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                                               BİRİM YÖNETİCİ  SUNUŞU 

             Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını 

gerektirmektedir. Bu nedenle Yüksekokulumuzun misyonu itibari ile önümüzdeki yıllar da 

stratejik olarak çok daha önemli bir konuma sahip olması kaçınılmazdır. Bunun bilinci ile 

küresel iletişimin temeli olan yabancı dil eğitiminde bulunduğumuz noktadan daha ileri 

seviyelere varmayı hedefliyoruz. 

           2014-2018 stratejik plan çalışmaları ile Yüksekokulumuz artan rekabet şartları ve 

paydaşlarının kendinden beklentilerini çok iyi etüt ederek geleceğe emin adımlarla 

ilerlemektedir.  Yabancı dil öğretiminde bölgenin hatta ülkenin öncüsü olmak stratejik 

amaçlarımızın başında gelmektedir. Öğrencilerimizi akademik ve iş yaşamlarında ihtiyaç 

duyacakları yabancı dil bilgi ve becerileri ile donatmak, her konuda rehberlik ederek onların 

tüm yaşam boyu sürecek öğrenme sürecine katkıda bulunmak, rekabetçi iş koşullarında 

kendilerine daha iyi bir yer edinmelerini sağlayıp hepsinin birer dünya vatandaşı olma 

yönündeki gelişimlerine katkı sağlamak hedefimizdir.                

      2014-2018 stratejik plan çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür eder, 

Yüksekokulumuz ve üniversitemize başarılar getirmesini dilerim. 

 

               

                                                                                                   Yrd.Doç.Dr. M.Naci KAYAOĞLU 

                                                   

                                                                                                                     MÜDÜR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         1 - GİRİŞ                                                  

     21. yüzyılda kurumlar küreselleşme, hızlı teknolojik gelişme, yeni oluşan pazarlar, rekabet 

ortamının sürekli artması karşısında stratejik düşünmek ve stratejik planlar yapmak zorunda 

kalmışlardır. Tüm örgütler bu planlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmek, uzun vadede 

varlıklarını devam ettirebilmek ve gelişebilmek için stratejik planlama yaklaşımını temel ilke 

olarak benimsemişlerdir.  

 

     Stratejik planlama örgütle görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve örgüt 

yöneticisinin tam desteği ile sonuç almaya yönelik çabaların bütününü oluşturur. Bu anlamda 

paydaların gereksinim ve beklentileri örgütün misyon, hedefler ve performans kriterleri ile 

doğru orantılıdır. 

 

     Stratejik planlama olmaksızın örgütlerin varlığını sürdürebilme ve rekabet üstünlüğünü 

sağlaması söz konusu değildir. Stratejik plana bir seferlik yapılan bir plan türü olmamakla 

birlikte planlama süreci örgüt içi ve dışı tüm paydaşların katılımını zorunlu kılan bir süreçtir. 

 

      1.2  STRATEJİK PLANIN HUKUKİ DAYANAKLARI:  

Stratejik planın 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nda 

yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümleri, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 



     1.3 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÜYELERİ 

Tablo 1 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİP ÜYELERİ 

Ekip Görevi Unvanı/Adı Soyadı 
Varsa İdari 

Görevi 
Telefon No: Mail Adresi 

Başkan Okt. M. Zafer AYAR 
Müdür 

Yardımcısı 
4219 zaferayar@mynet.com 

Üye Okt. Murat ÖZTÜRK 
Temel İng. Bl. 

Başkanı 
3782 muratozturk1@live com 

Üye Okt. Seyhan EFE 
Tem. İng. 

Bl.Başk.Yrd. 
3698 seyhanefe_37@hotmail.com 

Üye Okt. C. Koray SAKA 
Tem. İng. 

Bl.Başk.Yrd 
3698 c.k.saka@hotmail.com 

Üye Okt. H. Mesut BOĞOÇLU  3616 Mesutbogoclu@hotmail.com 

Üye Okt. Kazım BABACAN 
Modern Diller 

Bl.Başk. 
3523 kazimbabacan@yahoo.com 

Üye Okt. İbrahim ÖNER 
Mod. Dil. Bl. 

Başk. Yrd. 
3783 oneribo@yahoo.com 

Üye 
Yük.Ok. Sekreteri 

Abdulkadir ASLAN 

Yüksekokul 

Sekreteri 
3492 

kadiraslan@ktu.edu.tr 

 

     

 

 

2- DURUM ANALİZİ 

   Üniversitemize bağlı Yabancı Diller Bölümü ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında 

yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin başlatılmadığı; fakülte ve öğrenci sayısının 

bugünküne oranla çok daha az olduğu dönemlerde, birimlerin yabancı dil servis derslerini 

yürütmek üzere Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak kurulmuştur. 

 

Hazırlık programları açıldıktan sonra 14 bölümün hazırlık İngilizcesi ve üniversitenin servis 

İngilizcesi ihtiyacını karşılamaya devam etmiştir. Yabancı Diller Bölümünün Yüksek Okula 

dönüştürülme kararı Üniversitemiz Senatosunca 01. 06. 2001 tarihli 170/6 sayılı kararla kabul 

edilmiş bu karar da Bakanlar Kurulu tarafından 29.04.2004 tarih ve 2547 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 
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2.1. Bölümler 

 

a.Temel İngilizce 

 

    Temel İngilizce Bölümü Üniversite sınavını kazanıp gelen 25(yirmileş) bölüm 

öğrencilerine İngilizce Lisans Hazırlık ve Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler  

Enstitülerinde Lisansüstü eğitim görecek öğrencilere Yüksek Lisana İngilizce Hazırlık  

eğitimi sunmaktadır. Muafiyet sınavını veremeyen öğrenciler seviye gruplarına göre 

 25-30 kişilik sınıflarda enteraktif bir ortamda çağdaş eğitim teknolojilerini kullanarak 

ders görmektedir. Hazırlık sınıflarında İngilizce konuşma, dinleme, okuma, yazma ve  çeviri 

becerileri öğrencilere kazandırılmaktadır. Öğrenci merkezli derslerimizde hazırlık öğrencileri 

web tabanlı online sınıflarda yıl boyu ders saatleri dışında aktivitelerini sürdürmekte, 

okulumuzda bulunan iki adet 20 kişilik laboratuarlarda dönüşümlü olarak Sanako adlı dil 

öğrenimi yazılımı ile Yüksek Öğretim Kurumları internet destekli eğitim portalını 

kullanmaları planlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz okulumuz resmi web sayfasındaki video 

gramer dersleri ile online olarak gramer telafi dersleri ile de yüz yüze çalışmalar 

yürütmektedirler.  Resmi web sayfamızda linki bulunan yazma sitesi üzerinden öğrencilerimiz 

ödevlendirilmekte ve öğretim elemanlarımız tarafından öğrencilerimize dönüt verilmektedir. 

Tüm bu aktivitelerdeki hedef,  dil öğrenimini daha kalıcı, daha kolay ve ulaşılabilir hale 

getirmektir. 

 b.Modern Diller Bölümü 

          Modern Diller bölümü Üniversitemiz  İngilizce hazırlık sınıfı olamayan bölümlerin 3+2 

Şeklinde servis İngilizce derslerini yürütmektedir.Ayrıca hazırlık sınıfında başarılı olup 

bölümlerine geçen öğrencilerin İleri İngilizce dersleri  ve mesleki İngilizce dersleri de 

verilmektedir. 

c. Mütercim-Tercümanlık Bölümü 

      Mütercim tercümanlık bölümümüz öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle henüz öğrenci 

alamamıştır.Bu nedenle akademik ve idari anlamda bir faaliyeti söz konusu değildir. 

 

 



2.2 Yasal Yükümlülükler 

      Yüksekokulumuz kanunların kendisine tanıdığı yetki ve sorumluluklar çerçevesinde hizmet 

vermektedir. Bu hizmet çağın gereklerine uygun bir dil eğitim sistemidir. Bu hizmetlerden hazırlığı 

olan ve olmayan bütün bölümlerimizin öğrencileri ayrıca toplumun tüm kesimleri , Üniversitemiz 

akademik ve idari personeli yararlanmaktadır. 

 

       Yüksekokulumuz organizasyon, çalışma   ve iş süreçlerine ilişkin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 

Kontrol kanunu uyarınca iç kontrol sistemini  kurmuş ve web sayfasında yayınlamıştır. 

 

       Mevcut misyonumuz yasal yükümlülükleri içermekte, faaliyetlerimiz buna göre yürütülmektedir. 

                                      Sorumluluklarımız 

a) İdarecilerden (müdür, müdür yardımcıları, Yüksek Okul sekreteri, bölüm başkanları, bölüm 

başkan yardımcıları 

 Yönetim kadrosunun her birinin görev tanımlarında belirtilmiş olan görev ve 
sorumluluklarının en iyi şekilde yerine getirmeleri,  

 Çalışanlara yakın ve yardımcı olacağı duygusunu vermek amacıyla programsız ziyaretlerde 
bulunmaları,  

 Birimler arasında eşgüdüm ve düzenli çalışmayı sağlayacak ekip çalışması yapmaları, kendi  
birimlerini yönlendirmeleri ve çalışanlara liderlik etmeleri,  

 Birimlerindeki süreçleri kanun ve yönetmeliklere uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde 
yürütmeleri, Yüksek Okulun stratejik plânını tüm bireylerle paylaşmaları ve onları 
güdülemeleri,  

 Öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri,  
 Kültürel, sanatsal, sportif, sosyal ve bilimsel etkinlikler konusunda öğrencilere destek 

olmaları,  
 Sorumlu oldukları birimlerdeki fiziksel donanımın ve insan kaynaklarının etkili ve verimli bir 

şekilde kullanılmasını sağlamaları, kalite bilincini yaygınlaştırmaları,  
 Öğretim etkinliklerinin yapıldığı sınıf içi ve sınıf dışı ortamların eğitime en üst seviyede 

yardımcı olacak şekilde düzenlenmesini sağlamaları,  
 Her düzeydeki insan ilişkilerinin, eğitimin amaçları doğrultusunda düzenli ve sağlıklı bir 

şekilde gerçekleşmesini sağlamaları,  
 Birimlerindeki çalışanlar ve öğrenciler üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmaları,  
 Tüm çalışanlara ve öğrencilere adil davranmaları,  
 Çalışanların ve öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilmeleri için uygun ortamlar 

hazırlamaları   

    b) Öğretim Görevlileri 

 Yüksek Okuldaki bütün çalışmalara etkili bir biçimde katılmaları,  
 Kanun, tüzük, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere  uyum göstermeleri,  
 Eğitim-öğretimin, amaçlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamaları,  



 Dersin amacını, içeriğini, uygulanacak yöntem ve teknikleri (ödev, proje, araştırma, inceleme, 
gösterim, düz anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay, panel, vb.), derste kullanılacak 
kaynakları ve değerlendirme şekillerini dönem başında belirleyerek öğrencileri 
bilgilendirmeleri,  

 Öğretim ortamlarında sağlıklı bir öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için uygun yöntemlerle geri 
bildirim yapmaları,  

 Öğretmenliği olmuş bitmiş bir iş olarak değil, sürekli geliştirilmesi gereken bir meslek olarak 
benimsemeleri,  

 Öğretim süreçlerinde anlamlı öğrenmeyi sağlamak için, dersi öğrenci etkinliklerini arttırmaya 
dayalı öğretim yöntem ve teknikleriyle işlemeleri ve öğretim süreçlerini araç-gereç ve 
materyallerle zenginleştirerek ilgi çekici hale getirmeleri,  

 Bilimi topluma yayarak, akademik duruşlarıyla örnek olarak bilim toplumunun oluşmasına 
katkıda bulunmaları,  

 Uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin etkili ve verimli öğretim sürecinin önemli bir 
parçası olduğunun bilincinde olmaları,  

 Nitelikli bir eğitimin sürdürülebilmesi için akademik çalışmalara aktif olarak katılmaları ve 
gelişmeleri takip ederek kendilerini sürekli yenilemeleri,  

 Öğrencilerin eğitsel, bilimsel, sosyal ve kültürel sorunlarıyla olduğu gibi kişisel sorunlarıyla da  
yakından ilgilenmeleri ve onlara rehberlik etmeleri,  

 Kalite bilincinin oluşmasına ve bunun bir yaşam tarzı olarak benimsenmesine katkıda 
bulunmaları,  

 Yükseköğretim dışındaki özel ve kamu kurumlarında gereksinim duyulan alanlarda eğitim 
etkinliklerini gerçekleştirmede aktif rol almaları,  

 Öğrenen organizasyon olarak Yüksek Okul kültürünün benimsenip geliştirilmesine ve 
tanıtılmasına katkıda bulunmaları,  

 Öğrencilerin; sorgulama, bağımsız düşünebilme, bilgi ve bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve 
problem çözme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaları,  

 Öğrencilerin; bilimsel araştırmalarını kişisel ve/veya ekip halinde yapıp projeler 
geliştirmelerini, bilgilerini hayatla ilişkilendirmelerini, eğitim sürecine aktif olarak katılmalarını 
sağlayıcı etkinliklerde bulunmaları, öğrendikleri yabancı dili işlevsel olarak kullanabilmelerini 
sağlamada yardımcı olmaları, 

 En olumsuz koşullarda dahi (öğrenci mevcudunun fazla olması, araç-gereç ve materyal 
eksikliği, öğrencilerde motivasyon düşüklüğü vb.) etkili bir eğitimi gerçekleştirebilecekleri 
yolunda köklü bir inanca ve bilince sahip olmaları,  

 Okul uygulamalarında görev alan öğretim elemanlarının okullarda seminer, konferans, panel, 
çalışma grubu (workshop) gibi etkinliklerde bulunarak okulların gelişmelerine katkı yapmaları,  

 Etik değerlere sahip, onurlu, kişisel ve mesleki davranışlarıyla öğrencilere örnek olmaları,  
 Eğitim-öğretim sürecindeki uygulamaları aynı zamanda bir araştırma etkinliği olarak 

tasarlayıp, mevcut öğretim strateji, yöntem ve tekniklerine katkıda bulunmaları,  
 Öğretimde asıl amacın, öğrencilerin öğrenme kapasitelerinin artırılması olduğunun bilincinde 

olmaları.  

 

 

 

 

 



2.3  Eğitim- Öğretim Faaliyetleri 

      Yüksekokulumuz Temel İngilizce bölümünde 300 yüksek lisans 1800 lisans öğrencinse 

İngilizce  hazırlık eğitimi verilmektedir. 

KTÜ YDY O’DA kurulan Ölçme ve Değerlendirme 

birimi bu anlamda önemli bir alt yapı çalışmasına başlamış, bunda da büyük oranda başarılı 

olmuştur. Bundan sonraki yıllarda da sistem geliştirilerek kullanılacaktır.  2012-2013 Öğretim 

yılından itibaren Temel İngilizce Bölümünün sisteminde değişiklikler yapılmıştır ve dolayısıyla 

bu değişiklikler de sınav sisteminde değişikliklere yol açmıştır. İlk olarak Speaking, Reading, 

Writing ve Gramer koordinatörlükleri kaldırılmış ve bunların yerine Main Course 

Koordinatörlüğü ve Gramer-Reading&Writing Koordinatörlüğü kuruldu. Geçmiş yıllarda her 

ders için yapılan quizler ve vize sınavları kaldırıldı ve yerine her dönem için 4’er tane yazılı 

quiz sınavı ve dönem sonunda dinleme, konuşma ve yazılı sınavlardan oluşan birer vize sınavı 

yapılmaya karar verildi. Bunların yanı sıra online sınıflar oluşturuldu ve bu sınıfların takibi 

öğretim elemanlarımız tarafından yapılmaktadır. Öğrencilere sınıf dışında hazırlanmaları için 

çeşitli projeler verilmektedir. Öğrencilerimizin yaptığı bu aktiviteler de değerlendirme sistemine 

dahil edilmiştir. 

     Toplumun her kesimine hitap edebilen döner sermayeli dil kursları düzenlenmektedir. 

Eğitim Öğretime yardımcı faaliyetler kapsamında İngilizce tiyatro çalışması yapılmaktadır. 

Ayrıca sosyal olarak öğrencilerimizin kaynaşması için bölümler arası çeşitli spor karşılaşmaları 

 yapılmakta,özel günlerde  anma şölenleri düzenlenmektedir. 

                            
       2.4   PAYDAŞ ANALİZİ 

İÇ PAYDAŞLAR 

Paydaş Adı Neden Paydaş Önceliği Etki Düzeyi 
Önem 

Derecesi 

Rektörlük 

Bütçe, Mali Yönetim ve Kontrol, 

Yönlendirme, Koordinasyon, 

Standart Belirleme vb. 

Yüksek  Güçlü  1.Derece 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı 

Öğrenci Kaydı, Öğrenci Özlük 

Hakları, 
Yüksek Güçlü 1.Derece 

Enstitüler 
Yüksek Lisans ve Doktora 

Öğrencilerinin Kaydı ve Özlük Hakları 
Yüksek Güçlü 1.Derece 

Bölüm Başkanlıkları Bölüm Öğrencilerine dil öğretilmesi Yüksek Güçlü 1.Derece 

Yüksekokul Müdürlüğü Koordinasyon, Gözlem ve Yüksek Güçlü 1.Derece 



Değerlendirme 

Öğretim Elemanları Derslerin yürütülmesi Yüksek Güçlü 1.Derece 

Memurlar Sekreterya, Muhasebe,Özlük Hakları Orta  Orta   2.Derece 

Temizlik Görevlileri Binanın  temizliği Orta  Orta 2.Derece 

 

DIŞ PAYDAŞLAR 

Paydaş Adı Neden Paydaş Önceliği Etki Düzeyi 
Önem 

Derecesi 

Öğrenci Öğretimin temel unsuru Yüksek Güçlü 1.Derece 

Yayın Evleri Kitap ve materyal temini Yüksek Orta  2.Derece 

Kurs Katılımcıları Dil öğretimi hizmeti, Maddi kaynak Orta Orta 2.Derece 

 

Paydaşların Değerlendirilmesi 

 

İÇ PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Paydaş Adı İlgili olduğu hizmet/faaliyet Beklentiler Etkileşim 

Rektörlük 

Birim Rektörlüğün almış olduğu 

bütün kararları uygulamakla 

yükümlüdür.  

Rektörlük birimimizden 

kendisini Yabancı dilde 

rahatça ifade edebilecek 

ve yabancı dilde işlenecek 

olan alan derslerinde 

başarılı olacak öğrenciler 

yetiştirilmesini 

beklemektedir. 

Birimimiz de bu 

beklentileri karşılamak 

adına gerekli olan alt 

yapının sağlanmasında 

Rektörlükten yardım 

beklemektedir. 

Muafiyet sınavlarımızın 

daha erken bir zamanda 

yapılması 

Beklentiler 

doğrultusunda 

Rektörlük ve Birimimiz 

arasında uygun 

koordinasyonun 

sağlanması 

Muafiyet sınavının 

okul başladığı hafta 

yapılması okulumuzun 

derslere direkt olarak 

bir hafta geç 

başlamasına sebep 

olmakta ve 

öğrencilerimiz en 

baştan bir motivasyon 

kaybı yaşamaktadır. 

Öğrenci İşleri Daire Öğrencilerin kayıt işlemlerinin Öğrenci kayıt listelerinin 
Öğrenci listelerinin 

geç gelmesi birimimiz 



Başkanlığı yapılması  daha erken gönderilmesi faaliyetlerini 

yavaşlatmaktadır 

Enstitüler 
Yüksek Lisans Doktora 

Öğrencilerinin işlemleri 

Enstitüler birimimizden 

kendi alanlarında 

akademik çalışmalarını 

rahatça yapabilecek 

seviyede yabancı dil 

seviyesine sahip 

öğrenciler yetiştirmemizi 

beklemektedir. 

Çalışmakta olan 

öğrencilerin 

okulumuza devamı 

konusunda sıkıntılar 

mevcuttur. Devam 

edemeyen öğrenciler 

için bir çözüm yolu 

bulunmalıdır 

Bölüm Başkanlıkları 
Akademik öğretimin yapıldığı 

bölümlerdir 

Bölüm başkanlıkları 

Yabancı dilde anlatılan 

derslerde başarılı 

olabilmek için yeterli 

seviyeye sahip öğrenciler 

yetiştirmemizi 

beklemektedir. 

Birimimiz de bölümlerden 

kendi öğrencilerine 

hazırlık okulu yılında 

Yabancı dil öğreniminin 

kendileri açısından ne 

kadar önemli olduğunu 

aktarmalarını 

beklemektedir.  

Bölümlerdeki öğretim 

görevlileri ile iletişim 

halinde olarak 

birimimizden 

beklentilerini ve neler 

yapılabileceğini 

belirlemek dil 

öğretimimizi 

geliştirmemizi 

sağlayacaktır. 

Yüksekokul Müdürlüğü 

Yüksekokul bünyesindeki 

birimlerin faaliyetlerini 

yürütmek 

Birimimizin öğretim 

ihtiyaçlarının karşılanması 

konusunda gerekli iletişim 

kanallarının kullanılması 

Yüksekokul 

müdürlüğünün aldığı 

bütün kararlar 

birimimizce 

uygulanmaktadır 

Öğretim Elemanları 
Öğretim faaliyetlerini 

yürütürler 

Bölümlerinde başarılı 

olacak öğrenciler 

yetiştirmeleri 

beklenmektedir 
 

Memurlar 
Sekreterya ve muhasebe 

işlerinin gerçekleştirilmesi 

İşlerin zamanında 

yapılması anlamında kilit 

rol oynarlar bu nedenle 

titizlikle çalışmaları 

beklenmektedir. 

 

Temizlik Görevlileri 
Binanın teknik ve temizlik 

işlerinden sorumludurlar 

Eğitimin sağlıklı bir 

ortamda ve herhangi bir 

teknik aksaklık 

yaşanmadan  

gerçekleştirilmesi adına 

 



İşlerini titizlikle yapmaları 

beklenmektedir 

    

 

DIŞ PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Paydaş Adı İlgili olduğu hizmet/faaliyet Beklentiler Etkileşim 

Öğrenci 
Öğretimimizin temel 

unsurlarıdır 

Bölümlerindeki derslerde 

başarılı olabilecekleri ve 

kendilerini ifade 

edebilecekleri seviyede dil 

öğrenmeyi 

beklemektedirler 

 

Yayın Evleri 
Eğitim materyallerinin temini 

konusunda kilit rol oynarlar 

Birimimizin beklentisi 

öğrencilerimize kaliteli ve 

aynı zamanda uygun 

fiyatlarda kitap temin 

etmeleridir. Ayrıca, 

materyaller konusunda her 

türlü hizmetin birimimize 

sunulması   

Orijinal olmayan kitaplar 

konusunda sıkıntılar 

yaşanmaktadır ve bu 

sorun yayınevlerinin 

Rektörlükle iletişim 

kurmasıyla çözülebilir. 

Kurs Katılımcıları 

Birimimiz öğrencilerimizin yanı 

sıra diğer vatandaşlara da 

hizmet vermektedir. 

Çeşitli kurslarınız vardır ve 

katılımcılar kendi amaçları 

ve ihtiyaçları doğrultusunda 

kurslarımıza kayıt 

olmaktadırlar ve 

beklentileri ihtiyaçlarının 

karşılanmasıdır.  

Bu kurslarımız 

üniversitemizin kente 

açılımında ve hizmetinde 

büyük önem taşımaktadır. 

 

Paydaş Görüş ve Önerilerinin Alınması 

 

İÇ PAYDAŞLAR 

Paydaş Adı Yöntem Çalışmanın sorumlusu Zamanı 

Rektörlük Toplantı 
Temel İngilizce Bölüm 

Başkanlığı 
Öğretim yılı sonu 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı 
Toplantı 

Temel İngilizce Bölüm 

Başkanlığı 
Öğretim yılı sonu 



Enstitüler Toplantı 
Temel İngilizce Bölüm 

Başkanlığı 
Öğretim yılı sonu 

Bölüm Başkanlıkları 
Mülakat, Anket 

uygulaması, Toplantı 

Temel İngilizce Bölüm 

Başkanlığı 
Öğretim yılı içi, arası,sonu 

Yüksekokul Müdürlüğü Toplantı 
Temel İngilizce Bölüm 

Başkanlığı 
Öğretim yılı içerisinde 

Öğretim Elemanları Anket uygulaması 
Temel İngilizce Bölüm 

Başkanlığı 
Öğretim yılı içerisinde 

Memurlar Toplantı 
Temel İngilizce Bölüm 

Başkanlığı 
    Öğretim yılı içerisinde 

Temizlik Görevlileri Toplantı 
Temel İngilizce Bölüm 

Başkanlığı 
Öğretim yılı içerisinde 

 

 

DIŞ PAYDAŞLAR 

Paydaş Adı Yöntem 
Çalışmanın 

sorumlusu 
Zamanı 

Öğrenci 
Anket uygulaması, 

Mülakat 

Temel İngilizce Bölüm 

Başkanlığı 
Öğretim yılı içi, arası,sonu 

Yayın Evleri Toplantı 
Temel İngilizce Bölüm 

Başkanlığı 
Öğretim yılı sonu 

Kurs Katılımcıları 
Mülakat, Anket 

uygulaması 

Temel İngilizce Bölüm 

Başkanlığı 
Kurs başlangıcı ve sonu 

 

     2.5 Kuruluş  İçi Çevre Analizi 

 

 Ülkemiz Değişen Şartlarında bölümümüz için doğacak fırsatlar ve tehditler 

 KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu yeni kurulmasına karşı üniversite genelinde yaptığı çalışmalar ve 

sunduğu hizmetlerle Karadeniz Bölgesinin yabancı dil öğrenimi ihtiyacının önemli bir bölümünü 

karşılamaktadır. Hatta üniversite bünyesinde yabancı dil ihtiyacını karşılayan resmi tek kurumdur. Bu 

bağlamda kurumumuzda Genel İngilizce, KPDS-ÜDS, Akademik Konuşma ve Yazma, IELTS gibi 

kurslar verilmekte ve bu kurslar üniversite öğrencilerimizin yanı sıra tüm bölge insanına hitap 

etmektedir.  Bu durum Yüksek Okulumuza dolayısıyla KTÜ'ye oldukça büyük avantajlar 

sağlamaktadır. Trabzon'un Rusya ile gümrük sınırının bulunması bu ülke ve ona komşu ülkelerle hem 

ekonomik hem de eğitim yönüyle sıkı bir işbirliği içinde olunabileceğinin açık bir göstergesidir. Bu 



bağlamda KTÜ YDYO, bu ülkelerdeki üniversiteler ve ticari firmalarla bağlantı kurabilir, ortak 

projelere çevirmen ve öğretim elemanı sağlayarak ülkemizin fahri elçiliğini üstlenebilir . 

 Kuvvetli ve zayıf yönlerimiz 

KTÜ YDYO güzel ve modern bir binada eğitim-öğretim yapmaktadır. 25-30 kişilik sınıflarda öğrenci 

merkezli dersler çağdaş eğitim teknolojileriyle de desteklenmektedir. 200 kişilik çok amaçlı 

konferans salonu, yıl içerisinde öğrencilere İngilizce filmler izletmede kullanılmaktadır. Bu sayede 

öğrencilere dinleme-anlama becerileri kazandırılmakta ve bu becerilerinin geliştirilmesi 

sağlanmaktadır. Yıl içinde öğrencilere yaptırılan projeler, laboratuar çalışmaları ile oluşturulan online 

sınıflarda yapılan bireysel aktiviteler öğrencilerin araştırma ve kendi başına problem çözme 

alışkanlığını kazandırmada ve öğrencilerin kendilerine duydukları güveni artırmada yardımcı 

olmaktadır. Bir başka kuvvetli yönümüzde özellikle A-2 seviyesinden itibaren projeksiyonlu 

sınıflarımızda kullandığımız akıllı tahta modüllü eğitim materyallerimizdir. Bu materyaller sayesinde 

öğrencilerimize gerekli tüm dil becerileri kazandırılmaktadır. Her yıl okulumuzda düzenlenen 1. 

Futbol turnuvası, 2. Konser (İngilizce Şarkılarla), 3. Tiyatro & Skeç Gösterisi, 4. Çeşitli Yarışmalar, 

5. Dinletiler (Şiir), 6. Kermes, Karaoke vb. bir çok etkinlik öğrenci motivasyonunu arttırmaktadır.  

KTÜ YDYO Temel İngilizce Bölümünde yaklaşık 2100 lisans ve yüksek lisans öğrencisi her yıl 

hazırlık öğrenimi görmektedir. Modern Diller Bölümü ise lisans servis İngil izcesi derslerini 

yürütmektedir. Daha disiplinli ve etkili bir eğitim-öğretim için daha çok öğretim elemanına 

ihtiyacımız vardır. Mesleki gelişim seminerleri sayısının artırılıp, öğretim elemanlarının ulusal ve 

uluslar arası seminerlere katılmaları imkanlar çerçevesinde teşvik edilmelidir. Bir diğer eksik 

yönümüz teknik donanımımızdır. Bilgisayar laboratuarlarımız sayıca yetersizdir. Oldukça geniş bir 

yere sahip olmamıza rağmen öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın spor yapabilecekleri 

alanlarımız mevcut değildir. Bir basket ve bir voleybol sahası  yoktur. 

Bilimsel araştırmaların olmaması, yapılan seminer ve konferanslara yeteri kadar ilgi gösterilmemesi, 

yurt içi ve yurt dışı seminerlere öğretim elemanlarının gönderilmemesi ise en önemli eksimizdir. 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetinin yaygın şekilde verilememesi, genel bütçeden ayrılan 

ödeneklerin, Yüksek Okul'un ihtiyaçları karşısında yetersiz olması, genel idarî hizmetler, yardımcı 

hizmetler ve teknik hizmetler sınıfındaki personel sayılarının yetersizliği eksiklerimiz arasındadır. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          KTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  

                                    ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

                                                                                                                                                    

 

  

 

                                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

              YÜKSEKOKUL    

                KURULU 

   

                                 

              MÜDÜR 

 

YÜKSEKOKUL YÖNETİM   

             KURULU 

       MÜDÜR YARDIMCISI      MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL  SEKRETERİ 

    MÜTERCİM TERCÜMANLIK 

                    BÖLÜMÜ 

              MODERN DİLLER 

                    BÖLÜMÜ 

               DİL KURSLARI 

         KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

      TEMEL İNGİLİZCE  

           BÖLÜMÜ 

  ÖLÇME- DEĞERLENDİRME 

     KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

      OKUMA –YAZMA 

 KONUŞMA VE DİLBİLGİSİ 

    KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

           BİLGİ-İŞLEM 

        KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 YAZI İŞLERİ –PERSONEL  SERVİSİ 

           TAHAKKUK SERVİSİ 

AYNİYAT VE  SATIN ALMA  İŞLERİ 

          TEMİZLİK HİZMETLERİ  

       BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ 

TEKNİK SERVİS –FOTOKOPİ-BASKI 

       BAKIM ONARIM İŞLERİ 



                                                                       MÜDÜR 

 

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. Maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket 
etmek. 
2. Rektör tarafından doğrudan atanan Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak  üzere 
iki Müdür  Yardımcısı seçerek atamasını yapmak. 
3. Yüksekokul Kurulu  ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek,  bu 

kurullarda alınan kararların uygulanmasını sağlamak. 
4. Yüksekokul birimleri arasında düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak. 
5. Stratejik plan, faaliyet raporu, denetim raporu gibi Yüksekokulun genel işleyişi ve 
performans ile ilgili bilgilerin rapor halinde hazırlanarak ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak. 
6. Harcama yetkilisi olarak Yüksekokul bütçesinin hazırlanması ve etkin, verimli ve ekonomik 

kullanılmasını sağlamak. 
7. Yüksekokul kadro ihtiyaçlarını belirleyerek, personel açısından güçlenmesini sağlamak. 
8. Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi 
sürdürmek. 
9. Akademik  personelin sicil raporlarını düzenlemek. 
10. Yüksekokulun fiziki koşullarını dikkate alarak, öğrenci kapasitesini ayarlamak, başarısını 
artırıcı önlemleri almak. 
11. Yüksekokulun kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi yönünde 
gerekli önlemleri almak. 
12. Yüksekokulun bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve 
artırılması için gerekli çalışmaları yapmak 

13. Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak 

 

 

                                    YÜKSEKOKUL  KURULU 

      

    Görevleri:Yüksekokul kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapmaktadır. 

     1.Yüksekokul eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini ve faaliyetlerle ilgili  

plan,program,ve eğitim öğretim takvimini kararlaştırmak. 

     2.Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek 

     3.2547 sayılı Yükseköğretim kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

 

 

 

   

   

 

                            YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU 



              Yüksekokulumuz  da  yeterli öğretim üye sayısı olmadığından yönetim  kurulumuz 

oluşturulamamıştır.Gerekli  durumlarda üniversitemiz  yönetim kuruluna sunulmaktadır. 

                         TEMEL İNGİLİZCE  BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

 1. Müdürlükten gelen resmi yazı ve uygulamalara göre hareket etmek.  
 
2. Müdürlükten gelen resmi yazı ve uygulamalar konusunda Temel İngilizce Bölümüne bağlı  
personeli bilgilendirmek.   

  
3. Her öğretim yılının başında Hazırlığı olan bölümlere kayıt olan öğrencileri yeterlilik sınavı 
yapmak ve başarılı olanları bölümlerine göndermek. 

  
4. Sene başında yapılan yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrencileri seviyelerine göre 
sınıflandırmak.  

  
5. Hazırlık programında verilecek dersleri ve bu derslerin işleyiş ve sınavlarını hazırlamakla 
yükümlü ders koordinatörlüklerini yapılandırmak,  görevlerini bildirmek ve çalışmalarını 
kontrol etmek.  

  
6. Yıl içinde belirli aralıklarla ders koordinatörleri ile toplantılar yapmak.  

  
7. Hazırlık programında ders koordinatörleri haricinde Yüksek Lisans ve Ölçme Değerlendirme 
Koordinatörlüklerini yapılandırmak, görevlerini bildirmek ve çalışmalarını kontrol etmek.  

  
8. Temel İngilizce bölümüne ait kütüphaneyi takip etmek, kütüphane islerini yürütecek 
okutmanlar ve öğrenciler görevlendirmek ve bunların takibini yapmak.  
  
9. Temel İngilizce Bölümünde açılan derslere tayin edilen okutmanların her dönem başında ders 
programlarını hazırlamak ve çalışmalarını kontrol etmek.  

  
10. Yılda üç kez yeterlilik sınavı hazırlamak ve uygulamak.  

  
11. Hazırlık programında öğrencisi olan bölümlerin bölüm başkanlıkları ile irtibat kurup öğrencileri 
bölümlerinde alacakları İngilizce dersleri konusunda bilgilendirmek için toplantılar her bir 
hazırlığı olan bölümle ayrı ayrı toplantılar yapmak ve öğrencilerin bu dersleri yerinde 
tanımasını sağlamak.   

  
12. Yeterlilik sınavlarında ve hazırlık programı sonunda başarılı olan öğrencileri sekreterlik aracılığı 
ile öğrenci işleri ve bölümlere bildirmek. 
  
13. Sınav evrakları ya da yoklama listeleri gibi resmi evrakların takibini yapmak ve süresi dolan 
evrakları arşivlemek. 

  
  

 14. Gereksiz yere elektrik tüketiminden kaçınmak. Özellikle akşam odalardan ayrılırken ve hafta 
sonları kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasına dikkat etmek.  

  
 

 



                              MODERN DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

 

1. Yarıyıl ders görevlendirmeleri, ilgili bölümler ile koordinasyon kurularak hazırlamak  
2. Ders görevlendirmeleri ilgili bölüm başkanlıklarına gönderilir ve çakışmaların engellenmesi için 
program sorumluları ile son gözden geçirmek  
3. Dersler, ilgili öğretim elemanları ile dijital ortamda ilişkilendirmek  
4. Ders içerikleri ve ders materyalleri ders sorumluları olan öğretim elemanları ve bölüm  
başkanlığınca belirlemek 
5. Akademik yılbaşında YDB kodlu İngilizce dersini alan öğrenciler için muafiyet sınavı yapılır ve  
sonuçlar ilgili bölüm başkanlıklarına göndermek 
6.   Dersler, ilgili öğretim elemanlarınca akademik takvim çerçevesinde belirlenen yer ve zamanda 
 İşlemek 
 7.  8. ve 12. haftalarda 1. ve 2. ara sınavlar yapmak 
 8.  Yarıyıl sonunda final ve bütünleme sınavları düzenlemek 
 9. Yarıyıl sonunda mezuniyet durumunda olan öğrenciler için ayrıca sınav düzenlemek. 

                               MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ  

    Mütercim Tercümanlık bölümümüz öğretim üye sayımızın yetersiz olması nedeniyle henüz öğrenci  

alamamıştır.Bu nedenle şu an için akademik ve idari anlamda bir faaliyette bulunmamaktadır. 

  
 
                               YÜKSEKOKUL SEKRETERİ 
 
 
 1. Yüksekokul Sekreterliğinin görev alanına giren konuları sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde, ilgili 
mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek. 

2. Kurum içi ve dışı yazışmaları yürütmek. 
3. Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini Yüksekokul Müdürünün talimatları  
doğrultusunda hazırlamak ve ilgililere duyurmak. 

4. Kurullarda raportörlük yapmak. 

5. Kurul Kararlarının yazılmasını ve karar defterine işlenmesini sağlamak. 

6. Yüksekokula ait tüm binaların ısınma, aydınlatma, temizlik ve bakım onarım (küçük onarım)  
hizmetlerinin sürdürülmesini sağlamak ve güvenlik önlemlerini almak. 
7. Yüksekokul tarafından düzenlenen törenleri organize etmek. 

8. Yüksekokulun mali yıl bütçe hazırlıklarını yapmak ve bütçenin en iyi şekilde kullanılmasında gerekli  
planlamayı yaparak performans bütçe uygulamasını gerçekleştirmek. 

9. Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulama ve ödemeleri takip etmek. 
10. Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alımını yapmak. 
11-.Öğrenci İşleri hizmetlerini koordine etmek. 

12. Yüksekokul demirbaşların kayıtlarının tutulmasını, ambar giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasını  
sağlamak. 

13. Yüksekokul Sekreterliğinin faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek. 

14. Yüksekokul Sekreterliğine ait birimler,personel arasında koordinasyonu sağlamak, birimlerin  
personelin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasın temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek.  

15. Yüksekokul birimlerinin,personelinin verimli çalışması için projeler üretmek. 
16. Çalışmalara ait yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesini sağlamak. 

17. Bağlı personelini denetlemek ve çalışma konularında direktif vermek. 



18.Yüksekokul personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim  
programlarının düzenlenmesi için Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak. 

19. Yüksekokul personelinin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yapmak. 

20. Disiplin amiri olarak personeline gerektiğinde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek. 

21. Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Müdürlük makamına önerilerde  
bulunmak. 

22. Görevleriyle ilgili çalışmalar konusunda amirlerine bilgi vermek. 
23- İlgili mevzuatta kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

24. Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek. 
25. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak ve kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim  
sistemine uygun çalışmasını sağlamaktır.  
 
 
                                    YAZI İŞLERİ   BİRİMİ 
 
1- Müdürlüğe gelen ve giden evrakları kaydederek sisteme uygun olarak saklamak.   
2. Müdürlük resmi yazışmalarını yapmak.  
3. Müdürlük duyuruların panolara astırılmasını, ilgililere ulaştırılmasını  sağlamak.    
4. Müdürlüğün  evraklarının süresi dolanlarını tespit edilerek ilgili arşivlendirme çalışmalarını  
yürütmek. 
5. Müdürlüğe ait resmi belge ve bilgileri ilgisiz kişilere vermemek,  bölümde gizliliğe önem 
vermek,   işlemlerin doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçlanması ilkesinden ayrılmamak.    
6.  Müdürlüğe  ait  her  türlü  evrakın  masa  üstlerinde  ya  da    herkesin  görüp,  okuyabileceği   
yerlere bırakılmasını önlemek.   
7. Güvenlik ve tehlikelere karşı koymak açısından, odadan kısa süreli ayrılmalarda bile gerekirse 
kapıyı kilitli tutmak,  ya da yerine birini bırakmak, gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak, 
odalarda ısıtıcı, elektrik ocağı ve benzeri aletleri kullanmamak. Özellikle akşam odadan 
ayrılırken ve hafta sonları, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasına dikkat etmek.    
8. Yıllık izinler ve diğer idari izinlerin,  işleri aksatmayacak ve Müdürlük kapalı kalmayacak şekilde  
istenmesine özen göstermek.   
9. Kılık ve kıyafet kurallarına uymak.   
10. Gereksiz, günü geçmiş evrakları kaldırmak, odalarda yemek yememek, masa üstlerinde 
yiyecek-içecek maddesi bulundurmaktan kaçınmak.    
11. SGK  Personel aktivasyon işlemlerini yapmak.  
 12. Resmi Posta gönderimi işini halletmek. 
13. Yüksekokul Sekreterinin ve Müdürün vereceği diğer işleri yapmak.   
 

                                       AYNİYAT  BİRİMİ 

1. Depoya gelen malzemeleri kontrol eder, teslim alarak tasdik eder özelliklerine göre depoya 
düzenli bir şekilde koyulması.  
2. Depoyu temiz  tutmak,malzemeleri düzenli ve  kolayca bulacak şekilde yerleştirmek. 
3. Depo ile ilgili kayıtları tutmak. 
4. Satın alınan depoya konulan malları ihtiyaç oranında birimler dağıtılmasını planlamak ve  
teslimini yapmak  
5. Birim ve çalışma odalarında bulunan demir baş malların tahsis onaylarını alarak demirbaş eşya  
kayıt defterine işlemek ve  demir baş listesinin bir nüshasını  personele vermek diğer  nüshasını  
dosyalayıp saklamak. 
6. Birimce iade  edilen kullanılabilir demirbaş malzemeyi muhafaza etmek, bozuk , tamiri  
mümkün olmayan malzemeleri demirbaş kayıtlarından düşmek , imha etmek veya gösterilen 



yere terkini tutanakla yağlamak.  
7. Personellerin malzeme taleplerini , amirin onayı ile ambar mevcudu oranında karşılamak,biten 
yada bitmekte olan malzemenin satın alınması için ön çalışmada bulunmak.   
8. Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak. 
9. Ayniyat talimatına uygun olarak yılsonunda ayniyat kayıtlarını hazırlayarak imzalandıktan  
sonra ilgili  yerlere gönderilmesini sağlamak. 
10. Bütün  taleplerin planlı ve takvime bağlı olarak verilmesini sağlamak. 
11. Yapılan işi kendi işi,Birim malını kendi malı görüp onu korumak. 
12. Deponun güvenliği için gerekli önlemleri almak. 
13. Çalışmalarda güven , doğruluk,gizlilik,çabukluk ilkelerinden faydalanmak. 
14. Kılık-kıyafet  yönetmeliğine  uymak. 
15. Yasa ve yönetmelikleri takip ederek ,sürekli bilgilerini yenilemek,üst     
makamlara,hatalı,eksik,işlemleri onaylatmaktan kaçınmak. 
16. Müdür ve yüksekokul sekreterinin onayı olmadan kişilere malzeme,bilgi ve belge vermekten  
kaçınmak.  
17. Ayniyat  saymanlığı ve satın alma  ile ilgili bütün belgelerin yedeklenmesi , arşivlenmesi ,  
gereken evrakların kurallara uygun olarak kaldırılması. 
18. Birim amirinin emri ile birimlere gerekli olan malların satın alınması ile ilgili yasal işlemlerim  
yapılarak gelen malın ambara teslim edilmesi ve resmi kayıtlara alınması. 
19. Yüksekokul sekreterinin vereceği diğer işleri  yapmak. 

                                                    TAHAKKUK BİRİMİ 

 1.Akademik ve idari personel maaş işlemlerini yapmak 
2. Ek ders ve sınav ücret tahakkukunu yapmak 
3. Yolluk ve yevmiye işlerini yapmak 
4. Emekli kesenek ile SGK prim işlemlerini yapmak 
5. Öğrenci puantaj cetvelini doldurmak 
6. Elektrik ve telefon faturalarının ödeme emri belgelerini hazırlamak yapmak 
7. Personel yük tablolarını doldurmak 
8. Sendika disketlerini hazırlamak 
9. - Satın alma- Ayniyat ödeme emrini hazırlamak.. 
10. Tahakkuku ve ödemesi gerçekleşen ders saati ücretli öğretim görevlilerinin SGK primlerini 
internet sitesinden tahakkukunu yaparak üst yazıyla Strateji Daire Başkanlığına bildirmek. 
11. Ocak ve Temmuz aylarında değişen memur maaş katsayısı doğrultusunda maaş farklarının 
yapılması 
12. Personelin bordro taleplerini karşılamak 
13. KPDS  puanına göre puan alan akademisyenlerin yabancı dil tazminat farkını yapmak ve 
durumlarını takip etmek 
14. İstifa yeni atama aylıksız izne ayrılan aylıksız izinden dönen personelin  maaşlarını yapmak 
 

 

 

 

 



 

2.5  İnsan Kaynakları 

 

Tablo 1- Akademik Personel Sayıları 
 

Unvan 
Kadroların Doluluk Oranına Göre (İzinli Kadrolar) 

Dolu Boş Toplam 

Profesör 
   

Doçent 
   

Yardımcı Doçent 
   

Öğretim Üyeleri Toplamı 
   

Öğretim Görevlisi 3 
 

3 

Okutman 72 
 

72 

Uzman 
   

Çevirici 
   

Eğitim- Öğretim Planlamacısı 
   

Araştırma Görevlisi 
   

Öğretim Üyesi Dışındaki 

Akademik Personel Toplamı    

GENEL TOPLAM 75 
 

75 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo  2- Yıllar itibarıyla Akademik Personel Sayıları 
 

AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI 

  

YILLAR 

2010 2011 2012 

  Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Profesör           

Doçent           

Yardımcı Doçent           

Öğretim Görevlisi  2  3  2  3 1 2 

Araştırma Görevlisi           

Uzman  1  1  1  1   

Okutman  26  47  46  47 28 44 

TOPLAM  29  51  29  51 29 46 

 
Tablo 3-  Yabancı Uyruklu Akademik Personel Dağılım Tablosu 

YABANCI ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI DAĞILIMI 

  

YILLAR 

2010 2011 2012 

Profesör    

Doçent    

Yardımcı Doçent    

Öğretim Görevlisi    

Araştırma Görevlisi    

Uzman    

Okutman  3 1 

TOPLAM  3 1 



 

 

Tablo 4  Akademik Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı Tablosu 
 

AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARIYLA DAĞILIMI 

  
25 yaş ve 

altı 
26-30 yaş 31-35 yaş 36-40 yaş 41-50 yaş 51 yaş ve üzeri 

Kişi Sayısı 1 8 18 17 20 11 

Yüzde 1,33 10,67 24 22,67 26,67 14,67 

 

  Tablo 5-  Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı  
 

AKADEMİK PERSONELİN HİZMET SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI 

  1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 Yıl Üzeri 

Kişi Sayısı 4 8 9 21 15 18 

Yüzde   5.3 10,67 12 28 20 24 

 
Tablo 6-   İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 
 

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

 Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler 4  4 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1  1 

Teknik Hizmetleri Sınıfı    

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı    

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı    

Din Hizmetleri Sınıfı    

Yardımcı Hizmetli 1  1 

Toplam 6  6 



 
 

Tablo 7-  İdari Personelin Eğitim Durumu 
 

İdari Personelin Eğitim Durumu 

 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. 

Kişi Sayısı 1 1  4  

Yüzde 16,67 16,67  66,67  

 

 
Tablo 8- İdari Personelin Hizmet Süresi 
 

İdari Personelin Hizmet Süresi 

 1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 - Üzeri 

Kişi Sayısı  1   1 4 

Yüzde  16,67   16,67 66,67 

 

Tablo 9-   İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 

Kişi Sayısı  1   4 1 

Yüzde  16,67   66,67 16,67 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 10-  Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları 
 

 Kadın  Erkek Toplam K  % E % 

Öğretim Üyeleri      

Öğretim Elemanları 29 46 75   38,6  61,4 

İdari Personel 2 4 6          34          66 

Diğer Personel      

Toplam 31 50 81          38         62 

 

Birimin Fiziki Kaynakları 

 

Eğitime İlişkin Alanlar 

Tablo 11-  Eğitim Alanları Derslikler 

 

 

 

 

 

EĞİTİM ALANLARI - DERSLİKLER (ADET) 

Eğitim Alanı Anfi  Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab  TOPLAM  

0–50 Kişilik 
 

74 2 
 

76 

51–75 Kişilik 
     

76–100 Kişilik 
     

101–150 Kişilik 
     

151–250 Kişilik 1 
    

251–Üzeri Kişilik 
     

TOPLAM 1 74 2 
 

77 



 

 
Tablo 12- Yıllara Toplam Derslik Sayısı ve Derslik Başına Öğrenci Oranı 
 

YILLARA GÖRE TOPLAM DERSLİK (ANFİ ve SINIF) SAYISI 

  2009 Yılı 2008 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012Yılı 

Derslik Sayısı 50 55 60 64 68 

Öğrenci Sayısı 1500 1600 1750 1800 1850 

Derslik Başına Düşen Öğrenci 

Sayısı 
30 29 29 28 27 

 

Tablo 13- Dersliklerin Teknolojik Alt Yapı Oranı   
 

DERSLİK VE ANFİLERİN TEKNOLOJİK ALT YAPISI  

Derslik Sayısı (anfi+sınıf) 75 

Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Sayısı 60 Akıllı Tahta Olan Derslik Sayısı 
 

Dersliklerdeki Projeksiyon Cihaz Oranı% 81 
Dersliklerdeki Akıllı Tahta 

Oranı%   

 

 Sosyal Alanlar 

Tablo 14- Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar   
 

YEMEKHANELER, KANTİNLER ve KAFETERYALAR 

Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m2) Kapasitesi (Kişi) 

Öğrenci Yemekhanesi 
   

Personel Yemekhanesi 
   

Kantin 1 200 200 

Kafeterya 
   

TOPLAM 
   

 



 

    Tablo 16-   Toplantı – Konferans Salonları 

 
TOPLANTI-KONFERANS SALONLARI 

Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu TOPLAM 

0–50 Kişilik 4 
 

4 

51–100 Kişilik 
   

101–150 Kişilik 
   

151–250 Kişilik 
 

1 1 

251–Üzeri Kişilik 
   

TOPLAM 4 1 5 

 

 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Tablo 17- Yazılımlar ve Bilgisayarlar 

YAZILIM VE BİLGİSAYARLAR 

Cinsi 
İdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim Amaçlı 

(Adet) 

Araştırma 

Amaçlı (Adet) 
TOPLAM 

Yazılım 
   

 

Masa Üstü Bilgisayar 20 5 
 

25 

Taşınabilir Bilgisayar 2 13 
 

15 

TOPLAM 
   

 

 

Tablo 18-Yıllara Göre Bilgisayar Sayısı 
 

 

YILLARA GÖRE BİLGİSAYAR SAYISI İLE İLGİLİ GELİŞMELER  

  2009 Yılı  2010 Yılı  2011 Yılı  2012 Yılı  

Bilgisayar Sayısı 15 20 25 40 

 

 



Mali Durum 

 Bütçe Ödenekleri 

Tablo 19- Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Ödenekleri/Gider Dağılım Tablosu 

 2011 2012 

 Başlangıç 

Ödeneği 

Toplam 

Ödenek 
Harcama 

Başlangıç 

Ödeneği 

Toplam 

Ödenek 
Harcama 

01.Personel Giderleri 2899,000 2752,000 
2746,00 

 
3451,400 3432,900 3197,000 

02.Sos.Güv.Kur.Dev. 

Pir.Gid. 
366,000 363,000 362,000 392,000 392,000 371,000 

03 Mal ve Hizmet 

Alım Gid. 
315,000 315,000 315,000 439,000 439,000 439,000 

05 Cari Transferler       

06 Sermaye Giderleri       

 

 

Tablo 20- Yıllar itibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Rakamları 

 2008 2009 2010 2011 2012 

01.Personel Giderleri 1315,000 1448,000 1721,000 1940,000 2134,00 

02.Sos.Güv.Kur.Dev. 

Pir.Gid. 
155,000 186,000 328,000 363,000 372,000 

03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 180,000 232,000 249,000 392,000 439,000 

05 Cari Transferler      

06 Sermaye Giderleri      

 

 

 

 



   Çevre Analizi 

 

KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu yeni kurulmasına karşı üniversite genelinde yaptığı çalışmalar ve 

sunduğu hizmetlerle Karadeniz Bölgesinin yabancı dil öğrenimi ihtiyacının önemli bir bölümünü 

karşılamaktadır. Hatta üniversite bünyesinde yabancı dil ihtiyacını karşılayan resmi tek kurumdur. Bu 

bağlamda kurumumuzda Genel İngilizce, KPDS-ÜDS, Akademik Konuşma ve Yazma, IELTS gibi 

kurslar verilmekte ve bu kurslar üniversite öğrencilerimizin yanı sıra tüm bölge insanına hitap 

etmektedir.  Bu durum Yüksek Okulumuza dolayısıyla KTÜ'ye oldukça büyük avantajlar 

sağlamaktadır. Trabzon'un Rusya ile gümrük sınırının bulunması bu ülke ve ona komşu ülkelerle hem 

ekonomik hem de eğitim yönüyle sıkı bir işbirliği içinde olunabileceğinin açık bir göstergesidir. Bu 

bağlamda KTÜ YDYO, bu ülkelerdeki üniversiteler ve ticari firmalarla bağlantı kurabilir, ortak 

projelere çevirmen ve öğretim elemanı sağlayarak ülkemizin fahri elçiliğini üstlenebilir. 

 

3. KURUMUN GELECEĞİ 

 

  Misyonumuz 

 

Yüksekokulumuzun  İngilizce hazırlık eğitim-öğretiminin amacı, öğrencilere kayıt oldukları 

eğitim-öğretimin öngördüğü yabancı dilde kendi konularında okuduklarını ve duyduklarını  

anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçeye çevirebilme, yazı ve sözle kendilerini  

yeterince ifade edebilme, profesyonel, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini  

sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır. 

Temel İngilizce Bölümünde verilen eğitimin amaçlarını üç madde etrafında toplayabiliriz. (1) 

üniversitemiz yeni gelen öğrencilerinden İngilizce bilmeyenlere İngilizce öğretmek, (2)  

öğrencilerin İngilizce dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini  

sağlamak, (3) üniversitemize kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini bölümlerindeki 

dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalar daha düzgün,  

koordineli ve verimli yürütülmektedir. 

 

 

 

 

 



  Vizyonumuz 

 

İngilizce'ye tüm yönleriyle hakim olmak, bu dilde çok iyi okuma, yazma, konuşma ve 

dinleme/anlama becerileriyle öğrencileri donatarak kendi alanlarındaki yayınları, bilimsel  

gelişmeleri rahatlıkla takip edecek düzeyde bireyler yetiştirmek Temel İngilizce Bölümü'nün  

vizyonudur. Öğrencilerimize bir yıl içinde verdiğimiz İngilizce, dilin işlevsel boyutunu 

içermektedir. Etkili ve kaliteli bir hazırlık programı sunmak, her yıl öğretim metot ve  

teknikleri üzerinde çalışmalar yaparak öğretim kadromuzun mesleki gelişimini sağlamak,  

öğrencilerin okuma becerilerini geliştirebilecekleri bir online kütüphane oluşturmak, var olan web 

tabanlı dil öğretim laboratuarlarımızın sayısını arttırmak, var olan online sınıfların içeriklerini 

zenginleştirmek, online yazma ve okuma web sayfalarımızın daha etkin kullanımını sağlamak, 

uzaktan eğitim merkezi ile işbirliği içerisinde öğrencilerin kendi başlarına da dil öğrenimini devam 

ettirmeleri için ek materyaller hazırlamak öncelikli hedefimizdir. Orta vadeli hedeflerimiz arasında 

öncelikli olarak daha etkin ve online bir seviye belirleme sınavı yaparak öğrenci dil seviyelerini 

uluslararası standartlara göre belirlemek ve yeterli alt yapı sağlanır sağlanmaz kur sistemine 

geçmek bulunmaktadır. 

Uluslararası ve ulusal konferanslara, seminerlere katılmaya öğretim elemanlarımızı teşvik 

ederek gerek bölüm adına gerekse kurum adına vizyonumuzu geniş tutmayı sağlamak  

görevimizdir. 

 

             DEĞERLERİMİZ  

 Ulusal değerlere bağlılık,  
 Atatürk inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlılık,  
 Öz saygı ve insana saygı,  
 Öğrenen organizasyon olmayı ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinme. 
 Görev bilinci ve sorumluluğu,  
 Bilimsellik,  
 Yasa, yönetmelik ve  kurumsal  düzenlemelere uygunluk,  
 Kurumunu benimseme ve temsil etme,  
 Demokratik tutum ve davranışları özümseyen öğrenci merkezli eğitim anlayışı,  
 Yaratıcılık ve üretkenlik,  
 Paylaşım, dayanışma ve sorun çözmede bireyler ve birimler arasında etkili iletişim, 
 Niteliğin nicelikten üstün olduğunu benimseme,  
 Hoşgörü,  
 Emeğe saygı ve başarıyı takdir,  
 Açıklık ve doğruluk,  
 İnsan kaynaklarımıza güven,  
 Hizmet sunduğumuz kişi ve kurumların memnuniyetini ön plânda tutma,  
 Şikayet etmek yerine çözüm üretme ve uygulama,  
 Toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık,  



 Adalet ve özgürlükten yana olma,  
 Ahlâkî değerlere bağlılık,  
 Doğaya saygı,  
 Bireylerin inisiyatif kullanması,  
 Alçak gönüllülük,  
 Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimseme,  
 Değişime açık ve sürekli gelişmeden yana olma,  
 Katılımcı ve paylaşımcı olma,  

 

 
 

                                                                    STRATEJİK AMAÇLAR 

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  

2014-2018 DÖNEMİ STRATEJİK PLANINA AİT STRATEJİK AMAÇLAR: 

 

STRATEJİK AMAÇ 1- Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek 

  Stratejik Hedefler: 

1.1 Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak sınıflarımızdaki öğrenci sayısını düşürmek ve dil öğretimi 

için ideal olan 15-20 sayısını yakalamak.  

1.2 Ders materyalleri olarak en güncel ve çağdaş kaynakları seçmek, ve bunların kullanılması adına 

gerekli teknolojik altyapıyı sınıflarımızda oluşturmak. Şu anda sınıflarımızda internet erişimi mevcut 

olmakla birlikte pek çok sınıfımızda projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Bunlara paralel olarak 

bilgisayar konusundaki eksikliği gidermek. 

1.3 Öğrencilerin yabancı dili keyif alarak öğrenmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler ; oyunlar, 

yarışmalar, skeçler, programlar vs. hazırlamak.  

1.4 Öğrencilerin okul dışında da yabancı dille ilgilenmelerini sağlamak amacıyla proje ödevi vermek ve 

online sınıflar oluşturmak. 

1.5 Ölçme ve Değerlendirme sistemimizi geliştirerek, internet sitemiz yoluyla başarı-başarısızlık 

verilerini her daim ulaşılabilir kılmak ve bu veriler sayesinde geleceğe yönelik durum değerlendirmesi 

yapmak. 

1.6 Seçilen uygun materyallerle öğrencilerimizin hazırlık eğitimi sonrası devam edecekleri 

bölümlerinde sıkça kullanacakları kendi alanları ile ilgili temel bilgi ve terminolojiyi kazandırmak.   

 

STRATEJİK AMAÇ 2- Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek 

Stratejik Hedef: 



2.1. Okulumuzdaki öğretim elemanlarını yüksek lisans veya doktora yapmaları konusunda teşvik 

etmek  ve hali hazırda yapmakta olanlara ders programı ve uygulama çalışmalarında yardımcı olma 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 3- Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı  

Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

Stratejik Hedefler: 

 

3.1. Mevcut öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı dil konferanslarına veya sertifika programlarına 

katılmaları konusunda teşvik etmek ve onlara bu hususta organizasyon ve finans anlamında gerekli 

desteği sağlamak. 

3.2. Konusunda uzman yerli veya yabancı dilbilimciler davet edilerek hizmet içi seminerler 

düzenlemek.  

3.3. Yüksekokul bünyesine yeni katılacak olan öğretim elemanlarının seçiminde tecrübe ve yüksek 

lisans, doktora yapmış olma durumunu göz önünde bulundurmak.  

3.4. Yüksekokul bünyesinde hali hazırda görev yapmakta olan öğretim elemanlarının yüksek lisans ve 

doktora yapabilmesi adına Sosyal Bilimler Enstitüsünce Uygulamalı Dilbilimi programında öğretim 

elemanlarımıza hususi kontenjan tahsis edilmesini sağlamak. 

 

STRATEJİK AMAÇ 4-Finansal Kaynakların Geliştirilmesi 

Stratejik Hedef: 

 

4.1. Okulumuzun mevcut bütçe gelirinin yanı sıra çeşitli giderleri karşılamak adına okulumuza gelir 

sağlayacak dil kurslarının açılması ve devam ettirilmesinin sağlanması.  

 

STRATEJİK AMAÇ 5- Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek 

Stratejik Hedefler: 

5.1. Açılan dil kurslarının sadece üniversitemiz öğrencilerine değil aynı zamanda şehrimiz ve çevre 

illerdeki halka da ulaşmasını, hizmet vermesini sağlamak amacıyla gerekli tanıtımın yapılmasını 

sağlamak.  

5.2. Dil öğrenme bilincini üniversite dışına taşımak ve bu konudaki toplumsal dil konusundaki 

eksiklikleri gidermeye çalışmak. 

  

STRATEJİK AMAÇ 6- Uluslararası Tanınırlığımızı  Artırmak 

Stratejik Hedefler: 



6.1. Öğretim elemanlarımızın yaptığı ve yapacağı projelerle ulusal ve uluslararası ortamlarda boy 

göstermek. 

6.2. 2011-2012 yılında başlatılan 1. Geleneksel Yabancı Dil Festivalimizde gerçekleştirilen aktiviteleri 

bundan sonraki süreçte şehrimizdeki diğer okullarda ve sonrasında da çevre illerdeki üniversitelerde 

sergilemek. Bir sonraki aşamada da pek çok üniversitenin katılacağı ve her yıl bir başka üniversitenin 

ev sahipliği yapacağı bir dil festivali/yarışması haline getirmek ve en son aşamada da İngilizcenin 

yabancı dil olarak öğretildiği ülkelerdeki üniversitelerin de katılımı sağlanarak dil 

festivalleri/yarışmaları düzenleyerek hem üniversitemizin hem de ülkemizin tanıtımını yapmak.   

6.3.ERASMUS için başvuran öğrencilerimizi yurtdışı eğitimi için gerekli yabancı dil eğitimini vermek. 

 

                 PERFORMANS  GÖSTERGELERİ 

   

                Yüksekokulumuz eğitim –öğretimdeki başarısını yükselen bir grafikle devem ettirmiştir. 

Ancak bu yeterli değildir.Birçok teknik  problem ortadan kaldırılınca istenilen başarı düzeyi elde 

edilebilecektir. 

 

 

Tablo 21-  Maliyetlendirme Tablosu(bin tl) 
 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

Amaç Hedef 
     

Eğitim –

Öğretimde 

kalitenin 

yükseltilmesi 

 

     

  1.1. 3  4  2  3  5  

 

1.2. 20 10 5 5 5 

 

1.3 2                    3 4 4 5 

 

1.5 1 2 2 2 2 

İnsan 

Kaynaklarının 

Geliştirilmesi 

 

     



 

2.1 2 3 4 5 6 

 

2.2 1 2 2 3 3 

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

TOPLAM 29 24 19 22 24 

 

Tablo 22- Kaynak  Tablosu 
 

Kaynaklar 2014 2015 2016 2017 2018 

Genel Bütçe 27 23 19 20 21 

Özel Bütçe      

Yerel Yönetimler      

Sosyal Güvenlik Kurumları      

Bütçe Dışı Fonlar      

Döner Sermaye 2 1  2 3 

Vakıf ve Dernekler      

Dış Kaynak      

TOPLAM 29 24  22 24 

 

 

 



     4.İZLEME DEĞERLENDİRME  

               Ölçme ve Değerlendirme Birimi 

          Yüksekokulumuz ölçme ve değerlendirme  birimi eğitim öğretimle ilgili tüm verileri rapor 

halinde değerlendirme mercilerine sunmaktadır.Yıl içersindeki tüm sınavların yapılması bu birime 

aittir.bu nedenle geçmiş yıllara ait tüm istatistiki sonuçların toplanması, karşılaştırılması ve analiz için  

Rapor haline getirilmesi bu birim  tarafından yapılmaktadır. 

           Organizasyon,insan kaynakları, hizmet kalitesi performans  ölçümleri ise iç kontrol sistemi 

çerçevesinde yöneticiler tarafından yapılmaktadır.   

 

 

 

 

 

 


