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TANIMLAR 

Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir 

ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir. 

Genelge 1: Stratejik plan hazırlık çalışmalarını başlatan, yönlendirme kurulu üyelerinin 

isimlerini içeren ve rektör tarafından yayımlanan genelgedir. 

Genelge 2: Hazırlık programı ile stratejik planlama ekip üyelerinin isimlerini içeren ve rektör 

tarafından yayımlanan genelgedir. 

Harcama Birimi: Ödenek gönderme belgesi ile kendisine ödenek gönderilen fakülte, enstitü, 

yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve bölümlerden oluşan 

akademik birimler ile üst yönetim, genel sekreterlik ve daire başkanlıkları gibi idari birimlerdir. 

Hazırlık Programı: Stratejik planlama ekibi tarafından oluşturulan ve stratejik plan hazırlık 

dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren programdır. 

Hedef Kartı: Amaç ve hedef ifadeleri ile performans göstergelerini, gösterge değerlerini, 

sorumlu ve işbirliği yapılacak birimleri, riskleri, stratejileri, maliyetleri, tespitler ve ihtiyaçları 

içeren karttır. 

İzleme Raporu: Performans göstergelerine ilişkin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinin 

izlenmesine imkân veren ve her yıl Temmuz ayının sonuna kadar hazırlanan rapordur. 

İzleme ve Değerlendirme Raporu: İzleme tabloları ile değerlendirme sorularının cevaplarını 

içeren ve her yıl Şubat ayının sonuna kadar hazırlanan rapordur.  

Performans Göstergesi: Stratejik planda hedeflerin ölçülebilirliğini miktar ve zaman 

boyutuyla ifade eden araçlardır. 

Strateji Geliştirme Birimi: Üniversitelerde strateji geliştirme daire başkanlıklarını ifade eder. 

Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu: Stratejik plan dönemi sonunda hazırlanan izleme ve 

değerlendirme raporudur. 

Üst Politika Belgeleri: Kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program, orta vadeli 

mali plan ve yıllık program ile üniversiteyi ilgilendiren ulusal, bölgesel ve sektörel stratejilerdir. 

Yönlendirme Kurulu: Rektörün ya da bir yardımcısının başkanlığında üniversite yönetim 

kurulu üyeleri ile genel sekreter ve genel sekreterlik bünyesinde yer alan en az iki daire 

başkanından oluşan kuruldur. 
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Yüksekokul: Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nu ifade eder. 

Öğretim Elemanı: Yüksekokul’da görevli bütün akademik personeli ifade eder.
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1. GİRİŞ 

1.1. Üniversitelerde Stratejik Planlamanın Önemi 

Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği 

bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, idari, mali ve bilimsel açıdan özerk üniversite 

modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine ulaşılması için 

üniversitelerin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri önem arz etmektedir.  

Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde üniversitelerde uygulanmakta 

olan stratejik planlara dayalı stratejik yönetim süreci; üniversitelerin orta ve uzun vadede 

odaklanmak istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali 

disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, bu kaynakların etkin 

kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme 

sorumluluğunun geliştirilmesine temel teşkil etmektedir. 

Üniversiteler diğer kamu idarelerinden farklı olarak bir sektörü oluşturur. Aynı hizmeti sunan 

birden fazla aktör (üniversite) varsa, aralarında bir farklılaşma çabası da kaçınılmaz olacaktır. 

Ancak bu farklılaşma, özel sektör işletmeleri gibi kâr etme amacı güden doğrudan rekabetçi 

stratejiler yerine üstünlük sağlama veya tercih edilme mücadelesinde başvurulan dolaylı 

yaklaşımlar şeklinde olmaktadır. Bu özellik, bir yandan kamu idareleri tarafından kullanılan 

geleneksel planlama yaklaşımlarını, diğer yandan özel sektör işletmeleri tarafından geliştirilen 

rekabet stratejisi ve kıyaslama yaklaşımlarını yükseköğretim sektörüne özgü bir şekilde birlikte 

ele almayı gerektirmektedir. 

Gelecek dönemde üniversiteler arasında farklılaşma eğiliminin kapsam ve derinliğinin 

artmasına yol açacak temel nedenler şöyle sıralanabilir: 

▪ Üniversite sayısında artışın devam etmesi 

▪ Yükseköğretim sektöründe çeşitliliğin artması 

▪ Üniversitelerin uluslararasılaşma eğiliminin artması 

▪ Üniversitelerin maddi kaynak ihtiyacının artması 

▪ Üniversitelerin yerel, bölgesel ve ulusal rekabet gücü elde etme veya kalkınma aracı 

olarak değerlendirilmesi 

▪ Ticari mantığın öne çıktığı üçüncü kuşak üniversitelerin ortaya çıkması. 
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Bu farklılaşma üniversitelerin belirli alanlarda ihtisaslaşmasını zorunlu kılmaktadır. 

Üniversitelerin rekabetçi bir ortamda yer almaları; idari, mali ve bilimsel özerkliğe sahip 

olmaları stratejik planların üniversiteye özgü bir yaklaşımla geliştirilmesini gerektirmektedir.  

1.2. Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberinin Amacı ve Kapsamı 

Kalkınma Bakanlığı tarafından kamu idarelerine stratejik planlama sürecinde yol göstermek 

amacıyla 2003 yılında Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlanmış ve 2006 

yılında Kılavuzun ikinci sürümü uygulamaya konulmuştur. İkinci sürümden elde edilen 

deneyimler çerçevesinde, odağına merkezi kamu idarelerini alarak geliştirilen Kılavuz, 2016 

yılında üçüncü sürüm olarak yayımlanmıştır. 

Stratejik planlama konusunda elde edilen deneyimler ve kamu idareleri arasındaki farklılıklar 

göz önünde bulundurularak kamu idareleri için Kılavuz; üniversiteler, belediyeler ve kamu 

iktisadi teşebbüsleri için ise ayrı ayrı rehberler hazırlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan 

Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi (Rehber), üniversitelere stratejik plan hazırlık ve 

uygulama ile izleme ve değerlendirme aşamalarında aşağıdaki konularda yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır: 

▪ Stratejik planların, stratejik yönetimin diğer temel bileşenleriyle bağlantısının daha 

güçlü kurulmasını sağlamak 

▪ Kaynakların kullanımı ile amaç ve hedeflerin önceliklendirilmesinde etkinliği artırmak 

▪ Performans değerlendirmesinin daha iyi yapılarak kanıta dayalı karar alınmasını 

sağlamak 

▪ Daha kaliteli bir raporlama yapılmasına temel oluşturularak kamu yönetiminde şeffaflık 

ve hesap verebilirlik anlayışının yerleşmesine katkı sağlamak. 

Rehberde “stratejik yönetim döngüsü” bütünüyle kapsanmaktadır. Planlama sürecinin 

planlanmasıyla başlayan bu döngü neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz, gitmek istenilen yere 

nasıl ulaşabiliriz, başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz sorularının cevaplarından 

oluşmaktadır. Stratejik yönetim yaklaşımının temel adımları Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

Şekil 1: Stratejik Yönetim Süreci 

▪ Planın sahiplenilmesi 

▪ Planlama sürecinin organizasyonu 

▪ İhtiyaçların tespiti 

▪ Zaman planı 

▪ Hazırlık programı 

STRATEJİK PLAN 

HAZIRLIK SÜRECİ 

Planlama sürecinin 

planlanması 

▪ Kurumsal tarihçe 

▪ Uygulanmakta olan stratejik planın 

değerlendirilmesi 

▪ Mevzuat analizi 

▪ Üst politika belgelerinin analizi 

▪ Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin 

belirlenmesi 

▪ Paydaş analizi 

▪ Kuruluş içi analiz 

▪ Akademik faaliyetler analizi 

▪ Yükseköğretim sektörü analizi 

▪ GZFT analizi 

DURUM ANALİZİ Neredeyiz? 

▪ Misyon 

▪ Vizyon 

▪ Temel değerler 

GELECEĞE BAKIŞ 

Nereye ulaşmak istiyoruz? 

▪ Konum tercihi 

▪ Başarı bölgesi tercihi 

▪ Değer sunumu tercihi 

▪ Temel yetkinlik tercihi 

FARKLILAŞMA 

STRATEJİSİ 

▪ Amaçlar 

▪ Hedefler 

▪ Performans göstergeleri 

STRATEJİ GELİŞTİRME 

▪ Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri STRATEJİLER 

Gitmek istediğimiz yere 

nasıl ulaşabiliriz? 

▪ Performans hedefleri 

▪ Performans göstergeleri 

▪ Faaliyetler 

▪ Projeler 

▪ Maliyetlendirme 

▪ Bütçeleme 

PERFORMANS 

PROGRAMI 

▪ İzleme ve değerlendirme planı 

▪ İzleme raporu 

▪ İzleme ve değerlendirme raporu 

▪ Stratejik plan gerçekleşme raporu 

▪ Faaliyet raporu 

▪ İç denetim 

İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME 

Başarımızı nasıl takip eder 

ve değerlendiririz? 

 

Şekil 1’de belirtilen süreç ve aşamalara göre Yüksekokulumuzun 2023-2027 yılları arası 

stratejik planı oluşturulmuştur. 



Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu  8 

3. DURUM ANALİZİ 

Yüksekokulumuzun mevcut durumda nerede olduğu, hangi imkânlara ve araçlara sahip olduğu 

bu bölümde değerlendirilmiştir. 

Durum analizinde aşağıdaki hususlarla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır: 

▪ Kurumsal tarihçe 

▪ Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi 

▪ Mevzuat analizi 

▪ Üst politika belgelerinin analizi 

▪ Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi 

▪ Paydaş analizi 

▪ Kuruluş içi analiz 

▪ Akademik faaliyetler analizi, 

▪ Yükseköğretim sektörü analizi, 

▪ Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi 

3.1. Kurumsal Tarihçe 

Yüksekokulumuz, 2011 yılı itibariyle 2809 sayılı Kanunun 4633 sayılı Değişik Ek 30'uncu 

maddesi uyarınca açılmıştır. Yüksekokulumuzda 2019 yılı itibariyle Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları Bölümü aktif olarak öğrenci almaktadır. Ek olarak Ekoturizm Rehberliği Tezli ve 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmış ve 2019-2020 güz dönemi itibariyle öğrenci alımına 

başlamıştır. Ekoturizm Rehberliği, Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Şırnak Üniversitesi 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile ortak olarak açılan interdisipliner bir yüksek 

lisans programıdır.  

Yüksekokulumuzda açılması planlanan Rekreasyon Yönetimi ve Turizm Rehberliği Bölümü 

için YÖK’e başvurulur yapılmıştır. Ek olarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Tezli 

Yüksek Lisans programının açılması planlanmaktadır. Yüksekokulumuzda 2 (iki) Doç. Dr., 3 

(üç) Dr. Öğr. Üyesi, 1 (bir) öğretim görevlisi, 2 (iki) araştırma görevlisi, 4 (dört) idari, 1 (bir) 

sürekli işçi personelimiz bulunmaktadır. 
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3.2. Önceki Dönem Stratejik Planının Değerlendirmesi: 

Önceki stratejik planda yer alan hedefler kısmi olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak Konaklama 

İşletmeciliği adıyla açılan ve sonradan adı Turizm İşletmeciliği olarak güncellenen bölüm 

öğrenci tercihinin olmaması nedeniyle YÖK tarafından kapatılmış, pasif durumda olan Seyahat 

İşletmeciliği bölümünün ise yeterli öğretim üyesi olmaması nedeniyle YÖK tarafından 

kapatılması uygun görülmüştür. 

3.3. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

Mevzuat analizinin çıktılarından yararlanılarak üniversitenin sunduğu temel ürün ve hizmetler 

belirlenir. Belirlenen ürün ve hizmetler, Tablo 4’te gösterildiği gibi belirli faaliyet alanları 

altında toplulaştırılır. Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, amaç ve hedeflerin 

oluşturulması ve kapsamının tasarlanması açısından yönlendirici bir rol oynar. 

Tablo 1: Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet Listesi 

 

Yüksekokulumuzun faaliyet alanları eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık olarak 

belirlenmiştir. Yüksekokulumuz eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2017 – 2018 eğitim-öğretim 

yılı ile Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde hizmet vermeye başlamıştır. 2019 – 2020 eğitim-

öğretim dönemi itibariyle Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Ekoturizm Rehberliği 

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile hizmet vermeye devam etmektedir. Bunun dışında 

araştırma faaliyetleri yüksekokulda bulunan akademisyenler tarafından yerine getirilmektedir. 

FAALİYET ALANI ÜRÜN/HİZMETLER 

A- Eğitim-öğretim 1-Yabancı dil hazırlık programı 

2-Lisansüstü eğitim programı 

3-Sertifika eğitimleri 

4-Uzmanlık sonrası eğitim 

B- Araştırma 1-Katılımlı araştırma projeleri 

2-Sanayi işbirliği destek projeleri 

3- Araştırma programları 

4-Bilimsel araştırmalar(makale, konferans, kitap) 

C-Danışmanlık 1-Toplumsal destek 

2-Bilimsel destek 
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Aynı zamanda ihtiyaç duyulan alanlarda ihtiyacı olan kurum veya kişilere bilimsel destek 

verilmektedir.  

3.4. Paydaş Analizi 

Yüksekokul olarak iç ve dış paydaş analizi yapılmış ve aşağıdaki tabloda özet halinde 

belirtilmiştir. Yüksekokul olarak gerçekleştirmek istediğimiz amaç ve hedefleri; kişi, kurum ve 

gruplarla işbirlikleri yaparak, daha iyi ve daha kısa zamanda gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda 

kurulacak işbirlikleri ile yüksekokulumuzun toplumsal fayda gerçekleştirme misyonunu yerine 

getirmekteyiz. 

Paydaşların Tespiti 

Paydaşlar Çalışanlar Hizmet 

Alanlar 

Temel 

Ortaklar 

Stratejik 

Ortaklar 
Akademik Personel •     

İdari Personel •     

Öğrenci ve aileleri  •    

Kurum emeklileri     

YÖK   •   

Bakanlıklar   •   

Devlet Planlama Teşkilatı   •   

TÜBİTAK    •  
TÜBA    •  
Yerel yönetimler   •   

Sivil Toplum kuruluşları  •   •  
Özel Sektör  •   •  
Devlet kurumları   •   

Lojistik firmaları    •  
Eğitim ve öğretim kurumları   •   

Turizm işletmeleri, Yiyecek 

& İçecek İşletmeleri ve Diğer 

ilgili işletmeler 

 

& İçecek  

 •   •  

Finans ve mali kuruluşlar  •   •  
Medya  •   •  

Yüksekokulumuz tabloda belirtilen iç-dış paydaşlarla üstlendiği misyon ve ulaşmak istediği 

hedeflere adım adım ilerlemektedir. Yüksekokulumuzun önceliği öğrencilerdir. 
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Tablo 2: Paydaş Önceliklendirme Tablosu 

Paydaş Adı İç-Dış Paydaş 

Önem 

Derecesi1 
Etki Derecesi Önceliği 

Akademik Personel İç 5 5 1.öncelik 

İdari Personel İç 5 5 1.öncelik 

Öğrenci ve aileleri İç 5 5 1.öncelik 

Kurum emeklileri Dış 3 2 3.öncelik 

YÖK Dış 5 5 2.öncelik 

Bakanlıklar Dış 4 4 2.öncelik 

Devlet Planlama Teşkilatı Dış 4 4 2.öncelik 

TÜBİTAK Dış 5 4 2.öncelik 

TÜBA Dış 3 2 3.öncelik 

Yerel yönetimler Dış 4 4 2.öncelik 

Sivil Toplum kuruluşları Dış 4 2 2.öncelik 

Özel Sektör Dış 4 2 3.öncelik 

Lojistik firmaları Dış 4 2 3.öncelik 

Eğitim ve öğretim kurumları Dış 4 4 3.öncelik 

Turizm işletmeleri, Yiyecek 

& İçecek İşletmeleri ve 

Diğer ilgili işletmeler 

 

 

 

Dış 4 4 2.öncelik 

Finans ve mali kuruluşlar Dış 4 4 3.öncelik 

Medya Dış 3 3 3.öncelik 

Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi 

Yüksekokulumuzun daha iyi eğitim verebilmesi ve paydaşlarımızla olan ilişkilerin gelişmesi 

için, paydaş görüşlerinin alınması önemlidir. Bu sebeple, iç-dış paydaşlara dönük anket, 

görüşme, toplantı ve arama konferansları gibi yöntemler kullanılacaktır. Ancak şu an için 

yüksekokulumuzun öğrenci almamış olması, öğrencilerin görüşlerini almamıza engeldir. 

Öğrenci alımı gerçekleştiği takdirde, paydaşların görüşleri, yılda en az bir defa olmak üzere 

alınacaktır. Paydaşların olumlu ya da olumsuz düşünceleri alınarak, olumlu uygulamaların 

devam ettirilmesi, olumsuz uygulamaların ise daha iyi olması için önerilerin alınması 

amaçlanmaktadır. Paydaş görüşlerinin alınması, yüksekokul yönetiminin ve yüksekokul 

stratejik birim üyelerinin sorumluluğundadır.  

 

 

 
1 Önem ve Etki dereceleri 1 en küçük, 5 en büyük olmak üzere 1- 5 arası derecelendirme ile yapılmıştır. 
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3.5. Kuruluş İçi Analiz 

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi 

İnsan kaynakları yetkinlik analizi, üniversite personeline ilişkin nicel veriler ile personelin 

sahip olduğu niteliklerin analizinin yapılmasıdır. Yetkinlik, üniversitenin hedefleriyle uyumlu, 

kurumsal ve bireysel performans için kritik olan bilgi, beceri ve tutumların tümünü kapsayan 

davranışlardır. 

Yüksekokulumuz sahip olduğu insan kaynağı (akademik ve idari) ile kısmi olarak yeterli 

durumdadır. Bunun nedeni henüz açılması planlanan Rekreasyon Yönetimi, Turizm Rehberliği 

Bölümü ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Yüksek lisans Programının açılmamış 

olması ve bu programlara öğrenci alımının henüz gerçekleşmemesidir. Ancak bu programların 

açılması ile ileride alınması planlanan akademik ve idari personelle birlikte niceliksel olarak 

yeterli insan kaynağına ulaşılacaktır. Bu bağlamda insan kaynağının niteliksel olarak da 

hedeflenen düzeye ulaşması için “adama göre iş” değil “işe göre adam” temel düşüncesi ile ve 

liyakate dayalı bir insan kaynağı tedarik süreci işletilecektir. Ayrıca yüksekokulumuzun insan 

kaynağının verimli bir şekilde çalışabilmesi için değerlendirme sisteminin kurulması 

gerekmektedir. Bu bağlamda akademik ve idari personel çalışanlarının yaptıkları işlerin 

öğrenciler ve diğer paydaşlar nezdinde nasıl değerlendirildiğini ölçmek için anket ve görüşme 

tekniği ile öğrenci ve diğer paydaşların görüşleri alınacaktır. 

Ayrıca sahip olduğumuz akademik ve idari personelin alanlarında gelişmelerini sağlamak 

amacı ile gerekli kurumlarla işbirliği yaparak ve projeler hazırlayarak gerekli eğitimler 

verilmektedir / verilecektir. 

Kurum Kültürü Analizi 

Yüksekokulumuzun benimsediği yönetim anlayışı özet bir şekilde aşağıda belirtilmiştir. 

Yüksekokulumuzda; 

• Öncelikli olarak, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin mutluluğu 

düşünülmektedir. 

• Çalışanlarımızı güçlendirici ve kararlara katılımlarını sağlayıcı bir yönetim anlayışı 

benimsenmektedir. Çalışanlarımız kararlara katılım konusunda cesaretlendirilirler. 

Karar alma sürecinde, hem iç hem de dış paydaşların önerileri dikkate alınarak 

demokratik bir yönetim anlayışı benimsenmektedir. Paydaşların sunduğu öneriler ve 
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yüksekokulumuzun bağlı olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yönetim 

kurulunun oluru ile kararlar alınır. 

• Çalışanlarına değer veren, onların ihtiyaçlarını gideren ve onlara adaletli bir şekilde 

davranan bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. 

• Çalışanlarımızın, yaşamlarıyla ilgili birçok şeyi samimi bir şekilde paylaştığıbir aile 

ortamı bulunmaktadır. 

• Çalışanlar arasında sosyal ilişkilerin artırılması önemlidir. 

• Merkezi güç ya da otorite ilişkileri bulunmamaktadır. 

• Dikey ve yatay iletişim süreçleri kullanılmaktadır. İletişim sürecinde yazılı ve sözlü 

iletişim araçları kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerle iletişimde görsel ve işitsel iletişim 

araçların da kullanılmasına özen gösterilmektedir. 

• Yeni görüşlerin değerlendirilmesine önem verilir. 

Fiziki Kaynak Analizi 

Yüksekokulumuz binasında yer alan imkânlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Derslik  6 adet 

Bilgisayar Laboratuvarı 1 adet 

İdari personel Odası 3 adet 

Müdür Odası 1 adet 

Müdür Yardımcısı odası 2 adet 

Bölüm Başkanı Odası 4 adet 

Yüksekokul Sekreteri Odası 1 adet 

Toplantı Odası 1 adet 

Sekreter Odası 1 adet 

Arşiv Odası 1 adet 

Öğrenci İşleri Odası 1 adet 

Öğretim Elemanı odası 11 adet 

Kütüphane 1 adet 

Konferans Salonu 1 adet 

Kulüp Odası 2 adet 

Suit Oda 2 adet 

Seyahat Odası 2 adet 

Güvenlik Odası 2 adet 

Danışma Odası 2 adet 

Su Deposu 1 adet 

Isı Merkezi 1 adet 

Kömür Deposu  1 adet 

Çay Ocağı 1 adet 

WC 4 adet 

Evrak Kayıt Odası 1 adet 

Kafeterya / Kantin 1 adet 

Uygulamalı Mutfak  1 adet 
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Depo  2 adet 

Duş Yeri  3 adet 

Banyo  3 adet 

Asansör 4 adet 

Kulis Odası 2 adet 

Işık Ses Odası 1 adet 

Tesisat Odası 1 adet 

Tablo 42 Akademik Personel Hizmet Alanları 

 Sayısı(Adet) Alanı(m2) Kullanan Sayısı (Kişi) 

Çalışma Odası       15  10 

Toplam 15  10 
 

Tablo 43 İdari Personel Hizmet Alanları 

 Sayısı(Adet) Alanı(m2) Kullanan Sayısı 

Çalışma Odası       9  7 

Toplam 9  7 

Tablo 40 Eğitim Alanları Derslikler 

Eğitim Alanı Kapasitesi 

0–50 

Kapasitesi 

51–75 

Kapasitesi 

76–100 

Amfi    

Sınıf 2 2 2 

Bilgisayar Lab.  1  

Diğer  Lab. 1   

Toplam 3 3 2 

 

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi 

Cinsi İdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim Amaçlı 

(Adet) 

Araştırma Amaçlı 

(Adet) 

Projeksiyon  9  

Slayt makinesi    

Masa üstü bilgisayar 9 20 5 

Dizüstü Bilgisayar  2  

Tepegöz    

Episkop    

Barkot Okuyucu    

Baskı makinesi    

Yazıcı 6   
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Cinsi İdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim Amaçlı 

(Adet) 

Araştırma Amaçlı 

(Adet) 

Faks    

Fotoğraf makinesi  1  

Kameralar  1  

Televizyonlar 1   

Tarayıcılar    

Müzik Setleri    

Mikroskoplar    

DVD’ler    

Fotokopi Makinesi  1  

3.6. Akademik Faaliyetler Analizi 

Yüksekokulumuz 2017–2018eğitim-öğretim dönemi itibariyle faaliyetlerini 

gerçekleştirmektedir. Akademisyenlerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalara yönelik analizler 

aşağıda belirtilmiştir. 

YILLARA GÖRE YAYINLAR, BİLİMSEL ETKİNLİKLER VE ÖDÜLLERİN DAĞILIMI 

UNVAN 

YILLAR 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

      

KİTAP     5 3 1 

KİTAP BÖLÜMÜ    2 4 3 10 

MAKALE          

Uluslararası hakemli dergi 1 2 2 4 7 1 13 

Uluslararası hakemsiz dergi          

Ulusal hakemli dergi  2   5 10 4 25 5 

Ulusal hakemsiz dergi          

Atıf sayısı  20 23 10 38 52 44 66 

BİLDİRİ      

Uluslararası Poster Bildiri     4 6 1  1 

Uluslararası Sözlü Bildiri 4   1 3 4 2 2 

Ulusal Poster Bildiri     1 2    

Ulusal Sözlü Bildiri   2 7 5    

ÖDÜLLER      2 adet proje ve bilimsel katkı ödülü 
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2015-2021 yılları arası uluslararası hakemli dergide yayınlanan toplam makale sayısı: 30, ulusal 

hakemli dergide yayınlanan toplam: 51 uluslararası sözlü ve poster bildiri; 28 ve ulusal sözlü 

ve poster bildiri sayısı: 17 olarak belirlenmiştir. 

3.7. GZFT Analizi 

Yüksekokulumuzun sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

Güçlü ve Zayıf Yönler 

Yüksekokulumuzun sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

İç Çevre 

Güçlü yönler Zayıf yönler 

• Genç bir öğretim elemanı kadrosu 

• Eğitim için donanımlı bir bina 

• Modern kampüs 

• Öğrenci başına düşen akademik 

personel sayısının Türkiye 

ortalamasının üzerinde olması 

• Yenilikçi yönetim anlayışı 

• Yeterli akademik personelin olmaması 

• Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinliklerin 

yetersizliği 

 

Fırsatlar ve Tehditler 

Yüksekokulumuzun içinde bulunduğu dış çevresel faktörlerin sunduğu fırsatlar ile tehditler 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 3: GZFT Listesi 

Dış Çevre 

Fırsatlar Tehditler 

• Ortadoğu’ya yakınlık. Irak, Suriye ve İran’a 

olan yakınlığımız sayesinde uluslararası 

anlaşmalar ile bilimsel anlamda bilgi 

paylaşımı sağlanabilir. Yine bu sayede dış 

ülkelerden öğrenci talebi alınarak uluslararası 

bir yüksekokula dönüşebiliriz. 

• Şırnak ilinin gelişmesine katkı 

sağlayabilecek mülki ve yerel 

yöneticilerin vizyon eksiklikleri 

• Şırnak’ın az gelişmiş olması 

• Alt yapı ve üst yapı eksiklikleri 
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• Devlet kurumlarınca içinde bulunduğumuz 

Şırnak iline verilen teşvikler 

• Sınır kapılarına olan yakınlık 

• Şırnak ve çevresinin sahip olduğu çok 

kültürlülük 

• Şırnak ve çevresinin misafirperverliği 

• Turizm sektörünün ülkemizde ve dünyada 

hızlı gelişimi ve geleceğe yönelik olumlu 

beklentiler 

• Şırnak ve çevresinin turizm potansiyeli 

• Şırnak ilinin keşfedilmemiş turistik alanlara ve 

ürünlere sahip olması 

• Eğitime ihtiyaç duyan hizmet işletmeleri 

• Şırnak ilinin yeniden yapılanması 

• Şırnak ve çevresinin olumsuz imaja sahip 

olması 

• Şırnak ve çevresindeki güvenlik olayları 

• İş gücünün niteliksiz olması 

• Şehirde sunulan hizmetlerin pahalılığı 

4. GELECEĞE BAKIŞ 

Yüksekokulumuzun geleceğe yönelik bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

3.1. Misyon 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak misyonumuz; çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir 

eğitim-öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli 

yetiştirmek; turizm alanında bilimsel çalışmalar yaparak bu alandaki bilgi üretimine katkıda 

bulunmak; turizm alanında projeler/faaliyetler geliştirerek Şırnak iline ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ne katma değer yaratacak çalışmalara katkı sunmaktır. 

3.2. Vizyon 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak vizyonumuz; araştırmacı ve yenilikçi eğitim 

anlayışı doğrultusunda paydaşları ile işbirliği yaparak, bilimsel çalışmaları ile akademik 

çevrede saygın, projelerle topluma değer katan ve eğitim-öğretim kalitesi ile öğrenciler 

tarafından tercih edilen bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır. 
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3.3. Temel Değerler 

Yüksekokulumuzda alınan kararlar ve bu kararların uygulanmasında, iç-dış paydaşlarla 

ilişkilerde, sorunların çözümlerinde, iş akış süreçlerinde aşağıdaki temel değerler dikkate 

alınarak hareket edilmektedir.  

❖ Akılcılık ve bilimsel üretkenlik 

❖ Sürekli gelişme (Kaizen Felsefesi) 

❖ İş ahlakı 

❖ Topluma hizmet 

❖ Şeffaflık 

❖ GLOCAL düşünme 

❖ Paydaşlarla işbirliği 

❖ Yenilikçilik 

❖ Canlılara saygı 

❖ Öğrenci odaklılık 

 

Yukarıda belirlenen temel değerlere ast-üst fark etmeksizin bütün yüksekokul çalışanlarının 

uyması noktasında hassasiyet gösterilmektedir. Yukarıdaki değerlerin uygulanması, başta 

yüksekokul yönetimi olmak üzere herkesin sorumluluğundadır. 

5. FARKLILAŞMA STRATEJİSİ 

Yüksekokulumuzun, yakın çevrede bulunan diğer turizm fakülte/yüksekokullarına karşı 

rekabet avantajı sağlaması amacıyla, farklılaşma stratejileri aşağıda belirlenmiştir: 

▪ Konum tercihi: Yüksekokulumuz, kendisini turizm eğitiminde ve bilimsel 

araştırmalarda konumlandırmaktadır. 

▪ Başarı bölgesi tercihi: Mesleki turizm eğitimi verme, turizmin içinde bulunduğu çok 

disiplinli araştırmalar yapma, turizmin iktisadi ve idari bölümler ile entegrasyonunu 

sağlama, Şırnak ili ve çevresindeki turizm potansiyelinden yarar sağlamak amacıyla 

yüksekokulumuzun öncü olması. 

▪ Değer sunumu tercihi: Yüksekokulumuz yenilikçi bir değeri benimsemektedir. Bu 

amaçla, eğitim müfredatında çağa ve turizm sektörüne uygun dersler belirlenecek, 

disiplinler arası yeni alanlar belirlenecek, bölgemizin turizm potansiyelinden 

yararlanarak öncülük yapabileceğimiz Şırnak Turizmi ve Kültürü Araştırma Merkezi 
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kurulacaktır. 

▪ Temel yetkinlik tercihi: Yüksekokulumuz, belirlemiş olduğu konum ve başarı bölgesi 

tercihi ile benimsediği değer sunumunu yakalamak amacıyla, akademik işgücünü 

destekleyici ve teşvik edici bir yönetim anlayışıyla hareket ederek, eğitim-öğretim ve 

bilimsel araştırmalarda uzmanlaşacaktır. 

6. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİN 

BELİRLENMESİ 

6.1. Amaçlar 

Yüksekokulumuzun amaçları, aşağıda belirtilmiştir.  

Amaçlar 

1. Yüksekokul olarak Turizm Rehberliği Lisans Bölümü ve Rekreasyon Lisans Bölümü, 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programlarını açarak öğrenci sayımızı 

artırmak 

2. Akademik ve idari personel sayımızı artırarak onları niteliksel olarak geliştirmek  

3. Bilimsel çalışmaları arttırmak, 

4. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Eko-turizm Rehberliği Yüksek Lisans Programı 

ve açılması planlanan diğer bölümler için kullanılacak teknolojiyi tedarik etmek, 

5. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümündeki uygulama mutfağını geliştirerek pastacılık 

uygulamaları için pastane uygulama alanı oluşturmak, 

6. Uluslararası öğrenci değişimi yapmak, 

7. Öğrencilere staj yerlerini bulmalarında yardımcı olmak, 

8. Mezun olacak öğrencilere iş olanakları sağlamak, 

9. Yüksekokul bünyesinde öğrencilerin bireysel çalışabilmeleri için etüt merkezi oluşturmak, 

10. Şırnak ili ve çevresinin turizm potansiyelini ortaya koymak ve bilinirliliğini arttırmak, 

Gastronomik değerlerini ortaya koyarak yaşatmak,  

11. Öğrenci talepleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirmek, 

12. Şırnak ili ve çevresinde bulunan hizmet işletmelerinin (otel, restoran, seyahat acentesiv.s.) 

hizmet kalitelerini arttırmalarına katkı sunmak, 
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13. Dış paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlemek, 

14. Topluma faydalı bireyler yetiştirmek, 

15. Yüksek lisans programlarının sayısını artırmak, 

16. Nitelikli bir yabancı dil eğitimi vermek. 

16.1. Hedefler 

Yüksekokulumuzun ulaşmaya çalıştığı hedefler, aşağıda belirtilmiştir. 

Hedefler  

1. 2022 / 2023 eğitim-öğretim döneminde Rekreasyon Yönetimi ve Turizm Rehberliği 

bölümlerini açarak bölümlere 40’ar öğrenci almak, Yine aynı dönemde Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programını açarak en az her dönem 10 öğrenci almak ve 

programlarımızdan mezun öğrenci sayımızı artırmak, 

2. 2022 / 2023 eğitim – öğretim döneminde ya da sonraki dönemde açılması planlanan her 

bir bölüm için 3öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi almak,  

3. Öğretim üyelerinin yılda en az 2’şer makale yayımlamasını ve en az 2’şer bilimsel 

kongreye katılmasını teşvik etmek, 

4. 2022 / 2023 eğitim – öğretim döneminde mevcut bölümler ve açılması planlanan 

bölümler için gerekli olan yazılımları (fidelio, opera, galileo, ticketingv.s.) tedarik etmek, 

5. Erasmus programı ile 2022 / 2023 eğitim-öğretim yılında 5Erasmus öğrencisi getirmek-

göndermek, 

6. Öğrencilerin staj yapabileceği işletme ve kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak, 2022 yılı 

itibari ile bütün öğrencilere staj yeri ayarlamak, 

7. Öğrenciler mezun olduktan sonra en az %50’sininözel sektörde istihdam edilmesine 

yardımcı olmak, 

8. En az 80 kişilik bir etüt merkezi kurmak. 

9. 2022 / 2027 yılları arasında öğretim üyeleri ve öğrencilerle bilimsel araştırma projeleri, 

TÜBİTAK ve diğer projelerle Şırnak turizm potansiyelini ortaya koymak ve bu 

potansiyelin tanıtım ve pazarlamasını yapmak, 

10. Güncel konular ve turizm alanı ile ilgili veya öğrencilerin merak ettiği konularla ile ilgili 

panel, konferans veya gezi programları düzenlemek, 
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11. Şırnak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü başta olmak üzere, diğer devlet kurumları, 

kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları ile yılda en az 2 tane olmak üzere, bilimsel ve 

sosyal etkinlikler gerçekleştirmek, 

12. Öğrencilerin topluma faydalı bireyler olmaları için ders müfredatında buna yönelik 

dersler koymak ve çeşitli sosyal etkinlikleri (yardım kampanyaları gibi) yapabilmeleri 

için öğrenci kulüplerini aktif kullanmalarını teşvik etmek, 

Tablo 4: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak BirimlerTablosu 

Hedefler 
Harcama Birimleri 

Yüksek Okul Yönetimi Üniversite Yönetimi 

Hedef 1-12 S İ 

S: Sorumlu birim, İ: İşbirliği yapılacak birim 

16.2. Performans Göstergeleri 

Yüksekokulumuzun belirtilen hedeflere ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için belirlenen 

performans göstergeleri, aşağıda belirtilmiştir.  

Performans göstergeleri 

1. ÖSYM’nin yaptığı sınav sonucunda bizi tercih eden öğrencilerle hedefte belirtilen 

rakamlara ulaşmak 

2. Yeterli sayıda akademisyen alınmış olması 

3. Yapılan yayınlar ve gidilen konferanslar 

4. Yazılımların alınmış olması 

5. Öğrencilerin Erasmus programı ile yurtdışına gönderilmiş olması  

6. En az iki işletme ile anlaşmanın yapılmış olması 

7. İşe yerleşen öğrenci sayısı, 

8. Staj yerleri ile anlaşılmış olması 

9. Etüt merkezinin kurulmuş olması 

10. Tanıtım araçları 

11. Medya haberleri 

12. Basılan kitap ve makaleler 
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13. Her yıl, belirtilen programlardan en az 2 tane yapılmış olması 

14. Katılımcı sayıları 

15. Verilen sertifikalar 

16. 2 etkinliğin yapılmış olması 

17. Kurulan öğrenci kulüplerinin aktif kullanımı 

18. Müfredata konulan dersler 

19. Öğrencilerin yaptığı etkinlikler 

20. YÖK tarafından birden fazla yüksek lisans programının açılmış olması 

Tablo. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nun amaç, hedef ve performans göstergeleri 

 Amaçlar Hedefler  Performans göstergeleri 

1 Yüksekokul olarak 

turizmle ilişkili 

planlanan bölümleri 

açarak öğrenci sayısını 

artırmak 

2022 / 2023 eğitim-öğretim dönemi 

itibariyle açılması planlanan 

programları aktifleştirmek ve her bir 

program için  40 öğrenci almak,  

ÖSYM’nin yaptığı sınav 

sonucunda bizi tercih 

eden öğrencilerle hedefte 

belirtilen rakamlara 

ulaşmak 

 

2 Akademik ve idari 

personeli arttırmak 

2022 / 2027 yılları arasında açılması 

planlanan her program için 3’er 

öğretim üyesi, 1’er araştırma 

görevlisi almak ve 1’er öğretim 

görevlisi alarak mevcut öğretim 

elemanı sayımızla (8 öğretim 

elemanı) birlikte 18 öğretim elemanı 

sayısına ulaşmak 

2022 /2023 eğitim-

öğretim dönemi için 5 

öğretim elemanı, 2023-

2024 eğitim öğretim 

dönemi için 5 öğretim 

elemanı sayısına ulaşmış 

olmak (öğretim elemanı 

sayısını 10 sayı artırmak) 

3 Bilimsel çalışmaların 

arttırılması 

Öğretim üyelerinin yılda en az 2’şer 

makale ve konferansa katılmaları 

teşvik edilecektir.  

Yapılan yayınlar ve 

gidilen konferanslar 



Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu  23 

4 Açılması planlanan 

bölümler için 

kullanılacak teknolojiyi 

tedarik etmek 

2022 yılı itibariyle gerekli olan 

yazılımları (fidelio, opera, galileo, 

ticketing v.s.) tedarik etmek.  

 

Yazılımların alınmış 

olması 

5 Uluslararası öğrenci 

değişimi yapmak 

Erasmus programı ile 2022 -2023 

eğitim-öğretim yılında 5Erasmus 

öğrencisi getirmek-göndermek. 

Öğrencilerin gönderilmiş 

olması  

6 Öğrencilere staj yerlerini 

bulmalarında yardımcı 

olmak 

Öğrencilerin staj yapabileceği 

işletme ve kurumlarla ikili 

anlaşmalar yapmak.  

En az iki işletme ile 

anlaşmanın yapılmış 

olması 

7 Mezun olacak 

öğrencilere iş olanakları 

sağlamak 

Özel sektörle bağlantılar yaparak 

2022 yılı itibari ile bütün öğrencilere 

staj yeri ayarlamak. Öğrenciler 

mezun olduktan sonra en az 

%50’inin özel sektörde istihdam 

edilmesini sağlamak 

Staj yerleri ile anlaşılmış 

olması 

Mezun olduktan sonra, 

istihdam edilmesinde 

yardımcı olunan öğrenci 

sayısı, 

8 Yüksekokul bünyesinde 

öğrencilerin bireysel 

çalışabilmeleri için etüt 

merkezi oluşturmak 

En az 80 kişilik bir etüt merkezi 

kurulması hedeflenmektedir. 

Etüt merkezinin 

kurulmuş olması 

9 Şırnak ili ve çevresinin 

turizm potansiyelini 

ortaya koymak ve 

bilinirliliğini arttırmak 

2022-2023 yılları arasında öğretim 

üyeleri ve öğrencilerle bilimsel 

araştırma projeleri, TÜBİTAK ve 

diğer projelerle Şırnak turizm 

potansiyelini ortaya koymak ve bu 

potansiyelin tanıtım ve pazarlamasını 

yapmak 

Tanıtım araçları 

Medya haberleri 

Basılan kitap ve 

makaleler 

10 Öğrenci talepleri ve 

ihtiyaçlar doğrultusunda 

etkinlikler 

gerçekleştirmek  

Güncel konular ve turizm alanı ile 

ilgili veya öğrencilerin merak ettiği 

konularla ile ilgili panel, konferans 

veya gezi programları düzenlemek 

Her yıl, belirtilen 

programlardan en az 2 

tane yapılmış olması 
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12 Dış paydaşlarla ortak 

etkinlikler düzenlemek 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü başta 

olmak üzere diğer devlet kurumları, 

kalkınma ajansları, sivil toplum 

kuruluşları ile yılda en az 2 tane 

olmak üzere bilimsel ve sosyal 

etkinlikler gerçekleştirmek. 

2 etkinliğin yapılmış 

olması 

13 Topluma faydalı bireyler 

yetiştirmek 

Öğrencilerin topluma faydalı bireyler 

olmaları için ders müfredatında buna 

yönelik dersler koymak ve çeşitli 

sosyal etkinlikleri (yardım 

kampanyaları gibi) yapabilecekleri 

öğrenci kulüpleri kurmak. 

Kurulan öğrenci kulüpleri 

Müfredata konulan 

dersler 

Öğrencilerin yaptığı 

etkinlikler 

14 Yüksek lisans programı 

sayısını artırmak 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü alanında yüksek lisansın 

açılması 

YÖK tarafından yüksek 

lisans programının 

açılmış olması 

 

20.1. Stratejiler 

Yüksekokulumuzun genel işleyişinde uygulanacak olan temel stratejiler, aşağıda belirtilmiştir. 

• Eğitim programları belirlenirken; paydaşların görüşleri, öğrencilerin gelişimi ve 

turizm sektörünün ihtiyaçları göz önünde bulundurulacaktır.  

• Eğitimlerin verilmesinde, teknolojik unsurlardan en üst seviyede yararlanılacaktır. 

• İhtiyaç duyulan akademik personel alımı, liyakat esasına göre yapılacaktır. 

• Yüksekokul olarak yapılan işlemler, yönetişim anlayışıyla yüksekokulumuzun resmi 

internet sayfasında paylaşılacaktır. 
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20.2. Maliyetlendirme 

Geleceğe ilişkin hedeflerimizin maliyetleri aşağıdaki tabloda tahmini olarak belirtilmiştir. 

Tablo 5: Tahmini Maliyet Tablosu 

HEDEFLER 
Planın 

1. Yılı 

Planın 

2. Yılı 

Planın 

3. Yılı 

Planın 

4. Yılı 

Planın 

5. Yılı 

Toplam 

Maliyet 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü’nde yeterli uygulama 

derslerine yer vermek ve yıl 

içerisinde uygulama dersleri için 

gerekli olan bütçeyi tedarik etmek 

30000 TL 45000 TL 60000 TL 70000 TL 70000 TL 
270000 

TL 

2022/2023 döneminde en az bir 

bölüm açarak 3 öğretim üyesi, 1 

araştırma görevlisi ve 1 öğretim 

görevlisi almak, 2023/2024 

öneminde en az bir bölüm daha 

açarak 3 öğretim üyesi, 1 araştırma 

görevlisi, 1 öğretim görevlisi almak, 

böylece mevcut öğretim elemanı 

sayısıyla birlikte 18’e yükseltmek. 

İdari personel sayısını 8’e 

yükseltmek 

55000 TL 75000 TL 80000 TL 80000 TL 85000 TL 
375000 

TL 

Öğretim üyelerinin yılda en az 2’şer 

makale ve konferansa katılmalarını 

teşvik etmek.  

3000 TL 5000 TL 7000 TL 10000 TL 12000 TL 37000 TL 

Gerekli olan yazılımları (Materials 

Control (MC) stok takip ve yönetim 

programı, fidelio, opera, Galileo, 

ticketing v.s.) tedarik etmek.  

15000 TL 15000 TL    30000 TL 

Erasmus programı ile 2022-2023 

eğitim-öğretim yılında 5 Erasmus 

öğrencisi getirmek-göndermek. 

      

Öğrencilerin staj yapabileceği 

işletme ve kurumlarla ikili 

anlaşmalar yapmak.  

      

Özel sektörle bağlantılar yaparak 

2022 yılı itibari ile bütün öğrencilere 
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staj yeri bulmak. Öğrenciler mezun 

olduktan sonra en az %50 sine iş 

imkânı sunmak 

En az 40 kişilik bir etüt merkezi 

kurulması hedeflenmektedir.  

80000 

TL 
     

2022 /2027 yılları arasında öğretim 

üyeleri ve öğrencilerle bilimsel 

araştırma projeleri, TÜBİTAK ve 

diğer projelerle Şırnak turizm 

potansiyelini ortaya koymak ve bu 

potansiyelin tanıtım ve 

pazarlamasını yapmak 

5000 TL 5000 TL 5000 TL 5000 TL 5000 TL 25000 TL 

Güncel konular ve turizm alanı ile 

ilgili veya öğrencilerin merak ettiği 

konularla ile ilgili panel, konferans 

veya gezi programları düzenlemek 

1000 TL 1000 TL 1000 TL 1000 TL 1000 TL 5000 TL 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

başta olmak üzere diğer devlet 

kurumları, kalkınma ajansları, sivil 

toplum kuruluşları ile yılda en az 2 

tane olmak üzere bilimsel ve sosyal 

etkinlikler gerçekleştirmek. 

3000 TL 3000 TL 3000 TL 3000 TL 3000 TL 15000 TL 

Öğrencilerin topluma faydalı 

bireyler olmaları için ders 

müfredatında buna yönelik dersler 

koymak ve çeşitli sosyal etkinlikleri 

(yardım kampanyaları gibi) 

yapabilecekleri öğrenci kulüpleri 

kurmak. 

      

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü Yüksek lisans programının 

açılması 

      

TOPLAM 192000 TL 149000 TL 156000TL 169000 TL 
176000 

TL 

757000 

TL 

Not: Stratejik planın yıllık maliyeti, amaçların maliyet toplamı ile ilgili yılın genel yönetim giderleri toplamına 

eşittir. Amaçların maliyeti ise o amaca ilişkin hedeflerin toplam maliyetine eşittir. 
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7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Yüksekokulumuzca hazırlanmış stratejik planın yürütülmesi ve denetlenmesi, başta yüksekokul 

yönetimi olmak üzere, bütün akademik personelin sorumluluğundadır. Bunun yanında, 

yüksekokulumuzca belirlenmiş stratejik birimin yıllık denetleme raporlarını yönetim kuruluna 

sunarak, stratejik planın uygulanmasıyla ilgili muhtemel eksikliklerin tespit edilmesi ve 

giderilmesi planlanmaktadır. Yıllık denetleme raporları, eğitim-öğretim dönemi sonunda 

yönetime sunulur. 


