
 

                                  

 

STRATEJİK PLAN 

 

 Stratejik Planın Amacı 

Stratejik planlanın amacı, Şuhut Meslek Yüksekokulu’nun misyon, vizyon ve temel 

değerlerinin belirlenmesini, güçlü ve zayıf yönlerinin, Şuhut Meslek Yüksekokulu için fırsat ve 

tehditlerin saptanıp değerlendirilmesi ve Şuhut Meslek Yüksekokulu’nun Üniversite misyon, vizyon ve 

stratejileri doğrultusunda hedeflerinin oluşturmasını sağlamaktır.    

         Stratejik Planın Kapsamı  

Stratejik plan, Şuhut Meslek Yüksekokulu faaliyetlerinin incelenmesini, misyon, vizyon ve 

temel değerlerinin belirlenmesi, kurumsal GZFT analizlerinin yapılmasını ve buna dayalı olarak Şuhut 

Meslek Yüksekokulu’nu ilgilendiren stratejik hedefler ile performans göstergelerinin belirlenmesini ve 

hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak eylem planları ile Şuhut Meslek Yüksekokulu’na bağlı 

birimlerin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsar.   

                Stratejik Planlama Süreci 

Şuhut Meslek Yüksekokulu’nda “Stratejik Planlama” çalışmalarına, 10/12/2003 tarih ve 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe giren  stratejik 

planlamaya ilişkin 9’ncu Maddesinde belirtilen ; 

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir 

hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu 

sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.  

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile 

program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans 

göstergelerine dayandırmak zorundadırlar…”  hükmü, 

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanarak 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği”  

ile; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak 26.05.2006 tarih ve 26179 Sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 01.11.2006 tarihinde “2009–2013 Stratejik Plan Hazırlama 

Programı” çalışmaları ile başlamıştır 

 

 



 

Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi 

Şuhut Meslek Yüksekokulu’nun faaliyet alanları özet ve ana hatları ile aşağıdaki gibi 

şekillenmektedir. 

 Eğitim öğretim alanındaki faaliyetler; genel olarak dört başlık altında ele alınmıştır. 

Bunlar: 

1- Önlisans alanında yükseköğretim faaliyeti (MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları 

Program Geliştirme Projesinin kapsamına uygun olarak), 

2- Eğitime ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyeti (eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik 

olarak ve gelişen teknolojiye uygun şekilde eğitim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için, 

öğrenci merkezli öğrenme ile beraber sürekli öğrenmeyi temel alan ve ekip ruhunu 

aşılayacak yöntem ve programların geliştirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen bilimsel 

çalışmaların takibi, geliştirilmesi ve uygulanması, her programda yer alan bölümlerde 

okutulan derslere ilişkin bilimsel alanlarda kaydedilen gelişimlerin izlenmesine ve bu 

alanlardaki bilimsel katkılara dayalı olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir.), 

  3- Eğitime yardımcı faaliyetler; -  

     -Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarına ilişkin faaliyetler, 

     -Öğrencilerin sağlık ihtiyaçlarına  ilişkin faaliyetler, 

                -Öğrencilerin kültür ve spor ihtiyaçlarına  ilişkin faaliyetler, 

     - Öğrencilerin diğer ihtiyaçlarına  ilişkin faaliyetler, 

 



 

 4- Diğer eğitim öğretim faaliyetleri  

Kültür alanındaki faaliyetler; öğrencilerimizin kültürel ve sosyal yönden gelişimleri ve 

ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak gerçekleştirilen tiyatro, konser, seminer, konferans, 

sergi, gezi, vb. gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Bu faaliyetler kimi zamanlar sadece 

yüksekokulumuz çerçevesinde değil, Şuhut ilçesine yönelik olarak da 

gerçekleştirilmektedir. 

 Genel Kamu alanındaki faaliyetler; kantin, okuma salonu,  bakımına ve korunmasına 

yönelik faaliyetleri kapsar. 

 Kurumsal güvenlik alanındaki faaliyetler; Şuhut Meslek Yüksekokulu içerisindeki 

güvenliğin sağlanmasına yönelik olmakla beraber dışarıdan ve içeriden 

yüksekokulumuzun yerleşkesi içerisinde yer alan taşınır ve taşınmazlarına, öğrencilerine 

ve çalışanlarına yönelik tehditlerden korumaya ve önlemeye yönelik faaliyetleri 

kapsamaktadır. 

 Sivil savunma alanındaki faaliyetler; doğal afetlere karşı alınabilecek tedbirler ve bu 

konuda personel ile öğrencilerin eğitimine yönelik yapılan faaliyetleri kapsar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


