaşmaları imzalamış olup, öğrenci ve çalışan değişimlerine ivme kazandırılmıştır. 
 
 Uluslararası indekslere üniversitemizin girişleri tamamlanmış olup 2019 yılı itibariyle dünya
üniversiteler sıralamalarında önemli mesafeler alınmıştır. Dünyaca tanınmış saygın üniversitelerin katıldığı 
“Greenmetric Dünya Sürdürülebilir Çevreci Üniversiteler Sıralaması 2019” listesinde Üniversitemiz 780 
üniversite arasından 504. sırada yerini almıştır. Türkiye’den devlet ve özel üniversiteler olmak üzere 
toplamda 43 üniversite listeye girme başarısı göstermiş ve Üniversitemiz Ülkemiz genelinde 
26. sırada yer almıştır. Times Higher Education (THE) 2020 Dünya Üniversiteler Sıralamasında (WUR 2020) 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilk defa 1001+ klasmanında yer almıştır. Bunların dışında 
QS EECA dünya sıralamasında 251+300 Türkiye sıralamasında 35-48, US News dünya 
sıralamasında 1006, Türkiye sıralamasında 20, CWUR dünya sıralamasında 1092, Türkiye sıralamasında 
13. sırada yer almıştır. Önümüzdeki yıllarda muhtelif derecelendirme kuruluşlarının sıralamasındaki hedefimiz 
dünyanın ilk 1.000 üniversitesi içerisinde yer almaktır. Üniversitemizin iştiraklerinden Tokat Teknopark, 
üniversitemiz bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisi ve Kamu Üniversite Sanayi Koordinatörlüğü 
vasıtasıyla akademisyenlerimizin ticaret ve sanayiye katkıları sağlanmakta, bu hususta öğrencilere eğitim 
verilmektedir. 

 Ülkemizin 2023 yılı hedefleri için, yüzlerin güldüğü, şeffaf ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimin 
verildiği, uluslararası öğrenci sayısının % 15’lere ulaştığı, üniversite sanayi işbirliğinin tesis edildiği, 
uluslararası derecelendirmelerde ilk 1.000 içerisinde yer alan, bölgeye ve ülkesine katkı sağlayan bir 
üniversite olmayı hedeflemekteyiz.

REKTÖR SUNUŞU
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 Küreselleşme, uluslararası rekabet, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler; dünya-
daki pek çok ülkenin ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel, teknik ve idari sistemlerinde köklü 
değişim ve dönüşümler gerçekleştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu küresel değişim ve dönüşüm 
ülkelerin çeşitli kurumlarını, kurumların kendi arasındaki ve toplumla olan ilişkiler sistemi ve an-
layışını değiştirmiştir. Yeni sistem ve anlayış yönetim paradigmalarında değişikliklere neden olmuş, 
bununla özgürlükçü, bireycilik, esneklik, girişimcilik, şeffaflık, etkenlik, verimlilik, kar elde etme, 
risk alma ve rekabetçilik gibi unsurlar, yeniden yapılanmanın temel değerleri hâline gelmiştir. Buna 
bağlı olarak, toplumsal ilişkilerin en önemli olgularından biri olan kamu yönetiminde ve kamu sek-
töründe son zamanlarda başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere hızlı bir dönüşüm yaşanmıştır. 

 Türkiye’de kamu yönetiminin dönüşümü ile ilgili olarak yapılan en önemli düzenlemelerden 
birisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. Söz konusu kanun, mali yönetim 
anlayışı ile birlikte kamu yönetimi anlayışında da köklü değişiklikler getirmiş ve kamu idarelerine 
bu dönüşümün sağlanabilmesi için önemli görevler yüklemiştir. Kanunun temel hareket noktaları; 
kamu kaynaklarının ekonomik, verimli ve etkili şekilde elde edilmesi ve kullanılması bununla bir-
likte hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanmasıdır. 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda stratejik plan “Kamu idarelerinin 
orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans öl-
çütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Üniversiteler için stratejik plan, üniversitelerin orta ve uzun vadede odaklanmak 
istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanma-
sı, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi 
ile bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine temel teşkil etmektedir. 

 Üniversitemizde halen 2014-2018 dönemi stratejik planı uygulaması devam etmektedir. 
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği 2019-
2023 dönemi stratejik plan çalışmalarının başladığı Genelge1 ile duyurulmuştur. Genelge1 ile ça-
lışmaların Rektör tarafından sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı, çalışmaları üst düzeyde yön-
lendirmek üzere bir Yönlendirme Kurulu oluşturulduğu, çalışmaların SGDB koordinasyonunda 
yürütüleceği, harcama birimlerinden Stratejik Planlama Ekibine üye görevlendirilmesi yapılacağı 
bildirilmiştir. Görevlendirilen Stratejik Planlama Ekibi hazırlık programını oluşturmuş, Genelge2 ile 
Yönlendirme Kuruluna ve Rektörün onayına sunmuştur. 

 Stratejik Planlama Ekibi, stratejik plan hazırlık takvimine göre çalışmalarına başlamıştır. 
Stratejik planlama çalışmaları; katılımcı, şeffaf ve demokratik bir yaklaşımla yürütülmüştür. Üniver-
sitemizin mevcut durumunu, ulusal ve uluslararası politikaları, güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi, 
fırsatlarımızı ve tehditleri, amaç ve hedeflerimizi, beklentileri ve geleceğe bakışımızı kapsamlı ve de-
rinlemesine inceleme ve anlama fırsatı sunmuştur. Stratejik planlama kapsamında, üniversitemizin 
yöneticilerinin, akademik ve idari çalışanlarının önemli katkılarda bulunduğu, yoğun emek gerekti-
ren çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
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 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizinde “neredeyiz ?” sorusunun ce-
vabı için alt çalışma grupları oluşturmak suretiyle geçmiş ve mevcut durum ortaya konulmuştur. 
Durum analizi çalışmalarında harcama birimlerinin aktif katılımı sağlanmıştır. 

 Durum analizi kapsamında yaptığımız GZFT analiziyle, üniversitemizin güçlü ve zayıf yön-
leri ile karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditler analiz edilerek geleceğe yönelik stratejiler geliştirme-
sine yardımcı olmuştur. 

    Üniversitemizin etkileşim içerisinde olduğu paydaşlarımızın stratejik planla ilgili görüşlerini 
almak, sunduğumuz hizmetleri yararlanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek ve başarı 
düzeyini artırmak için paydaş analizi çalışmasında; paydaşlarımız tespit edilmiş, önceliklendirilmiş, 
görüş ve önerilerinin alınması için iç ve dış paydaş anket uygulaması yapılmıştır. Paydaş anketleri 
akademik ve idari personel, öğrenciler, yerel yönetim temsilcileri, meslek kuruluşu yöneticileri, STK 
temsilcileri, kamu kurumu çalışan ve yöneticileri ile yapılmıştır. Anket soruları; üniversitemizden 
genel olarak yararlanma durumu, memnuniyet düzeyi ve geliştirilmeye açık alanlar olarak kategori-
ze edilip değerlendirilmiştir. Anket sonuçları amaç ve hedeflerimizin belirlenmesinde yol gösterici 
olmuştur.

    Üniversitemizin geleceğe bakış sürecinde misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenme-
sinde, Rektör tarafından Yönlendirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibine verilen perspektif teme-
linde yürütülmüş, beyin fırtınası yöntemi kullanılmıştır. Mevcut misyonumuz genişletilerek, 2019-
2023 dönemi stratejik planında üniversitemizin misyonu “Evrensel değerlere sahip, insana, topluma 
ve doğaya saygılı, donanımlı, ülkenin sosyokültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak girişimci 
ve yenilikçi bireyler yetiştirmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözümler üretecek bilimsel 
çalışmalar yapmak, üniversitenin birikimlerini insanlığın hizmetine sunmak” şeklinde değiştirilmiş-
tir. Vizyonumuz ise, “Katma değer üreten çalışmaları ve paydaşlarla geliştirdiği işbirlikleri ile başta 
bölgenin ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması olmak üzere tüm insanlığın refahına ve kültürüne 
doğrudan etki eden, gerek ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan ve tercih edilen bir üniversite olmak” 
şeklinde yeniden belirlenmiştir. Yeni misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye çalışırken, başarıya 
ulaşmamızı sağlayacak temel değerlerimiz ise “kurumsal aidiyet, milli değerler ve evrensellik, katı-
lımcılık, şeffaflık, kalite odaklı sürekli gelişme, adalet ve liyakat, yerel ve toplumsal kalkınmaya destek, 
özgünlük, istihdam odaklılık, verimlilik” olmuştur.

    Misyon, vizyon ve temel değerlerimiz ile stratejik planımızın amaç ve hedefleri arasında bir 
köprü görevi görecek farklılaşma stratejimiz ise; Ülkemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirecek ve 
sürdürülebilir hâle getirecek nitelikli sosyal sermayeyi geliştirmek, gerekli bilgiyi üretmek, üniver-
sitemizi ulusal ve uluslararası platformlarda ileri düzeylerde araştırma, eğitim, girişimcilik planları 
ve uygulamalarıyla ön sıralara çıkarmak temel önceliklerimiz kabul edilerek, bu önceliklere yönelik 
başarılarımızı daha ileri taşımak için konum tercihimiz “Araştırma Odaklı Üniversite” olarak be-
lirlenmiştir.

    Üniversitemizin 2019-2023 dönemini kapsayan üçüncü stratejik planı, Eğitim-Öğretim, 
Araştırma, Girişimcilik, Toplumsal Katkı ve Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek olmak üzere 5   amaç, 
20 hedef ve 55 performans göstergesinden oluşmuş ve stratejik plan taslağı Senato ve Yönetim Kuru-
lunun ortak toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.
 
 Hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinden sonuç ve politika odaklı olan ve 
üniversitemizin faaliyet alanına ilişkin önem atfettiğimiz temel performans göstergelerinden örnek 
olarak aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 
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Eğitim-öğretim teknolojileriyle desteklenen derslik sayısı 245 400

1,100,90 SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded’de taranan bilimsel dergilerde 
yapılan yayınların öğretim üyesi başına sayısı 

1,661,38 SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded’de taranan bilimsel dergilerde 
yapılan atıfların öğretim üyesi başına sayısı 

0,500,23
TR-Dizinde taranan dergilerde yapılan yayınların öğretim üyesi 
başına sayısı  

81 Tescillenen fikri ve sınai mülkiyet hakları sayısı

30 Üretime dönüşen proje sayısı

165 Toplumsal ihtiyaca yönelik yapılan eğitim etkinliği sayısı

4.000647 Hizmet içi eğitim alan idari personel sayısı

Temel Performans Göstergeleri
Plan Dönemi Sonu 
Hedeflenen Değeri 

(2023)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018)

Tablo 1:  Temel Performans Göstergeleri
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 A. Planlama Sürecinin Organizasyonu
 Strateji Geliştirme Daire Bakanlığı tarafından yeni stratejik plan hazırlama gerekliliği rektöre iletil-
miş, Genelge1 hazırlanarak rektör onayına sunulmuş ve rektör tarafından Genelge1 yayımlanarak Yönlen-
dirme Kurulu oluşturulmuş ve stratejik plan çalışmaları başlatılmıştır.   

 Rektör başkanlığında üniversite yönetim kurulu üyeleri, genel sekreter, strateji geliştirme daire baş-
kanı ile bilgi işlem daire başkanından oluşan Yönlendirme Kurulu stratejik planlama ekibini onaylayarak 
hazırlık programına görüş vermiş, sürecin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol etmiş, sorumlu oldukları 
harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlamış, misyon ve vizyon taslaklarını, 
taslak amaçlar ile hedef kartlarını değerlendirerek uygun görüşle rektörün onayına sunmuştur.    

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN 
Rektör    

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı (V.)      

Eğitim Fakültesi Dekanı (V.) 

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı (V.) 

Prof. Dr. Mücahit EĞRİ  

Prof. Dr. Ali AÇIKEL

  Yönlendirme Kurulu

  Yönlendirme Kurulu Üyeleri

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri

2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı (V.) 

Hukuk Fakültesi Dekanı (V.)  

İlahiyat Fakültesi Dekanı (V.)  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı     
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı     

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı (V.)      

Tıp Fakültesi Dekanı      

Ziraat Fakültesi Dekanı     
Üye  

Üye  

Üye  

Raportör - Genel Sekreter (V.) 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Prof. Dr. Nuray KIZILASLAN

Prof. Dr. Hanifi VURAL

Prof. Dr. Salih BARIŞIK

Prof. Dr. Sefa TARHAN 

Prof. Dr. Hacı Ömer ATEŞ

Prof. Dr. Ertan BÜLBÜLOĞLU 

Prof. Dr. Mehmet Ali SAKİN  

Prof. Dr. Zekeriya ALTUNER   
Prof. Dr. Rasim KOÇYİĞİT 

Ekrem ANAÇ 

Daire Başkanları 

Ertuğrul EĞRİ 

Mehmet Fatih ADIGÜZEL 
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      Genelge2 ile Stratejik Planlama Ekibi için harcama birimlerinden konusunda yetkin personel 
görevlendirilmiştir. Stratejik Planlama Ekibi üyelerinden oluşturulan alt çalışma grupları durum anali-
zi yaparak amaç, hedef ve performans göstergelerini belirlemiş ve hedef kartlarını oluşturmuş, stratejik 
planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak gerekli faaliyetleri koordine etmiş ve yönlendirme 
kurulunun uygun görüşüne sunmuştur.    

  Stratejik Planlama Ekibi

  Koordinasyon Ekibi:

Prof. Dr. Sefa TARHAN    Rektör Yardımcısı  

Prof. Dr. Nuray KIZILASLAN    
Ertuğrul EĞRİ   Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Koordinatör Yardımcıları

Stratejik Planlama Ekibi Koordinatörü

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı (V.) 

Prof. Dr. Rasim KOÇYİĞİT    
Prof. Dr. Nail YILDIRIM                                
Doç. Dr. Esen ORUÇ                               
Dr. Öğr. Üyesi Emel CANPOLAT                              
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar GÜLMEZ                              
Dr. Öğr. Üyesi Şahin SÖZEN        
Ertuğrul EĞRİ (Koordinatör Yardımcısı)      
Havva ERDOĞAN    

 Alt Çalışma Grupları:

I. Alt Çalışma Grubu
Kurumsal Tarihçe

 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi 
Mevzuat Analizi  

Üst Politika Belgelerinin Analizi 

Prof. Dr. Nuray KIZILASLAN (Koordinatör Yardımcısı)    
Prof. Dr. Özlem AKPINAR 
Prof. Dr. Fikret ERDEMİR
Doç. Dr. Fatih YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Emre ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Mahir KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Elif BOYRAZ
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar GÜLMEZ
Ömer TAŞI
Oğuz CİNTEMUR
Burak DELİMEHMET

II. Alt Çalışma Grubu 
 Paydaş Analizi

Kuruluş İçi Analizi
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Prof. Dr. Rasim KOÇYİĞİT    
Prof. Dr. Rüstem CANGİ
Prof. Dr. Nail YILDIRIM
Doç. Dr. Mehmet AKAR
Dr. Öğr. Üyesi Işıl SARIKAYA  
Dr. Öğr. Üyesi Şahin SÖZEN 
Dr. Öğr. Üyesi Ayla GÜNAL

Prof. Dr. Nuray KIZILASLAN (Koordinatör Yardımcısı)    

III. Alt Çalışma Grubu
Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Akademik Faaliyetler Analizi
Yükseköğretim Sektörü Analizi

 Stratejik plan çalışmalarının koordine edilmesi, toplantıların organizasyonu, üniversite içi ve 
dışı iletişiminin sağlanması ile belge yönetimi gibi destek hizmetler Strateji Geliştirme Daire Başkan-
lığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

 Stratejik plan hazırlıklarının etkin şekilde yürütülmesi için, stratejik planlama ekibince plan-
lama sürecinin gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koyan bir hazırlık programı hazırlanmıştır. Hazırlık 
programında stratejik planlama sürecinin aşamalarına ilişkin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilen 
zaman çizelgesi hazırlanmıştır. Stratejik planlama ekibinin stratejik planlama konusunda eğitim ihti-
yacı tespit edilmiş, Kalkınma Bakanlığı uzmanları tarafından “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama” 
konusunda eğitim verilmesi talep edilmiştir. 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Stratejik Plan Destek Ekibi

Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Mali Hizmetler Uzmanı 
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
İstatikçi

Ertuğrul EĞRİ
Havva ERDOĞAN
Ömer TAŞI
Oğuz CİNTEMUR

 Stratejik Planlama Ekibi (SPE)

GZFT (Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler) Analizi
 IV. Alt Çalışma Grubu

B. Hazırlık Programı



 Stratejik Plan Hazırlık Takvimi 

Stratejik Plan Hazırlık Takvimi 

2017
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Şubat-Ekim

Planlama Sürecinin Organizasyonu

Genelge 1 Yayımlanması

Genelge 2 Yayımlanması

Hazırlık Programı

Kurumsal Tarihçe

Mevzuat Analizi

Üst Politika Belgelerinin Analizi

Paydaş Analizi

Kuruluş İçi Analiz

Akademik Faaliyetler Analizi

Yükseköğretim Sektörü Analizi

GZFT Analizi

Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

Misyon

Vizyon

Temel Değerler

Konum Tercihi

Başarı Bölgesi 

Değer Sunumu Tercihi

Temel Yetkinlik Tercihi

Amaçlar

Hedefler

Performans Göstergeleri

Stratejiler

Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri

Maliyetlendirme

Stratejik Planın Yazılması

Kalkınma Bakanlığına Gönderilmesi

Revize (varsa) edilmesi

Rektör Onayı ile Yürürlüğe Girmesi

Stratejik Planın Senato ve Yönetim
Kurulunda Onaylanması

Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin 
Belirlenmesi

Uygulanmakta Olan Stratejik Planın 
Değerlendirilmesi

Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan

2018

10TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2019-2023 STRATEJİK PLANI





DURUM ANALİZİ

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2019-2023 STRATEJİK PLANI

3.



11 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2019-2023 STRATEJİK PLANI



12TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2019-2023 STRATEJİK PLANI

 Adını Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’dan alan Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 sayılı 
Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 03.07.1992 
tarihli ve 3837 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi gereğince kurulmuştur. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversi-
tesi; ilk olarak, 01.11.1992 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Ziraat Fakültesini 
bünyesine katarak, Fen-Edebiyat Fakültesi, Niksar Meslek Yüksekokulu, Tokat Meslek Yüksekokulu, Zile 
Meslek Yüksekokulu, Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden oluşmuştur.

 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat-Turhal karayolu üzerinde, Tokat il merkezine 9 km. 
uzaklıkta Taşlıçiftlik Yerleşkesi, şehir merkezindeki Ali Şevki Erek Yerleşkesi ve 8 ilçesinde; yüksek lisans 
ve doktora eğitimi veren 4 Enstitü, lisans eğitimi veren 13 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 6 Yüksekokul, 
ön lisans eğitimi veren 15 Meslek Yüksekokulu, 15 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 7 
bölüm ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

 A. Kurumsal Tarihçe

Plevne Kahramanı
Gazi Osman Paşa 

1832 - 1900

3. DURUM ANALİZİ



13 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2019-2023 STRATEJİK PLANI

Birim Kuruluş Mevzuatı Kuruluş
Tarihi

Resmi Gazete

Tarih Sayı

Fen-Edebiyat Fakültesi 2809 sayılı Kanun

2809 sayılı Kanun

2809 sayılı Kanun

2809 sayılı Kanun

2809 sayılı Kanun
2809 sayılı Kanun
2809 sayılı Kanun

Yükseköğretim Genel Kurul Kararı

Yükseköğretim Genel Kurul Kararı
Yükseköğretim Genel Kurul Kararı

Yükseköğretim Genel Kurul Kararı

Yükseköğretim Genel Kurul Kararı

Yükseköğretim Genel Kurul Kararı

Yükseköğretim Genel Kurul Kararı

Yükseköğretim Genel Kurul Kararı

2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2011/2088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Yükseköğretim Genel Kurul Kararı 
Niksar MYO isim değiştirdi

Yükseköğretim Genel Kurul Kararı 
Tokat MYO isim değiştirdi

2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
Tokat Sağlık YO kapatıldı

2009/14681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2009/14681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Yükseköğretim Genel Kurul Kararı
1995/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
1995/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

1997/10050 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

1999/13561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2002/3811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2002/4648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

1994/5564 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

03.07.1992
03.07.1992

03.07.1992

03.07.1992

03.07.1992
03.07.1992
03.07.1992

24.02.1994

31.03.1994

08.02.1995
08.02.1995
08.02.1995
04.07.1995
04.07.1995

26.09.1997

26.09.1997

04.03.2002

07.08.2002

14.05.2004

15.07.2005

22.07.2008

13.03.2009

13.03.2009

21.05.2009

01.02.2010

23.09.2010

15.06.2011

15.06.2011

15.06.2011

01.08.2011

14.11.2011

20.08.2015

08.04.2016

14.06.2018

14.06.2018

01.03.2013

25.12.2014

11.07.1992
11.07.1992

11.07.1992

11.07.1992

11.07.1992
11.07.1992
11.07.1992

07.05.1994

21.07.1995
21.07.1995

17.10.1997

04.12.1999

23.03.2002

29.08.2002

13.03.2009

13.03.2009

26.02.2010

03.07.2011

03.07.2011

03.07.2011

20.08.2011

03.01.2012

27.08.2015

08.04.2016

14.06.2018

14.06.2018

21281
21281

21281

21281

21281
21281
21281

21927

22350
22350

23143

23896

24704

24861

27168

27168

27505

27983

27983

27983

28031

28162

29458

29678

30451

30451

Ziraat Fakültesi

Tokat Meslek Yüksekokulu

Zile Meslek Yüksekokulu

Niksar Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsü

Reşadiye Meslek Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor YO

Almus Meslek Yüksekokulu
Erbaa Meslek Yüksekokulu   

Turhal Meslek Yüksekokulu
Tıp Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Zile Turizm İşl. ve Otel YO

Eğitim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller Yüksekokulu

Artova Meslek Yüksek Okulu

Tokat Sağlık Hizmetleri MYO

Devlet Konservatuvarı

Mühendislik ve Doğa Bilim. Fak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Pazar Meslek Yüksekokulu

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Niksar Sosyal Bilimler MYO
Niksar Teknik Bilimler MYO

Diş Hekimliği Fakültesi

Turhal Uyg. Tek. ve İşl. YO

Niksar Uygulamalı Bilimler YO

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

İlahiyat Fakültesi
Tokat Sosyal Bilimler MYO

Tokat Teknik Bilimler MYO

Tokat Adalet MYO

Hukuk Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi
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  B. 2014-2018 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirmesi

 Üniversitemizin misyon ve vizyonunu gerçekleştirmek üzere hazırladığı 2014-2018 
dönemine ait stratejik planında 8 amaç, 61 hedef ve bu hedeflere yönelik beş yıl için 83 per-
formans göstergesi belirlenmiştir. Amaç ve hedeflerin gerçekleşmeleri, stratejik plan ve bütçe 
verilerine uygun hazırlanan yılı nihai performans programı ve idare faaliyet raporu ile kamu-
oyuyla paylaşılmıştır. 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için amaç ve hedeflerin gerçekleşme 
düzeyi;

•  Stratejik Amaç 1 “Eğitim-öğretimin nitelik ve niceliğini geliştirmek” ile ilgilidir. Bu amaca 
ulaşmak için 21 hedef belirlenmiştir. Bunlardan hedefler 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 
ve 20’ye ulaşılmıştır. 8 hedefin ise gerçekleşme süreci devam etmektedir. 

• Stratejik Amaç 2 “Bilimsel araştırma imkânlarını geliştirmek ve araştırmayı teşvik etmek” 
ile ilgilidir. Bu amaç altında 11 hedef vardır.  Hedefler 4 ve 9’a ulaşılamamıştır.
 
• Stratejik Amaç 3 “Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uy-
gun yönetim sistemlerini oluşturmak ve uygulamak” ile ilgilidir. 2 hedef vardır. Hedef 1’in 
tamamlanması ilk uygulama yılı için öngörülmüş, hedef %50 oranında gerçekleşmiş, takip 
eden uygulama yılında tamamlanmıştır. Hedef 2 sürekli hedeftir, gerçekleştirme süreci de-
vam etmektedir.  
 
• Stratejik Amaç 4 “Kurumun sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin artırılması ve 
hedef kitlelere duyurulması” ile ilgilidir. 3 hedef vardır. Uygulama yıllarında hedeflere ulaşıl-
mıştır.
 
• Stratejik Amaç 5 “Üniversite kamu ve özel sektör işbirliğini geliştirme” ile ilgilidir. 4 hedef 
yer almaktadır. 1, 3 ve 4’üncü hedeflere ulaşılmış, hedef 2’ye ulaşılamamıştır.

• Stratejik Amaç 6 “Üniversitemiz tarafından sunulan sağlık hizmetlerine erişim ve hizmet 
kalitesinin iyileştirilmesi” ile ilgilidir. Bu amaç için 3 hedef belirlenmiş ve hedeflere ulaşıl-
mıştır. 
 
• Stratejik Amaç 7 “Üniversitemizin fiziksel ve teknolojik alt yapısının geliştirilmesi” ile ilgi-
lidir. Bu amaca ulaşmak için 14 hedef belirlenmiştir. Hedefler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ve 
14 tamamlanmıştır. 11 ve 12’nci hedefler sürekli hedef olup, hedeflerin gerçekleştirme süreci 
devam etmektedir.  
 
• Stratejik Amaç 8 “Üniversitemizin teknolojik olanaklarının ve bilgi kaynaklarının gelişti-
rilmesi ve iyileştirilmesi” ile ilgilidir. Bu amaca ait 3 hedef bulunmaktadır.  Hedef 2’ye ulaşıl-
mıştır. 1 ve 3’üncü hedefler uygulama yıllarına yayılı sürekli hedeflerdir ve hedefe ulaşılarak 
tamamlanacaktır

 Uygulanmakta olan stratejik planda büyük oranda hedeflere ulaşıldığı, amaçların ger-
çekleştiği görülmektedir. Öğrencilerin teknik bilgilerinin artırılmasına yönelik teknik gezi 
hedefi, kütüphane veri tabanı ve basılı yayın artışı gibi hedeflere de bütçe ödenekleri çerçeve-
sinde ulaşılmıştır.



 C. Mevzuat Analizi
 Yükseköğretim, Türkiye’de T.C. Anayasası’nın 130 ve 131’inci maddeleri ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiştir. Anayasada yer aldığı üzere, Yükseköğretim kurum-
ları, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçları-
na uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğre-
tim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere 
çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar olarak 
tanımlanmıştır.
    
 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda üniversite, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel ki-
şiliğe sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; 
fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri ve benzeri 
kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmıştır.

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 12’nci maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

a- Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları 
ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eği-
tim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,   
b- Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, 
milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafın-
dan yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan 
gücü yetiştirmek,    
c-Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, 
yazı ve diğer araçlarla yaymak,     
d-Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda mo-
dernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,        
e-Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilen-
diren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulun-
mak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak 
ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve 
önerilerini bildirmek,  
f- Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen 
kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,                                        
g- Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının 
yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile 
diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve prog-
ramlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak 
ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
h- Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
ı-Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner 
sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin 
gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
 
 Üniversitemizin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri, bu yükümlülüklerin mev-
zuatın hangi maddesine dayandığı ile bu yasal yükümlülüklere ilişkin tespitler ve ihtiyaçlar 
mevzuat analizi tablosunda gösterilmiştir.

  Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri
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Tablo 2:  Mevzuat Analizi 

Yasal Yükümlülük :  5018 sayılı Kanun (İç Denetim Sisteminin Kurulması ve Hesap Verme  
      Zorunluluğu)

Dayanak               :  5018 sayılı Kanun 63. madde, 64. madde ve 65. madde

Tespitler  :  124 sayılı KHK’da Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Yapısında, İç  
      Denetim Birimi ve İç Denetçilerin yer alması

İhtiyaçlar    :  124 sayılı KHK’nın 26. maddesine İç Denetim Birimi Başkanlığının  
       eklenmesi ve görev tanımının bir madde eklenerek görevlerinin 
       sayılması

 Yasal Yükümlülük :  657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamın 
      daki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin  
      Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

Dayanak  :  657 sayılı Kanun 36. madde, 146. Madde; 2547 sayılı Kanun 51.madde 

Tespitler  :  Hukuk Müşavirliğinde görev yapan personelin atanması, statüsü, mali  
      ve özlük hakları, hizmet yürütülürken uygulanacak usul ve esaslar  
      yukarıda yer alan mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. 

İhtiyaçlar  :  659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli
                                           İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hük- 
      münde Kararname düzenlenmiş ise de, bu düzenlemeler zaman za-  
      man yetersiz kalmakta, atanma, statü, mali ve özlük haklar, hizmet  
       yürütülürken uygulanacak usul ve esasları düzenleyen ayrıntılı Kamu  
       Avukatları Kanununa ve Yükseköğretim Kurumlarında Hukuk Hiz- 
      metlerinin Yürütülmesine ilişkin ayrıntılı alt normlara ihtiyaç duyul- 
       maktadır. 

Yasal Yükümlülük :  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 

Dayanak  :  5. madde: Gösterge Tablosu ve Ek Göstergeler, 12. madde: Üniversite  
      Ödeneği, 13. madde: İdari Görev Ödeneği

Tespitler  :  İlgili mevzuatta meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarının  
                               tanımları yapılmadığından mali haklarından faydalanamaması
 
İhtiyaçlar  :  İlgili mevzuata meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcıları  
      içinde idari görev ödeneği ödenmesi hakkında düzenleme yapılabilir.
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Yasal Yükümlülük :  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2005/8681 sayılı Bakanlar  
      Kurulu Kararı

Dayanak  :  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 14.madde, 2005/8681 sayılı  
      Bakanlar Kurulu Kararı 2. madde Geliştirme Ödeneği

Tespitler  :  Geliştirme ödeneği ödenmesi yeni kurulan yükseköğretim kurumları’- 
      nın fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olması durumunda bu                
                              yerlerdeki yükseköğretim kurumları için belirlenmiş geliştirme ödeneği,   
     söz konusu yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretime başlaması  
     konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilmiş  
     olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya kadar sadece  
     rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar  
     müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödenir.

İhtiyaçlar  :  Geliştirme ödeneği devam etmeli, yeni kurulan ve fiilen eğitim-öğretim  
      faaliyetine başlamamış yükseköğretim kurumlarında sadece idarecilere   
                  değil tüm akademik personele eğitim öğretim başlayıncaya kadar da  
      verilmelidir. İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre oran- 
      lar güncellenmelidir.

Yasal Yükümlülük :  Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanu  
       nu’nun 3’üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere  
       İlişkin Esaslar Hakkında 2003/6554 sayılı Karar

Dayanak  :  23. madde, 47. madde

Tespitler  :  İdari şartname, sözleşme ve standart formları olmamakla birlikte,  4734  
      sayılı Kamu İhale Kanunu’na kıyasen idari şartname, sözleşme ve stan 
      dart formları örnek alınarak hazırlanmaktadır.   

İhtiyaçlar  :  Esaslar hakkında 2003/6554 sayılı Karar, 4734 sayılı Kamu İhale Ka- 
      nunu’nda yapılan değişiklikler de dikkate alınarak güncellenebilir ve  
      standart idari şartname, sözleşme ve standart formları oluşturulabilir. 

 D. Üst Politika Belgeleri Analizi
 Üst politika belgeleri olarak 10. Kalkınma Planı (2014-2018), 65.Hükümet Programı, Orta 
Vadeli Program (2018-2020), 2018 Yılı Programı alınmıştır. Amaç ve hedeflerimize temel teşkil 
edecek tespit ve ihtiyaçlar belirlenmiş, stratejik planımız söz konusu politika belgelerine uyumlu 
ve tutarlı olarak hazırlanmıştır.  
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Üst Politika 
Belgesi Uygunlukİlgili 

Bölüm/Referans Verilen Görev/ İhtiyaçlar

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Eğitim
SA.1 /H1.1

Girişimcilik
SA.3/H3.1

Toplumsal Katkı
SA.4/H4.1

160 numaralı 
politika paragrafı 

164 numaralı 
politika paragrafı 

172 numaralı 
politika paragrafı 

178 numaralı 
politika paragrafı 

179 numaralı 
politika paragrafı 

249 numaralı 
politika paragrafı 

251 numaralı 
politika paragrafı 

257 numaralı 
politika paragrafı 

268 numaralı 
politika paragrafı 

269 numaralı 
politika paragrafı 

Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki 
ve teknik eğitimde, program bütünlüğü temin edilecek 
ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı 
eğitime ağırlık verilecektir

Yükseköğretim kurumlarının sanayi ile işbirliği içe-
risinde teknoloji üretimine önem veren, çıktı odaklı 
bir yapıya dönüştürülmesi teşvik edilecek ve girişimci 
faaliyetler ile gelir kaynakları çeşitlendirilecektir

Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin yüksel-
tilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, 
aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanması 
temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda veriye ve 
kanıta dayalı politikalarla desteklenen, erişilebilir, ni-
telikli, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmet 
sunumu esastır

Sağlıkta insan gücü, demografik gelişmeler ile uzun 
vadede ihtiyaç duyulacak yeni meslekler de dikkate 
alınarak nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.

Üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma faaliyet-
leri ile sağlık hizmet sunumundaki rolleri net bir şekil-
de tanımlanarak hem hastanelerin mali sürdürülebi-
lirliğini temin edecek hem de nitelikli tıp eğitimi ve 
yenilikçi araştırmaların yapılmasını sağlayacak yapısal 
reformlar hayata geçirilecektir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, kadınların 
sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünün güç-
lendirilmesi, aile kurumunun korunarak statüsünün 
geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin kuvvetlen-
dirilmesi temel amaçtır.

Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla 
yer almaları, istihdamının artırılması, eğitim ve beceri 
düzeylerinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda 
farkındalık oluşturulacak ve örnek uygulamalar geliş-
tirilecektir.

Gençlerin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmala-
rında daha aktif rol almaları sağlanacak, hareketlilik 
programları özellikle dezavantajlı gençlerin katılımını 
artıracak biçimde genişletilip çeşitlendirilecektir.

Gençlerin şiddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmele-
rini önlemek üzere spor, kültür, sanat gibi alanlarda 
gelişimlerini destekleyici programların uygulanmasına 
devam edilecektir.

Tablo 3:  Üst Politika Belgeleri Analizi  
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Onuncu Kalkınma
Planı

323 numaralı
politika paragrafı   

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği kültürü geliş-
tirilecek, denetim ve teşvik uygulamaları ile iş sağlığı ve 
güvenliği standartlarına uyum artırılacak ve bu alanda 
yeterli sayı ve nitelikte uzman personel yetiştirilecektir.
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Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

339 numaralı
politika paragrafı

341 numaralı
politika paragrafı

342 numaralı
politika paragrafı  

343 numaralı
politika paragrafı    

344 numaralı
politika paragrafı

349 numaralı
politika paragrafı

352 numaralı
politika paragrafı 

387 numaralı
politika paragrafı  

576 numaralı
politika paragrafı

596 numaralı
politika paragrafı

626 numaralı
politika paragrafı

Erken çocukluk eğitiminden başlamak üzere tüm 
eğitim kademelerinde spor eğitimi içerik ve uygulama 
olarak iyileştirilecektir.

Kamuya ait tüm spor tesislerinin bütün vatandaşların 
kullanımına açık olması sağlanacaktır.

Başarılı sporcu yetiştirmek amacıyla elit sporcu seçme, 
yönlendirme ve normlandırma sistemleri geliştirile-
cek, gerekli fiziki ve beşeri altyapı imkânları oluştu-
rulacak, Olimpik Sporcu Kamp Eğitim Merkezleri 
kurulacaktır.

Sporcu sağlığı merkezleri, hizmet kalitesi ve çeşitliliği 
artırılarak yaygınlaştırılacak, spor hekimi ihtiyacının 
giderilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.

Eğitim başta olmak üzere sporun her alanında tek-
noloji kullanımı yaygınlaştırılacak, federasyonlar ve 
özel sektörün işbirliği sağlanarak bu alandaki Ar-Ge 
çalışmaları artırılacaktır.

Sahip olduğumuz genç nüfusun yarattığı demografik 
fırsat penceresinden azami derecede faydalanılma-
sı, üretken ve dinamik nüfus yapısının korunarak 
nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve ülkemiz 
ekonomisini destekleyecek etkin bir göç yönetiminin 
oluşturulması temel amaçtır.

Artan yaşlı nüfusun aktif bir hayat sürmesi, sağlıklı ve 
güvenli yaşam şartlarına erişimi sağlanacak, toplumda 
kuşaklar arası dayanışma güçlendirilecektir.

Hizmet içi eğitim uygulaması, akredite edilmiş prog-
ram ve kuruluşlar aracılığıyla kamu çalışanlarının 
mesleki ve temel becerilerini artıran, uzaktan eğitim 
sistemleri de kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen 
bir yapıya dönüştürülecektir.

Başta üniversite hastaneleri olmak üzere döner serma-
yeli işletmeler, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik 
ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde 
yeniden yapılandırılacaktır.

Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, 
izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, 
bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasite-
leri geliştirilecektir.

Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacı; teknoloji 
ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak 
faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosis-
tem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileşti-
rilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle 
ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne 
erişmesine katkıda bulunmaktır.

Kurumsal
Kapasiteyi 
Geliştirme
SA.5/H5.1

Girişimcilik
SA.3/H3.2

Üst Politika 
Belgesi Uygunlukİlgili 

Bölüm/Referans Verilen Görev/ İhtiyaçlar
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Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

627 numaralı
politika paragrafı 

629 numaralı
politika paragrafı

632 numaralı
politika paragrafı  

634 numaralı
politika paragrafı 

635 numaralı
politika paragrafı

636 numaralı
politika paragrafı

690 numaralı
politika paragrafı

691 numaralı
politika paragrafı

692 numaralı
politika paragrafı

708 numaralı
politika paragrafı

Üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma 
merkezleri, özel sektörle yakın işbirliği içinde çalı-
şan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara 
kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen 
sürdürülebilir yapılara dönüştürülecektir.

Yenilik sistemi, kümelenme yaklaşımını ve girişimcili-
ği merkeze alan bir yapıya kavuşturulacaktır.

Teknoloji geliştirme bölgelerinin yapısı ve işleyişi; üni-
versite sanayi işbirliğini, işletmeler arası ortak Ar-Ge 
ve yenilik faaliyetlerini ve yenilikçi girişimciliği en üst 
düzeye çıkarmak üzere etkinleştirilecektir.

Üniversite ve özel sektör işbirliğini daha kolaylaştırıcı 
ve teşvik edici önlemler alınacak ve ara yüzler oluş-
turulacaktır. Bu çerçevede yükseköğretimin yeniden 
yapılandırılmasında, akademisyenlerin ve öğrencilerin 
Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesine 
özen gösterilecektir.

Araştırmacı insan gücünün sayısı ve niteliği daha da 
artırılacak, özel sektörde araştırmacı istihdamı teşviki-
ne devam edilecektir.

Temel ve sosyal bilimlerde yetkin araştırmacıların 
yetiştirilmesi desteklenecek, üniversiteler ve kamu 
kurumları bünyesinde bu alanlardaki araştırmaların 
sayısı, niteliği ve etkinliği artırılacaktır.

Girişimcilik kültürü; eğitimin her kademesinde 
girişimciliğe yönelik örgün ve yaygın eğitim program-
ları, girişimcilik eğitimlerinin niteliğinin artırılması, 
girişimci rol modellerinin tanıtılması ve ödüllendiril-
mesine yönelik uygulamalar yoluyla geliştirilecektir.

Girişimcilik ekosisteminde hizmet ve destek sağlayan 
tüm kurum ve kuruluşların kurumsal kapasiteleri ve 
işbirliği düzeyleri artırılacaktır. Kamu tüzel kişiliği-
ne sahip meslek kuruluşları, ekonomiye katkılarını 
artırmak ve girişimciliği desteklemek üzere yeniden 
yapılandırılacaktır.

Kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcıla-
rın nicelik ve nitelikleri artırılarak etkin bir şekilde 
hizmet vermeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu, 
STK’lar ve özel sektör işbirliğiyle destek modelleri 
geliştirilecektir.

İşletmelerin fikri haklar sisteminden ve destekle-
rinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak üzere 
teknoloji transfer ve yenilik merkezlerinde hizmet 
kapasitesi geliştirilecektir.

Araştırma
SA.2/H2.4

Girişimcilik
SA.3/H3.1

Girişimcilik
SA.3/H3.3

Girişimcilik
SA.3/H3.2

Girişimcilik
SA.3/H3.1

Araştırma
SA.2/H2.1

Girişimcilik
SA.3/H3.1

Girişimcilik
SA.3/H3.3

Girişimcilik
SA.3/H3.3

Üst Politika 
Belgesi Uygunlukİlgili 

Bölüm/Referans Verilen Görev/ İhtiyaçlar



Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

Onuncu Kalkınma
Planı

709 numaralı
politika paragrafı

710 numaralı
politika paragrafı

711 numaralı
politika paragrafı

766 numaralı
politika paragrafı

767 numaralı
politika paragrafı

771 numaralı
politika paragrafı

834 numaralı
politika paragrafı

883 numaralı
politika paragrafı

890 numaralı
politika paragrafı

1090 numaralı
politika paragrafı

Fikri hakların ticarileştirilmesi konusunda mevcut 
mekanizmaların etkinliği artırılacaktır.

Fikri haklar sistemi konusunda kamuoyunun her 
düzeyde bilgilendirilmesine yönelik tanıtım ve eğitim 
faaliyetleriyle toplumsal bilincin artırılması sağlana-
caktır.

Fikri haklara konu ürün ve eserlerin ülke ekonomisine 
katkısının tespiti, izlenmesi ve değerlendirilmesi sağla-
nacak, bilgi ve veri altyapısı güçlendirilecektir.

Tarım sektörüne yönelik mesleki ve teknik eğitim ile 
yayım konularında bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
etkin bir şekilde faydalanılacaktır.

Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine, gen 
kaynaklarının korunmasına, ıslah çalışmalarına, na-
no-teknoloji ve biyo-teknolojiye yönelik araştırmalara 
öncelik verilecek, tarım ve gıda odaklı teknoparklar 
ile sektörel teknoloji platformlarının tesis edilmesi 
sağlanacaktır.

Hayvancılıkta etçi tip sığır ve koyun yetiştiriciliğinin 
geliştirilmesine ağırlık verilecek, bölgesel programla-
rın uygulanmasına devam edilecektir.

Lojistik alanında kamu kurum ve kuruluşları arasın-
da etkin bir koordinasyon ve işbirliği mekanizması 
oluşturulacaktır.

İnşaat sektörünün üretim ve hizmet kalitesini ulusla-
rarası standartlara ulaştırarak, yenilikçi bir anlayışla 
arz ve talebin yüksek katma değerli ve sürdürülebilir 
bir yapıya kavuşturulması ve sektörde teknik müşavir-
lik hizmetlerinin etkinleştirilmesi temel amaçtır.

Kullanıcı odaklı, güvenli, çevreyle barışık, enerji 
verimli ve mimari estetiğe sahip yapıların üretimi için 
tasarım ve yapım standartları geliştirilecektir.

AB, bölge ülkeleri ve bölgesel oluşumlarla karşılıklı 
ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması 
ve çok taraflı ve bölgesel işbirliklerinden daha etkin 
yararlanılması temel amaçtır.

Araştırma
SA.2/H2.2

Toplumsal Katkı
SA.4/H4.4

Eğitim
SA.1/H1.1
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Üst Politika 
Belgesi Uygunlukİlgili 

Bölüm/Referans Verilen Görev/ İhtiyaçlar
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65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

Nitelikli Eğitim

Nitelikli Eğitim

Nitelikli Eğitim

Nitelikli Eğitim

Nitelikli Eğitim

Nitelikli Eğitim

Nitelikli Eğitim

Nitelikli Eğitim

Gençlik

Spor

Bilim, Teknoloji ve 
Yenilik

Eğitim fakültelerini, milli eğitim sistemindeki yeni yapılanmaya 
göre bölüm, anabilim dalı ve öğretmenlik genel ve alan yeterlilik-
leri ile ilişkilendirilmiş bir şekilde yeniden yapılandıracak, Eğitim 
fakültelerinin müfredatı yenilenecek.

Eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştirilen yükse-
köğretim kurumlarının ve formasyon programlarının öğrenci 
kontenjanları, öğretmen ihtiyaç analiz ve projeksiyonları dikkate 
alınarak belirlenecek. 

Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı 
dil öğretimine öncelik verilecektir. Bu amaca yönelik olarak öğ-
retme sistematiğini ve müfredatı gözden geçirilecek, dil öğrenimi 
etkin hale getirilecek. 

Eğitim mekânlarının yenilikçiliği teşvik edecek, erişilebilir, fonk-
siyonel ve yerel mimariye uygun bir yapıda ve yeterli oyun, spor 
ve kültürel alanlara sahip mekânlar olarak tasarlanacak.

Yükseköğretim kurumları bünyesinde veya yükseköğretim ku-
rumlarıyla işbirliği içinde bağımsız ileri araştırma merkezlerinin 
kurulması için yeni destek mekanizmaları oluşturulacak.

Üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla 
daha fazla yabancı öğrenci kabul etmeleri ve öğretim elemanı 
istihdam edebilmeleri sağlayacak. Yükseköğretim sisteminde 
ülkemizin geldiği aşamayı değerlendirmek, nitelikli insan gücü 
yetiştirmek suretiyle ülkemiz bölgemizde bir eğitim merkezi 
haline getirilecek.

Yükseköğretim kurumlarımızın dünyanın farklı coğrafyalarında 
yer alan gelişmiş üniversitelerle işbirliği yapmaları desteklenecek.

Öncelikle üniversitelerde veya araştırma ve geliştirme merkezle-
rinde olmak üzere, yurtdışındaki yetişmiş insan gücünün ülke-
mize dönüşünü hızlandıracak yeni politikalar geliştirilecek.

Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını özendi-
rici tedbirler alarak okul-sanayi işbirliğine katkıda bulunacağız. 

Yerel yönetimlerin spor alanındaki sorumluluklarını artıracak, 
spor alanında kamu, özel, üniversite gibi farklı kesimler arasında 
işbirliğinin geliştirilmesi destekleyecek.

Doktora mezunu olanlar başta olmak üzere, araştırmacı insan gücü-
nü nicelik ve nitelik olarak iyileştirilecek ve özel sektörde daha fazla 
araştırmacı istihdam edilmesi sağlayacak. Ayrıca temel ve sosyal bi-
limlerde araştırmacıların yetiştirilmesi ve bu alanda yapılan araştır-
ma faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak artırılması teşvik edilecek.

Üst Politika 
Belgesi

İlgili 
Bölüm/Referans Verilen Görev/ İhtiyaçlar
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65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

65.Hükümet
Programı

Orta Vadeli
Program 2018-2020

Orta Vadeli
Program 2018-2020

Orta Vadeli
Program 2018-2020

Bilim, Teknoloji ve 
Yenilik

Bilim, Teknoloji ve 
Yenilik

Bilim, Teknoloji ve 
Yenilik

Bilgi Toplumuna
Dönüşüm

Tarım ve Gıda

Refahın Bölgelere
Dengeli Dağılımı

Yerel Yönetimler

Küresel Kalkınma 
Gündemine Katkı

Üniversitelerin
ihtisaslaşması

Üniversitelerin
ihtisaslaşması

Üniversitelerin
ihtisaslaşması

İş piyasasında, üniversitelerde ve kamu ve özel Ar-Ge merkezle-
rinde yurtdışından nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulan alanlar 
belirlenecek.

Üniversitelerde ilave teşviklerle yabancı öğrenci sayısı artıracak. 
Nitelikli insan gücünün daha fazla Türkiye’ye gelmesini sağlamak 
amacıyla yeni teşvik mekanizmaları oluşturulacak ve çalışma izni 
süreçleri kolaylaştırılarak hızlandırılacaktır. Bu amaçla özel bir 
Turkuaz Kart Sistemi geliştirilecek.

Yurtdışındaki üniversite öğrencileri ile bilim, sanat ve kültür 
alanlarında öne çıkan yüksek nitelikli insan gücü için değişim, 
hareketlilik veya staj programları geliştirilecek. Yurtdışında lisan-
süstü eğitim yapmış olan vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönmele-
rini sağlamaya yönelik Ar-Ge destekleri yaygınlaştırılacak.

Meslek lisesi ve üniversitelerdeki Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
eğitim müfredatı güncellenecek, bu alanda özel sektör ve eğitim 
kurumları arasında işbirliği programları geliştirilecek.

Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine, gen kaynakları-
nın korunmasına, ıslah çalışmalarına, nanoteknoloji ve biyotek-
nolojiye yönelik çalışmalara öncelik vererek, güdümlü projelerle 
tarım-sanayi üniversite arasındaki işbirlikleri artırılacak.

Üniversitelerin bulundukları bölgelerle bağlantılarının güç-
lendirilmesi, öncelikle bölgelerindeki işletmeler ve kurumlara 
hizmet sunan bilgi, yenilik ve teknoloji aktarım merkezleri haline 
gelmesi sağlanacak.

Üniversiteler başta olmak üzere yerelde proje geliştirme kapasite-
sini güçlendirecek.

Eğitimde uluslararası hareketlilik ve işbirliği desteği sağlayacak. 
Üniversitelerde, uluslararası kalkınma işbirliği araştırma merkez-
leri ve yüksek lisans programları oluşturulacak. Üniversitelerde 
uluslararası öğrenci ofisleri kuracak ve uluslararası öğrencilere 
yönelik mevzuat iyileştirme çalışması yapacak.

Üniversitelerin ihtisaslaşmalarına yönelik programların uygulanması-
na devam edilecektir.                      
  1-Bölgesel kalkınma misyonu çerçevesinde seçilen pilot üniversiteler, 
ilan edilen alanlarda ihtisaslaşmaları amacıyla destelenecektir.                        
 2-Araştırma üniversiteleri ihtisaslaşma programı hayata geçirilecektir.

Yükseköğretim Kalite kurulunun teşkilatlanma çalışmaları tamamla-
narak üniversitelerin kalitesini artıracak tedbirler alınacaktır.

Üniversitelerde fonksiyon, bina, derslik ve iç mekân kalitesi bazında 
mekân standartları oluşturularak mekânların verimli kullanımı temin 
edilecektir.

Üst Politika 
Belgesi

İlgili 
Bölüm/Referans Verilen Görev/ İhtiyaçlar

Üst Politika 
Belgesi

İlgili 
Bölüm/Referans Verilen Görev/ İhtiyaçlar
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2018 Yılı
Programı

2018 Yılı
Programı

2018 Yılı
Programı

2018 Yılı
Programı

2018 Yılı
Programı

2018 Yılı
Programı

2018 Yılı
Programı

2018 Yılı
Programı

Eğitim fakülteleri yeniden 
yapılandırılacaktır.

Üniversitelerin ihtisaslaşması-
na yönelik programların uygu-
lanmasına devam edilecektir.

Öğretim elemanı açığı, yurt 
geneline dengeli dağılım 
gözetilerek azaltılacaktır.

Özellikli sağlık hizmetlerinin 
ulaşılabilir ve sürdürülebilir 
olması sağlanacaktır.

Kadınların ekonomik ve sos-
yal yaşamda güçlenmelerine 
yönelik projeler yürütülecek, 
eğitimler verilecektir.

Gençlerin kişisel ve sosyal 
gelişimine katkı sağlamak 
amacıyla düzenlenen prog-
ramlar ile faaliyetlerin sayısı 
ve kalitesi artırılacaktır.

Elektrikli araçlar için ilgili 
standartları sağlayan prototip 
pil üretim tamamlanacaktır.

Hastalara ait geçmiş dönem 
tetkik ve tahlil sonuçlarının 
hekimler tarafından ortak bir 
veri tabanı üzerinden izlen-
mesine yönelik teknik altyapı 
oluşturulacaktır.

Eğitim fakülteleri; bölüm, anabilim dalı ile öğretmenlik genel ve alan 
yeterlilikleri arasında ilişki kuracak şekilde yeniden yapılandırılacak 
ve bu kapsamda müfredatları yenilenecektir. Ayrıca, eğitim fakültesi 
öğrencileri için eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal ve 
yan dal yapma imkânı sağlanacak şekilde düzenlemeler yapılacaktır.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma-
sı Projesi kapsamında seçilen beş pilot üniversitede ihtisaslaşma 
çalışmaları desteklenecektir. Araştırma Üniversiteleri Programı 
kapsamında belirlenen 10 araştırma üniversitesi ve beş aday araştır-
ma üniversitesinin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmaya 
yönelik destekler verilecektir.

Yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyesi açığının yarattığı olum-
suzlukları gidermek amacıyla uzaktan eğitim imkânları da kullanıla-
rak gelişmiş üniversitelerin öğretim elemanı ve altyapısından yarar-
lanılacaktır. Öğretim görevlisi, okutman ve uzman sayısını artırmak 
suretiyle yeni üniversitelerdeki öğretim elemanı açığı azaltılacaktır. 
Kısmi zamanlı ders verme özendirilecektir.

Başta diyaliz hizmetleri olmak üzere özellikli sağlık hizmetlerine 
yönelik kapasite, cihaz ve personel altyapısı göz önünde bulundu-
rularak artırılacaktır. Özellikli sağlık hizmetlerinde tescil mevzuatı 
hazırlanacaktır. Erişkin kalp-damar cerrahi merkezleri ve yoğun 
bakım servislerinde hizmet esaslı seviyelendirmeye geçilecektir. 
Yoğun bakım hizmetindeki gereksiz ve fazla yatış sürelerine yönelik 
denetimler artırılacaktır.

Şiddet gören kadınlara yönelik hizmet veren birimlerin kurumsal 
kapasitesinin geliştirilmesi, kurumlar arası işbirliğinin ve kadınların 
istihdama katılımının artırılması amacıyla, Kadın Hizmet Birimleri-
nin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması, Psiko-Sosyal Destek ve Mü-
dahale Programı Geliştirilmesi ve Kadın Konukevi Sonrası Güçlen-
dirme Modeli Geliştirilmesi projeleri hayata geçirilecektir. Kadınlara 
Mesleki Yeterlilik Belgesi Kazandırma Programı düzenlenecektir.

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla 
düzenlenen eğitim faaliyetlerinin, rehberlik hizmetlerinin ve gençlik 
alanında yapılan inceleme ve araştırmaların sayısı ve kalitesi artırıla-
caktır.

Araştırmaları halen sürdürülen elektrikli araçlar için ilgili standart-
lara uygun bataryanın prototip bazda üretimi tamamlanacak, araç 
içerisine entegrasyonu ve araç testleri yapılacaktır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve Bilgisayarlı Tomografi 
(BT) gibi ileri görüntüleme tetkiklerinin belirlenecek pilot hastane-
ler arasında iletilerek görüntülenmesine yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. Pilot uygulamanın tüm sağlık hizmeti sunucularında 
devreye alınması sonrasında diğer görüntüleme tetkiklerinin de 
uygulamaya alınması planlanmaktadır.

2018 Yılı
Programı

Biyoteknoloji, bilgi ve iletişim 
teknolojileri ve ileri malze-
me teknolojileri başta olmak 
üzere kritik alanlarda faaliyet 
gösteren araştırma altyapıları 
desteklenecektir.

Bilgi ve teknoloji tabanının geliştirilmesi ve ekonomik fayda yara-
tılması amacıyla yeterli nitelikte araştırma altyapısı bulunmayan 
kritik alanlarda yeni araştırma altyapıları kurulacak, mevcut olanlar 
geliştirilecektir.

Üst Politika 
Belgesi

İlgili 
Bölüm/Referans Verilen Görev/ İhtiyaçlar
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2018 Yılı
Programı

2018 Yılı
Programı

2018 Yılı
Programı

2018 Yılı
Programı

Araştırmacı insan gücünün 
nitelik ve nicelik yönünden 
geliştirilmesi amacıyla yeni 
programlar geliştirilecektir.

Teknoloji transfer ofisleri-
nin etkinliği analiz edilerek 
başarılı uygulama modelleri 
yaygınlaştırılacaktır.

Kamu-üniversite-sanayi 
işbirliği portalının kullanımı 
yaygınlaştırılacaktır.

Üniversitelerin girişimci-
lik ekosisteminde etkisini 
artırmaya yönelik program ve 
desteklerin etkileri artırıla-
caktır.

Özel sektör üniversite işbirliğini geliştirmeye yönelik araştırmacı insan 
gücü programları desteklenecek, mevcut araştırmacı insan gücünün 
nitelik ve nicelik yönünden artırılabilmesi amacıyla yeni programlar 
geliştirilecek ve bursiyerlerin sayısı artırılacaktır.

Teknoloji transfer ofislerinin faaliyetleri analiz edilerek, başarılı uy-
gulama modelleri tespit edilecek ve bu uygulamaların yaygınlaştırıl-
ması sağlanacaktır. Teknoloji transfer ofislerinin aralarındaki iletişim 
artırılacak ve yurtdışındaki başarılı ofislerle iş birlikleri geliştirilecek-
tir.

Portalın potansiyel kullanıcılarına yönelik tanıtım faaliyetleri yü-
rütülecektir. Portala veri girişi yapılması sağlanarak ilgili tarafların 
etkileşimi sağlanacaktır.

Teknoloji girişimleri desteklenecek, teknoloji transfer ofisleri ve 
girişimcilik alanında sertifika programları ile üniversitelerin girişim-
cilik ekosistemindeki etkisi artırılacaktır. Üniversitelerde Girişimci-
lik Sertifika Programı ve Tekno girişim Sermaye Desteği Programı 
çerçevesinde tecrübe paylaşımı yapılacaktır.

 E. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Faaliyet Alanı Ürün/ Hizmetler

1.Eğitim

2.Araştırma

1.1.Yabancı dil hazırlık programı
1.2.Ön lisans eğitimi programı
1.3.Lisans eğitimi programı
1.4.Lisansüstü eğitimi programı
1.5.Sertifika eğitimleri
1.6.Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
1.7.Uzaktan eğitim
1.8.Mezuniyet sonrası eğitim

2.1.Bilimsel yayınlar
2.2.Bilimsel araştırma projeleri
2.3.Özel sektör işbirliği ve ortak projeler
2.4.Çok disiplinli ve disiplinler arası araştırma projeleri

3.Girişimcilik

4.Toplumsal Katkı

3.1.Girişimcilik sertifika eğitim programı
3.2.Fikri ve sınai mülkiyet hakları destek hizmetleri
3.3.Teknopark hizmetleri
3.4.Proje danışmanlık hizmetleri
3.5.Özel sektör mentörlük ve danışmanlık hizmetleri

4.1.Sağlık hizmetleri
4.2.Topluma yönelik kültür, spor ve sanat hizmetleri
4.3.Yaşam boyu eğitim hizmetleri
4.4.Kütüphane hizmetleri
4.5.Tarımsal ürün geliştirme ve yaygınlaştırma hizmetleri
4.6.Anaokulu hizmetleri

Tablo 4:  Faaliyet Alanı - Ürün/Hizmet Listesi 

Üst Politika 
Belgesi

İlgili 
Bölüm/Referans Verilen Görev/ İhtiyaçlar
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 F. Paydaş Analizi
 Paydaş analizinin yapılması ile; üniversitemizin etkileşim içinde olduğu tarafların katılımcılığı 
sağlanmış, stratejik planla ilg ili görüşleri alınmış, stratejik planın paydaşlar tarafından sahiplenilmesi ve 
başarı düzeyinin artırılması sağlanmıştır.

 Paydaş analizinin ilk aşamasında üniversitemizin paydaşları tespit edilmiştir. Bunun için 
“Üniversitenin ürün/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?”, “Üniversitenin ürün/hizmetlerini yön-
lendirenler kimlerdir?”, “Üniversitenin ürün/hizmetlerini kullananlar kimlerdir?”, “Üniversitenin 
ürün/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir?”, “Üniversitenin ürün/hizmetlerini etkileyenler kim-
lerdir?” sorularına cevap aranmış, üniversitemizin iç ve dış paydaşları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1.  Akademik personel
2.  İdari personel

1.  Öğrenciler
2.  Mezunlar
3.  Kamu kurum ve kuruluşları
4.  Üniversiteler
5.  Özel sektör kuruluşları
6.  Sivil toplum örgütleri
7.  Şehir halkı
8.  Medya
9.  Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı ( DOKAP )
10.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ( OKA )  

 Paydaşlarımızla etkili bir iletişim kurulması, paydaş görüşlerinin alınması ve plana yansıtıl-
ması için, etki ve önem dereceleri dikkate alınarak işbirliği şekli önceliklendirilmiştir.

 Paydaşların Tespiti

 A - İç Paydaşlar:

 B- Dış Paydaşlar:

 Paydaşların Önceliklendirilmesi  

Tablo 5:  Paydaşların Önceliklendirilmesi  

Akademik Personel                        İç  paydaş                   Yüksek                     Güçlü                       Birlikte çalış
İdari Personel                             İç  paydaş                   Yüksek                     Güçlü                       Birlikte çalış
Öğrenciler                            Dış paydaş                   Yüksek                     Güçlü                       Birlikte çalış
Mezunlar                            Dış paydaş                   Yüksek                     Güçlü                       Birlikte çalış
Kamu Kurum ve Kuruluşları                       Dış paydaş                   Yüksek      Güçlü                       Birlikte çalış
Üniversiteler             Dış paydaş                   Yüksek      Güçlü                       Birlikte çalış
Özel Sektör Kuruluşları                           Dış paydaş                   Yüksek       Güçlü                       Birlikte çalış
Sivil Toplum Örgütleri                           Dış paydaş                   Yüksek      Zayıf                  Çalışmalara dahil et
Şehir Halkı             Dış paydaş                  Yüksek      Güçlü                       Birlikte çalış
Medya            Dış paydaş                  Yüksek      Güçlü                       Birlikte çalış
DOKAP              Dış Paydaş   Yüksek      Güçlü        Birlikte çalış
OKA              Dış Paydaş   Yüksek      Güçlü        Birlikte çalış

ÖnceliğiPaydaş Adı Etki Derecesi
 İç Paydaş/
Dış Paydaş 

    Önem Derecesi  
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1.Yabancı dil hazırlık programı

2.Ön lisans eğitimi programı

3.Lisans eğitimi programı

4.Lisansüstü eğitimi programı

5.Sertifika Eğitimleri

6.Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları

7.Uzaktan eğitim

8.Mezuniyet sonrası eğitim  

1.Bilimsel yayınlar

2.Bilimsel araştırma projeleri

3.Özel sektör işbirliği ve ortak projeler
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1.Girişimcilik sertifika eğitim programı
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4.Proje danışmanlık hizmetleri
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Tablo 6:  Paydaş - Ürün/Hizmet Matrisi



Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi
 Önceliklendirilen paydaşlarımızın Üniversitemiz hakkında görüş ve önerilerinin alınması 
için anket uygulaması yapılmıştır.
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 1. İç Paydaş Anketlerinin Değerlendirilmesi
 1.1.   İdari Personel Anketlerinin Değerlendirilmesi
 Üniversitemiz idari personeline sistem üzerinden yapılan anketler iki kısım sorudan oluş-
maktadır. Birinci kısımda kurumda çalışma süresi, başka bir kurumda çalışıp çalışmama, unvan, 
üniversitemizin sunduğu hizmetlerden faydalanma sıklığı gibi durumları ölçmeye yönelik kapalı 
uçlu sorular; ikinci kısımda kurumsal aidiyet, iş ilişkileri, yönetim anlayışı, kurumsal imaj ve hiz-
metlerden memnuniyete yönelik 5’li Likert tipi sorular yer almaktadır. Ankete 211 idari personel 
katılmıştır.

 Ankete katılan idari personellerde memurlar (%25,6), veri hazırlama ve kontrol işletmenleri 
(%16,1), ve hizmetliler (%7,1) ağırlıktadır. Katılımcıların %23,2’si 21 yıldan daha uzun süredir üni-
versitemizde görev yapmaktadır. Kurumda çalışılan süre aidiyet hissini pozitif yönde etkilemektedir. 
Katılımcıların %61’i 11 yıldan daha uzun süredir kurumda çalışmaktadır. %73,5’i daha önce başka 
bir kurumda çalışmadığını beyan etmiştir. Çalışma sürelerinin uzunluğu ve büyük ölçüde çalışılan 
ilk kurum olması dikkate alındığında örneklemin kurumsal aidiyetinin yüksek olması beklenebilir.

         Katılımcıların %62,5’i haftada en az bir kere üniversite yemekhanesinden hizmet aldıklarını 
belirtmiştir. Hiç hizmet almayanlar ise örneklemin ancak % 7,6’sıdır. Üniversitemizin sosyal tesis-
lerinden haftada en az bir kere hizmet alanların oranı ise %11,8’dir. Buna karşılık idari personelin 
%39,3’ü sosyal tesislerden hiç hizmet almadığını belirtmiştir. Bu sonucun yemekhane hizmetlerin-
den memnuniyet ile açıklanması mümkündür. Çünkü yemekhane hizmetlerinin maliyeti sosyal te-
sislerde alınan hizmetin maliyetinin oldukça altındadır. Yemekhane hizmetlerinden memnun olan 
idari personelin daha fazla ücret ödeyerek sosyal tesislerden hizmet almaya gerek görmedikleri söy-
lenebilir.

 İdari personelin %34,6’sı haftada en az bir kere ulaşımda üniversitemizin servis hizmetlerin-
den faydalanmaktadır. %51,7’si ise servis hizmetini hiç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Yerleşke-
nin şehir merkezi ile mesafesi dikkate alındığında, bu durumun özel araçlarla ulaşım sağlanmasın-
dan kaynaklandığı söylenebilir.

 İdari personelin kütüphane hizmetlerinden faydalanma oranı ise oldukça düşüktür. %49,3’ü 
hiç kullanmadıklarını ifade ederken, %32,7’si ise yılda bir ya da birkaç kez kullandıklarını belirtmiş-
tir. Benzer şekilde spor komplekslerinden faydalanma oranı da oldukça düşüktür. İdari personelin 
%72’si üniversitemizin spor komplekslerinden hiç faydalanmadıklarını beyan etmiştir. %23,2’si ise 
yılda bir yada birkaç kez tesislerden faydalanmaktadır. Bu oranların artırılması oldukça önemlidir. 
Üniversitenin önemli bir iç paydaşı olan idari personelin tüm hizmet ve imkânlardan daha fazla fay-
dalanması sağlanmalıdır.

 İdari personelin üniversite hastanesinden faydalanma oranı ise oldukça yüksektir. Örnek-
lemin %48,3’ü her ihtiyacı olduğunda üniversite hastanesinden hizmet aldığını belirtmiştir. İdari 
personelin yapılan sosyal, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerden en sık katıldıkları faaliyetler sosyal et-
kinlikler (%45,02), anma törenleri (%40,28), alanıyla ilgili bilimsel faaliyetlerdir (%38,86). En az 
katıldıkları etkinlikler ise çalışma alanlarıyla ilgili olmayan bilimsel etkinlikler, sanatsal etkinlikler 
ve açılış törenidir.
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İdari personel anketlerinin ikinci kısmında yer alan 5’li Likert tipi ifadelerin ortalamaları dikkate 
alındığında idari personelin en memnun olduğu alanların şunlar olduğu söylenebilir: 

İdari personelin değerlendirmesine göre gelişime açık alanlar ise aşağıdaki gibidir:

•İdari personel birim yöneticileri ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını düşünmektedir.
•Birim yöneticileri idari personele hata ve eksikliklerini giderme konusunda anlayışlı davran-
makta ve imkân sunmaktadır.
•İdari personel yetkinliklerine uygun birimlerde görev yaptıklarını düşünmektedir.
•Birim yöneticileri yaptıkları işte kaliteyi artırıcı öneriler geliştirme ve inisiyatif alma nokta-
sında idari personeli desteklemektedir.
•İdari personele kurum içinde kariyerinde ilerleme imkânı sunulmaktadır.
•İdari personel kendini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin bir parçası olarak görmekte ve 
yeniden iş arayacak olsa yine üniversitemizi seçeceğini beyan etmektedir.
•İdari personel Üniversitemizde görev yapmayı başkalarına da tavsiye edebileceğini belirt-
mektedir.
•İdari personel Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin Tokat ilinin sosyal, kültürel ve ekono-
mik gelişime katkı sağlayan bir kurum olduğunu düşünmektedir.
•İdari personele göre Üniversitemiz sürekli kendini geliştiren, yenilikçi bir kurumdur.
•İdari personel kütüphanemizden aldığı hizmetlerden memnundur.
•Kongre ve toplantı salonlarının ihtiyacı karşıladığı düşünülmektedir.
•İdari personel Üniversitemizin bilişim alt yapısının ihtiyacı karşılar nitelikte olduğunu dü-
şünmektedir.
•Kurumumuzun web sitesinin tasarımı iyidir ve istenen bilgiye rahatlıkla erişilebilmektedir.

•İdari personel birimlerinde çalışan personel sayısının yetersiz olduğunu düşünmektedir.
•Verilen hizmet içi eğitimler nitelik olarak ihtiyacı karşılamakla birlikte, sayıca yetersizdir.
•İdari personel Üniversitemizin tanınırlığının yeterli olmadığını düşünmektedir.
•İdari personel Taşlıçiftlik Yerleşkesinde bulunan anaokulunda sunulun hizmetten yeterin-
ce memnun değildir. Bu sonuç anaokulunun fiziki imkânlarından kaynaklanabileceği gibi, 
hizmetten yararlanmadan duyum yoluyla görüş beyan etmekten de kaynaklanabilir. Anaoku-
lunun fiziki kapasitesi ve olanakların artırılması beklentilerin karşılanması noktasında katkı 
sağlayacaktır.
•İdari personel de öğrenciler gibi üniversitemizin ulaşım olanaklarından yeterince memnun 
değildir.
•İdari personel temizlik hizmetlerinin yeterli olmadığını beyan etmiştir.
•Bazı birim binalarının ihtiyacı karşılamadığı düşünülmektedir.

 Akademik personele bilgi sistemi üzerinden uygulanan anket formu iki kısımdan oluşmak-
tadır. Birinci kısımda akademik personelin unvanı, üniversitede çalışma süresi, daha önce başka bir 
kurumda çalışıp çalışmadığı, üniversitenin hizmetlerini kullanım sıklığı gibi konuları ölçen kapalı 
uçlu sorular yer almaktadır. İkinci kısımda ise yönetim anlayışı, eğitim, araştırma ve hizmetlerden 
memnuniyet ile ilgili 5’li Likert tipi ifadeler yer almaktadır. Anket formu 276 akademik personel 
tarafından doldurulmuştur.

 1.2. Akademik Personel Anketlerinin Değerlendirilmesi
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Akademik personel anketinin ikinci kısmında yer alan 5’li Likert tipi ifadelerin aritmetik ortala-
maları dikkate alındığında en memnun olunan alanlar şunlardır:

 Anketi cevaplayan akademik personellerde unvan açısından öğretim görevlileri (%37,7), yar-
dımcı doçentler (%27,2) ve araştırma görevlileri (%11,2) ağırlıktadır. Akademik personelin %67’si 
10 yıldan daha kısa süredir üniversitemizde görev yapmaktadır. Akademik personel örnekleminin 
idari personel örnekleminden yaşça daha düşük ortalamaya sahip olduğu söylenebilir. Bu durum 
katılımcıların akademik unvanlarıyla da ilgilidir.

 Katılımcıların %71’i daha önce başka bir kurumda görev yapmadığını belirtmiştir. Akademik 
personelin %48,2’si haftada en az bir kere üniversite yemekhanesinden hizmet aldığını belirtmiştir. 
Bu oran her ne kadar idari personeldeki kadar yüksek değilse de büyük bir orandır. Sosyal tesisler-
den hizmet alma sıklığı incelendiğinde en yoğun cevapların yılda bir ya da birkaç kez ile, ayda bir ya 
da birkaç kez seçenekleri olduğu görülmektedir. Akademik personelin %19,6’sı ise sosyal tesislerden 
hiç hizmet almadığını belirtmiştir. Hem yemekhanedeki yoğunluğun azaltılması hem de sosyal te-
sislerden hizmet alma eğilimi ve sıklığının artırılması gerekmektedir.

 Üniversiteye ulaşımda servis hizmetlerinden faydalanma oranı da idari personele göre dü-
şüktür. Akademik personelin %75,7’si hiç servis hizmeti kullanmamaktadır. Akademik personelin 
kütüphane kullanım sıklığı da beklenenden düşüktür. %35’i ayda bir ya da birkaç kez kullandığını 
beyan ederken, %35’i de yılda bir ya da birkaç kez kullandığını belirtmektedir. Kütüphane hizmet-
lerinden hiç faydalanmayanların oranı ise %9,8’dir. Bu rakamlar kütüphane hizmetlerinin, katalog 
tarama ve kitap ödünç alma olarak algılanmış olabileceğini düşündürmektedir.  

 Spor komplekslerinden faydalanma oranları büyük ölçüde idari personeldekine benzerdir. 
Akademik personelin %63’ü tesislerden hiç faydalanmadıklarını belirtirken, yılda bir ya da birkaç 
kez kullandıklarını belirtenlerin oranı ise %29,7’dir. Kullanımın yaygınlaştırılması için bazı özen-
dirici çalışmaların yapılması gerektiği açıktır. Personelin spor komplekslerinin donanımı, sunulan 
hizmetler, çalışma saatleri hakkında e-posta yoluyla sürekli bilgilendirilmeleri bu tesislerin kullanım 
oranını artırabilir.

 Akademik personelin üniversite hastanesinden faydalanma oranı da yeterince yüksek de-
ğildir. Yaklaşık %20’si üniversite hastanesinden hiç hizmet almadıklarını belirtirken, %33,3’ü her 
ihtiyaç duyduğunda üniversite hastanesini tercih ettiğini belirtmiştir.

 Akademik personelin en çok katılım gösterdiği etkinlikler çalışma alanlarıyla ilgili bilimsel 
faaliyetler (%79,35), mezuniyet töreni (%78,62) ve açılış törenidir (%53,99). En az katıldıkları faali-
yetler ise alan dışı bilimsel etkinlikler (%15,22), sanatsal etkinlikler (%33,33) ve anma törenleridir 
(%42,75). Sanatsal faaliyetler idari personelin de en az katıldıkları faaliyetlerdir. Söz konusu faaliyet-
lerin daha etkin tutundurulması bunlara olan ilgiyi ve takipçi sayısını artıracaktır.

•Akademik personel kendisini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin bir parçası olarak görmekte, 
tekrar iş arayacak olsa yine üniversitemizi seçeceğini belirtmekte ve kurumda çalışmayı başkalarına 
tavsiye edebileceğini beyan etmektedir.
•Akademik personel üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini sahiplenmekte; bu ifa-
deleri bildiğini belirtmekte ve misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin gerçekçi ve ulaşılabilir olduğuna 
inanmaktadır.
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•Akademik personel üniversitemizde çözüm odaklı bir anlayışın benimsendiğini, kurumun iyi ve 
şeffaf yönetildiğini, özlük haklarının yönetimce gözetildiğini düşünmektedir.
•Akademik personel dilek, istek ve şikâyetlerinin üst yönetimce dikkate alındığını ve karşılandığını 
belirtmektedir.
•Akademik personel net iş tanımlarına sahip olduğunu düşünmektedir.
•Akademik personel üniversitemizin veri tabanlarının ihtiyacı karşıladığını düşünmektedir.
•Üniversitemiz ulusal ve uluslararası başarılı bilimsel araştırmalar ve projeler konusunda oldukça 
üretkendir. İlgili projeler kurum tarafından desteklenmektedir.
•Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma ve projeler şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel sorun-
larına çözüm üretme noktasında başarılıdır.
•Üniversitemizde akademik personelle öğrenciler arasında sıcak ve samimi bir ilişki söz konusudur. 
Bu ilişki öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlamaktadır.
•Üniversitemizde öğrencilerin mezuniyet sonrası beklentilerini karşılayacak, çağın gereklerine uy-
gun, nitelikli ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir.
•Akademik personel üniversitemizin web sitesinin tasarımından memnundur, aradığı bilgilere ra-
hatlıkla ulaşabildiğini düşünmektedir.
•Akademik personel kütüphanenin sunduğu hizmetlerden yeterince memnundur, aradığı kaynakla-
ra rahatlıkla erişebildiğini belirtmektedir.
•Akademik personel üniversitemizin bilişim alt yapısından memnundur.

•Akademik personel sayısı yetersizdir. Özellikle yeni açılan fakülte ve bölümlerde akademik perso-
nel ihtiyacının ivedilikle karşılanması gerekmektedir.
•Diğer kurumlarla işbirliği kurularak geliştirilen bilimsel araştırma ve proje sayısı yetersizdir. 
•Akademik personel üniversitemizde bilimsel araştırma ve projelerin desteklendiğini ancak bu des-
tekler için ayrılan kaynakların yetersiz olduğunu düşünmektedir.
•Akademik personel üniversitemizde öğrencilere çağın gereklerine uygun dil eğitimi verme konu-
sunda sunulan imkânların geliştirilebileceğini düşünmektedir.
•Akademik personel hem ön lisans ve lisans hem de lisansüstü öğrencilerin eğitim aldıkları alandaki 
yetkinliklerinin iyileştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. 
•Öğrenci sayılarının bazı birimlerde kaynaklarla uyumsuz olduğu düşünülmektedir. Bu durum ilgili 
birimlerde derslik ve bina kapasitesi konusunda da beklentilerin karşılanamaması sonucunu doğur-
maktadır.
•Yemekhane, kantin ve sosyal tesislerde sunulan hizmetlerin beklentileri karşılama noktasında geliş-
tirilmesi gereken alanlar olduğu düşünülmektedir.
•Akademik personel Taşlıçiftlik Yerleşkesinde bulunan anaokulundan yeterince faydalanmadığı an-
laşılmaktadır. Ancak bu durumun ihtiyaç duymamaktan mı,  kapasitenin yetersizliğinden mi kay-
naklandığı da ayrıca araştırılmalıdır.
•Akademik personel de öğrenciler ve idari personel gibi ulaşım hizmetlerinden yeterince memnun 
değildir. Bu memnuniyetsizliğin personel servisi hizmetlerinden değil, toplu taşıma hizmetlerinden 
kaynaklandığı düşünülmektedir.
• Öğrenciler ve idari personele kıyasla akademik personelin üniversite hastanesinden aldığı hizmet-
ten memnuniyeti daha düşüktür.

Akademik personel değerlendirmelerine göre gelişime açık olan alanlar ise şunlardır:
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 Öğrenciler için hazırlanan anket formu Öğrenci Bilgi Sistemi’nde yayınlanmış ve öğrencile-
rin anketi cevaplamaları istenmiştir. Öğrencilere uygulanan anket iki grup sorudan oluşmaktadır. 
Birinci grupta, öğrencilerin üniversite hizmetlerini kullanım yoğunluğunu ve genel memnuniyet 
düzeylerini belirlemeye yönelik kapalı uçlu sorular yer almaktadır. İkinci grupta ise öğrencilerin yö-
netsel konulardan, akademik hizmetlerden, ders sorumlularından, üniversitemizin sunduğu sosyal 
hizmetlerden, üniversitemizin fiziksel imkânlarından ve kurumsal iletişim faaliyetlerinden memnu-
niyetleri ile üniversitemizin imajına ilişkin algılarını sorgulayan 5’li Likert tipi sorular yer almakta-
dır. Cevapların orta noktada yığılmasına engel olmak amacıyla da fikrim yok seçeneği tanımlanmış 
ve bu seçeneği işaretleyen katılımcılardan gerekçe belirtmeleri istenmiştir.   

 Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden uygulanan ankete 18.334 öğrenci katılmıştır. Geri dönüş ora-
nı %52’dir. Ankete katılımın en yoğun olduğu fakülteler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim 
Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesidir. Katılımın en yoğun olduğu yüksekokullar ise Tokat Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Erbaa Meslek Yükse-
kokulu’dur. Anketi cevaplayan öğrencilerin %34,94’ü meslek yüksekokulları ve yüksekokulların, 
%60,9’u fakültelerin, %4,16’sı ise enstitülerin kayıtlı öğrencileridir. 

 Anketin birinci bölümünde öğrencilere herhangi bir kulübe üye olup olmadıkları sorulmuş-
tur. Öğrencilerin yalnızca %16,1’i bir öğrenci kulübüne üyedir. Üniversitemiz bünyesinde 63 öğrenci 
kulübü olduğu dikkate alındığında, bu oran oldukça düşüktür. Nitekim sosyal, kültürel ve sanatsal 
faaliyetlerin birçoğu öğrenci kulüpleri aracılığıyla gerçekleşmektedir ve katılım oranları kulüp üyeli-
ğinin teşvik edilmesi yoluyla artırılabilir. İlgili soruyla bağlantılı olarak öğrencilere, üniversitemizin 
bir öğretim yılında gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere ne sıklıkla katıldıkları so-
rulmuştur. Katılımcıların %35,6’sı hiç katılmadıklarını beyan etmiştir. Bu oran kulüp üyeliği ile ilgili 
oranlarla tutarlıdır. Öğrencilerin %38,5’i ise 1 ila 3 faaliyete katıldıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin 
gerçekleştirilen etkinliklerden en çok katıldıkları, bölümleriyle ilgili bilimsel etkinliklerdir (%35,2). 
Bunları sosyal etkinliklerle (%22,5), spor müsabakaları (%21,4) takip etmektedir. 

 Öğrencilere üniversite yemekhanesinden ne sıklıkla hizmet aldıkları sorulmuştur. %56,4’ü 
en az haftada bir kere üniversite yemekhanesinden hizmet almaktadır. Öğrencilerin %14,6’sı ise üni-
versite yemekhanesinden hiç hizmet almadıklarını belirtmiştir.  Öğrencilerin %38,7’si haftada en az 
bir kez üniversitemizin sosyal tesislerinden de faydalanmaktadır. Bu durum öğrencilerin yeme-iç-
me ihtiyacını karşılamak için sosyal tesislerden ziyade üniversitemizin yemekhanesini tercih ettiğini 
göstermektedir.

 Öğrencilere üniversite hastanesinden hizmet alma sıklıkları da sorulmuştur. Katılımcıların 
%27’si her ihtiyaç duyduğunda hizmet aldığını belirtirken, %35,1’i hiç hizmet almadığını belirtmiş-
tir. Hizmetten faydalanma koşulları hakkında bilgi sahibi olduklarında üniversite hastanesini tercih 
etme oranlarının yükseleceği düşünülmektedir.

 Öğrencilere Üniversitemizin spor komplekslerinden ne sıklıkla hizmet aldıkları sorulmuştur. 
%43,6’sı hiç kullanmadıklarını belirtirken, %42,6’sı ayda en az bir kere kullandıklarını belirtmiştir. 
Öğrencilerin %69’u ayda en az bir kere üniversite kütüphanesinden hizmet aldıklarını ifade etmiştir. 
Bu sonuçlar birlikte düşünüldüğünde öğrencilerin en çok faydalandıkları hizmetin yemekhane ve 
kütüphane hizmetleri olduğu söylenebilir. 

 2.   Dış Paydaş Anketlerinin Değerlendirilmesi

 2.1.   Öğrenci Anketlerinin Değerlendirilmesi
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 Öğrenci anketlerinin ikinci kısmında yer alan 5’li Likert tipi sorularda yönetsel konular, aka-
demik hizmetler, ders sorumluları, diğer hizmetler, kurumsal iletişim ve kurum imajına yönelik 58 
ifade yer almaktadır. 

•Öğrenciler öğretim elemanlarıyla, bölüm yönetimiyle etkin iletişim içerisindedir. Bir sorunla karşı-
laştıklarında yetkili kişiye kolayca ulaşabildiklerini, sorunlarının dinlenerek çözüme kavuşturuldu-
ğunu düşünmektedirler.
•Öğrenciler birimlerinde idari işlerin de hızlı yürüdüğünü düşünmektedirler.
•Öğrenciler Üniversitemizin çift anadal ve yandal programlarından haberdardır ve memnundur.
•Öğrenciler bir süredir uzaktan eğitimle verilen derslerden memnun olduklarını ifade etmektedirler.
•Öğrenciler ders sorumlularının derse zamanında ve hazırlıklı geldiklerini, ders süresini etkin kul-
landıklarını, ders içeriklerini gerektiğinde güncellediklerini düşünmektedir.
•Öğrenciler kütüphane hizmetlerinden memnundur, aradıkları kaynaklara rahatlıkla erişebildikle-
rini düşünmektedir.
•Öğrenciler Üniversite yemekhanesinde aldıkları hizmetten genel olarak memnundur.
•Kantinlerde ürün çeşitliliğinin yeterli olduğunu düşünmektedirler ve kantinlerde sunulan hizmet-
ten memnundurlar.
•Öğrenciler Üniversitenin güvenlik hizmetlerinden memnundur.
•Öğrenciler Üniversite hastanesinden aldıkları hizmetlerden memnundur.
•Öğrenciler kampüs içerisindeki yönlendirme levhalarının yeterli olduğunu, kampüs içi ulaşımın 
kolaylıkla sağlandığını düşünmektedir.
•Öğrenciler dersliklerin gerekli teknik donanıma sahip olduğunu düşünmektedir.
•Binaların mimari tasarımından memnundurlar.
•Öğrenciler Üniversitemizin web sitesinin tasarımından memnundurlar ve gerekli bilgilere kolaylık-
la erişebildiklerini düşünmektedirler.
•Öğrenciler Üniversitemizle yazılı, sözlü vb. her türlü yolla iletişim kurmanın kolay olduğunu dü-
şünmektedir.
•Öğrenciler Üniversitemizde aldıkları eğitimin mesleki hayatlarına katkı sağlayacağına inanmakta-
dır. Verilen eğitimin çağın gereklerini uygun olduğunu düşünmektedirler.
•Öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin sürekli gelişime açık bir kurum olduğunu düşün-
mektedir.
•Kendilerini Üniversitemizin bir parçası olarak görmekte ve üniversitemizden eğitim aldıkları için 
mutlu olduklarını beyan etmektedirler.

•Öğrenciler Üniversitemizde sunulan yabancı dil eğitim imkânlarından yeterince haberdar olma-
dıklarını belirtmektedir.
•Üniversitemizde sunulan girişimcilik eğitimlerinden ve yürütülen projelerden yeterince haberdar 
olmadıklarını belirtmektedirler.
•Öğrenciler öğretim elemanlarının ders dışında kendilerine yeterince zaman ayıramadıklarını be-
yan etmektedir. Akademik danışmanlık hizmetlerinin öğretim üyeleri tarafından verilmesinin bu 
konudaki beklentileri karşılamada faydalı olacağı düşünülmektedir.

İlgili ifadelere ilişkin aritmetik ortalama değerleri dikkate alındığında öğrencilerin memnun ol-
dukları alanların şunlar olduğu söylenebilir:

Öğrenci anketleri sonuçlarına geliştirilmeye açık alanlar ise şunlardır:
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•Öğrenciler ulaşım hizmetlerinden yeterince memnun değildir. Yerleşkenin şehir merkezine olan 
uzaklığı öğrencilerin toplu taşıma kullanmalarını zorunlu hale getirmektedir. Üniversite yönetimi, 
yerel yönetimlerle işbirliği yaparak ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışılar yapmakta-
dır.
•Öğrenciler Üniversitemizde sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yeterince 
haberdar olmadıklarını belirtmektedir. İlgili birimin faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve 
tanıtımının yapılması gerekmektedir.
•Öğrenciler Üniversitemiz bünyesindeki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinden yeterince haberdar 
değildir ve gerektiği kadar faydalanmamaktadır. İlgili faaliyetlerin web sitesinin yanı sıra öğrencile-
rin daha sık kullandıkları mecralarda duyurulması katılımı artıracaktır.
•Öğrenciler Üniversitemizin sosyal ve sanatsal faaliyetlerinin artırılması gerektiğini düşünmektedir-
ler. Ancak kapalı uçlu soruların sonuçları öğrencilerin mevcut faaliyetlere yeterince katılmadıklarını 
göstermektedir. Bu sebeple ilgili faaliyetlerin de mümkün olan tüm mecralarda duyurulması bu ko-
nudaki algıları değiştirecektir.
•Öğrenciler derslik ve laboratuvarların kapasitelerinin artırılması gerektiğini düşünülmektedir. 

 Dış paydaşlara yönelik çalışmada yapılandırılmış mülakat formları oluşturulmuş ve görüş-
meler gerçekleştirilmiştir. Görüşülen dış paydaşlar yerel yönetim temsilcileri, meslek kuruluşu yö-
neticileri, STK temsilcileri, kamu kurumu çalışan ve yöneticilerinden oluşmaktadır. Toplam 45 dış 
paydaşla görüşme gerçekleştirilmiştir. 

 Dış paydaşlara öncelikle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin hangi faaliyetlerinin kendi-
leri için önemli olduğu sorulmuş ve başlıklar stratejik planda bahsi geçen temel başlıklar itibariyle 
sunulmuştur. Katılımcıların %84’ü eğitim, %62’si araştırma, %56’sı bilimsel faaliyetler, %53’ü toplu-
ma katkı, %53’ü sağlık, %51’i sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler, %44’ü girişimcilik faaliyetlerinin 
kendileri için öncelikli alanlar olduğunu ifade etmiştir. Katılımcılara ayrıca bu alanlarda üniversite-
miz tarafından sunulan hizmetlerden memnuniyetleri de sorulmuştur. 

 Dış paydaşların %76’sı eğitim, %53’ü sağlık, %38’i araştırma, %33’ü sosyal, kültürel ve sanat-
sal faaliyetler, %27’si bilimsel, %24’ü topluma katkı, %20’si girişimcilik alanında yürütülen faaliyet-
lerden memnun olduklarını dile getirmiştir. Dış paydaş beklentilerinin en iyi karşılandığı alanların 
sağlık ve eğitim hizmetleri olduğu görülmektedir. Bununla birlikte  sosyal, kültürel ve sanatsal faali-
yetlerin yanı sıra bölgeye yönelik girişimcilik faaliyetlerin ve bilimsel çalışmaların daha fazla yapıl-
masını beklemektedirler. Bu alanlar dış paydaşlar nezdinde üniversitemizin gelişime açık alanları-
dır. Bu sonuçlar ayrıca üniversitemizin konum tercihinin dış paydaşlarca da destekleneceğine işaret 
etmektedir. Sağlık hizmetleri açısından toplumsal katkı noktasında ve eğitim alanında dış paydaş 
beklentileri büyük ölçüde karşılanmış, niteliği yüksek çıktılar elde edilmiştir. Araştırma üniversitesi 
olma yönündeki konum tercihi, dış paydaşların beklentilerinin karşılanması için bir avantaj sağla-
yacak ve dış paydaş memnuniyetini artıracaktır. Dış paydaşların desteği, seçilen konumda başarı 
ihtimalini yükseltecektir.

 Dış paydaşlara söz konusu başlıklardan geliştirilmesi gerekenlerin hangileri olduğu da sorul-
muştur. Tüm alanlar açısından yüzdeler birbirine oldukça yakın ve %50 dolaylarındadır. Yalnızca 
girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı %44’tür. Girişimcilik faali-
yetleri konusunda dış paydaşların farkındalıklarının yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Girişimci 
üniversite konumu açısından dış paydaş işbirliği oldukça önemlidir. Bu sebeple bu farkındalığın 
geliştirilmesine yönelik çalışmaların, üniversitemiz tarafından yürütülen girişimcilik faaliyetlerinin 
başarısını da olumlu etkileyeceği söylenebilir. 

 2.2.   Diğer Dış Paydaşların Anketlerinin Değerlendirilmesi
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Dış paydaşlarla yapılan görüşmeler değerlendirildiğinde üniversitemizle ilgili olumlu görüşlere 
sahip oldukları alanların şunlar olduğu söylenebilir:

Dış paydaşların yapılan görüşmelerde gelişime açık olarak değerlendirdikleri alanlar ise şunlardır:

•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi dış paydaşlar nezdinde saygın bir kurumdur.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat ilinin tanınırlığını artırmaktadır.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi özellikle Sağlık Yerleşkesinde sunduğu hizmetlerle şehirde sağlık 
hizmetleri alanında kaliteyi artırmakta ve diğer sağlık kurumları için de bir örnek teşkil etmektedir. 
Nitekim her yıl Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yaptığı yatılı ve ayakta hasta memnuniyet 
anketinin 2017 yılı sonu sonuçları %90 oranında memnuniyete işaret etmektedir.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat ilinin sosyal ve kültürel gelişimine öncülük etmekte, şeh-
rin ve şehir halkının vizyonunu genişletmektedir.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sunduğu nitelikli eğitim hizmetleri ile şehrin istihdam ihtiyacını 
büyük ölçüde karşılamaktadır.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bir tarım şehri olan Tokat’ta özellikle Ziraat Fakültesi bünyesin-
de sunduğu hizmetlerle tarımsal üretim ve üreticiye destek olmakta, çıktı kalitesini artıracak hizmet-
ler sunmakta ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tezli ve tezsiz lisansüstü programlarıyla şehrin ihtiyacını karşı-
lamaktadır.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yüksek öğrenci potansiyeli ile şehrin ekonomisine önemli katkı 
sağlamaktadır.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kamu kurumlarıyla iyi ilişkiler içerisindedir ve şehrin sorunları-
na çözüm üretecek projelerde ilgili kurumlarla işbirliği yapmaktadır.

•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin yürüttüğü faaliyetlerden yeterince haberdar olunamamakta-
dır. Bu sebeple dış paydaşlar kurum hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşünmektedir. Bu 
nedenle web sitesinin yanı sıra dış paydaşlarla daha etkin iletişim sağlanabilecek mecraların kulla-
nılması uygun olacaktır.
•Dış paydaşlar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin şehrin sanayisinin gelişimine daha çok katkı 
sağlaması gerektiğini düşünmektedir.
•Dış paydaşlar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yerleşke ve sosyal olanaklarından yeterince fayda-
lanamadıklarını düşünmektedir. Bu durumun büyük ölçüde yerleşkenin şehir merkezine olan uzak-
lığından kaynaklanan bir algı olduğu düşünülmektedir.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölge üniversitelerine karşı rekabetçi üstünlük elde edebileceği 
alanlara yatırım yapmalıdır.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yürüttüğü eğitim, araştırma, girişimcilik ve topluma katkı faali-
yetlerinin çıktılarını dış paydaşlarla düzenli olarak paylaşmalıdır.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi şehrin sosyokültürel gelişimine katkı sağlamaya yönelik faaliyet-
lerini artırmalıdır.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi şehrin sorunlarına çözüm üretme noktasındaki hassasiyetini 
muhafaza etmelidir.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde bir model ve 
rehber olmaya devam etmelidir.
•Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi şehrin vizyonunun oluşturulmasına katkı sağlayacak projelere 
öncülük etmelidir.
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 Kuruluş içi analiz ile; insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bili-
şim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizler yapılarak üniversitemizin mevcut kapasitesi 
değerlendirilmiştir.

 G. Kuruluş İçi Analiz

REKTÖR

Senato Yönetim KuruluRektör Yardımcıları

Diş Hekimliği Fakültesi

Adalet MYO

Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu

Eczacılık Fakültesi

Almus MYO

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Eğitim Fakültesi

Artova MYO

Niksar Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu

Erbaa Sosyal ve Beşeri
Bilimleri Fakültesi

Erbaa MYO

Yabancı Diller 
Yüksekokulu

Zile Dinçerler Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu

Turhal Uygulamalı Teknoloji 
ve İşletmecilik Yüksekokulu

Fen - Edebiyat Fakültesi

Erbaa SHMYO

Basın ve Halkla ilişkiler
Koordinatörlüğü

Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi

Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Bölümü

Bilgi İşlem
Koordinatörlüğü Bilimsel ve Teknolojik

Araştırmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

Beden Eğitimi Bölümü

Diploma Eki
Koordinatörlüğü

Danişmendliler Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama

Merkezi

Güzel Sanatlar Bölümü

Erasmus
Koordinatörlüğü

Diş Hekimliği Araştırma ve 
Uygulama Merkezi

Türk Dili Bölümü

Farabi
Koordinatörlüğü

Doğal Boyalar Araştırma ve
Uygulama Merkezi

Yabancı Diller Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği
Koordinatörlüğü

Kadın Sorunları Uygulama
ve Araştırma MerkeziKariyer Planlama

Koordinatörlüğü
Palyatif Bakım Uygulama

ve Araştırma Merkezi

Genel Sekreter
Yardımcısı

Genel SekreterLeonardo
Koordinatörlüğü

Sağlık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi

Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı

Meslek Yüksekokulu
Koordinatörlüğü

Sert Kabuklu Meyveler 
Araştırma ve Uygulama 

Merkezi

İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı

Mevlana
Koordinatörlüğü

Sosyal ve Ekonomik 
Araştırmalar Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı

Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü

Türkçe Öğretim, Uygulama
Ve Araştırma Merkezi

Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı

Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü

Yabancı Uyruklu Öğrenci
Koordinatörlüğü

Uzaktan Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

Hukuk MüşavirliğiTeknoloji Transfer Ofisi
Koordinatörlüğü

Tarımsal Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Personel Daire 
Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı

Öğretim Üyesi Yetiştirme 
Programı Koordinatörlüğü

(ÖYP)

Sürekli Eğitim Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 

Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı

Bilimsel Araştırma Projeler
(BAP) Koordinatörlüğü

Çocuk Eğitimi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi

Enformatik Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi

Niksar Sosyal Bilimler MYO

Hukuk Fakültesi

Niksar Teknik Bilimler MYO

İktisadı ve İdari Bilimler 
Fakültesi

Pazar MYO

İlahiyat Fakültesi

Reşadiye MYO

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi

Tokat SHMYO

Eğitim Bilimleri
Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tokat Sosyal Bilimler MYO

Turhal SHMYO

Fen Bilimleri
Enstitüsü

Tıp Fakültesi

Tokat Teknik Bilimler MYO

Zile MYO

Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü

Ziraat Fakültesi

Turhal MYO

Sosyal Bilimler
Enstitüsü

İç Denetim Birimi

FAKÜLTELER

ENSTİTÜLER

DEVLET
KONSERVATUVARI

YÜKSEKOKULLAR

MESLEK 
YÜKSEKOKULLARI

MERKEZLER
REKTÖRLÜĞE BAĞLI 

BÖLÜMLER

İDARİ BİRİMLER

KOORDİNATÖRLÜKLER

Genel Sekreterlik

Şema 1:  Teşkilat Şeması
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 1.  İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi
 Üniversitemiz 1992’de kurulmuş olup bugüne kadar yeni birimler kurularak büyüme göster-
mektedir. Günün koşullarına uygun olarak açılan yeni birim/bölüm/programlara öğrenci alınarak 
aktif hale getirilebilmesi için gerekli planlamalar yapılmıştır. Ancak ülke genelinde bazı alanlarda 
yetişmiş akademik personel sayısının sınırlı olması nedeniyle yeni açılan ilgili bölümlerin aktif hale 
getirilebilmesi ve öğrenci alınması henüz mümkün olmamıştır.
 
 Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden olu-
şan Sağlık Kampüsü bulunmaktadır. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimizde lisans ve uzmanlık eğiti-
mi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü eğitim verilmektedir. Yapımı tamamlanmış 500 yataklı 
ek binamızın hizmete girmesi ile 602 yataklı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz bölgemizde 
3. basamak sağlık kuruluşu olup yoğun hizmet vermektedir. Diş Hekimliği Fakültesinde ise ağız ve 
diş sağlığı hizmetleri verilmektedir. Dolayısıyla eğitim-öğretim, sağlık ve diğer hizmetlerin aksa-
tılmadan yürütülmesi için akademik ve idari personel ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu ihtiyaç sürekli 
artmaktadır.   
 
 Akademik ve idari personel alımları ve kurum içi dağılımları birimlerin ihtiyaçları doğrultu-
sunda ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmaktadır.

 Bu çerçevede Üniversitemizin 2014-2017 yılları arası akademik personel sayıları yukarıda 
belirtilmektedir. 2017 yılı sonu itibariyle toplam 1.243 akademik personel ve 9 yabancı uyruklu aka-
demik personel mevcuttur. 2014 yılı itibariyle 1.168 akademik personel ve yabancı uyruklu akade-
mik personel çalışmakta iken bu sayı 2017 yılı sonunda %7,29 artış göstererek 1.252 olmuştur.

2014   2015   2016   2017

2014   2015   2016   2017

Profesör   84   86   82   84
Doçent    83   95   94   96
Yardımcı Doçent  300   322   320   317
Öğretim Görevlisi  251   263   276   266
Okutman   48   44   43   39
Uzman    31   32   30   31
Araştırma Görevlisi  361   359   383   410
Toplam   1.158   1.201   1.228   1.243

Profesör   1   1   1   1
Doçent    
Yardımcı Doçent  4   6   6   6
Öğretim Görevlisi  3   2   2   2
Okutman   2   2  
Toplam   10   11   9   9

    Tablo 7:  2014-2017 Yılları Akademik Personel Sayıları

Tablo 8:  2014-2017 Yılları Yabancı Uyruklu Akademik Personel Sayıları
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Tablo 9:  2014-2017 Yılları İdari Personel Sayıları

Tablo 10:  2014-2017 Yılları Sözleşmeli Personel (4/B) Sayıları

Tablo 11:  2014-2017 Yılları Geçici Personel (4/C) Sayıları

 Üniversitemizin 2014-2017 yılları arası idari, sözleşmeli (4/B) ve geçici personel (4/C) sayı-
ları yukarıda belirtilmektedir. 2017 yılı sonu itibariyle toplam 996 idari personel, 67 sözleşmeli ve 
7 geçici personel mevcuttur. 2014 yılı itibariyle idari, sözleşmeli (4/B) ve geçici (4/C) 1020 personel 
çalışmakta iken bu sayı 2017 yılı sonunda % 4,9 artış göstererek 1.070 olmuştur.

 Üniversitemizin amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynaklarının doğru, etkin ve verimli bir 
şekilde yönetilebilmesi gerekir. Bunun için de gerekli bilgi, beceri ve yeteneklere sahip çalışanların 
olması, onları niteliklerine uygun alanlarda istihdam etmesi ve yükselmelerine olanak sağlaması son 
derece önemlidir. Üniversitemizde insan kaynaklarından en etkin şekilde yararlanabilmek için önce-
likle insan kaynakları planlaması yapılmakta ve hangi alanda eğitime ihtiyaç duyulduğu belirlenerek 
bu konulardaki hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmektedir.

 Hizmet İçi Eğitimi ile Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniver-
sitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yetkinlik Bazlı Performans 
Değerlendirme Yönergesine uygun olacak şekilde personelimizin günün koşullarına uygun olarak 
yetişmeleri, görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmaları, verimliliklerinin arttı-
rılması ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda birimlerden gelen 
hizmet içi eğitim talepleri her yıl Kasım ayında Hizmet İçi Eğitim Kurulunca değerlendirilerek bir 
sonraki takvim yılında verilmesi uygun görülen konu başlıkları belirlenmekte, Personel Daire Baş-
kanlığınca bu konu başlıklarında hazırlanan eğitim planı Rektörlük Makamının olurundan sonra 
uygulanmaktadır.

 Aday memurların eğitimi için Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik ve 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönerge kapsamında 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ifade edilen niteliklere sahip memur yetiştirmek amacıyla 
düzenli olarak hazırlayıcı eğitim, temel eğitim ve staj programları düzenlenmektedir.

2014   2015   2016   2017

2014   2015   2016   2017

2014   2015   2016   2017

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 434   442   439   442
Sağlık Hizmetleri Sınıfı 342   332   335   341
Teknik Hizmetler Sınıfı 119   121   124   124
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 4   4   4   4
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 86   86   87   85
Toplam   985   985   989   996

Sözleşmeli Personel (4/B) 24   28   25   67
Toplam   24   28   25   67

Geçici Personel (4/C)  11   10   9   7
Toplam   11   10   9   7
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 İdari personele yönelik olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmaktadır. 
Bu kapsamda 2014 yılında unvan değişikliği, 2015 ve 2017 yıllarında görevde yükselme sınavları 
yapılmıştır. Ayrıca 2016 yılında Üniversitemiz Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar 
İşletmeni kadroları için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Bilgisayar İşletmeni İle Veri 
Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosuna Atama Usul ve Esasları çerçevesinde isteklilere sınav ya-
pılarak atama yapılmıştır.  

 İnsan kaynaklarının işlevleri ile ilgili konular Personel Daire Başkanlığının kontrolü, deneti-
mi ve danışmanlığında yürütülmektedir. Her bir birimde yapılan işlerle ilgili olarak iş tanımlarının 
hazırlanarak yapılan bu iş tanımlarına göre işi yapacak personelin sahip olması gereken nitelikler 
belirlenir. Buna göre her birimde görev yapacak personel sayıları tespit edilir.

 İdari personelin eğitim durumu incelendiğinde %21,29’unun ilk ve ortaöğretim mezunu, 
%78,71’inin ise yükseköğretim mezunu olduğu görülmektedir. 

 Çalışanlar tüm birimlerde oluşturulan çeşitli kurul ve komisyonlar aracılığı ile kararlara ka-
tılmaktadır. Kurul ve komisyonların oluşturduğu mekanizmalar mevzuat içerisinde yer almaktadır. 
Yapılan işler için farklı komisyonlar oluşturulmaktadır. Bu komisyonlarda her birimin temsil edil-
mesine özen gösterilmekte ve komisyonlarda görev alan personel kararlar almaktadır. Alınan karar-
lar da resmi yazışmalarla birimlere iletilmektedir.

 Kurumumuzda birimler arası işbirliği ve bilgi paylaşımları bulunmaktadır. Mevzuatı içeren 
konularda ilgili daire başkanlıklarının bilgilendirme toplantıları, akademisyenler arasında makale 
ve seminer günleri, birimler arası eğiticilerin eğitimi, bilgilendirme seminerleri gibi birimler arası 
işbirlikleri yapılmaktadır. Bu iş ve işlemler bir takım çalışması halinde yapılmaktadır. Ancak farklı 
disiplinler arası işbirlikleri geliştirilmeye açık alandır. Diğer paydaşlarla işbirliği protokoller aracılığı 
ile yürütülmektedir.

 Kurumumuzda bilginin yayılımı önemli ölçüde Yönetim Bilgi Sistemi vasıtası ile yapılmak-
tadır. Raporlama ve çıktıları ile karar alma süreçlerine destek olan Yönetim Bilgi Sistemimiz kulla-
nıcı gruplarına belirlenen yetki düzeylerine göre bilgi sunumu yapmaktadır. Kurumumuzda bilişim 
sistemleri altyapısı güvenlik tedbirleri ile güvenli bilgi sunumunu sağlamaktadır. Bilginin yayılımı 
için özellikle web sayfalarımız, e-posta, sms ve sosyal medya gibi iletişim kanalları kullanılmaktadır. 
Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısının artırılması, AB, TUBİTAK, DOKAP, 
BAP ve OKA destekli projeler ile bölgeye katkıda bulunmak, ulusal ya da uluslararası yapılan eğitim 
fuarlarına katılımın sağlanması ve meslek odaları ve ilgili kamu kurumları ile işbirliğinin geliştiril-
mesi, üniversite ve sektörle işbirliği yaparak çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi (Konferans, çalıştay, 
sempozyum, kongre, sergi, vb.) bilimsel faaliyetlere ev sahipliği yapılması, bu ve benzeri kanallarla 
bilginin ilgili çalışanlara ya da birimlere zamanında iletilmesi mümkün olmaktadır. 

Tablo 12:  İdari Personelin Eğitim Durumu

İlköğretim     Lise         Ön Lisans             Lisans            YL.-Doktora

Kişi Sayısı          65                   147   255  493        36
Yüzde (%)         6,53     14,76  25,61  49,49       3,61

2.  Kurum Kültürü Analizi 
Katılım:

İşbirliği:

Bilginin yayılımı: 
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 Üniversitelerin amacı öğrenmeyi, gelişmeyi, ilerlemeyi sağlayacak ortamları oluşturmaktır. 
Sürekli ilerleme ve öğrenmeyi teşvik eden bir teşkilat yapısı içerisinde yapılanmaktadır. Akademik 
personelimiz alanları doğrultusunda kendilerini daha çok geliştirmek ve bilim dünyasına katkıda 
bulunmak için yeni kaynakları ve çalışmaları takip etmekte, bilgi donanımlarını üst seviyeye çı-
karma uğraşısı içerisinde olmakta, birim bazlı seminerler, makale paylaşımlarında bulunmaktadır. 
Ayrıca üniversite bünyesinde gerçekleştirilen çalıştay, seminer, panel, konferanslarla ister akademik, 
ister diğer çalışanların kendilerini geliştirme imkânları sunulmaktadır. 

 Kurumda iletişim Elektronik Belge Yönetim Sistemi, kurum internet sistemi, idari ve akade-
mik birimler ile personel e-posta sistemi, dahili telefon sistemi, sms ile kurum içi iletişim kurulmak-
tadır.  

 Üniversite sanayi işbirliğinin artırılması ve sektör ile işbirliği sağlanması, sivil toplum kuru-
luşları, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel medya ile mevcut durum ve gereksinim analizi yapılmak-
tadır. GOPÜSEM aracılığıyla kişisel gelişim ve meslek edindirme programları düzenlenerek paydaş-
lara hizmet götürülmektedir. Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi için 
öğrencilerimiz anketler vasıtasıyla her dönem sonunda eğitim-öğretimi etkileyen kriterleri (öğretim 
üyesi/araştırma görevlisi/ders materyalleri/ders işleyişi, vb.) değerlendirmektedir. Paydaşlarla ilişki-
ler ortaklaşa yapılan çalıştaylar, seminerler, panellerle ve işbirliği protokolleriyle oluşturulmaktadır. 
Stratejik plan hazırlık sürecinde genelge1 ve genelge2 ile hazırlık programı yayımlanmış, paydaş 
anketleri düzenlenerek paydaşlarımız bilgilendirilmiştir.  Stratejik Plan, İdare Faaliyet Raporu, Birim 
Faaliyet Raporu, Durum ve Beklenti Raporu, Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, İç 
Kontrol Değerlendirme Raporu, Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, Aylık Mali Tab-
lolar web sayfamızda duyurularak paydaşlarımıza bilgilendirme yapılmaktadır. Kurumumuz web 
sayfası, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ve Bize Ulaşın kanalları da paydaşlarla iletişimde 
kullanılmaktadır.

 Üniversitemiz Avrupa Birliği Eğitim Programları, ulusal ve uluslararası işbirliği programları  
çerçevesinde (ERASMUS, Farabi, Mevlana, vb.) katılmış olması değişimi de beraberinde getirerek 
bilgi paylaşımı ve farklı ortamlarda öğrenciler/öğretim elemanlarının bilgi/görgülerinin paylaşımı-
na neden olmaktadır. Eğitim müfredatlarının oluşturulmasında ve ders içeriklerinin güncellenme-
sinde ulusal ve bölgesel şartlar, mevcut öğretim üyesi ve fiziki koşullar, iç ve dış paydaşlardan gelen 
bildirimler dikkate alınmaktadır. Araştırmalar güncel gelişmeler doğrultusunda yönlenmektedir. 
Eğitim öğretim faaliyetlerinde yeni ve farklı görüşlerin kurum içerisinde paylaşımı, bu paylaşımların 
gerekli mercilere taşınması sağlıklı bir şekilde işletilmektedir. Yeni fikirler ve farklı görüşler dikkate 
alınmakla birlikte gelişmeye açıktır.

 Üst yönetim stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde etkin bir 
şekilde bilgilendirme ve duyuru çalışmaları yaparak plana sahip çıkmanın yanında plana kurumda 
sahip çıkılmasını sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla stratejik plan hazırlamada her birimin 
görüşlerini almaktadır.  Böylece demokratik bir ortam sağlanmakta, çalışanlar plan hazırlığına katıl-
maktadır. Stratejik plan her üç ayda bir izlenen Performans Göstergeleri Sonuçları ile hazırlanan yılı 
nihai Performans Programı Raporu ve her yıl hazırlanan İdare Faaliyet Raporu ile takip edilmekte-
dir.

Öğrenme:

Kurum İçi İletişim: 

Paydaşlarla İlişkiler: 

Değişime Açıklık: 

Stratejik Yönetim:
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Ödül ve Ceza Sistemi:

3. Fiziki Kaynak Analizi

 Çalışanların ödül ve ceza işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na göre yapılmaktadır. Ancak ödül işlemleri için somut kriterler belirlenme-
diğinden uygulanabilirliği zor olup yönetmelik veya yönerge gerekmektedir. Personelin motivas-
yonunun sosyal faaliyetler ve kurum dışı görevlendirmeler yapılarak arttırılmasına çalışılmaktadır. 
Çalışanlarımızın ortaya koydukları plan, proje ve eserler vesilesiyle sözlü ya da yazılı olarak takdir 
edilmeleri; alanları içerisinde daha etkili bir motivasyon sağlamaktadır, ancak gelişmeye açıktır. Ku-
rumun akademik personelinin yaptığı çalışmaları nitelik ve nicelik olarak artırması için desteklerin 
devam etmesi (bilimsel etkinliklere katılım desteği, yayın ve proje destekler, vb.) gerekmektedir.

 Üniversitemiz, il merkezinde Taşlıçiftlik yerleşkesi ve Ali Şevki Erek yerleşkesi ile Sulusokak’ta 
yer alan tarihi Deveciler Hanı’nda faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversitemizin Taşlıçiftlik ve şe-
hir yerleşkeleri ile ilçe yerleşkelerine ilişkin ilk Stratejik Geliştirme Planı (1996-2010) TÜSTAŞ Sınai 
Tesisler A.Ş. tarafınca 1995 yılında yapılmıştır. Üniversitemiz bugünkü konumu itibarı ile tapulu ve 
tahsisli olmak üzere 2.699.283 m²  açık alana, 339.601 m² kapalı alana ulaşmış bulunmaktadır.

 Taşlıçiftlik yerleşkemiz 1.500 dekar arazi üzerinde 186.328 m² kapalı alana sahiptir. Bu yerleş-
kede; Rektörlük, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat 
Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hu-
kuk Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,  Yabancı Diller Yüksekokulu, Tokat Teknik Bilimler Meslek Yükseko-
kulu, Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Tokat Teknopark A.Ş., Ortak Derslikler, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi, 
Merkezi Kütüphane, Yemekhaneler, Isı Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Tesisleri,  Konuke-
vi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çocuk Dünyası Uygulama Anaokulu, Cami, Sosyal Tesisler ve KYK 
yurtları yer almaktadır.

 Ali Şevki Erek yerleşkesi 83.583 m² alan üzerinde 100.455 m² kapalı alana sahiptir. Bu yerleş-
kede; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca, il merkezinde Sulusokak’taki 2.188 m² alan üzerinde 3.050 m² 
kapalı alana sahip tarihi binada Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi yer almaktadır. 

 Almus, Artova, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Turhal, Zile ilçelerinde Yüksekokullar ve Mes-
lek Yüksekokulları bulunmaktadır. İlçe yerleşkeleri 1.160.442 m² alan üzerinde 52.818 m² kapalı 
alana sahiptir. 

 Taşlıçiftlik yerleşkemiz iki ayrı kota haiz alanlardan oluşmaktadır. Hali hazırda alt kotta bulu-
nan yerleşke alanımızda Fakülteler, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu eğitim binaları mevcut olup 
yeni yapılaşmaya uygun alanlar bulunmaktadır.. Gelecekte olabilecek yeni eğitim üst yapı inşaatla-
rımız için üst kotta bulunan açık alanlarımızda yeteri kadar alan mevcut bulunmaktadır. Ayrıca alt 
kotta bulunan açık alanda (DSİ sulama kanalı altı kotunda) Ziraat Fakültesine ait uygulama, araştır-
ma ve üretim arazileri mevcut ve faal durumdadır.

 Yerleşkelerimizde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Ziraat Fakültesi araştırma ve 
uygulama alanlarının nitelik ve niceliğinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Diş Hekimliği 
Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Enstitüler için kendilerine ait eğitim binası
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yapılarak derslik sayısının artırılması hedeflenmektedir. Merkezi Kütüphane binasının kapasitesi ye-
tersiz kalmakta, bilişim teknolojileri ile donatılmış yeni bir bina gerekmektedir. Eğitim binalarımızın 
enerji kimlik belgesi alması ve yeni yapılacak binaların enerji performansı yüksek yapılar olarak 
tasarlanması planlanmaktadır. 
 
 Yerleşkelerimizin bulunduğu yerleşim alanları ile ilgili kapalı alan ve taşınmaz bilgileri aşağı-
daki tablolarda verilmiştir.

Tablo 14:  Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı Taşlıçiftlik 
Yerleşkesi

Ali Şevki Erek 
Yerleşkesi

İlçe
Yerleşkeleri

Toplam
(m²)

Öğrenci 
Başına

(m²)
Eğitim              131.536     21.965           52.818         206.319      6,04
Sağlık                68.897               68.897 
Beslenme             10.035                  10.035       0,29
Kültür              17.566                  17.566       0,51
Spor          9.287                    9.287       0,27
Diğer (idari, tesis, depo)        17.904       9.593              27.497 
Toplam           186.328   100.455  52.818         339.601 

Tablo 15:  Taşınmazların Dağılımı

Yerleşke Adı
Üniversite Maliye / Hazine Diğer

Toplam
(m²)

Mülkiyet Duruma Göre Taşınmaz Alanı (m²)

Taşlıçiftlik Yerleşkesi    1.148.987       300.744    1.449.731 
Ali Şevki Erek Yerleşkesi                  83.583         83.583 
Lojmanlar            3.339              3.339
Devlet Konservatuvarı              2.188        2.188
Turhal Yerleşkesi          112.266       112.266
Zile Yerleşkesi        111.525         33.359       144.884
Erbaa Yerleşkesi         21.609            21.609
Niksar Yerleşkesi           1.437       819.064       820.501
Reşadiye MYO            3.258          4.319        7.577
Almus MYO             31.843         31.843
Artova MYO            14.352      14.352
Pazar MYO               7.410        7.410
Toplam       1.290.155    1.380.859     28.269           2.699.283 

Yerleşke Adı
Kapalı Alan Miktarı (m²)

Üniversite Maliye Hazinesi Toplam (m²)
Taşlıçiflik Yerleşkesi         186.328           186.328
Ali Şevki Erek Yerleşkesi        100.455           100.455
İlçe Yerleşkeleri           52.818             52.818
Toplam          339.601           339.601

Tablo 13:  Kapalı Alanlarının Dağılımı
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 4.  Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi
 Üniversitemizde internet hizmeti ULAKNET üzerinden toplamda 1.075 Mbps hızındaki hat 
ile sağlamaktadır. Üniversitemizde ağ altyapısı tüm yerleşkelere ve binalara Taşlıçiftlik yerleşkesi su-
nucu odası üzerinden yıldız topoloji ile ulaştırılmıştır. 

 Taşlıçiftlik yerleşkemizin hizmet binalarının ağ omurgasına bağlantıları 1 Gbps hızında fiber 
optik altyapı ile sağlanmıştır. Taşlıçiftlik merkez yerleşkemiz dışındaki 11 yerleşkemiz Metro inter-
net bağlantısı ile ağ altyapımıza dâhil edilmiştir.

 Üniversitemiz ağ altyapısında bulunan 189 adet yönetilebilir anahtarlama cihazı ve 472 adet 
wi-fi cihazı ile personel ve öğrencilerimize kolay erişilebilir internet imkânı sunulmaktadır.

 Bilişim altyapımızın fiziki güvenliği Taşlıçiftlik yerleşkesinde ve Ali Şevki Erek yerleşkesin-
de bulunan sunucu odaları ile sağlanmaktadır. Mevcut sunucu odalarımızda yangın tespit ve gazlı 
yangın söndürme sistemi, yetki kontrollü giriş sistemi, yükseltilmiş zemin, soğutma sistemleri ve 
kesintisiz elektrik enerji sistemleri bulunmaktadır.

 Üniversitemiz bilişim sistemleri 3 adet sanal sunucu sistemi ve 12 adet fiziksel sunucu sistemi 
üzerinde çalışmaktadır. Sanal sunucular içerisinde toplam 58 adet sunucu çalışmaktadır.

 Üniversitemiz bilişim altyapısının siber güvenliğini sağlamak amacı ile güvenlik duvarı, log 
analiz cihazı ve Anti-virüs yazılımı kullanılmaktadır.

 Veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilişim altyapımızda yedekleme cihaz ve yazılımları bu-
lunmaktadır. Altyapımızda bulunan öncelikli sistemler için oluşturulmuş felaket kurtarma sistemi 
ile iş sürekliliği sağlanmıştır.

 Nitelikli bir eğitim-öğretim ortamı oluşturulmaya çalışılan Üniversitemizin derslik ve amfi-
lerde 234 akıllı masa, 240 dizüstü pc, 85 pc ve 368 projeksiyon cihazı ile donatılmıştır. Ayrıca 43 adet 
bilgisayar laboratuvarımız toplam  1.213 pc ile hizmet vermektedir.

Tablo 16:  Yerleşkeler Bilişim Altyapısı

Yerleşke
2018 

Bağlantı
Hızı 

(Mbps)

Toplam 
Hız 

(Mbps)

2019-2023 Hız Artışı Hedefleri

2019 2020 2021 2022 2023

Taşlıçiftlik Yerleşkesi            700     150          150   150          150 150      1.450
Ali Şevki Erek Yerleşkesi        100       40            40     40            40   40       300
Devlet Konservatuvarı  30       5            5                  10            5                 5         60
Artova Yerleşkesi              30       5            5                  10            5                 5         60
Pazar MYO                           30       5            5                  10            5                 5         60
Almus Yerleşkesi              20       5            5                  10            5                 5         50
Reşadiye Yerleşkesi              30       5            5                  10            5                 5         60
Erbaa Yerleşkesi              40      10           10     20           10  10       100
Niksar Yerleşkesi              30      10           10     20           10  10         90
Turhal Yerleşkesi              30      10           10     20           10  10         90
Zile Yerleşkesi                           30      10           10     20           10  10         90
Sürekli Eğitim Merkezi 5         0             0       0             0    5         10
Toplam                       1.075    255          255   320         255 260      2.420
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  5.  Mali Kaynak Analizi 

 Kurumumuzda kullanılmakta olan Bilgi Yönetim Sistemleri,  Elektronik Belge Yönetim Sis-
temi,  Öğrenci Bilgi Sistemi, Mezun Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Hastane Bilgi Yönetim 
Sistemi, Kütüphane Otomasyonu, Hakediş Sistemi, Veri Toplama Sistemi İntihal Yazılımı, Kartlı Ge-
çiş Sistemi, BAP Otomasyonu, Misafirhane İşletme Yazılımı, Ek Ders Otomasyonu, Enstitü Başvu-
ru Sistemi, Merkez Laboratuvarı Takip Sistemi, Proje Yönetim Sistemi, SMS Bilgilendirme Sistemi, 
Uzaktan Eğitim Sistemi (Modal) olup mevcut sistemlerin bir çoğu entegre şekilde çalışmaktadır.                       

 •Log analiz cihazı hızla büyüme eğiliminde olan internet kullanımının sonucu yetersiz kal-
maya başlamıştır. Daha yüksek kapasiteli bir log analiz cihazına ihtiyaç duyulmaktadır.
 •İnternet hizmetinin yaygınlaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılması için Taşlıçiftlik  yer-
leşkesinde bulunan 11 adet hizmet binası ağ dağıtım noktalarının ana omurgaya bağlantıları 10 Gbps 
hızına yükseltilmesi gerekmektedir.
 •Ağ güvenliğimizi üst seviyeye çıkarabilmek ve ağ yönetimini sağlıklı şekilde yapabilmek için 
EOL olan ve yönetilemeyen anahtarlama cihazlarının yenilenmesi gerekmektedir.
 •Bilişim altyapısı güvenliğini uç kullanıcıya kadar götürmek ve ağ analizini sağlıklı yapabil-
mek için NAC ( Network Access Control ) sisteminin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
 •FKM olarak kullanılan sanal sunucumuzun ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle ye-
nilenmesi gerekmektedir.
 •Yönetim Bilgi sistemlerimizin altyapıda kullandığı disk ve yedekleme alanlarının hızla bü-
yümesi sebebi ile kapasite artırıma gidilmesi gerekmektedir.
 •Pc maliyetleri, enerji tüketimi ve yönetim kolaylıkları göz önüne alındığında son kullanıcı 
için masaüstü sanallaştırma sistemlerine geçilmesi gerekmektedir.
 •Mevcut Yönetim Bilgi Sistemlerinin entegrasyonlarının genişletilmesi çeşitlendirilmesi ge-
rekmektedir.
 •Üniversitemizdeki özellikle bilişim malzemelerinin takibini daha dinamik şekilde yapabilen 
envanter yazılımının geliştirilmesi veya satın alınması gerekmektedir.

 Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre özel bütçeli bir 
kuruluştur. Özel bütçeli kuruluş ilgili kanunda “Bir bakanlığı bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu 
hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, 
kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her 
bir kamu idaresinin bütçesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

 Üniversitemizin mali kaynakları, merkezi yönetim tarafından yapılan hazine yardımı ile eği-
tim-öğretim gelirleri, mal ve hizmet satış gelirleri, kira gelirleri, mevduat faizi, araştırma projeleri 
gelirleri payı, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, vb. öz gelirlerden oluşmaktadır.

 Mali kaynak tahminleri yapılırken 2019-2020 yılları için, orta vadeli mali plandan yararlana-
rak hazırlanan ve 7066 sayılı Bütçe Kanunu ile kabul edilen Üniversitemiz 2018 yılı bütçesi ve izleyen 
iki yılın bütçe tahminleri esas alınmıştır. 2021-2022-2023 yılları için ise bir önceki yıl bütçe tahmini 
rakamlarına %10 artış uygulanarak hesaplanmıştır.

Not: Bütçemizde yer alan ve kurumsal performansı yansıtmayan transfer harcamalarına tahmini kaynak tablosunda yer veril-
memiştir.

 Bilişim alt yapısındaki eksiklikler:

       Özel Bütçe       267.380.000      291.218.000   320.339.800   352.373.780 387.611.158 1.618.922.738

 Kaynaklar Planın 1. Yılı 
(2019)

Planın 2. Yılı 
(2020)

Planın 3. Yılı 
(2021)

Planın 4. Yılı 
(2022)

Planın 5. Yılı 
(2023)

Toplam 
Kaynak (    )

Tablo 17:  Tahmini Kaynaklar



 H. Akademik Faaliyetler Analizi

Temel Akademik Faaliyet

Eğitim

Güçlü Yönler

Zayıf

Yönler/Sorun 

Alanları

Ne Yapılmalı?

• Donanım yönünden zenginleştirilmiş öğrenme ortamları (kütüphane, 
laboratuvar, derslik, salon, vb.)
• İdari ve akademik alanın teknolojik alt yapısının güçlü olması
• Akademik kadronun eğitim becerilerini artırmak amacıyla yapılan eğiti-
cilerin eğitimi programının var olması
• Farklı ön lisans, lisans ve lisanüstü disiplinlerde eğitim öğretim hizmet-
lerinin devam etmesi
• Uzaktan eğitim, web tabanlı öğrenme, değerlendirme hizmetlerinin 
yürütülebileceği teknolojik alt yapının var olması 
• Üniversitemizde Yabancı Diller Yüksekokulunun ve TÖMER’in bulun-
ması ve öğrencilerimize yabancı dili geliştirme imkânlarının sunulması 
• Kıdem olarak farklı kuşakta yer alan akademisyenlerin oluşturduğu 
sinerji
• Mezun takip sistemi ile mezun öğrencilerimizi izleme imkânı 
• Üniversitemizin 2017 yılında dış değerlendirme sürecinden geçmiş ol-
ması ve bazı birimlerimizde akreditasyon çalışmalarının başlamış olması

• Bazı programların üniversiteye giriş puanlarının düşük olması nedeniy-
le yeterli hazır bulunuşlukta olmayan öğrencilerin varlığı
• Bazı alanlarda akademisyen sayısının az olması
• Öğrencilerin yabancı dil öğrenimi ile ilgili farkındalık düzeylerinin 
yeterli seviyede olmaması
• Bazı birimlerde ilave fiziksel mekân ihtiyaçlarının olması  
• Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Üniversitemizin mevcut tekno-
lojik ve bilişim imkânlarından yeterince faydalanmaması

• Akademisyen ihtiyacının giderilmesi
• Fiziksel mekân ihtiyaçlarının giderilmesi
• Öğrenci danışmanlık hizmetlerinin işlevselliği konusunda birim bazlı 
çalışmaların artırılması ve izlenmesi
• Öğrenci tercihlerine yönelik tanıtımların arttırılması
• Mezun takip sisteminin işlevsel hale getirilmesi
• Farkındalığın artırılmasına yönelik tanıtım faaliyetleri ve birimler arası 
koordinasyonun ve bilgi akışının sağlanması 
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Tablo 18:  Akademik Faaliyetler Analizi



Temel Akademik Faaliyet

Araştırma

Güçlü Yönler

Zayıf

Yönler/Sorun 

Alanları

Ne Yapılmalı?

• Kütüphanenin zengin kaynaklara sahip olması, fiziki ve çevrim içi veri 
tabanına erişim olanaklarının güçlü olması
• Üniversitemizin bölge sorunlarına odaklanmayı ve bunları aşabilmek 
için çaba sarf etmeyi sorumluluk edinen bir yaklaşıma sahip olması, böl-
ge insanlarının faydasına yönelik araştırma faaliyetlerinin olması
• Üniversitenin Ar-Ge faaliyetleri noktasında Tokat Valiliği, İl Özel İda-
resi, Belediye, OKA, DOKAP, Bakanlıklara bağlı birimler, tarım ve sanayi 
ile ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla protokollerinin olması
• Farklı disiplinlerde Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin varlığı 
• Üniversitemizin araştırma üniversiteleri sıralamasında ilk 25 üniversite 
içine girmiş olması
• Genç, dinamik ve deneyimli akademisyen kadrosu ile araştırma, yayın 
yapma ve lisansüstü öğrencilerin çalışmalarına rehberlik etme konusun-
da var olan yüksek potansiyel
• Ulusal ve uluslararası dergilerde yapılan yayınların niteliği ve niceliği-
nin yüksek olması

• Bazı akademik birimlerde akademik personel sayısının yetersiz olması 
• Üniversite, sanayi, kamu kurumları ve diğer sektörlerle sistemli bir iliş-
ki ve işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması.
• Akademik personelin kütüphanenin sahip olduğu veri tabanlarından 
yararlanma düzeyinin yeterli olmaması
• Yüksek saygınlığı olan indekslerde taranan dergilerde yayınlanan ma-
kale sayısının istenen düzeyde olmaması
• Bölge sorunlarına yönelik araştırma faaliyetlerinin ve sonuçlarının yay-
gınlaştırılması çalışmalarının üniversite geneline yayılamaması
• Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi-
nin potansiyelinin tam olarak değerlendirilememesi
• Yaygın etkisi yüksek araştırmalara yönelik ödül mekanizmalarının 
bulunmayışı

• Yetersiz olan birimlerde akademik personel istihdamı yapılmalı, aka-
demisyen kadrosu güçlendirilmeli, akademik personelin motivasyonunu 
artırmaya yönelik ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmeli
• Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi-
nin tanıtım çalışmalarının yapılması, akreditasyon sürecinin tamamlan-
ması
• Yapılan araştırma sonuçlarının akademik ve sektörel düzeyde yeterli 
tanıtımı yapılmalı
• Seçkin indekslerce taranan yayınlar için yayın desteği sağlanmalı, daha 
kaliteli yayın için olanaklar geliştirilmeli.
• Akademisyenlerin üzerindeki ders yükleri azaltılmalı, farklı anabilim 
dallarındaki akademisyenlerin ortak çalışmalar yapmaları ve her türlü 
işbirlikleri teşvik edilmeli, disiplinler arası lisansüstü eğitim programları 
açılmalı
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Temel Akademik Faaliyet

Girişimcilik

Güçlü Yönler

Zayıf

Yönler/Sorun 

Alanları

• Bölge ile karşılaştırıldığında altyapısı sağlam ve aktif bir Teknopark, 
Teknoloji Transfer Ofisi, Kuluçka ve Ön Kuluçka Merkezi, Bilimsel Araş-
tırma Projeleri Birimi ve Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinin (GÜ-
GİM)  varlığı ve faaliyetleri
• Üniversitemizin Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk 50 
içerisinde yer alması
• Üniversitemizde devam eden Tübitak “1601 Yenilik Girişimcilik Alan-
larında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” olması
• Farklı alanlarda KOSGEB sertifikalı Girişimcilik dersleri verilmesi, üni-
versite ortak seçmeli ders olarak Girişimcilik dersinin olması
• Girişimcilik ekosistemini oluşturan dış paydaşlar arasında güçlü işbirli-
ğinin varlığı

• Girişimci ve yenilikçiliğinin hâkim kültür haline getirilememesi
• Öğrenciler ve akademisyenlerde girişimcilik konusundaki faaliyetlere 
katılımının düşük olması
• Öğrencilerin belli sektörlerdeki güçlü ve başarılı örneklerle yeterince 
buluşturulamaması

• Öğrenciler ve akademisyenler bu konuda tanıtım faaliyetleri arttırılarak 
teşvik edilmeli
• Tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri birimler bazında açıklayıcı şekil-
de yapılmalı
• Girişimcilik derslerinde başarılı örneklerin davet edilmesi

Ne Yapılmalı?
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Temel Akademik Faaliyet

Toplumsal Katkı

Güçlü Yönler

Zayıf

Yönler/Sorun 

Alanları

• Sağlık hizmetleri yönünden altyapısı güçlü üniversite olarak bölge ihti-
yaçlarını karşılaması
• Tokat’a özgü çalışmalar ile bilgi birikimine ve toplumsal hafızaya katkı 
sağlanması
• YÖK tarafından 2017 yılında verilen “Yerel Kalkınmaya Katkı” ödülüne 
sahip bir üniversite olunması
• AB, OKA, DOKAP, vb. destekli projeler ile bölgeye katkıda bulunulma-
sı
• Mezunlarımızın çeşitli fabrika, firma ve eğitim kurumlarındaki eleman 
ihtiyacına katkı sağlaması ve bölgeye hizmet verebilecek kaliteli ara ele-
manların yetiştirilmesi
• Ulusal ve bölgesel kalkınma odaklı eğitim-öğretim ve araştırma orta-
mının sağlanması
• Üniversitede üretilen bilginin var olan farklı araştırma ve uygulama 
merkezlerince sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık odağında karşı-
lıklı paylaşıma dönüştürülmesi

• Toplumsal ve kurumsal yarara yönelik katkı sağlayan araştırma ve pro-
jelerin yeterli düzeyde olmaması
• Paydaşlarla kurumsal iletişimin yeterli olmaması

• İhtiyaç duyulan alanlarda çalıştay ve bilgilendirme toplantıları yapılma-
sı
• Proje hazırlama eğitimlerinin ve kariyer günlerinin sayısının ve niteli-
ğinin arttırılması
• Üniversite özel sektör koordinasyonunun sağlanması 
• Paydaşlarla iletişimi geliştirecek ortamın kurulması

Ne Yapılmalı?
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Etkenler Politik

Tespitler
(Etkenler/Sorunlar)

Fırsatlar

Tehditler

Ü
ni

ve
rs

ite
ye

 E
tk

is
i

Ne Yapılmalı?

• YÖK reformları
• Eğitimin yaygınlaştırılma politikası
• Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmaları
• Üretim Reformu Kanunu 
• Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları
• Siyasi istikrar
• Akademik teşvik ödeneği

• Akademik teşvik ödeneğinin motivasyonu artırması
• Sınavsız geçiş sistemi iptalinin öğrenci kalitesini artırması beklentisi
• Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmalarının ge-
rekli hale gelmesi
• Üretim reformu kanunu ile yükseköğretimi teşvik edici uygulamalar
• Değişim programları ve uluslararası öğrenciler ile kurumun uluslara-
rası tanınırlığının artırılması potansiyeli
• AB uyum politikalarının yükseköğretim alanındaki etkilerinin artması
•Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) platformunun var olması 

• Bazı bölümlerin tercih edilebilirliğinin azalması
• Öğrenci kontenjanlarındaki artışlar
• Mevzuatın sık değişmesi
• Bazı programlara giren öğrencilerin temel bilgi düzeyinin düşüklüğü

• Akademik ve fiziki altyapıya uygun öğrenci kontenjanlarının belirlen-
mesi
• Farklılaştırma stratejisinin uygulanması
• Program bazlı ulusal başarı sıralamasının belirlenmesi

 İ. Yükseköğretim Sektörü Analizi

Tablo 19:  Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi



Etkenler
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Ekonomik

Tespitler
(Etkenler/Sorunlar)

Fırsatlar

Tehditler

Ü
ni

ve
rs

ite
ye

 E
tk

is
i

Ne Yapılmalı?

• Bilimsel çalışmaların büyük bütçelere ihtiyaç duyması
• Bütçeye tahsis edilen kaynakların yetersiz olması
• Eğitim alanında gayrı safi milli hasıladan alınan payın artış göstermesi
• Kuruluş geliştirme ödeneğinin illerin sosyo-ekonomik sıralamasına 
göre belirlenmiş olmaması
• Ülke genelinde mesleki yeterlilik hususunda önemli görülen önlisans 
programlarını tercih edecek öğrencilere teşvik uygulamalarının olma-
ması
• Temel alanlar ve Ziraat fakültelerine yeni başlayacak öğrencilere veri-
len burslar
• Üniversiteler arası rekabetin ve ikame eğitim hizmetlerinin artması

• Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlayan mevzuatın varlığı
• Büyüyen ekonomide eğitim desteklerinin artış göstermesi
• Teşviklerin ve girişim fırsatlarının değerlendirilmesi
• Girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin bölgesel ve ulusal üretiminin 
artışını desteklemesi 
• Üniversitemizin bulunduğu konum itibari ile tarım ve tarıma daya-
lı sanayi alanında üretim merkezi olmaya aday olabilecek kapasitede 
olması 

• Araştırmalara dış finansman desteği bulma zorlukları nedeniyle kap-
samlı ve üretime yönelik ar-ge faaliyetleri sayısının azlığı
• Teşvik ve desteklerin belirlenme politikası, takip ve ilgili tedbirlerin 
alınmasındaki eksiklik
• Bölgesel kalkınmaya yönelik proje desteklerinin sınırlı olması
• Bölgemizde büyük ölçekli üretime yönelik işletmelerin azlığı

• Büyük bütçeli projeler için araştırmacıların dış kaynaklı proje destekle-
rine yönlendirilmesi
• Teşvik ve desteklerin ekonomik ihtiyaçlarımız temelinde incelenmesi, 
çıktıların ülke ekonomisi açısından değerlendirilmesi
• Ürüne dönüşebilecek akademik faaliyetlerin daha fazla desteklenmesi
• Fikri, sınai ve mülkiyet hakları konusunda araştırmacıların bilgilendi-
rilmesi ve desteklenmesi
• Dış paydaşlarla birlikte yapılan proje sayısının artırılması
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Tespitler
(Etkenler/Sorunlar)

Fırsatlar

Tehditler

Ü
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Ne Yapılmalı?

• Ekonomik ve eğitim seviyelerinin yükselmesi ile toplumda sosyal ve 
kültürel faaliyetlere ilginin artması
• Tokat ili zengin bir kültür mirasına sahiptir. Bu miras özellikle Türk 
sanatları açısından birçok değerli örneği bünyesinde barındırmaktadır.
• Ülkemizde genç nüfusun fazla olması
• Artan göçmen sayısı
• Ülkemizde yabancı uyruklu öğrenci sayısının artması
• Küreselleşme
• Sosyal medya kullanım oranı, etkisi ve kontrol edilemeyişi
• Üniversite’nin toplumsal fayda sağlayacak programlara katkı vermesi 
(coğrafi işaret çalışmaları, test, vb.)

• Üniversitemizin tarihsel kültür mirasının zengin olduğu bir şehirde 
bulunması, çok sayıda akademik ve sanatsal aktivitelerin yapılmasına 
imkân verilmesi
• Üniversitemizde uluslararası öğretim elemanları ve öğrencilerin var 
olmasının sağladığı kültürel zenginlik
• Bölgemizde çok fazla coğrafi işaret alınabilecek geleneksel ürünlerin 
olması 

• Halkın sosyal etkinliklere katılımının sınırlı olması
• Uluslararası öğrencilerin yaşadığı kültürel, sosyolojik uyum zorlukları
• Üniversitedeki eğitimin öğrenciler tarafından sadece istihdam odaklı 
değerlendirilmesi

• Yapılacak etkinlikler konusunda etkin tanıtım faaliyetlerinin artırılma-
sı
• Bölgeye ait ürünlerin coğrafi işaretlerinin alınmasına yönelik tüzel 
kurumlarla işbirliği sağlanmalı
• Öğrencilerin sadece akademik gelişimlerine odaklanmak yerine, tüm 
gelişim alanlarında ihtiyaç duydukları danışmanlık ve rehberlik hizmet-
leri artırılmalıdır.
• Uluslararası öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplumla entegras-
yonunu artırıcı sosyokültürel aktivitelerin artırılması

Etkenler Sosyo-Kültürel
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Tespitler
(Etkenler/Sorunlar)

Fırsatlar

Tehditler
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Ne Yapılmalı?

• Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları
• Bilgi teknolojilerinin çeşitliliğinin ve öneminin hızlı artması
• Teknolojinin eskimesi ve eskiyen teknolojinin yenilenmesinin maliyet-
li olması                     
• Dil eğitiminde bilişim teknolojilerinin etkinliğinin hızlı bir şekilde 
artması 

• Birimlerin yeni teknolojileri takip etme ve bilgiye kolayca ulaşma im-
kânlarının artması
• Teknolojik gelişmeler sayesinde eğitim, öğretim faaliyetlerinin kolay-
laşması ve çeşitlenmesi (uzaktan eğitim, bilgisayar donanımlı masalar, 
online web tabanlı açık ders materyalleri, vb.)

• Teknolojinin hızlı değişimi
• Gelişen ve değişen teknolojiye uygun yatırım ihtiyaçlarının devam 
etmesi ve kaynakların sınırlı olması

• Teknolojik gelişmeler takip edilmeli ve güncellenmeli 
• Araştırma-geliştirme yapan bütün kurumların /birimlerin fiziki ve 
teknolojik altyapısı incelenerek yeni teknolojiler için daha fazla bütçe 
ayrılmalı
• Eğitimin farklı aşamalarında (uzaktan eğitim, dil eğitimi, içerik yöneti-
mi, vb.) bilişim teknolojilerinin kullanımının artırılması

Etkenler Teknolojik
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Yasal

Tespitler
(Etkenler/Sorunlar)

Fırsatlar

Tehditler
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Ne Yapılmalı?

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 ve 131’inci maddeleri gereğin-
ce üniversitelerin kurulması, işleyişi    
• 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
• 5018 sayılı Kanun kapsamında yapılması gereken bazı düzenlemeler
• Modern eğitim sistemi, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının ölçe-
ğine uygun mevzuatların eğitim sistemimizde yer alması
• 6331 sayılı Kanun gereğince verilen eğitimler 
• 7033 sayılı Kanun
• Bilişim ile ilgili 6698 ve 5651 sayılı Kanunlar

• Performans yönetimi uygulamaları,  iç kontrol sistemi kurulması ve 
hizmet sunum standartlarının oluşturulması
• Lisansüstü eğitim uygulamalarında kaliteyi artırma ilkeleri
• Üniversite sanayi işbirliğinin teşvik edilmesi
• Eğitimde uygulamalı faaliyetlerin (işyeri eğitimi, vb.) teşvik edilmesi
• Üniversitemizin gerek ulusal gerekse uluslararası bazda farklılaştırma 
stratejisini oluşturma imkânı
• Akademik ve idari birimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının 
zorunlu olması
• 100/2000 YÖK doktora burs destekleri

• Yönetmelik ve yönergelerin sık değiştirilmesinin uygulamada karma-
şıklığa ve farklı uygulamalara neden olması

• Üniversitemizin var olan potansiyelinin ortaya çıkartılabilmesi için 
etkin bir farklılaşma stratejisinin oluşturulması
•Kalite güvence sisteminin bütün paydaşlar tarafından benimsenmesi-
nin sağlanması
•Yönetmelik ve yönerge uygulamalarındaki farklılıkların oluşmasının 
engellenmesi
• Kalite kültürünün ve uygulamalarının köklendirilmesi
• Mevzuatta meydana gelen değişiklerle ilgili bilgilendirme eğitimlerine 
devam edilmesi

Etkenler
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Çevresel

Tespitler
(Etkenler/Sorunlar)

Fırsatlar

Tehditler
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Ne Yapılmalı?

• Üniversitemizin bulunduğu Tokat ilinin güvenliğinin iyi olması
• Bölgenin iklim ve ekolojisi
• Bölgenin tarımsal potansiyeli
• Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması
• Şehirlerarası ulaşım sorunları
• Toplumda çevre bilincinin artması 
• Yenilebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşması

• Tokat ilinin topografik yapısı, iklimi ve ekolojisi sebebiyle farklı tarım-
sal araştırmalara ve uygulamalara imkân vermesi
• Büyükşehirlerle kıyaslandığında Tokat merkez ve ilçelerinde güvenli 
bir yaşam ortamının olması
• Teknolojinin gelişimiyle birlikte birçok idari ve akademik işlerin elekt-
ronik ortamda yapılması ile birlikte malzeme kullanımının azalması
• Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte yeşil yer-
leşke uygulamalarının mümkün hale gelmesi

• Etkin bir atık yönetim sistemine ihtiyaç olması
• Yeni teknolojilerinin maliyetinin yüksek olması
• İklim değişiklikleri nedeniyle su kaynaklarının azalması ve ürün çeşit-
liliğini tehdit etmesi

• Yenilenebilir enerji teknolojilerinin üniversitemiz yerleşkesinde uygu-
lanabilmesi için dış desteklerden faydalanabilmesi
• Ulaşımın daha etkin hale getirilmesi için paydaşlarla görüşülmesi
• Çevre ve iş güvenliğini bilincini arttıracak sosyal sorumluluk projeleri 
ve faaliyetlerinin desteklenmeli 
• Yeşil yerleşke oluşturulması için peyzaj planlamasının yapılması 
• Bütün idari ve akademik faaliyetlerde bilişim teknolojilerinin kullanı-
mının en üst düzeye çıkarılması

Etkenler
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Rakipler

Tespitler
(Etkenler/Sorunlar)

Fırsatlar

Tehditler
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Ne Yapılmalı?

• Üniversiteler arası rekabetin giderek artması
• Ülkemizdeki diğer büyük üniversite yerleşkelerinin sosyokültürel im-
kânlar açısından öğrenci ve çalışanlarına daha geniş imkânlar sunması
• Büyükşehirlerdeki üniversitelerin öğrenci ve öğretim elemanları tara-
fından öncelikli tercih edilmesi 
• Üniversitelerde eğitim-öğretim programlarının akreditasyon süreçleri-
nin yaygınlaşması

• Rekabetteki artışla birlikte nitelik geliştirmenin öneminin artmış ol-
ması
• Kalite odaklı eğitim ve yönetimin ön plana çıkması
• Yerleşke alanımızın gelişmeye uygun, geniş ve doğal bir yapıya sahip 
olması
• Büyükşehirlerdeki üniversitelerin öğrenci sayısı açısındaki doygunluğa 
ulaşması
• Yeni kurulan üniversitelerin fiziki ve akademik altyapı yetersizliği

• Üniversite sayısındaki artışa bağlı olarak nitelikli öğrenci ve öğretim 
üyesi bulmada yaşanabilecek zorluklar                          
• Büyükşehirlerde bulunan üniversitelerin uygulama olanakları açısın-
dan özel sektör yatırımlarının var olması

• Üniversitemizin fiziki, sosyal-kültürel olanakları iyileştirilmeli 
• Tutundurma faaliyetleri farklı mecralarda ve yıl boyunca devam ettiril-
meli
• Üniversitemizi rakiplerden ayıracak stratejisinin belirlenmesi, rakipler 
ile rekabet edebilecek teknolojik ve beşeri kaynakların artırılması

Tablo 20:  Sektörel Yapı Analizi

Sektörel Güçler
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Tespitler
(Etkenler/Sorunlar)

Fırsatlar

Tehditler
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Ne Yapılmalı?

• Üniversitenin işbirliği yapabileceği kamu ve özel sektör kurum ve ku-
ruluşlarının varlığı            
• İç ve dış paydaşlarla ilişkilerin daha fazla geliştirilme potansiyelinin 
olması
• Mezunlar ve mezunların çalıştıkları kurumlarla ilişkilerin istenilen 
düzeyde izlenememesi
• Eğitim ve öğretimde akreditasyon süreçlerinde paydaş görüşlerinin 
alınması zorunluluğu
• Kalite güvence sisteminde paydaş katılımının gerekliliği
• Paydaşlarla yapılan işbirliği protokolleri

• Bilişim teknolojilerinin paydaşlarla iletişimi kolaylaştırması  
• Tokat Teknopark’ın varlığı 
• TTO’nun kurulmuş ve işler halde olması
• Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi-
nin kurulmuş ve işler halde olması
• Üniversitemizde farklı disiplinlerde araştırma ve uygulama merkezleri-
nin bulunması
• Üniversitemizde yeterli sayıda nitelikli yatak kapasitesine sahip Sağlık 
Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunması
• Üniversitemizde altyapısı güçlü Tarımsal Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin varlığı   
• Üniversitemizde Palyatif Bakım Araştırma ve Uygulama Merkezinin 
bulunması
• Yerleşkelerimizde spor tesislerin varlığı
• Gelişen bilişim teknolojileri sayesinde paydaşlara coğrafi yakınlığın 
öneminin azalması
• Çevremizdeki üniversiteler ile yapılan işbirliği protokolleri

• Mezunlarımızla iletişimin henüz istenilen seviyeye gelmiş olmaması  
• Paydaşların beklentilerine cevap verecek akademik personel ihtiyacı-
nın devam etmesi
• Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının sınırlı olması
• Özel sektörün işbirliği konusundaki algısının farklı olması

• Mezun takip sisteminin işlerliğinin artırılması
• Mezunlarımızın aidiyet duygusunun farklı aktivitelerle (mezunlar günü, 
mezunlar derneği, mezunlar web sayfası, vb.) canlandırılması
• Oryantasyonlarda ve kariyer günlerinde mezunlarımızdan destek alın-
ması
• Dış paydaşlarla yapılan protokollere işlerlik kazandırılması 
• Sosyal medya araçlarının paydaşlarla ilişkilerde daha etkin kullanılması

Sektörel Güçler Paydaşlar
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Tespitler

Tespitler

(Etkenler/Sorunlar)

(Etkenler/Sorunlar)

Fırsatlar

Fırsatlar
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Ne Yapılmalı?

Ne Yapılmalı?

• Bilimsel çalışmalara temel niteliğinde olan bilgi kaynaklarına ve diğer 
kaynaklara erişimin internet aracılığıyla çok kolay ve hızlı hale gelmesi
• Bazı alanlarda bölgedeki tedarikçi sayısının ve niteliğinin yetersiz oluşu

• Üniversitemiz için düzenleyici ve denetleyici başlıca kurumların YÖK, 
ÜAK ve Yükseköğretim Kalite Kurulu olması                      
• Üniversitelerin kalite odaklı değerlendirmeye başlanmış olması 
• ÖSYM tarafından yapılan sınavlar 
• İlgili bakanlıklar 
• Sayıştay Başkanlığı
• Akreditasyon kuruluşları

• Bazı alanlarda alternatif tedarikçi fırsatlarının olması
• Bilişim teknolojileri ile konumdan bağımsız kaynaklara erişim
• Teknik servislerin ve garanti kapsamında ürünlerin olması

• YÖK’ün ÖSYM tercih kılavuzunda akredite edilmiş programları belirt-
mesi
• Akreditasyon kuruluşlarının verdiği hizmetler ve eğitimler
• İç kontrol zorunluluğu

• Bazı alanlarda tedarikçilerin tekelleşmesine bağlı yüksek maliyet ve 
teslimattaki gecikmeler
• Eğitim ve araştırma araç gereçlerinin yedek parçalarının temini ve 
onarımı işlerinde karşılaşılan zorluklar

• Akademik performans kriterlerinin ve değerlendirmelerin çoğunlukla 
nicel verileri dikkate alması 
• Sosyal bilimler ile fen bilimleri arasında benzer kriterlerin kullanılması
• Akademik performans kriter ve değerlendirmelerinde topluma katkı 
çalışmalarına daha az yer verilmesi

• Mal ve hizmetlere daha uygun maliyetlerle erişilebilmesi için alternatif 
tedarikçiler daha detaylı araştırılmalı

• YÖK tarafından istihdam durumları ve birimlerin fiziki altyapı imkân-
larına uygun kontenjanlar belirlenmeli
• Akademik performans kriterleri daha çok nitelik üzerinden değerlen-
dirilmeli ve nihai toplumsal katkı daha ön plana çıkarılmalı
• Standartlaşma, kalite ve akreditasyon süreçlerine devam edilmeli

Sektörel Güçler

Sektörel Güçler

Tedarikçiler

Düzenleyici/Denetleyici Kuruluşlar
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İç Çevre

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• Donanım yönünden zenginleştirilmiş öğrenme 
ortamları (kütüphane, laboratuvar, derslik, sa-
lon, vb.)
• İdari ve akademik alanın teknolojik alt yapısı-
nın güçlü olması
• Akademik kadronun eğitim becerilerini artır-
mak amacıyla yapılan eğiticilerin eğitimi progra-
mının var olması
• Farklı ön lisans, lisans ve lisanüstü disiplinlerde 
eğitim öğretim hizmetlerinin devam etmesi
• Uzaktan eğitim, web tabanlı öğrenme, değer-
lendirme hizmetlerinin yürütülebileceği tekno-
lojik alt yapının var olması
• Üniversitemizde Yabancı Diller Yüksekokulu-
nun ve TÖMER’in bulunması ve öğrencilerimize 
yabancı dili geliştirme imkânlarının sunulması
• Kıdem olarak farklı kuşakta yer alan akademis-
yenlerin oluşturduğu sinerji
• Mezun takip sistemi ile mezun öğrencilerimizi 
izleme imkânı 
• Üniversitemizin 2017 yılında dış değerlendirme 
sürecinden geçmiş olması ve bazı birimlerimizde 
akreditasyon çalışmalarının başlamış olması
• Kütüphanenin zengin kaynaklara sahip olması, 
fiziki ve çevrimiçi veri tabanına erişim olanakla-
rının güçlü olması
• Üniversitemizin bölge sorunlarına odaklan-
mayı ve bunları aşabilmek için çaba sarf etmeyi 
sorumluluk edinen bir yaklaşıma sahip olması, 
bölge insanlarının faydasına yönelik araştırma 
faaliyetlerine başlamış olması
• Üniversitenin Ar-Ge faaliyetleri noktasında 
Tokat Valiliği, İl Özel İdaresi, Belediye, OKA, 
DOKAP, Bakanlıklara bağlı birimler ve tarım ve 
sanayi ile ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla proto-
kollerinin olması
• Üniversitede farklı disiplinlerde araştırma ve 
uygulama merkezlerinin varlığı
• Üniversitemizin araştırma üniversiteleri sırala-
masında ilk 25 üniversite içine girmiş olması

• Bazı programların üniversiteye giriş 
puanlarının düşük olması nedeniyle yeterli 
hazır bulunuşlukta olmayan öğrencilerin 
varlığı
• Bazı alanlarda akademisyen sayısının az 
olması
• Öğrencilerin yabancı dil öğrenimi ile ilgi-
li farkındalık düzeylerinin yeterli seviyede 
olmaması
• Teknolojik altyapının gerek öğrenciler 
gerekse öğretim elemanları bakımından 
farkındalığının düşük olması 
• Akademik personelin kütüphanenin sa-
hip olduğu veri tabanlarından yararlanma 
düzeyinin yeterli olmaması
• Akademisyenlerin Teknopark ve TTO, 
Kuluçka ve Ön Kuluçka Merkezi hakkında 
yeterince bilgi sahibi olmaması
• Öğrenciler ve akademisyenlerde giri-
şimcilik konusundaki faaliyetlere katılım 
konusunda isteksizlik
• Toplumsal ve kurumsal yarara yönelik 
katkı sağlayan araştırma ve projelerin ye-
terli düzeyde olmaması

 J. GZFT Analizi

Tablo 21:  GZFT Listesi
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• Genç, dinamik ve deneyimli akademisyen 
kadrosu ile araştırma, yayın yapma ve lisansüstü 
öğrencilerin çalışmalarına rehberlik etme konu-
sunda var olan yüksek potansiyel
• Ulusal ve uluslararası dergilerde yapılan yayın-
ların niteliği ve niceliğinin yüksek olması
• Bölge ile karşılaştırıldığında altyapısı sağlam 
ve aktif bir Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi, 
Kuluçka ve Ön Kuluçka Merkezi, Bilimsel Araş-
tırma Projeleri birimi ve Girişimcilik ve İnovas-
yon Merkezinin (GÜGİM)  varlığı ve faaliyetleri
• Üniversitemizin Girişimci ve Yenilikçi Üniver-
site Endeksinde ilk 50 içerisinde yer alması.
• Üniversitemizde devam eden TÜBİTAK 1601 
Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artı-
rılmasına Yönelik Destek Programı olması
• Farklı alanlarda KOSGEB sertifikalı Girişim-
cilik dersleri verilmesi, Üniversite ortak seçmeli 
ders olarak Girişimcilik dersinin olması
• Girişimcilik ekosistemini oluşturan dış pay-
daşlar arasında güçlü işbirliğinin varlığı
• Sağlık hizmetleri yönünden altyapısı güçlü 
üniversite olarak bölge ihtiyaçlarını karşılaması
• Tokat’a özgü çalışmalar ile bilgi birikimine ve 
toplumsal hafızaya katkı sağlanması
• YÖK tarafından 2017 yılında verilen “Yerel 
Kalkınmaya Katkı” ödülüne sahip bir üniversite 
olunması
• AB, OKA, DOKAP, vb. destekli projeler ile 
bölgeye katkıda bulunulması
• Mezunlarımızın çeşitli fabrika, firma ve eğitim 
kurumlarındaki eleman ihtiyacına katkı sağla-
ması ve bölgeye hizmet verebilecek kaliteli ara 
elemanların yetiştirilmesi
• Ulusal ve bölgesel kalkınma odaklı eğitim-öğ-
retim ve araştırma ortamının sağlanması
• Üniversitede üretilen bilginin var olan farklı 
araştırma ve uygulama merkezlerince sosyal 
sorumluluk ve toplumsal duyarlılık odağında 
karşılıklı paylaşıma dönüştürülmesi

İç Çevre

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
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• Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) 
platformunun var olması
• Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditas-
yon çalışmalarının gerekli hale gelmesi
• Akademik teşvik ödeneğinin motivasyonu ar-
tırması
• AB uyum politikalarının yükseköğretim ala-
nındaki etkilerinin artması
• Değişim programları ve uluslararası öğrenciler 
ile kurumun uluslararası tanınırlığının arttırıl-
ması potansiyeli
• Üretim Reformu Kanunu ile yükseköğretimi 
teşvik edici uygulamalar
• Sınavsız geçiş sistemi iptalinin öğrenci kalitesi-
ni artırması beklentisi
• Üniversitemizin bulunduğu konum itibari ile 
tarım ve tarıma dayalı sanayi alanında üretim 
merkezi olmaya aday olabilecek kapasitede ol-
ması
• Girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin böl-
gesel ve ulusal üretiminin artışını desteklemesi
• Teşviklerin ve girişim fırsatlarının değerlendi-
rilmesi
• Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağla-
yan mevzuatın varlığı
• Büyüyen ekonomide eğitim desteklerinin artış 
göstermesi
• Bölgemizde çok fazla çoğrafi işaret alınabilecek 
geleneksel ürünlerin olması
• Üniversitemizin tarihsel kültür mirasının zen-
gin olduğu bir şehirde bulunması, çok sayıda 
akademik ve sanatsal aktivitelerin yapılmasına 
imkân verilmesi
• Üniversitemizde uluslararası öğretim eleman-
ları ve öğrencilerin var olmasının sağladığı kül-
türel zenginlik
• Teknolojik gelişmeler sayesinde eğitim, öğre-
tim faaliyetlerinin kolaylaşması ve çeşitlenmesi 
(uzaktan eğitim, bilgisayar donanımlı masa, On-
line web tabanlı açık ders materyalleri, vb.)
• Birimlerin yeni teknolojileri takip etme ve bil-
giye kolayca ulaşma imkânlarının artması
• Performans yönetimi uygulamaları, iç kontrol 
sisteminin kurulması ve hizmet sunum standart-
larının oluşturulması

• Bazı bölümlerin tercih edilebilirliğinin 
azalması
• Mevzuatın sık değişmesi
• Öğrenci kontenjanlarındaki artışlar
• Bazı programlara giren öğrencilerin temel 
bilgi düzeyinin düşüklüğü
• İşletmelerin azlığı
• Sosyal etkinliklere katılımının sınırlı 
olması
• Uluslararası öğrencilerin yaşadığı kültü-
rel, sosyolojik uyum zorlukları
• Teknolojinin hızlı değişimi
• İklim değişiklikleri nedeniyle su kaynak-
larının azalması ve ürün çeşitliliğini tehdit 
etmesi
• Yeni teknolojilerinin maliyetinin yüksek 
olması
• Üniversite sayısındaki artışa bağlı olarak 
nitelikli öğrenci ve öğretim üyesi bulmada 
yaşanabilecek zorluklar                          

Dış Çevre



• Lisansüstü eğitim uygulamalarında kaliteyi 
arttırma ilkeleri
• Üniversite sanayi işbirliğinin teşvik edilmesi
• Akademik ve idari birimlerde iş sağlığı ve gü-
venliği uygulamalarının zorunlu olması
• Eğitimde uygulamalı faaliyetlerin (işyeri eğiti-
mi, vb.) teşvik edilmesi
• 100/2000 YÖK doktora burs destekleri
• Üniversitemizin gerek ulusal gerekse uluslara-
rası bazda farklılaştırma stratejisini oluşturma 
imkânı
• Tokat İlinin topoğrafik yapısı, iklimi ve eko-
lojisi sebebiyle farklı tarımsal araştırmalara ve 
uygulamalara imkân vermesi
•Teknolojinin gelişimiyle birlikte birçok idari ve 
akademik işlerin elektronik ortamda yapılması 
ile birlikte malzeme kullanımının azalması
• Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaş-
ması ile birlikte yeşil yerleşke uygulamalarının 
mümkün hale gelmesi
• Rekabetteki artışla birlikte nitelik geliştirme-
nin öneminin artmış olması
• Kalite odaklı eğitim ve yönetimin ön plana 
çıkması
• Yerleşke alanımızın gelişmeye uygun, geniş ve 
doğal bir yapıya sahip olması
• Büyükşehirlerdeki üniversitelerin öğrenci sayı-
sı açısındaki doygunluğa ulaşması
• Bilişim teknolojilerinin paydaşlarla iletişimi 
kolaylaştırması  
• TTO’ nun kurulmuş ve işler halde olması
• Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygula-
ma ve Araştırma Merkezinin kurulmuş ve işler 
halde olması
• Üniversitemizde farklı disiplinlerde araştırma 
ve uygulama merkezlerinin bulunması
• Üniversitemizde nitelikli Sağlık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi/Hastanesi bulunması
• Üniversitemizde altyapısı güçlü Tarımsal Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinin varlığı   
• Üniversitemizde Palyatif Bakım Araştırma ve 
Uygulama Merkezinin bulunması

• Büyükşehirlerde bulunan üniversitelerin 
uygulama olanakları açısından özel sektör 
yatırımlarının var olması
• Mezunlarımızla iletişimin henüz istenilen 
seviyeye gelmiş olmaması  
• Paydaşların beklentilerine cevap vere-
cek akademik personel ihtiyacının devam 
etmesi
• Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının sınırlı 
olması
• Özel sektörün işbirliği konusundaki algı-
sının farklı olması
• Bazı alanlarda tedarikçilerin tekelleşme-
sine bağlı yüksek maliyet ve teslimattaki 
gecikmeler
• Akademik performans kriterlerinin ve 
değerlendirmelerin çoğunlukla nicel verile-
ri dikkate alması 
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• Yerleşkelerimizde spor tesislerin varlığı
• Gelişen bilişim teknolojileri sayesinde paydaş-
lara coğrafi yakınlığın öneminin azalması
• Çevremizdeki üniversiteler ile yapılan işbirliği 
protokolleri
• Bazı alanlarda alternatif tedarikçi fırsatlarının 
olması
• Bilişim teknolojileri ile konumdan bağımsız 
kaynaklara erişim
• YÖK’ün ÖSYM tercih kılavuzunda akredite 
edilmiş programları belirtmesi
• Akreditasyon kuruluşlarının verdiği hizmetler 
ve eğitimler
• İç kontrol zorunluluğu
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A. Misyon

B. Vizyon

C. Temel Değerler  

 Evrensel değerlere sahip, insana, topluma ve doğaya saygılı, donanımlı, ülkenin sosyokültürel 
ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmek, bölgesel, ulusal 
ve uluslararası sorunlara çözümler üretecek bilimsel çalışmalar yapmak, üniversitenin birikimlerini 
insanlığın hizmetine sunmak.

 Katma değer üreten çalışmaları ve paydaşlarla geliştirdiği işbirlikleri ile başta bölgenin ve ül-
kemizin sürdürülebilir kalkınması olmak üzere tüm insanlığın refahına ve kültürüne doğrudan etki 
eden, gerek ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan ve tercih edilen bir üniversite olmak.

 1-Kurumsal aidiyet: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, çalışanlarına kurumun temel değer-
lerini sahiplendirecek uygulamalar geliştirir, çalışma ortamından duydukları memnuniyet ile  ken-
dilerini kurumlarıyla özdeşleştirmelerini destekler.

 2-Etik değerler: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, çalışanlarının eğitim, araştırma faaliyet-
leri ve idari süreçlerde evrensel etik ilkelere uygun hareket etmesini sağlar.

 3-Milli değerler ve evrensellik: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, çalışanlarının milli de-
ğerlere bağlı kalarak evrensel anlayış ile bütünleşmiş bilgi ve teknolojiler üretmelerini benimser.

 4-Katılımcılık, şeffaflık: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, katılımcılık ilkesini kurum kül-
türü olarak benimser; açık ve şeffaf politikalarla yönetim faaliyetlerini sürdürür.

 5-Kalite odaklı sürekli gelişme: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, tüm süreçlere kalite 
odaklı yaklaşarak sürekli gelişmeyi ilke edinir.

 6-Adalet ve liyakat: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, tüm yönetim süreçlerinde adalet ve 
liyakati esas alır.

 7-Yerel ve toplumsal kalkınmaya destek: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, etkileşim ha-
linde bulunduğu yerel toplumun haklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürülebilir 
toplumsal kalkınma odaklı faaliyetlere önem verir.

 8-Özgünlük: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, tüm süreçlerde özgün çalışmaları destekle-
yerek yaygınlaşmasını teşvik eder.

 9-İstihdam odaklılık: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, bölgesel, ulusal ve uluslararası dü-
zeyde işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak insani ve mesleki donanıma sahip bireyler yetiş-
tirmeyi benimser.

 10-Verimlilik: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, mevcut fiziki ve insan kaynaklarını etkin 
şekilde kullanarak nitelikli çıktılarını artırmaya önem verir.

4. GELECEĞE BAKIŞ
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A. Konum Tercihi 

B. Başarı Bölgesi Tercihi
 Üniversitemizin “Araştırma Odaklı Üniversite” kimliğinin güçlenmesine temel oluşturacak 
AR-GE birimleri, uygulamaları ve nitelikli akademik personeli bulunmaktadır. Üniversitemiz Tek-
noloji Transfer Ofisi paydaşlarla işbirliğinin kurulması ve geliştirilmesi konusunda önemli bir yere 
sahiptir. Üniversitemiz öğretim elemanları Teknoloji Transfer Ofis faaliyetlerinde aktif olarak görev 
alarak veya katılarak üniversite ve özel sektör işbirliklerinin gelişmesine ve bilgi paylaşımına katkı 
yapmaktadır. Üniversitemiz akademisyenlerinin patent/faydalı model ve bitki tescili almaları için 
gerekli teknik desteğin verilmesi ve alınan patent/faydalı model ve bitki tescillerinin ticarileştirilme-
si için tanıtılması aktif olarak Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yapılmaktadır. Teknoloji Transfer 
Ofisinin yetkinliği kapasitesi artırılarak Üniversitemizde yapılan AR-GE faaliyetlerinden üretilen 
bilginin, bölgenin kalkınmasına aktarılmasına öncelik verilecektir. Bu kapsamda, TÜBİTAK tara-
fından yürütülen Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde dikkate alınan beş farklı boyuta (1. 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği, 2.Fikri Mülkiyet Havuzu, 3.İşbirliği ve Etkileşim, 4. Gi-
rişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü ve 5.Ekonomik Katkı ve Ticarileşme) yönelik faaliyetlere ağırlık ve-
rilecektir. Tokat Teknopark A.Ş.’nin sunduğu imkânlardan öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın 
daha fazla yararlanmaları sağlanacaktır.

 Üniversitemiz eğitim-öğretime yönelik temel akademik birimlerinin çoğunu oluşturmuş ve 
faaliyete geçirmiştir.  Üniversitemiz toplumsal faydayı gözeten nitelikli akademik eğitimi ile sek-
törlerin ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayan, çözüm odaklı ve analitik düşünebilen bireyler yetiş-
tirme görevini yerine getirmektedir.  Üniversitemizde Tokat İlinin ve Orta Karadeniz Bölgesinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlayacak araştırmaları yürütecek akademik 
personel ve gerekli akademik birimler mevcuttur. Birçok birimde nitelikli lisansüstü eğitim veril-
mektedir. Üniversitemizin lisansüstü eğitim potansiyeli ve kalitesi de bölge üniversiteleri arasında 
ön sıralardadır. Yürütülen lisansüstü çalışmalar ve diğer bilimsel araştırmalarla bölgenin ekonomik, 
sosyokültürel kalkınmasına rehberlik etmektedir. Ülkemizdeki Üniversiteler arasındaki girişimcilik 
ve yenilikçilik odaklı rekabeti artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve üniversite-
lerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksinde 2013, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilan edilen ilk 50 
Üniversite arasında yer almıştır.

 Sahip olduğu fiziki ve beşeri imkânlara dayalı gelişmiş kurumsal kapasite yetkinliğinin var-
lığı,  bilimsel çalışma ve yayın sayılarının göreceli olarak yüksek olması nedeniyle Üniversitemiz 
eğitim-öğretim, araştırma, girişimcilik ve topluma katkı faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütmek-
tedir. Bununla birlikte, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın başlatmış olduğu “Misyon Farklılaşma-
sı ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında Türkiye’deki bazı devlet üniversitelerinin “araştırma üniversi-
tesi” olarak belirlenmesi çağrısına Üniversitemiz başvurmuş ve ilk 25’e giren üniversite arasında yer 
almıştır. Ülkemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirecek ve sürdürülebilir hale getirecek nitelikli 
sosyal sermayeyi geliştirmek, gerekli bilgiyi üretmek, üniversitemizi ulusal ve uluslararası platform-
larda ileri düzeylerde araştırma, eğitim, girişimcilik planları ve uygulamalarıyla ön sıralara çıkarmak 
temel önceliklerimizdir. Bu önceliklere yönelik başarılarımızı daha ileri taşımak için konum tercihi-
miz “Araştırma Odaklı Üniversite” olarak belirlenmiştir.

5. FARKLILAŞMA STRATEJİSİ  
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 Tokat ilinin Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasında geçit bölgesi iklimine ve 230 
metreden 1.500 metreye kadar çıkan rakımlarda tarımsal arazilere sahip olması büyük bir agro-e-
kolojik zenginliği ortaya çıkarmıştır. Tokat İlinin sahip olduğu su kaynakları (Kelkit Çayı, Çekerek 
Irmağı, Tozanlı Çayı, Almus Gölü, sulama amaçlı göletler) ve ovaları geniş alanlarda sebze ve meyve 
yetiştiriciliğine imkân vermektedir. İlin tarım konusundaki potansiyeli Ziraat Fakültesi’nin tercih 
edilebilirliğini artırmakta ve yürütülen bilimsel araştırmalar için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. 
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi 1982 yılında kurulmuş olup, köklü geçmişi ve zengin akademik kad-
rosu ile bölge üniversiteleri karşısında rekabetçi üstünlüğe sahiptir. Bu zenginlik özellikle üniversi-
temizin topluma katkı sunmaya yönelik faaliyetleri için önemli bir kaynaktır. Tarımsal Uygulama 
ve Araştırma Merkezi arazi ve tesislerinde Ziraat Fakültesinde okuyan öğrenciler uygulama imkânı 
bulmakta ve öğretim elamanları ise araştırma faaliyetlerini yürütebilmektedir. Ziraat Fakültemiz yal-
nızca yürüttüğü akademik araştırmalar ve lisansüstü çalışmalarla değil, geçimini tarımdan sağlayan 
bölge halkının faaliyetlerine destek olan çalışmalarıyla da öne çıkmaktadır. Tokat iline özel Başçiftlik 
Beyazı adıyla yeni bir patates çeşidi geliştirilmiş, tescil edilmiş ve tohumluk üretim sisteminin ku-
rulması çalışmaları devam etmektedir. Bu araştırmanın bölgenin sosyoekonomik açıdan kalkınma-
sına katkı sağlama potansiyeli nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitemize “2017 
yılı Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü” verilmiştir. Ziraat Fakültesi, farklı diğer araştırmalarla da gerek 
AR-GE gerekse topluma katkı çalışmalarını başarıyla yürütmeye devam etmelidir. Tokat İlinin sahip 
olduğu agro-ekolojik zenginliği koruyacak sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesine ve 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara öncelik verilecektir.

 Üretilen tarımsal hammaddelerin işlenerek katma değeri yüksek gıda ürünlerine dönüştürül-
mesi bölgenin kalkınmasında büyük bir öneme sahiptir. Farklı üretim alanlarında çok sayıda gıda iş-
leme tesisi bölgede faaliyet göstermektedir.  Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
başta gıda sanayi olmak üzere, bölgedeki diğer sanayi kollarının ve yapı sektörünün ihtiyaç duyduğu 
nitelikli işgücünü yetiştirmenin yanında bu alanlarda kullanılacak olan yeni teknolojilerinin geliş-
tirilmesine yönelik kamu-sanayi-üniversite işbirliklerine öncelik verecektir. Kurulacak iş birlikleri 
çerçevesinde öğrencilerimiz için staj ve iş yeri uygulamaları geliştirilecektir.

 Üniversitemiz sağlık eğitimi ve hizmetleri alanında faaliyet gösteren, alt yapılarını oluşturdu-
ğu temel akademik birimleri (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağ-
lık Bilimleri Enstitüsü, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Palyatif Bakım Araştırma ve Uygulama 
Merkezi) faaliyete geçirmiştir.  Bu birimler nitelikli lisans ve lisansüstü eğitimi vermelerinin yanında 
bölgeye sağlık hizmetleri sunmaktadır. Tokat ve çevre illerdeki hastalar Üniversitemizden sağlık hiz-
metleri almakta olup, takip edilen vaka sayısı artmaktadır. Tıp Fakültesi, verilen eğitim-öğretim ve 
yapılan araştırma faaliyetlerinin niteliğini artırmaya devam etmektedir. Palyatif Bakım Araştırma ve 
Uygulama Merkezi geliştirdiği farklı uygulamalarla hasta ve yakınlarına örnek gösterilebilecek hiz-
met sunmaktadır. Üniversitemiz sunduğu sağlık hizmetlerinin niteliğini ve niceliği daha ileri nokta-
lara taşıyarak bölgemize sağladığı toplumsal faydayı arttıracaktır.

 Kurum dışı kaynaklardan sağlanan projeler ve nitelikli bilimsel yayınlar konusundaki yetkin-
liğini, Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi sahip olduğu güçlü laboratuvar alt yapısı ve akademik 
kadrosuyla daha ilerilere taşıyacaktır. Fen-Edebiyat Fakültesi Tokat İli tarihi ve kültürüne yönelik 
bilimsel araştırmalar ve etkinlikler yapmaya devam edecektir. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ye-
tiştirdiği nitelikli öğretmenlerin yanında Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılan ortak 
faaliyetlerle Tokat İlinde temel eğitimin niteliğinin artırılmasına katkı yapmaya devam edecektir. 
Halihazırda başarılı bir şekilde uyguladığı “Eğiticilerin Eğitimi” programında olduğu gibi akademik 
personelin kendisini geliştirmesine yönelik olarak Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, ihtiyaç duyulan 
alanlarda yeni programlar geliştirecek ve uygulayacaktır. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
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Fakültesi sahip olduğu akademik kadrosuyla farklı disiplinlerde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin yanında, TTO ile birlikte başta Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) olmak 
üzere özel sektöre yönelik girişimcilik, inovasyon, pazarlama, üretim yönetimi, yönetim becerileri, 
muhasebe ve finans alanlarında danışmanlık, mentörlük ve eğitim hizmetleri vermeye devam ede-
cektir. 
 Ülkenin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut lisans programları güçlendirilecek 
ve gerekli olması durumunda ise yeni lisans programları açılacaktır. Bunlara ek olarak, “Araştırma 
Odaklı Üniversite” olma konum tercihimiz doğrultusunda lisansüstü programlara ağırlık ve öncelik 
verilecektir.  Üniversitemizin akademik birimlerinin yürütmüş olduğu eğitim-öğretim faaliyetleri-
nin kalitesinin daha ileri taşınması için uygulama imkânlarını artırmanın yanında akreditasyona 
yönelik çalışmalara daha çok ağırlık verilecektir. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin kapasiteleri nitelik ve nicelik yönünden geliştiri-
lerek başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün paydaşlarının bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik 
faaliyetlerin sayısı yükseltilecektir.
 Mevcut akademik birimler, bölgenin sosyokültürel ve ekonomik kalkınmasına Üniversite-
mizin yapacağı muhtemel katkı alanları birlikte düşünüldüğünde sürdürülebilir tarım, gıda, biyo-
teknoloji, kimya teknolojileri, kırsal kalkınma, bölgede faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerin teknolojik ve ekonomik gelişimi, Tokat İli tarihi ve kültürü öncelikli araştırma alanları 
olarak belirlenmiştir.

 Üniversitemizin amaçlarını başarıyla gerçekleştirebilmek için sunacağımız hizmetlere yöne-
lik faktörler ve tercihlerimiz Tablo 22’de verilmiştir.

 C.  Değer Sunumu Tercihi

Faktörler Tercihler Yok Et Azalt Artır Yenilik Yap

Sosyal İmkânlar
Destekler (Burslar vb.)
Eğitim Yöntemleri
Lisansüstü Eğitim Programları
Özel Sektör İşbirlikleri
Dış Kaynaklardan Desteklenen Projeler
Kurumsal Kimlik ve Markalaşma
Bilimsel Yayınlar ve Etkinlikler
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Araştırma Teşvikleri ve Ödüller
Öz Gelirler
Akreditasyon Çalışmaları
Kalite Güvence Sistemi
Bilişim Teknolojileri Uygulamaları
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Sağlık Hizmetleri
Atıklar
Uluslararası Öğrenciler
Akademik ve İdari Personel
Kurum Dışı Laboratuvar Analiz Hizmetleri
Öğrenci ve Mezun İlişkileri (Danışmanlık, Kariyer Planlama,

Mezun Katkıları) 

Tablo 22:  Değer Sunumu Belirleme 
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 D. Temel Yetkinlik Tercihi
 Üniversitemizin temel yetkinlik tercihleri aşağıda sıralanmıştır: 
 
 1. Öğrenciyi merkeze alan, zengin öğrenme ortamlarıyla desteklenen, öğrencilerin çok 
yönlü yetişmelerine imkân sağlayan eğitim-öğretim hizmeti verilmesi
Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarının içeriği ve uygulama şekli bütün paydaş-
ların katılımıyla belirlenecek, gerekli fiziki ve beşeri alt yapılar oluşturulacaktır. Kapsamlı danışman-
lık ve kariyer planlama hizmetleri verilerek öğrencilerin mesleki gelişimlerine destek olunacaktır. 

 2. Bölgenin ve ülkenin sosyokültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı yapacak disiplinler 
arası araştırma-geliştirme çalışmaları yapılması
Tokat İli başta olmak üzere bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik disiplinler arası AR-GE çalış-
malarını, kurum dışı kaynaklardan proje destekleri alarak başarıyla yürütülebilecek araştırma ekip-
lerinin oluşması sağlanacaktır. Bu araştırma ekiplerinin çalışabileceği fiziki ve teknolojik alt yapılar 
güçlendirilecektir. Yapılan çalışmalarından en fazla yaygın etkinin (yayın, genç bilim insanı yetiştir-
me, fikri ve sınai mülkiyet hakları, üretim, vb.) ortaya çıkarılması temin edilecektir.

 3. Üniversitemizle özel sektör arasında köprü görevini başarıyla gerçekleştiren Teknoloji 
Transfer Ofisi
Oluşturacağı özel sektör-üniversite işbirlikleriyle, özel sektörün ihtiyaç duyduğu her alanda (AR-GE, 
analiz hizmetleri, eğitim, danışmanlık, mentörlük, vb.) Üniversitemizin potansiyelinin değerlendi-
rilmesine imkân sağlayacaktır. Üniversitemiz personeline, öğrencilerine ve diğer paydaşlarına gi-
rişimcilik, yenilikçilik, fikri ve sınai mülkiyet hakları, proje hazırlama, markalaşma gibi alanlarda 
verdiği hizmetlerle bölgemizin teknolojik ve ekonomik gelişimine katkı sağlanacaktır.

 4. Kalite güvence sisteminin etkin çalışması
Üniversitemizde var olan süreçlerin ve hizmetlerin (eğitim-öğretim, AR-GE, toplumsal katkı, yö-
netim) planlanmasında, uygulanmasında, kontrol edilmesinde ve gerekli önlemlerin alınmasında 
Üniversitemiz paydaşlarının aktif olarak katıldığı ve sürekli aktif olan kalite güvence sistemi kurum-
sallaştırılacaktır.

 5. Faydalanıcıların memnuniyetini önceleyen toplumsal hizmet anlayışı
Başta sağlık hizmetleri olmak üzere toplum faydasına yönelik yapılacak bütün faaliyetlerde toplu-
mun ihtiyaçlarının önceden öngörüldüğü gerekli planlama ve uygulamalarla kaynak verimliliğinin 
korunduğu ve hizmetin zamanında sağlandığı bir yaklaşım oluşturulacaktır.
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STRATEJİ GELİŞTİRME
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 A. Amaçlar  

 S.A1: Öğrencilerin kendilerini çok yönlü yetiştirmelerini sağlayacak güncel öğrenme ortam-
larını ve programlarını paydaşlarla işbirliği içerisinde oluşturarak eğitim-öğretimde  niteliği geliştir-
mek. 
 S.A2:  Bilimin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve     
sonuçlarının yaygınlaşmasını temin etmek.
 S.A3:  Kamu-üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirerek Üniversitemizde girişimcilik ve 
yenilikçiliği hâkim kültür haline getirmek. 
 S.A4:  Toplumsal faydayı arttıracak hizmet ve ürünleri geliştirmek.
 S.A5:  Kurumsal kapasiteyi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.

 B. Hedefler 

 S.A1: Öğrencilerin kendilerini çok yönlü yetiştirmelerini sağlayacak güncel öğrenme or-
tamlarını ve programlarını paydaşlarla işbirliği içerisinde oluşturarak eğitim-öğretimde niteliği 
geliştirmek.   
 
 H1.1.  Çağın gereklerine uygun çok yönlü insan gücü yetiştirecek eğitim programları  uygu-
lanacaktır. 
 H1.2.  Akademik personele yönelik yenilikçi eğitim programları uygulanacaktır 
 H1.3.   Güncel eğitim-öğretim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
 H1.4.  Yürütülmekte olan eğitim programları, ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde 
güncellenerek tercih edilebilirliği artırılacaktır.
 
 S.A2:  Bilimin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak 
ve  sonuçlarının yaygınlaşmasını temin etmek.
 
 H2.1.  Öğretim üyesi başına düşen yayın ve atıf sayıları 2023 yılı sonuna kadar en az %20 
oranında artırılacaktır. 
 H2.2.  2023 yılı sonuna kadar fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili başvuru ve tescil sayısı 
en az %20 oranında artırılacaktır.
 H2.3.  Kurum dışı kaynaklardan alınan proje destek miktarı ve sayısı en az %100 oranında 
artırılacaktır. 
 H2.4.  Lisansüstü eğitimin niceliği ve niteliği artırılacaktır.

 Üniversitemizin vizyonuna ulaşmak için durum analizinde ortaya çıkan ihtiyaçları ile ko-
num, başarı bölgesi, değer sunumu ve temel yetkinlik tercihlerinden oluşan farklılaşma stratejisi 
dikkate alınarak amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedefler belirlenmiştir. Hedeflere 
ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek için performans göstergeleri, hedeflere ulaşmada karşılaşılacak riskler, 
izlenecek stratejiler, hedeflerden sorumlu veya işbirliği yapılacak birimler, tahmini maliyet hedef 
kartlarında belirlenmiştir.
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6. STRATEJİ GELİŞTİRME
Amaç, Hedef Ve Performans Göstergesi İle Stratejilerin Belirlenmesi



 S.A3:  Kamu-üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirerek Üniversitemizde girişimcilik ve 
yenilikçiliği hâkim kültür haline getirmek. 
 
 H3.1.  Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik faa-
liyetler artırılacaktır.   
 H3.2.  Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyecek altyapı ve danışmanlık hizmetleri geliştiri-
lecektir.
 H3.3.  Teknoloji Geliştirme Bölgesinin etkinliği artırılacaktır.
 H3.4.  Üniversite-özel sektör işbirlikleri 2023 yılı sonuna kadar %25 oranında artırılacaktır. 

 
 S.A4: Toplumsal faydayı artıracak hizmet ve ürünleri geliştirmek.
 
 H4.1.  Kurumsal yapılanması ile hasta memnuniyetini öne çıkaran, etkin ve kalite odaklı 
sağlık hizmetleri sunan kurum kimliği sürdürülecektir. 
 H4.2.  Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle öğrencilerimizin ve Tokat İlinin sosyal 
yaşamına katkıda bulunulacaktır.
 H4.3.  Ülkemiz politikaları kapsamında Üniversitemiz yerleşkelerinde çevre koruma bilinç 
ve kültürünün yaygınlaştırılması ve benimsetilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
 H4.4.  Toplumun ihtiyacı olan alanlarda mesleki/sertifika eğitim programları sürdürülecek-
tir. 

 S.A5: Kurumsal Kapasiteyi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
 
 H5.1.  Nitelikli akademik ve idari personelin istihdamı sağlanacak, gelişimine destek verile-
cektir.
 H5.2.  Bilişim destekli hizmetler iyileştirilecek ve geliştirilecektir.
 H5.3.  Yerleşkelerdeki fiziki altyapılar güçlendirilecektir.
 H5.4.  Bilişim teknolojileri ile donatılmış kullanıcı odaklı çalışma alanları ve imkânları iyileş-
tirilerek kütüphane hizmet kalitesi artırılacaktır. 
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Tablo 23:  Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler   

Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler   
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Öğrencilerin kendilerini çok yönlü yetiştirmelerini sağlayacak güncel öğrenme ortam-
larını ve programlarını paydaşlarla işbirliği içerisinde oluşturarak eğitim-öğretimde 
niteliği geliştirmek.
Çağın gereklerine uygun çok yönlü insan gücü yetiştirecek eğitim programları uygula-
nacaktır.

Amaç (A1)

Hedef (H1.1)

Performans 
Göstergeleri

PG1.1.1:Öğretim ele-
manı** başına düşen 
öğrenci sayısı (Y)

PG1.1.3: Değişim 
programlarına katılan 
öğrenci sayısı****

PG1.1.2: Lisans ve 
lisansüstü program-
larda yabancı dilde 
verilen ders sayısı***

PG1.1.4:  Yandal 
programlarında kayıtlı 
öğrenci sayısı

PG1.1.5:Çift anadal 
programlarına katılan 
öğrenci sayısı

Sorumlu Birim Üst Yönetim

• Akademik Birimler
• Dış İlişkiler Birimi                      
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
• Personel Daire Başkanlığı

• Geleneksel eğitim anlayışı 
• Bazı akademik alanlarda ülke genelinde doktoralı kişi sayısının azlığı
• Bazı programların üniversiteye giriş puanlarının düşük olması nedeniyle öğrencilerin 
yeterli hazır bulunuşlukta olmaması
• Çift  anadal  ve yandal programlarına öğrencilerin ilgi göstermemesi

• Çift anadal ve yandal programlarına öğrencilerin katılımını teşvik etmek için kapsamlı 
tanıtım ve danışmanlık hizmetleri verilecektir.  
• Değişim programları kapsamında yapılan işbirliklerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır. 
• Yabancı dilde verilen ders sayısının artırılması için  akademisyen istihdam edilecektir.

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

40     42,56                41       40         39      38     37   6 ayda bir 6 ayda bir

30           0                 2          4          6         8     10   6 ayda bir  6 ayda bir

10       154  220     300      400     520    650   6 ayda bir  6 ayda bir

10           1     3          6          9        12     15   6 ayda bir  6 ayda bir

10         42                45        48       50        52     55   6 ayda bir  6 ayda bir

 Hedef Kartlar*

 61.231.000

• Bazı programlarda öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının yüksekliği  
• Yandal  ve çift anadal programlarının yürütülmesinde yaşanan zorluklar ve öğrencilerin bu 
programların sağladığı avantajları bilmemesi
• Yabancı dilde verilen ders sayısının az olması

• Sayı bakımından yetersiz olan akademik birimlerde öğretim elemanı açığının giderilmesi 
• Yandal  ve çift anadal programlarının tanıtımına yönelik aktif danışmanlık hizmetleri
• Yabancı dilde verilen ders sayısının artırılması için akademik birimlerin aktif katılımı

*Performans gösterge değerleri kümülatif biçimde belirlenmiştir.  Bu kuralın İstisnası olarak, “Y” işareti olan performans gösterge değerleri 
ilgili yıla ait veriler kullanarak hesaplanır.
**Öğretim Elemanı olarak öğretim üyesi ve öğretim görevlisi sayıları toplamı alınmıştır.   
***İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi doğrudan dil eğitimini içeren programlarda yabancı dilde verilmesi gereken dersler dikkate alınmamıştır.
****Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarıdır.
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Akademik personele yönelik yenilikçi eğitim programları uygulanacaktır.

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

• Akademik Birimler
• Personel Daire Başkanlığı
• Teknoloji Transfer Ofisi

• Yenilikçi eğitim programlarına uyum sağlamada oluşacak güçlükler 
• Bazı programlarda öğretim elemanların ders yüklerinin fazla olması 
• İhtiyaç duyulan eğitim programlarına yönelik uzman kişilerin sayısının az olması 
ve yoğun iş programları

• Güncellenmiş ve işlevselleştirilmiş eğitim programlarıyla hizmet içi eğitimin cazibesi 
artırılacaktır. 
• Üniversiteye yeni göreve başlayan öğretim elemanlarına bu eğitimlere katılım zorun-
lu tutulacaktır.

62.481.250

• Akademik personelin yenilikçi eğitim farkındalığının artırılması gerektiği 
• Üniversiteler arasında rekabetin artması 
• Nitelikli insan gücünü yetiştirecek ve ülkenin kalkınmasında ihtiyaç duyulan bilgiyi üretecek 
akademisyenlerin kendilerini çok yönlü olarak geliştirmeleri gerektiği 

• Kurumsallaştırılmış ve farklılaştırılmış akademisyen eğitim programlarının oluşturulması ve 
yürütülmesi

50        222               250      350      450     500     550    6 ayda bir  6 ayda bir

10        136               180       230     280      330     380     6 ayda bir   6 ayda bir

40                   55                70        100     130      160     200     6 ayda bir   6 ayda bir

Öğrencilerin kendilerini çok yönlü yetiştirmelerini sağlayacak güncel öğrenme ortamlarını ve 
programlarını paydaşlarla işbirliği içerisinde oluşturarak eğitim-öğretimde niteliği geliştirmek.

Amaç (A1)

Hedef (H1.2)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

PG1.2.1:Eğiticilerin eği-
timi programına katılan 
öğretim elemanı sayısı

PG1.2.2:Eğitim tekno-
lojilerinin kullanımına 
yönelik eğitime katılan 
öğretim elemanı sayısı

PG1.2.3:Araştırma ve 
proje geliştirme eğitim-
lerine katılan öğretim 
elemanı sayısı



Güncel eğitim-öğretim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Üst Yönetim

• Akademik Birimler
• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
• Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  

• Mali kaynakların kısıtlılığı
• Akademik personelin uyumu
• Dünya genelinde eğitim-öğretim teknolojilerinin hızlı değişimi

75.725.083 

• Teknolojik altyapı eksikliği
• Kıdemli akademisyenlerin eğitim-öğretim teknolojilerinin kullanımında yaşadığı zorluklar

• Eğitim-öğretim teknolojilerinin teknik alt yapısının geliştirilmesi 
• Eğitim-öğretim teknolojilerinin kullanılmasına yönelik uyum için akademisyenlere eğitim 
verilmesi 
• Eğitim-öğretim teknolojilerin ve bilişim teknolojilerin (donanım ve yazılım)  geliştirilmesi ve 
etkin kullanımı için ÜNİ-DOKAP kapsamındaki üniversiteler ile işbirliği yapılması  

•  Eğitim- öğretim bilişim altyapı kapasitesinin iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirilecek 
ve uygulanacaktır.
• Mevcut teknolojik donanımlar yenilenecektir.

40      245              270       300       360        420       400      6 ayda bir       6 ayda bir

30       26                30         35         40         45          50       6 ayda bir    6 ayda bir

30             11.796          14.000  16.000  19.000  22.000   25.000   6 ayda bir    6 ayda bir

Öğrencilerin kendilerini çok yönlü yetiştirmelerini sağlayacak güncel öğrenme ortamlarını ve 
programlarını paydaşlarla işbirliği içerisinde oluşturarak eğitim-öğretimde niteliği geliştirmek.

Amaç (A1)

Hedef (H1.3)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

PG1.3.1: Eğitim-öğ-
retim teknolojileriyle 
desteklenen derslik 
sayısı *

PG1.3.2: öğrenci labo-
ratuvarlarında kulla-
nılan yazılım sayısı

PG1.3.3: Uzaktan 
eğitimden yararlanan 
kişi sayısı**

*Bilgisayar donanımlı masa ve/veya akıllı tahta olan sınıf
**Aynı dönemde birden fazla ders alan kişi tek kişi olarak sayılacaktır.
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Yürütülmekte olan eğitim programları, ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde güncellene-
rek tercih edilebilirliği artırılacaktır.

Üst Yönetim

• Akademik Birimler
• Dış İlişkiler Birimi
• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
• Kalite Komisyonu
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

• Akreditasyon sürecinin uzunluğu 
• Uluslararası yapılacak protokollerin sınırlı kalması
• Akreditasyon için yapılması gereken hazırlıkların öğretim elemanların iş yükünü artırması

53.089.500

• Çok sayıda ve farklı disiplinlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim prog-
ramlarının halihazırda var olması
• Halihazırda akreditasyon süreci devam eden programların varlığı
• Deneyimli ve nitelikli akademik personel varlığı

• Üniversitemiz Kalite Komisyonun katkısının ve  çalışanların akreditasyon çalışmalarına 
aktif katılımının sağlanması
• Uluslararası işbirliklerinin ve tanıtımlarının artırılması

• Kalite Komisyonu, akademik birimlerin akreditasyon çalışmaları için eylem planı geliştire-
cektir ve yapılan çalışmaları izleyecektir. 
• Akreditasyon çalışmalarına akademik ve idari personelin aktif katılımı için bilgilendirme 
toplantıları yapılacaktır. 
• Yabancı uyruklu öğrenci sayısının yükseltilmesi için uluslararası işbirlikleri ve tanıtım faali-
yetleri artırılacaktır.

  60           0                  1   2          3         4          6       6 ayda bir    6 ayda bir

  40         399                450       500      550     600     700      6 ayda bir    6 ayda bir

Öğrencilerin kendilerini çok yönlü yetiştirmelerini sağlayacak güncel öğrenme ortamlarını ve 
programlarını paydaşlarla işbirliği içerisinde oluşturarak eğitim-öğretimde niteliği geliştirmek.Amaç (A1)

Hedef (H1.4)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

PG1.4.1:Akredite 
olan program sayısı 

PG1.4.2:Yabancı uy-
ruklu öğrenci sayısı



Öğretim üyesi başına düşen yayın ve atıf sayıları 2023 yılı sonuna kadar en az %20 oranında 
artırılacaktır.

Üst Yönetim

• Akademik Birimler                                 
• Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
• Personel Daire Başkanlığı 

• Bazı programlarda öğretim üyelerinin ders yükünün fazla olması
• Bilimsel yayınlanma süreçlerinin uzun zaman alması 

59.374.100

• Bazı programlarda öğretim üyelerinin ders yüklerinin fazla olması 
• Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin yürürlükte olması 
• TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının 
yürürlükte olması               
• Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkelerinde 
bilimsel yayın ve atıflara puan verilmesi

• Başka kurumların (TÜBİTAK, Bakanlıklar, vb.) sağladığı proje destek programlarından daha 
fazla yararlanılması 
• Türkçe veya yabancı dilde nitelikli bilimsel yayın hazırlamak için danışmanlık desteği

• İhtiyaç duyulan programlarda yeni öğretim üyeleri istihdam edilerek, mevcut öğretim üyele-
rinin ders yükleri azaltılacaktır. 
• Bilimsel yayın hazırlama konularında destekler artırılacaktır.

50                 0,90                0,93     0,96    1,00    1,05    1,10      6 ayda bir     6 ayda bir

25                  1,38               1,45     1,50    1,55    1,60    1,66       6 ayda bir     6 ayda bir

25                   0,23              0,30     0,35    0,40    0,45     0,50       6 ayda bir     6 ayda bir

Bilimin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve sonuçları-
nın yaygınlaşmasını temin etmek.

Amaç (A2)

Hedef (H2.1)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

PG2.1.1: SCI, SSCI, 
AHCI, SCI-Expanded’ 
de taranan bilimsel 
dergilerde yapılan ya-
yınların öğretim üyesi 
başına sayısı (Y)

PG2.1.2: SCI, SSCI, 
AHCI, SCI-Expan-
ded’ de taranan bilim-
sel dergilerde yapılan 
atıfların öğretim üyesi 
başına sayısı (Y)

PG2.1.3:TR- Dizinde 
taranan dergilerde 
yapılan yayınların 
öğretim üyesi başına 
sayısı (Y) 

79 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2019-2023 STRATEJİK PLANI



80TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2019-2023 STRATEJİK PLANI

Bilimin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve sonuçla-
rının yaygınlaşmasını temin etmek.

2023 yılı sonuna kadar fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili başvuru ve tescil  sayısı en az  
%20 oranında artırılacaktır.

Teknoloji Transfer Ofisi  (TTO)

• Akademik Birimler 
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü  

• Üniversitemiz araştırmacılarının fikri ve sınai mülkiyet haklarına olan ilgisinin artırılamaması 
• Fikri ve sınai mülkiyet hakkı alma süreçlerinin uzunluğu ve maliyeti

60.730.500

• Üniversitemizde genç ve dinamik kadronun yer alması
• Üniversitemizin son yıllarda sürekli  “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde ilk 50’ de 
yer alması

• Fikri ve sınai mülkiyet haklarına yönelik lisans ve lisansüstü seviyede ders sayısının artırıla-
rak farkındalığın artırılması
• Üniversitemizdeki fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda rol modellerinin tanıtılması ve 
ödüllendirilmesi
• Yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine katkıda 
bulunulması
• Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi konusunda mevcut mekanizmaların 
etkinliğinin artırılması 

• Üniversitemiz genelinde bilgilendirme toplantıları düzenlenecek, fikri ve sınai mülkiyet hakla-
rı konusunda verilen eğitimler artırılacaktır. 
• TTO Patent Destek Biriminin kapasite ve yetkinliği geliştirilecektir. 
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün verdiği fikri ve sınai mülkiyet hakları proje 
desteğinin uluslararası patent harcamalarını da karşılayacak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.  

80                 6                 7          9        12       15      20   6 ayda bir 6 ayda bir

20         1                2  3         4         6       8    6 ayda bir 6 ayda bir

Amaç (A2)

Hedef (H2.2)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

PG2.2.1:Fikri ve sınai 
mülkiyet haklarına* 
yönelik başvuru sayısı

PG2.2.2:Tescillenen 
fikri ve sınai mülkiyet 
hakları sayısı

*Fikri Mülkiyet Hakları: İlim ve Edebiyat Eserleri, Musiki Eserleri, Güzel Sanatlar Eserleri, Sinema Eserleri, İşlenme ve Derlemeler.
Sınai Mülkiyet Hakları: Marka, Patent, Coğrafi İşaret, Endüstriyel Tasarım, Entegre Devre Topoğrafyaları Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki 
Islahçı Haklar



Bilimin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve sonuçla-
rının yaygınlaşmasını temin etmek.

• Akademik Birimler
• Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 

Kurum dışı kaynaklardan alınan proje destek miktarı ve sayısı en az  %100 oranında artırılacaktır. 

• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

• Farklı kurumların (TÜBİTAK, Horizon 2020, OKA, DOKAP, Bakanlıklar, vb.) yürüttüğü 
proje destek programları için artan rekabet 
• Kurum dışı kaynakların verdiği proje desteklerinin çok çeşitli olması sebebiyle genç araştır-
macıların yeterli proje deneyimine sahip olmaması 
• Disiplinler arası çalışma kültürünün yaygın olmaması
• Proje başvuru ve yürütme aşamasındaki bürokratik süreçlerin karmaşık ve zaman alıcı 
olması sebebiyle araştırmacıların motivasyonlarını kaybetmeleri

• Proje hazırlık ve başvuruya yönelik TTO Proje Destek Birimi tarafından verilen eğitim 
ve danışmanlık hizmetlerinin sayısı ve kapsamı artırılacak ve TTO Proje Destek Biriminin 
faaliyetlerine araştırmacıların aktif katılımı sağlanacaktır. 
• Dış paydaşlarla birlikte (sanayiciler, çiftçiler, ÜNİ-DOKAP kapsamındaki üniversiteler, vb.)  
ortak projeler yürütülecektir.  
• Kurum dışı kaynaklardan desteklenen proje çıktıları takip edilecek ve yaygınlaşması sağla-
nacaktır.

60.151.000

• Kurum dışı kaynaklara yapılan proje başvuru sayılarının istenilen düzeyde olmaması 
• Araştırmacıların kurum dışı kaynakların sağladığı proje destekleri konusunda deneyimin 
az olması 
• Dış paydaşlarla birlikte yürütülen proje sayısının az olması
• Büyük sanayi kuruluşlarının sayısının Tokat İlinde az olması

• Kurum dışı kaynaklardan sağlanan projelerin hazırlanması ve başvurulması konusunda 
yürütülecek eğitimler 
• TTO Proje Destek Biriminin kapasitesinin ve yetkinliğinin artırılması  
• Ortak projelerin hazırlanması ve yürütülmesi konusunda dış paydaşlarla aktif işbirlikleri-
nin oluşturulması

50      20             30            40              50             65          85            6 ayda bir      6 ayda bir

Amaç (A2)

Hedef (H2.3)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

2019 2020 2021 2022 2023

*İlgili yıl içerisinde desteklenmeye başlanılan ve bütçesinin hepsi veya belirli bir bölümü Üniversitemize aktarılan projeler dikkate alınacak-
tır. Önceki yıllarda başlatılan ve devam eden projeler tekrar sayılmayacaktır.

PG2.3.1: Kurum dışı 
kaynaklardan   destek-
lenen proje sayısı*

PG2.3.2: Kurum dışı 
kaynaklardan destek-
lenen  proje ödeneği

50             5.503.870        6.600.000  7.700.000  8.800.000  9.900.000  11.000.000    6 ayda bir         6 ayda bir
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Lisansüstü eğitimin niceliği ve niteliği artırılacaktır.

Enstitü Müdürlükleri

• Akademik Birimler
• Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı                                                              
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı          
• Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 

• Lisansüstü çalışmaların yoğun emek ve zaman alması sebebiyle lisansüstü eğitim-öğretime 
öğrencilerin ilgisinin azalması 
• Üniversiteler arasında lisansüstü çalışmalarla ilgili rekabetin artması
• Doktoralı kişilerin nitelikli iş edinmede zorluklarla karşılaşması 
• Lisansüstü eğitim-öğretim programlarının yetkinliğinin azalması
• Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında yapılan tez çalışmalarının maliyetinin 
yüksek olması sebebiyle rutin çalışmaların artması

• Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına nitelikli ve istekli öğrencilerin kayıt olması için 
kurum içi ve dışı kaynaklardan burs destekleri sağlanacaktır. 
• Disiplinler arası lisansüstü programların açılması teşvik edilecektir.
• Öncelikli alanlara yönelik YÖK ve diğer kurumların desteklerinden daha fazla yararlanmak 
için akademik birimlerin katılımı sağlanacaktır. 

68.671.909

• Lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilerin öncelikli kaygısının istihdam olması sebebiyle 
lisansüstü çalışmalara yeterince zaman ayırmaması 
• Disiplinler arası lisansüstü programların sayısının yetersiz olması  
• Bazı alanlarda doktorasını tamamlayan mezunların nitelikli iş bulmada yaşadığı zorluklar

• Lisansüstü programlara devam eden başarılı öğrencilere verilecek burslar
• YÖK ve TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda sağlanan desteklere katılımın 
artırılması 
• Dış paydaşlarla işbirliği yaparak lisansüstü programlarından mezun olan öğrencilerin iş 
bulma imkânlarının artırılması

Öncelikli alanlar: Üniversitemiz, YÖK ve/veya TÜBİTAK tarafından belirlenen ve duyurulan öncelikli alanlar 

40                241                 500       750    1.000   1.250   1.500    6 ayda bir   6 ayda bir

40                 24                    40        60         80      105      130      6 ayda bir   6 ayda bir

20                165                 300      450      600       750     900      6 ayda bir   6 ayda bir

Bilimin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve sonuçla-
rının yaygınlaşmasını temin etmek.

Amaç (A2)

Hedef (H2.4)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapıla-
cak Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

PG2.4.1:Yüksek lisans 
programlarından me-
zun olan öğrenci sayısı

PG2.4.2:Doktora 
programlarından me-
zun olan öğrenci sayısı

PG2.4.3: Öncelikli 
alanlarda tamamlanan 
yüksek lisans ve dokto-
ra tez sayısı 

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023



Kamu-üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirerek Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçi-
liği hâkim kültür haline getirmek.

Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler 
artırılacaktır.  

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

• Akademik Birimler 
• Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GUGİM)
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

• Eğitim-öğretim programlarında sıklıkla yapılan değişiklikler ve ders yükleri nedeniyle akade-
mik birimlerin girişimcilik ve yenilikçilik temalı yeni dersler açmaktan kaçınmaları
• Öğrencilerin girişimcilik ve yenilikçilik temalı dersler ve etkinliklere ilgilerini kaybetmeleri

• İhtiyaç olması durumunda girişimcilik ve yenilikçilik konusunda uzman yeni öğretim eleman-
ları istihdam edilecektir. 
• Girişimcilik ve yenilikçilik temalı derslerin içerikleri düzenli olarak güncellenecektir.  
• Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) çerçevesinde başarılı girişimcilerle öğrenciler buluş-
turularak tecrübe aktarımı yapılacaktır.     

62.790.150

• Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün henüz yaygınlaşmaması
• Girişimcilik ve yenilikçilik temalı derslerin sadece teorik olarak anlatılması ve yeterli uygu-
lamanın yapılamaması

• Güncel ve uygulama ağırlıklı girişimcilik ve yenilikçilik temalı dersler ve kurslar
• Başarılı girişimcilerin öğrencilerle tecrübe paylaşımı

30        22                  30        40        55         70        90    6 ayda bir 6 ayda bir

70      1.295             2.200   3.400   4.600   6.200   8.000   6 ayda bir 6 ayda bir

Amaç (A3)

Hedef (H3.1)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

PG3.1.1:Yenilikçilik 
ve/veya girişimcilik 
temalı etkinlik sayısı

PG3.1.2:Yenilikçilik 
ve/veya girişimcilik 
temalı dersleri alan 
öğrenci sayısı
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Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyecek altyapı ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir.

• Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜBİTAM) 
• Tokat Teknopark A.Ş.

• Farklı kamu kurumlarına ve üniversitelere ait laboratuvarların benzer hizmetleri vermesi 
• Girişimcilik ve yenilikçilik alanında danışmanlık yapabilecek akademisyenlerin yoğun ders 
yükleri

• Girişimcilik ve yenilikçilik alanında uzman öğretim üyelerinin istihdamı sağlanarak danış-
manlık hizmetleri geliştirilecektir.  
• Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin tanıtımı için paydaş 
ziyaretleri ve etkinlikleri yapılacaktır. İlimizde ve bölgemizde bulunan laboratuvarlarla görüşe-
rek işbirliği imkânları araştırılacaktır.

64.371.500

• Öğretim üyelerinin ders yükünün fazla olmasının danışmanlık hizmetlerini olumsuz 
etkilemesi 

• Girişimcilik ve yenilikçilik alanında uzman öğretim üyesi istihdamını sağlanması
• Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan analiz hiz-
metlerin tanıtımı

* GÜBİTAM kataloğunda verilen ve ayrı ücret talep edilen hizmetlerin (analizler, ürünler,  vb.) sayısı

50       83              100       110      120     130      150    6 ayda bir 6 ayda bir

50               18               20          22        24        26      28     6 ayda bir 6 ayda bir

Kamu-üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirerek Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçi-
liği hâkim kültür haline getirmek.

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Amaç (A3)

Hedef (H3.2)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

PG3.2.1: GÜBİTAM 
tarafından  verilen 
hizmet türü sayısı*

PG3.2.2: Girişimci-
lik ve yenilikçilik 
konusunda verilen 
danışmanlık sayısı



Teknoloji Geliştirme Bölgesinin etkinliği artırılacaktır.

• Tokat Teknopark A.Ş.

• Teknoparkın fiziksel mekân kapasitesinin yetmemesi  
• Mevcut TÜBİTAK 1601 girişimcilik projesinin 2018 yılında tamamlanması   

• Teknoparkın kapasitesinin daha etkin kullanılması sağlanacaktır. 
• Girişimcilik sertifika programlarının devam ettirilerek ön kuluçkayı destekleyecek yeni proje 
fikirlerinde sürdürülebilirlik sağlanacaktır.
• Proje pazarları düzenlenerek proje ürünlerinin ticarileşmesine imkân sağlanacaktır.

64.563.800

• Akademisyenlerin ve öğrencilerin Teknopark ve TTO, Kuluçka ve Ön Kuluçka Merkezi 
hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması

• Tokat Teknopark ve TTO, Kuluçka ve Ön Kuluçka Merkezinin faaliyetleri konusun-
da etkin ve sürdürülebilir tanıtım çalışmalarının yapılması
• Proje ürünlerinin ticarileşmesi 

30         5                 6  7          8           9         10      6 ayda bir 6 ayda bir

30        12                14        16        18         19        20      6 ayda bir 6 ayda bir

40          0                 0  0          1           2          3     6 ayda bir  6 ayda bir

Kamu-üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirerek Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçi-
liği hâkim kültür haline getirmek.

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Amaç (A3)

Hedef (H3.3)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

PG3.3.1:Ön kuluçkaya 
alınan proje sayısı

PG3.3.2:Kuluçkaya 
alınan firma sayısı

PG3.3.3:Üretime 
dönüşen proje sayısı
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Üniversite-özel sektör işbirlikleri 2023 yılı sonuna kadar %25 oranında artırılacaktır. 

• Enstitü Müdürlükleri
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

• İşbirliği geliştirilecek özel sektör işletme sayı ve kapasitelerinin yetersizliği 
• Lisansüstü tez çalışması konularının belirlenmesi aşamasında özel sektör ihtiyaçlarının bilin-
memesi
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün verdiği proje desteklerinde özel sektör 
işbirliklerini zorunlu tutmaması

• Bölgedeki özel sektör işletmeleri ile işbirliklerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi için DOKAP 
ve OKA desteklerinden yararlanılacaktır.                            
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından özel sektör işbirliklerine yönelik 
proje destekleri verilecektir.  
• Lisansüstü tez çalışması konularının belirlenmesi aşamasında özel sektörle işbirliği yapmaları 
için öğretim üyeleriyle bilgilendirme toplantıları ve çalıştaylar yapılacaktır.

65.127.900

• Üniversite-özel sektör işbirliklerine yönelik çalışmaların sayısının istenilen seviyede olmaması 
• Üniversite-özel sektör işbirliğine yönelik farkındalığın artış eğiliminde olması

• Özel sektör işbirliğine yönelik sektör buluşmalarının sağlanması 
• Proje desteklerinde özel sektör işbirliklerinin özendirilmesi

30         15                25        35         45         55       65      6 ayda bir 6 ayda bir

20          0                 1            2          4          8        12      6 ayda bir 6 ayda bir

50         2                 3  4           6          8        10     6 ayda bir 6 ayda bir

Kamu-üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirerek Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçi-
liği hâkim kültür haline getirmek.

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Amaç (A3)

Hedef (H3.4)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

2019 2020 2021 2022 2023

PG3.4.1:Üniversite-
özel sektör işbirlikleri 
kapsamında yapılan 
faaliyet sayısı

PG3.4.2:Üniversite-
özel sektör işbirliği 
ile tamamlanan lisan-
süstü tez sayısı

PG3.4.3: Üniversite-
özel sektör işbirliği ile  
başlatılan proje sayısı



• Yeni açılan birimler, artan fiziki mekânlar ile hizmet veren sağlık ve destek personel sayısı 
arasındaki dengenin kurulamaması  
• Bazı birimlerde öğretim üyesi ve asistan eksikliği sebebiyle poliklinik hizmetlerinin istenen 
düzeyde olmayışı 
• Mali kaynaklardaki kısıtlılık sebebiyle cihaz ve malzeme temininde yaşanan güçlükler

• Personel eksikliğinin giderilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.  
• Üniversite hastanemizin donanımı konusunda yapılacak sürekli iyileştirmeler ve düzenleme-
lerle kalite odaklı sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirlik artırılacaktır.
• Engelli hastaların tedavilerine yönelik klinik fiziki alt yapısı oluşturulacaktır.  

205.540.247

• Kalite alanında yapılan faaliyetlerin belgelendirilmesindeki eksiklikler
• Sağlık hizmetlerine yönelik talebin sürekli artması

• Kurum kalite kültürünü benimseten ve yaşatan eğitim etkinliklerinin artırılması 
• Mali kaynak aktarımının artırılması 
• Güncel tıbbi cihazların üniversitemize kazandırılması

Toplumsal faydayı artıracak hizmet ve ürünleri geliştirmek.

Kurumsal yapılanması ile hasta memnuniyetini öne çıkaran, etkin ve kalite odaklı sağlık hiz-
metleri sunan kurum kimliği sürdürülecektir.

Üst Yönetim

• Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı                                                      
• Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 

*Acil servis, ayakta hasta ve yatan hasta tedavi hizmetlerinden memnuniyet oranı aritmetik ortalaması alınmıştır.

70        90                90         90        90         90        90    6 ayda bir  6 ayda bir

30         77               78         79        80         82        85    6 ayda bir  6 ayda bir

Amaç (A4)

Hedef (H4.1)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

PG4.1.1: SAUM 
Hastanesi tedavi 
hizmetlerinden 
memnuniyet oranı 
(%)* 

PG4.1.2: DHF 
tedavi hizmetlerin-
den memnuniyet 
oranı (%)
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Toplumsal faydayı artıracak hizmet ve ürünleri geliştirmek.

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle öğrencilerimizin ve Tokat İlinin sosyal yaşamı-
na katkıda bulunulacaktır.

Üst Yönetim

• Akademik Birimler
• Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

• Etkinlik gerçekleştirmedeki zorluklar
• Mali kaynak yetersizliği

* Halkın katılabilmesi için internet üzerinden veya afişlerle duyurusu yapılan etkinlikler (Bilimsel toplantılar, sergiler, konferanslar, törenler, 
konserler, vb. )sayılacaktır.
** Öğrencilerin sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi için yapılan sınıf dışı etkinlikler (kariyer günleri, teknik geziler, oryan-
tasyon çalışmaları, spor müsabakaları,  konserler,  sergiler, konferanslar, vb.).  Farklı zamanlarda tekrar eden aynı etkinliğin sayısı olarak 
tekrar sayısı alınır.

50        79               90       100       110      120      130    6 ayda bir 6 ayda bir

50       134              160      180       200      220      250    6 ayda bir 6 ayda bir

• Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri desteklemeye devam edilecektir.        
• Sosyal içerikli öğrenci kulüplerinin kuruluşu teşvik edilecektir.
• Şehir halkı ile aktif iletişim kanalları tesis edilecektir.

49.769.000

• Paydaşlarla iletişimde yaşanan zorluklar
• Düzenlenen sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere öğrencilerin ve toplumun ilgisinin 
yüksek olmaması

• Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin tanıtımının artırılması

Amaç (A4)

Hedef (H4.2)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

PG4.2.1:Halka açık 
olan etkinlik sayısı* 

PG4.2.2: Öğrencilere 
yönelik düzenlenen 
etkinlik sayısı**



Toplumsal faydayı artıracak hizmet ve ürünleri geliştirmek.

Üst Yönetim

Ülkemiz politikaları kapsamında Üniversitemiz yerleşkelerinde çevre koruma bilinç ve kültü-
rünün yaygınlaştırılması ve benimsetilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

• Akademik Birimler
• İdari Birimler
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
• Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

30         0                 5          10        15        20        25     6 ayda bir 6 ayda bir

40        52                53         54        56        57        58      6 ayda bir 6 ayda bir

30          0                  3  7        10         15       20    6 ayda bir 6 ayda bir

58.752.504

Amaç (A4)

Hedef (H4.3)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

• Çevrenin koruması ve atıkların toplanmasına iç ve dış paydaşların katılımının sağlanamaması 
• Enerji ve çevre sorunlarının kalıcı etkisinin uzun sürelerde ortaya çıkması
• Atık toplama ve ayrıştırma sorunları

• Farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik çevre ve enerji konulu eğitimler ve etkinlikler 
yapılacaktır. 
• Yerleşkelerde bulunan bütün binaların enerji kimlik belgeleri alınacak, yeni yapılacak binalar 
enerji performansı yüksek yapılar olarak tasarlanacaktır. 
• Yerleşkelere sıfır atık projesi gereğince geri kazanım kutuları yerleştirilecek ve 
atıkların değerlendirilmesi konusunda ilgili resmi kurumlarla işbirliği yapılacaktır.

• Mali kaynak yetersizliği
• Çevre koruma ve atıkların dönüşümü ile ilgili farkındalığın yeterli seviyede olmaması 
• Çevre koruma ve atıkların dönüşümüne yönelik faaliyetlerin az olması

• Yatırım bütçenin artırılması
• Geri kazanım toplama materyallerinin temin edilmesi
• Atıkların değerlendirilmesi konusunda ilgili resmi kurumlarla işbirlikleri

PG4.3.1:Enerji kimlik 
belgesi olan bina sayısı

PG4.3.2:Çevre temalı 
verilen ders sayısı

PG4.3.3: Atık geri dö-
nüşüm  uygulaması 
yapan  birim sayısı
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• Akademik Birimler
• Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 
• Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi              
• Teknoloji Transfer Ofisi
• Ziraat Fakültesi

• Tanıtım eksikliği
• Talep yetersizliği
• Güncel ihtiyaç alanlarının değişkenliği

• Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin fiziki ve beşeri imkânları  geliştirilecektir. 
• Yapılacak tüm faaliyetlerin planlanmasında paydaş görüşleri alınacak, potansiyel yararlanıcı-
lara ulaşmak için web kaynakları etkin kullanılacak ve paydaş ziyaretleri yapılacaktır.
• Farklı üniversitelerde bulunan iyi uygulama örnekleri incelenecektir. 

• Mesleki/sertifika programlarının çeşitliliği
• Farklı kurumların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının benzer faaliyetleri yürütmesi
• Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin fiziki ve beşeri imkânlarının sınırlı olması

*İçeriği önceden tasarlanmış ve belirli bir alanda yetkinlik artırmaya yönelik düzenlenen kurslar (Yabancı dil kursları, sınavlara hazırlık 
kursları, bilgisayar yazılımları kullanım kursları, vb.)
**Bilgilendirme amaçlı düzenlenen kısa süreli eğitim etkinlikleri (FSMH farkındalığı, Proje hazırlama,  etkin iletişim, vb.)

50          6                  8  10        12        14        16      6 ayda bir  6 ayda bir

50          5                  8 10        12         14       16      6 ayda bir  6 ayda bir

Toplumsal faydayı artıracak hizmet ve ürünleri geliştirmek.

Üst Yönetim

Toplumun ihtiyacı olan alanlarda mesleki/sertifika eğitim programları sürdürülecektir.

56.430.500

Amaç (A4)

Hedef (H4.4)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

• Mali kaynakların artması ve çeşitlenmesi
• Yerel ve ulusal düzeyde güncel mesleki/sertifika taleplerinin tespit edilmesi
• Etkin tanıtım faaliyetleri

PG4.4.1:Meslek 
edinme ve geliştir-
meye yönelik düzen-
lenen kurs sayısı*

PG4.4.2:
Toplumsal ihtiyaca 
yönelik yapılan eği-
tim etkinliği sayısı**



Kurumsal kapasiteyi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.

Nitelikli akademik ve idari personelin istihdamı sağlanacak, gelişimine destek verilecektir.

Personel Daire Başkanlığı

• Akademik Birimler 
• Genel Sekreterlik
• Kalite Komisyonu
• Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 

• Bazı alanlarda ulusal seviyede yetişmiş öğretim üyesinin bulunamaması 
• Farklı üniversitelere veya kamu kurumlarına akademik personelin kolaylıkla geçiş yapabil-
meleri
• Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yeterli sayıda ve içerikte düzenlenememesi

• İdari personelin görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmaları, verimlilik-
lerinin arttırılması ve daha ileriki görevlere hazırlanmalarının sağlanabilmesine yönelik yeterli 
sayıda ve içerikte eğitimler gerçekleştirilecektir.  
• Gelişen, dinamik ve huzurlu üniversite olmanın sağladığı avantajlar iyi tanıtılarak personel 
sayısı artırılacaktır.  
• Akademik ve idari personelin verimli ve etkin çalışması için gerekli yatırım planlarının oluş-
turulmasında kalite komisyonundan ve birimlerden görüş almaya devam edilecektir.

57.002.300

• Eğitim-öğretim, sağlık ve diğer hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için akademik ve 
idari personele olan ihtiyacın devam etmesi
• Hizmet içi eğitim alanlarının çeşitlenmesi 
• Hizmet içi eğitimlerinin periyodik olarak tekrarlanması gerektiği

• Gerekli kadro ihdası yapılarak kadro sayılarının ve atama kontenjanlarının artırılması 
• Personelin aktif katılımının sağlandığı hizmet içi eğitim programları

50        158                325      500      710      930    1.180     6 ayda bir  6 ayda bir

25           6                 14         22       30        40        50       6 ayda bir   6 ayda bir

25         647              1.300   1.960   2.630   3.310   4.000     6 ayda bir   6 ayda bir

Amaç (A5)

Hedef (H5.1)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

PG5.1.1:İlk kez atanan 
akademik personel  
sayısı

PG5.1.2: İdari 
personel hizmet içi 
eğitim  programı 
sayısı

PG5.1.3: Hizmet içi 
eğitim alan idari per-
sonel sayısı
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Bilişim destekli hizmetler iyileştirilecek ve geliştirilecektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

• Akademik Birimler
• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
• Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

• Yeterli mali destek sağlanamaması                                                                                      
• Entegrasyonda yaşanabilecek teknolojik uyumsuzluklar                                                              
• İnsan kaynakları yetersizliği

• İç ve dış kaynaklı yönetim bilgi sistemi modüllerinin entegrasyon seviyelerini artırarak bü-
tünleşik bir mimariye dönüştürülecektir.                                                                           
• Yönetim bilgi sisteminin karar destek mekanizması daha etkin hale getirilecektir.
• ÜNİ-DOKAP kapsamındaki üniversitelerle bilişim teknolojileri alanında işbirliği yapılacaktır.

78.901.733

• Yönetim bilgi sisteminin kapsamının devamlı olarak genişlemesi ile oluşan entegrasyon 
eksikliklerinden doğan iş yükü
• Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim

• Uzun süredir kullanılan kenar anahtarlama cihazlarının değiştirilmesi                                                                     
• Merkez anahtarlama cihazlarının 10 GB hızındaki cihazlarla yenilenmesi                                      
• Eski sanal sunucu sistemin yenilenmesi                                                                                    
• Gelişen yönetim bilgi sistemi ile birlikte depolama alanlarının yenilenmesi ve genişletilmesi

 30         50                 55 60        70        80        90      6 ayda bir 6 ayda bir

25         26                 28 30        32        34        36      6 ayda bir 6 ayda bir

25         50                 55 60        65        70        80      6 ayda bir 6 ayda bir

20         15                 20 25        30        40        50      6 ayda bir 6 ayda bir

Kurumsal kapasiteyi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.Amaç (A5)

Hedef (H5.2)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

PG5.2.1: Yönetim 
bilgi sistemi modül-
lerinin entegrasyon 
seviye oranı (%)

PG5.2.2: Yeni alınan 
veya geliştirilen yazı-
lım ve mobil uygula-
ma  sayısı

PG5.2.3: Ağ, sistem ve 
güvenlik altyapısının 
yenilenme oranı (%)

PG5.2.4:Dijital Arşiv 
alt yapısının kurulma 
oranı (%)



Yerleşkelerdeki fiziki altyapılar güçlendirilecektir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

• Akademik Birimler
• Çevre Düzenleme Müdürlüğü
• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

• Yatırımların planlanması ve uygulanmasına yönelik uzun vadeli programların yapılamasında 
ve alternatiflerinin geliştirilmesindeki değişkenlikler 
• Bütçe yılı programı dışında iş talebinde bulunulması
• Yetişmiş teknik personelin sayısal açıdan azalması ve diğer birimlere geçiş yapması

• Yatırım programına uygun olarak Üniversitemizin fiziksel alanları geliştirilecektir.  
• Mevcut yapıların düzenli bakım ve onarımları yaptırılacaktır. 
• Enerji verimliliği, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, engellilere yönelik uygun mekânlar 
yapılacak ve mevcut yapılar bu standartlara uygun hale getirilecektir. 

223.592.316

• Kapalı alan talepleri devam edecek  
• Bakım, onarım, iyileştirme ve yenileme çalışmalarına olan taleplerde artış olacak

• İşletme giderleri ve bakım onarım maliyetleri artacağından yatırım bütçesinin artırılması

Kurumsal kapasiteyi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.Amaç (A5)

Hedef (H5.3)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

PG5.3.1: Kapalı alan 
üretimleri (m²)

PG5.3.2: Yeni üretil-
miş veya yenilenmiş 
açık alanlar (m²)

PG5.3.3:Bakım ona-
rım iş sayısı*
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40  339.601             373.000 383.000 403.020 418.020 428.020    6 ayda bir    6 ayda bir

40  121.703             123.000 125.000 128.000 132.000 135.500    6 ayda bir    6 ayda bir

20         45                  95         150        210         275        345        6 ayda bir    6 ayda bir
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Hedefe
Etkisi

(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 

(2018)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı2019 2020 2021 2022 2023

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

• Akademik Birimler
• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bilişim teknolojileri ile donatılmış kullanıcı odaklı çalışma alanları ve imkânları iyileştirilerek 
kütüphane hizmet kalitesi artırılacaktır.

• Döviz kurlarındaki değişmeler 
• Basılı kaynakların hasar görmesi ve kaybolması
• Kapı güvenlik sistemlerinin hatalı çalışması

• Akıllı kütüphane sistemine (AFID) geçilerek kapı güvenliği, ödünç / iade, sayım vb. alt yapı 
oluşturulacaktır. 
• Okuyucuların rahatlıkla ders çalışabilecekleri ortamların sayısı ve niteliği artırılacaktır. 
• Kütüphane hizmetlerinin kullanılmasına yönelik düzenli eğitim çalışmaları yapılacaktır.

67.866.143

• Basılı ve elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarındaki maliyetlerin hızlı artışı
• Üniversite öğrenci sayısının ve basılı kaynaklarda artış nedeniyle kütüphane binasının yeter-
sizliği
• Personel ihtiyacının devam etmesi
• Okuyucu salonlarının olmaması 
• Elektronik kaynaklara erişim konusunda bazı yararlanıcıların yeterli bilgiye sahip olması

• Personel sayısının artırılması (uzman personel, güvenlik görevlisi, yardımcı hizmetli)     
• Yeni kütüphane binasının yapılması
• Mali kaynakların artırılması

Kurumsal kapasiteyi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.Amaç (A5)

Hedef (H5.4)

Performans 
Göstergeleri

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler 

İhtiyaçlar

PG5.4.1: Öğrencilerin 
kütüphane imkânla-
rından memnuniyet 
düzeyi (%)

PG5.4.2: Veri tabanı 
sayısı

PG5.4.3:Basılı kaynak 
sayısı 40              136.126           140.000   145.000     150.000    155.000    160.000    6 ayda bir     6 ayda bir

 20         64                 67              70             72       74        80         6 ayda bir     6 ayda bir

40         40                 42              44     48              50        52         6 ayda bir     6 ayda bir



 C. Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Göstergeleri

1.Öğrencilerin kendilerini 
çok yönlü yetiştirmelerini 
sağlayacak güncel öğrenme 
ortamlarını ve programlarını 
paydaşlarla işbirliği içerisinde 
oluşturarak eğitim-öğretimde  
niteliği geliştirmek.

1.1. Çağın gereklerine uygun 
çok yönlü insan gücü yetiştire-
cek eğitim programları uygula-
nacaktır.

1.2. Akademik personele yöne-
lik yenilikçi eğitim programları 
uygulanacaktır.

1.3. Güncel eğitim-öğretim 
teknolojilerinin kullanımı yay-
gınlaştırılacaktır.

1.4. Yürütülmekte olan eğitim 
programları, ulusal ve ulusla-
rarası normlar çerçevesinde 
güncellenerek tercih edilebilir-
liği artırılacaktır.

1.1.1. Öğretim elemanı başına düşen 
öğrenci sayısı

1.1.2. Lisans ve lisansüstü programlarda 
yabancı dilde verilen ders sayısı

1.1.3. Değişim programlarına katılan 
öğrenci sayısı

1.1.4. Yan dal programlarında kayıtlı 
öğrenci sayısı

1.1.5. Çift ana dal programlarına katılan 
öğrenci sayısı 

1.2.1. Eğiticilerin eğitimi programına 
katılan öğretim elemanı sayısı

1.2.2. Eğitim teknolojilerinin kullanımına 
yönelik eğitime katılan öğretim elemanı 
sayısı

1.2.3. Araştırma ve proje geliştirme eği-
timlerine katılan öğretim elemanı sayısı

1.3.1. Eğitim-öğretim teknolojileriyle 
desteklenen derslik sayısı

1.3.2. Öğrenci laboratuvarlarında kullanı-
lan yazılım sayısı

1.3.3. Uzaktan eğitimden yararlanan kişi 
sayısı 

1.4.1. Akredite olan program sayısı 

1.4.2. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı  
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2. Bilimin gelişimine ve 
ülkenin kalkınmasına katkı 
sağlayacak araştırmalar 
yapmak ve sonuçlarının 
yaygınlaşmasını temin 
etmek.

Performans Göstergeleri

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Göstergeleri

2.1. Öğretim üyesi başına 
düşen yayın ve atıf sayıları 
2023 yılı sonuna kadar en az 
%20 oranında artırılacaktır.

2.2. 2023 yılı sonuna kadar fikri 
ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili 
başvuru ve tescil sayısı en az %20 
oranında artırılacaktır.

2.3. Kurum dışı kaynaklardan 
alınan proje destek miktarı ve 
sayısı en az %100 oranında artırı-
lacaktır. 

2.4. Lisansüstü eğitimin nice-
liği ve niteliği artırılacaktır.

2.1.1. SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded’de 
taranan bilimsel dergilerde yapılan yayın-
ların öğretim üyesi başına sayısı

2.1.2. SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded’de 
taranan bilimsel dergilerde yapılan atıfla-
rın öğretim üyesi başına sayısı 

2.1.3. TR- Dizinde taranan dergilerde 
yapılan yayınların öğretim üyesi başına 
sayısı 

2.2.1. Fikri ve sınai mülkiyet haklarına 
yönelik başvuru sayısı

2.2.2. Tescillenen fikri ve sınai mülkiyet 
hakları sayısı

2.3.1. Kurum dışı kaynaklardan destekle-
nen proje sayısı

2.3.2. Kurum dışı kaynaklardan destekle-
nen proje ödeneği

2.4.1. Yüksek lisans programlarından 
mezun olan öğrenci sayısı

2.4.2. Doktora programlarından  mezun 
olan  öğrenci sayısı

2.4.3. Öncelikli alanlarda tamamlanan 
yüksek lisans ve doktora tez sayısı



Performans Göstergeleri

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Göstergeleri

3. Kamu-üniversite-özel 
sektör işbirliğini güçlen-
direrek Üniversitemizde 
girişimcilik ve yenilikçi-
liği hâkim kültür haline 
getirmek.

3.1. Girişimcilik ve yenilikçi-
lik kültürünün geliştirilmesi, 
yaygınlaştırılmasına yönelik  
faaliyetler artırılacaktır. 

3.2. Girişimciliği ve yenilik-
çiliği destekleyecek altyapı 
ve danışmanlık  hizmetleri 
geliştirilecektir.

3.3. Teknoloji Geliştirme Böl-
gesinin  etkinliği artırılacaktır.

3.4. Üniversite-özel sektör 
işbirlikleri 2023 yılı sonuna 
kadar %25 oranında artırıla-
caktır.

3.1.1. Yenilikçilik ve/veya girişimcilik 
temalı etkinlik sayısı

3.1.2. Yenilikçilik ve/veya girişimcilik 
temalı ders alan öğrenci sayısı

3.2.1. GUBİTAM tarafından verilen 
hizmet türü sayısı

3.2.2. Girişimcilik ve yenilikçilik ko-
nusunda verilen danışmanlık sayısı

3.3.1. Ön kuluçkaya alınan proje 
sayısı

3.3.2. Kuluçkaya alınan firma sayısı

3.3.3. Üretime dönüşen proje sayısı

3.4.1. Üniversite-özel sektör işbirlikle-
ri kapsamında yapılan faaliyet sayısı

3.4.2. Üniversite-özel sektör işbirliği 
ile tamamlanan lisansüstü tez sayısı

3.4.3. Üniversite-özel sektör işbirliği 
ile başlatılan proje sayısı
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4. Toplumsal faydayı artı-
racak hizmet ve ürünleri 
geliştirmek.

Performans Göstergeleri

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Göstergeleri

4.1. Kurumsal yapılanması 
ile hasta memnuniyetini öne 
çıkaran, etkin ve kalite odaklı 
sağlık hizmetleri sunan kurum 
kimliği sürdürülecektir.

4.1.1. SAUM Hastanesi tedavi hizmet-
lerinden memnuniyet oranı (%)

4.1.2. DHF tedavi hizmetlerinden 
memnuniyet oranı  (%) 

4.2.1. Halka açık olan etkinlik sayısı 

4.2.2. Öğrencilere yönelik düzenlenen 
etkinlik sayısı 

4.3.1. Enerji kimlik belgesi olan bina 
sayısı 

4.3.2. Çevre temalı verilen ders sayısı

4.3.3. Atık geri dönüşümü uygulaması 
yapan birim sayısı

4.4.1. Meslek edinme ve geliştirmeye 
yönelik düzenlenen kurs sayısı

4.2. Sosyal, kültürel, sanatsal 
ve sportif etkinliklerle öğrenci-
lerimizin ve Tokat İlinin sosyal 
yaşamına katkıda bulunula-
caktır.

4.3. Ülkemiz politikaları   kap-
samında Üniversitemiz yerleş-
kelerinde çevre koruma bilinç 
ve kültürünün yaygınlaştırılma-
sı ve benimsetilmesine yönelik 
çalışmalar sürdürülecektir.

4.4. Toplumun ihtiyacı olan 
alanlarda mesleki/sertifika 
eğitim programları sürdürüle-
cektir.

4.4.2. Toplumsal ihtiyaca yönelik yapılan 
eğitim etkinliği sayısı



Performans Göstergeleri

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Göstergeleri

5. Kurumsal kapasiteyi 
nitelik ve nicelik olarak 
geliştirmek.

5.1. Nitelikli akademik ve 
idari personelin istihdamı 
sağlanacak, gelişimine destek 
verilecektir.

5.2. Bilişim destekli hizmetler 
iyileştirilecek ve geliştirile-
cektir.

5.3. Yerleşkelerdeki fiziki 
altyapılar güçlendirilecektir.

5.4. Bilişim teknolojileri ile 
donatılmış kullanıcı odaklı 
çalışma alanları ve imkânları 
iyileştirilerek kütüphane hiz-
met kalitesi artırılacaktır.

5.1.1. İlk kez atanan akademik personel 
sayısı

5.1.2. İdari personel hizmet içi eğitim 
programı sayısı

5.1.3. Hizmet içi eğitim alan idari perso-
nel sayısı

5.2.1. Yönetim bilgi sistemi modülleri-
nin entegrasyon seviye oranı (%)

5.2.2. Yeni alınan veya geliştirilen yazı-
lım ve mobil uygulama sayısı

5.2.3. Ağ, sistem ve güvenlik altyapısının 
yenilenme oranı (%)

5.2.4. Dijital Arşiv alt yapısının kurulma 
oranı (%)

5.3.1. Kapalı alan üretimleri (m²)

5.3.2. Yeni üretilmiş veya yenilenmiş 
açık alanlar (m²)

5.3.3. Bakım onarım iş sayısı 

5.4.1. Öğrencilerin kütüphane  imkânla-
rından memnuniyet düzeyi (%)

5.4.2. Veri tabanı sayısı

5.4.3. Basılı kaynak sayısı
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 D. Stratejiler

Stratejiler

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Stratejiler

1. Öğrencilerin kendilerini 
çok yönlü yetiştirmelerini 
sağlayacak güncel öğrenme 
ortamlarını ve programlarını 
paydaşlarla işbirliği içerisinde 
oluşturarak eğitim-öğretimde 
niteliği geliştirmek.

1.1. Çağın gereklerine uygun 
çok yönlü insan gücü yetiştire-
cek eğitim programları uygula-
nacaktır.

1.2. Akademik personele yöne-
lik yenilikçi eğitim programları 
uygulanacaktır.

1.3. Güncel eğitim-öğretim tek-
nolojilerinin kullanımı yaygın-
laştırılacaktır.

1.4. Yürütülmekte olan eğitim 
programları, ulusal ve ulusla-
rarası normlar çerçevesinde 
güncellenerek tercih edilebilir-
liği artırılacaktır.

• Çift anadal ve yandal programlarına 
öğrencilerin katılımını teşvik etmek 
için kapsamlı tanıtım ve danışmanlık 
hizmetleri verilecektir.  
• Değişim programları kapsamında 
yapılan işbirliklerinin sayısı ve niteliği 
artırılacaktır. 
• Yabancı dilde verilen ders sayısının 
artırılması için akademisyen istihdam 
edilecektir.

• Güncellenmiş ve işlevselleştirilmiş 
eğitim programlarıyla hizmet içi eğiti-
min cazibesi artırılacaktır. 
• Üniversiteye yeni göreve başlayan 
öğretim elemanlarına bu eğitimlere 
katılım zorunlu tutulacaktır.

• Eğitim- öğretim bilişim altyapı 
kapasitesinin iyileştirilmesine yönelik 
projeler geliştirilecek ve uygulanacaktır.
• Mevcut teknolojik donanımlar yeni-
lenecektir.

• Kalite Komisyonu, akademik birimle-
rin akreditasyon çalışmaları için eylem 
planı geliştirecektir ve yapılan çalışma-
ları izleyecektir. 
• Akreditasyon çalışmalarına akademik 
ve idari personelin aktif katılımı için 
bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 
• Yabancı uyruklu öğrenci sayısının 
yükseltilmesi için uluslararası işbirlik-
leri ve tanıtım faaliyetleri artırılacaktır.



Stratejiler

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Stratejiler

2. Bilimin gelişimine ve 
ülkenin kalkınmasına katkı 
sağlayacak  araştırmalar yap-
mak ve sonuçlarının yaygın-
laşmasını temin etmek.

2.1. Öğretim üyesi başına 
düşen yayın  ve atıf sayıları 
2023 yılı sonuna kadar en az 
%20 oranında artırılacaktır.

• İhtiyaç duyulan programlarda yeni 
öğretim üyeleri istihdam edilerek, 
mevcut öğretim üyelerinin ders yükleri 
azaltılacaktır. 
• Bilimsel yayın hazırlama konularında 
destekler artırılacaktır.

2.2. 2023 yılı sonuna kadar fik-
ri ve sınai mülkiyet hakları ile 
ilgili başvuru ve tescil sayısı en 
az %20 oranında artırılacaktır.

• Üniversitemiz genelinde bilgilendirme 
toplantıları düzenlenecek, fikri ve sınai 
mülkiyet hakları konusunda verilen 
eğitimler artırılacaktır. 
• TTO Patent Destek Biriminin kapasite 
ve yetkinliği geliştirilecektir. 
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordina-
törlüğünün verdiği fikri ve sınai mülki-
yet hakları proje desteğinin uluslararası 
patent harcamalarını da karşılayacak 
şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.

2.3. Kurum dışı kaynaklardan 
alınan proje destek miktarı ve 
sayısı en az  %100 oranında 
artırılacaktır. 

• Proje hazırlık ve başvuruya yönelik 
TTO Proje Destek Birimi tarafından 
verilen eğitim ve danışmanlık hizmet-
lerinin sayısı ve kapsamı artırılacak ve 
TTO Proje Destek Biriminin faaliyet-
lerine araştırmacıların aktif katılımı 
sağlanacaktır. 
• Dış paydaşlarla birlikte (Sanayiciler, 
çiftçiler, ÜNİ-DOKAP kapsamındaki 
üniversiteler vb.)  ortak projeler yürütü-
lecektir.  
• Kurum dışı kaynaklardan desteklenen 
proje çıktıları takip edilecek ve yaygın-
laşması sağlanacaktır.

2.4. Lisansüstü eğitimin niceliği 
ve niteliği artırılacaktır.

• Lisansüstü eğitim-öğretim programla-
rına nitelikli ve istekli öğrencilerin kayıt 
olması için kurum içi ve dışı kaynaklar-
dan burs destekleri sağlanacaktır. 
• Disiplinler arası lisansüstü programla-
rın açılması teşvik edilecektir.
• Öncelikli alanlara yönelik YÖK ve 
diğer kurumların desteklerinden daha 
fazla yararlanmak için akademik birim-
lerin katılımı sağlanacaktır.
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Stratejiler

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Stratejiler

3. Kamu-üniversite-özel 
sektör işbirliğini güçlen-
direrek  Üniversitemizde 
girişimcilik ve yenilikçi-
liği hâkim kültür haline 
getirmek.

3.1. Girişimcilik ve yenilikçi-
lik kültürünün geliştirilmesi, 
yaygınlaştırılmasına yönelik 
faaliyetler artırılacaktır.

3.2. Girişimciliği ve yenilik-
çiliği destekleyecek altyapı ve 
danışmanlık hizmetleri gelişti-
rilecektir.

3.3. Teknoloji Geliştirme Böl-
gesinin etkinliği artırılacaktır.

3.4. Üniversite-özel sektör 
işbirlikleri 2023 yılı sonuna 
kadar %25 oranında artırıla-
caktır. 

• İhtiyaç olması durumunda girişimcilik 
ve yenilikçilik konusunda uzman yeni 
öğretim elemanları istihdam edilecektir. 
• Girişimcilik ve yenilikçilik temalı ders-
lerin içerikleri düzenli olarak güncelle-
necektir.  
• Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği 
(KUSİ) çerçevesinde başarılı girişimci-
lerle öğrenciler buluşturularak tecrübe 
aktarımı yapılacaktır.  

• Girişimcilik ve yenilikçilik alanında 
uzman öğretim üyelerinin istihdamı 
sağlanarak danışmanlık hizmetleri geliş-
tirilecektir.  
• Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
Uygulama ve Araştırma Merkezinin 
tanıtımı için paydaş ziyaretleri ve etkin-
likleri yapılacaktır. İlimizde ve bölgemiz-
de bulunan laboratuvarlarla görüşerek 
işbirliği imkânları araştırılacaktır.

• Teknoparkın kapasitesinin daha etkin 
kullanılması sağlanacaktır. 
• Girişimcilik sertifika programlarının 
devam ettirilerek ön kuluçkayı destekle-
yecek yeni proje fikirlerinde sürdürülebi-
lirlik sağlanacaktır.
• Proje pazarları düzenlenerek proje 
ürünlerinin ticarileşmesine imkân sağla-
nacaktır.

• Bölgedeki özel sektör işletmeleri ile işbir-
liklerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi için 
DOKAP ve OKA desteklerinden yararlanı-
lacaktır. 
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordina-
törlüğü tarafından özel sektör işbirlikle-
rine yönelik proje destekleri verilecektir.  
• Lisansüstü tez çalışması konularının 
belirlenmesi aşamasında özel sektörle 
işbirliği yapmaları için öğretim üyeleriyle 
bilgilendirme toplantıları ve çalıştaylar 
yapılacaktır.



Stratejiler

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Stratejiler

4. Toplumsal faydayı artı-
racak hizmet ve ürünleri 
geliştirmek.

4.1. Kurumsal yapılanması ile 
hasta memnuniyetini öne çıka-
ran, etkin ve kalite odaklı sağlık 
hizmetleri sunan kurum kimliği 
sürdürülecektir.

4.2. Sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif etkinliklerle öğrencileri-
mizin ve Tokat İlinin sosyal ya-
şamına katkıda bulunulacaktır.

4.3. Ülkemiz politikaları   kap-
samında Üniversitemiz yerleş-
kelerinde çevre koruma bilinç 
ve kültürünün yaygınlaştırılma-
sı ve benimsetilmesine yönelik 
çalışmalar sürdürülecektir.

4.4. Toplumun ihtiyacı olan 
alanlarda mesleki/sertifika 
eğitim programları sürdürüle-
cektir.

• Personel eksikliğinin giderilmesine 
yönelik çalışmalara devam edilecektir.  
• Üniversite hastanemizin donanımı 
konusunda yapılacak sürekli iyileştir-
meler ve düzenlemelerle kalite odaklı 
sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirlik 
artırılacaktır.
• Engelli hastaların tedavilerine yönelik 
klinik fiziki alt yapısı oluşturulacaktır.

• Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
etkinlikleri desteklemeye devam edile-
cektir.        
• Sosyal içerikli öğrenci kulüplerinin 
kuruluşu teşvik edilecektir.
• Şehir halkı ile aktif iletişim kanalları 
tesis edilecektir.

• Farkındalık düzeyinin arttırılmasına 
yönelik çevre ve enerji konulu eğitimler 
ve etkinlikler yapılacaktır. 
• Yerleşkelerde bulunan bütün binaların 
enerji kimlik belgeleri alınacak, yeni 
yapılacak binalar enerji performansı 
yüksek yapılar olarak tasarlanacaktır. 
• Yerleşkelere sıfır atık projesi gereğince 
geri kazanım kutuları yerleştirilecek, 
atıkların değerlendirilmesi konusunda 
ilgili resmi kurumlarla işbirliği yapıla-
caktır.

• Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin fiziki ve beşeri imkânları  
geliştirilecektir. 
• Yapılacak tüm faaliyetlerin planlanma-
sında paydaş görüşleri alınacak, potan-
siyel yararlanıcılara ulaşmak için web 
kaynakları etkin kullanılacak ve paydaş 
ziyaretleri yapılacaktır.
• Farklı üniversitelerde bulunan iyi uy-
gulama örnekleri incelenecektir.
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Stratejiler

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Stratejiler

5. Kurumsal kapasiteyi nite-
lik ve nicelik olarak geliştir-
mek.

5.1. Nitelikli akademik ve idari 
personelin istihdamı sağlana-
cak, gelişimine destek verilecek-
tir.

5.2. Bilişim destekli hizmetler 
iyileştirilecek ve geliştirilecektir.

5.3. Yerleşkelerdeki fiziki altya-
pılar güçlendirilecektir.

5.4. Bilişim teknolojileri ile 
donatılmış kullanıcı odaklı 
çalışma alanları ve imkânları 
iyileştirilerek kütüphane hizmet 
kalitesi artırılacaktır.

• İdari personelin görevin gerektirdiği 
bilgi, beceri ve davranışlara sahip ol-
maları, verimliliklerinin arttırılması ve 
daha ileriki görevlere hazırlanmalarının 
sağlanabilmesine yönelik yeterli sayıda ve 
içerikte eğitimler gerçekleştirilecektir.  
• Gelişen, dinamik ve huzurlu üniversite 
olmanın sağladığı avantajlar iyi tanıtıla-
rak personel sayısı artırılacaktır.  
• Akademik ve idari personelin verimli 
ve etkin çalışması için gerekli yatırım 
planlarının oluşturulmasında kalite 
komisyonundan ve birimlerden görüş 
almaya devam edilecektir.  

• İç ve dış kaynaklı yönetim bilgi sistemi 
modüllerinin entegrasyon seviyelerini 
artırarak bütünleşik bir mimariye dönüş-
türülecektir.                                                                           
• Yönetim bilgi sisteminin karar destek 
mekanizması daha etkin hale getirilecek-
tir.
• ÜNİ-DOKAP kapsamındaki üniver-
sitelerle bilişim teknolojileri alanında 
işbirliği yapılacaktır.

• Yatırım programına uygun olarak 
Üniversitemizin fiziksel alanları geliştiri-
lecektir.  
• Mevcut yapıların düzenli bakım ve 
onarımları yaptırılacaktır. 
• Enerji verimliliği, yangın güvenliği, iş 
sağlığı ve güvenliği, engellilere yönelik 
uygun mekânlar yapılacak ve mevcut 
yapılar bu standartlara uygun hale getiri-
lecektir. 

• Akıllı kütüphane sistemine (AFID) 
geçilerek kapı güvenliği, ödünç / iade, 
sayım vb. alt yapı oluşturulacaktır. 
• Okuyucuların rahatlıkla ders çalışa-
bilecekleri ortamların sayısı ve niteliği 
artırılacaktır. 
• Kütüphane hizmetlerinin kullanılma-
sına yönelik düzenli eğitim çalışmaları 
yapılacaktır.



 E. Maliyetlendirme

Toplam
Maliyet (   ) 

Amaç 5 69.103.050 77.194.450 84.913.895 93.405.285 102.745.813 427.362.492
Hedef  5.1    9.200.000  10.300.000  11.330.000  12.463.000    13.709.300    57.002.300
Hedef  5.2  12.966.350  14.207.150  15.627.865  17.190.652    18.909.717    78.901.733
Hedef  5.3  35.770.350  40.470.150  44.517.165  48.968.882    53.865.770  223.592.316
Hedef  5.4  11.166.350  12.217.150  13.438.865  14.782.752    16.261.027    67.866.143

Tablo 24:  Tahmini Maliyetler  

10.679.000 11.222.000 12.344.200 13.578.620   14.936.482   62.760.302
Genel
Yönetim 
Giderleri

Toplam             267.380.000 291.218.000 320.339.800 352.373.780  387.611.158  1.618.922.738

2019   2020   2021   2022    2023
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Amaç 1 42.256.350 45.307.150 49.837.865 54.821.652 60.303.817 252.526.833
Hedef 1.1  10.180.000  11.000.000  12.100.000  13.310.000  14.641.000    61.231.000
Hedef 1.2  10.270.000  11.250.000  12.375.000  13.612.500  14.973.750    62.481.250
Hedef 1.3  12.806.350  13.557.150  14.912.865  16.404.152  18.044.567    75.725.083
Hedef 1.4    9.000.000    9.500.000  10.450.000  11.495.000  12.644.500    53.089.500

Amaç 2 44.987.350 43.943.150 48.337.465 53.171.212 58.488.333 248.927.509
Hedef 2.1  12.500.000  10.100.000  11.110.000  12.221.000  13.443.100    59.374.100
Hedef 2.2  12.000.000  10.500.000  11.550.000  12.705.000  13.975.500    60.730.500
Hedef 2.3    9.100.000  11.000.000  12.100.000  13.310.000  14.641.000    60.151.000
Hedef 2.4  11.387.350  12.343.150  13.577.465  14.935.212  16.428.733    68.671.909

Amaç 3 41.278.900 46.450.000 51.095.000 56.204.500 61.824.950 256.853.350
Hedef 3.1  10.578.900  11.250.000  12.375.000  13.612.500  14.973.750    62.790.150
Hedef 3.2  11.000.000  11.500.000  12.650.000  13.915.000  15.306.500    64.371.500
Hedef 3.3    9.800.000  11.800.000  12.980.000  14.278.000  15.705.800    64.563.800
Hedef 3.4    9.900.000  11.900.000  13.090.000  14.399.000  15.838.900    65.127.900

Amaç 4 59.075.350 67.101.250 73.811.375 81.192.513 89.311.764 370.492.251
Hedef 4.1  33.075.350  37.161.150  40.877.265  44.964.992  49.461.491  205.540.247
Hedef 4.2    8.000.000    9.000.000    9.900.000  10.890.000  11.979.000    49.769.000
Hedef 4.3  10.300.000  10.440.100  11.484.110  12.632.521  13.895.773    58.752.504
Hedef 4.4    7.700.000  10.500.000  11.550.000  12.705.000  13.975.500    56.430.500
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 Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak 
uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçil-
mez bir husustur.

 İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama 
öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı 
ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin 
gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla ra-
porlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur.

 Değerlendirme ise, devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere 
ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belir-
lemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan 
amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği 
analiz edilir.

 Üniversitemizin 2019-2023 yılları stratejik planı izleme ve değerlendirme çalışmaları 
aşağıdaki belirtildiği gibi gerçekleştirilecektir.

  Üniversitemiz stratejik planının uygulanmasına yönelik faaliyetleri, bu faaliyetlerden 
sorumlu ve ilgili birimler ile bu faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren Eylem Planı-
nın gerçekleşme sonuçları izleme ve değerlendirme raporlarına temel teşkil edecektir. İzleme 
amaçlı olan “Stratejik Plan İzleme Raporu” her yılın ilk altı aylık dönemi için Temmuz ayının 
sonuna kadar hazırlanacaktır. “Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” ise; ilgili dönemi takip 
eden Şubat ayının sonuna kadar hazırlanacaktır. Rektör başkanlığında, rektör yardımcıları ve 
harcama yetkilileri ile SGDB yöneticisinin katılımlarıyla, altı aylık dönemlerde izleme top-
lantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Hedeflerin ve ilgili 
performans göstergeleri ile risklerin takibi, ilgili hedeften sorumlu birimin harcama yetkili-
sinin; hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması 
ve nihai hale getirilerek Rektöre sunulması SGDB’nin sorumluluğunda olacaktır. Stratejik 
Plan Değerlendirme Raporunun nihai hale getirilmesi sürecinde, iç denetim birimlerinin 
ilgili mevzuatı uyarınca üniversitenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasar-
ruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, stratejik planlara ve performans program-
larına uygunluğunu değerlendirme görevi bulunması nedeniyle iç denetim ile Sayıştay tara-
fından gerçekleştirilen performans denetimi bulgularından da yararlanılacaktır. Hedeflere 
nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilerek 
hazırlanan Stratejik Plan Değerlendirme Raporu Mart ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlı-
ğı’na gönderilecektir. Stratejik plan dönemi sonunda da Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu 
hazırlanacaktır.
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