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ĠÇ DEĞERLENDĠRME RAPORU 

 

A. Kurum Hakkında Bilgiler 
 
ĠletiĢim Bilgileri 
 

Hakkari Üniversitesi Kalite Komisyon BaĢkanı‟nın iletiĢim bilgileri aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

 

        Ad Soyad                                      Telefon                                          E posta        

Prof. Dr. Ömer PAKĠġ                  0438 211 1212 (1121)                   opakish@hakkari.edu.tr 

 

             ĠĢ Adresi                                                   
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü                                                       

 

Tarihsel GeliĢimi 

 
Hakkâri Üniversitesi, 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı Yükseköğretim Kurumları 

TeĢkilatı Kanunu‟nda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye ekli Cetvellerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 99.maddesi 

ile kurulmuĢ ve tüzel kiĢiliğine kavuĢmuĢtur.  

 

Hakkâri Üniversitesi; 

 

-Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiĢtirilerek Rektörlüğümüze bağlanan Hakkari 

Eğitim Fakültesi, 03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2011/2018 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Ġlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar 

Fakültesi ve 20.08.2011 tarih ve 28031 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2011/2088 Sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuĢtur.  

 

-Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiĢtirilerek ve 

Rektörlüğümüze bağlanarak oluĢturulan Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek 

Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

 -Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sürekli Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü, Seyit Taha Hakkari AraĢtırma ve Uygulama Merkezi kurulmuĢtur. 

 

Üniversite çalıĢanlarının; sürekli ilerleme ve geliĢmelerin kaydedilmesi, hesap verme 

mailto:opakish@hakkari.edu.tr
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sorumluluğu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali saydamlık 

ilkeleri doğrultusunda önemli görevler üstleneceklerine olan güvenim tamdır. Bu ilkeler 

kapsamında Hakkâri Üniversitesi “Bilimsel AraĢtırma Eğitim ve Uygulama Merkezi” 

olma hedefine en hızlı Ģekilde ulaĢacak, her geçen gün daha da güçlenerek Hakkâri ilimizin 

ve Türkiye‟nin aydınlık geleceği için azim göstererek ıĢık olmaya devam edecektir. 

 

Üniversitemizin 2017 güncel Öğretim elemanları ve idari eleman sayıları aĢağıdaki 

tablolarda verilmiĢtir. 

 

 

AKADEMĠK 

PERSONEL 
SAYI ĠDARĠ PERSONEL SAYI 

Profesör 5 Genel Ġdari Hizmetler 127 

Doçent 1 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 

Yrd. Doçent 46 Teknik Hizmetler Sınıfı 34 

Öğretim Görevlisi 78 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 

Okutman 15 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 

AraĢtırma Görevlisi 161 Din Hizmetleri Sınıfı 0 

Uzman 4 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 11 

TOPLAM 310 TOPLAM 173 

 

 

Misyonu, Vizyonu, Değerler ve Hedefler 
 

Hakkari Üniversitesi‟nin misyonu; var olan Ģartlar içerisinde kaynağa 

dönüĢtürülebilecek tüm doğal ve kültürel zenginlikleri ile insana saygı anlayıĢı, farklılıkların 

kabulüyle fikri hürriyetlerin ifade bulduğu, bilimselliğin ve özgünlük çerçevesinde yapılan 

araĢtırmaların niceliksel olarak değer bulmaktan öteye geçtiği, sadece eğitim alanların değil 

eğitim verenlerin de hür düĢünceye sahip olduğu, bilimi ezberciliğe hapsolmaktan kurtarıp 

özgür araĢtırmalar ve yaratıcı faaliyetlerle bilim zihniyetini kazanmak ve kazandırmaktır. 

 

Kurum olarak vizyonumuz; düĢüncelerin hür olduğu, farklılıkların kabul edilip hoĢ 

görüldüğü, bireysel ve toplumsal bazda kendini gerçekleĢtirme yolunda ilerleyen, huzurlu, 

yaratıcı, araĢtırmacı, bir üniversite olmaktır.Üniversitemizin belirlediği amaç ve hedefler 

aĢağıda yer almaktadır. 

 

 

KAMPÜS YAPILANMASI 

 

1. ETAP 
 

- Merkez Derslikleri Binası, 

- Merkezi Kafeterya ve Yemekhane Binası, 

- 104 Dairelik Lojman Binaları, 

- Kampüs Çevre Ġhata Duvarı (4.2 km), 
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Üç ayrı bloktan oluĢmakta olan 104 dairelik konutlardan A Blok (32 Daire) inĢaatının 

%76,36‟sı, B Blok (32 Daire) inĢaatının %77,58‟i ve C Blok (40 Dairenin) inĢaatının 

%53,73‟i tamamlanmıĢtır. Merkezi Derslik Binası kaba inĢaatının %80‟i tamamlanmıĢ ve 

merkezi kafeterya‟nın temeli atılmıĢtır. Altyapı çalıĢmaları kapsamındaki imalatlarda ise 

%67,42‟lik bir gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

Hakkâri Üniversitesi ile Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı arasında 2011 yılında 

düzenlenen protokol kapsamında 25 Mart 2013 tarihinde 1. Etap ihalesi yapılarak “104 

Dairelik Lojman Binası, Merkezi Derslik Binası, Merkezi Kafeterya ve Yemekhane Binası, 

Çevre Ġhata Duvarı” çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Ancak yüklenici firmanın 2016 yılı baĢlarına 

doğru iflasını bildirmesi sonucu ilgili iĢler TOKĠ BaĢkanlığınca durdurulmuĢ ve tasfiye süreci 

baĢlamıĢtır.  Bu etapta yapılmakta olan iĢlerin toplam sözleĢme tutarı 25.750.000.00 TL‟ dir. 

1. Etap kapsamında TOKĠ‟ ye 5.803.030.05 TL avansla beraber 23 hak ediĢin ödemesi 

yapılmıĢ olup toplamda fiyat farkı, müĢavirlik bedeli, TOKĠ hizmet bedeli ve avans da dahil 

olmak üzere 19.889.471.11 TL nakdi ve %58,15 toplam fiziki gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

 

2. ETAP 
 

2. Etap kapsamında yapılması planlanan binaların yapım ihalesi 21 Temmuz 2015 

tarihinde gerçekleĢmiĢ ve iĢin sözleĢmesi imzalanarak yer teslimi yapılmıĢtır. Mevcut 

durumda Teshin Merkezi Binası, Atölye Binası ve Rektörlük Hizmetleri Binası‟nın temel 

kazıları yapılmıĢtır. Ancak 2. Etap kapsamında yapılması planlanan eğitim ve idari binaların 

Yüksekova YerleĢkesi‟ne yapılması kararının alınması üzerine 2. etap Ġhalesi iptal edilmiĢtir. 

Daha sonra her iki kampüs yerleĢkesine yönelik yapılan çalıĢmalar ve değerlendirmeler 

sonucunda, yerleĢke çalıĢmalarının Hakkâri Merkezi‟nde bulunan Zeynel Bey YerleĢkesinde 

yapılmasına karar verilmiĢtir. 

 

2. Etap kapsamında yapılacak olan toplam 58718 m2 inĢaat alanına sahip iĢler ile genel 

altyapıya ait iĢler Ģunlardır: 

 

- Rektörlük Hizmet Binası 

- Eğitim Fakültesi 

- Ġlahiyat Fakültesi 

- Merkezi Kütüphane 

- Mühendislik Fakültesi 

- Merkezi AraĢtırma Labaratuvarı ve Bilim Evi 

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 

- Spor Kompleksi (Kapalı Spor Salonu ve Açık Sahalar) 

- Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 

- Teshin Merkezi 

- Atölye Binası 

- SKS ve Mediko Sosyal 

- Kampüs Genel Altyapısı 

 

Bu kapsamda 1. Etabın kalan kısmı ile revize edilen 2. Etap çalıĢmaları TOKĠ tarafından 

tekrar değerlendirilerek zemin önlemleri ile birlikte tek bir ihale altında 2017 Mayıs ayında 

tekrar baĢlatılacaktır. 

Yapılan yeni projeler zemin önlemlerine yönelik olarak tekrar değerlendirilmekte olup 



6 

 

Hakkari Üniversitesi- Ġç Değerlendirme Raporu– (28 /03/ 2017) 

 

 

daha önce zeminde ortaya çıkan ve çeĢitli kurum ve uzmanlarca hazırlanmıĢ raporlar da 

gözetilerek TOKĠ BaĢkanlığında uzman ekipler tarafından yürütülmektedir. 

YÜKSEKOVA YERLEġKESĠ 
 

Yüksekova yerleĢkem z  se 1.100 dönümlük araz  üzer ne kurulacaktır. Bu çalıĢmalar 

kapsamında Yüksekova yerleĢkem z n b r nc  etabını oluĢturacak olan 1 adet  Yüksekova 

M.Y.O. B nası, 40 Da rel k Lojman B nası ve alt yapı çalıĢmaları  le  lg l  olarak TOKĠ 

tarafından proje çalıĢmaları sürdürülmekte olup önümüzdek  aylarda bu iĢlere ait ihaleler 

TOKĠ tarafından yapılacaktır. YerleĢkeye ait 1. etap kapsamında yapılacak olan iĢler 

Ģunlardır: 

 

- Yüksekova Meslek Yüksekokulu Binası 

- 40 Dairelik Lojman Binası 

- Alt yapı çalıĢmaları 

 

DĠĞER ÇALIġMALAR 

 

 . Ġlahiyat Fakültesi Uygulama Camii 
 

Kampüs alanında 1. ve 2. etabın dıĢında, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından hibe edilen 

bir bütçeyle finanse edilen Ġlahiyat Fakültesi Uygulama Camii Kaba ĠnĢaat Ġhalesi 16.07.2014 

tarihinde yapılmıĢ olup 20.08.2014 tarihinde 3.900.000,00 TL sözleĢme bedeli ile iĢe 

baĢlanmıĢtır. Günümüzde 1.366.956,24 TL hakediĢ ödemesi ile beraber %35,05 fiziki 

gerçekleĢme sağlanmıĢ olan binamızda mahfil kat bitirilmek üzere olup sadece minare ve 

kubbe kısımları kalmıĢ durumdadır.  

 

2. K.Y.K. Yurt Binaları 
 

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak olan öğrenci yurdu binalarına ait projeler 

tamamlanmıĢ olup yapım ihalesi önümüzdeki aylarda TOKĠ tarafından yapılacaktır. 

 

3. Hakkari Meydan Medresesi 
 

Projelendirme aĢamasında olan Hakkari Ġli Meydan Medresi‟nin restorasyon çalıĢmaları 

Üniversitemiz tarafından baĢlatılacaktır. Bu kapsamda sit alanı olarak belirlenmiĢ olan 

medrese alanı çevresine koruma duvarı çekilerek alan içerisindeki yapılarda ve çevresinde 

restorasyon çalıĢmaları baĢlatılacaktır. 

 

4. Diğer 
 

Ayrıca proje aĢamasında olan Rektörlük Konutu, ÇMYO Ek Derslik Binası, Basketbol 

Sahası, KıĢ Sporları Örgün Eğitim Merkezi, Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Sağlığı ve 

GeliĢimi Uygulama Merkezi, Yabancı Diller Yüksek Okulu Uygulama Merkezi, Merkez 

Depo Binası, Amfi Tiyatro ve Kongre Merkezi‟ne ait bütçe çalıĢmaları sürdürülmektedir. 
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KADĠR HAS VAKFI SOSYAL TESĠSLERĠ 
 

Üniversitemize ait Hakkari Merkez, Merzan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınında 

bulunan 70 bin metre kare arazi üzerine hayırsever Kadir Has Vakfı‟nın hibe olarak vermiĢ 

olduğu 2 milyon TL‟lik kaynakla ĠMKB tarafından Sosyal Tesislerin kaba inĢaatı yapılmıĢtır. 

Daha sonra aynı hayırsever tarafından sağlanan kaynak ile 3,5 Milyon TL sözleĢme 

bedeli kapsamında Sosyal Tesislerin 2. etabı tamamlanarak bina, faaliyete hazır duruma 

getirilmiĢtir. 

Ancak kaynak yetersizliğinden inĢaatın altyapısı tamamlanamamıĢ ve faaliyete 

geçirilememiĢtir. ĠnĢaatın bitirilerek faaliyete alınabilmesi için altyapı çalıĢmalarının 

tamamlanması gerekmetedir. Bina  ç n gerekl  olan yol, su, kanal zasyon, çevre düzenlemes  

ve sosyal alanları  çeren altyapı çalıĢmaları  ç n toplamda 3.000.000 TL‟l k bütçeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

GENÇLĠK EVĠ 
 

Ün vers tem z n kampüs alanına gençlerimizin kiĢisel geliĢimlerine katkıda bulunmak 

amacıyla “YeĢeren Ümitler Projesi” kapsamında “Gençlik Evi” kurulmuĢtur. 

“Gençlik Evi” projesi çerçevesinde Üniversitemiz ve Hakkarili gençler n sport f ve 

sosyal akt v teler n n yanı sıra yapılacak gez ler n organ zeler  yürütülecekt r. Gençlik Evi; 

Edeb yat, Müz k, Spor, Fotoğrafçılık, Resim, Web Tasarım vb. birçok kulübü barındıracak 

olup bu kulüplere bağlı farklı branĢlarda gençler m ze ücrets z eğ t m verecekt r. Ayrıca 

Gençl k Ev ; Gençl k ve Spor Bakanlığının uygulayacağı her türlü aktiviteye Hakkarili 

gençleri dâhil etmesine olanak sağlayacaktır. 

 

AMAÇ  : KURUMSAL GELĠġĠMĠN SAĞLANMASI 
 

HEDEF 
 

 Etkin bir idari yapının kurulması 

 Öğrenci niteliğinin arttırılması 

 Ġdari personelin niteliğinin arttırılması 

 Akademik personelin niteliğinin arttırılması 

 Yükseköğretim alanında ulusal iliĢkilerin geliĢtirilmesi 

 Yükseköğretim alanında uluslararası iliĢkilerin geliĢtirilmesi 

 Teknolojik ve fiziksel altyapının geliĢtirilmesi 

 

AMAÇ 2: ÜNĠVERSĠTE ALT YAPISININ OLUġTURULMASI 

 
HEDEF 

 
 Üniversite yerleĢkesinin belirlenmesi, tüm birimlerin bağımsız fiziki mekânlara sahip 

olmasını  sağlamak için yerleĢke plan ve projelerinin uygulanması 

 Yeni öğrencileri programa hazırlama yöntem ve uygulamalarının geliĢtirilmesi 



8 

 

Hakkari Üniversitesi- Ġç Değerlendirme Raporu– (28 /03/ 2017) 

 

 

 Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin geliĢtirilmesi 

 Program kaynaklarının geliĢtirilmesi 

 Programların kapsam ve niteliklerinin geliĢtirilmesi 

 Öğrencilerin üniversite sisteminin faydalarından yararlanmasının sağlanması 

 Öğrencilere sunulacak eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin arttırılması 

 Programların bütünlüğünün ve devamlılığının sağlanması 

 Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğunun sağlanması 

 Mezunlar ile iletiĢim ve iĢbirliğinin arttırılması 

 

AMAÇ 3: KURUMUN TANINIRLIK VE ĠMAJININ 

YÜKSELTĠLMESĠ 

 

HEDEF 

 
 Her türlü bilimsel faaliyet, araĢtırma, bilimsel toplantı, organizasyon vb. toplantılara katılım 

ve     uluslararası iĢbirliği ve kurumsal tanıtım faaliyetlerinin en üst düzeyde teĢvik edilmesi 

 AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarında disiplinler arası iĢbirliğinin arttırılması 

 Ulusal ve uluslararası araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarına Üniversitemizin katılımının 

arttırılması 

 AraĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının duyurulması ve paylaĢılması ile ilgili araç, ortam ve 

mekanizmaların arttırılması 

 

AMAÇ 4: AKADEMĠK YAPININ GELĠġTĠRĠLMESĠ 

 

HEDEF 

 
 Akademik personelin nicelik ve niteliğinin arttırılması ve üstün niteliklerin korunmasına 

yönelik çalıĢmaların yapılması 

 

AMAÇ 5: NĠTELĠKLĠ ĠNSAN GÜCÜ YETĠġTĠRĠLMESĠNE KATKI 

SAĞLANMASI 

 

HEDEF 

 
 Eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması 

 Eğitim-öğretim sürecindeki problemlerin belirlenmesi, çözüme yönelik ürünlerin 

tasarımlanması ve     geliĢtirilmesi 

 Teknoloji GeliĢtirme Merkezi ile koordineli çalıĢacak bir uzaktan eğitim merkezinin 

kurulması 

 Üniversitenin uzaktan eğitime geçebilmesi için gerekli olan yazılım ürünlerinin tasarlanması 

ve geliĢtirilmesi 

 Uzaktan eğitimin gerçekleĢtirilmesi 

 Üniversite içinden ve bölge paydaĢlarından gelen talepler doğrultusunda yeni teknolojiler 

üzerinde  çalıĢılması 

 

AMAÇ 6: TÜM PAYDAġLARLA ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ 

 

HEDEF 
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 PaydaĢlarla iletiĢim ve iĢbirliği altyapısının geliĢtirilmesi 

 Bölgesel kalkınmadaki sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulması için bir veri 

tabanı oluĢturulması 

 Bölgedeki paydaĢlarla kalkınmaya yönelik sürdürülebilir iĢbirliği organizasyonun yapılması 

 Sivil toplum, kamu ve özel kuruluĢları ve yerel yönetimler ile iĢbirliğine gidilerek 

Üniversiteden beklentilerin netleĢtirilmesi 

 Bölgenin bilim, kültür, spor ve sanat açısından geliĢimine yön verilmesi 

 Kamu ve özel kuruluĢlar ile iletiĢim ve iĢbirliğinin arttırılması 

 Hakkari halkı ile iletiĢim ve iĢbirliğinin arttırılması 

 Çevre komĢu ülkelerde yaĢayan halklarla sosyal ve kültürel iliĢkilerin arttırılması 

 

Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimler 

 

ÖĞRENCĠ SAYI LĠSTESĠ 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

PROGRAM ADI ERKEK KIZ TOPLAM 
ÖĞRETĠM 

DĠLĠ 

ALMANCA ÖĞRETMENLĠĞĠ 18 61 79 ALMANCA 

BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ 

ÖĞRETMENLĠĞĠ 
2 3 5 TÜRKÇE 

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ 5 3 8 TÜRKÇE 

FRANSIZCA ÖĞRETMENLĠĞĠ 2 0 2 FRANSIZCA 

ĠLKÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK 

BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ 
7 0 7 TÜRKÇE 

ĠLKÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK 

BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ(ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) 
2 1 3 TÜRKÇE 

ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENLĠĞĠ 13 22 35 ĠNGĠLĠZCE 

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ 22 21 43 TÜRKÇE 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ 4 0 4 TÜRKÇE 

TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI 75 111 186  

 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

PROGRAM ADI ERKEK KIZ TOPLAM 
ÖĞRETĠM 

DĠLĠ 

SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ 30 31 61 TÜRKÇE 

TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI 30 31 61  

 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

PROGRAM ADI ERKEK KIZ TOPLAM 
ÖĞRETĠM 

DĠLĠ 

ĠLAHĠYAT 130 67 197 TÜRKÇE 

ĠLKÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK 

BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ 40 13 53 
TÜRKÇE 

TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI 170 80 250  

 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 
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PROGRAM ADI ERKEK KIZ TOPLAM 
ÖĞRETĠM 

DĠLĠ 

BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ 27 4 31 TÜRKÇE 

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 12 1 13 TÜRKÇE 

TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI 39 5 44  

 

ÇÖLEMERĠK MESLEK YÜKSEKOKULU 

PROGRAM ADI  ERKEK KIZ TOPLAM 
ÖĞRETĠM 

DĠLĠ 

BAHÇE TARIMI 11 5 16 TÜRKÇE 

BANKACILIK VE SĠGORTACILIK 46 53 99 TÜRKÇE 

BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI  75 45 120 TÜRKÇE 

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAġ HAYVAN 

YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
1 1 2 TÜRKÇE 

ELEKTRĠK  150 7 157 TÜRKÇE 

ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ÜRETĠM, ĠLETĠM VE 

DAĞITIMI 
66 4 70 TÜRKÇE 

ELEKTRONĠK HABERLEġME TEKNOLOJĠSĠ 1 0 1 TÜRKÇE 

ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ 6 0 6 TÜRKÇE 

GELENEKSEL EL SANATLARI 17 27 44 TÜRKÇE 

GIDA TEKNOLOJĠSĠ 1 0 1 TÜRKÇE 

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ 93 16 109 TÜRKÇE 

KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJĠSĠ 43 24 67 TÜRKÇE 

LABORANT VE VETERĠNER SAĞLIK 37 39 76 TÜRKÇE 

MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI  49 30 79 TÜRKÇE 

TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI 596 251 847  

     

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

PROGRAM ADI ERKEK KIZ TOPLAM 
ÖĞRETĠM 

DĠLĠ 

ÇEVRE SAĞLIĞI 46 25 71 TÜRKÇE 

ÇOCUK GELĠġĠMĠ 17 79 96 TÜRKÇE 

ÇOCUK GELĠġĠMĠ (Ġ.Ö) 0 10 10 TÜRKÇE 

ĠLK ve ACĠL YARDIM 30 47 77 TÜRKÇE 

SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETMECĠLĠĞĠ 29 48 77 TÜRKÇE 

TIBBĠ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĠK 38 40 78 TÜRKÇE 

TIBBĠ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĠK 

(Ġ.Ö.) 
1 0 1 TÜRKÇE 

TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ 25 39 64 TÜRKÇE 

TIBBĠ TANITIM VE PAZARLAMA 15 7 22 TÜRKÇE 

TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI 201 295 496  

 

YÜKSEKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU 

PROGRAM ADI ERKEK KIZ TOPLAM 
ÖĞRETĠM 

DĠLĠ 

BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI 40 31 71 TÜRKÇE 

ĠġLETME YÖNETĠMĠ 19 23 42 TÜRKÇE 

LOJĠSTĠK 50 26 76 TÜRKÇE 
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MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI 19 13 32 TÜRKÇE 

ORGANĠK TARIM 0 2 2 TÜRKÇE 

POSTA HĠZMETLERĠ 55 37 92 TÜRKÇE 

TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI 183 132 315  

 

ENSTĠTÜLER 

PROGRAM ADI ERKEK KIZ TOPLAM 
ÖĞRETĠM 

DĠLĠ 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 0 0 0 TÜRKÇE 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 0 0 0 TÜRKÇE 

TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI 0 0 0  

 

GENEL TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI 1294 905 2199  

 
AraĢtırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimler 
 

Üniversitemizde ön lisans ve lisans programları mevcut olup yüksek lisans ve doktora 

programları mevcut değildir. Lisans ve ön lisans mezunu öğrencilerimizin mezuniyet sonrası 

takipleri kısmen yapılmaktadır. 

Üniversitemiz, araĢtırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki ve 

teknik altyapıya tam anlamıyla sahip değildir. Üniversitemizde bu faaliyetler için mali 

kaynaklar mevcuttur ve Üniversitemiz bu kaynakların kullanımı konusunda bir politikaya 

sahiptir. Bu hususta öncelik fiziki alt yapının tamamlanmasıdır. Daha sonrasında araĢtırma 

alanlarına yönelik olarak akademik personelimizin çalıĢma konuları doğrultusunda cihaz ve 

teçhizat alımları gerçekleĢecektir. Sarf malzeme alımları ise Üniversitemizin bilimsel 

araĢtırma projeleri yoluyla temin edilmektedir. Tüm bu çabalar sonucunda yapılacak olan 

araĢtırma faaliyetleri sadece mevcut olan akademisyenlerin ihtiyacı doğrultusunda değil daha 

sonraki süreçlerde Üniversitemiz bünyesine katılacak olan akademisyenlerin de 

çalıĢabilecekleri Ģekilde yürütülecektir. Bu Ģekilde araĢtırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik 

bakımından sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması hedeflenmektedir. 

 

ĠyileĢtirmeye Yönelik ÇalıĢmalar 

 

Kurumumuz; ürün/hizmet uygunluğunu, kalite yönetim sistemimizin uygunluğunu ve 

etkinliğini izlemek, ölçmek ve iyileĢtirmek amacıyla aĢağıda belirtildiği gibi uygulamaları 

gerçekleĢtirmiĢtir: 

 

a. Ürün/Hizmetin uygunluğunu göstermek 

b. Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak 

c. Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileĢtirmek 

 

Kalite yönetim sistemimizin uygunluğunun ve yeterliliğinin değerlendirilmesi için 

Üniversitemizin kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, veri analizi, 

düzeltici/önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirmelerini kullanmak yoluyla kalite 

yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileĢtirmektedir. Bu konuların değerlendirilmesi için 

istatistiksel metotlar belirlenmiĢtir. 
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Kalite yönetim sistemi performansının ölçmelerinden biri olarak Üniversitemiz, 

müĢteri/öğrenci taleplerinin ne dereceye kadar yerine getirildiğinin bir göstergesi olarak 

müĢteri memnuniyetini; yapmıĢ olduğu anketler, yüz yüze görüĢmeler, Ģikâyetler, Dilek ve 

Öneri Formları ile izlemektedir. Eldeki veriler analiz edilmekte ve söz konusu Ģartların 

karĢılanma durumlarına göre gerekli tedbirler alınmaktadır. 

MüĢterilerimizden gelen öneri ve Ģikâyetler Üniversitemiz içerisindeki öneri ve dilek 

kutuları, e-posta ve dilekçeler yardımı ile alınarak değerlendirilmektedir. MüĢterilerimizle 

iletiĢim kanallarından birisi de kapalı devre TV, panolar ve afiĢlerdir. Üniversitemizde kapalı 

devre TV, panolar ve afiĢ ile müĢterilerimiz, Üniversitemizde gerçekleĢtirilen çalıĢmalar 

hakkında bilgilendirilmektedir. Kurumumuz daha önce herhangi bir dıĢ değerlendirme 

sürecinden geçmemiĢtir. Ekim 2017 yılında TSE tarafından dıĢ değerlendirme süreci 

planlanmaktadır. 

Kurum olarak vizyonumuz; düĢüncelerin hür olduğu, farklılıkların kabul edilip hoĢ 

görüldüğü, bireysel ve toplumsal bazda kendini gerçekleĢtirme yolunda ilerleyen, huzurlu, 

yaratıcı, araĢtırmacı, bir üniversite olmaktır.Üniversitemizin belirlediği amaç ve hedefler 

aĢağıda yer almaktadır. 

 

B. Kalite Güvencesi Sistemi 
 

Hakkari Üniversitesi olarak kurumumuzda Kalite Güvencesi Sistemininin oluĢturulması 

adına 2014 yılında Kalite Yönetim Sistem Koordinatörlüğü birimi kurulmuĢtur.Hakkari 

Üniversitesi‟nde Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) uygulanması, geliĢtirilmesi ve etkinliğinin 

sürekli iyileĢtirilmesi için gerekli iĢleyiĢi belirlemek ve ortak esasları düzenlemek adına tüm 

akademik ve idari birimleri kapsayan Kalite Yönetim Sistemi ĠĢleyiĢ yönergesi kabul 

edilmiĢtir.( http://kysk.hu.edu.tr/3349-yonerge.html) 

 

Bu yönerge kapsamında KYS‟nin tüm birimlerde belirlenmiĢ politika ve ilkelere uygun 

olarak etkin ve verimli uygulanabilmesi, üst yönetimin maddi ve idari desteğinin zamanında 

sağlanarak proseslerin hızlandırılması, birimin performansının düzenli olarak 

değerlendirilmesi için yatay ve dikey iletiĢimi sağlamak amacıyla karar ve gözetim organı 

olarak Hakkari Üniversitesi Kalite Komisyonu oluĢturulmuĢtur. Komisyon BaĢkanı Rektör 

veya temsilen ilgili birimden sorumlu Rektör Yardımcısı, olağan ve sabit üyeler ilgili birimi 

temsilen birim yöneticisi/yöneticileri, Kalite Yönetim Temsilcisi, ilgili birimin Kalite Birim 

Sorumlusu gündemle iliĢkili olarak katılım geniĢletilebilir. Kalite Komisyonu 23.07.2015 

tarihli 29423 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında (YÖK) Kalite Güvencesi Yönetmeliğine 

dayanılarak oluĢturulmuĢtur.( http://kysk.hu.edu.tr/) Her birime Kalite Komisyonu tarafından 

o birimin KYS‟sine iliĢkin süreçlerin sorumlusu olarak Kalite Birim Sorumlusu (KBS) 

atanmaktadır. KBS, birimin nihai amacıyla örtüĢen alanlarda yeterli tecrübe ve eğitime sahip 

olup görevi; atandığı birimin KYS‟ne iliĢkin gerekli süreçleri oluĢturmak, uygulamaların 

yürütülmesini ve devamlılığını sağlamak, performans sonuçlarını raporlamaktır. Kalite 

Yönetim Temsilcisine (KYT) bağlıdır ve KYS‟sine iliĢkin faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesinden 

ve performans sonuçlarının KYT‟ye raporlanmasından sorumlu Kalite Birim ÇalıĢanlarını 

(KBÇ) koordine eder. (http://kysk.hu.edu.tr) 

 

Hakkari Üniversitesi kalite yönetim sisteminin amacı; zamanında doğru hizmeti  

gerçekleĢtirebilmek,  hizmet sunumu esnasında oluĢan hataları yok etmek veya olabilecek 

http://kysk.hu.edu.tr/3349-yonerge.html
http://kysk.hu.edu.tr/
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hataları tespit etmek ve tekrarlanmasını önlemek, kurumda yürütülen iĢlerin kiĢilere 

bağlılığını ortadan kaldırmak, müĢteri beklenti ve istekleri ile ulusal ve uluslararası standartlar 

doğrultusunda hizmet sunmak, müĢterilerimize TS EN ISO 9001 Ģartlarına uyarak hizmet 

vermek için yürütülen tüm faaliyetleri uygulamak, denetlemek, geliĢtirmek ve takip etmektir. 

 

Kurumumuzda kalite standartlarının öngördüğü Ģartlara uygun olarak misyon, vizyon ve 

hedeflere ulaĢmaya uygun prosesler dokümante edilerek uygulanmakta, sürekliliği 

sağlanmakta ve bunların etkinliği sürekli iyileĢtirmektedir. Üniversitemizin Kalite odaklı 

çalıĢmalarında yol göstermesi adına kalite politikası oluĢturulmuĢtur. 

 

 

KALĠTE POLĠTĠKAMIZ 

 

Hakkari Üniversitesi olarak, 

Bilimsel ÇalıĢma ve AraĢtırmalar Yapmak, Bilgi ve Teknoloji Üretmek, 

Bilimsel Verileri Yaymak, Ulusal ve Uluslararası Alanda GeliĢme ve Kalkınmaya 

Destek Olmak, 

Mesleki gerekliliklere uygun; Bilgi, Beceri, DavranıĢ ve Genel Kültürü Sahip, 

Çevreye Duyarlı, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine Önem Veren AnlayıĢ Çerçevesinde 

Bireyler YetiĢtirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının ġartlarına Uyarak Bu ġartların Etkinliğini 

Sürekli ĠyileĢtirmek, 

Hukuki Dayanaklar Çerçevesinde MüĢteri Beklenti ve Ġhtiyaçlarını KarĢılayarak 

Memnuniyetlerini Sağlamaktır. 
 

Kurumun bir önceki dönemine ait hedefler, “Yönetimin Gözden Geçirmesi 

Toplantısı”nda hedeflerin ulaĢılma durumu görüĢülmektedir. Hedefler takip edilerek (Hedef 

Eylem Planlaması KYT-PLN-01) gerekiyor ise güncelleĢtirmeler yapılmaktadır. Bunun 

yanında yılda en az iki kez yapılan “Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları” ile hedeflere 

ulaĢılma durumları değerlendirilmektedir. Burada iç ve dıĢ tetkik prosedür raporları da 

dikkate alınmaktadır. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı tutanağına; 

 

1. ĠyileĢtirme için fırsatlar 

2. Kalite yönetim sistemi ile ilgili değiĢiklik ihtiyacı 

3. Ġhtiyaç duyulan kaynaklar gibi çıktılar kaydedilmektedir. 

 

Kurumun geleceğe yönelik hedefleri de Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı‟nda 

görüĢülerek gerekli iyileĢtirme ve güncellemeler üzerinde planlamalar yapılmaktadır. Bu 

konuda müĢteri Ģikâyetleri ve anketleri, önemli bir yol gösterici olarak değerlendirilmektedir. 

Üniversitemizde 2015 yılında 309 kiĢi ile yapılan anket çalıĢmasında tüm birimler bazında 

analizler sonucunda memnuniyet oranı % 62, tüm birimler bazında yapılan analizler 

sonucunda öğrenci memnuniyet oranı % 52 olarak belirlenmiĢtir. Ġlk anket sonuçlarımızın 

kapsamında Üniversitemiz öğrenci memnuniyet oranını arttırmaya yönelik çalıĢmalara 

baĢlamıĢtır. Bu yapılan çalıĢmaların sonucunda memnuniyet oranımız yükselerek % 58 

olmuĢtur. Kurumumuzda Akademik ve Ġdari Birim çalıĢanlarına yönelik memnuniyet anketi 

Kalite Yönetim Sistemi web sayfasında oluĢturulan online anket bölümü kullanılarak 

yapılmıĢtır ve sonuçlar rapor halinde yine bu sayfadan ilan edilmiĢtir. 
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Bu yıl öğrencilerimize yönelik ilk defa Öğrencinin Eğitim-Öğretimi Değerlendirme 

Anketi online olarak uygulanmıĢtır. Sonuçlar Üniversitemizin tüm kalite ile ilgili duyuruların 

yapıldığı http://kysk.hu.edu.tr/ web adresinde ilan edilmiĢ olup gerekli iyileĢtirme çalıĢmaları 

için hazırlıklara baĢlanılmıĢtır. 

Öğrenci Memnuniyet Anketi maddeleri öğrenci iĢleri Proliz Programı üzerinden 

öğrencilerimize üzerinden online olarak uygulanmıĢ ve sonuçlar Kalite Yönetim Sistemine 

uygun olarak 100 üzerinden değerlendirilmiĢtir. (http://kysk.hu.edu.tr/3391-anket-

sonuclari.html) 

Kurumumuzda ürünün veya hizmetin gerçekleĢtirilmesi için ihtiyaç duyulan prosesler 

belirlenmiĢtir ve bu proseslerin plânlanarak geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır. 

GerçekleĢtirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen ürüne veya hizmete ait Ģartların 

karĢıladığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar tutulmaktadır. Kurumumuzda 

yapılan tüm faaliyetler ve hizmetlerin denetimi ve müĢterilerden gelen Ģikâyetler ile önerilerin 

değerlendirilmesi; referans dokümanlarda verilen kanun, yönetmelik, yönerge ve talimatlarda 

belirtilen Ģartlara uygun olarak yerine getirilmektedir. Üniversitemizde her yıl kalite hedefleri 

belirlenmekte ve hedeflere ulaĢmak için gerekli planlamalar yapılmaktadır. Hakkari 

Üniversitesi 2017 Kalite Hedefleri (http://kysk.hu.edu.tr/3380-hu-2017-kalite-hedefleri.html) 

adresinden tüm paydaĢlara ulaĢtırılmaktadır. 

 

C. Eğitim ve Öğretim 

 
Programların Tasarımı ve Onayı 

 
Üniversitemizde ön lisans ve lisans olmak üzere iki seviyede eğitim verilmektedir. 

Üniversitemizde, örgün öğretim Ģeklinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Öğretim dili 

Türkçe‟dir. Programların eğitim amaçlarının ve müfredatın belirlenmesi iç ve dıĢ paydaĢların 

katkılarıyla gerçekleĢmektedir. Ġç ve dıĢ paydaĢların paydaĢ olma sebepleri aĢağıdaki 

tablodaki gibidir: 
 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Ġç 

PaydaĢ 

Yeteneğini ve bilgisini toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen, 

akademik yeterliliğe uygun mesleki bilgi ve beceriye sahip, çağını 

izleyip yorumlayan, evrensel değerlere bağlı, çağdaĢ sanat anlayıĢı 

doğrultusunda yaratıcı, katılımcı, araĢtırmacı, bağımsız düĢünebilen, 

bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanabilen paylaĢımcı, 

estetik beğenileri ve yetenekleri geliĢmiĢ, içinde yaĢadığı toplumun 

kültürel ve tarihi değerlerine bağlı, doğaya ve insana saygılı nesiller 

yetiĢtirmesi 

Eğitim 

Fakültesi 

Ġç 

PaydaĢ 

Milli Eğitim Temel Kanunu‟nun ulusal ve evrensel düzeyde belirlediği 

Türk Milli Eğitimi‟nin amaçlarına hizmet edecek bilgi ve mesleki 

becerilere sahip nitelikli, araĢtırmacı ve Ġlimizin zengin tarihsel-kültürel 

birikimini ulusal kültüre katkısını artıracak niteliklerle donatılmıĢ 

öğretmen yetiĢtirmesi 

Mühendislik 

Fakültesi 

Ġç 

PaydaĢ 

Mühendislik ve uygulamalarıyla iliĢkili olarak günümüzde geliĢen ve 

gelecekte oluĢabilecek teknolojik geliĢim ve değiĢimlere kolaylıkla 

uyum sağlayarak, ileriye dönük bilimsel bilginin ürüne dönüĢtürülmesi 

ile toplumun sosyal ve ekonomik geliĢmesine katkı sağlamak amacıyla 

günümüz ve gelecek koĢullarına (ileriye dönük) uygun olarak tasarlanan 

http://kysk.hu.edu.tr/
http://kysk.hu.edu.tr/3391-anket-sonuclari.html
http://kysk.hu.edu.tr/3391-anket-sonuclari.html
http://kysk.hu.edu.tr/3380-hu-2017-kalite-hedefleri.html
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ders içerik ve uygulamalarıyla donanmıĢ, ulusal ve uluslararası alanda 

çalıĢabilecek üretken, yenilikçi, etkin ve yetkin mühendisler yetiĢtirmeyi 

amaçlamıĢ olması 

Ġdari ve 

Ġktisadi 

Bilimler 

Fakültesi 

Ġç 

PaydaĢ 

Eğitim-Öğretim temel amacına katkısı, kamu ve özel sektörde 

çalıĢabilecek nitelikli, yenilikçi, toplumun ihtiyaçlarına katkı 

sağlayabilecek, ulusal ve uluslararası düzeyde çalıĢabilecek donanıma 

sahip insan gücü yetiĢtirmesi ve ülkemizin bu ihtiyacını karĢılaması 

Ġlahiyat 

Fakültesi 

Ġç 

PaydaĢ 

Ülkemizin ihtiyaçlarına katkı sağlayabilecek, değiĢime ve geliĢime açık 

olan dünyadaki geliĢmeleri yakından takip eden ve evrensel insani 

değerlere sahip bireyleri yetiĢtirmesi 

Fen Bilimleri 

Enstitüsü 

Ġç 

PaydaĢ 

Eğitim-Öğretim temel amacına katkısı, fen bilimleri alanında lisansüstü 

uzmanlaĢan elemanlar yetiĢtirmesi 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü 

Ġç 

PaydaĢ 

Eğitimin-Öğretim temel amacına katkısı, sosyal bilimler alanında;  

- sosyal, bilim ve sanat dallarında Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta 

Yeterlik programları açarak Sosyal Bilimler alanında lisansüstü eğitimi 

düzenlemesi  

- bilimsel geliĢmeleri takip ederek lisansüstü çalıĢmaları sürdürmesi 

-üst düzeyde bilimsel çalıĢma yapması, bilgi üretmesi  

- ulusal geliĢme ve kalkınmaya destek olması. 

Çölemerik 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ġç 

PaydaĢ 

Belirli meslek gruplarına yönelik, Hakkâri ve çevre illerde bulunan özel 

kuruluĢlarda ve kamu kuruluĢlarında teknik eleman olarak çalıĢabilecek 

kalifiye, analitik düĢünme becerisine sahip, toplumun sosyal ve 

ekonomik geliĢimine katkı sağlayabilecek, yenilikçi ve teknolojik 

geliĢimlere uyum ve katkı sağlayabilen ara insan gücü yetiĢtirmesi 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ġç 

PaydaĢ 

Sağlık alanında çağın gereksinimlerine uygun, temel bilgi ve becerilerle 

donanımlı, ekip içinde uyumlu çalıĢabilen, insan ve hasta haklarına 

saygılı, insan kaynaklarını, finansmanını ve yönetim kültürümüzü 

kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık hizmeti verebilecek 

evrensel değerlere saygılı, bilgi üreten, nitelikli sağlık teknikerleri 

yetiĢtirmesi 

Yüksekova 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ġç 

PaydaĢ 

Eğitim-Öğretim temel amacına katkısı, özellikle postacılık sektöründe 

kalifiye eleman ihtiyacını karĢılaması 

Akademik 

Personel 

Ġç 

PaydaĢ 

Eğitim-Öğretim temel amacına katkısı, özellikle postacılık sektöründe 

kalifiye eleman ihtiyacını karĢılaması 

Basın ve 

Halkla 

iliĢkiler ġube 

Müdürlüğü 

Ġç 

PaydaĢ 

Kurum imajının oluĢturulması 

Farabi 

DeğiĢim 

Programı 

Kurum 

Koordinasyon 

Ofisi 

Ġç 

PaydaĢ 

Farabi DeğiĢim Programının amacı doğrultusunda Üniversitemiz 

bünyesinde yürütülen bu programın iĢlevsel hale gelmesini sağlaması ve 

bu bağlamda Üniversitemizden giden öğrencilerin bilgi ve görgülerinin 

artırılması ve tekrar Üniversitemize döndüklerinde bu birikimlerinin 

Üniversitemize ve Ġlimize olumlu katkılarının sağlanmasını; değiĢim 

programı kapsamında Üniversitemize gelen öğrencilere Ġlimizin ve 

bölgemizin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini tanıtılmasını 

ve geldikleri Ģehirlere bu birikimlerinin aktarılmasını sağlaması 

Erasmus 

DeğiĢim 

Programı 

Ġç 

PaydaĢ 

YurtdıĢı Üniversiteler ile akademik personel ve öğrenci değiĢimleri 

konusunda hizmet sağlaması 
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Kurum 

Koordinasyon 

Ofisi 

Öğrenciler 
DıĢ 

PaydaĢ 

Hizmet alıcıları olmaları 

Öğrenci 

Velileri 

DıĢ 

PaydaĢ 

Hizmet alıcılar ile doğrudan iliĢkili olmaları 

Yüksek 

Öğretim 

Kurumu 

DıĢ 

PaydaĢ 

Yükseköğretim sürecine yön vermesi, kural koyucu, esasları belirleyici 

kurum olması 

Milli Eğitim 

Bakanlığı 

DıĢ 

PaydaĢ 

Hizmet alıcıların yetiĢtirilmesi ve eğitim öğretim sürecinde temel ortak 

konumu 

Diğer 

Üniversiteler 

DıĢ 

PaydaĢ 

DeğiĢim Programları, proje ortaklığı ve diğer iĢbirliğinde bulunulması 

Ulusal Ajans 
DıĢ 

PaydaĢ 

Uluslararası projeler, Avrupa Birliği ve proje uygulama ihalelerinde 

doğal ortak olması 

TUBĠTAK, 

TUBA 

DıĢ 

PaydaĢ 

Akademik çalıĢmalarda, ikili ulusal ve uluslararası üniversite proje 

ortaklıklarında etkili birimler olarak çalıĢılması 

 

 

PaydaĢlarımızdan akademik ve idari personelimizle toplantılar yapılarak hizmetler, 

faaliyetler ve geleceğimizle ilgili hedefler tartıĢılmıĢ ve oluĢan görüĢler doğrultusunda 

programların eğitim amaçları belirlenmiĢtir.  

Eğitim programı tasarımı, bir programın hangi öğelerden ortaya çıkacağının 

oluĢturulması sürecidir. Üniversitemiz eğitim programı planlanırken iĢe öncelikle programın 

nasıl olacağını tasarlamakla baĢlamıĢtır. Program tasarımları bir eğitim programını oluĢturan 

temel öğelerden oluĢmakta ve plan çizmesi bu öğeler arasındaki iliĢkiler açısından 

farklılıkları ortaya koymakla farklı tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Bir programın temel öğeleri 

hedef, içerik, öğrenme yaĢantıları ve değerlendirmedir. Bu bağlamda eğitim programı 

tasarımı yapılırken öncelikli olarak Ģu dört soruya yanıt aranılmıĢtır: 

 

1. Ne yapılmalıdır? 

2. Konu alanı neleri içermelidir? 

3. Hangi öğrenme stratejileri, kaynak ve etkinlikleri kullanılmalıdır? 

4. Sonuçları değerlendirmek için hangi ölçme teknikleri ve araçlar kullanılmalıdır? 

 

Bu dört öğe birbiriyle iliĢki içindedir; bir öğe hakkında verilen karar diğerlerini de 

etkilemektedir.  Programın yeterlilikleri bu dört öğe çerçevesinde belirlenmektedir.  

Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır. Program yeterlilikleri 

öğrencilerin mezun olacağı program sonunda hangi yeterliliklere sahip olacağını tanımlar. 

(Nasıl bir öğretmen? Nasıl bir mühendis?) Program yeterlilikleri belirlenirken; mezun olan ya 

da sistemde hala var olan öğrencilerin, toplumsal birimlerin (iĢverenlerin, meslek odası 

temsilcilerinin, derneklerin, danıĢma kurullarının, iĢ alanlarının, ilgili kamu kuruluĢlarının…), 

programı yürütenlerin (öğretim elemanları, bölüm personeli, öğrenci iĢleri daire baĢkanlığı 

gibi) gereksinimleri ve beklentileri, çalıĢma alanının yönelimleri ve çevresel olanakların 

durumu dikkate alınmıĢtır. Kısacası programla ilgili iç ve dıĢ paydaĢların görüĢleri ve ilgili 

alanın özellikleri dikkate alınmıĢtır. 
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Program yeterliliklerini belirlerken kısas aldığımız parametreler: 

 

1. Programın eğitim amacının ve hedeflerin belirlenmesi. 

2. Program yeterliliklerinin açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olması. 

3. Program yeterliliklerinin alan yeterliliklerine dayalı olarak belirlenmesi. 

4. Program yeterliliklerinin bilgi, beceri ve yetkinlik esas alınarak oluĢturulması. 

5. Programa iliĢkin içerik ve yapı oluĢturulması. 

6. Derslerin öğrenme kazanımlarının oluĢturulması. 

7. Öğretme-öğrenme süreçleri ve değerlendirme yöntemleri karĢılaĢtırılması. 

8. Programın çıktılarını karĢılayacağı varsayılan derslerin belirlenmesi. 

9. Dersin iĢ yükünün ve AKTS‟nin belirlenmesi. 

 

Program yeterlilikleri öğrencilerin mezuniyet sırasında neler bildiklerini ve/veya 

yapabildiklerini tanımlar. Eğer öğrenciler bu çıktıları baĢarabiliyorlarsa mezuniyet sonrasında 

eğitsel hedefleri de baĢarabilecekleri beklenir.  

Kurumumuzda hazırlanan programlar öncelikli olarak uygunluk açısından incelenmek 

üzere DıĢ ĠliĢkiler Ofisi‟ne sunulur. Buradan onay alan programlar Üniversitemiz senatosuna 

sunulur.  

Programların eğitim amaçları ve kazanımları Üniversitemizin web sayfasında yer 

almaktadır. Bu Ģekilde kamuoyuna açık bir Ģekilde sunulmaktadır.  

 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 
 

Öğrencinin hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaĢabilmek için dersle ilgili olarak yaptığı 

tüm pratik çalıĢmalar, seminerler, alan çalıĢmaları, bireysel çalıĢmalar, sınavlar baĢka bir 

deyiĢle ders saati içinde ve ders saati dıĢındaki tüm çalıĢmalar iĢ yükü olarak tanımlanır. ĠĢ 

yükü planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir.  

 

Bir dersin iĢ yükünün belirlenmesinde öğrencilerin ders içindeki ve dıĢındaki 

aktivitelere harcadığı süre önemli rol oynar. Ayrıca hedeflenen öğrenme çıktıları, seçilen 

öğrenme-öğretme yöntemi, seçilen ölçme/değerlendirme teknikleri, ders programının yapısı 

ve tutarlılığı, öğrencinin yeteneği ve çabası ve öğrenim süresi gibi faktörlerde iĢ yükünü 

doğrudan etkilemektedir. Herhangi bir dersin kredi miktarının belirlenmesinde bu ölçütlerin 

tamamından yararlanılacağından, haftalık ders saati görece az olan bir dersin kredi değeri 

haftalık ders saati daha çok olan bir dersten daha yüksek olabilir. Dolayısıyla ders yüküyle 

orantılı olarak ders kredileri belirlenirken mümkün olduğunca hassas davranılmaktadır. 

 

ĠĢ yükü hesabı yapılırken aĢağıdaki basamaklar göz önüne alınmıĢtır:  

 

1. Ders öğrenme çıktılarının belirlenmesi 

2. Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaĢabilmek için gerekli öğrenme-öğretme 

aktivitelerinin belirlenmesi 

3. Uygun değerlendirme tekniklerinin seçilmesi 

4. Ders Tanım ve Uygulama Bilgileri formu kullanılarak, bir dersin tahmini iĢ yükü 

hesaplanabilir. Tahminler yapılırken öğrencinin okulda (sınıfta, lab‟da vb.) geçirdiği süreyi, 
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sınavlarda veya değerlendirme tekniği için harcadığı süreyi, verilen ödev, araĢtırma, proje 

gibi etkinlikleri; bu tür etkinlikleri gerçekleĢtirmek için okul içinde ve dıĢında geçirdiği 

süreler dikkate alınmaktadır.  

 

AKTS, öğrenci merkezli, öğrencinin iĢ yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci, iĢ 

gücü sadece ders saatine bağlı olamayıp öğrencinin derslere devam, seminer, bağımsız 

çalıĢma ve sınavlar vb. tüm faaliyetleri için harcadığı zamanı göz önünde bulundurularak 

hesaplanır. 

Hakkari Üniversitesi‟nde Ocak 2009 yılından beri programda yer alan her dersin hem 

yerel hem de AKTS kredisi kullanılıyorken 2013-2014 öğretim yılından itibaren 

Üniversitemizde sadece AKTS kredisi kullanılmaktadır.  

AKTS hesaplaması ECTS User‟s Guide eĢliğinde yapılmaktadır. Buna göre 

Üniversitemizde 1 AKTS=25-30 saatlik iĢ yükü aralığında kabul edilmektedir. Bir yıl 

boyunca tüm derslerden alınan kredilerin toplamının 60 AKTS olması gerekmektedir. 4 yıllık, 

8 dönemlik bölümlerimizi tamamlamak için öğrencinin 240 AKTS‟lik iĢ yüküne sahip 

dersleri en az 2.00 GNO ile tamamlaması gerekmektedir.  

Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları için öğrencilere 

sorumluluklar verilmektedir. (Ödev, araĢtırma konuları ve uygulama ödevleri gibi…)  BaĢarı 

ölçme ve değerlendirme yöntemleri hedeflenen ders öğrenme kazanımlarının ne denli 

gerçekleĢtiğini ölçebilecek Ģekilde tasarlanmaktadır. Doğru, adil ve tutarlı bir değerlendirme 

için öğrencilerimize dilekçe sunmak Ģartıyla itiraz hakkı tanınmaktadır.  

Öğrencinin devamını ve sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin 

oluĢması durumunu kapsayan düzenlemeler üniversitemizin web sayfasında yer alan 

yönetmenlikte mevcuttur. Bu yönetmenlikte devam sınırı ve mazeret sınavı hakkında detaylı 

bilgiye yer verilmektedir. Yönetmenliğe göre mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara 

sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dıĢında baĢka bir sınav için mazeret sınav 

hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden 

haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınavını aynı yarıyıl 

içinde dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce tespit ve ilan edilen gün, yer ve saatte 

kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. 

Özel yaklaĢım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için ilgili 

mevzuat senato tarafından belirlenen ilke ve Ģartlar çerçevesinde yapılır. 

 

Öğrencinin Kabulü ve GeliĢimi, Tanınma ve Sertifikalandırma 
 

Hakkari Üniversitesi lisans veya ön lisans programlarına kabul, Türkiye‟de 

yükseköğretimi düzenleyen kurallara dayanır. Yükseköğrenim hakkı Öğrenci Seçme ve 

YerleĢtirme Merkezi tarafından yılda bir kez ülke çapında düzenlenen „üniversiteye giriĢ 

sınavı‟ ile verilir. Sınava girerek bir yerleĢim hakkı kazanan ve tercihlerini Hakkari 

Üniversitesi yönünde yapanlar fakültelere ve yüksekokullara birinci yıl içinde kayıt 

yaptırabilirler.  

 

Hakkari Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı tarafından ÖSYM‟den aktarılan 

bilgiler doğrultusunda öğrenci numaraları oluĢturulur, öğrenci kayıt evrakları ve kimlikleri 

hazırlanır. Kayıt iĢlemleri Hakkari Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı‟nca yürütülür. 

ÖSYM‟nin belirlediği tarih aralığı içerisinde Üniversitemizce ilan edilen tarihlerde 
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 E-devlet sistemi üzerinden üniversitemize gelmeden ve herhangi bir belgeye gerek 

olmaksızın kayıt yaptırabilecekleri gibi; öğrenciler bizzat kendileri de gelerek kesin kayıt 

iĢlemlerini gerçekleĢtirebilirler. Zorunlu hâllerde noter tarafından düzenlenen vekâletname ile 

tayin edilen vekil aracılığıyla da öğrenci kayıt yaptırabilir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. 

Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder. 

Öğrenciler, her yılın/yarıyılın baĢlangıcında akademik takvimde belirtilen süre içinde 

ders kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders 

kaydını yaptıramayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretlerini bildirmeleri, 

yılın/yarıyılın ilk iki haftası içinde baĢvurmaları ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca 

kabul edilmesi hâlinde beĢ iĢ günü içinde kayıt yaptırmak zorundadırlar. 

Yeni gelen öğrencilerin kuruma uyumlarının sağlanması için Hakkari Üniversitesi‟nde 

her yeni gelen öğrenciye, bölüm ilgili baĢkanları tarafından önerilen ve Fakülte/Yüksekokul 

Kurulu‟nun onayından sonra kesinleĢen bir akademik danıĢmana atanır. Akademik danıĢman, 

eğitim ve öğretim ile ilgili dersler, sınavlar, Üniversite yönetmelikleri veya ilgili diğer 

konularda öğrenciler için bir rehber görevi görür. Öğrenciler mezuniyete kadar bu 

danıĢmanlarının gözetiminde kalırlar. Ancak ders ön koĢulları, danıĢmanın tavsiyeleri, bölüm 

müfredatı ve mezuniyet gereklerine uygun olarak ders seçmek öğrencinin sorumluluğudur. 

Ayrıca öğrenciler için konaklama, finansal destek, sosyal yaĢam, dil dersleri, öğrenim 

hizmetleri, staj ve yemek gibi konularda yardımcı olunmaktadır. Bu Ģekilde yeni gelen 

öğrencilerin kuruma ve çevreye olan uyumu hızlandırılmaktadır.  

BaĢarılı öğrencilerin baĢarıları, yurtdıĢı öğrenim hareketliliğinden faydalanma ve 

mezuniyette Onur Belgesi verilmesi gibi Ģekillerde ödüllendirilmektedir.  

Öğrencilere yönelik akademik danıĢmanlık hizmetleri kısmen etkin bir Ģekilde 

sunulmaktadır. Öğrencilerin mezuniyetten sonra neler yapabileceğine, hangi sınavlarla hangi 

kurumlarda çalıĢabileceğine, lisansüstü eğitim için neler yapılması gerektiği, yurtdıĢı ve 

yurtiçi öğrenci hareketliliklerinden nasıl faydalanılacağı konularında seminerler 

verilmektedir. 

Öğrenci hareketliliğini teĢvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi 

konularda gerekli düzenlemeler Üniversitemizin dıĢ iliĢkiler ofisi tarafından belirlenmiĢtir. 

Diploma denkliği YÖK‟ün yurtdıĢı yükseköğretim diplomaları tanıma denkliği yönetmenliği 

çerçevesinde hazırlanmıĢtır. 

Öğretim programında (müfredat) yer alan tüm derslerin kapsam ve içeriğini ana hatları 

ile belirten bir tanımı vardır; bu ders tanımları, kredileri, ön koĢulları Üniversite Kataloğunda 

yer almaktadır. Mesleki geliĢmeler ve eğitim amaçlarında meydana gelen değiĢiklikler 

gerektirdikçe yenilenir. Ayrıca ders bazında öğrenci iĢ yükleri, öğretme-öğrenme stratejileri, 

dersteki performansı değerlendirme, nota çevirme ilkeleri, yöntemleri standart bir formatta 

bölüm web sayfasında bulunur. Dersin kazandırdığı öğrenme kazanımlarının tek bir fiil ile 

ifade edilmesine ve ölçülebilir olmasına dikkat edilmiĢtir. Öğrenme kazanımları, program 

çıktılarının kazandırılmasına hizmet etmek üzere düzenlenmiĢtir. 

 

Eğitim-Öğretim Kadrosu 
 

Akademik personel açısından ülkemiz üniversiteleri incelendiğinde, üniversitelerin 

geliĢmiĢlik durumlarına, bulundukları coğrafi bölgelere ve disiplinlere göre ciddi farklılıkların 

olduğu görülmektedir. Bununla beraber araĢtırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini sorunsuz 

yürütebilmek için yeteri kadar öğretim elemanı, öğretim üyesi (profesör, doçent ve yardımcı 
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doçent), öğretim görevlisi, uzman ve araĢtırma görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak 

öğretim üyesi yetiĢtirme programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans ve doktora eğitimini 

tamamlamak üzere görevlendirilen akademik personelimiz, eğitim süreçlerinin bitiminde 

Üniversitemize geri döndüklerinde bu ihtiyacın azalacağı düĢünülmektedir. 

Eğitim-öğretim kadrosunun iĢe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler, 

Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarının ihtiyaçları ve akabinde YÖK‟ün belirlemiĢ 

olduğu sınav ve atama kriterleri doğrultusunda gerçekleĢmektedir. Öncelikli olan fakülte ve 

yüksekokulların ihtiyaçları doğrultusuna açılan kadrolara baĢvuru Ģartları Üniversitemiz 

sayfasında ve YÖK‟ün web sayfasındaki akademik kadro ilanları kısmında yayınlanır. 

BaĢvuru evrakları eksiksiz olan ve gerekli yeterlilikleri sağlayan kiĢiler ALES, diploma notu 

ve yabancı dil notuna göre sıralamaya konulur. Ġlk ona giren kiĢiler mülakat sınavına çağrılır. 

Mülakat sınavı sonucunda alınan notlar doğrultusunda atanmaya hak kazanan kiĢiler 

Üniversitenin sayfasında yayınlanır. 

Kuruma dıĢarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri 

YÖK‟ün yurtiçinde ve yurtdıĢında görevlendirmelerde uyulacak esaslara iliĢkin yönetmeliğe 

göre yapılmaktadır. Üniversitemizde 2547 sayılı Kanunun 34. maddesine gore Ġlahiyat 

Fakültesinde 2 Yrd. Doç. ve 3 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.  

Eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüĢmesi DıĢ ĠliĢkiler 

Ofisimiz tarafından kontrol edilmektedir. Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki geliĢimlerini 

sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileĢtirmek için Üniversitemizde çeĢitli konularda 

seminer, kurslar ve etkinlikler düzenlenmektedir. 

Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesine ve ödüllendirilmesine 

yönelik olarak kurumumuzda eğitsel değerlendirme formları mevcuttur. Doldurulan bu 

formların incelenmesi sonucunda bir değerlendirilmeye varılmaktadır. 

Kurumumuzda mevcut olan ve daha sonra ki süreçlerde katılacak olan akademisyenler 

için çalıĢma Ģartlarını ve sosyal yaĢam Ģartlarını iyileĢtirerek, akademisyenlerin çalıĢma 

performansı artırmak ve bu doğrultuda eğitim-öğretim hedeflerimizi yerine getirmek ve 

sürdürülebilirliği sağlamak amaçlanmaktadır. 

 

 

Öğrenme Kaynakları, EriĢilebilirlik ve Destekler 
 

Kurumumuz, eğitim-öğretimin etkinliğini arttırmak amacıyla mevcut binalarını öğrenme 

ortamlarına yeterli ve uygun donanıma sahip olacak Ģekilde tasarlamıĢtır. Sınıfların fiziksel 

yapısı tasarlanırken sınıfın büyüklüğü, ısı, ıĢık, renk ve görünüm, gürültü, temizlik ve 

yerleĢim düzeni gibi parametreler göz önünde bulundurulmuĢtur. Ayrıca sınıflarımızın 

hepsinde görsel öğretiyi desteklemek amacıyla projeksiyon cihazları yerleĢtirilmiĢtir. 

Öğrencilerin mesleki geliĢim ve kariyer planlamasına yönelik olarak seminerler ve 

eğitimler verilmektedir. Bu konuda uzman kiĢiler davet edilmektedir. Ayrıca bu konularda 

danıĢmanlık hizmeti kurumumuzca verilmektedir. 

Öğrencilerin staj ve iĢyeri eğitimi gibi kurum dıĢı deneyim edinmelerini gerektiren 

programlar için kurum dıĢı destek bileĢenleri öğretim elemanlarımız tarafından 

sağlanmaktadır. Üniversitemizce uygun görülen ve anlaĢılan yerlerde öğrencilerimize staj ve 

iĢyeri eğitimi olanağı sunulmaktadır. 

 

Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sadece 
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öğrencilerin danıĢmanları tarafından kısmen verilmektedir. Bu konularda profesyonel bir 

destek Ģimdilik verilmemektedir. 

Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapı olarak Ģimdilik yurt, yemekhane ve 

bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Ancak üniversitemizin kampüsü tamamlandığında spor 

tesisleri ve teknolojik donanımlı çalıĢma alanları da öğrencilerimizin hizmetine sunulmuĢ 

olacaktır. Öğrencilerin geliĢimine yönelik olarak bölgenin hassasiyetinden dolayı çok fazla 

sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleĢtirilememektedir. Bu konuyla ilgili ancak farklı 

konularda seminerler ve eğitimler düzenlenmektedir. Sportif anlamda ise öğrencilerimiz için 

doğa yürüyüĢü, rafting, kayak, futbol ve basketbol gibi alanlarda aktiviteler 

gerçekleĢtirilmektedir. Kurum, özel yaklaĢım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası 

öğrenciler gibi) yeterli ve kolay ulaĢılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini 

sağlamaktadır. 

 

Programların Sürekli Ġzlenmesi ve Güncellenmesi 
 

Ġç paydaĢlar (öğrenciler ve çalıĢanlar) ile dıĢ paydaĢların (iĢverenler, mezunlar vb.) 

sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi adına 

kurumumuzca yılda bir kaç kez toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda iç ve dıĢ 

paydaĢ temsilcilerinin düĢünceleri dinlenerek program gözden geçirilir ve değerlendirilir. Bu 

değerlendirme sonuçlarına göre programın gerçekleĢmesinde ve geleceğe yönelik hedeflerde 

yer yer değiĢikliklere ve iyileĢtirmelere gidilmektedir. Programların eğitim amaçlarına iliĢkin 

hedeflerine ulaĢıp ulaĢmadığı, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verip vermediği 

yapılan değerlendirme anketleriyle izlenmekte ve bu anketlerin değerlendirilmesi ile istatiksel 

olarak da ölçülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Ç. AraĢtırma ve GeliĢtirme 

 
AraĢtırma Stratejisi ve Hedefleri 

 
Hakkari Üniversitesi‟nin araĢtırma stratejisi ve hedefleri, kurumun içinde bulunduğu 

bölgenin fiziki, sosyokültürel ve ekonomik yapısının yanı sıra kurumun fiziki yapısı, idari ve 

akademik personelin sayısı göz önünde bulundurularak yapılmıĢtır.  
Hakkari, kalkınma anlamında Türkiye geneline göre en son sıralarda yer almaktadır. 

Bununla beraber Ġlimiz sanayi, sınır ticareti ve hayvancılık alanlarında önemli bir aĢamayı 

kattetmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda Üniversitemiz, Ġlin önceliklerini dikkate alarak 

sorumluluk bilinci içinde üzerine düĢen görevi en iyi Ģekilde gerçekleĢtirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu kapsamda, kalifiye eleman yetiĢtirme, bilgi ve teknolojik geliĢmeleri 

yayma ve bilimsel yayın yapma Üniversitemizin temel hedefleri arasında yer almaktadır. 

Laboratuvar hizmetleri, toplumu bilgilendirme, danıĢmanlık, sosyal projeler ve sosyal 

etkinlikler, Üniversitemizin baĢlıca hizmetleri arasında yer almaktadır. 
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Stratejiler ve hedefler fen bilimleri, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanında 

akademik olarak ilerlemeyi, bu alanlarda bilim dünyasına katkıda bulunmayı ve içinde 

bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına uygun çalıĢmalar yapmayı öngörmektedir. Bu bağlamda 

öncelikli hedef bu çalıĢmaların yapılması için fiziki alt yapının tamamlanmasıdır. 

Üniversitemizin kampüs inĢaatı çalıĢmaları halen devam etmekte olup kısa bir süre içerisinde 

bitirilmesi planlanmıĢtır. Fiziki altyapının tamamlanmasıyla belirlenen bölümlerde öğrenci 

alınacak, temel bilimler laboratuvarlar kurulacak ve enstitüler aktif hale getirilecektir. Ayrıca 

var olan lisans ve ön lisans programlarında ki öğrencileri en donanımlı Ģekilde mezun etmek 

için Ģartlar iyileĢtirilecek, bu programlardaki öğrencilerin Erasmus+, Mevlana ve Farabi gibi 

programlardan mümkün olduğunca faydalanması sağlanacaktır. Tüm bunların sonucunda her 

yönüyle donanımlı bireyler mezun edilerek bu bireyler toplumun faydasına sunulacaktır ve 

yapılan akademik çalıĢmalarla gerek içinde bulunduğumuz bölgenin geliĢmesine gerekse ülke 

menfaatlerine katkı sağlayacak bilgiler üretilecektir. Bu hedeflerin belirlenen doğrultularda 

ilerleyip ilerlemediği yıl içinde yapılan birkaç toplantıda masaya yatırılmaktadır. Bu 

toplantılarda belirlenen ilerleme sürecinin tam olarak neresinde olduğumuz negatif ve pozitif 

yönleriyle değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda geçmiĢe dönük iyileĢtirmeler 

yapılmasına dair kararlar alınırken ileri dönük yapılacaklar hususunda da kararlar alınır.  
Kurumumuzun araĢtırma stratejisi tek bir araĢtırma alanına yönelik olarak değil bütünsel 

ve çok boyutlu olarak ele alınmıĢtır.  Kurumumuz gerek fen bilimleri temel alanlı araĢtırmalar 

olsun gerekse sosyal, eğitim ve sağlık bilimleri temel alanlı araĢtırmalar olsun hepsine 

fazlasıyla önem vermektedir. Bu araĢtırmaları üniversitemizin bilimsel araĢtırmalar projesi 

birimine sunulan projelerle maddi açıdan desteklemektedir. Fen bilimleri temel alanlı 

araĢtırmalar için merkezi laboratuvar kurulması planlanmaktadır ve bu laboratuvara akademik 

personelimizin istekleri ve yapacakları çalıĢmalar doğrultusunda cihazlar alınacaktır. 

Halihazırda mevcut olan laboratuvarlarda ise iyileĢtirme ve cihaz alım çalıĢmaları devam 

etmektedir. Yüksek maliyetli cihazlar Üniversitemizin ARGE bütçesinden karĢılanırken 

düĢük maliyetli cihaz, teçhizat ve sarf malzeme alımları ise bilimsel araĢtırma projeleri 

bütçesinden karĢılanmaktadır. Kurumumuzun temel alanlı ve uygulama alanlı araĢtırmalara 

her yönüyle pozitif bir bakıĢ açısına sahiptir. 

Kurumumuz araĢtırma faaliyetlerinin alt yapısını ve var olanlarla iĢleyiĢini yürütürken 

eğitim-öğretim ve içinde bulunduğu topluma hizmet anlamında çalıĢmalarına da devam 

etmektedir. Yapılacak olan akademik çalıĢmaların bir kısmı bölgenin ihtiyaçlarını 

karĢılayacak Ģekilde tasarlanmaktadır. Örneğin bölgeye kurulacak olan bir güneĢ paneli tarlası 

Ģehrin elektrik enerjisi sorununun bir kısmını ortadan kaldıracaktır. Birimlerimizce yapılan 

seminer ve konferanslar katılımcıları çeĢitli konularda bilgilendirmektedir. 

Kurumumuzda mevcut olan bir araĢtırma ve uygulama merkezi bulunmamaktadır. Fakat 

fiziki alt yapının tamamlanmasıyla bir araĢtırma ve uygulama merkezi kurulması 

planlanmaktadır. 

Kurumumuz araĢtırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araĢtırma 

faaliyetlerini desteklemektedir. Kurumlar arası çalıĢmalar için gidiĢ-geliĢlerde izinler 

verilmektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği destekli bir projede yurtiçi ve yurtdıĢından 

üniversitelerle ortaklık kurulup araĢtırma merkezli bir proje sunulmuĢtur. Bunun yanı sıra 

akademik personelimiz yurt içindeki diğer kurumlarla TÜBĠTAK projesi kapsamı altında 

ortak çalıĢmalarını yürütmektedir. 

Uluslararası iĢbirliğinin yanı sıra kurum içindeki disiplinler arası çalıĢmalarda 

desteklenmektedir. Merkezi laboratuvar açma çabası bunun en büyük göstergesidir. Bu 

platform altında farklı disiplindeki arkadaĢlar ortaklaĢa çalıĢmalarını rahatlıkla 
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yürütebilecektir. 

Henüz kampüs alt yapısını tamamlamıĢ olan kurumumuz yerel/bölgesel/ulusal araĢtırma 

stratejilerine paralel araĢtırma stratejileri geliĢtirmiĢtir. Yapılan stratejide ulusal kalkınmaya 

katkı ve bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Üniversitemizde bölgesel ve ulusal anlamda katkı sağlayacak bölümler açılmıĢ ve açılmaya 

devam edecektir. Bölümler açılırken bölgenin ihtiyaçları göz ardı edilmemektedir. Bölgeye 

katkıda bulunacak tüm araĢtırmalara kurum tarafından mümkün olduğunca maddi ve manevi 

destekler verilmektedir. AraĢtırmacılar bu sayede rahat bir Ģekilde çalıĢmalarını yapmaya 

teĢvik edilmektedir. 

Kurumumuzda yüksek lisans ve doktora programları olamadığı için enstitüler tarafından 

bir etik komisyonu kurulmamıĢtır. Dolayısıyla intihali önlemeye yönelik özel yazılımlarımız 

Ģimdilik mevcut değildir. 

Akademisyenlerimiz tarafından yapılan proje raporu yayın veya patent gibi fikri çıktılar 

rektörlüğümüzce ödüllendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin web sayfasında 

akademisyenlerimizin araĢtırmalarında literatür taraması yapmaları için e-kaynaklar bölümü 

bulunmaktadır. 

Üniversitemizde ön lisans ve lisans programları mevcutken yüksek lisans ve doktora 

programları mevcut değildir. Lisans ve ön lisans mezunu öğrencilerimizin mezuniyet sonrası 

takipleri kısmen yapılmaktadır. 

Üniversitemiz araĢtırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki ve 

teknik altyapıya tam anlamıyla sahip değildir. Bu faaliyetler için mali kaynaklar mevcuttur ve 

bu kaynakların kullanımı konusunda bir politikaya sahiptir. Bu hususta öncelik fiziki alt 

yapının tamamlanmasıdır. Daha sonrasında araĢtırma alanlarına yönelik olarak akademik 

personelimizin çalıĢma konuları doğrultusunda cihaz ve teçhizat alımları gerçekleĢecektir. 

Sarf malzeme alımları ise Üniversitemizin bilimsel araĢtırma projeleri yoluyla temin 

edilmektedir. Tüm bu çabalar sonucunda yapılacak olan araĢtırma faaliyetleri sadece mevcut 

olan akademisyenlerin ihtiyacı doğrultusunda değil iler ki süreçlerde üniversitemiz bünyesine 

katılacak olan akademisyenlerinde çalıĢabilecekleri Ģekilde yürütülecektir. Bu Ģekilde 

araĢtırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik bakımından sürdürülebilirliğinin güvence altına 

alınması hedeflenmektedir.  

 

AraĢtırma Kaynakları 

 
Üniversitemiz yeni kurulan bir Üniversite olması ve içinde bulunduğu bölgenin 

hassasiyetinden dolayı fiziki altyapı oluĢturma konusunda gecikmiĢtir. Bu sebeptendir ki 

kampüs oluĢumunu tamamlayamamıĢtır ve binaların çoğu inĢaat aĢamasındadır. Hakkari 

Ġlinin merkezinin değiĢtirecek bazı fakültelerinin Yüksekova‟ ya taĢınacak olması ihtimalinin 

ortaya koymuĢ olduğu belirsizlik bu durumu daha da geciktirmektedir. Üniversitemiz 

bünyesinde mevcut olan binaların fiziki ve teknik altyapısı kısmen yeterlidir. Mali kaynaklar 

ise maalesef diğer ülkelerde araĢtırmaya ayrılan bütçelerin yakınından bile geçmemekte 

olmasına ragmen kısmen yeterlidir. Bu yetersizliklerden dolayı tüm araĢtırma faaliyetlerinin 

gerçekleĢtirilmesi gecikmektedir. Bu da stratejik planlarımızı mali kaynaklar doğrultusunda 

daha geniĢ bir zaman dilimine yaymamıza sebep olmaktadır. 

Kurum içi kaynakların araĢtırma faaliyetlerine tahsisine iliĢkin kriterler açıktır. 

AraĢtırma faaliyetine iliĢkin kaynaklar Üniversitemizin ARGE bütçesinden karĢılanmaktadır. 

Bu faaliyetler doğrultusunda yapılan harcamalar ihale yoluyla gerçekleĢmektedir. Bu ihaleler 
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oldukça Ģeffaf bir Ģekilde yapılmaktadır. AraĢtırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine 

yönelik önceliklerde temel araĢtırma, deneysel geliĢtirme, çıktı, performans, uygulamalı 

araĢtırma ve kurumlar arası ve uluslararası ortaklıklar gibi parametreler yer almaktadır. 

 

Stratejik plan hazırlık çalıĢmalarının en baĢından itibaren tüm paydaĢların katılımının 

sağlanması esas alınarak kurum içi paydaĢlara anket çalıĢması yapılmıĢ ve kurum dıĢı 

paydaĢlar ile de Stratejik Planlama Alt Komisyonu (SPAK) olarak birebir görüĢülmüĢtür. 

Bunun haricinde, her bölüm baĢkanı 5 yıllık fikir ve görüĢlerini belirten bir çalıĢma yapmıĢ ve 

SPAK‟a sunmuĢtur. Sonuç olarak amaçlardan birinci, ikinci ve üçüncü düzeyde etkilenen 

kesimler ve amaçlara ulaĢılmasında katkı sağlayacak kesimler paydaĢ olarak belirlenmiĢtir. 

Bu paydaĢlar “Kurum Ġçi PaydaĢlar” ve “Kurum DıĢı PaydaĢlar” olarak iki grupta 

sunulmuĢtur. Kurum içi paydaĢlar Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar 

Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi. Meslek Yüksekokulları: 

Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek 

Yüksekokulu, Enstitüler: Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksekokullar: 

Yabancı Diller Yüksekokulu, Akademik Personel, Basın ve Halkla iliĢkiler Koordinatörlüğü, 

Farabi DeğiĢim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi, Erasmus DeğiĢim Programı Kurum 

Koordinasyon Ofisi, Genel Sekreterlik, Hukuk MüĢavirliği, Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı, Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, 

Personel Daire BaĢkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı, Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı, Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı, Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, Döner 

Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü, Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü, Ġdari Personel, Destek Personeli 

olarak belirlenirken kurum dıĢı paydaĢlar ise Öğrenciler, Öğrenci Velileri, Yüksek Öğretim 

Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kamu Ġhale Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Diğer Bakanlıklar, 

Yasama ve Yargı Organları, Kalkınma Bakanlığı (Devlet Planlama TeĢkilatı), Bankalar, 

Diğer Üniversiteler, Ġkili AnlaĢmalarımız Olan Üniversiteler, Ulusal Ajans, AB Yerel Ġdare 

Proje Ortaklığı, ĠĢveren Dernekleri, AraĢtırma Merkezleri, TUBĠTAK, TÜBA, SERKA, 

KOSGEB, DAKA, Meslek Odaları, Ulusal ve Uluslararası ġirketler, Hakkari Valiliği, 

Hakkari Belediyesi ve Ġlgili Belediyeler, Mezunlar, Yazılı ve Görsel Basın KuruluĢları, 

Sendikalar, Sivil Toplum Örgütleri olarak belirlenmiĢtir. PaydaĢların faaliyet ve hizmetlerden 

etkilenme ve etkileme dereceleri anket, gözlem ve görüĢme yöntemi kullanılarak 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca faaliyet alanlarına göre neden paydaĢ oldukları 

belirlenmiĢtir. PaydaĢlarımızdan akademik ve idari personelimizle toplantılar yapılarak 

hizmetler, faaliyetler ve geleceğimizle ilgili hedefler tartıĢılmıĢ ve oluĢan görüĢler Stratejik 

Plan‟a yansıtılmıĢtır. Ayrıca her dönem yapılan öğrenci memnuniyet anketleri de sürece katkı 

sağlamıĢtır. 
Kurumumuz, öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar olmak üzere iki farklı mali kaynağa 

sahiptir. Bu iki kaynağın genel ekonomik dengeler, kurumun yapısına ve ihtiyaçlarına göre, 

kaynak israfına neden olmayacak biçimde optimum dengede tutulması önemlidir. Stratejik 

hedeflerin gerçekleĢtirilebilmesi, mali kaynak kullanımı ile yakından ilgilidir. Stratejik 

amaçlara ulaĢmanın etkinliği ise büyük oranda mali kaynakların uygun koĢullarda sağlanması 

ve kullanılmasına bağlıdır. Toplumsal kaynakların eğitim hizmetlerine tahsis edildiği önemli 

kurumlardan birisi olan üniversitelerde, mali kaynakların uygun biçimde kullanılması 

gerekmektedir. Ülkemizin en geri kalmıĢ bölgesi olan TRA2 ekonomik kalkınma bölgesinde 

kurulmuĢ olan Üniversitemizin, diğer üniversiteler ile benzer rollerinin yanı sıra, özellikle 

bölgenin kalkınması, bölgede mevcut toplumsal ve sosyo-ekonomik dengelerinin muhafaza 

edilmesi yönünde baĢrol oynama zorunluluğu da bulunmaktadır. Bu öz görevler ve 
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Üniversitemizin yeni kurulmuĢ olduğu gerçeği göz önüne alınarak genel bütçeden 

Üniversitemize daha fazla katkı sağlanması beklenmektedir.  

 

 

 

 

AraĢtırma Kadrosu 
 

Kurumuza atanan akademik personel YÖK tarafından belirlenen yasa gereğince Ģeffaf 

bir Ģekilde atanmaktadır. Ġhtiyaç duyulan alanlarda açılmıĢ öğretim elemanı kadrolarına 

baĢvuracak olan adayların YÖK‟ün belirlemiĢ olduğu yeterlilikleri sahip olması 

gerekmektedir. Bu yeterliliklere sahip olan adaylar arasından ilk ona giren kiĢiler arasında 

yapılan mülakat sınavı sonucunda en yüksek puanı olan kiĢi atanmaya hak kazanır. Öğretim 

üyesi alımlarında ise adaylar yapmıĢ olduğu çalıĢmalara dair dosyalarını gönderir. Bu 

dosyalar belirlenen komisyonlar tarafından incelenir. Adaylar Üniversitemiz tarafından 

yapılan yabancı dil sınavı sonuçlarına ve dosyalarının değerlendirme sonuçlarına göre 

atanmaya hak kazanırlar. Kadroya alınan araĢtırma görevlileri Üniversitemiz bünyesinde 

yüksek lisans ve doktora programları olamadığından dolayı öğretim elemanı yetiĢtirme 

programı kapsamında ilgili programlara sahip üniversitelere görevlendirilirler. Eğitim 

süreçlerini tamamlayan akademisyenlerimiz hizmet vermek için geri dönmektedir. 

AraĢtırma kadrosunun yetkinliğinin ve baĢarısının en büyük ölçütü ortaya koydukları 

bilimsel çalıĢmalardır. Yaptıkları bilimsel çalıĢmaların sayısı ve niteliği araĢtırmacının 

etkililiği hakkında fazlasıyla bilgi vermektedir. 

AraĢtırma kadrosunun yetkinliğinin geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi için akademik 

personelimize bir çok konuda destek verilmektedir. Yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim verme veya 

alma imkanı, bilimsel çalıĢmalara maddi destek, kurum içi eğitimler ve e-kaynaklar bunlardan 

bazılarıdır. 

Atama veya yükseltme süreçlerinde adayın akademik performansı göz önünde 

bulundurulmaktadır. Yazılan makale, kitap, proje, patent, bildiri ve poster gibi bilimsel 

faaliyetlerden atamaya ve yükseltmeye iliĢkin puanın alınması gerekmektedir. 

Akademik kadronun araĢtırma bileĢeni kapsamında hedeflerine ulaĢmasını güvence 

altına almak ve nicelik ve nitelik bakımından sürdürülebilirliği sağlamak için akademik 

çalıĢmalara olan maddi desteğin artırılması ve yapılan çalıĢmaların ödüllendirilmesi 

planlanmaktadır. Ayrıca akademik personelin çalıĢabileceği fiziki altyapının iyileĢtirilmesi ve 

sosyal yaĢam alanlarının yapılması planlanmaktadır. 

 

 

AraĢtırma Performansının Ġzlenmesi ve ĠyileĢtirilmesi 
 
Üniversitemizin asli görevlerinden biri bilimsel araĢtırma ve yayınlar yapmaktır. Bu 

nedenle bilimsel araĢtırmaların geliĢtirilmesi için üniversitenin diğer görevlerinden farklı 

Ģekilde örgütlenmesi ve yönetilmesi daha yararlı olacaktır. Bilimsel araĢtırmaların 

geliĢtirilmesinde bir diğer önemli unsur da iç ve dıĢ değerlendirme sistemlerinin kurulması ve 

kaynakların dağıtımında nesnel değerlendirmelere olanak tanıyacak performans ölçütlerinin 

oluĢturulmasıdır. Bu kapsamda Üniversitemizde araĢtırma yönetiminin kurumsallaĢmasını 
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sağlamak amacıyla 2009 yılı içinde “Hakkari Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi” kurulmuĢtur. Bu birim Hakkari Üniversitesi kaynaklı, kaliteli araĢtırma ve yayınların 

sayısını artırmak için çalıĢmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Üniversitemizin öğretim 

üyelerinin bilimsel araĢtırma ve proje yapmaları, üst yönetim tarafından özellikle teĢvik 

edilmektedir. Bu destek ve teĢvikler sonucu yapılan proje çalıĢmalarının yakın gelecekte 

olumlu sonuç vermesi beklenmektedir. Ayrıca Üniversitemizin araĢtırma performansı verilere 

dayalı ve periyodik olarak ölçülmektedir ve değerlendirilmektedir. AĢağıdaki tabloda 

Üniversitemizde 2016 yılında gerçekleĢtirilen projeler ve ayrılan ödenekler bulunmaktadır. 
 

Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı 

PROJELER 

2016 

Önceki 

Yıldan 

Devreden 

Proje 

Yıl Ġçinde 

Eklenen Proje 
Toplam 

Yıl Ġçinde 

Tamamlanan 

Proje 

Toplam Ödenek 

YTL 

DPT - - - - - 

TÜBĠTAK - - - - - 

A.B. 1 0 1 0 106.314,03 TL 

 

BĠLĠMSEL 

ARAġTIRMA 

PROJELERĠ 

6 5 11 5 200.000,00 TL 

DĠĞER - - - - - 

TOPLAM 7 5 12 5 306.314.03 L 

  

AraĢtırma performansının değerlendirilmesinde yapılan bilimsel çalıĢmaların bölge, ülke 

ve dünya ekonomisine katkıları ve yapılan araĢtırma faaliyetlerinin Üniversitemizin araĢtırma 

hedefleriyle uyum içinde olup olmadığı göz önünde bulundurulmaktadır. Yapılan 

araĢtırmaların kalitesini belirlemek Üniversitemizde kurulan „Kalite Yönetimi Sistemi Birimi‟ 

tarafından yapılmaktadır. Kurumumuzun araĢtırma performansının kurumun belirlediği 

hedeflere ulaĢıp ulaĢmadığı belli periyotlarda incelenmektedir (http://kysk.hu.edu.tr/). Bu 

bağlamda araĢtırmacılar, belirlenen hedeflere ulaĢılması konusunda desteklenmektedir ve 

daha özverili çalıĢmaya teĢvik edilmektedir. Bu bağlamda Üniversitemiz genç, dinamik ve 

yetenekli bir akademik kadroya sahip olduğundan ve bilimsel araĢtırmaya isteklilik 

bakımından kendini Ģanslı görmektedir. 

 

D. Yönetim Sistemi 
 

Yönetim ve Ġdari Birimlerin Yapısı 

 

Üniversitemiz hiyerarĢik yapı itibari ile „Dikey Organizasyon Modeli‟ ile 

yönetilmektedir. Dikey Organizasyon Modeli emir-komuta zincirinin en net Ģekilde 

gözlendiği organizasyon modelidir. Tam anlamı ile hiyerarĢik bir yapıdır ve bu modelin en 

belirgin iki niteliği vardır: 
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 Her iĢ gören bir yöneticiden emir alır ve her yönetici sadece kendisine bağlı personele 

emir verir. 

 Yetki iliĢkisi en üst yönetimden en alt basamağa kadar emir-komuta 

kanalından gerçekleĢir. 

 

Dikey Organizasyon Modelinin Olumlu Yönleri 

 

 Her çalıĢanın emir aldığı sadece bir yönetici olduğundan farklı yönlerden gelebilecek 

emirlerle ezilmez. 

 Yönetici sayısı az olduğundan yönetim giderleri çok fazla değildir. 

 Yöneticiler denetim altında tuttukları alanda yardım almadan çalıĢtıkları için 

yeteneklerini arttırma olanakları fazladır. 

 Karar alma mekanizması çok hızlı bir Ģekilde ilerlemektedir.  

 Alt kademede çalıĢanlar için dahi anlaĢılması çok kolay bir modeldir. 

 

Dikey Organizasyon Modelinin Olumsuz Yönleri 

 

 Merkezcil yapı büyüme ile birlikte artacağından yöneticilerin görevleri çok kapsamlı 

olacak ve böyle çok yetenek sahibi yöneticileri bulmak güçleĢecektir. 

 Her yönetici birden fazla iĢi bilmek zorunda olduğu için uzmanlaĢma derecesi 

azalacaktır. 
 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla yapılan yasal düzenlemeler 

kamu idarelerine bazı yükümlülükler getirmiĢtir. Kaynakların etkin, ekonomik, verimli 

kullanılması kapsamında yönetime güç katan yasal düzenlemelerden biri de etkin iĢleyen iç 

kontrol sisteminin kurulmasıdır. 

Üniversitemiz Ġç Kontrol Sisteminin belirtilen standartlara göre oluĢturulması için 

çalıĢmalara baĢlamıĢtır. Bu sürece ana faaliyetler bazında bakarsak; 5018 sayılı kanunun 60. 

maddesinde verilen görev sorumluluğunun bilinciyle Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı‟nda iki Ģube müdürü ve bir mali hizmetler uzmanından oluĢan iç kontrol 

standartları çekirdek çalıĢma grubu oluĢturulmuĢtur. Ġç kontrol ile ilgili olarak ön mali 

kontrol, faaliyet raporu, performans programı, yatırım izleme ve değerlendirme raporu, 

kurumsal mali durum ve beklentiler raporu oluĢturulmaktadır. Üniversitemiz Ġç Kontrol Üst 

Kurulu kurulacak olup „Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu Usul ve Esasları‟ 

belirlenecektir. Söz konusu standartlar diğer birimleri de içine katacak Ģekilde çalıĢmalara 

devam edilmektedir. Hakkari TeĢkilat ġeması aĢağıdaki gibidir:  
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Kaynakların Yönetimi 

 
Üniversitemizde yeni personelin seçiminde ve iĢe baĢlamasında Rektörlük yetkilidir. 

Personel seçiminde, pozisyonların tanımlamaları (iĢin gerektirdiği özellikler, görev tanımı, 

gerekli eğitim seviyesi, deneyimler) ölçüt olarak kullanılır. Üniversitemiz bünyesinde 

gerçekleĢtirilen faaliyetlerin yeterli niteliklere sahip olan personel tarafından yapılmasını 

güvence altına almak için çalıĢanların eğitim ihtiyaçları takip edilmekte gerekli durumlarda iç 

yazıĢmayla çalıĢanların eğitim ihtiyaçları alınıp değerlendirilmektedir. 
Ġnsan Kaynakları Yönetimi; örgütte çalıĢan kiĢilerin istihdamı, geliĢimi ve refahı için 

geliĢtirilmiĢ stratejik, bütünleĢik ve uyumlu bir yaklaĢımdır. Ġnsan kaynakları yönetimi, 

Üniversitemizin insan kaynakları uygulamalarına iliĢkin kuralları içerir. Ġnsan kaynakları 

yönetimi ile kurumun stratejik hedeflerinin gerçekleĢtirilmesi doğrultusunda tutarlı ve adil bir 

yapı oluĢturularak personelimizin verimliliğini, iĢ tatminini ve motivasyonlarını arttırılması, 

örgütsel bağlılığı yüksek ve kendini geliĢtiren bireyler olmaları amaçlanmaktayız. 

 
Ġnsan kaynakları yönetimi olarak temel ilkelerimiz Ģunlardır: 

 
1. Yönetim anlayıĢı içerisinde çok yönlü iletiĢimi uygulamak 

2. Örgütsel bağlılığı artırmak ve kurum içi iletiĢimi güçlendirmek amacıyla çalıĢanların 

motivasyonunu artıracak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemek 

3. Kurumun orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasını yaparak kurumun misyon 

ve vizyonu doğrultusunda, doğru kiĢinin doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak 

sistemi kurmak ve geliĢtirmek 

4. ÇalıĢanların eğitim ihtiyaç analizi ve fırsat eĢitliği doğrultusunda eğitim 

planlamalarını yapmak ve bireysel kariyer planlarının gerçekleĢtirilmesi için 

geliĢimlerine katkı sağlamak 

5. Ġdari Personel Ödül Yönergesi doğrultusunda personelin görevi içerisinde terfi 

edebilmesine imkan sağlamak 

6. ĠĢ sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedeceği 

bir iĢ ortamı oluĢturmak.  

Ġnsan Kaynakları olarak temel amacımız; insanlar aracılığı ile kurumumuzun baĢarıya 

ulaĢmasını sağlamaktır. 

 

Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığı Hizmetiçi ġube Müdürlüğü tarafından Ġdari ve 

Destek hizmetleri sunan birimlerdeki personellere „Hizmetiçi Eğitim Programı‟ uygulanır. 

Personellerimize adaylık süresi içinde Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Ģeklinde 

eğitimler verilir. Ayrıca Üniversitemizde görevli personelin günün koĢullarına uygun olarak 

yetiĢmelerini, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranıĢlara sahip olmalarını sağlamak, 

verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları amacıyla hizmet içi eğitimler 

uygulanır. Bunların yanında Personel Daire BaĢkanlığı, diğer daire baĢkanlıkları ile iĢbirliği 

yaparak en geç Mayıs ayı sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim programlarını 

hazırlar. Bu programlar Haziran ayında Eğitim Kurulu'nda görüĢüldükten sonra Rektörün 

onayı ile kesinleĢerek uygulamaya konulur. Yıllık eğitim programları Rektörün onayından 

sonra eğitim çalıĢmalarının baĢlamasından en az 1 (bir) ay önce bütün birimlere duyurulur. 

Eğitim programlarında hizmet içi eğitimin konusu, süresi, yeri, yöntemi, eğitim görevlileri ve 

gerekli diğer hususlar belirtilir. Hazırlanan programlar dahilinde bu eğitimler verilir. 
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Üniversitemizde personel istihdamı, kurumlar arası nakil, KPSS yerleĢtirmesi ve 

Ģehit/gazi yakını yerleĢtirmesi ile olmakta ve personel eğitim durumu ile bilgi, beceri 

seviyesine göre birimlerde görevlendirilmektedir. Bu görevlendirilen personel birimimizde 

öncelikle tecrübeli ve bilgili bir personel yanına yerleĢtirilerek bilgi paylaĢımı sağlanmakta 

daha sonra kurum içi ve kurum dıĢı eğitimlere katılımı sağlanarak üstlendikleri görevlerle 

ilgili liyakatlerinin oluĢmasına çalıĢılmaktadır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 12‟nci maddesine göre 

merkezi yönetim bütçesi içinde özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden olan devlet 

üniversiteleri; belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu 

gelirlerden harcama yapma yetkisi olan, kuruluĢ ve çalıĢma esasları özel kanunla (2547 sayılı 

Kanun) düzenlenen ve baĢka bir ad altında bütçe oluĢturamayan idarelerdir. Bütçe 

harcamalarının nitelikleri ve etkileri farklı olduğundan bütçenin etkin bir mali araç olarak 

kullanılabilmesi için harcamaların temel ölçütlere göre performans esaslı olarak harcanmakta 

ve kontrol edilmektedir.  

Bu bağlamda 2016 mali yılı kesinleĢen bütçe ödeneği 51.606.000,00 TL olarak 

belirlenmiĢ olup bunun 15.000.000,00 TL sermaye, 36.606.000,00 TL cari giderlerdir. Mali 

yıl içinde yapılan eklemeler ile birlikte toplam ödenek 54.997.279,00 TL‟dir. Bu ödeneğin 

22.192.158TL personel giderleri, 2.665.516 TL Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 

Giderleri, 8.230.481 TL Mal ve Hizmet Alımları Giderleri, 3.702.770 TL Sermaye Giderleri 

olarak harcanmıĢtır. 2016 mali yılı bütçe ödeneğinin gerçekleĢme oranı % 68,15‟tir. 

AĢağıdaki tabloda bütçe uygulama sonuçları, temel mali tablolar ve mali denetim sonuçlarına 

yer verilmiĢtir. (http://strateji.hu.edu.tr/1905-2016-yili-idari-faaliyet-raporu-detay.html) 

 

KODU ÖDENEK TÜRÜ 

2016 

KBÖ 
TOPLAM 

ÖDENEK 

YIL SONU 

HARCAMA 

01 PERSONEL GĠDERLERĠ 23.732.000 23.851.000 22.192.158 

02 
SOSYAL GÜVENLĠ KURUMLARINA 

DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 
2.772.000 2.827.000 2.665.516 

03 MAL VE HĠZMET ALIMI GĠDERLERĠ 9.256.000 11.949.279 8.230.481 

04 FAĠZ GĠDERLERĠ    

05 CARĠ TRANSFERLER 846.000 846.000 690.754 

06 SERMAYE GĠDERLERĠ 15.000.000 15.524.000 3.702.770 

07 SERMAYE TRANSFERLERĠ    

08 BORÇ VERME    

09 YEDEK ÖDENEKLER    
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GENEL TOPLAM 51.606.000 54.997.279 37.481.680 

 

Üniversitemiz yeni kurulan ve geliĢen bir yapıda olduğu için ihtiyaçlar çok fazla 

olmakta, bu ihtiyaçların rasyonel olarak karĢılanması çalıĢılmakta ve asli ihtiyaçların bir an 

evvel karĢılanmasına çalıĢılmaktadır. Bu itibarla gerek yeni edinilen taĢınır ve taĢınmazlar 

gerekse de var olan taĢınır ve taĢınmazların maksimum fayda sağlayacak, atıl durumda 

kalmadan kullanım ve ekonomik ömrü dolmadan kullanılmasına çalıĢılmakta ve böylece bu 

kaynaklar yönetilmeye çalıĢılmaktadır. 

 

Ġç Denetim  

 
Üniversitemizin mali ve mali olmayan süreçler ile her türlü faaliyetleri, 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 63‟üncü maddesi uyarınca Ġç Denetim Birim 

BaĢkanlığı tarafından denetime tabidir. Üniversitemizde henüz Ġç Denetçi ataması yapılmamıĢ 

olması nedeniyle „Ġç Denetim Birimi‟ oluĢturulamamıĢtır. Bu nedenle iç denetim 

yapılamamaktadır. Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığımız kurulması durumunda birim baĢkanlığı 

tarafından düzenlenecek denetim raporları neticesinde, tespit edilen bulgular ve ilgili 

birimlerin cevabı raporlarına dayanılarak eylem planı hazırlanacak ve olumsuzlukların 

giderilmesine çalıĢılacak ve sürekli bir izleme süreci yürütülecektir. 

(http://strateji.hu.edu.tr/1905-2016-yili-idari-faaliyet-raporu-detay.html) 

 

Bilgi Yönetim Sistemi 

 

 Proliz yazılım tarafından destek hizmeti sunulan Öğrenci bilgi sistemi üzerinden 

öğrencilerimiz ve akademik personelimize eğitim-öğretim ile ilgili süreçleri takip 

edebilmeleri için bir kullanıcı adı ve Ģifresi verilmiĢtir. Her birimde bir öğrenci 

iĢleri sorumlusu ve her bölümde bir bölüm baĢkanı yetkisi bu sistem tarafından 

verilmektedir. Öğrenciler bu sistem üzerinden ders müfredatlarına, transkriptlerine, 

aldıkları derslere ve sınav notlarına ulaĢabilmekte ve derse giren öğretim elemanları 

ile yazılı olarak iletiĢime geçebilmektedir. Öğrenci bu süreçte Türkiye‟nin her 

yerinde ders kaydını yapıp danıĢmanına ulaĢabilmektedir. Ayrıca danıĢman ve 

öğrencilerle yapılan birebir görüĢmelerde de öğrenciler sorunlarını, görüĢ ve 

önerilerini iletebilmektedir. Proliz yazılım üzerinden akademik personel not giriĢi 

yapabilmekte, öğrencilerin ders not durumunu görebilmekte ve öğrenciye her türlü 

duyuru ve ders notunu gönderebilmektedir. Birim öğrenci sorumluları ve bölüm 

baĢkanları ders müfredatı tanımlama, ders açma, duyuru yayınlama gibi bir çok 

iĢlemi bu sistem üzerinden yapabilmektedir. 

 

 BaĢkanlık bünyesinde her ay rutin olarak personel ile toplantılar düzenlenmektedir. 

Bu toplantılarda her personel birimi ile ilgili görüĢ ve öneriler sunmakta ve sorun 

yaĢadıkları konuları dile getirmektedir. Ayrıca e-mail, resmi yazı ve telefonlar 

aracılığı ile her türlü idari ve teknik destek tüm birimlere verilmektedir. 
 

 

 

http://strateji.hu.edu.tr/1905-2016-yili-idari-faaliyet-raporu-detay.html
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Kullanılan bilgi yönetim sistemi, 

 

 Öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrencinin Nüfus bilgileri, adres ve iletiĢim bilgileri, 

daha önce mezun olduğu okul bilgisi, ÖSYM Sonuç bilgileri, diploma bilgileri, 

baĢvuru iĢlemleri, ön kayıt ve kesin kayıt bilgileri, mezun olan öğrenci bilgileri, ders 

müfredat iĢlemlerine, öğrenci mevzuatı ile ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeleri 

kapsamaktadır. Ayrıca öğrenci memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek üzere bilgi 

yönetim sistemi üzerinden anketler yapılmakta ve sonuçları değerlendirilmektedir. 

 Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizliklerin açıklığa kavuĢturulması amacı ile 

bilim ve teknolojinin geliĢmesi için yeni teknik bilgi edinme, 

 Yeni yöntemlerle yeni ürünler, malzemeler, sarf malzemeleri, cihazları, donanım, 

prosedür ve sistemlerin geliĢtirilmesi ve tasarım ve çizim çalıĢmaları yoluyla yeni 

teknikler ve prototipler üretilmesi, 

 Yeni ve özgün tasarımları dayalı yazılım faaliyetleri, 

 Yeni ürünler, yöntemler, süreçler ve prosedürler araĢtırmak ve geliĢtirmek, 

 Bir ürünün kalitesini, standardını ve performansını artırırken, maliyetini azaltacak 

yeni teknikler ve teknolojiler araĢtırmak. 

 Mezunlara yönelik olarak bilgi sistemi üzerinden ulaĢabilecek mezun portalı 

bulunmaktadır. Bu portala giriĢ yapıp bilgilerini dolduran öğrenciler ile ilgili mezun 

olan öğrencilerin çalıĢıp çalıĢmadığı çalıĢanların hangi sektörde çalıĢtığı ile ilgili 

bilgilere ulaĢılabilmektedir. 

 Ġç kalite tetkikleri, kalite sisteminin uygunluğunu, dokümantasyon ve uygulamanın 

etkinliğini tetkik etmek amacıyla yılda en az iki kez yapılır. Plan dıĢı yapılacak 

tetkikler yıllık iç tetkik planı revize edilerek en az 15 gün önceden ilgili birimlere 

bildirilir.  

 Yönetim Temsilcisi yıllık olarak Ġç Tetkik Planı‟nı Ocak ayında yapar. 

 Ġç Tetkik Planını Rektöre onaylattıktan sonra ilgili birimlere ve tetkikçilere ġubat ayı 

içerisinde bildirir. 

 Tetkik görevlisi ilgili bölümün dokümanlarını ihtiyaç duyması halinde Yönetim 

Temsilcisinden temin eder. 

 Tetkik görevlisi dokümanları, KYS standardını, yasal Ģartları ve kurumun belirlemiĢ 

olduğu baĢka Ģartları esas alarak tetkik akıĢını belirler ve tetkiki yönetir. 

 Yıllık Ġç Tetkik planında planlanan tetkik tarihi ile gerçekleĢen tarih arasında farklılık 

olursa Yönetim Temsilcisi gerçekleĢen tarihi bölümüne gerçekleĢen tarihi yazar.  

 Yönetim temsilcisi, tetkikçiler tarafından sunulan tetkik raporlarını inceler. Ayrıca baĢ 

tetkikçiler tarafından diğer tetkikçilerin davranıĢları ve tetkikin uygulamasında 

herhangi bir uygunsuzluk olduğunu bildirilirse, tetkikçilerin performansı ile ilgili 

birim sorumlularıyla görüĢerek değerlendirme yapar.  

 Kalite Yönetim Temsilcisi ve diğer tüm birimler YÖK Üst KuruluĢları ve YÖK 

Saklama Süreli Standart Dosya Planında ve Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü ArĢiv 

Yönetmeliğine göre kayıtlarını kontrol ederek, birimde saklama süresi dolan evrakları 

tutanak tutup ArĢiv Evrak Ġstem ve iade Formu   ile ArĢiv Birimine iletirler. 

 Genel arĢivde saklama süresi dolan kayıtlar için YÖK Üst KuruluĢları ve YÖK 

Saklama Süreli Standart Dosya Planında ve Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü ArĢiv 

Yönetmeliği ile belirtilen hususlar dikkate alınarak ArĢiv Ġmha Formu‟na 

kaydedilerek imha edilir. Klasör içindeki her bir dosyanın kapak içinde dosya içerik 

formuna dosya ya da klasör içerisindeki her bir yazının tarihi ve no‟su yazılarak 
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doldurulur. 

 Üniversitemizde kullanılan Bilgi ve Teknolojik kaynaklar aĢağıda tablo halinde 

verilmiĢtir. 

 

S.No Kullanılan Birim Programın Adı Kullanım Amacı 

1. 
Kütüphane ve 

Dökümantasyon D.BĢk. 

Kütüphane Otomasyon  
Kitap ĠĢlemleri 

2. Personel Daire BĢk. 
Personel Otomasyon  

Personel ĠĢlemleri 

3. Bilgi ĠĢlem D.BĢk. Web Server Web sitesi 

4. Bilgi ĠĢlemDaire    

BaĢkanlığı 

DNS Server 
Domain Name 

System 

5. Bilgi ĠĢlem D.BĢk. Akıllı GeçiĢ Sistemi GiriĢ ÇıkıĢ Kontrolü 

6. 
 Bilgi ĠĢlem D.BĢk. 

Ldap Kullanıcı adı ve Ģifre 

barındırır 

7. 
Hukuk MuĢavirliği Mevzuat Ġçtihat Programı   

programı 

Mevzuat ve Ġçtihat için 

kullanılır 

8. Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Öğrenci Otomasyonu 
Öğrenci iĢlemleri 

 

9. Yapı ĠĢleri ve Teknik 

Daire BĢk. 

 

HakediĢ Otomasyonu 
Hak EdiĢlerin Doğru 

Hesaplanması ve Takibi 

10. EBYS  Elektıronik BelgeYönetim   

Sistemi (Veri Tabanı) 

Elektronik YazıĢmalar 

 

Kurum DıĢından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi 

 
Kurum dıĢından alınan idari ve destek hizmetlerinin tedarik sürecine iliĢkin kriterler 

aĢağıdaki maddelere göre güvence altına alınmaktadır: 

 

a. 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

b. Hizmet Alımları Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

c. Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

d. Devlet Ġhale Kanununda belirlenmiĢ, anılan kanun ve yönetmelik maddeleri uyarınca 

tedarik edilecek hizmetlerle ilgili tedarik sürecinde gerekli teknik ve idari Ģartnameler 

hazırlanarak bu kriterler belirlenir. 

 

Kurum dıĢından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği aĢağıdaki 

maddelere göre güvence altına alınmaktadır. 

 

a) 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

b) 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmesi 

c) Hizmet ĠĢleri Muayene Kabul Yönetmeliği uyarınca baĢkanlığımızca kurulan kontrol 
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teĢkilatı ve muayene kabul komisyonu üyelerinin takip ve kontrolü ile Hizmet ĠĢleri 

Genel ġartnamesinde ve hizmet alım sürecinde hazırlanan ihale dokümanını oluĢturan 

idari Ģartname, teknik Ģartname ve temin edilecek destek hizmetini sunan yüklenici 

firma ile birimimiz arasında imzalanan sözleĢmede yer alan hükümler hizmet sürecini 

kapsayan döneme ait teminatlar 
 

Kamuoyunu Bilgilendirme 
 

Üniversitemiz, paydaĢlarımızdan gelen bilgiler, memnuniyet ifadeleri, Ģikâyetler, 

beklenti ve taleplerin tam ve doğru olarak alınabilmesi için paydaĢlarımız ile etkin iletiĢim 

metotları kullanılır. MüĢteri Ģikâyetleri ve anketleri, müĢterilerimizin hizmetlerdeki 

memnuniyetini ölçmede en etkin göstergedir. Ayrıca müĢterilerimizin ihtiyaç duyduğu yeni 

hizmetlerin tespit edilmesi ve iyileĢtirmenin yapılması için geri besleme bilgileridir. 

Üniversitemiz paydaĢlarımızla iletiĢim için etkin düzenlemeler yapmakta ve 

uygulamaktadır. 

 

Bunlar: 

 

 MüĢteri Memnuniyeti Anketi    

 Birebir ya da telefon görüĢmesi 

 E-mail ve web sitemiz 

 MüĢteri toplantıları            

 Eğitim, seminer, konferans organizasyonları   

 MüĢteri ziyaretleri 

 YazıĢmalar 

 AfiĢler, panolar, broĢürler, bültenler        

 Duyurular, ilanlar 

 
Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği 

 
Üst yönetimimiz, tanımlanan kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliĢtirilmesi, 

etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması konusunda taahhütlerini ve sorumluluğunun 

gereklerini yerine getirmek için aĢağıdaki uygulamaları yerine getirmektedir 

 

Hakkari Üniversitesi Üst Yönetimi; 

 

Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliği, 

 

Kalite politikası ve kalite amaçlarının oluĢturulduğu ve bunların kuruluĢun stratejik 

istikameti (Ģartları ve yapılacak faaliyetleri)  ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına 

alınması, 

 

Kalite yönetim sistemi Ģartlarının, kuruluĢun iĢ prosesleri ile entegre olduğunun güvence 

altına alınması, 

 

a. Proses yaklaĢımı ve risk temelli düĢünmenin kullanımının teĢvik edilmesi, 
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b. Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması, 

c. Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistem Ģartlarına uygunluğun öneminin 

paylaĢılması, 

d. Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaĢmasının güvence altına 

alınması, 

e. Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kiĢilerin, iĢe alınması, 

yönlendirilmesi ve desteklenmesi, 

f. ĠyileĢtirmenin teĢvik edilmesi, 

g. Diğer ilgili yöneticilerin kendi sorumluluk alanlarındaki uygulamaları destekleyerek 

standardın istemiĢ olduğu taahhütleri yapmıĢ olduğu faaliyetler ile kanıtlar. 

 
Sonuç ve Değerlendirme 

 
Kurumun güçlü yönleri ile iyileĢmeye açık yönleri Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, 

AraĢtırma-GeliĢtirme ve Yönetim Sistemi baĢlıkları altında yukarıda özet olarak 

sunulmuĢtur.Bu kapsamda SWOT analiz tekniği kullanılarak kurumumuz hakkında güçlü 

(Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönler, iç ve dıĢ çevreden kaynaklanan fırsatlar 

(Opportunities) ve tehditler (Threats) saptanmıĢtır. Üniversitemiz daha önce bir dıĢ 

değerlendirme sürecinden geçmemiĢ olup Ekim 2016 tarihinde TSE tarafından yapılması 

planlanan dıĢ değerlendirme süreci Ekim 2017 tarihine revize edilmiĢtir. 

 

SWOT ANALĠZĠ 
 

Güçlü Yönler 

Yönetsel        

 Genç, dinamik ve yetenekli bir yönetsel kadroya sahip olunması 

 Katılımcı, Ģeffaf ve paylaĢımcı yönetim anlayıĢı 

 Yenilikçi yönetimsel yaklaĢım 

 Yönetimin performans değerlendirmesine açık olması 

 Ġdari, Akademik personel ve öğrencilere yönelik değerlendirme anketlerinin periyodik olarak 

yapılması 

 Kalite yönetim sistemi çalıĢmaları kapsamında üniversitemiz TSE ile protokol imzalanması 

 Üniversitemizde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulanması 

Akademik   

 Bilimsel araĢtırma etkinliklerindeki isteklilik  

 Üniversiteye ait akademik yayınların arttırılması 

 Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi‟nin faaliyetlerini sürdürmesi 

 BAP ile bilimsel kapsamda oluĢturulan  iĢbirliği     

 Yönetimin, bilimsel etkinliklere (toplantı, konferans, seminer vb.) katılımı desteklemesinin 

yeterliliği 

Ġnsan Kaynakları  
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 Hizmet içi eğitimin yeterliliği ve ulusal kurumlar tarafından sağlanan eğitimler 

 Yönetimle idari personel arasında açık ve anlaĢılır bir iletiĢimin olması 

 Akademik personel ile uyumlu bir çalıĢma ortamının varlığı 

Fiziki Alt Yapı ve ÇalıĢma Ortamı  

 Üniversitenin web hizmetlerinin yeterliliği 

 Veri iĢleme otomasyonunun (öğrenci iĢleri, mali iĢler, kütüphane vb.) uyumlu hale getirilme 

yeterliliği 

 Bina, sınıf ve diğer ortak kullanım alanlarının verimli kullanılması 

Üniversite-Çevre ĠliĢkileri ve Ġtibar  

 Üniversitenin sosyal paydaĢlarla (halk, kamu kurumları, özel sektör vb.) etkileĢim ve 

iletiĢimin yeterliliği 

 Sosyal etkinliklerin (kültürel, sportif, sanatsal vb.) varlığı 

 YaĢam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilmesi, bölgenin ihtiyacı olan kalifiye elemanların 

yetiĢtirilmesi  

 Avrupa Birliği akreditasyon çalıĢmalarının uygulanması 

 DAKA projeleri ile toplumsal çalıĢmalara kaynak sağlanabilmesi 

Zayıf Yönler 

Yönetsel  

 Öğrenci temsilciliği sisteminin istenen düzeyde aktif çalıĢmaması 

 Öğrencilerden yeterince öneri alınamaması ve öğrenci önerilerinin yeterince 

değerlendirilememesi 

 Ġdari birimlerde çalıĢan personellerin yeterli bilgi, deneyim ve tecrübeye sahip olmaması, 

mevcut kalifiye elemanlarında Hakkarinin sosyo-ekonomik konumundan dolayı baĢka 

Ģehirlere gitmesi 

 Akademik personelin coğrafi Ģartlardan dolayı Hakkâri Ġlini tercih etmemesi 

 Üniversitede yeteri kadar öğretim üyesinin bulunmaması 

 Üniversite tanıtımının yetersiz olması 

Akademik 

 Akademik danıĢmanlık hizmetlerinin yetersiz olması 

 Ders yükü fazlalığının ve idari görevlerin bilimsel çalıĢmaları olumsuz yönde etkilemesi 

 Üniversitemizdeki ulusal ve uluslararası düzeyde değiĢim programlarına katılımın yetersiz 

olması 

Fiziki Alt Yapı ve ÇalıĢma Ortamı  

 YerleĢke alanının henüz hazır olmaması 

 Fiziki alt yapı imkânların yetersiz olması 

 KreĢ, anaokulu vb. sosyal olanakların olmaması 
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 Engelliler için fiziki alt yapının yetersiz olması 

 Atölye, laboratuvar ve donanımın yetersiz olması 

 Kütüphane fiziki ortamının yetersiz olması 

 Akademik ve Ġdari personel için çalıĢma ortamı ve lojman imkânlarının yetersiz olması 

Ġnsan Kaynakları 

 Yeteri kadar kalifiye personelin olmaması 

 Lisansüstü programlar aktif olmaması sebebi ile kuruma alınan araĢtırma görevlilerinin baĢka 

üniversitelere görevlendirilmesi  

Mali Kaynaklar 

 AraĢtırma faaliyetlerine yeterince kaynak ayrılamaması 

 Yurtiçi ve yurtdıĢı bilimsel etkinliklere katılımda yeterli desteğin sağlanamaması 

 Uluslararası dergilerde makale yayımlama konusunda öğretim elemanlarına yeteri kadar 

destek verilememesi 

 Teknolojik geliĢmelerin takibinde mali kaynak sorununun olması 

 Döner sermaye iĢletme olanaklarının yetersizliği 

Sosyal Etkinlikler  

 Öğrenci kulüplerinin ve topluluklarının çalıĢmalarının yetersiz olması 

 Ġlimizdeki sosyal aktivite alanlarının yetersiz olması 

Fırsatlar 

 Sınır bölgesinde olmamız nedeniyle komĢu ülkelerle eğitim ve araĢtırma bazında ortaklıkların 

kurulmasının kolay olması 

 Merkezi AraĢtırma ve Uygulama Laboratuvarı‟nın kısa süre içerisinde faaliyete geçecek 

olması  

 Hakkâri‟nin zengin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra doğal yapısı ile de önemli bir konuma 

sahip olması 

 Öğretim üyelerinin bölgede görmüĢ olduğu ilgi  

  KOSGEB, TUBĠTAK, DAKA gibi proje veren aktörlerin varlığı 

Tehditler 

 Ġlimizin coğrafi konumundan dolayı ulaĢım olanaklarının zor olması  

 Son yıllarda artan terör olayları  

 Ġlin dinamikleri gereği sosyal ve barınma imkânlarındaki yetersizlikler 

 Üniversite-sanayi iĢbirliğinin yetersiz olması ve iĢ dünyasından danıĢmanlık ve projeler için 

yeterli destek ve talebin olmaması 

 

 

 


