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T.C.  

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

2020 YILI (28.03.2020 -31 Aralık) FAALİYET RAPORU 

  

1- GENEL BİLGİLER 

 

          Yabancı Diller Yüksekokulu, 28.03.2020 tarihli 31082 sayılı resmi gazetede 

yayımlanan 2319 karar sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmuştur. 

 

 

   A)  MİSYON VE VİZYON 

 

MİSYON: Yabancı Diller Yüksekokulumuzun misyonu, öğrencilerimize ileri ve akademik 

seviyede okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kazandırmanın yanı sıra, öğrenmeyi 

öğrenme, analitik düşünme, sorgulama ve çözüm üretme gibi bilişsel becerilerinin gelişimine 

katkıda bulunmaktır. 

VİZYON: Yükseköğrenimlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde tamamlamaya gelen 

Türk ve yabancı öğrencilere, İngilizce ve Türkçe dillerini, kültürel ve dilsel öğelerle 

zenginleştirerek öğretmek öğrencilerin gelecekte bu dilleri eğitim ve iş alanlarında rahatça 

kullanır duruma gelmeleri sağlamaktır. Yüksekokulumuzda yabancı dil öğretimi alanında 

dünyadaki gelişmeleri izleyip en çağdaş yöntemlerle bu diller öğretilmektedir. 

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası akademik ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları 

İngilizceyi etkin ve işlevsel olarak öğrenmelerini sağlanmaktadır. 

 

    B) YÜKSEKOKULUMUZUN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda verilen görevleri yapmak. 

• Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve yüksekokul kurul kararlarının 

uygulanmasını sağlar. 

• Yüksekokulun misyon ve vizyonunu belirler ve bunu yüksekokulun tüm çalışanları ile 

paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder. 

• Her yıl yüksekokulun analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar. 

• Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve 

kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla 

kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının 

verilmesini sağlar. 

• Yüksekokulun kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunar. 

• Yüksekokulun birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar. 
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• Yüksekokulda bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar. 

• Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. 

• Yüksekokulda eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar. 

• Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir. 

• Yüksekokulun idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, 

seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek fakültenin sürekli öğrenen bir 

organizasyon haline gelmesi için çalışır. 

• Yüksekokul değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde 

yürütülmesini sağlar. 

• Yüksekokulun eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme 

kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir. 

• Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve yüksekokul bazında uygulanmasını 

sağlar. 

• Yüksekokulun stratejik planını hazırlanmasını sağlar. 

• Yüksekokulu üst düzeyde temsil eder. 

• Her öğretim yılı sonunda yüksekokulun genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre 

rapor verir. 

• Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar. 

• Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve 

talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar. 

• Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder. 

• Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak 

beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını 

yakalayabilmelerine olanak tanır. 

 Yüksekokul müdürü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere 

uygun olarak yerine getirirken, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü’ne karşı 

sorumludur. 

Yetkileri: 

• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

• Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

• Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak. 

• İmza yetkisine sahip olmak. 
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• Harcama yetkisi kullanmak. 

• Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, 

düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 

• Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim 

verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak. 

• Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama 

yetkisine sahip olmak. 

 

    C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

FİZİKİ DURUM 

 

FİZİKİ ALTYAPI: 

 

      Yüksekokulumuz eğitim-öğretim faaliyetlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Merkez 

Kampüsü içinde yürütmektedir. Yüksekokulumuz, Rektörlük, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi 

ve Strateji Daire Başkanlığıyla birlikte aynı binayı paylaşmaktadır. Yüksekokul sekreterine ait 

bir büro ve bir yüksekokul öğretim elemanına ait bir büro 2. katta bulunmaktadır.  

 

ÖRGÜT YAPISI: 

 

a) Müdür 

Dr. Öğr. Üyesi H. Diğdem OKSAL (Müdür V.) 

 

b)  Müdür Yardımcısı  

            Dr. Öğr. Üyesi Emine KULUŞAKLI 

  

c)  Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Emre AK, Yabancı Diller Bölüm Başkanı 

 

d) Yüksekokul Sekreteri 

             Ferit AKSOY 
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TEŞKİLAT ŞEMASI 

 

 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

 

 
 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI 

 

Akademik Personel 

Dr. Öğr. Üyesi H. Diğdem OKSAL, Müdür V. 

Dr. Öğr. Üyesi Emine KULUŞAKLI, Yabancı Diller Bölümü  

Öğr. Gör. Emre AK, Yabancı Diller Bölümü  

Öğr. Gör. Müjgan BEKDAŞ, Yabancı Diller Bölümü  

Öğr. Gör Tarık İNCE, Yabancı Diller Bölümü  

 

İdari Personel 

Ferit AKSOY, Yüksekokul Sekreter V. 
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AMAÇ ve HEDEFLER 

 

Amaç 1:  

Yüksekokulumuz bünyesinde yürütülen zorunlu Yabancı Dil dersini nicelik ve nitelik 

olarak geliştirmek  

Amaç 2: 

Kurumsal kültürü yaygınlaştırmak ve kurumsal kapasiteyi artırmak  

Hedef 1 

 Eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin artırılması 

 Hedef 2 

 Eğitim personelinin niteliğini ve sayısını artırmak 

 

TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER 

 

 Ülkemizin yabancı dilde temel bilgi yeterliliğine sahip ara ve ana insan gücü açığının 

kapanmasına katkıda bulunmak temel politikamızdır. Bu amaçla çağdaş öğretim ve eğitim 

faaliyetlerinin güncelliğini sağlamak için gerekli adımların atılması öncelikli konular 

arasındadır.  

  

ÜSTÜN YÖNLER:  

• Genç, deneyimli ve alanlarında gelişmek üzere lisansüstü ve doktora eğitimlerine 

devam eden akademik personele sahip olmamız  

 

ZAYIF YÖNLER: 

• Yüksekokulumuzun kendine ait binasının henüz inşa halinde olması 

• Akademik personel için yeterli ofis olmaması 
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YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2020 YILI BÜTÇE TABLOSU 

 

HARCAMA KALEMİ 2020 YILI 

ÖDENEĞİ 

EK 

ÖDENEK 

TENKİS HARCANAN KALAN 

01.01 PERSONEL 

GİDERLERİ 
10,000 0 9,073,22 926,78 0 

02.01 SOSYAL GÜV. PİRİM 

GİDER. 
1000 0 1000 0 0 

03-2 TÜKETİME YÖNELİK 

MAL VE MALZEME ALIMI 
- - - - - 

 

03-3 YOLLUKLAR 

- - - - - 

03-5 HİZMET ALIMLARI - - - - - 

03-7 MENKUL MAL ALIM 

BAKIM VE ONARIM 

GİDERLERİ 

- - - - - 

03-8 GAYRİMENKUL MAL 

BAKIM VE ONARIM 

GİDERLERİ 

- - - -  

 

 

EĞİTİM 

ALANI 

KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE 

0-50 Kişi 51-75 76-100 101-150 151-250 250 ve Üzeri 

Anfi - - - - - - 

Sınıf - - - - - - 

Bilg.Lab. - - - - - - 

Diğer - - - - - - 

TOPLAM - - - - - - 

 

 

 

 

 



 

7 

 

FAALİYET TÜRÜ 

Kongre ve Konferans 1 

Seminer 3 

Bilgilendirme Toplantısı 2 

Özel Gün ve Etkinlikler 2 

 - 

Kültürel Etkinlikler 1 

Eğitim - 

Tiyatro - 

Müzik - 

YAYIN TÜRÜ 

 

Uluslararası Makale 1 

Ulusal Makale - 

Uluslararası Bildiri 1 

Ulusal Bildiri - 

Kitap - 

Üniversitemizce Üretilmiş Olan Basılı ve Elektronik Kaynak 

Sayısı 

- 

TOPLAM 11 

 

 

TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI 

Toplantı ve Konferans Salonu Sayısı - 

Toplantı ve Konferans Salonu Alanı - 

Toplantı ve Konferans Salonu Kapasitesi - 

 

AMBAR, ARŞİV, ATÖLYELER 

Ambar Sayısı - 

Ambar Alanı - 

Arşiv Sayısı - 

Arşiv Alanı - 

Atölye Sayısı - 

Atölye Alanı - 

 

 

 

 

TÜM SAĞLIK İDARİ VE EĞİTİM BİRİMLERİ 

Misyon - 

Vizyon - 

Kısaca Sunulan Hizmetler - 

Faaliyetler - 

Faaliyet Resimleri - 
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YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

Bölüm Özel Öğrenci Normal Öğretim Öğrenci Sayısı Toplam 

- - - - - 

- - - - - 

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYILARI 

2020 

 

PROJELER 

Önceki 

Yıldan 

Devreden 

Proje 

 

Yıl İçerisinde 

Eklenen 

Proje 

 

Toplam 

 

Yıl İçerisinde 

Tamamlanan 

Proje 

 

Toplam Ödenek 

DPT - - - - - 

TÜBİTAK - - - - - 

A.B. - - - - - 

B.A.P. - - - - - 

DİĞER - - - - - 

TOPLAM - -             - - - 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

 

            Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların      

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin 

idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile 

Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

           Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 22/01/2021 

 

                                                                                                    Dr. Öğr. Üyesi H. Diğdem OKSAL 

Müdür V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


