
MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

H1.1. Önlisans ve  lisans programlarını geliĢtirmek 

H1.2. GeliĢmiĢ eğitim donanımlarına  ve enformasyon teknolojilerine sahip olmak, kullanımını yaygınlaĢtırmak 

H1.3. Mekân standartlarının kalitesini yükseltmek

H1.4. Lisansüstü programları geliĢtirmek

H2.1. Akademik personel planlaması yapmak

H2.2. AraĢtırma personeli teminine çeĢitlilik getirmek

H2.3. Ortak kullanıma açık bir araĢtırma alt yapısı kurmak

H3.1. Birimler arasında iĢbirliği sağlamak

H3.2. Disiplinlerarası araĢtırmaları desteklemek

H4.1. Birimlerin ulusal ve uluslararası tanınırlılık ve eĢdeğerliliklerini sağlamak 

H 4.2. AraĢtırma ürünlerinin niceliğini ve niteliğini arttırmak

H 4.2. AraĢtırma sonuçlarını uygulamaya dönüĢtüren çalıĢmaları arttırmak

H5.1. Öğrenci geliĢimini desteklemek

H5.2. Eğitim programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliğini artırmak

H 7.1. Ġdari insan kaynaklarının sağlanması için planlama yapmak

H7.2. Sanayi kuruluĢları, KOBĠ‟ler ve kamu kurumları ile iĢbirliği içerisinde, gereksinilen alanlarda, Ar-Ge ve 

danıĢmanlık faaliyetlerinde bulunmakH7.3. Finansal kaynakları çeĢitlendirmek ve geliĢtirmek

H8.1. Üniversitemiz bünyesindeki Sürekli ve Yaygın Eğitim Merkezi‟nin (SÜYAM) faaliyetlerini artırmak

H8.2. Toplumsal gereksinimlere ve giriĢimciliğin arttırılmasına yönelik eğitim programlarına yönelik faaliyetlere 

ağırlık vermekH9.1. Akademik ve idari personelin eğitimi ve geliĢimi için kurumun verdiği desteği artırmak

H 9.2 Üniversite çalıĢanları arasındaki iliĢkileri geliĢtirmek

H9.3 ÇalıĢma ortamlarını fiziksel açıdan geliĢmiĢ ülkelerin standartlarına ulaĢtırmak

H9.4 Üniversitede uygulanan kurallar, kararlar ve sonuçlar hakkında bilgiye eriĢimi kolaylaĢtırmak

H9.5 Akademik ve idari personelin kuruma yönelik tutumunu sürekli olarak ölçülüp değerlendirmek

A10.Akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen, katılımcılığı özendiren, Ģeffaf bir 

yönetim anlayıĢını benimsemek.

H10.1. Kurumsal yapılanma amacıyla yapılan çalıĢmalar bağlamında “değerlendirme ve kalite sistemi”ne yönelik 

çalıĢmalar geliĢtirmek

H11.1.Yurtiçi ve yurtdıĢı üniversite ve araĢtırma kurumları ile iletiĢim ve iĢbirliğini arttırmak

H11.2 Kamu ve özel sektör ile iĢbirliğinin geliĢtirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak

H11.3 Mezunlarla iliĢkileri geliĢtirmek

H11.4 Yöreyle iliĢkileri geliĢtirmek

A12.Çevre sorunlarına çözüm üretmek ve çevre duyarlılığını artırmak H12.1 Öncelikle üniversitenin bulunduğu yöredeki çevre sorunlarına çözüm üretmek

ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANLARININ AMAÇ VE HEDEFLERĠ

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi 

A11.PaydaĢlar ile iletiĢim ve iĢbirliği alt yapısına sahip olmak.

A9.ÇalıĢan memnuniyetini artırmak.

2009-2013 Stratejik Planı             Misyon: 

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, 

sanayileĢmenin, ekonomik geliĢmenin hızla 

arttığı bir bölgenin sınırlarında ülke 

kalkınmasının temellerini oluĢturacak 

nitelikli insan kaynağını yetiĢtirmeyi ve 

bölge kalkınmasında ve geliĢmesinde etkin 

bir rol oynamayı bir görev olarak 

algılamaktadır. Ayrıca araĢtırıcı, 

çözümleyici, daima ilerlemeye ve geliĢmeye 

yönelik düĢünce yapısında, çağdaĢ uygarlık 

düzeyini izleyen ve bunun üzerine çıkmaya 

çalıĢan gençler yetiĢtirecek alt yapıyı 

oluĢturarak teknolojideki geliĢmelere 

katkıda bulunmayı temel görevleri arasında 

sayar.              Vizyon: Abant Ġzzet Baysal 

Üniversitesi zihinsel, ruhsal ve bedensel 

olarak sürekli kendisini yenileyen ve 

geliĢtiren, kendisiyle ve çevresiyle barıĢık, 

üretken insanlar yetiĢtirmek için çağın 

bütün eğitim, öğretim ve teknik olanaklarını 

seferber ederek ülkemizin her bakımdan 

nitelikli, mensuplarının onur duyarak hizmet 

ettiği, gençlerin mensubu olmak için 

birbiriyle yarıĢtığı, araĢtırma, eğitim ve 

öğretim alanlarındaki birikimini toplum 

hizmetine sunan çağdaĢ bir üniversite 

olmayı kendisine öz görüĢ olarak seçmiĢtir.

A1.Üstün nitelikli eğitim vermek.

A2.Üstün nitelikli araĢtırma yapılmasını sağlamak.

A5.Nitelikli bireyler yetiĢtirmek

A6.Engelli öğrencilerimizin eğitim öğretimini kolaylaĢtıracak fiziki donanımı ve 

gerekli bilinci üniversitemizde  oluĢturmak  

H6.2. Görme, iĢitme ve fiziksel engelliler için gerekli düzenlemeleri yapmak

A7.Kendi kaynaklarını geliĢtirmek, araĢtırma-geliĢtirme ve danıĢmanlık hizmetleri  

sunmak

A8.Toplumsal hizmet ve yaĢam boyu eğitim 

A3.Eğitimde ve araĢtırmada disiplinlerarası etkileĢimi artırmak

A4.Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik anlamda saygın bir Ģekilde tanınmak.
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MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

2014-2018 Stratejik Planı     Misyon: 

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi‟nin, 

saygın üniversitelerden biri haline gelmesi 

için kamu mali yönetimi ve kontrolü 

hizmetlerini yerine getirmek.         Vizyon: 

Sonuç odaklı çalıĢarak Üniversitemizin 

saygın üniversitelerden biri haline 

gelmesinde pay sahibi olmak.

Üniversitenin geçerli bir stratejik planı yoktur.

2014-2018 Stratejik Planı     Misyon: 

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi‟nin, 

saygın üniversitelerden biri haline gelmesi 

için kamu mali yönetimi ve kontrolü 

hizmetlerini yerine getirmek.   Vizyon: 

Sonuç odaklı çalıĢarak Üniversitemizin 

saygın üniversitelerden biri haline 

gelmesinde pay sahibi olmak.

Üniversitenin geçerli bir stratejik planı yoktur.

A1.AraĢtırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için fiziki alt yapıyı, 

kapalı mekanları ve sosyal donatıları geliĢtirmek

H1.1. 2014 yılına kadar üniversite yerleĢke planını uygulamaya geçirmek

A2.Ulusal ve uluslararası araĢtırma ve yayın sayısını arttırmak
H2.1. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı arttırılacaktır

A3.Bölge kalkınmasına katkıda bulunmak
H3.1. YaĢam boyu eğitim faaliyetlerine önem vermek ve bölgenin eğitimine katkıda bulunmak

A4.Öğrenci profilinin yerelden genele yayılması için sosyo-kültürel ve barınma-

beslenme olanaklarını geliĢtirmek

H 4.1. Öğrencilerimize sunulan sosyo-kültürel barınma-beslenme olanaklarını geliĢtirmek

A5.Akademik ve idari personelin niteliğini arttırmak H5.1.Akademik ve idari personelin niteliğini, bilgi ve görgüsünü arttırmak

A6.Yurtiçi ve yurtdıĢı tanınırlığı arttırmak
H6.1. Yerel, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınırlığı arttırmak

A7.Evrensel değerler doğrultusunda bireyler yetiĢtirerek ülkemizin istihdamında 

aranan mezunlar vermek

H7.1.Ülkemiz istihdamında aranan evrensel değerlerle donatılmıĢ bireyler yetiĢtirmek

2010-2014 Stratejik Planı      Misyon: 

Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli, 

bilimsel araĢtırma ve yayın ile sosyo-

kültürel faaliyetler yapan, karĢılaĢtığı 

sorunları bilimin ve aklın süzgecinden 

geçiren, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç 

duyduğu bireyleri yetiĢtiren bir üniversite 

olarak toplumun değiĢim ve dönüĢümüne, 

sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek.  

Vizyon: Evrensel değerleri temel alan, 

çağdaĢ, kaliteli ve uygulamalı eğitim-

öğretim sunan, sağlık, tarım ve hizmet 

sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-

ekonomik yapısını geliĢtiren ve tercih edilen 

saygın bir üniversite olmak.                                                  

Abdullah GÜL Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Adıyaman Üniversitesi 
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MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

A8- Üniversitemiz gelirlerinin arttırılması, çeĢitlendirilmesi ve kaynak kullanım 

etkinliğini sağlamak

H8.1.Üniversitemizin gelirlerinin her yıl arttırılması

H1.1. 2010 yılına kadar projeleri devam eden (Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Üniversite Hastanesi, 

Veteriner Fakültesi, Nazilli Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Kapalı Spor Salonu, Merkez Amfi ve Tıp Fakültesi 

Morfoloji Binası) binalarda toplam kapalı alan miktarını %200 oranında artırmak.

H1.2. 2012 yılına kadar projeleri devam eden (Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Üniversite Hastanesi, 

Veteriner Fakültesi, Nazilli Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Kapalı Spor Salonu, Merkez Amfi ve Tıp Fakültesi 

Morfoloji Binası) binalarda yol, aydınlatma, çevre düzenlemesi ve galeri gibi alt yapı sorunlarını bitirmek.

H1.3. Hedef 1‟de tanımlanan binaları 2010 yılına kadar hizmet verebilecek donanıma kavuĢturmak.

H1.4.2008-2012 döneminde öğrenci sayısını %30 oranında artırmak.

H1.5.2012 yılına kadar birim/bölüm/ana bilim dalları arasında öğretim elemanlarının dengeli dağılımını 

sağlayacak Ģekilde %50‟sini norm kadroya ulaĢtırmak.

H1.6. 2012 yılına kadar öğretim elemanı sayısını %40 artırmak.

H1.7. Üniversitemiz vaziyet planında yer alan fakat yatırım programında yer almayan birimlerin (Eğitim Fakültesi, 

Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi Eksik Binaları, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 

Merkezi Atölyeler, 2. Öğrenci Kafeteryası) inĢaat projelerini 2009 yılı yatırım bütçesine dahil etmek.

H1.8. Yeterli öğretim üyesi bulunan ana bilim dallarında yeni lisansüstü programlar açmak.

H2.1- 2012 yılına kadar eğitim birimlerinin %50‟sinin ISO 9001:2000 Kalite Belgesi almasını sağlamak.

H2.2- Eğitim öğretim programlarının en az %50‟sinde 2012 yılına kadar Çekirdek Eğitim Programının 

gerçekleĢtirilmesi.
H2.3- 2012 yılına kadar lisans ve ön lisans öğrenimi veren birimlerin %50‟sinde hazırlık sınıfı açmak.

H2.4- 2012 yılına kadar yerleĢim birimlerinin %30‟unda akıllı sınıflar oluĢturmak.

H2.5- 2010 yılına kadar öğretim elemanlarının en az %70‟inin eğitici yönünü geliĢtirmek.

H2.6- 2010 yılına kadar öğrenciye verilebilecek bilgi kaynaklarına ulaĢım olanaklarını artırmak.

H2.7- Derslik ve uygulama alanlarındaki teknik araç ve gereç eksikliklerini 2010 yılına kadar tamamlamak.

H2.8- 2012 yılına kadar Erasmus-Leonardo Da Vinci programları çerçevesinde bölüm/programlarının en az 

%70‟inin, bu programlara dahil en az bir yabancı üniversite ile ikili anlaĢma yapmasını sağlamak.

H2.9- Öğrencilerin danıĢmanlık hizmetlerinden memnuniyet oranını %50 artırmak.

H2.10- 2009 yılına kadar akademik kadrolara atama ve yükseltmelerde puanlama sistemini getirmek.

H2.11- Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir Ģekilde yararlanması sağlamak amacıyla 2012 

yılına kadar ADÜ kütüphanelerinde bütünleĢik bir otomasyon sistemini kurmak.
H3.1- 2012 yılına kadar öğretim üyesi baĢına indekslerce taranan dergilerdeki yayın sayısını 2006 yılına göre %40 

artırmak.
H3.2- 2012 yılına kadar bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde ortak araĢtırma projesi sayısını 2006 yılına göre 

en az iki katına çıkarmak.

2010-2014 Stratejik Planı      Misyon: 

Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli, 

bilimsel araĢtırma ve yayın ile sosyo-

kültürel faaliyetler yapan, karĢılaĢtığı 

sorunları bilimin ve aklın süzgecinden 

geçiren, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç 

duyduğu bireyleri yetiĢtiren bir üniversite 

olarak toplumun değiĢim ve dönüĢümüne, 

sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek.  

Vizyon: Evrensel değerleri temel alan, 

çağdaĢ, kaliteli ve uygulamalı eğitim-

öğretim sunan, sağlık, tarım ve hizmet 

sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-

ekonomik yapısını geliĢtiren ve tercih edilen 

saygın bir üniversite olmak.                                                  

Adnan Menderes Üniversitesi

A1.Yükseköğrenimdeki okullaĢma oranını artırmak için eğitim öğretimin kapasitesini 

artırmak.

A2.Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek.

A3.Bilimsel araĢtırma ve yayınların sayısını ve niteliğini ulusal ve uluslar arası 

ölçütlere uygun hâle getirmek.

2013-2017 Stratejik Planı     Misyon: 

Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli, 

bilimsel araĢtırma ve yayın ile sosyo-

kültürel faaliyetler yapan, karĢılaĢtığı 

sorunları bilimin ve aklın süzgecinden 

geçiren, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç 

duyduğu bireyleri yetiĢtiren bir üniversite 

olarak toplumun değiĢim ve dönüĢümüne, 

sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek. 

Vizyon: Evrensel değerleri temel alan, 

çağdaĢ, kaliteli ve uygulamalı eğitim-

öğretim sunan, sağlık, tarım ve hizmet 

sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-

ekonomik yapısını geliĢtiren ve tercih edilen 

saygın bir üniversite olmak.                                                                                                       
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H3.3- 2012 yılına kadar en az bir laboratuvarın akreditasyonunu sağlamak.

H3.4- 2010 yılına kadar fakülte, yüksekokul ve araĢtırma uygulama merkezlerindeki araĢtırma laboratuvarlarının 

alt yapı ihtiyaçlarını tamamlamak.
H3.5- Öğretim elemanlarının desteklenen bilimsel araĢtırma projelerinin/tezlerinin tamamlandıktan sonraki 3 yıl 

içerisinde %75 oranında yayına dönüĢmesini sağlamak.
H3.6- Öğretim elemanlarının bilimsel araĢtırma/etkinlik performanslarını ortaya koyacak bir puanlama sistemini 

2008 yılı sonuna kadar geliĢtirmek.
H4.1- 2010 yılına kadar idarî personel eksikliklerini gidermek.

H4.2- Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik hizmetlerini etkinleĢtirmek.

H5.1- 2012 yılına kadar bilgisayar sayısını her 10 öğrenciye 1 bilgisayar ve her personele bir bilgisayar düĢecek 

Ģekilde artırmak.
H5.2- 2010 yılına kadar öğrenci ve çalıĢanların sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanaklarını iyileĢtirmek.

H5.3- 2012 yılına kadar bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına göre mevcut sağlık hizmetlerine ilaveten yeni sağlık 

hizmetleri sunmak.
H5.4- Hastane hizmetlerinin en az %30‟unun 2012 yılına kadar akreditasyonunu sağlamak.

H.1.1. En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birligine üye olma

H.1.2. 2009–2010 egitim dönemi basına kadar tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ders programlarını 

yenilemek ve her yıl gözden geçirerek güncellemek,

H.1.3. 2009-2010 egitim-ögretim yılı güz dönemi sonuna kadar tüm dersler için degerleme kriterlerini olusturmak 

ve sonraki dönemlerde degerlemeleri yapmak,

H.1.4. Ögrencilerin uygulamaya iliskin deneyimlerini artırmak.

H.1.5. Lisans ve lisans üstü programlarda disiplinler arası etkilesimi artırmak,

H.1.6. Planın üçüncü yılı sonuna kadar açık ders malzemesi veri tabanını olusturmak,

H.1.7. Meslek yüksekokulları egitim programlarını, toplum ihtiyaçlarına göre her yıl yenilemek ve gelistirmek,

H.1.8. Plan dönemi sonuna kadar en az 2 enstitü, 1 fakülte, 1 yüksekokul kurmak,

H.1.9. Plan dönemi sonuna kadar en az 10 yeni bölüm açmak,

H.1.10. Plan dönemi içinde her yıl, daha önce açılmıs olan ancak ögrencisi bulunmayan bölümlerden en az birini 

egitime açmak,bölümlerden en az birini egitime açmak,H.1.11. Plan dönemi içinde kadroların en etkin sekilde kullanılmasını saglamak,

H.1.12. Plan dönemi içinde çalısanların kadro ve sayılarını her yıl en az yüzde 10 artırılmasını saglamak,

H.1.13. Plan dönemi içinde çalısan niteliginin artırılmasını saglamak,
H.1.14. Plan dönemi içinde açık fiziki alan ihtiyaçlar tamamlanıncaya kadar her yıl,peyzaj ve altyapı düzenlemesi 

yapılmıs açık alanları en az yüzde 8 artırmak.peyzaj ve altyapı düzenlemesi yapılmıs açık alanları en az yüzde 8 

artırmak.peyzaj ve altyapı düzenlemesi yapılmıs açık alanları en az yüzde 8 artırmak.peyzaj ve altyapı düzenlemesi 

yapılmıs açık alanları en az yüzde 8 artırmak.peyzaj ve altyapı düzenlemesi yapılmıs açık alanları en az yüzde 8 

artırmak.peyzaj ve altyapı düzenlemesi yapılmıs açık alanları en az yüzde 8 artırmak.peyzaj ve altyapı düzenlemesi 

yapılmıs açık alanları en az yüzde 8 artırmak.peyzaj ve altyapı düzenlemesi yapılmıs açık alanları en az yüzde 8 

artırmak.

H.1.15. Plan dönemi içinde egitim-ögretime iliskin mevcut açık kapalı fiziki alanlardan bakım, onarım ve 

yenilenmeye ihtiyaç olanların her yıl bakım onarım ve yenilemelerini yapmak,

H.1.16. Plan dönemi sonuna kadar egitime iliskin bilgi kaynakları ihtiyacının tamamını gidermek,

2009-2013 Stratejik Planı  Misyon:ÇağdaĢ 

eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, 

paydaĢların gereksinmelerini gözeterek 

eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel 

araĢtırma, yayın ve danıĢmanlık yapmak, 

topluma ve insanlığa hizmet etmektir..

Vizyon:Evrensel bilim ilkeleri ıĢığında, 

dünya standartlarında bilgi ve teknoloji 

üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara odaklı 

proje merkezi özelliği taĢıyan, küresel 

rekabet koĢullarına hazır nesiller yetiĢtiren, 

uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip 

bir üniversite olmaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi  

A1. Uluslararası düzeyde egitim-ögretim vermek,

A3.Bilimsel araĢtırma ve yayınların sayısını ve niteliğini ulusal ve uluslar arası 

ölçütlere uygun hâle getirmek.

A4.Hizmet alan ve hizmet veren memnuniyeti yüksek, standartları belirlenmiĢ, akredite 

olmuĢ ve ihtiyaçları karĢılayabilen, güvenilir, etkin ve hızlı hizmet vermek.

A5.Üniversitenin tanınırlığını artırmak.

2013-2017 Stratejik Planı     Misyon: 

Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli, 

bilimsel araĢtırma ve yayın ile sosyo-

kültürel faaliyetler yapan, karĢılaĢtığı 

sorunları bilimin ve aklın süzgecinden 

geçiren, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç 

duyduğu bireyleri yetiĢtiren bir üniversite 

olarak toplumun değiĢim ve dönüĢümüne, 

sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek. 

Vizyon: Evrensel değerleri temel alan, 

çağdaĢ, kaliteli ve uygulamalı eğitim-

öğretim sunan, sağlık, tarım ve hizmet 

sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-

ekonomik yapısını geliĢtiren ve tercih edilen 

saygın bir üniversite olmak.                                                                                                       
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H.1.17. Plan dönemi sonuna kadar egitime iliskin makine teçhizat ihtiyacının en az yüzde 70‟ini tamamlamak,

H.1.18. Plan dönemi sonuna kadar egitime iliskin okul ve büro malzemesi, demirbas ve tefrisat ihtiyacının en az 

yüzde 90‟ını tamamlamak,

H.1.19. Plan dönemi sonuna kadar egitime iliskin bilgi teknolojiler, makine-teçhizat,okul ve büro malzemesi, 

demirbas ve tefrisat bakım onarımını yaptırmak,
H.1.20. Üniversitenin diger tüm cari mal ve hizmet ihtiyaçlarının karsılanması,

H.1.21. 2010 yılı sonuna kadar kampus içi, kampus-yurtlar arası ve kampuslar arası ulasım sistemi kurmak,

H.1.22. 2010 yılı sonuna kadar Üniversitenin tüm güvenlik hizmetlerini, hizmet alımı suretiyle saglamak,

H.2.1. Her ögretim üyesinin ulusal ve uluslararası hakemli dergide yılda en az birer yayın yapması.

H.2.2. Plan dönemi içinde uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayınların sayısını her yıl yüzde 10 

artırmak,
H.2.3. Her ögretim elemanın her yıl yurt içi veya yurt dısı en az bir projede görev alması,bu projelere kamu ve özel 

kurulus desteginin saglanması

H.2.4. Toplam proje sayısının en az yüzde 5‟ini kamu kurulusları, özel kuruluslar ve

H.2.5. Patent alımını tesvik etme ve desteklemek, plan dönemi sonuna kadar en az üç patent almıs olmak,

H.2.6. Uygulama ve arastırma merkezlerini etkinlestirmek,

H.2.7. Sektörler ile Üniversite isbirliginin artması, bölge ekonomisinin kalkınması,bölgesel sanayinin 

gelistirilmesi, ulusal ve uluslararası rekabet edebilecek hale getirilmesi ve Üniversitenin bilimsel arastırmaları ve 

finansal kaynaklarının gelistirilebilmesi için plan dönemi sonuna kadar Üniversitemizde TEKNO-PARK kurmak,

H.2.8. Plan dönemi içinde her yıl en az bir laboratuarı uluslararası akreditasyonunu saglamak,

H.3.1 Plan dönemi sonuna kadar Acil Ġlkyardım ve Travmatoloji Hastane binası yapmak,

H.3.3 Plan dönemi sonuna kadar bölgemiz sartlarına uygun hayvan cinsleri (mandacılıgı) gelistirmek ve sektörde 

örnek olmak,
H.3.4 Planın ikinci yılı sonuna kadar Avrupa Birligi standartlarında ve akredite bir gıda AR-GE laboratuarı 

kurmak,
H.3.5 Afyonkarahisar‟da üretilen gıda ürünleri ile ilgili standartları olusturmak,kaliteyi iyilestirmek ve yeni ürünler 

gelistirmek yasanabilecek sekilde gelistirilmesi

H.3.6 Plan dönemi sonuna kadar mevcut kampus alanlarının yarısını ögrenciler ve çalısanlar için bir yasam 

merkezi haline getirmek,sisteminin gelistirilmesi
H.3.8 Üniversite halk isbirligini sürekli gelistirmek,

H1.Akademik Personelin Mesleki ve Bilimsel Yetkinliğini Arttırmak

H2.YurtdıĢı AraĢtırma Ġmkânlarından Yararlanan Öğretim Üyesi Sayısını Arttırmak

H3.Akademik Personelin Yabancı Dil Bilgisi Ve Kullanım Becerilerini GeliĢtirmek

H4.Öğrenci BaĢına DüĢen Öğretim Üyesi Sayısını Arttırmak

H5.Eğitim Programlarının Ulusal ve Uluslararası Müfredatlara Entegrasyonunu 

Sağlamak

H6.Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel, Teknik, Sportif ve DanıĢmanlık Hizmetlerini 

Artırmak
H7.Teknolojik ve Yenilikçi Eğitim Ġmkanlarını Artırmak, Uzaktan Eğitime BaĢlamak

A1.Eğitim ve Öğretim Kalitesini Arttırmak

2009-2013 Stratejik Planı  Misyon:ÇağdaĢ 

eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, 

paydaĢların gereksinmelerini gözeterek 

eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel 

araĢtırma, yayın ve danıĢmanlık yapmak, 

topluma ve insanlığa hizmet etmektir..

Vizyon:Evrensel bilim ilkeleri ıĢığında, 

dünya standartlarında bilgi ve teknoloji 

üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara odaklı 

proje merkezi özelliği taĢıyan, küresel 

rekabet koĢullarına hazır nesiller yetiĢtiren, 

uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip 

bir üniversite olmaktır.

2013-2017 Stratejik Planı     

Misyon:Ġnsanı merkeze koyan anlayıĢ ve 

bilimsel yaklaĢımla bölgenin ve ülkenin 

sürdürülebilir kalkınmasına ve geliĢmesine 

katkı sağlamak için evrensel boyutta bilgi 

üretmek, eğitim ve araĢtırma faaliyetleri 

yapmak, nitelikli ve bilim ufku geniĢ; 

çağdaĢ, bilimsel ve kültürel donanımlı, 

Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiĢ ve 

sosyal hayatında uygulayabilen bireyler 

yetiĢtirmek; toplumun sosyal, kültürel ve 

ekonomik yaĢamının değiĢimine, geliĢimine 

ve canlanmasına katkı sağlamaktır.                                               

Vizyon: Doğu Anadolu Bölgesi'nin sosyo-

ekonomik gerçeklerinden hareketle bölgenin 

kalkınmaya yönelik dinamiklerini öne 

çıkararak Ar-Ge ve/veya çağdaĢ 

teknolojilerin öncelendiği öncü ve rekabetçi 

bir üniversite olmak.

A1. Uluslararası düzeyde egitim-ögretim vermek,

A2. Bilimsel arastırma ve yayın yaparak bilgi üretmek,

A3. Paydaslara ve topluma katkı saglayacak hizmet üretmek,

Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi 
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H1.2017 Yılı sonunda; Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitüler, Merkezler ve lojman binalarını 

tamamlamak 

H2.2017 Yılı Sonuna Kadar Yapımları Tamamlanan Tüm Birimlerimizin Derslik ve Laboratuvarlarının 

Tamamında Teknolojik Donanım Eksikliklerini Tamamlamak

H3.2017 Yılı Sonunda Üniversitemiz Kampus Alanlarında Çevre Düzenlenmesi ve Alt 

Yapı ÇalıĢmalarını Tamamlamak

H1.Bölgenin Üretime Yönelik Potansiyellerini Belirlemek

H2Akademik DanıĢmanlar Gözetiminde Profesyonel Bir Ekibi Olan Proje Ofisi Kurmak

H3.SERKA, KOSKEB ve Sanayi Destekli ĠĢ GeliĢtirme Merkezi Kurmak

H4.Bölgedeki Proje Aktörleri Ġle Ortak ÇalıĢan Bir Ar-Ge Ġnovasyon Birimi OluĢturmak

A1. BĠLĠMSEL STRATEJĠK AMAÇLAR                                                                                                                                                                                                                        

A1.1. AraĢtırma Faaliyetlerini Arttırmak 

A1.2. Bilimsel Yayınların Sayısını Arttırmak 

A1.3. Bilimsel Toplantıların Sayısını Arttırmak ve Bilimsel Toplantılara Katılımı 

TeĢvik Etmek

A1.4. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimini (BAP) GeliĢtirmek 

A1.5. Proje Sayısını Arttırmak  

A2. EĞĠTSEL STRATEJĠK AMAÇLAR            

A2.1. Personelin Niteliklerini ve Sayılarını Arttırmak

A2.2. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulamasını BaĢlatmak ve YaygınlaĢtırmak 

A2.3. Lisans Eğitiminin Sayısını ve Kalitesini Arttırmak

A2.4. Lisansüstü Program Sayısını ve Eğitim Kalitesini Arttırmak 

A2.5. Nitelikli Öğretim Üyesi YetiĢtirmek 

A2.6. Mesleki Eğitimin Kalitesini Arttırmak 

A2.7. Kütüphane ve Bilgiye EriĢim Olanaklarını Arttırmak 

A2.8. Eğitim-Öğretimi Destekleyen Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin Sayısını 

Arttırmak
A2.9. AB Eğitim Programlarına Entegre Olmak 

A3. KURUMSAL ĠLġKĠLERE YÖNELĠK STRATEJĠK AMAÇLAR 

A3.1. Yurtiçi ve YurtdıĢındaki Üniversiteler Ġle ĠĢbirliğini GeliĢtirmek

A3.2. Üniversite-Sanayi ĠĢbirliğini GeliĢtirmek

A3.3. Mezuniyet Sonrası Öğrenci-Üniversite Bağlarını OluĢturmak ve GeliĢtirmek

A3.4. Üniversite -Toplum ĠliĢkilerini Kurmak ve GeliĢtirmek 

A3.5. Halka Yönelik Ürün/Hizmetleri Kalite Yönünden GeliĢtirmek

A3.6. Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunacak Proje ve AraĢtırmaları TeĢvik Etmek

A3.7. KırĢehir ve Çevresinin Tarihi ve Kültürel, Turizm Potansiyellerini GeliĢtirmek

A4. KURUMSAL GELĠġĠME YÖNELĠK STRATEJĠK AMAÇLAR 

A2.Teknolojik ve Fiziksel Altyapının GeliĢtirilmesi

A3.Bölgesel kalkınma kapsamında Proje Üretmek, Uygulamak ve AR-GE yapmak

2010-2014 Stratejik Planı   

Misyon:Evrensel değerler ıĢığında, bilim, 

teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak 

ülkenin geleceği için Atatürk Ġlke ve 

Ġnkılâplarına bağlı üstün nitelikli bireyler 

yetiĢtirmek; araĢtırma, eğitim ve hizmet 

alanlarındaki üretimini toplum yararına 

sunmak; gerçekleĢtirilecek sosyal, kültürel, 

sportif ve sanatsal faaliyetlerle toplumun 

yaĢam kalitesini yükseltmektir.                                          

Vizyon: Ulusal ve uluslararası ortamlarda 

mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği 

eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve 

sanatla ülkemizin çağdaĢ uygarlık düzeyinin 

üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, bir 

eğitim ve araĢtırma kurumu olmaktır.

2013-2017 Stratejik Planı     

Misyon:Ġnsanı merkeze koyan anlayıĢ ve 

bilimsel yaklaĢımla bölgenin ve ülkenin 

sürdürülebilir kalkınmasına ve geliĢmesine 

katkı sağlamak için evrensel boyutta bilgi 

üretmek, eğitim ve araĢtırma faaliyetleri 

yapmak, nitelikli ve bilim ufku geniĢ; 

çağdaĢ, bilimsel ve kültürel donanımlı, 

Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiĢ ve 

sosyal hayatında uygulayabilen bireyler 

yetiĢtirmek; toplumun sosyal, kültürel ve 

ekonomik yaĢamının değiĢimine, geliĢimine 

ve canlanmasına katkı sağlamaktır.                                               

Vizyon: Doğu Anadolu Bölgesi'nin sosyo-

ekonomik gerçeklerinden hareketle bölgenin 

kalkınmaya yönelik dinamiklerini öne 

çıkararak Ar-Ge ve/veya çağdaĢ 

teknolojilerin öncelendiği öncü ve rekabetçi 

bir üniversite olmak.

Ahi Evran Üniversitesi
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A4.1. Ahi Evran Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini GeliĢtirmek

A4.2. Eğitim DanıĢmanlığı ve Rehberlik Hizmetlerine Ağırlık Vermek 

A4.3. Etkin Bir Ġdari Yapı Kurmak, Birimleri Mal ve Hizmet Alımı Yönünden 

ĠyileĢtirmek
A5. FĠZĠKĠ YAPI ĠLE ĠLGĠLĠ STRATEJĠK AMAÇLAR

A5.1. Yeni YerleĢkedeki Yapım Faaliyetlerini GerçekleĢtirmek

A5.2. E-Kampüs Sistemini GeliĢtirmek 

A1.Eğitim-Öğretim Kalite Seviyesi H1..Akademik Hizmet Kalitesi

A2. AR-GE ve Ġnovasyon Kapasitesi H2.AR-GE ile Ġlgili Merkezlerin Kurulması

H1.1. Teknolojik GeliĢmeler IĢığında Sürdürülebilir GeliĢimi Sağlamak Ġçin Eğitim ve Öğretimde  Gerekli 

Teknolojik Donanımın GüncelleĢtirilerek Modernize Edilmesi. 

H1.2.Öğrenci Kontenjanlarının ÇağdaĢ Eğitim Yöntemleri Uyarınca Öğretim Elemanı Sayısına ve Fiziksel 

KoĢullarla Uyumlu Olacak ġekilde Düzenlenmesi.

H1.3. Kütüphane KoĢullarının GüncelleĢtirilmesi Ile Yazılı ve Sanal Bilgi Kaynaklarına EriĢim Olanaklarının 

Arttırılması.

H1.4.Ulusal GeliĢimin Bölgesel GeliĢimden Köken Aldığı Ġlkesinden Yola Çıkarak Yöresel Bilgi Açlığını 

Gidermek Amacıyla  2010 – 2014 Arası GeliĢim Planına Uygun Yeni Öğretim Birimlerini Eğitim-Öğretime 

Açmak.

H1.5.Öğrenci Merkezli Eğitim Modelinde Yeni Açılımlar Ġçin Ortam Hazırlanması.

H1.6.Yabancı Dil Eğitimini ve Uygulamasını YaygınlaĢtırmak

                                                                                                                                                  

2010-2014 Stratejik Planı 

Misyon:Ülkemizin, çağdaĢ dünyada öncü 

ve önder olması için M. Kemal ATATÜRK 

ilke ve devrimleri ıĢığında, araĢtırma, 

öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına 

evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün 

vermeden hizmet edecek, eğitime, ülke 

ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre 

katkıda bulunacak, aydın insanlar yetiĢtiren 

bir örnek üniversite olacaktır                        

Vizyon:Amasya üniversitesi, Amasya‟nın 

tarihte yerine getirdiği öz görevi ve öz 

görüĢü ile, akademik, teknolojik ve kültürel 

baĢarısını bölgesel, ulusal ve uluslar arası 

alanlarda ispatlayacağı, temel değerlerinden 

ödün vermeden, çağdaĢ, sanat, bilim, 

yönetim öğrenim ve eğitim anlayıĢı ile 

dünya üniversiteleri arasına girmeye 

çalıĢacak bir eğitim kurumudur. Öncelikle 

Üniversitemizin okul öncesi ve ilköğretim 

alanında eleman yetiĢtirmek. Fen, Mimarlık 

ve güzel sanatlardaki çalıĢmalar ile 

yöremizin tarihi kimliğine uygun olarak 

bölgesel liderliği üstlenerek Ulusal hedeflere 

ulaĢmak temel hedefimizdir.

A1.ÇAĞDAŞ BİLİMİN GEREKTİRDİĞİ İLKELER  VE YÖNTEMLER IŞIĞINDA EĞİTİM-

ÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

2010-2014 Stratejik Planı   

Misyon:Evrensel değerler ıĢığında, bilim, 

teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak 

ülkenin geleceği için Atatürk Ġlke ve 

Ġnkılâplarına bağlı üstün nitelikli bireyler 

yetiĢtirmek; araĢtırma, eğitim ve hizmet 

alanlarındaki üretimini toplum yararına 

sunmak; gerçekleĢtirilecek sosyal, kültürel, 

sportif ve sanatsal faaliyetlerle toplumun 

yaĢam kalitesini yükseltmektir.                                          

Vizyon: Ulusal ve uluslararası ortamlarda 

mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği 

eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve 

sanatla ülkemizin çağdaĢ uygarlık düzeyinin 

üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, bir 

eğitim ve araĢtırma kurumu olmaktır.

2010-2014 Stratejik Planı              

Misyon:  Ġyi mali yönetim ilkeleri 

çerçevesinde; Üniversitemizin mali 

kaynaklarının elde edilmesi ve bu 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir 

Ģekilde kullanılması ile hesap 

verilebilirliğinin temini bakımından 

bütçenin hazırlanması ve uygulanması, mali 

kontrol ile mali iĢlemlerin 

muhasebeleĢtirilmesi ve raporlanmasını 

sağlamak.                           

Vizyon:Üniversitemiz mali kaynaklarının 

elde edilmesi, kullanımı ve hesap 

verilebilirliği bakımından, iĢinde uzman, 

yeniliğe açık, Ġyi Mali Yönetim Sisteminin 

uygulanması ve sürekliliğini sağlayan, öncü 

bir baĢkanlık olmak. 

Aksaray Üniversitesi  

Amasya Üniversitesi  
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H2.1.Bilimsel AraĢtırma ve Yayın Sayısının Niteliğini ve Niceliğini, Ulusal Ve Uluslararası Ölçütlere Uygun Hâle 

Getirmek.

H2.2.Ar-Ge Alt Yapısının GeliĢtirilmesi için yeni Kaynaklar oluĢturmak. 

H2.3.Ulusal Ajans ve Bölgesel Ajanslar Ġle ĠliĢkilerin Güçlendirilmesi  ve AB  Destekli Yeni  Projelerin Hayata 

Geçirilmesi.

H2.4.Üniversitenin Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) Biriminden Öğretim Elemanlarının Projelerine Ayrılan 

Bütçe Desteğini Artırmak.

H3.1.Mevcut Binaların Onarımı ve Etkin Kullanımının Sağlanması.

H3.2.BiliĢim Teknolojisinin Güncelliğinin Sağlanması .

H3.3.Sosyo-Kültürel Alt Yapının Güçlendirilmesi ve Uygulanabilir Bilimsel Verilerin Değerlendirilmesi Ġçin Yeni 

Öğrenci Etkinlik Alanlarının OluĢturulması. 

H3.4.Yeni YerleĢke Alanlarına Yapılacak Yatırımların planlanması

H4.1.Öğretimi Destekleyen Sosyal Kültürel ve Sportif Etkinliklerin Artırılması.

H4.2.Akademik , Ġdari Personel Ġle Öğrencilerin  Sosyo Kültürel ve Sportif Aktivitelerde Yararlanacakları  

Ekipmanlar Sağlamak ve Yeni Aktivite Alanları OluĢturmak.

H4.3.Öğrencilerin Beslenme, Barınma ve Sağlık Sorunlarının ĠyileĢtirilmesi.

H4.4.Öğrencilere Rehberlik Hizmeti Sunulması.

H1.1.Öğrenci merkezli ve yeterliliklere dayalı eğitime yönelik kurum kültürünün oluĢturulması

H1.2.Öğretim üyelerinin iĢ yükünün dengeli hale getirilmesi

H1.3.Eğitim öğretim faaliyetlerindeki baĢarının ödüllendirilmesi

H1.4.Bölümlerin ulusal/uluslararası akreditasyonunu sağlanması

H1.5.Staj ve iĢyeri uygulamalarının geliĢtirilmesi

H1.6.Öğrencilerin yabancı dil bilgisinin geliĢtirilmesi

H2.1.Öğrenci ve öğretim elemanlarının bilgi ve iletiĢim teknolojilerine eriĢiminin kolaylaĢtırılması

H2.2.Öğretim süreçlerinde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden etkin yararlanma konusunda destek verilmesi

H2.3- Sanal ortamda ders ve seminer uygulamaları geliĢtirilmesi

H2.4.Ders kaynaklarının çevrimiçi eriĢime açılması

H2.5.Elektronik kaynaklardan daha çok yararlanmanın sağlanması

H3.1.Öğretim elemanlarının öğretim yeterliliklerinin geliĢtirilmesi

H3.2. Öğretim elemanlarının araĢtırma potansiyelinin geliĢtirilmesi

H3.3.Öğretim elemanlarının yabancı dil yeterliliklerinin geliĢtirilmesi

H3.4.Fakülte/ Bölüm akademik iĢbirliğinin artırılması

H4.1Lisansüstü eğitiminin özendirilmesi

H4.2. Lisansüstü eğitim programlarının ulusal ve sektörel yeterlilikler doğrultusunda güncellenmesi

H4.3.Yeni lisansüstü programlarının açılması

H4.4.Lisansüstü eğitim süreçlerinin iyileĢtirilmesi

H5.1.AraĢtırma için gerekli altyapının geliĢtirilmesi

H5.2.AraĢtırma merkezlerinin etkinliğinin artırılması

H5.3.Disiplinlerarası araĢtırma ortamının yaratılması ve desteklenmesi

H5.4.Yurtiçi ve yurt dıĢı üniversiteler ve araĢtırma kurumları ile iĢbirliğinin geliĢtirilmesi

A4.TOPLUMSAL UYUM ÇERÇEVESĠNDE,  ULUSAL VE EVRENSEL 

DEĞERLERLE ÖRTÜġEN SOSYO-KÜLTÜREL ALANDA 

GERÇEKLEġTĠRĠLECEK YENĠLĠKLER ĠLE ĠNOVASYON ORTAMLARI 

OLUġTURMAK

                                                                                                                                                  

2010-2014 Stratejik Planı 

Misyon:Ülkemizin, çağdaĢ dünyada öncü 

ve önder olması için M. Kemal ATATÜRK 

ilke ve devrimleri ıĢığında, araĢtırma, 

öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına 

evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün 

vermeden hizmet edecek, eğitime, ülke 

ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre 

katkıda bulunacak, aydın insanlar yetiĢtiren 

bir örnek üniversite olacaktır                        

Vizyon:Amasya üniversitesi, Amasya‟nın 

tarihte yerine getirdiği öz görevi ve öz 

görüĢü ile, akademik, teknolojik ve kültürel 

baĢarısını bölgesel, ulusal ve uluslar arası 

alanlarda ispatlayacağı, temel değerlerinden 

ödün vermeden, çağdaĢ, sanat, bilim, 

yönetim öğrenim ve eğitim anlayıĢı ile 

dünya üniversiteleri arasına girmeye 

çalıĢacak bir eğitim kurumudur. Öncelikle 

Üniversitemizin okul öncesi ve ilköğretim 

alanında eleman yetiĢtirmek. Fen, Mimarlık 

ve güzel sanatlardaki çalıĢmalar ile 

yöremizin tarihi kimliğine uygun olarak 

bölgesel liderliği üstlenerek Ulusal hedeflere 

ulaĢmak temel hedefimizdir.

Anadolu Üniversitesi      

A1. Eğitim öğretim sürecinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak

A2.Eğitimde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaĢtırılması

A3.Öğretim elemanlarının akademik geliĢiminin desteklenmesi

 2009-2013  Stratejik Planı           Misyon:

 1. Evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi 

kullanan ve üreten,.

 2. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerini örgün, 

uzaktan ve yaygın eğitim ortamlarında 

kullanan.

 3. Uluslararası bilim ve eğitim 

standartlarında bir eğitim vererek çağdaĢ 

kültür oluĢturan,.

 4. Öğrenmeyi ve takım çalıĢmasını 

öğreten,.

 5. Öğretim elemanı ve öğrenci etkileĢimini 

sağlayan araĢtırmacı, katılımcı ve 

paylaĢımcı bir.    üniversite olarak;

 Öz değerlerine saygılı,

 Akılcı,

 Sorgulayan,

 DüĢünen,

 Üreten,

 Ġnsana ve ülkeye duyarlı,

 Çevreye duyarlı,

 Sosyal, aydın ve giriĢimci bireyler 

yetiĢtirmektir.                           

Vizyon:Evrensel düzeyde örgün ve çok 

ortamlı eğitim, öğretim ve araĢtırmalarla; 

bilgi üretmek, bilgiyi paylaĢmak ve 

kullanmak suretiyle; çevre, ülke ve dünya 

insanının yaĢam refahını ve yaĢam kalitesini 

yükseltmeye yönelik çalıĢmalara katkıda 

bulunan ülkemizin ilk üç üniversitesinden 

biri olmaktır.

A5. Bilimsel araĢtırma-geliĢtirme projelerinin ve yayınların niceliğini ve niteliğini 

artırılması

A4.Lisansüstü eğitim-öğretim sürecinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması

A2.ULUSLARARASI ALANDA SÖZ SAHĠBĠ OLMAK ĠÇĠN EVRENSEL BĠLĠME 

KATKI SAĞLAMAK ADINA AKADEMĠK, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SANATSAL 

GELĠġĠMĠ GERÇEKLEġTĠRMEK.

A3.TEKNOLOJĠK BULGULAR IġIĞINDA FĠZĠKĠ YAPI VE  ALT YAPIYI 

GELĠġTĠRMEK
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H5.5.Proje, yayın, patent, tasarım sayısını artırma

H6.1.Üniversite sektör iĢbirliği yoluyla bölgesel ve ulusal ihtiyaçların çözümüne daha çok katkıda bulunulması

H6.2.AraĢtırma sonuçlarının paylaĢılması ve kullanılabilirliğinin arttırılması

H7.1.Öğrenci ve çalıĢanların toplumsal ihtiyaçlar konusunda farkındalığının arttırılması

H7.2.Mezunların üniversite ile iliĢkilerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması

H7.3.Üniversitenin sunduğu yaĢam boyu öğrenme fırsatlarının yaygınlaĢtırılması

H7.4.Üniversitenin düzenlediği kültürel, sanatsal, sosyal ve bilimsel faaliyetlere toplumun etkin katılım sağlanması

H7.5.Üniversitenin medya faaliyetlerinin artırılması

H8.1.Uluslararası eğitim ve araĢtırma faaliyetleri kapsamında öğrenci ve çalıĢanların uluslararası hareketliliğinin

arttırılması

H8.2.Uluslararası kurumsal eğitim iĢbirliklerinin geliĢtirilmesi

H8.3.YurtdıĢı bilim insanları ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi

H8.4.Öğrenci kulüplerinin uluslararası etkinliklerinin geliĢtirilmesi

H9.1.Örgütsel yapının ve iĢ süreçlerinin iyileĢtirilmesi

H9.2.Ġdari insan kaynakları planlamasının yapılması

H9.3.Kurum içi yaĢam boyu öğrenme sistemi kurulması

H9.4.Kurum kültürünün ve çalıĢma motivasyonunun geliĢtirilmesi

H10.1.Öğrencilerle iletiĢim ve etkileĢimin artırılması

H10.2.Öğrencilere etkin danıĢmanlık verilmesi

H10.3.Öğrencilere kariyer yönlendirme desteği verilmesi

H11.1.Uzaktan öğretimde program çeĢitliliğinin arttırılması

H11.2. Uzaktan öğrenme sisteminin esnekliğinin sağlanması

H11.3.YaĢam boyu öğrenme fırsatlarının geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması

H11.4.Uzaktan Öğretim alanında çalıĢacak insan kaynağının yetiĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi

H1.1. Yazılım GeliĢtirilmesi

H1.2. Ağ Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi

H1.3. Ġnternet-intranet Servis Kalite ve ÇeĢitliliğinin Artırıl

H1.4. Web Sayfası GeliĢtirilmesi/Yenilenmesi

H1.5. Her Personele 2012 Yılına Kadar Bir, Öğrencilere Günün ġartlarına Uygun Sayıda Bilgisayar Sağlanması

H2.1. Düzenlenen Toplantı Sayılarının Artırılması 

H2.2. Yayın Desteğinin Artırılması 

H2.3. Toplantı Katılım Desteğinin Artırılması 

H2.4. AraĢtırma/Proje Desteğinin Artırılması

H3.1. Ders Materyali GeliĢtirilmesi 

Ankara Üniversitesi 

A1. BiliĢim Altyapısının ĠyileĢtirilmesi

A3. Eğitim-Öğretimin ĠyileĢtirilmesi

A2. AraĢtırma Etkinliklerinin ĠyileĢtirilmesi

 2009-2013  Stratejik Planı           Misyon:

 1. Evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi 

kullanan ve üreten,.

 2. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerini örgün, 

uzaktan ve yaygın eğitim ortamlarında 

kullanan.

 3. Uluslararası bilim ve eğitim 

standartlarında bir eğitim vererek çağdaĢ 

kültür oluĢturan,.

 4. Öğrenmeyi ve takım çalıĢmasını 

öğreten,.

 5. Öğretim elemanı ve öğrenci etkileĢimini 

sağlayan araĢtırmacı, katılımcı ve 

paylaĢımcı bir.    üniversite olarak;

 Öz değerlerine saygılı,

 Akılcı,

 Sorgulayan,

 DüĢünen,

 Üreten,

 Ġnsana ve ülkeye duyarlı,

 Çevreye duyarlı,

 Sosyal, aydın ve giriĢimci bireyler 

yetiĢtirmektir.                           

Vizyon:Evrensel düzeyde örgün ve çok 

ortamlı eğitim, öğretim ve araĢtırmalarla; 

bilgi üretmek, bilgiyi paylaĢmak ve 

kullanmak suretiyle; çevre, ülke ve dünya 

insanının yaĢam refahını ve yaĢam kalitesini 

yükseltmeye yönelik çalıĢmalara katkıda 

bulunan ülkemizin ilk üç üniversitesinden 

biri olmaktır.

A9.Ġnsanı temel alan etkili ve verimli bir yönetim sisteminin uygulanması

2008-2012 Stratejik Planı                 

Misyon: ÇağdaĢ Cumhuriyete, eğitim-

öğretim faaliyetleri ile topluma, araĢtırma 

faaliyetleri ile bilime ve bilimsel 

bulgulardan yararlanan diğer tüm olgulara, 

hizmet faaliyetleri ile bireylere, kurumlara 

ve toplumun bütününe en verimli ve etkili 

üniversiter katkıları sunmak.                                                                    

Vizyon: Eğitim-öğretim, araĢtırma ve 

topluma hizmette dünyanın en iyi 

üniversiteleri arasında yer almak.

A10.Öğrencilerin sosyal ve akademik geliĢimlerinin geliĢmesini destekleyecek 

ortamların oluĢturulması

A11.Uzaktan öğretim sisteminin etkinliğinin artırılması

A5. Bilimsel araĢtırma-geliĢtirme projelerinin ve yayınların niceliğini ve niteliğini 

artırılması

A6.Üniversite-sektör iĢbirliğinin geliĢtirilmesi

A7.Üniversitenin toplumla olan etkileĢiminin ve katkısının arttırılması

A8.Uluslararası iĢbirliklerinin arttırılması
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H3.2. Teknik Gezi/Alan ÇalıĢmaları Desteğinin Artırılması 

H3.3. Akreditasyonun YaygınlaĢtırılması 

H3.4. Derslik GeliĢtirilmesi 

H3.5. Laboratuvar/Klinik ĠyileĢtirme

H3.6. Engelliler Ġçin Düzenlemelerin Yapılması

H3.7.Akademik Kadroları 2012 Yılına Kadar Ġdeal Oranlara UlaĢtırma

H3.8. Elmadağ Meslek Yüksek Okulunun GeliĢtirilmesi

H3.9. GölbaĢı-Virancık Kampusünün Tamamlanması

H3.10. Çocuk Hastanesi Yapımı

H4.1. Özendirme ve Ödüllendirmenin Artırılması 

H4.2. Destek Hizmetlerinin ĠyileĢtirilmesi

H4.3. Yeni Daire BaĢkanlıklarının Kurulması 

H4.4. Akademik Personel Ofislerinin ĠyileĢtirilmesi 

H4.6. Ġdari Birimlerin Altyapı ĠyileĢtirilmesi 

H4.7. Ġdari Personel Kadro Artırımı 

H4.8. Teknik/Sağlık Personel Kadro Artırımı 

H5.1. PaydaĢlarla ĠliĢkilerin ĠyileĢtirilmesi 

H5.2. Tanıtım Faaliyetlerinin BaĢlatılması/ GeliĢtirilmesi 

H5.3. Mezunlarla ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi 

H5.4. Topluma Hizmet Faaliyetlerinin ve Kalitesinin Artırılması 

H5.5. YaĢamboyu Öğrenimin GeliĢtirilmesi 

H5.6. Uzaktan Eğitimin YaygınlaĢtırılması 

H5.7. Radyo ve Ġnternet Televizyonunun GeliĢtirilmesi

H6.2. Kültürel, Sanatsal, Sportif Etkinliklerin Artırılması 

H6.3. Sosyal Alanların ĠyileĢtirilmesi 

H6.4. Kariyer Planlama Merkezi OluĢturulması 

H6.5. Sağlık, DanıĢmanlık, Barınma vb Hizmetlerin ĠyileĢtirilmesi 

H6.6. Yabancı Dil, Teknoloji Kullanım Becerilerinin Artırılması

H7.1 Kurumsal ArĢiv Sisteminin OluĢturulması 

H7.2. Mevcut Bilgi Kaynakları Sayısının Her yıl %10 Artırılması

H7.3. Açık ArĢiv Sisteminin GeliĢtirilmesi

H7.4. Açık Ders Malzemesi Veri Tabanının OluĢturulması

H7.5. Öğrenme Merkezi DıĢında Bulunan Birim Kütüphanelerinin ĠyileĢtirilmesi

H8.1. Alt Birim ve Alt Yapının Kurulması

H8.2. Her Personel Ġçin Eğitim Ġhtiyaçlarının Saptanması

H8.3. Yıllık Hizmetiçi Eğitim Planlarının Yapılması

H8.4. Ġdari Personel Ġhtiyaçlarına Uygun Eğitim Programları Düzenlenmesi

H8.5. Akademik Personel Ġçin Eğitim Programları Düzenlenmesi

H8.6. Uygulanan Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

H9.1. Üniversitenin Yönetim Bilgi Sistemi Alt Yapı Hizmetlerinin 2009 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanması

H9.2. Gerekli Bilginin Elde Edilmesi (Toplanması), ĠĢlenmesi ve Sisteme Girilmesi

A3. Eğitim-Öğretimin ĠyileĢtirilmesi

A4. Ġdari Hizmetlerin ĠyileĢtirilmesi

A5. Topluma Hizmetin ĠyileĢtirilmesi

A6. Öğrenciye Hizmet Etkinliklerinin ĠyileĢtirilmesi

A7. Bilgi-Belge Yönetimi, Kütüphane ve Öğrenme Merkezleri GeliĢtirilmesi

A8. Hizmetiçi Eğitimin GeliĢtirilmesi

A9. Yönetim Bilgi Sisteminin Kurulması

2008-2012 Stratejik Planı                 

Misyon: ÇağdaĢ Cumhuriyete, eğitim-

öğretim faaliyetleri ile topluma, araĢtırma 

faaliyetleri ile bilime ve bilimsel 

bulgulardan yararlanan diğer tüm olgulara, 

hizmet faaliyetleri ile bireylere, kurumlara 

ve toplumun bütününe en verimli ve etkili 

üniversiter katkıları sunmak.                                                                    

Vizyon: Eğitim-öğretim, araĢtırma ve 

topluma hizmette dünyanın en iyi 

üniversiteleri arasında yer almak.
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H9.3. Süreç Kontrolu

Misyon: Demokratik, Ģeffaf ve adaletli 

yönetim ekseninde eğitim-öğretim ve 

araĢtırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri 

benimseyen, toplum yararı ve paydaĢ 

memnuniyetini ilke edinen Ardahan 

Üniversitesi; uluslararası düzeyde bilimsel 

ve sanatsal rekabet içinde olan, eleĢtirel 

düĢünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, 

yaĢam boyu öğrenme felsefesiyle 

donatılmıĢ, yeni bilgiler üreten, uygulayan 

ve yayan bireyler yetiĢtirmeyi amaç 

edinmiĢtir.                   Vizyon: Yenilikçi, 

uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve 

araĢtırmada öncü; öğrenciler, araĢtırmacılar 

ve çalıĢanlar tarafından tercih edilen bir 

kurum olmaktır.

Üniversitenin geçerli bir stratejik planı yoktur.

H1.Öğrencilerin eğitim öğretim sürecinedaha etkin katılımının sağlanarak,ilgi ve motivasyonlarını artırmak.

H2.Öğrencilerin uygulamaya iliĢkin deneyimlerini artırmak

H3.Öğretim elemanlarının eğitici ve öğretici niteliğini artırmak 

H4.Lisansüstü eğitim öğretiminyaygınlaĢtırılması ve kalitesinin artırılması

H5.Var olan bölüm ve programlara öğrenci almak ve yeni fakülte fakülte bölüm ve program açmak

H1.Bilimsel yayınların sayısını ve niteliğini artırmak

H2.Ulusal ve veya uluslararası kongre sempozyum vb.bilimsel toplantılar düzenlemek

Ardahan Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi  

A9. Yönetim Bilgi Sisteminin Kurulması

2008-2012 Stratejik Planı                 

Misyon: ÇağdaĢ Cumhuriyete, eğitim-

öğretim faaliyetleri ile topluma, araĢtırma 

faaliyetleri ile bilime ve bilimsel 

bulgulardan yararlanan diğer tüm olgulara, 

hizmet faaliyetleri ile bireylere, kurumlara 

ve toplumun bütününe en verimli ve etkili 

üniversiter katkıları sunmak.                                                                    

Vizyon: Eğitim-öğretim, araĢtırma ve 

topluma hizmette dünyanın en iyi 

üniversiteleri arasında yer almak.

A1. Eğitim Öğretimi geliĢtirmek

A2.Bilimsel faaliyetleri geliĢtirmek

 2013-2017 Stratejik Planı
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H3.Kalkınma bakanlığı TÜBĠTAL,COST,AB vbyurt içi ve yurt dıĢı destekli projelerin sayısını ve alınan destek 

miktarını artırmak

H4. AraĢtırma alt yapısını güçlendirmek

H1. İhtiyaçlar çerçevesinde organizasyon yapısının gözden geçirmek ve ilgili mevzuatı güncellemek

H2. İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek

H3.Üniversitemizin bölgeyi etkin kullanımını geliştirmek

H4. Destek hizmetleri ve sosyal imkanları geliştirmek

H1.Öğrencilerin şikayet ve dileklerini iletme imkanlarını geliştirmek

H2. Paydaşlar için çeşitli bölüm,kültür sanat ve spor etkinliklerini desteklemek

H3.Öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini içeren veri oluşturmak kariyer geliştirmeye yönelik

H4. Üniversite faaliyetlerinin kamuoyu ile paylaşımını sağlamak

H5. Sorun odaklı toplantılar düzenleyerek dış paydaşlarla gerekli destekleri sağlamak

H6. Uluslar arası eğitim araştırma ve sivil toplum kurumları ile ilişkilerin geliştirilmesi

H1. Üniversite yerleşkelerinin altyapı ve kapalı alanlarını iyileştirmek ve kullanımını sağlamak

H2. Birimlerin sağlıklı ve kontrol edebilecekleri gelişimini sağlayacak altyapı ve fiziksel alanlarını ortak 

standartlara getirmek H3. Teknoloji ve ulaşım alt yapısını geliştirmek

H1.1.Üniversitemizin taraf olduğu uluslararası proje sayısını 20'ye çıkarmak

H1.2.YurtdıĢındaki üniversitelerde geçici olarak eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını 200'e çıkarmak

H1.3.Yurtiçindeki üniversitelerde geçici olarak eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını 1500'e çıkarmak

H1.4. Yurtiçindeki üniversitelere geçici süreyle gönderilen akademik personel sayısını 164'ten 500'e çıkarmak

H1.5.YurtdıĢındaki üniversitelere geçici süreyle gönderilen akademik personel sayısını 6'dan 250'ye çıkarmak

H1.6.Yurtiçindeki üniversitelerden geçici süreyle gelen akademik personel sayısını 45'ten 500'e çıkarmak

H1.7.YurtdıĢındaki üniversitelerden geçici süreyle gelen akademik personel sayısını 13'ten 250'ye çıkarmak

H1.8.Yurtiçi ve yurtdıĢı üniversitelerle ortak olarak yürütülen proje sayısını 2'ye çıkarmak

H1.9.Ulusal ve uluslararası seminerlere katılımı sağlanan öğrenci sayısını 30'dan 200'e çıkarmak

H1.10. Üniversitemiz tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer vb. etkinliklerin

sayısını 23'ten 150'ye çıkarmak

H2.1. Bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik olarak sunulan proje sayısını 120'ye çıkarmak

H2.2.Bölgemizdeki sanayi ve ticaretin geliĢmesine yönelik proje sayısını 5'e çıkarmak

H2.3.Bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik olarak verilen eğitim etkinliği sayısını 5'ten 200'e çıkarmak

Atatürk Üniversitesi

A2.Bilimsel faaliyetleri geliĢtirmek

A3.Ġnsan kaynaklarını geliĢtirmek

A4. PaydaĢlarla iliĢkileri geliĢtirmek

A5.Fiziki alt yapıyı geliĢtirmek

2009-2013 StratejikPlanı         

Misyon:Ġnsan merkezli eğitim ve araĢtırma 

faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiĢtirerek 

bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir 

kalkınmasına katkı sağlamak       

Vizyon:Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine 

yakın en geliĢmiĢ Türk Üniversitesi ve Doğu 

Anadolu‟nun en modern sağlık merkezinin 

sahibi olarak eğitim, araĢtırma ve sağlık 

alanında bu bölgelere en üst düzeyde 

hizmetler sunmak

A1. Yurtiçi ve yurtdıĢı üniversiteler ile iĢbirliğini geliĢtirmek

A2.Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri teĢvik etmek ve yürütmek

 2013-2017 Stratejik Planı
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MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

H2.4.Bölgemizdeki turistik, kültürel ve edebi zenginliklerin ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik proje

sayısını 6'ya çıkarmak

H3.1.Toplam kalite yönetimine yönelik kurum içi eğitim semineri sayısını 5'e çıkarmak

H3.2.Kalite geliĢtirme konusunda tüm paydaĢların katıldığı toplantı sayısını 4'e çıkarmak

H3.3.DıĢ paydaĢ memnuniyetini ölçmeye yönelik değerlendirilen anket sayısını 400'e çıkarmak

H3.4.Kurumsal kaliteyi artırmaya yönelik proje sayısını 10'a çıkarmak

H3.5.Akademik ve idari personelimizin baĢarımlarını artırmaya yönelik verilen yetkinleĢtirme eğitimi sayısını 10'a

çıkarmak

H3.6.Birimlerin üst yönetimine rapor sunan kalite çember sayısını 45'e çıkarmak

H3.7.Akreditasyona girecek birim sayısını 5'e çıkarmak

H3.8.Değerlendirme süreci sayısını 5'e çıkarmak

H4.1.Kurum çalıĢanlarının genel tatmin düzeyini %45'ten %60'a çıkarmak

H4.2.Öğrenci tatmin düzeyini %75'ten %80'e çıkarmak

H4.3.Kurum çalıĢanlarının kurumsal bağlılık düzeyini %50'den %60'a çıkarmak

H4.4.Öğrenci kulüplerine katılım oranını %2'den %20'ye çıkarmak

H4.5.Öğrenciler tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklere katılım oranındaki artıĢı %10'a çıkarmak

H4.6.Ulusal ve uluslararası proje yarıĢmasına katılan öğrenci sayısını 50'ye çıkarmak

H4.7.Üniversitemizde yarı zamanlı çalıĢan öğrenci sayısındaki artıĢ oranını %10'a çıkarmak

H4.8.Birimlerce yapılacak, toplumu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik sertifikalı eğitim etkinliği

sayısını 5'e çıkarmak

H4.9.Toplum hizmetine sunulan sertifikalı eğitime katılıma oranındaki artıĢı %20'ye çıkarmak

H4.10.Üniversitemizin toplumla iliĢkilerinden memnuniyet düzeyini değerlendirmeye yönelik anket sayısını 2'ye

çıkarmak

H5.1.Lisans programlarında farklı disiplinlere ait ders oranını %10'a çıkarmak

H5.2.Çift ana dal ve yan dal uygulamalarını baĢlatan program sayısını 50'ye çıkarmak

H5.3.Disiplinlerarası yaklaĢımla yürütülen araĢtırma projesi sayısını 250'ye çıkarmak

H6.1.Uluslararası düzeyde kabul edilmiĢ ders kitaplarından Türkçeye çevrilenlerin sayısını 10'a çıkarmak

H6.2.Türkçenin bilim dili olarak zenginleĢtirilmesine katkıda bulunacak bilimsel etkinlik sayısını 15'e çıkarmak

A4.Dinamik, yenilikçi, giriĢimci ve insan odaklı bir üniversite olmak

A5.Disiplinlerarası yaklaĢımı benimseyen eğitim, araĢtırma ve uygulamaları 

gerçekleĢtirmek

A6.Türkçenin bilim dili olarak geliĢtirilmesini esas alırken, yeterli düzeyde yabancı dil 

öğrenimini sağlamak

2009-2013 StratejikPlanı         

Misyon:Ġnsan merkezli eğitim ve araĢtırma 

faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiĢtirerek 

bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir 

kalkınmasına katkı sağlamak       

Vizyon:Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine 

yakın en geliĢmiĢ Türk Üniversitesi ve Doğu 

Anadolu‟nun en modern sağlık merkezinin 

sahibi olarak eğitim, araĢtırma ve sağlık 

alanında bu bölgelere en üst düzeyde 

hizmetler sunmak

A2.Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri teĢvik etmek ve yürütmek

A3.Akreditasyon ve/veya değerlendirme çalıĢmalarını üniversitemizin bütün 

birimlerinde yaygınlaĢtırmak, toplam kalite ve iyi yönetiĢim anlayıĢını hakim kılmak
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MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

H6.3.Üniversitemizde yayınlanan dergilerin her sayısında bulunan, Türkçe‟ye çevrilmiĢ bilimsel makale sayısını

1'e çıkarmak

H6.4.Lisans düzeyinde yabancı dil hazırlık eğitimi verilen program sayısını 2'den 20'ye çıkarmak

H6.5.Üniversitemiz bünyesinde açılacak yabancı dil eğitim programlarına katılan akademik ve idari personel

sayısını 100'e çıkarmak

H7.1.Üniversite mensuplarının faydalanabileceği sosyal tesislerdeki artıĢ oranını %50'ye çıkarmak

H7.2.Üniversite mensuplarının fiziksel ve teknolojik altyapıdan memnuniyet düzeyini %70'den %80'e çıkarmak

H7.3.Teknolojik ve fiziksel altyapıyı iyileĢtirmek amacıyla dünyanın önde gelen üniversiteleri örnek alınarak

yapılan kıyaslama çalıĢması sayısını 2'ye çıkarmak

H7.4.Toplam kapalı spor alanlarındaki artıĢ oranını %20'ye çıkarmak

H7.5.Teknolojik donanım ve fiziksel altyapı bakımından güncelleĢtirilen sosyal ve kültürel etkinlik alanlarının

sayısını 10'a çıkarmak
H7.6.Teknolojik donanıma (bilgisayar, tepegöz, projeksiyon vb. ekipmana) sahip sınıfların toplam dersliklere

oranını %35'den %80'e çıkarmak
H8.1.Üniversite mensuplarını bilimsel üretime yöneltmek, kurumun stratejik hedeflerini benimsetmek ve bu süreci

izlemek amacıyla yapılan kurum içi toplantı ve benzeri faaliyet sayısını 100'e çıkarmak
H8.2.Üniversite mensuplarının adalet, liyakat ve baĢarım ölçütleriyle ilgili memnuniyetini ölçmek için yapılacak

anket çalıĢması sayısını 2'ye çıkarmak
H8.3.Kurum içi motivasyonu artırmak amacıyla yapılan periyodik sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısını 50'ye

çıkarmak

H8.4.Akademik danıĢman baĢına düĢen lisans öğrencisi sayısını 42'den 25'e düĢürmek

H8.5.Öğrenci kulüplerinin etkin çalıĢmasını sağlamak ve faaliyetlerini artırmak amacıyla kulüp baĢkanları ile

Üniversite yönetimi arasında yapılan toplantı sayısını 3'e çıkarmak
H8.6.Öğrencileri mesleki ilgi alanlarına yönelik konularda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen eğitim

(kurs/seminer) çeĢidini 17'ye çıkarmak

H8.7.Kurum kültürünün algılanmasına yönelik olarak yapılacak anket sayısını 1'e çıkarmak

H9.1.Kütüphanemizin üye olduğu sanal veri tabanı sayısındaki artıĢ oranını %20'ye çıkarmak

H9.2. Akademik personelin bilimsel toplantılara katılım oranını %60'a çıkarmak

H9.3.Öğretim üyesi baĢına düĢen öğrenci sayısını 34'ten 25'e düĢürmek

H9.4.Öğretim üyesi baĢına düĢen ders yükünü (saat) 28'den 18'e düĢürmek

H9.5.Yeni açılacak lisansüstü program sayısını 190'dan 5'e düĢürmek

H9.6.Öğretim üyesi baĢına düĢen SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan çalıĢma sayısını 0,4'ten

0,5'e çıkarmak

A6.Türkçenin bilim dili olarak geliĢtirilmesini esas alırken, yeterli düzeyde yabancı dil 

öğrenimini sağlamak

A7.Üniversitenin fiziksel ve teknolojik altyapısını mükemmelleĢtirmek

A8. Üniversite çalıĢanları ve öğrencilerini ortak hedeflere yöneltmek ve 

motivasyonlarını yüksek tutacak çalıĢmalar yapmak

A9.Güncel konulardaki bilimsel çalıĢmaların teĢvik edildiği ortamlar oluĢturmak

2009-2013 StratejikPlanı         

Misyon:Ġnsan merkezli eğitim ve araĢtırma 

faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiĢtirerek 

bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir 

kalkınmasına katkı sağlamak       

Vizyon:Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine 

yakın en geliĢmiĢ Türk Üniversitesi ve Doğu 

Anadolu‟nun en modern sağlık merkezinin 

sahibi olarak eğitim, araĢtırma ve sağlık 

alanında bu bölgelere en üst düzeyde 

hizmetler sunmak
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MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

A10.Üniversitemizi ulusal ve uluslararası düzeyde daha iyi tanıtmak

H1.1- BAP, TÜBĠTAK, BOREN, DPT, AB ve diğer kuruluĢlarca desteklenen Bilimsel AraĢtırma Projeleri

sayısının 2011-2015 yılları arasında her yıl %7 artırılması
H1.2- 2015 yılı sonuna kadar Üniversitemizin uluslararası atıf indekslerine giren (SCI, SSCI, AHCI) dergilerde

yayınlanan yayın sayısının her yıl %5 artırılması
H1.3- Plan dönemi boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde her yıl en az 15 bilimsel aktivitenin (kongre, seminer

vb) düzenlenmesi
H1.4- Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılım sayılarının her yıl %5 artırılması

H1.5- 2013 yılı sonuna kadar üniversitedeki araĢtırma ve bilimsel yayın faaliyetlerini koordine edebilecek ve

ulusal/uluslararası iĢbirliğini yönlendirebilecek Bilimsel AraĢtırma Biriminin (BAB) kurulması

H1.6- Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Bilimsel TeĢvik Ödülü Programının faaliyete geçirilmesi ve her

yıl en az 3 farklı alanda teĢvik ödüllerinin verilmesi

H2.1- Öğrencilerin uluslararası değiĢim programına katılımı her yıl %10 arttırılacak

H2.2- Öğretim üyelerinin uluslararası değiĢim programına katılımı her yıl %10 arttırılacak

H2.3- Uluslararası değiĢim programı çerçevesinde yürütülen ikili anlaĢmaların sayısı 2011-2015 dönemi için

hedeflenen seviyelere ulaĢılacak
H2.4- Öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel, teknik gezi ve sportif etkinlikler için hedeflenen değerlere

ulaĢılması sağlanacak
H2.5- 2013 yılı sonuna kadar tüm ders içeriklerinin uluslararası ve ulusal programlara göre güncellenmesi

sağlanacak

H2.6- Plan dönemi boyunca basılı kaynaklar için hedeflenen değerlere ulaĢılması sağlanacak

H2.7- Plan dönemi boyunca e-veri tabanı için hedeflenen değerlere ulaĢılması sağlanacak

H2.8- 2012 yılı sonuna kadar üniversitemiz birimlerindeki tüm öğrenci laboratuarlarının bilgisayar

gereksinimlerinin karĢılanması sağlanacak
H2.9- Öğrenci memnuniyetinin ölçümü ve değerlendirilmesi için 2013 yılına kadar gerekli çalıĢmalar

tamamlanacak ve 2013-2015 plan dönemi boyunca her yıl anket çalıĢması yapılarak memnuniyet oranı hedefleri 
H3.1- Zeytin sektöründeki kaliteyi arttırma kapsamında reklam, tanıtım, satıĢ geliĢtirme alanlarında yılda en az üç

faaliyet yapmak

Balıkesir Üniversitesi

2009-2013 StratejikPlanı         

Misyon:Ġnsan merkezli eğitim ve araĢtırma 

faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiĢtirerek 

bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir 

kalkınmasına katkı sağlamak       

Vizyon:Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine 

yakın en geliĢmiĢ Türk Üniversitesi ve Doğu 

Anadolu‟nun en modern sağlık merkezinin 

sahibi olarak eğitim, araĢtırma ve sağlık 

alanında bu bölgelere en üst düzeyde 

hizmetler sunmak

 2011-2015 Stratejik Planı       

Misyon:BaĢta Balıkesir olmak üzere 

ülkemizin geliĢmiĢlik düzeyi ve yaĢam 

kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve 

toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına 

saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk 

ilke ve inkılâplarına bağlı bireyler 

yetiĢtirmeyi görev edinmiĢtir.        

Vizyon:Uluslararası standartlarda eğitim-

öğretim kalitesi, bilimsel üretimi ve 

üniversite-kent-sanayi iĢbirliğini sağlamıĢ, 

tercih edilen bir Üniversite olmak.

A1.AraĢtırma ve geliĢtirme stratejileri

A2.Eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması

A3.Üniversite-sanayi-tarım iĢbirliği baĢta olmak üzere toplumun ihtiyacı olan alanda 

hizmet üretmek
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MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

H3.2- 2013 yılına kadar kampusa TEKNOPARK kurmak

H3.3- 2014 yılına kadar Merkezi AraĢtırma Laboratuarını akredite ederek sanayicinin üniversiteden talep edeceği

analizlere cevap verebilmek
H3.4- 2013 yılına kadar Veteriner Fakültesini çevredeki hayvancılık sektörünün problemlerine cevap verecek hale

getirmek
H4.1- 2013 yılı sonuna kadar üniversite-mezun iliĢkilerini takip edecek bir birimin oluĢturulması ve üniversitemiz

mezunlarının her yıl % 10‟una ulaĢılması sağlanacak
H4.2- Üniversitemizin iletiĢim içinde olduğu bütün paydaĢlara, yılda bir kez Üniversite Bülteni ve/veya faaliyet

raporu gönderilecek
H4.3- Balıkesir ilinin gereksinimleri doğrultusunda çevre ve halk sağlığı konusunda her yıl 5

araĢtırma/bilgilendirme çalıĢması yürütülecek
H4.4- Ortaöğretim öğrencilerinin üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak amacı ile 2015 yılı sonuna kadar her

yıl beĢ tanıtım günü düzenlenecek

H4.5- Üniversitemizin tanıtımını sağlamak için her yıl en az 3 defa ulusal ve uluslararası fuarlara katılım

sağlanacak

H5.1- 200 yataklı AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi inĢaatı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacak

H5.2- 2012 yılı sonunda Merkezi Laboratuar tamamlanacak

H5.3- 2013 yılı sonunda Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi ile Beden Eğitimi

ve Spor Yüksekokulu inĢaatları tamamlanarak hizmete açılacak

H5.4- 2015 yılı sonunda Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi inĢaatı bitirilecek

H5.5- Merkez Kütüphane ve Kültür Merkezi inĢaatının 2015 yılı sonunda tamamlanması

H5.6- 2013 yılı sonuna kadar tüm birimlerimizin derslik ve laboratuarlarının tamamında teknolojik donanım

eksikliklerinin bitirilmesi
H5.7- 2012 yılı sonunda Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının metro ethernet

hattı üzerinden yerleĢkeye bağlanılması ve mevcut networkün fiber optik teknolojisine döndürülmesi
H5.8- 2013 yılı sonuna kadar yerleĢke bünyesinde dijital kamera sisteminin kurularak güvenlik görüntülerinin tek

bir merkezde kayıt altına alınması
H5.9- 2014 yılına kadar yeni network yapısında IP telefon teknolojisine geçilerek Rektörlüğe bağlı bütün

birimlerde tek bir telefon santralı üzerinden telefon görüĢme trafiğinin sağlanması

H5.10- 2013 yılında Üniversitemizin tüm birimlerine ait giriĢlerde akıllı kart geçiĢ sisteminin tesis edilmesi

H5.11- Üniversitemiz kampus alanlarında çevre düzenlenmesi ve alt yapı çalıĢmalarında belirtilen faaliyetlerin

tamamlanması
H5.12- 2012 yılı sonunda üniversitemiz yerleĢkesindeki tüm binalarda engellilere göre düzenlemelerin (uygun

lavabo ve tuvaletlerin yapılması, asansör yapılması vb ) tamamlanması

H5.13- 2015 yılına kadar Yabancı Diller Yüksekokulu binasının tamamlanması

H5.14- 2015 yılı sonuna kadar Enstitüler binasının tamamlanması

H5.15- BAÜ ÇağıĢ YerleĢkesindeki göletin 2013 yılına kadar ıslah edilmesi

H5.16- 2015 yılı sonuna kadar Bandırma Denizcilik Fakültesinin tamamlanması

H5.17- 2014 yılı sonuna kadar Bandırma ĠĠBF‟nin inĢaat halindeki bloğunun tamamlanması

H5.18- 2015 yılı sonuna kadar Bandırma MYO‟nun yerleĢke alanındaki inĢaatının tamamlanması

A4.DıĢ paydaĢlarla iĢbirliği ve üniversitenin tanınabilirlik seviyesinin yükseltilmesi

A5.Teknolojik ve fiziksel altyapının geliĢtirilmesi

 2011-2015 Stratejik Planı       

Misyon:BaĢta Balıkesir olmak üzere 

ülkemizin geliĢmiĢlik düzeyi ve yaĢam 

kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve 

toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına 

saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk 

ilke ve inkılâplarına bağlı bireyler 

yetiĢtirmeyi görev edinmiĢtir.        

Vizyon:Uluslararası standartlarda eğitim-

öğretim kalitesi, bilimsel üretimi ve 

üniversite-kent-sanayi iĢbirliğini sağlamıĢ, 

tercih edilen bir Üniversite olmak.

A3.Üniversite-sanayi-tarım iĢbirliği baĢta olmak üzere toplumun ihtiyacı olan alanda 

hizmet üretmek
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MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

H6.1- Döner Sermaye ĠĢletmesi gelirleri plan dönemi boyunca her yıl %4 oranında arttırılacak

H6.2- Kira gelirleri plan dönemi boyunca her yıl %3 arttırılacak

H6.3- Plan dönemi boyunca üniversite bütçesinde öz gelirin payının en az % 25 oranında olması sağlanacak

H6.4- Plan döneminde yatırım ödeneklerinin kullanım oranının en az % 95 oranında olması sağlanacak

H1.1.Üniversitemizde 2017 yılına kadar kurum kültürü ve kimliğini geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalara ağırlık

verilecektir.

H1.2.Bartın Üniversitesinin tanıtım etkinlikleri geliĢtirilecektir.

H1.3.Katılımcı yönetim anlayıĢı bütün birimlere yayılacaktır.

H1.4.Eğitim destek hizmetlerinin kapasitesi iki katına çıkarılacaktır.

H1.5.Sağlık, sosyal ve yapım hizmetlerinin kapasitesi ile niteliği artırılacaktır.

H2.1.Üniversitemizde 2017 yılına kadar çağdaĢ bir öğrenme ve bilim ortamı oluĢturulacaktır.

H2.2.Ders programları, Bologna sürecine uygun geliĢtirilerek güncellenecek, eğitim uygulamalarının niteliği

artırılacaktır.

H2.3.Uzaktan eğitim programlarının nicelik ve niteliği artırılacaktır.

H2.4.Eğitim sürecinde yeni ders materyalleri ile biliĢim teknolojilerinin kullanımı artırılacaktır.

H3.1.Öğrencilerin kiĢisel geliĢimini sağlayacak etkinlikler artırılacaktır.

H3.2.Öğrencilerin dil, zihinsel ve sosyal becerilerini geliĢtirmeye ağırlık verilecektir.

H3.3.Öğrenci merkezli eğitim uygulaması Üniversite geneline yaygınlaĢtırılacaktır.

H3.4. Öğrencilerde öğrenmeyi öğrenmek amaç haline getirilecek ve baĢarı kültürü canlandırılacaktır.

H3.5.Öğrenci baĢarısı için yardımseverlik ve Üniversiteye ait olma duygusu geliĢtirilecektir.

H3.6.itelikli lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Üniversitemize gelmeleri teĢvik edilecektir.

H3.7.Öğrenci profilinin uluslararası nitelik kazanmasına çalıĢılacaktır.

A3.Öğrenci merkezli eğitimle öğrenci baĢarısını artırmak

A2.Örgün ve uzaktan eğitim programlarını etkili yürütmek

Bartın Üniversitesi

A6.Finansal kaynakların artırılması ve etkin kullanımı

 2011-2015 Stratejik Planı       

Misyon:BaĢta Balıkesir olmak üzere 

ülkemizin geliĢmiĢlik düzeyi ve yaĢam 

kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve 

toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına 

saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk 

ilke ve inkılâplarına bağlı bireyler 

yetiĢtirmeyi görev edinmiĢtir.        

Vizyon:Uluslararası standartlarda eğitim-

öğretim kalitesi, bilimsel üretimi ve 

üniversite-kent-sanayi iĢbirliğini sağlamıĢ, 

tercih edilen bir Üniversite olmak.

A1.Katılımcı yönetim anlayıĢı ile altyapı ve kaynakları geliĢtirmek2013-2017 Stratejik Planı Misyon:Bartın 

Üniversitesi, çağdaĢ bir öğrenme ve bilim 

ortamı oluĢturarak kendini öğrenmeye, 

araĢtırmaya ve üretmeye adamıĢ, eleĢtirel 

düĢünme, iletiĢim kurma, iĢbirliği yapma ve 

sorun çözme becerilerini geliĢtiren, 

çağımızın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri 

üreten, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere 

sahip, Ülkemizin geleceğine yön veren 

bireyler yetiĢtirmeyi, toplumun yaĢam boyu 

eğitim ve geliĢme sürecine katkı sağlamayı 

görev edinmiĢ bir üniversitedir..

Vizyon:Bartın Üniversitesinin vizyonu, 

katılımcı yönetim anlayıĢı ile fakülteler ve 

disiplinler arası eğitim, araĢtırma ve 

iĢbirliğini geliĢtiren, öğrenci merkezli eğitim 

yapan, örgün ve uzaktan eğitim 

programlarını çağdaĢ bilim anlayıĢına göre 

etkili ve verimli yürüten, personelin mesleki 

geliĢimini sürdüren, içinde bulunduğu 

bölgenin tarım, orman ve turizm yönüyle 

geliĢmesini önceleyen, Bartın ili ve çevresi 

baĢta olmak üzere Türkiye'nin ekonomik 

sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda 

bulunan saygın bir eğitim, bilim ve teknoloji 

üniversitesi olmaktır.
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H3.8.Üniversitemiz mezunları ile iliĢkiler sürekli geliĢtirilecektir.

H4.1.Akademik personelin sayısı ve niteliği artırılacaktır.

H4.2.Ġdari personelin sayısı ve niteliği artırılacaktır.

H4.3.Eğiticilerin eğitimine ağırlık verilecektir.

H4.4.TeĢvik etme ve ödüllendirme sistemi oluĢturulacaktır.

H5.1.Üniversitemizde araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri artırılacaktır.

H5.2.Üniversitemizde araĢtırma/ proje sayısı ile niteliği artırılacaktır.

H5.3.Üniversitemizde yapılan bilimsel toplantı sayısı ve niteliği artırılacaktır.

H5.4.Lisansüstü eğitim programları, niteliği ve öğrenci sayısı artırılacaktır.

H5.5.Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı artırılacaktır.

H6.1.Bartın Üniversitesinin Batı Karadeniz‟de bölgesel güç olması sağlanacaktır.

H6.2.Toplumsal ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek eğitim çalıĢmaları artırılacaktır.

H6.3.Akademik ve idari personel ile öğrencilerde çevre bilinci geliĢtirilecektir.

H6.4.Sürekli eğitim programlarının sayısı ve niteliği artırılacaktır.

H6.5.DanıĢmanlık hizmetleri yaygınlaĢtırılacaktır.

H6.6.Üniversitemizin diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle iĢ birliği geliĢtirilecektir.

H1.1.Eğitim-öğretim ve AR-GE‟ ye yönelik laboratuarların kurulması ve geliĢtirilmesi.

H1.2.BiliĢim alt yapısının iyileĢtirilmesi.

H1.3.Yeni fakülte/bölüm/birimlerin açılması.

H1.4.Üniversitenin kampus ağırlıklı yapılanmaya gitmesi.

H2.1.Barınma imkanlarının artırılması.

H2.2.Çevre düzeni ve rekreasyon alanlarının geliĢtirilmesi ve ağaçlandırma çalıĢmaları.

H2.3.Kafeterya, yemekhane, açık ve kapalı spor tesisleri hizmetlerinin geliĢtirilmesi.

A3.Öğrenci merkezli eğitimle öğrenci baĢarısını artırmak

Batman Üniversitesi

A5.Bilimsel araĢtırma, yayın ve üretkenliği geliĢtirmek

 2012-2016 Stratejik Planı  

Misyon:Evrensel boyutta bilgi üretmek, 

bilim ufkunu geniĢletmek, çağdaĢ, bilimsel, 

teknolojik ve kültürel birikimin egemen 

olmasını sağlayacak toplumun geliĢmesine 

katkıda bulunmayı hedef edinen üretken 

bireyleri yetiĢtirmek, toplumsal geliĢimin 

sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol 

oynamaktır..

Vizyon:Batman Üniversitesi, bilimsel 

araĢtırma yapan; öğretim hizmetleriyle 

toplumla güçlü iliĢkiler kuran, 

yükseköğretimde lider pozisyonunda olmaya 

yönelik adımlar atan ve evrensel değerleri 

özümseyen, dünyadaki kaliteli üniversiteler 

arasında gösterilen bir yükseköğrenim 

kurumu olacaktır.

A1. Eğitim ve araĢtırmaya yönelik altyapının geliĢtirilmesi.

A2.Sosyal ve kültürel alanların geliĢtirilmesi.

A4.Akademik ve idari personel geliĢimini sürdürmek

A6.Bartın ili ile ülkemizin eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı 

sağlamak

2013-2017 Stratejik Planı Misyon:Bartın 

Üniversitesi, çağdaĢ bir öğrenme ve bilim 

ortamı oluĢturarak kendini öğrenmeye, 

araĢtırmaya ve üretmeye adamıĢ, eleĢtirel 

düĢünme, iletiĢim kurma, iĢbirliği yapma ve 

sorun çözme becerilerini geliĢtiren, 

çağımızın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri 

üreten, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere 

sahip, Ülkemizin geleceğine yön veren 

bireyler yetiĢtirmeyi, toplumun yaĢam boyu 

eğitim ve geliĢme sürecine katkı sağlamayı 

görev edinmiĢ bir üniversitedir..

Vizyon:Bartın Üniversitesinin vizyonu, 

katılımcı yönetim anlayıĢı ile fakülteler ve 

disiplinler arası eğitim, araĢtırma ve 

iĢbirliğini geliĢtiren, öğrenci merkezli eğitim 

yapan, örgün ve uzaktan eğitim 

programlarını çağdaĢ bilim anlayıĢına göre 

etkili ve verimli yürüten, personelin mesleki 

geliĢimini sürdüren, içinde bulunduğu 

bölgenin tarım, orman ve turizm yönüyle 

geliĢmesini önceleyen, Bartın ili ve çevresi 

baĢta olmak üzere Türkiye'nin ekonomik 

sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda 

bulunan saygın bir eğitim, bilim ve teknoloji 

üniversitesi olmaktır.
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H2.4.TOKĠ iĢbirliği içinde toplu konut proje uygulaması. 

H3.1.Kalite değerlendirmelerini Fakülte/ MYO‟ lara uygulamak.

H3.2.Fakülte/bölüm/birimler için öğrenci/akademisyen oranına standart getirmek.

H3.3.BaĢarılı öğrencileri Batman Üniversitesi‟ne çekmek.

H3.4.Sosyal bilimler, Fen ve Sağlık Bilimleri‟nde 2013 yılına kadar bazı lisansüstü programlara iĢlerlik

kazandırmak.

H4.1.Bölgesel ve kentsel ihtiyaçları göz önüne alarak yeni meslek yüksekokulları açmak. 

H4.2.Mevcut meslek yüksekokullarının yeniden yapılanması çalıĢmalarını yürütmek.

H5.1.AR-GE koordinatörlüğü ihdas etmek.

H5.2.AraĢtırma için finansal kaynakların arttırılması ve kullanılması için çalıĢmalar yapmak.

H5.3.Üniversitenin sanayiye katkısını sağlamak.

H6.1.Fakülte/Bölüm/Birim/Anabilim dalı stratejilerini belirleyerek o yönde çalıĢmalar yapmak.

H6.2.Yayın kalitesini ve sayısını artırmak.

H7.1.Atama ve yükseltilme kriterlerini çağdaĢ normlara uygun olacak Ģekilde tespit etmek.

H7.2.Performans değerlendirme sistemini kurmak ve uygulamak.

H8.1.Kurum kültürünün geliĢtirilmesi.

H8.2.Ġç denetim birimlerinin yapılandırılması.

H8.3.Yönetime katılımın sağlanması.

A9- Sosyal faaliyetlerle ilgili kurumsal yapının oluĢturulması. H9.1.Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönelik birimlerin kurulması.

H10.1.Öğrenci topluluklarının iĢlevsel faaliyetlerinin desteklenmesi.

H10.2.Ulusal ve uluslararası sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin desteklenmesi.

A11.Bölge halkı ile iletiĢim ve iĢbirliğinin artırılması. H11.1.Bölge (özellikle de kent) halkına yönelik sağlık ve eğitim hizmetlerinin geliĢtirilmesi.

H12.1.Kamu kurumları ve özel kurum ve kuruluĢlar ile ortak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak.

H12.2.DanıĢmanlık hizmetlerinde bulunmak.

H13.1.Mezunlar ile yapılabilecek ortak faaliyetler.

H13.2.ĠĢverenlerin taleplerine uygun nitelikte kalifiye elemanlar yetiĢtirmek.

H14.1.Uluslararası iliĢkilere yönelik bir koordinatörlük oluĢturmak.

H14.2.Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer almak ve etkinliklerde bulunmak.

H14.3.Üniversiteyi uluslararası düzeye taĢıyacak alt yapı çalıĢmaları yapmak.

H15.1.Öz kaynakların artırılması.

A12.Kamu ve özel kurum ve kuruluĢlar ile iletiĢim ve iĢbirliğinin geliĢtirilmesi.

A13.Mezunlar ve iĢverenler ile iĢbirliğinin artırılması.

A14.Uluslararası iliĢkilere yönelik yapılanma.

A15.Finans kaynaklarının artırılması ve dengeli dağılımı.

 2012-2016 Stratejik Planı  

Misyon:Evrensel boyutta bilgi üretmek, 

bilim ufkunu geniĢletmek, çağdaĢ, bilimsel, 

teknolojik ve kültürel birikimin egemen 

olmasını sağlayacak toplumun geliĢmesine 

katkıda bulunmayı hedef edinen üretken 

bireyleri yetiĢtirmek, toplumsal geliĢimin 

sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol 

oynamaktır..

Vizyon:Batman Üniversitesi, bilimsel 

araĢtırma yapan; öğretim hizmetleriyle 

toplumla güçlü iliĢkiler kuran, 

yükseköğretimde lider pozisyonunda olmaya 

yönelik adımlar atan ve evrensel değerleri 

özümseyen, dünyadaki kaliteli üniversiteler 

arasında gösterilen bir yükseköğrenim 

kurumu olacaktır.

A2.Sosyal ve kültürel alanların geliĢtirilmesi.

A3.Kalitenin geliĢtirilmesi, kontrolü ve sürekliliğinin sağlanması.

A4. Meslek Yüksek Okulları ile ilgili çalıĢmaların yapılması.

A5.AraĢtırma Alt yapısını kurmak ve geliĢtirmek.

A6.AraĢtırmada sayı ve kaliteyi artırmak.

A7.Ġnsan kaynaklarının geliĢtirilmesi.

A8.KurumsallaĢmanın sağlanması.

A10.Sosyal etkinliklerin yürütülmesi.
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H15.2.DıĢ kaynaklardan yararlanma.

H15.3.Üniversite fonlarından yararlanma.

2013-2017 Stratejik Planı    

Misyon:Stratejik amaç ve hedeflerimiz 

doğrultusunda, Üniversitemiz mali 

hizmetlerinin sunulmasında, kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde 

edilmesi ve kullanılmasını koordine ederek 

analiz, planlama, eĢgüdüm çalıĢmalarını 

hazırlamak ve izlemek, yönetim bilgi 

sistemlerine iliĢkin hizmetleri 

paydaĢlarımızla iĢbirliği içinde yerine 

getirmektir. Vizyon:ĠĢinde uzman, yaratıcı 

ve yenilikçi personeliyle çağdaĢ ve bilimsel 

tüm geliĢmeleri çalıĢanlarına yansıtan, 

teknolojik imkanlarla donatılmıĢ, 

uluslararası standartlarda hizmet veren ve 

sürekli geliĢen bir baĢkanlık olmak. 

Üniversitenin geçerli bir stratejik planı yoktur.

H1. Projelendirilen yapım iĢlerine baĢlamak ve tamamlamak.

H2.Yapılması planlanan inĢaatlara ait projelendirme çalıĢmalarını bitirmek.

H3.Mevcut ve yeni oluĢturulacak birimlerin, mal/malzeme ve hizmet ihtiyaçları ile onarım ihtiyaçlarının 

sağlanması.

H4.BiliĢim teknolojileriyle ilgili sistem ve donanımlarının güçlendirilerek yeni teknolojilerin ilave edilmesi

H1.KiĢisel ve mesleki geliĢim ile yapılan iĢteki verimliliği artırmaya yönelik çalıĢmalar yapmak.

H2.Ġnsan kaynakları planlaması yapılarak personel ihtiyacının giderilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak.

 2012-2016 Stratejik Planı

Bayburt Üniversitesi 

A15.Finans kaynaklarının artırılması ve dengeli dağılımı.

 2012-2016 Stratejik Planı  

Misyon:Evrensel boyutta bilgi üretmek, 

bilim ufkunu geniĢletmek, çağdaĢ, bilimsel, 

teknolojik ve kültürel birikimin egemen 

olmasını sağlayacak toplumun geliĢmesine 

katkıda bulunmayı hedef edinen üretken 

bireyleri yetiĢtirmek, toplumsal geliĢimin 

sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol 

oynamaktır..

Vizyon:Batman Üniversitesi, bilimsel 

araĢtırma yapan; öğretim hizmetleriyle 

toplumla güçlü iliĢkiler kuran, 

yükseköğretimde lider pozisyonunda olmaya 

yönelik adımlar atan ve evrensel değerleri 

özümseyen, dünyadaki kaliteli üniversiteler 

arasında gösterilen bir yükseköğrenim 

kurumu olacaktır.

Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi                                     

A1. Üniversitemizin fiziki, teknik altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karĢılanması.

A2. Akademik ve Ġdari Personel yeterliliğinin ve niteliğinin artırılması.
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H1. Bilimsel projelerin hazırlanması ile ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı,eğitim ve etkinliklere katılımın 

sağlanması.

H2.Ulusal ve uluslararası yayın sayısını artırmak.

A4.Etik değerler ile çevre sorunlarına duyarlı, özgün düĢünce ve çalıĢmaları ile kendi 

sahasında önder bireyler yetiĢtirilmesi.

H1. Öğrencilerimize yönelik teknik, kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlerin düzenlenmesinin sağlanması

H1.Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılacak sempozyum, kongre, panel gibi etkinliklerin artırımının sağlanması.

H2. Tanınırlığı artırmak amacıyla basın ve yayın araçlarının daha etkin kullanımının sağlanması.

H1.Üniversitemiz iç kontrol sisteminin kurulması konusunda çalıĢmalar yapılmasının sağlanması.

H2.Yöneticilerin kurum kültürünün geliĢiminin takip edilmesinin sağlanması.

H1.Üniversitemiz yatırımları içerisinde spor sektöründe yer alan ve projelendirilen yapım iĢlerinin inĢaatlarını 

tamamlamak.

H2.Öğrencilerimize sunulan hizmet kalitesinin artırılması.

A8. Ġlimizin eğitim, sosyal, kültürel ve teknoloji alanlarında geliĢtirilmesine katkıda 

bulunmak ve ilgili kuruluĢlarla iĢbirliğinin sağlanması.

H1.Ġlimizdeki Kamu Sektörü ve Özel Sektör ile bilimsel, kültürel, sosyal amaçlı ortak projelerin geliĢtirilmesi, 

konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlenmesinin sağlanması.

H1.1 Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin üstün düzeyi açısından Üniversitemizin ulaĢtığı önder 

konumu pekiĢtirmek

H1.2 Üniversitemiz akademik personelinin seçkin niteliğini korumak ve pekiĢtirmek

H1.3 Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilen Ġngilizce hazırlık eğitim düzeyini iyileĢtirmek

H2.1 Yüksek lisans ve doktora programlarının ülkemiz ve yabancı ülke öğrencileri tarafından öncelikle tercih 

edilir olmasını sağlamak

H2.2 Üniversitemiz akademik personelinin yüksek niteliğini korumak ve pekiĢtirmek

H2.3 Lisansüstü eğitimi uluslararası düzeyde daha etkin konuma getirmek

H2.4 Ġkinci öğretim yüksek lisans programlarında seçenekleri geliĢtirmek

H3.1 Nitelikli yayın üretmeyi özendirmek

H3.2 Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) aracılığıyla yapılan araĢtırmaları özendirmek

H3.3 Diğer (BAP dıĢı) araĢtırma destek programlarına katılımı özendirmek

H3.4 AraĢtırma-geliĢtirme ve mükemmeliyet merkezlerini desteklemek

H3.5 Uluslararası etki yaratabilecek, stratejik öneme sahip, çok disiplinli ve disiplinlerarası araĢtırma alanlarına 

açılım sağlamak

H4.1 Üniversitemizin eğitim ve araĢtırma faaliyetlerinde uluslararası boyutu güçlendirmek

H4.2 Öğrencilerin uluslararası akademik deneyimlerini artırmak

H4.3 Akademik/idari personelin uluslararası hareketliliğini artırmak

H4.4 YurtdıĢındaki üniversiteler, araĢtırma merkezleri ve araĢtırma ağları ile kurumsal iĢbirliklerini artırmak

H4.5 Akademik ve idari süreçlerin uluslararası denkliğini sağlamak ve bunları sürdürülebilir kılmak

H5.1 Toplumun öncelikli sorunlarına yönelik araĢtırma/uygulama/eğitim faaliyetlerini desteklemek

 2012-2016 Stratejik Planı

Boğaziçi Üniversitesi   

A5.Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığın ve tercih edilebilirliğin artırılması.

A6.Kurumsal kültürün yerleĢtirilmesi.

A7. Öğrencilerimizin kendilerini çok yönlü geliĢtirmeleri için sosyal, kültürel ve sportif 

imkanların artırılması.

A2.Lisansüstü eğitiminde mükemmelliği yakalamak

A1.Lisans eğitiminde mükemmelliği sürdürülebilir kılmak

A3.Nitelikli araĢtırma üretmek

A4.Uluslararası tanınırlığımızı ve görünürlüğümüzü artırmak

A5.Sunulan toplumsal hizmetleri geliĢtirmek

A3. Uluslararası etkinliklerin artırılması

2010-2014 Stratejik Planı
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H5.2 Ulusal eğitim ve araĢtırma kurumlarıyla iletiĢim ve iĢbirliğini artırmak

H5.5 Mezunlarımızın üniversitemizle iliĢkilerini BÜMED ve BURCIN kanalı ile güçlendirmek

H6.1 Sürdürülebilir ve “YeĢil” Kampus oluĢumunu planlamak ve yönetmek

H6.2 Üniversitemiz kampuslarında “çevreye duyarlılık” bilincini artırmak

H6.3 Günlük kampus yaĢamını sürdürülebilir kılmak

H6.4 Yeni yapılacak tüm binaların “yeĢil” olmasını sağlamak

H6.5 Kampuslardaki tarihsel ve yeĢil dokuyu korumak

H6.6 Üniversitemizi karbon-nötr hale getirmek yönünde gerekli çalıĢmaları baĢlatıp sürdürmek

H7.1 Akademik ve idari birimleri örgütlenme, yönetim ve insan kaynakları açısından yeterli düzeye çıkarmak

H7.2 Akademik ve idari personelin motivasyonunu ve bağlılığını destekleyen olumlu bir çalıĢma ortamı sunmak

A1.Eğitim birimlerinin güncel eğitim öğretim planlarına sahip olmaları          
H1.1    Eğitim birimlerinin güncel eğitim öğretim planlarına sahip olmaları

A2."Yüksek düzeyde sunum yapabilme kabiliyetine sahip nitelikli öğretim

elemanlarına sahip olmak konusunda eğitim verilmesi"       
H 2.1   Öğretim elemanlarına ders anlatma ve sunuĢ teknikleri konusunda eğitim verilmesi

A3."Mezunların en az bir yabancı dili çok iyi kullanabilmesi"  
H 3.1   "Üniversitedeki bölümlere yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanması"

A4.Akademik ve idari personelden, öğrencilerden, mezunlardan ve paydaĢlardan elde

edeceği önerilerle üniversiteyi sürekli geliĢtirmek        

H 4.1 Akademik ve idari personelden, öğrencilerden, mezunlardan ve paydaĢlardan elde edeceği önerilerle

üniversiteyi sürekli geliĢtirmek

H 5.1   Yurt dıĢındaki Üniversitelerde faaliyette bulunan Öğretim elemanı sayısının artırılması

H 5.2   Öğrenci değiĢimi ile yurt dıĢına giden öğrenci sayısının artırılması

H 5.3   Öğrenci değiĢimi ile yurt dıĢından gelen öğrenci sayısının artırılması

H 6.1   Ulusal Kongrelere katılım sayısını artırmak

H 6.2   Uluslar arası kongrelere katılım sayısını artırmak

H 6.3   Veri tabanlarının sayısını artırmak

H 6.4   Bilimsel araĢtırma projelerine destek sağlamak

A7.Akademik - idari personelin ve öğrencilerin bulunmaktan memnun olduğu bir

üniversite olmak H 7.1  Akademik - idari personelin ve öğrencilerin bulunmaktan memnun olduğu bir üniversite olmak

H 8.1   "Yerel sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısını artırmak"

H 8.2   "Ulusal sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleĢtirmek"

H 8.3   Liselerde Bozok Üniversitesinin tanıtımının yapılması

H 8.4   Dershanelerde Bozok Üniversitesinin tanıtımının yapılması

H 8.5   "Üniversite tanıtım fuarlarında Bozok Üniversitesinin temsili"

H 9.1   Kampüs alt yapısının oluĢturulması

H 9.2   Derslik ve merkezi birimlerin oluĢturulması

H 9.3   Merkezi araĢtırma laboratuarı yapılması

Bozok Üniversitesi 

A5.Sunulan toplumsal hizmetleri geliĢtirmek

A6.Sürdürülebilirliği olan “yeĢil” bir kampus olmak

A7.Kurumsal öğrenmeyi yerleĢtirmek ve çalıĢan memnuniyetini artırmak

A5.Uluslar arası nitelikte bir Üniversite olmak      

A6.Bilimsel yayınların sayı ve kalitesinde Türkiye'de önde gelen Üniversitelerden birisi 

olmak

A8.Toplumda iyi bir imaja sahip olmak

A9.Yüksek fiziksel mekan ve donanım standartlarına sahip olmak      

2010-2014 Stratejik Planı

2010-2014 Stratejik Planı
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H 9.4   Açık ve kapalı spor tesislerinin yapılması

A10.Binalarının önemli bir kısmını hayırseverlerin yaptırdığı bir üniversite olmak    

A11.Atık kâğıt geri dönüĢüm sistemiyle ve ağaçlandırmadaki baĢarısıyla çevreye ciddi 

katkılar    sağlayan bir Üniversite olmak

H1.1- Ders Ġçeriklerinin ve ders programlarının en az her beĢ yılda bir güncellenmesi

H1.2- Toplumsal istemleri ve teknolojik geliĢmeleri karĢılayacak yeni akademik birimlerin açılması için her yıl

değerlendirme yapılması

H1.3- Ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyona baĢvuru sayısının beĢ yılda en az üç programa ulaĢması

H1.4- Öğrenci memnuniyet düzeyinin artırılması

H1.5- YurtdıĢı değiĢim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısının her yıl %10 artırılması

H2.1- Öğretim Elemanı baĢına düĢen yayın sayısının her yıl en az % 10 artırılması

H2.2- Bilimsel ve teknolojik araĢtırmaların sayısının her yıl en az %10 artırılması

H2.3- Üniversitemizin basılı ve elektronik yayın sayısının her yıl en az %10 artırılması

H3.1- Eğitim ve öğretim alanlarının tamamının beĢ yıl içinde teknolojik araç ve gereçlerle donatılması

H3.2- Birimlerin ihtiyacı olan laboratuar donanımının her yıl en az %10 artırılması

H3.3- Üniversitenin farklı yerleĢkelerinde projelendirilmiĢ binaların tümünün 5 yıl içinde tamamlanması

H4.1- BeĢ yılda mezunların büyük çoğunluğuyla iliĢki kurulması

H4.2- Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal iĢbirliği sayısının her yıl en az %10 artırılması

H4.3- PaydaĢ memnuniyetinin artırılması

H5.1- Eğitim dıĢı ihtiyaç duyulan sosyo-kültürel mekanların sayısını beĢ yılda %30 artırılması

H5.2- ÇalıĢan memnuniyet düzeyinde her yıl artıĢ sağlanması

A3- Teknolojik ve Fiziksel Altyapının GeliĢtirilmesi

A4- DıĢ paydaĢlarla iĢbirliği ve iliĢkilerin kapsam ve nitelik yönünden geliĢtirilmesi

A5- Kurumsal geliĢimin sağlanması

2008-2012 Stratejik Planı

Celal Bayar Üniversitesi 

A9.Yüksek fiziksel mekan ve donanım standartlarına sahip olmak      

2010-2014 Stratejik Planı

A1- Eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesi

A2- Bilimsel çalıĢma ve teknolojik araĢtırmaların arttırılması ve teĢvik edilmesi
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H5.3- Kurum içi ve kurum dıĢı eğitimlerin sayısının her yıl %20 artırılması

H6.1- Öz gelirlerin her yıl %10 artırılması

H6.2- Üniversite yatırım ödenek kullanım oranının her yıl % 80 gerçekleĢmesi

H1.1- Eğitim-öğretimin ders notları ve yeni yayınlarla desteklenmesi,

H1.2- Uygun ve modern ders programlarının seçilmesi,

H1.3- Öğrenci/öğretim üyesi sayısının düĢürülmesi,

H1.4- AraĢtırma Görevlisi/Öğretim Üyesi sayısının artırılması,

H1.5- Yeni öğretim yöntemlerinin geliĢtirilmesi,

H1.6- Öğrencinin internet destekli kütüphanede geçen zamanının artırılması,

H1.7- Yabancı Dil Bilgisinin öğretilmesi,

H1.8- Öğrenciye öğrenme yeteneğinin kazandırılması.

A2.Öğrenciye yeterli ölçekte beceri kazandırılması. H2.1- Yeterli sayıda staj yeri sağlanması, Yeterli ölçekte laboratuvar kurulması, Öğretim üyelerinin uygulamalara

eĢlik etmesi ve denetim sağlaması, Simülasyon laboratuvarlarının kurulması.

A3.Öğrencinin öğrenmeyi öğrenmesi. H3.1- Kitap okuma alıĢkanlığının teĢviki, Konforlu kütüphane oluĢturulması, Yeterli kitap temini, Öğrencinin

kitap almasının teĢvik edilmesi.

A4.Öğrencinin kültür düzeyinin yükseltilmesi. H4.1- Üst düzey danıĢmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi, Öğrenci değiĢimine zemin hazırlanması, Sivil

toplum örgütleriyle iliĢkilerin güçlendirilmesi, Öğrencilere pozitif değerlerin aktarılması, Yerel tarih, doğa, kültür,

bilim ve öğrenci Ģenliklerinin Ģekillenmesi

A5.Ortaöğretimden yüksek düzeyli bilgiye sahip (baĢarılı) öğrencilerin Üniversitemizi

tercih etmesinin sağlanması.
H5.1- C.Ü. aidiyet duygusunun geliĢtirilmesi, Yeterli tanıtım programları, Öğrenciye dönük fiziki koĢulların

iyileĢtirilmesi, BaĢarılı öğrencilere burs ve öğrenci evlerinin tahsisi, Öğrencilere çalıĢma olanağının sağlanması.

H6.1-  Fiziki ve yaĢam koĢullarının iyileĢtirilmesi,

H6.2- Yoğun aktivite ve tanıtımların yapılması.

A5- Kurumsal geliĢimin sağlanması

A6- Finansal kaynakların artırılması ve etkin kullanımı

2008-2012 Stratejik Planı

A6.Maddi gücü yüksek öğrencinin üniversiteyi tercih etmesine zemin hazırlanması.

A1.Öğrencinin yeterli düzeyde bilgi ile donatılması,

Cumhuriyet Üniversitesi

2008-2012 Stratejik Planı
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H7.1- Fiziki ortam koĢullarının iyileĢtirilmesi,

H7.2- Yeterli düzeyde bilgi ve beceri verilmesi,

H7.3- Uluslararası iliĢkilerin geliĢtirilmesi,

H7.4- Bilgili ve becerili öğretim üyelerinin yetiĢtirilmesi.

H8.1- Yeni fakülte ve bölümlerin kurulması,

H8.2- Öğretim üyesi sayısının artırılması,

H8.3- Yeterli kapalı alan ihdası ve barınma,

H8.4- Öğrencilere çalıĢma olanağı sağlanması.

H9.1- Öğrenciye dönük sivil toplum (kulüp ve dernek) örgütlerinin kurulması,

H9.2- Öğrencilere dönük çalıĢma olanağı, Ġkili iliĢkilerin geliĢmesine dönük tanıtım.

H10.1- Fiziki koĢulların ve ücretlerin iyileĢtirilmesi,

H10.2-YurtdıĢı iliĢkilerin geliĢtirilmesi.

H11.1- Sağlık hizmetlerinin iyileĢtirilmesi,

H11.2- Üniversite-Sanayi iĢbirliğinin geliĢtirilmesi,

H11.3- Yüksek kalitede eğitim-öğretim yapılması,

H11.4- Sivas'a dönük bilimsel çalıĢma, proje ve danıĢmanlık hizmetlerinin artırılması.

H12.1- AR-GE Laboratuvarlarının kurulması ve Teknoparkların oluĢturulması,

H12.2- Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılması ve yüksek kaliteli doktora ve lisans öğrencisi

yetiĢtirilmesi,

H12.3- Çok sayıda nitelikli bilim insanının yetiĢtirilmesi,

H12.4- DanıĢmanlık hizmetlerinin verilmesi.

A13.Öğrenci/Öğretim Üyesi oranının düĢürülmesi.

H14.1- Simülasyon laboratuvarının kurulması,

H14.2- Eğitim-öğretime dönük klasik laboratuvarların oluĢturulması.

A15.Yeteri kadar yayın yapılması.
H15.1- Ulusal ve uluslararası yayın, bildiri ve kitap sayısının artırılması.

A16.Patent alınması.

A7.Yabancı öğrencilerin üniversiteyi tercih etmelerine zemin hazırlanması.

A8.Öğrenci sayısının artırılması.

2008-2012 Stratejik Planı

A9.Öğrenci-Sivas iliĢkilerinin iyileĢtirilmesi.

A10.Öğretim elemanı sayısının artırılması.

A11.Sunulan hizmetlerde yüksek kalitenin sağlanması.

A12.Bilimin geliĢmesine azami katkıda bulunulması.

A14. Beceri kazandıran modern laboratuvarların kurulması.
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A17.Sağlık hizmetlerinde öğrenci-öğretim üyesi-personel memnuniyeti.

A18.Takip edilen iĢlerin tam zamanında yapılması.

A19.ĠĢ takiplerinde bürokrasinin azaltılması.

A20.Bakım-onarım iĢlerinin tam zamanında yapılması.

A21. Kurum aidiyeti doğrultusunda kurum elemanlarına sahip çıkılması.

H22.1- Öğretim elemanlarının, idari personel ve öğrencilerin kurumsal sahiplenmelerinin ve iletiĢimi

güçlendirecek ortamların sağlanması, motivasyonlarının artırılması.

H22.2- Kamu ve özel kurum ve kuruluĢlara, topluma yönelik araĢtırma, eğitim ve danıĢmanlık hizmetlerini

sunmak ve sürekliliğini sağlamak.

H22.3- Birimlerin yayınladıkları dergileri önce ulusal, sonra uluslararası indekslerde taranabilir bilimsel niteliklere

kavuĢturmak.

H22.4- Birimlerin web sayfasını geliĢtirmek.

H22.5- Kendi kaynaklarını yaratmak ve geliĢtirmek.

H22.6- Sanayi / endüstri ile iĢbirliğinin geliĢtirilmesi / güçlendirilmesi.

H22.7- Yurtiçi ve YurtdıĢı AraĢtırma Projelerinin artırılması,

A23.Fiziksel üst yapının geliĢtirilmesi.
H23.1- Yeni mekanların inĢa edilmesi ve mevcutlarının onarılması / yenilenmesi / iyileĢtirilmesi.

H24.1- Öğretim elemanı sayısının arttırılması.

H24.2- Eğitim-öğretim programlarının yeniden düzenlenmesi / güncellenmesi.

H24.3- Modern eğitim anlayıĢına uygun derslik / laboratuvar /atölye / klinikler yapılması ve/veya yenilenmesi.

H24.4- Öğrencilerle iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve güçlendirilmesi.

H24.5- ÖSS tercih sıralamasında üst sıralara çıkmak.

H24.6- Disiplinler-arası ve -içi eğitim programları ile iĢbirliği yapılması.

H24.7- DanıĢmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulması.

H24.8- Uluslararası öğrenci değiĢim programlarının geliĢtirilmesi.

H24.9- Eğitiminin her düzeyinde nesnel değerlendirme yöntemlerinin yaygınlaĢtırılması ve tek bir sınav

yönteminin uygulanması,

H24.10- Öğrencilerin yabancı dil bilgilerini geliĢtirmek.

H24.11- Öğrencilerin staj olanaklarını artırmak.

A22.Üniversitede kurumsal kültürün / aidiyetin sağlanması.

A24.Lisans eğitim-öğretim kalitesinin artırılması.

2008-2012 Stratejik Planı
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H24.12- BaĢarılı öğrencilerin lisansüstü programa hazırlanmalarını teĢvik etmek.

H24.13- Mezunları izlemek ve onlarla etkileĢim kanalları oluĢturmak.

H25.1- Derslerin içeriklerinin gözden geçirilerek güncellenmesi ve/veya yeni derslerin açılması.

H25.2- Derslerin içeriklerinin ve kredilerinin gerçekçi bir biçimde düzenlenmesi.

H25.3- Derslerin anlatım biçimlerinin gözden geçirilmesi.

H25.4- Derslerde teorik bilgiler yanı sıra, laboratuvar ve/veya uygulamaların yeterli düzeye ulaĢmasını sağlamak.

H25.5- Öğrenci seçimi için ölçütlerin gözden geçirilmesi.

H25.6- Enstitü araĢtırma görevlisi kadrolarının artırılmasını sağlamak.

H25.7- Tezlerin yayınlanabilir nitelikte olmasını sağlamak.

H25.8- Öğrencilerin tez danıĢmanı seçiminde katılımını sağlamak.

H25.9- Tez sürecinin daha titiz kontrol edilmesini sağlamak,

H25.10- Lisansüstü öğrencilere ve öğretim üyelerine tez süreci ile ilgili eğitim vermek.

H25.11- Tez konularının güncel nitelikte olmasını sağlamak.

H25.12- Tez jürilerine farklı disiplinlerin katılımını sağlamak.

H25.13- Lisansüstü öğrencilere programlar arası ders alınmasını özendirmek.

H25.14- Enstitü faaliyetlerinde biliĢim teknolojilerinden daha fazla yararlanmak.

H25.15- DanıĢman baĢına düĢen öğrenci sayısını düzenlemek.

H25.16- DanıĢman, öğrenci ve mezunların memnuniyetini sağlamak.

H25.17- Enstitülerin yapısını güçlendirmek.

H26.1- Öğretim elemanlarının atanma, yeniden atanma ve yükseltilme ölçütlerinin düzenlenmesi.

H26.2- Öğretim elemanlarının eğitim becerileri eğitimi almasını sağlamak.

H26.3- Ulusal ve uluslararası öğretim elemanı değiĢim programlarının geliĢtirilmesi.

H26.4- Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak bilimsel araĢtırma projelerinin artırılması.

H26.5- Uluslararası düzeyde yayınlanmıĢ bilimsel araĢtırma ve atıf sayısının artırılması.

H26.6- Bilimsel çalıĢmaların mali yönden desteklenmesi için mekanizmaların geliĢtirilmesi.

H26.7- Öğretim Elemanlarının araĢtırma ve yayın yapmaya özendirilmesi.

H26.8- Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmasını özendiren mekanizmaların

geliĢtirilmesi.

H26.9- Akademik insan gücü planlamasının yapılması.

H26.10- Her öğretim elemanının ayrıntılı faaliyet raporları hazırlamasını sağlamak

A27.Nitelik ve nicelik yönünden yeterli bir idari personel yapısının kurulması.
H27.1- Bilgi donanımı daha güncel ve zengin bir personel ile hizmetin düzeyinin yükseltilerek yaygınlaĢtırılması.

H28.1- Üniversitemiz bünyesindeki mevcut fakültelerle ve diğer üniversitelerle yapılacak disiplinler arası ortak

çalıĢmaları planlamak, araç ve gereç olanaklarını değerlendirmek.

A26.Öğretim elemanlarının nitelik ve niceliksel olarak kalitesinin artırılması.

A28.AraĢtırma-GeliĢtirme çalıĢmalarının organizasyonu.

A24.Lisans eğitim-öğretim kalitesinin artırılması.

A25.Lisansüstü eğitimin kalitesini artırmak.

2008-2012 Stratejik Planı
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H28.2- Üniversiteye saygınlık kazandıracak uluslararası düzeyde kabul gören/tanınan laboratuvar cihazlarının

alınması.

H29.1- Bilimsel ve sanatsal etkinlikleri artırmak.

H29.2- Öğrenci dernek ve kulüplerinin çeĢitliliğini ve sayısını artırmak / desteklemek.

H29.3- Bilim, sanat ve iĢ dünyasının baĢarılı insanlarını davet ederek söyleĢiler gerçekleĢtirmek.

H29.4- Sosyal-kültürel-turistik amaçlı geziler ve gençlik kampları düzenlemek.

H1.1- Her bölüm ve programda eğitim ve öğretim niteliğini, araĢtırma yapabilmeyi, akademik organizasyon

gerçekleĢtirmeyi gözeten Prof, Doç, Yrd. Doç., ArĢ. Gör., Öğr. Gör., Okutman ve Uzman sayısına ulaĢmak

H1.2- ÇOMÜ Fiziksel ve Akademik Olanaklarıyla Çanakkale Kent Olanaklarına Nitelikli Eğitim-Öğretim ve

AraĢtırma Ġlkeleriyle Uyumlu 2008-2012 periyodunda tabloda yer alan öğrenci sayılarına ulaĢmak

H1.3- Eğitim-öğretimi bilgisayar ve diğer teknolojik desteklerle gerçekleĢtirme kapsamında bilgisayar, yazıcı,

yansıtıcı, laboratuar ve derslik hedeflerine ulaĢmak

H2.1- AĢağıdaki tabloda gösterilen öğretim üyesi baĢına düĢen makale, bildiri, kitap sayılarına ulaĢarak öğretim

üyesi ve öğretim elemanı baĢına yayın sayısı bakımından ilk on üniversite içerisinde yer almak.
H2.2- AĢağıdaki tabloda yer alan AB proje ve hedeflerine ulaĢarak her birim, bölüm, program düzeyinde en az bir

Socrates, Leonardo AB projesini uygulayarak sayıyı arttıracak çalıĢmalar yapmak

H2.3- AĢağıdaki tablodaki DPT, TUBA, TUBĠTAK, BAP, Özel Sektör, Yerel Yönetim proje sayılarına ulaĢarak

eğitim öğretimin yanı sıra, her birimdeki her akademisyenin araĢtırmacılık yönünü öne çıkartacak düzeyde ve

nitelikte DPT, TGBA, TUBĠTAK, BAP, Özel Sektör, Yerel Yönetim projelerinin gerçekleĢtirilmesini sağlamak

H2.4- AĢağıdaki tablolardaki panel, kongre, sempozyum, çalıĢtay, konferans, bienal, forum, sergi ve toplu eğitim

etkinlikleri hedeflerine ulaĢarak her akademik birimin ulusal ve uluslararası düzeyde her yıl yenilenen kongre,

sempozyum, çalıĢtay gerçekleĢtirmesi, güncel konularda ders içi, bölüm ve program içi, Yüksekokul, Fakülte ve

MYO içi üniversite konferanslarının organize edilmesi
H2.5-AĢağıdaki tablolardaki panel, kongre, sempozyum, çalıĢtay, konferans, bienal, forum, sergi ve toplu eğitim

etkinlikleri hedeflerine ulaĢmak

A3-  Çevre ve Topluma Hizmet EtkileĢimini Arttırmak H3.1- Çevre ve topluma hizmet etkileĢimini arttırmak üzerine yapılan çalıĢmalar özellikle sağlık, kültür ve spor

daire baĢkanlığı tarafından yürütülmekte ve bu faaliyetler için hedeflenen kaynak ihtiyacı aĢağıdaki tablolarda

belirtilmektedir.

H4.1- AĢağıdaki tablolardaki idari personel hedeflerini ulaĢarak en uygun idari kadro sayısıyla eğitim-öğretim ve

araĢtırma etkinliklerini gerçekleĢtirmek.

H4.2- Kurumsal yapının önemli bir parçası olan kütüphanenin mevcut durumu ve iyileĢtirilmesi için planlanan

stratejiler ve kaynak ihtiyacı aĢağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

A1-  Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak

A2-  Yayın AraĢtırma Etkinliğini, Akademik Etkinliği ve Lisansüstü Eğitimin 

Niteliğini Arttırmak

A4-  Kurumsal Yapı ve Kültürün GeliĢtirilmesi

  2008-2012 Stratejik Planı

A28.AraĢtırma-GeliĢtirme çalıĢmalarının organizasyonu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

A29.Bilimsel, sanatsal, sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek.

2008-2012 Stratejik Planı
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H4.3- Eğitim ve Öğretim, Altyapı Yönetim ve Sosyal Tesislerin iyileĢtirilmesi hedefine yönelik stratejiler ve

kaynak ihtiyacı aĢağıdaki tabloda sunulmaktadır.

A5-  Üniversite Finansal Kaynakları Arttırılması H5.1-  Gelir kaynaklarını artırılması bağlamında mevcut gelir getirici faaliyetleri artırmak ve ilave kaynaklar

yaratılması hedeflenmektedir.

A1.AraĢtırma-GeliĢtirme Stratejisi Alanında

A2.Eğitim Stratejisi Alanında

A3.Finansal Yapı Stratejisi Alanında

A4.Uluslararası ĠliĢkiler Stratejisi Alanında

A5.Ġnsan Kaynakları Stratejisi Alanında

A6.Toplumla ĠliĢkiler Stratejisi Alanında

A1-Bilimsel AraĢtırmaların Kalitesini GeliĢtirmek

A2-Eğitim Öğretim Sistemlerinin Kalitesini GeliĢtirmek

A3-Ġç PaydaĢlarının GeliĢimini Sağlamak ve Ġç PaydaĢlara Yönelik Hizmetin Kalitesini 

Artırmak
A4-DıĢ PaydaĢlarla ĠlĢkileri GeliĢtirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak

A5-Ulusal ve Uluslararsı TanınmıĢlığı GeliĢtirmek

A6-Üniversitenin Faaliyet ve Amaçlarına Yönelik Finansal Kaynakların Etkinliğini 

Artırmak ve Yeni Finansal Kaynak Yaratmak

H1.1. Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi

H1.2. Akademik personel sayısının arttırılması

A4-  Kurumsal Yapı ve Kültürün GeliĢtirilmesi

  2008-2012 Stratejik Planı

Çukurova Üniversitesi

A1. Akademik personelin niceliğini ve niteliğini arttırmak 2013-2017 Stratejik Planı

Misyon :

Ġnsan odaklı eğitim-öğretim, araĢtırma-

geliĢtirme  

faaliyetleriyle sorgulayıcı, yaĢam boyu 

öğrenmeyi ilke  

edinmiĢ, bilimsel düĢünmeyi öğrenmiĢ 

nitelikli bireyler  

yetiĢtirerek, bölgenin ve ülkenin 

kalkınmasına katkı  

sağlamak.

Vizyon:

Eğitim-öğretim ve araĢtırmada kaliteyi 

hedefleyen,  

paydaĢlarının gereksinimlerine hızlı çözüm 

üreten, ulusal ve  

uluslar arası düzeyde tercih edilen bir 

üniversite olmak.

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ

2011-2015 Stratejik Planı     

Misyon:GerçekleĢtirdiği eğitim ve bilimsel 

araĢtırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, 

kültürel ve sosyal zenginliğini artırmaktır.                             

Vizyon:Dünyanın en iyi eğitim ve bilim 

merkezlerinden biri olmaktır.

 2008-2012 Stratejik Planı

Dokuz Eylül Üniversitesi 
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H2.1. Fiziksel altyapıyı güçlendirmek

H2.2. Teknolojik alt yapıyı güçlendirmek

H3.1. Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarının nitelikli öğrenciler tarafından seçilmesini

sağlamak 

H3.2. Öğrencilerin baĢarı düzeyini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak

H3.3. Bölgenin ve ülkenin gereksinim duyduğu bölüm ve programları açmak

H3.4. Öğrencilerin baĢarı düzeylerini değerlendirmek

H4.1. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapmak

H4.2. Projeler geliĢtirmek

H5.1. Bölgesel düzeyde iĢ birlikleri geliĢtirmek

H5.2. Üniversitemizi yurt içinde ve yurt dıĢında tanıtmak

H5.3. AR-GE ve kalite kontrol çalıĢmaları konusunda iĢbirliği yapmak

H5.4. Ulusal ve uluslar arası değiĢim programlarından yararlanma düzeyini arttırmak

H5.5. Lisans üstü eğitim konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde iĢbirliklerini geliĢtirmek

H6.1. Ġdari birimlerde sunulan hizmetlerin etkenliğini arttırmak

H6.2. Akademisyen ve öğrencilere yönelik bilimsel ve kültürel faaliyetleri arttırmak 

H6.3. Topluma yönelik faaliyet sayısının arttırılması

H6.4. Basım yayın hizmetlerinin geliĢtirilmesi

H6.5. Üniversitemizi ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan akademik sıralamalarda üst sıralara taĢımak

H6.6. Üniversitenin tanınırlılığını arttırmak

H7.1. Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini teĢvik etmek

H7.2. Mezunlarla olan iletiĢimi arttırmak

H8.1. Yabancı öğrenci sayısını arttırmak

H8.2. Yabancı öğrencilerin memnuniyetini arttırmak

A2. Fiziksel ve teknolojik alt yapıyı güçlendirme

A3. Nitelikli Bireyler YetiĢtirmek 

A4. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın ve projeler üretmek 

A5. Bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde iĢbirlikleri geliĢtirmek 

A6. Sunulan hizmetlerde nicelik ve niteliği arttırmak

A7. Üniversitede örgüt kültürü oluĢturmak 

A8. Üniversitemizin yabancı öğrenciler tarafından tercih edilebilirliğini arttırmak

2013-2017 Stratejik Planı

Misyon :

Ġnsan odaklı eğitim-öğretim, araĢtırma-

geliĢtirme  

faaliyetleriyle sorgulayıcı, yaĢam boyu 

öğrenmeyi ilke  

edinmiĢ, bilimsel düĢünmeyi öğrenmiĢ 

nitelikli bireyler  

yetiĢtirerek, bölgenin ve ülkenin 

kalkınmasına katkı  

sağlamak.

Vizyon:

Eğitim-öğretim ve araĢtırmada kaliteyi 

hedefleyen,  

paydaĢlarının gereksinimlerine hızlı çözüm 

üreten, ulusal ve  

uluslar arası düzeyde tercih edilen bir 

üniversite olmak.
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H1.1- Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin

gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiĢtir.

H1.2- Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuvar, sınıf, amfilerin oluĢturulması teknolojik

donanımlarının sağlanması hedeflenmiĢtir.

H1.3- Yürütülen eğitim programlarının içerik ve kapsamının ve tüm öğretim elemanlarının eğitimle ilgili

iĢlevlerinin geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.

H1.4- Mezunlarımızın iĢ bulmasını kolaylaĢtırıcı ve ülkemizin gereksinimlerine karĢılık verecek nitelikte yeni ön

lisans ve lisans programlarının planlanması hedeflenmiĢtir.

H1.5- Disiplinler arası ve yörede üretim yapan sektörün gereksinimlerine yanıt verecek nitelikte lisansüstü

programların açılması hedeflenmiĢtir.

H1.6- Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik

uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiĢtir.

H1.7- Bölge ve ülkemiz genelindeki orta eğitim kurumları için özel tanıtım programlarının oluĢturulması

hedeflenmiĢtir.

H1.8- Üniversitemizin Ģu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı

oranına düĢürülmesi hedeflenmiĢtir.

H1.9- Öğrenci iliĢkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile

zenginleĢtirilerek geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.

H1.10- Tüm öğretim elemanlarının ve idari personelin eğitim ve iletiĢim tekniklerinin geliĢtirilmesi için

profesyonel anlamda eğitim alması hedeflenmiĢtir.

H1.11- Ulusal ve uluslararası yeni değiĢim programlarının oluĢturulması mevcut değiĢim programlarındaki

değiĢim sayılarının artırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiĢtir.

H1.12- Sürekli ve uzaktan eğitim merkezinin (SEM) bölge gereksinimleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması

ve eğitim programlarının geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.

H1.13- Uzaktan eğitim hizmeti verecek yeni bir meslek yüksekokulunun açılması hedeflenmiĢtir.

H2.1- Ġleri disiplinler arası endüstriyel Ar-Ge laboratuvarlarının kurulması ve her yıl yeni araĢtırma projelerinin

yürütülmesi hedeflenmiĢtir.

H2.2- Üniversitemizde varolan ve bilimsel araĢtırmalara yönelik donanım parkının envanterinin bir araya

getirilerek kullanımı ve %20'lik verim artıĢı sağlanması hedeflenmiĢtir.

H2.3- Üniversitemizin araĢtırma birimleri, merkezleri ve laboratuvarları ile teknoparklarda ve diğer sanayi

kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini kuvvetlendirmek ve her yıl en az 2 adet Ģirket ortaklı proje yürütmek

hedeflenmiĢtir.

H2.4- Yurt içi ve yurtdıĢından alanında uzman kiĢi ve kiĢilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiĢtir.

STRATEJĠK PLAN DÖNEMĠ: 2009-

2013

Misyon :

Uluslararası çağdaĢ eğitim sürecine uyumlu, 

ileri düzeyde eğitim, öğretim, araĢtırma, 

geliĢtirme etkinliklerini sürdürerek, sağlık, 

sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve 

teknoloji alanlarında gerçekleĢtirdiği 

bilimsel araĢtırmalar ile tüm insanlığa yarar 

sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve 

teknolojinin aktarımı ile kullanımını 

sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür 

düĢünceli, etik değerlere bağlı, taratıcı, 

yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiĢtirmek, 

Kocaeli bölgesinde paydaĢlarımızla birlikte 

ileri teknoloji ile endüstriyel dönüĢüm 

gerçekleĢtirecek bilinir markalar 

oluĢturulmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyon:

Bilgi çağına hakim, bilinir, görünür bir 

üniversite olmak.

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ

A2-AraĢtırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve 

teknolojik katkı sağlamak

A1-Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliĢtirilmesi
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H2.5- Her yıl Ocak ayında Ar-Ge proje pazarı düzenlenmesi hedeflenmiĢtir.

H2.6- Nümerik hesaplama ve modelleme çalıĢmalarının gerçekleĢtirilebileceği geliĢmiĢ bir bilgisayar sisteminin

kurulması hedeflenmiĢtir.

H2.7- Bilimsel araĢtırma olanaklarının ve araĢtırma sonuçlarının ilgili kurumlara tanıtımının gerçekleĢtirilmesi

hedeflenmiĢtir.

H2.8- Ar-Ge'ye yönelik teknolojik transfer merkezi, destek merkezinin kurulması hedeflenmiĢtir.

H2.9- Ar-Ge çalıĢmalarına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik düzlemlere katılımın sağlanması

hedeflenmiĢtir.

H2.10- Kök hücre ve genetik alanındaki bilimsel çalıĢma sonuçlarının klinik uygulamalara yansıtılması için ilk

aĢama olarak kemik iliği transplantasyonu altyapısının kurulması hedeflenmiĢtir.

H2.11- Mekatronik alanında araĢtırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmiĢtir.

H2.12- BiliĢim teknolojileri alanlarının araĢtırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmiĢtir.

H2.13- Bölgenin gereksinimleri doğrultusunda çevre ve halk sağlığı konusunda yapılan araĢtırma çalıĢmalarının

artırılması hedeflenmiĢtir.

H2.14- Ġleri malzemeler ve iĢleme alanında araĢtırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilerek verimli

duruma getirilmesi hedeflenmiĢtir.

H2.15- Onkolojik bilimler alanında araĢtırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmiĢtir.

H2.16- Elektronik haberleĢme alanında araĢtırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmiĢtir.

H2.17- Her yıl bağıĢ olarak verilen Avrupa Birliği fonlarından her yıl en az 3 yeni proje ile yararlanılması

hedeflenmiĢtir.

H2.18- Moleküler teknoloji ve biyoteknoloji alanında araĢtırma altyapısı ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi

hedeflenmiĢtir.

H3.1- Ġdari çalıĢanların meslek olanaklarının geliĢtirilmesi, görevde yükselme sınavları gibi motivasyon

artırılmasına yönelik çalıĢmaların gerçekleĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.

H3.2- Her yıl genelağ (internet) ortamında Kocaeli Üniversitesi çalıĢanlarına yönelik memnuniyet anketi yapılması

hedeflenmiĢtir.

H3.3- Akademik ve idari insan kaynakları birimi oluĢturularak, akademik çalıĢan seçiminde aday havuzlarının

oluĢturulması, tüm idari ve akademik birimlerde yapılacak iĢ analizleri, oluĢturulacak görev tanımları ve iĢ

gerekleri doğrultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro sayılarının belirlenmesi hedeflenmiĢtir.

H4.1- Üniversitemizin tüm birimlerine ait giriĢlerde akıllı kart geçiĢ, sabit detektör ve kameralı güvenlik

sistemlerinin kurulması, fiziksel ve teknik önlemlerle güvenlik altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmiĢtir.

H4.2- Eğitimin etkinlik ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojik donanımlı sınıf, amfi ve laboratuvarların

oluĢturulması hedeflenmiĢtir.

H4.3- Rekreasyon alanının, toplam yerleĢke alanının %65'ine çıkarılması, bu amaçla mevcut alanlara ek olarak

42.000m² spor ve rekreasyon alanının planlanması ve ve böylece öğrenci baĢına 0.30m² olan spor ve rekreasyon

alanlarının 1m²'ye çıkarılması hedeflenmiĢtir.

H4.4- Öğrenci baĢına 0.25m² olan yemekhane alanının 0.30m²'ye çıkarılması için 3.000m² ek yemekhane alanı ve

2.800m² toplam kantin alanının 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiĢtir.

H4.5- Kablosuz genelağ (internet) sisteminin yerleĢkelerde yaygınlaĢtırılarak yerleĢkelerin tamamını kapsaması

hedeflenmiĢtir.

A4-Üniversitemizin yerleĢkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliĢtirilmesi ve etkin 

kullanımının sağlanması

STRATEJĠK PLAN DÖNEMĠ: 2009-

2013

Misyon :

Uluslararası çağdaĢ eğitim sürecine uyumlu, 

ileri düzeyde eğitim, öğretim, araĢtırma, 

geliĢtirme etkinliklerini sürdürerek, sağlık, 

sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve 

teknoloji alanlarında gerçekleĢtirdiği 

bilimsel araĢtırmalar ile tüm insanlığa yarar 

sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve 

teknolojinin aktarımı ile kullanımını 

sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür 

düĢünceli, etik değerlere bağlı, taratıcı, 

yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiĢtirmek, 

Kocaeli bölgesinde paydaĢlarımızla birlikte 

ileri teknoloji ile endüstriyel dönüĢüm 

gerçekleĢtirecek bilinir markalar 

oluĢturulmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyon:

Bilgi çağına hakim, bilinir, görünür bir 

üniversite olmak.

A3-Ġnsan kaynaklarını geliĢtirmek, çalıĢanların kurum içi memnuniyetini yükselterek 

motivasyonlarını artırmak

A2-AraĢtırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve 

teknolojik katkı sağlamak
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H4.6- Üniversite içinde Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde telekonferans sisteminin

kurularak kullanıma açılması hedeflenmiĢtir.

H4.7- YerleĢkeler arası telefon ve faks iletiĢimleri için genelağ (internet) altyapısının oluĢturulması hedeflenmiĢtir.

H4.8- Fen-Edebiyat Fakültesi‟nin fen ve edebiyat fakülteleri olarak ayrılması, edebiyat fakültesi için yeni bina

yapılması ve donanım sağlanması hedeflenmiĢtir.

H4.9- Üniversitemizin enstitülerine ait binalarının yapılması hedeflenmiĢtir.

H4.10- YerleĢkelere, diğer birimlere ve yapımı düĢünülen yeni binalara ait yol, kaldırım, yağmur suyu akıtımı,

aydınlatma, ısıtma ve otopark ortak kullanım alanlarının projelendirilmesi ve yapılması hedeflenmiĢtir.

H4.11- Mühendislik Fakültesine ait binalarının yapımının tamamlanması hedeflenmiĢtir.

H4.12- Umuttepe yerleĢkesinde hasta ve yakınları ile ulusal ve uluslararası bilim, sanat, kültür ve spor

etkinliklerine katılan ziyaretçilere yönelik eğitim ve hizmet uygulama otelinin yapılması hedeflenmiĢtir.

H4.13- DiĢ Hekimliği Fakültesi'nin çalıĢma, eğitim ve öğretime baĢlaması hedeflenmiĢtir.

H5.1- Üniversite genelinde her türlü öğrenci dilek ve Ģikayetlerinin düzenli ve sürekli olarak toplandığı ve

değerlendirildiği bir yazılım internet ortamında geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.

H5.2- Öğrencilerin, mezunların, akademik ve idari çalıĢanların birlikte katılımını sağlayacak sosyal etkinlikler,

kültür ve spor etkinlikleri düzenlenmesi, bu tür etkinliklerin özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli

düzenlemeler yapılması hedeflenmiĢtir.

H5.3- Öğrencilerin ve mezun öğrenci bilgi bankasının internet ortamında oluĢturulması sağlanacak en uygun iĢ

fırsatları için kılavuzluk, iĢe yerleĢtirme, staj gibi konularında hizmet verecek "kariyer birimi" kurulması

hedeflenmiĢtir.

H5.4- Öğrenci konseyinin daha etkin çalıĢabilmesi için, konseyin ayrı bir mekanda konumlandırılması ve

kurumsallaĢtırılması, öğrencilerin üniversitemiz birimlerinin karar alma sürecine daha etkin katılımının sağlanması 

hedeflenmiĢtir.

H5.5- Yerel, ulusal ve uluslararası alanda baĢarı elde eden öğrencilere yönelik bir ödül sisteminin geliĢtirilmesi ve

öğrenci baĢarılarının üniversite geneline etkin olarak duyurulması hedeflenmiĢtir.

H5.6- Akademik ve idari çalıĢanların beklentilerini ölçen memnuniyet anket sonuçları ile dilek, öneri ve yakınma

baĢvurularının izlendiği bir sistemin internet ortamında geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.

H5.7- Her yıl düzenli olarak meslek odaları ya da birlik temsilcilerinin katılımı ile "iĢ dünyası-üniversite iĢbirliği

ve iletiĢim toplantıları"nın kariyer birimi tarafından düzenlenmesi hedeflenmiĢtir.

H6.1- Denetim çalıĢma planlarıyla denetlenen faaliyetlere iliĢkin risklerin tanımlanması ve risk analizlerinin

yapılması, mevcut iç kontrollerin değerlendirilmesi ve risklerin giderilmesine yönelik çözüm yollarının

geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.

H6.2- Denetim faaliyetleri, denetlenen birimlerde yapılacak anketlerle iç denetim etkinliğinin artırılması

hedeflenmiĢtir.

H6.3- Ġç Denetimce düzenlenen raporlar doğrultusunda ve (Stratejik Amaç 1.10)'daki hizmet içi eğitim

programlarını yönlendirilip geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.

A6-Ġç denetimin etkin bir Ģekilde yürütülmesi, geliĢtirilmesi ve baĢarıyla uygulanması

A5-Tüm paydaĢlarımızla iliĢkileri geliĢtirmek ve güçlendirmek

A4-Üniversitemizin yerleĢkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliĢtirilmesi ve etkin 

kullanımının sağlanması

STRATEJĠK PLAN DÖNEMĠ: 2009-

2013

Misyon :

Uluslararası çağdaĢ eğitim sürecine uyumlu, 

ileri düzeyde eğitim, öğretim, araĢtırma, 

geliĢtirme etkinliklerini sürdürerek, sağlık, 

sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve 

teknoloji alanlarında gerçekleĢtirdiği 

bilimsel araĢtırmalar ile tüm insanlığa yarar 

sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve 

teknolojinin aktarımı ile kullanımını 

sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür 

düĢünceli, etik değerlere bağlı, taratıcı, 

yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiĢtirmek, 

Kocaeli bölgesinde paydaĢlarımızla birlikte 

ileri teknoloji ile endüstriyel dönüĢüm 

gerçekleĢtirecek bilinir markalar 

oluĢturulmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyon:

Bilgi çağına hakim, bilinir, görünür bir 

üniversite olmak.
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1.1. Eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi, iyileĢtirilmesi ve güncellenmesi

1.2. Öğrencilerin  akademik geliĢiminin desteklenmesi 

1.3. Üniversitemiz bünyesinde uzaktan eğitime baĢlanması

1.4. Üniversitemiz bünyesindeki programların akreditasyona hazırlanması 

1.5. Üniversitemiz Öğrencileri, Akademik ve Ġdari Personelin ÇalıĢma ġartlarının ve Sosyal Aktivitelerinin

GeliĢtirilmesi

2.1. Derslik ve laboratuvarların iyileĢtirilmesi ve yapılandırılması

2.2. Üniversitemiz BiliĢim Ağı‟nın geliĢtirilerek etkin kullanımının sağlanması

2.3. Kütüphane ve dökümantasyon alt yapısının geliĢtirilmesi

3.1. Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi seçme olasılıklarını artırmak

3.2. DeğiĢim programlarının etkinliğini arttırmak

4.1. Tam zamanlı akademik personelin istihdamı.

4.2. Nitelikli tam zamanlı akademik personelin yetiĢtirilmesi.

4.3. Nitelikli teknik ve idari personel yetiĢtirilmesi ve istihdam edilmesi.

4.4 Akademik ve Ġdari personelin memnuniyetinin arttırılması

5.1. AraĢtırma projelerinin sayısının artırılması

5.2. Uluslararası yayınların arttırılması

5.3. Üniversite bünyesinde yürütülen uluslararası çalıĢmaların niteliğinin arttırılması

5.4. AraĢtırma ve Uygulama Merkezlerinin etkinliğinin arttırılması 

5.5.  Ulusal ve uluslar arası düzeyde kongre, sempozyum, çalıĢtay gibi organizasyonların gerçekleĢtirilmesi.

6.1. Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inĢa edilmesi

6.2. Üniversitemiz kampüslerin iyileĢtirilmesi ve yenilenmesi 

6.3. Öğrenci Yurtlarının iyileĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması

7.1. Ulusal ve Uluslararası iĢ çevresi ve sivil toplum kuruluĢları ile iliĢkileri arttırmak

7.2. Sosyal Sorumluluk Projelerinin Arttırılması

8.1. Döner Sermaye ĠĢletmesi‟nin gelirlerinin artırılması

8.2. Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinin arttırılması

8.3. Üniversitemiz paydaĢlarından maddi destek sağlanması

9.1. Stratejik plan sürecinin devamlılığının sağlanması 

9.2. Üniversitemiz uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileĢtirilmesi

9.3. Kurumsal performans değerlendirme sisteminin kurulması

STRATEJĠK PLAN DÖNEMĠ: 2009-

2013

Misyon : 

Eğitim  ve  öğretim  faaliyetleriyle,  kültürel  

birikimi  ve  iletiĢim  becerisi olan,   

çözümleme      yeteneği     geliĢmiĢ,   

çevresine    önderlik    edebilecek 

yetkinliklere sahip, Atatürk Ġlke ve 

Devrimlerini özümsemiĢ öğrenciler ile 

nitelikli akademik kadroları yetiĢtiren, 

toplumun  gereksinmelerine  yanıt verecek 

bilgileri üreten, değer yaratan öncü bir 

kurum olmak.

Vizyon:

Küresel düzeyde baĢarılara imza atan bir 

üniversite olmaktır.

1. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KALĠTESĠNĠN ARTIRILMASI  

8. FĠNANSAL KAYNAKLARIN GELĠġTĠRĠLMESĠ  

6. ÜNĠVERSĠTENĠN FĠZĠKSEL ALT YAPISININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ  

7. ÇEVRESEL ĠġBĠRLĠKLERĠNĠ VE SOSYAL  SORUMLULUK PROJELERĠNĠ 

ARTTIRMAK

9. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠNĠN KURUMSALLAġTIRILMASI 

3. ÖĞRENCĠ KALĠTESĠNĠN YÜKSELTĠLMESĠ  

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ

2.EĞĠTĠM ALT YAPISININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ  

4. ĠNSAN KAYNAKLARININ GELĠġTĠRĠLMESĠ VE MEMNUNĠYETĠNĠN 

ARTTIRILMASI

5. BĠLĠMSEL VE SANATSAL FAALĠYETLERĠN  NĠTELĠK VE NĠCELĠĞĠNĠN 

ARTTIRILMASI
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1.1. Öğretim elemanlarımızın, 2008 yılında sertifika programlarına katılarak etkili öğrenme ve öğretme sertifikası

almaları sağlanacaktır.

1.2.Öğretim elemanlarımızın, öğrenciler tarafından değerlendirildiği öğretim elemanı değerlendirme anketlerinin,

2008 yılından itibaren düzenli olarak yapılması sağlanacaktır.

1.3. Ulusal yayınların 2008 yılından itibaren her yıl % 20, uluslar arası yayınların 2008 yılından itibaren her yıl %

10 arttırılması sağlanacaktır.

1.4. Proje ile ilgili altyapının oluĢturulması ve 2008 yılından itibaren yapılan proje sayısının her yıl % 10

arttırılması sağlanacaktır.

1.5. Yabancı dil sorunu yaĢayan öğretim elemanlarımıza kurs imkanı sağlanarak, 2009 yılı itibariyle öğretim

elemanlarımızın yabancı dil yeterliliklerini kazanmaları sağlanacaktır.

1.6. Görsel ve internet ortamında üye olunan bilimsel yayın sayısı 2009 yılı sonuna kadar % 50 artırılacaktır.

1.7. 2009 yılından itibaren, öğretim elemanlarının laboratuar ve teknik cihaz imkânları, her yıl %10 oranında

artırılacaktır.

1.8. Öğretim elemanı değiĢim programına katılan öğretim elemanı sayısı, 2009 yılından itibaren her yıl % 10

arttırılacaktır.

2.1. 2012 yılına kadar lisansüstü programları % 50 arttırılacaktır.

2.2. Üniversitemize bağlı fakültelerimiz ve enstitülerimiz tarafından, 2009 yılı sonunda basılı veya görsel ortamda

yayınlanan dergilerin çıkarılması sağlanacaktır.

2.3. 2009 yılı sonuna kadar bilimsel çalıĢmalarda disiplinler arası çalıĢma ortamı oluĢturularak, yapılan yayın

sayısının % 10 arttırılmasını sağlamak.

2.4. Meslek Yüksekokullarında, öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısının 2012 yılına kadar 50 öğrenci

olması sağlanarak, öğretim elemanlarımızın bilimsel yayın yapma imkânları arttırılacaktır.

2.5. 2009 yılından itibaren, yerel paydaĢlarımızla protokoller düzenlenecek ve sağlanan maddi ve diğer kaynaklar

ile öğretim elemanlarımızın paydaĢlarımızla birlikte yaptıkları bilimsel yayın ve proje sayısı % 10 artırılacaktır. 

2.6. Üniversite bünyesinde istatistik ve ekonometri ile ilgili birim veya bölümlerin, 2012 yılına kadar kurularak,

bilimsel çalıĢmalarda bu bölümün etkin rol alması sağlanacaktır. 

3.1. 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin eğitimleri için gerekli olan bilgisayar laboratuarları ve diğer laboratuar

imkânlarının her yıl %10 oranında geliĢtirilmesi sağlanacaktır.

3.2. Mezun takip sistemi kurulacak ve 2008 yılından itibaren her mezun olan öğrencimizin bu sisteme dahil

edilmesi sağlanacaktır.

3.3. Staj zorunluluğu olan birimlerde stajların, paydaĢlarımızla hazırlanacak protokol çerçevesinde 2008 yılından

itibaren daha etkin yapılması sağlanacaktır.

3.4. Öğrenci danıĢmanlık sisteminin etkin hale getirilmesi sağlanacak ve 2009 yılından itibaren, danıĢman öğretim

elemanlarından her dönem raporların alınması ve izlenmesi sağlanacaktır.

3.5. 2012 yılı sonuna kadar, tüm birimlerimizde yabancı dil hazırlık sınıfı açılması sağlanacaktır.

3.6. 2010 yılından itibaren çift anadal ve yandal programları açılacaktır. 

3.7. 2010 yılına kadar kariyer merkezinin kurulması sağlanacaktır.

4.1. yılından itibaren öğrencilerimizin çevre bilinci ve ilk yardım gibi konularındaki bilgilerini artırmak amacıyla

eğitim programlarının düzenlenmesi

4.2. 2009 yılından itibaren bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler %20 artırılacaktır.

4.3. 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin düzenlediği etkinliklerin %10 artırılması sağlanacaktır.

4.4. 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin % 10‟unun tiyatro, halk oyunları, resim, müzik alanlarındaki

etkinliklere katılımı sağlanacaktır.

4.5. 2009 yılından itibaren yeni öğrencilerimizin uyum programlarına katılımı sağlanacaktır.

5.1. Üniversitemiz tarafından düzenlenen etkinliklerin 2009 yılı itibari ile % 10 artırılması sağlanacaktır.

2008-2012 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, çağın 

gerektirdiği, ülkenin ihtiyaç duyduğu, 

duyuĢsal özellikleri yüksek, sanatsal, 

kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, 

alanının gerektirdiği araĢtırma, uygulama ve 

bilimsel yeterliklere sahip, teknoloji 

okuryazarlığı olan bireyler yetiĢtirmeyi ve 

küresel değerleri ulusal değerlerle 

bütünleĢtirmeyi, bölge, ülke ve dünya 

sorunlarına çözüm üretmeyi, ürettiklerini 

toplum yararına sunmayı görev edinmiĢtir.

Vizyon:

Bilimin önderliğine inanmıĢ, yaratıcılığı ve 

özgün düĢünceyi üstün tutan farklı görüĢ ve 

düĢüncelerin barıĢ ve hoĢgörü içinde dile 

getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve 

Ģeffaf, akademik ve etik değerlere sahip, 

eğitimin toplumsal geliĢmeye ve toplumsal 

kültüre öncülük ettiğine inanan, bilim, 

teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında 

ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip 

bir üniversite olmaktır. 

5. Üniversitemizin sosyal ve kültürel olarak geliĢmesini sağlamak,

3. Mezunlarımızın iĢ bulma sıkıntısı çekmeyen aranır ve tercih edilir elemanlar 

olmasını sağlamak,

1. Öğretim elemanlarımızın özelliklerinin uluslararası düzeyde kabul edilebilir olmasını 

sağlamak,

2. Öğretim elemanı baĢına düĢen uluslararası bilimsel yayın sayısını arttırmak, bunun 

için gerekli destek ve teĢvikleri sağlamak,

4. Mezunlarımızın üniversitelilik kültürünü kazanmıĢ olarak hayata atılmasını 

sağlamak,

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ

Sayfa 35 / 125



MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

5.2. 2008 yılından itibaren düzenlenen etkinliklerin bazı ölçme araçları ile değerlendirilmesi yapılarak,

kalitelerinin artırılması sağlanacaktır.

5.3. 2008 yılından itibaren, her ay öğretim elemanlarının katıldığı ve üniversitemizin geleceği ile ilgili olarak

görüĢlerin alındığı toplantılar düzenlenecek ve öneriler doğrultusunda nihai alınan kararlar uygulamaya

konulacaktır.

5.4. 2012 yılına kadar, üniversitenin bulunduğu çevreye, topluma, sahip olduğu tarihe katkıda bulunacak 6

araĢtırma merkezi kurulması hedeflenmektedir.

5.5. 2011 yılı sonunda üniversitemiz içerisinde öğretim elemanlarımızın bir araya gelmesi ile sosyal tesis

tamamlanacaktır.

5.6. 2008 yılından itibaren her yıl tüm akademik ve idari personelimiz için sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik

eğitim seminerleri ve sertifika programları düzenlenecektir.

5.7. 2008 yılından itibaren, her ay öğrenci temsilcileri ile birlikte toplantılar düzenlenecek ve öneriler

doğrultusunda alınan kararlar uygulamaya konacaktır.

5.8. 2008 yılında itibaren ayda en az bir konuda, alanında tanınmıĢ bilim ve sanat adamlarının üniversitemize

davet edilerek, toplantı, çalıĢtay, konferans, seminer, eğitim gibi etkinliklerin düzenlenmesi

Hedef 35. (A.6-H.35): Döner sermaye gelirleri tespit edilerek, 2009 yılından itibaren bu gelirlerin her yıl %10

artması sağlanacaktır.

Hedef 36. (A.6-H.36): 2009 yılından itibaren, Sürekli Eğitim Merkezi‟nde düzenlenen eğitimler ile elde edilen

gelirler her yıl %10 artırılacaktır.

Hedef 37. (A.6-H.37): 2012 yılı sonunda, Veteriner Fakültesi‟ne bağlı olarak Hayvan Hastanesi kurularak gelir

getirici faaliyetlerine baĢlayacaktır.

Hedef 38. (A.6-H.38): 2012 yılı sonunda, Veteriner Fakültesi‟ne bağlı olarak çiftlik kurularak gelir getirici

faaliyetlerine baĢlayacaktır.

Hedef 39. (A.6-H.39): 2012 yılına kadar, meslek yüksekokullarımızın kurulduğu bölgenin imkanları ve fırsatları

ile ilgili programlar açılacak ve üretilen hizmet ve ürünlerin ekonomik olarak bölgeye ve üniversitemiz bütçesine

katkı yapması sağlanacaktır

Hedef 40. (A.6-H.40): 2012 yılına kadar, bölge ve yöre halkının ihtiyaçlarını karĢılamaya dönük hizmetler

sağlanarak, elde edilen gelirlerin %10 artırılması sağlanacaktır.

Hedef 41. (A.6-H.41): 2008 yılından itibaren, ilçelerde kurulan meslek yüksekokullarımızın ihtiyaçlarının ilçe

iĢadamları ve belediyeler tarafından karĢılanması için her yıl düzenli olarak toplantılar yapılacak ve sağlanan

kaynaklar her yıl %10 artırılacaktır.

Hedef 42. (A.6-H.42): 2008 yılından itibaren, ilçelerde kurulacak meslek yüksekokullarının tüm ihtiyaçları ilçe

tarafından karĢılandıktan sonra kurulmasına izin verilecektir.

7.1. Üniversite ve sanayi iĢbirliğini geliĢtirmek amacıyla, 2009 yılından itibaren kurulacak bir birim aracılığıyla

sanayi ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği sağlanacaktır.

7.2. 2009 yılından itibaren, Sürekli Eğitim AraĢtırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile toplum ve sanayi kesimi

arasında iĢbirliği çerçevesinde, her yıl en az bir anlaĢma imzalanacaktır.

7.3. Yöre sorunlarına yönelik olarak, 2010 yılından itibaren bir veri bankası kurulacaktır.

7.4. 2009 yılından itibaren, lisansüstü düzeyde ve diğer bilimsel çalıĢmalara destek verilerek, bunların en az %

10‟unun yöre sorunları ile ilgili olması sağlanacaktır.

7.5. Yapılacak olan yayın, proje ve diğer bilimsel çalıĢmaların, 2009 yılından itibaren en az %10‟unun bölge

ihtiyaçları ile ilgili olması sağlanacaktır.

7.6. PaydaĢlarımız ile birlikte düzenlenen etkinliklerin sayısının, 2008 yılından itibaren %10 artması sağlanacaktır.

7.7. 2008 yılından itibaren, düzenlenen her etkinliğe en az iki paydaĢımızın katılımı sağlanacaktır.

7.8. 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin en az %1‟inin sosyal etkinliklerde görev alması sağlanacaktır.

7.9. 2009 yılından itibaren, her mezun öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olması sağlanacak ve 2012

yılına kadar toplam 25.000 ağaç dikimi gerçekleĢtirilecektir.

2008-2012 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, çağın 

gerektirdiği, ülkenin ihtiyaç duyduğu, 

duyuĢsal özellikleri yüksek, sanatsal, 

kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, 

alanının gerektirdiği araĢtırma, uygulama ve 

bilimsel yeterliklere sahip, teknoloji 

okuryazarlığı olan bireyler yetiĢtirmeyi ve 

küresel değerleri ulusal değerlerle 

bütünleĢtirmeyi, bölge, ülke ve dünya 

sorunlarına çözüm üretmeyi, ürettiklerini 

toplum yararına sunmayı görev edinmiĢtir.

Vizyon:

Bilimin önderliğine inanmıĢ, yaratıcılığı ve 

özgün düĢünceyi üstün tutan farklı görüĢ ve 

düĢüncelerin barıĢ ve hoĢgörü içinde dile 

getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve 

Ģeffaf, akademik ve etik değerlere sahip, 

eğitimin toplumsal geliĢmeye ve toplumsal 

kültüre öncülük ettiğine inanan, bilim, 

teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında 

ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip 

bir üniversite olmaktır. 

5. Üniversitemizin sosyal ve kültürel olarak geliĢmesini sağlamak,

6. Gelir kaynaklarını artırarak bütçe yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntıların 

aĢılmasını sağlamak,

7. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi‟nin tüm paydaĢlarıyla ve çevre ile iliĢkilerini 

geliĢtirmek ve bölge-ülke sorunlarına duyarlı bir üniversite olmasını sağlamak,
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7.10. 2009 yılından itibaren, her mezun öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olması sağlanacak ve 2012

yılına kadar toplam 25.000 ağaç dikimi gerçekleĢtirilecektir.

8.1. 2012 yılına kadar, uluslar arası denetim (EUA) için baĢvurulacaktır.

8.2. 2012 yılına kadar, Veteriner Fakültesi EAEVE denetiminden geçirilecek ve Türkiye‟de Kurulu bulunan

Veteriner Fakülteleri içerisinde öne çıkması sağlanacaktır.

8.3. 2009 yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir araĢtırma merkezi kurulacaktır.

8.4. 2010 yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir müze kurulacaktır.

9.1. 2012 YILINDA, Veteriner Fakültesi ĠnĢaatının A, B, C, D, E blokları tamamlanacaktır. 

9.2. 2012 yılında, Eğitim Fakültesi inĢaatının % 40‟ı tamamlanacaktır. 

9.3. 2012 yılında Fen Edebiyat Fakültesi inĢaatının %50‟ si tamamlanacaktır. 

9.4. 2012 yılında Hayvan Hastanesi ĠnĢaatının %100‟ü, çiftlik inĢaatının %50‟si tamamlanacaktır.

9.5. 2012 yılında altyapı inĢaatlarımızın %10‟u tamamlanacaktır.

9.6. 2012 yılında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi‟nin A, B, C, D blokları tamamlanacaktır.

H1.1- Önlisans, lisans ve lisansüstü programları ve ders içerikleri bilimsel geliĢmeler ıĢığında güncelleĢtirilerek

ders tanımları 2012 yılı sonuna kadar uluslararası standartlara uygun hale getirilecektir.

H1.2- Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyeti olan her anabilim dalı, doktora programı açabilecek düzeye

ulaĢtırılacak, toplumun ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte iĢgücü ve giriĢimci yetiĢtirme çabaları 2012 yılı

sonuna kadar arttırılacaktır.

H1.3- Eğitim-öğretimle ilgili altyapıyı güçlendirmek için 2007 itibariyle 19.691 m2 olan mevcut derslik alanları

2012 yılı sonuna kadar %40 arttırılacaktır.

H1.4- Eğitim-öğretimle ilgili altyapıyı güçlendirmek için 2007 itibariyle 14.731 m2 olan mevcut uygulama alanları

2012 yılı sonuna kadar %40 arttırılacaktır.

H1.5- Öğrenci uygulama alanları ve dersliklerin en az %80‟i 2012 yılı sonuna kadar çağdaĢ eğitimin gerektirdiği

eğitim-öğretim teknolojileri standartlarına kavuĢturulacaktır.

H1.6- Sağlık alanında eğitim-öğretim veren akademik birimlerimizdeki öğrenci uygulama alanları durumundaki

Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi‟nin (Hastanesi) halen inĢaatı devam eden Merkez yerleĢkedeki binaları

tam donanımlı olarak 2012 yılı sonuna kadar hizmete açılacaktır.

H1.7- "Üniversite Merkez Kütüphanesini; eğitim-öğretim-araĢtırmaya yönelik olarak güçlendirmek amacıyla,

projesi yapılmıĢ 7.000 m2 toplam kapalı alanı olacak Ģekilde, içerisinde 100.000 kitap bulunan ve çeĢitli veri

tabanına abone olan bir yapının 2012 yılına kadar tamamlanacaktır."

H1.8- Günümüz bilim dünyası ile rekabet edebilecek donanıma sahip merkez laboratuvarı kurularak profesyonel

anlamda iĢletilmesi sağlanacak, tüm araĢtırıcıların ve sanayinin hizmetine 2012 yılı sonuna kadar sunulacaktır.

H1.9- Akademik personel sayısının 1440‟a, idari personel sayısının 950‟ye ulaĢacağı varsayımı üzerinden; 2007

yılı itibariyle 13.587 m2 olan akademik personel ofis alanı ve 8.145 m2 olan idari personel ofis alanın 2012 yılı

sonuna kadar toplam 23.440 m2‟ye ulaĢtırılması hedeflenmektedir.

H1.10- Üniversitemizin tanıtımının yapılması ve Üniversitemizi tercih eden öğrencilerin niteliğinin arttırılmasının

sağlanması amacıyla yılda en az 3 kez eğitim-öğretim fuarına katılım yapılması hedeflenmektedir.

H2.1- Üniversite Bütçesine genel bütçeden sağlanacak katkının arttırılabilmesi amacıyla ilgili kuruluĢlar nezdinde

temasların yoğunlaĢtırılarak; Üniversitemiz Bütçesine Genel Bütçeden sağlanan katkıya her yıl en az %15

oranında artıĢ sağlanması için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır.

H2.2- Ġkinci öğretimde mevcut öğrenci sayısının 2012 yılı sonuna kadar arttırılarak toplam öğrenci sayısının

%30‟una çıkarılması sağlanacaktır.

H2.3- Yılda 2.000 öğrenci kapasitesi olan uzaktan eğitim programının yaygınlaĢtırılması ve kontenjanın 2012

yılının sonuna kadar tamamen kullanılmasının sağlanması konusunda tanıtım çalıĢmaları yapılacaktır.

A2- Üniversitemiz Gelirlerinin Arttırılması, ÇeĢitlendirilmesi ve Kaynak Kullanım 

Etkinliğinin Sağlanması.

A1- Eğitim ve Öğretim Niteliği ve Alt Yapısının GeliĢtirilmesi.2008-2012 STRATEJĠK PLAN

Misyon : 

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve 

Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, 

çalıĢkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık 

yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel 

değerler ıĢığında, modern, yaratıcı ve pozitif 

düĢünen, katılımcı, üretken ve yarattığı 

değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden 

üstün nitelikli bireyler yetiĢtirmek, yüksek 

düzeyde bilimsel çalıĢma ve araĢtırma 

yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, 

üretimini toplum yararına sunarak bölgesel 

ve ulusal alanda geliĢme ve sürdürülebilir 

kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Vizyon:

Bilimin ıĢığında, vereceği eğitim-öğretim ve 

yapacağı bilimsel araĢtırmalar ile Ülkemizin 

teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda 

çağdaĢ uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda 

bulunmak.

2008-2012 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, çağın 

gerektirdiği, ülkenin ihtiyaç duyduğu, 

duyuĢsal özellikleri yüksek, sanatsal, 

kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, 

alanının gerektirdiği araĢtırma, uygulama ve 

bilimsel yeterliklere sahip, teknoloji 

okuryazarlığı olan bireyler yetiĢtirmeyi ve 

küresel değerleri ulusal değerlerle 

bütünleĢtirmeyi, bölge, ülke ve dünya 

sorunlarına çözüm üretmeyi, ürettiklerini 

toplum yararına sunmayı görev edinmiĢtir.

Vizyon:

Bilimin önderliğine inanmıĢ, yaratıcılığı ve 

özgün düĢünceyi üstün tutan farklı görüĢ ve 

düĢüncelerin barıĢ ve hoĢgörü içinde dile 

getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve 

Ģeffaf, akademik ve etik değerlere sahip, 

eğitimin toplumsal geliĢmeye ve toplumsal 

kültüre öncülük ettiğine inanan, bilim, 

teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında 

ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip 

bir üniversite olmaktır. 

7. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi‟nin tüm paydaĢlarıyla ve çevre ile iliĢkilerini 

geliĢtirmek ve bölge-ülke sorunlarına duyarlı bir üniversite olmasını sağlamak,

8. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi‟ni diğer üniversiteler arasında öne çıkaracak özgün 

bir kimlik ortaya koymak,

9. Üniversitemiz yerleĢkesinin fiziki altyapısının geliĢtirilmesini ve etkin kullanımını 

sağlamak.

MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ
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H2.4- 2007-2008 eğitim-öğretim yılında toplam 120 olan özel statülü ve yabancı uyruklu öğrenci sayısının, 2012

yılı sonunda, özel statülü öğrenci sayısının 250‟ye ulaĢtırılması ve yüksek lisans/doktora programlarına yabancı

uyruklu öğrenci alımı ile özel statülü ve yabancı uyruklu öğrenci sayısının 500‟ü bulması hedeflenmektedir.

H2.5- Döner Sermaye çerçevesinde gerekli akreditasyon/sertifikasyon belgelerinin alınarak, ileri teknolojinin

kullanıldığı test ve analiz yapan aboratuvarların kurularak döner sermaye gelirlerinde her yıl %10 oranında artıĢ

sağlanacaktır.
H2.6- Öğretim elemanlarınca kamu ve özel sektör kuruluĢlarına verilen hizmet içi eğitim ve danıĢmanlık

hizmetleri, birimlerce gerçekleĢtirilen proje üretimi ve sertifika programlarının çeĢitlendirilerek çoğaltılması

sağlanacaktır.

H2.7- Yap-iĢlet-devret modeliyle yapılan ve 2008-2012 plan döneminde üniversiteye devredilecek alanlardaki

iĢletmelerden, kiralama ve kurulacak iĢletmeler yoluyla gelir elde edilmesi yoluna gidilecektir.

H2.8- Üniversitemizde mevcut kreĢ, spor tesisleri ve sosyal tesislerinin sayısı ile etkinliği ve hizmet kalitesi

arttırılarak, belirlenmiĢ zamanlarda bölge halkının kullanımına açılarak daha fazla gelir elde edilecektir.

H2.9- Üniversiteye destek sağlayan vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluĢlarından sağlanan kaynakların

artırılması sağlanacaktır.

H2.10- Üniversite dıĢı kaynaklardan alınan toplam araĢtırma projesi bütçesi 2012 yılına kadar en az iki katına

çıkarılacaktır. Bu nedenle yurtiçi (DPT, TÜBĠTAK, kamu ve özel kurumlar vb.) ve özellikle yurtdıĢı araĢtırma

fonlarından kaynak sağlanacaktır.
H3.1- YerleĢkeler ve diğer birimlerin yollarının ve kaldırımlarının yapılması, yağmur suyu drenajı, aydınlatma,

trafik iĢaretleri, bisiklet yolları ve park yerlerinin yapılması,otopark alanlarının geniĢletilmesi ve bedensel

engellilerin kullanımına elveriĢli hale getirilmesi 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

H3.2- Üniversitemizin enerji ihtiyacının alternatif enerji kaynaklarından karĢılanması için gereken planlama 2012

yılı sonuna kadar yapılacaktır.

H3.3- Teknik bakım ve onarım atölyeleri 2012 yılı sonuna kadar yapılacaktır.

H3.4- Üniversiteye ait tüm birimlerin internet altyapısı ile birbirine bağlanması, kablosuz internet kullanım

olanağının üniversitenin tüm birimlerinde oluĢturularak verimli bir biçimde çalıĢması 2012 yılı sonuna kadar

sağlanacaktır.

H3.5- Üniversitemiz tüm birimlerine ait giriĢlerde elektronik tanıtım kartlı geçiĢ sistemi, sabit detektör sistemi ve

kameralı sistemin kurularak fiziki ve teknik önlemlerle güvenlik altyapısı 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

H3.6- 2007 yılı itibariyle 49.786 m2 olan spor alanının %50, 45.214 m2 olan rekreasyon alanlarının %50

arttırılması ve 3.500 m2 ek yemekhane alanı ve 2.500 m2‟de ek kantin-kafeterya alanının 2012 yılı sonuna kadar

tamamlanması hedeflenmektedir.

H3.7- Programları açık ancak binası olmayan birimlerin fiziki yapıya kavuĢma oranı 2012 yılı sonuna kadar %50

arttırılacaktır.

H4.1- Ulusal ve uluslararası eğitim kurumları ile iĢbirliği yapılarak öğrenci ve öğretim elemanı değiĢim

programları geliĢtirilerek, 2012 yılı sonunda eğiĢimden faydalanan öğrenci sayısının yılda 1000, öğretim elemanı

sayısının yılda 100‟e, ikili anlaĢma sayısının ise 75‟e çıkarılması edeflenmektedir.
H4.2- Ön lisans, lisans ve yüksek lisans/doktora ders programlarının sanayi sektörü temsilcileri ile birlikte

ihtiyaçlar ölçüsünde güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan programlarda 2012 yılında toplam uygulama ders saatinin

%25‟inin yerinde uygulanarak gerçekleĢtirilmesi hedeflenmektedir.

H4.3- Bölümlerin ve firmaların birbirlerini daha iyi tanıyacağı “Proje Pazarları” yılda bir kez düzenlenecektir.

H4.4- Tanıtım, iĢ birliği ve iletiĢime yönelik tüm iĢlevlerin yerine getirilmesi amacıyla üniversite birimlerinin

geçmiĢte ve halen iliĢkide oldukları ve/veya iĢbirliği yaptıkları kuruluĢlara ait bilgiler 2012 yılına kadar web

tabanlı bir veritabanında toplanacaktır.

A2- Üniversitemiz Gelirlerinin Arttırılması, ÇeĢitlendirilmesi ve Kaynak Kullanım 

Etkinliğinin Sağlanması.

2008-2012 STRATEJĠK PLAN

Misyon : 

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve 

Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, 

çalıĢkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık 

yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel 

değerler ıĢığında, modern, yaratıcı ve pozitif 

düĢünen, katılımcı, üretken ve yarattığı 

değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden 

üstün nitelikli bireyler yetiĢtirmek, yüksek 

düzeyde bilimsel çalıĢma ve araĢtırma 

yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, 

üretimini toplum yararına sunarak bölgesel 

ve ulusal alanda geliĢme ve sürdürülebilir 

kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Vizyon:

Bilimin ıĢığında, vereceği eğitim-öğretim ve 

yapacağı bilimsel araĢtırmalar ile Ülkemizin 

teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda 

çağdaĢ uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda 

bulunmak.

A4- Ulusal ve Uluslararası Eğitim, AraĢtırma ve Diğer KuruluĢlar ile ĠĢbirliğinin 

Arttırılması.

A3- Üniversitemiz YerleĢkelerinin Fiziki Altyapılarının GeliĢtirilmesi ve Etkin 

Kullanımının Sağlanması.
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H4.5- Ulusal ve uluslararası akreditasyona yönelik faaliyetlerde bulunularak, 2012 yılı sonuna kadar en az 3

bölümün akredite olması sağlanacaktır.

H4.6- Üniversitemiz uluslararası kuruluĢlardan EUA‟ya üyedir. 2012 yılı sonuna kadar en az 2 uluslararası

kuruluĢa daha üye olunması hedeflenmektedir.

H4.7- Her yıl en az bir üniversite ile ortak sosyal, sportif ve/veya kültürel etkinlik düzenlenecektir.

H4.8- Üniversitemiz mezun öğrencileri ile ilgili sektörleri 2 yılda en az bir kez bir araya getirilmesini sağlayacak

çeĢitli etkinlikler (çalıĢtay, seminer, konferans vb.)düzenlenecektir.

H5.1- Personelin bilgi teknolojisi kullanım becerilerinin geliĢtirilmesine yönelik olarak yılda 1 kez hizmet içi

eğitim programları düzenlenecektir.

H5.2- Öğretim elemanlarının eğitim ve öğretim becerilerini destekleyici hizmet içi eğitim programları

düzenlenecektir.

H5.3- Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası toplantılara, yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve araĢtırma

programlarına katılımlarının desteklenerek motivasyonlarının arttırılması için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır.

H5.4- Ġdari personelin kariyer olanaklarının geliĢtirilmesi, görevde yükselme sınavları gibi idari personelin

motivasyonunun arttırılmasına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır.

H5.5- "Döner sermaye ve/veya II. öğretim gelirlerinden, çalıĢan personelin tamamının 2012 yılı sonuna kadar

yararlanmasının sağlanması suretiyle personel memnuniyeti arttırılacaktır."

H5.6- Mersin Üniversitesi personelinin kurum kimliğinden memnuniyet oranı 2012 yılı sonuna kadar en az %80

seviyesine ulaĢtırılacaktır.

H5.7- Rektörlük birimleri ve akademik birimlerdeki tüm farklı idari görevler için iĢ analizleri ve ölçümleri

yapılması, bu ölçümlere göre oluĢturulan görev tanımları ve iĢ gerekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan idari norm

kadro sayılarının belirlenmesi gibi çalıĢmalar yapılacaktır.

H6.1- Üniversite genelinde her türlü öğrenci dilek ve Ģikâyetlerinin düzenli ve sürekli olarak toplandığı ve

değerlendirildiği bir sistem oluĢturulacaktır.

H6.2- Öğrencilerin, mezunların, akademik ve idari personelin birlikte katılımını sağlayacak sosyal, kültürel ve

sportif etkinliklerin düzenlenmesi, bu tür etkinliklerin özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli düzenlemeler

yapılacaktır.

H6.3- Öğrencilerin geleceğe yönelik kariyerleri konusunda onlara rehberlik edecek, staj yapma vb. konularında

yardımcı olmak üzere çeĢitli seminer, panel ve konferanslar düzenlenecektir.

H6.4- Mezunlarımıza ait tüm bilgilerin yer alacağı bir veri tabanı oluĢturulması ve bu veri tabanına tüm

mezunların eriĢiminin sağlanması 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

H6.5- Öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin desteklenmesi ve fiziksel çalıĢma ortamlarının iyileĢtirilmesi için

gerekli çalıĢmalar yapılacaktır.

H6.6- Öğrenci Konseyi‟nin daha etkin çalıĢabilmesi için, gereken mekân ve sekreterya oluĢturulacak; öğrencilerin

Üniversitemiz birimlerinin karar alma sürecine daha etkin katılımları sağlanacaktır.

H6.7- Öğrencilere sunulan eğitim-öğretim ve sosyal hizmetlerin iyileĢtirilmesi ve memnuniyet düzeyinin 2012 yılı

sonuna kadar en az %70 oranına ulaĢması sağlanacaktır.

H7.1- Bölgenin sağlık, sosyal, çevre ve ekonomik sorunlarının çözümüne ve taleplerinin karĢılanmasına yönelik

2007 yılı itibariyle 40 olan bilimsel proje sayısının 2012 yılı sonunda birikimli olarak 100‟e ulaĢması

hedeflenmektedir.

H7.2- Üniversite-sanayi iĢbirliği ile oluĢturulacak projeler teĢvik edilecek, elde edilen bilginin uygulamaya

geçirilerek ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.

H7.3- Üniversitemiz bilimsel araĢtırma projeleri değerlendirilerek, Kalkınma Planlarında yer alan hedeflere

ulaĢılmasını sağlayacak projelerin desteklenmesine öncelik verilecektir. Öz gelirlerimizden desteklenecek Bilimsel

AraĢtırma Projelerin her yıl %30‟unun Kalkınma Planlarında yer alan hedeflere yönelik olması hedeflenmektedir.

2008-2012 STRATEJĠK PLAN

Misyon : 

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve 

Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, 

çalıĢkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık 

yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel 

değerler ıĢığında, modern, yaratıcı ve pozitif 

düĢünen, katılımcı, üretken ve yarattığı 

değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden 

üstün nitelikli bireyler yetiĢtirmek, yüksek 

düzeyde bilimsel çalıĢma ve araĢtırma 

yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, 

üretimini toplum yararına sunarak bölgesel 

ve ulusal alanda geliĢme ve sürdürülebilir 

kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Vizyon:

Bilimin ıĢığında, vereceği eğitim-öğretim ve 

yapacağı bilimsel araĢtırmalar ile Ülkemizin 

teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda 

çağdaĢ uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda 

bulunmak.

A5- Ġnsan Kaynaklarının Nicelik ve Nitelik Olarak Etkinliğini ve ÇalıĢanların Kurum 

Ġçi Memnuniyetini Yükselterek Motivasyonlarını Arttırmak.

A4- Ulusal ve Uluslararası Eğitim, AraĢtırma ve Diğer KuruluĢlar ile ĠĢbirliğinin 

Arttırılması.

A7- Ülkemizin ve Dünyanın DeğiĢen ġartlarını Dikkate Alarak, AraĢtırma Kalitesini 

Arttırmak Suretiyle, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Sorunların Çözümüne Bilgi ve 

Teknolojik Katkı Sağlamak.

A6- Mezunlarımızın ve Öğrencilerimizin Kurum Aidiyet Duygusunun GeliĢtirilmesi.
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H7.4- Üniversitemizde araĢtırma potansiyelinin arttırılabilmesi için, Üniversite dıĢı kaynaklardan elde edilen

araĢtırma projesi finansmanının her yıl %10 düzeyinde arttırılması için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır.

H7.5- Yapılan bilimsel çalıĢmaların teknolojik uygulanabilirliğinin göstergesi alınacak patent sayısıdır. Bu

bağlamda, Üniversitemiz öğretim elemanlarının bilimsel çalıĢmalar sonucunda ürettikleri bilgi ve ürünün

korunması için Üniversitemiz bünyesinde bir patent ofisinin 2011 yılı sonuna kadar oluĢturulması sağlanacak ve

Üniversitemizde yapılan çalıĢmaların özgün ve uygulanabilir sonuçlar elde etmesi amacıyla 2011 yılından itibaren

her yıl 5 adet patent baĢvurusu desteklenecektir.

H7.6- Çevre bilincini geliĢtirmeye yönelik yılda en az bir kez proje yarıĢması düzenlenecektir.

H7.7- Proje oluĢturma süreçleri ve bilimsel etik konularında yılda en az iki kez hizmet içi eğitim, seminer, panel ve

konferanslar düzenlenecektir.

H7.8- Son beĢ yıl (2002-2006) için öğretim üyesi baĢına ortalama 0,60 olan SCI, SSCI veAHCI indekslerine giren

Mersin Üniversitesi adresli bilimsel yayın sayısı oranı, 2012 yılı sonuna kadar 0,8‟e çıkarılacaktır.

H1.1-Eğitim programlarının çevre, ulusal ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi esaslarına uygun hale getirilmesi

H1.2-Öğrenci odaklı eğitim modeline geçiĢ ile araĢtırma ve sorgulamaya yönelmek

H1.3-Ders müfredatlarının sürekli güncellenerek farklı eğitim modellerinin denenmesi

H1.4-Akademik kadro içinde disiplinler arası alanlarda uzmanlaĢmanın sağlanması

H1.5-Birimler arası iĢbirliklerine gidilerek yan dal ve çift dal programlarının gerekli altyapılarının kurularak

gerçekleĢtirilmesi

H1.6-Zorunlu ve seçmeli derslerin sayı ve kredilerinin yeniden düzenlenerek öğrencilerin kendi ilgi alanlarında

daha fazla seçmeli derslere yöneliminin sağlanması

H1.7-Bölümler arası iĢbirliği ile öğrencilerin çalıĢma yaptıkları alanda kendi bölümleri dıĢındaki diğer

bölümlerden daha fazla ders almalarına olanak sağlanması

H1.8-Rektörlüğe bağlı yabancı dil eğitimi veren bölüm kurulması ve yabancı dil eğitiminin içerik ve süre

açısından tüm akademik birimlerin gereksinimleri göz önüne alınarak yeniden yapılanması

H1.9-Öğrenci kontenjanlarının öğretim elemanı sayısı ve fiziksel koĢullarla uyumlu olacak Ģekilde yeniden

düzenlenmesi

H1.10-Kuramsal eğitimin yanı sıra mesleki uygulama ile de programların desteklenmesi

H1.11-Kapsamlı ders programlarının ve içeriklerinin üniversite web sayfasına konulması ve periyodik olarak

güncellenmesi

H1.12-Eğitim amaçlı yurt içi ve yurt dıĢı etkinliklerin düzenlenmesi

H1.13-Öğrenimde biliĢim teknolojilerinden yararlanmayı artırmak

H1.14-Öğretim programlarında bilimsel yazım, literatür tarama ve araĢtırma yöntemleri konusunda daha fazla ders

ve seminer düzenlenmesi

H2.1-Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara yayın ve bildirilerle katılımlarının arttırılması

H2.2-Öğretim elemanlarının Sanatsal etkinliklere eser ve performanslarıyla katılımlarının arttırılması

H2.3-Öğretim elemanlarının bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının kaynak ayrılarak teĢvik edilmesi ve

desteklenmesi

H2.4-Bilimsel AraĢtırma Projeleri birimi tarafından desteklenen proje sayısının arttırılması

H2.5-Bilimsel AraĢtırma Projeleri bütçesinin arttırılması

H2.6-AB araĢtırma fonları, DPT, TÜBA ve TÜBĠTAK destekli proje sayısını arttırmak

H2.7-Sanayi kuruluĢları ve farklı sektörlerle yapılan ortak proje sayısını arttırmak

2008-2012 STRATEJĠK PLAN

Misyon : 

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve 

Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, 

çalıĢkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık 

yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel 

değerler ıĢığında, modern, yaratıcı ve pozitif 

düĢünen, katılımcı, üretken ve yarattığı 

değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden 

üstün nitelikli bireyler yetiĢtirmek, yüksek 

düzeyde bilimsel çalıĢma ve araĢtırma 

yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, 

üretimini toplum yararına sunarak bölgesel 

ve ulusal alanda geliĢme ve sürdürülebilir 

kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Vizyon:

Bilimin ıĢığında, vereceği eğitim-öğretim ve 

yapacağı bilimsel araĢtırmalar ile Ülkemizin 

teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda 

çağdaĢ uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda 

bulunmak.

A2- Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklerin Artırılması

A1- Eğitim-öğretim düzeyinin yükseltilmesi2009-2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; 

ilk ve önder olma sorumluluğunu sürekli 

taĢıyarak yaratıcılığıdestekleyen ve 

çağdaĢprofesyonel bilgi birikimi sağlayan 

eğitim öğretim programlarıyla kültür, 

estetik, çevre ve sosyal bilinci geliĢmiĢ, 

Atatürkçü, laik, yenilikçi, rekabetçi, özgür 

düĢünen, yaratıcıbireyler yetiĢtirmeyi; 

sanatta, tasarımda ve bilimde araĢtırma ve 

geliĢtirme çalıĢmalarınıteĢvik etmeyi ve 

destek olmayı, üretilen bilgiyi ulusal ve 

uluslar arasıalanlarda akademik çevreler ve 

toplum ile paylaĢmayıgörev edinmiĢtir. 

Vizyon:

YarattığıçağdaĢ, özgün yapısınıkoruyarak, 

sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli 

geliĢmeyi hedefleyen eğitim öğretim 

anlayıĢınısürdürmek; ulusal ve uluslar arası 

eğitim öğretim ve araĢtırma kurumları, 

sektör ve sivil toplum kuruluĢlarıyla ortak 

çalıĢmalar yürüterek, akademik kadromuz, 

öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel 

platformdaki etkinliklerini güçlendirmek; 

günümüz bilgi çağında alanlarındaki 

birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının 

birlikteliği ve etkileĢiminden güç alan bir 

“ihtisas üniversitesi” özelliği ile Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi‟ni 

geleceğe taĢımaktır. 

Sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği 

ve etkileĢiminden güç alan bir “ihtisas 

üniversitesi” olarak üniversitemizin özgün 

ve çağdaĢyapısınıkoruyarak ulusal ve 

uluslararasıkurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği 

içinde eğitim-öğretim, araĢtırma ve sanatsal 

çalıĢmalarınıgeliĢtirmek, akademik 

kadromuz, öğrencilerimiz ve 

mezunlarımızın ulusal ve küresel 

platformlarda etkinliklerini güçlendirmektir.

A7- Ülkemizin ve Dünyanın DeğiĢen ġartlarını Dikkate Alarak, AraĢtırma Kalitesini 

Arttırmak Suretiyle, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Sorunların Çözümüne Bilgi ve 

Teknolojik Katkı Sağlamak.

MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ

Sayfa 40 / 125



MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

H3.1-Üniversite yayın sayısı ve niteliğini artıracak alt yapıyı geliĢtirmek

H3.2-Üniversite bünyesinde üretilen yayınların uluslararası düzeyde olması

H3.3-Hakemli ve uluslararası indeksli dergilerde yapılan yayın sayısının artırılması

H3.4-Öğretim elemanlarına ders notu ve kendi kitaplarını yayınlamaları için olanaklar sağlanması

H3.5-BaĢarılı bulunan lisansüstü tezlerinin yayınlanması

H3.6-Lisansüstü tezlerinin elektronik ortama aktarılarak bir veri tabanında sorgulanabilir hale getirilmesi

H3.7-Doktora ve Sanatta Yeterlik tezlerinden makale üretilmesini sağlayacak alt yapı hazırlığı

H4.1-Ulusal ve Uluslararası yeni iĢbirliği sayısını artırmak

H4.2-AB YaĢam Boyu Eğitim programları kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı dolaĢımının arttırılması

H4.3-Lisans ve lisansüstü düzeyde bölümler ve anabilim/anasanat dalları arasındaki iĢbirliğinin arttırılması

H4.4-Öğrencilere eğitimleri sırasında staj ve mesleki uygulama olanakları sunacak ve mezuniyetleri sonrasında

seçecekleri çalıĢma alanları ile ilgili bilgilendirecek bir kariyer merkezi oluĢturulması

H4.5-Diğer üniversiteler, resmi ve özel kurumlar ve sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği imkânlarının arttırılması

H4.6-YaĢam Boyu Eğitim ilkesi doğrultusunda Sürekli Eğitim Merkezi açılması ve kamuya açık kursların

düzenlenmesi

H4.7-Ġlk ve orta öğretim kurumlarında kültürel etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin erken yaĢlarda farklı sanat

dalları ile tanıĢmalarına imkan sağlanması

H4.8-Kamuya açık seminer, panel, sergi, konser, tiyatro, bale ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi

H4.9-Halkla iliĢkiler biriminin geliĢtirilmesi

H4.10-PaydaĢlarla iliĢkilerin geliĢtirilerek üniversitenin finans kaynaklarının geliĢtirilmesi

H4.11-Döner Sermaye Hizmetlerinin geliĢtirilmesi

H4.12-Üniversite mezunları ile ilgili veri tabanı oluĢturulması ve iletiĢimin arttırılması

H5.1-Kurumsal kalite kültürünü oluĢturmaya yönelik etkinlikler yapmak

H5.2-Kurumsal dıĢ değerlendirme sürecini baĢlatmak

H5.3-Program kapsamında dıĢ değerlendirme sürecini baĢlatmak

H5.4-Üniversite öğretim üyesi, idari personel ve öğrenciler arasındaki sosyal ve kültürel paylaĢımın arttırılması

amacıyla sosyal faaliyetlerin (toplantı, gezi vb.) düzenlenmesi

H5.5-Öğretim elemanlarının mesleki alanda yabancı dil eğitimlerinin desteklenmesi

H5.6-Akademik ve idari personelin çalıĢma mekanlarının kalitesinin arttırılması

H5.7-Kuruma aidiyet duygusunun artırılması ve yönetime katılımın sağlanması

H5.8-Lisansüstü eğitim alan öğrenciler için Enstitülerde çalıĢma mekanlarının oluĢturulması

H5.9-Öğrenci kulüplerine maddi kaynak getirecek etkinliklerin sayısının ve bu kulüpler için ayrılan kaynakların

arttırılması

H5.10-Öğrenciler için kültürel, bilimsel ve sosyal amaçlı yurt içi ve yurt dıĢı gezi ve etkinlikler düzenlenmesi

H5.11-Üniversite öğretim üyesi, idari personel ve öğrencilerin memnuniyet ölçümlerinin yapılması

H5.12-Ġdari birimlerce sunulan hizmet kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması

H5.13-Ġdari birimlerin insan kaynakları konusundaki ihtiyaçlarının karĢılanması

H5.14-Ġdari birimlerin yıllık bütçelerinin yeterli düzeyde artırılması

H5.15-Ġdari personelin kurum içi ve kurum dıĢı meslek içi eğitim etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası mesleki

toplantılara katılmasının sağlanması

H5.16-Ġdari personelin daha verimli ve etkin bir Ģekilde bilgisayar kullanımının sağlanması ve yabancı dil ile ilgili

bilgi düzeyinin arttırılması

H5.17-Kütüphanenin kullanılma imkânlarının arttırılması ve kullanıcılarına yönelik kullanıcı eğitim ve tanıtım

faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi

H6.1-Üniversitenin Öğrenci, Öğretim Elemanı, Ġdari Personel ve Öğretim için gerekli Fiziksel mekân ihtiyacını

yeterli düzeye getirmek

A6- Fiziksel alt yapının geliĢtirilmesi

A5- Kurum içi kalite ve motivasyonun artırılması

A4- Ulusal ve Uluslararası PaydaĢlar Arasında ĠĢbirliğinin artırılması

A3- Bilimsel ve Sanatsal Yayın Kalitesinin Artırılması

2009-2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; 

ilk ve önder olma sorumluluğunu sürekli 

taĢıyarak yaratıcılığıdestekleyen ve 

çağdaĢprofesyonel bilgi birikimi sağlayan 

eğitim öğretim programlarıyla kültür, 

estetik, çevre ve sosyal bilinci geliĢmiĢ, 

Atatürkçü, laik, yenilikçi, rekabetçi, özgür 

düĢünen, yaratıcıbireyler yetiĢtirmeyi; 

sanatta, tasarımda ve bilimde araĢtırma ve 

geliĢtirme çalıĢmalarınıteĢvik etmeyi ve 

destek olmayı, üretilen bilgiyi ulusal ve 

uluslar arasıalanlarda akademik çevreler ve 

toplum ile paylaĢmayıgörev edinmiĢtir. 

Vizyon:

YarattığıçağdaĢ, özgün yapısınıkoruyarak, 

sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli 

geliĢmeyi hedefleyen eğitim öğretim 

anlayıĢınısürdürmek; ulusal ve uluslar arası 

eğitim öğretim ve araĢtırma kurumları, 

sektör ve sivil toplum kuruluĢlarıyla ortak 

çalıĢmalar yürüterek, akademik kadromuz, 

öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel 

platformdaki etkinliklerini güçlendirmek; 

günümüz bilgi çağında alanlarındaki 

birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının 

birlikteliği ve etkileĢiminden güç alan bir 

“ihtisas üniversitesi” özelliği ile Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi‟ni 

geleceğe taĢımaktır. 

Sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği 

ve etkileĢiminden güç alan bir “ihtisas 

üniversitesi” olarak üniversitemizin özgün 

ve çağdaĢyapısınıkoruyarak ulusal ve 

uluslararasıkurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği 

içinde eğitim-öğretim, araĢtırma ve sanatsal 

çalıĢmalarınıgeliĢtirmek, akademik 

kadromuz, öğrencilerimiz ve 

mezunlarımızın ulusal ve küresel 

platformlarda etkinliklerini güçlendirmektir.
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H6.2-Akademik personel için Uluslararası standartlara uygun çalıĢma mekânlarının oluĢturulması

H6.3-AraĢtırma ve bilimsel faaliyetlerde kullanılmak üzere laboratuvar, araĢtırma merkezi ve atölyelerin kurulması

ve mevcut laboratuvar, araĢtırma merkezi ve atölyelerin geliĢtirilmesi

H6.4-Eğitim amaçlı sınıf, atölye ve laboratuvar sayısında artıĢ ve/veya fiziksel ve teknolojik Ģartlarında iyileĢme

H6.5-Akademik ve idari personelin eğitim ve idari amaçlı kullanımına tahsis etmek üzere data-projeksiyon,

dizüstü bilgisayar ve masa üstü bilgisayarlar temin edilmesi

H6.6-Merkez kütüphanenin mekan, eleman ve teknolojik imkanlarının geliĢtirilmesi

H6.7-Kütüphanede yer alan kitap, süreli yayın sayısı ve elektronik veri tabanı üyeliklerinin adedinin düzenli bir

Ģekilde arttırılması

H6.8-Merkez kütüphanede bir görsel ve iĢitsel materyal birimi oluĢturulması ve nadir eserler bölümünde yer alan

yayınların restorasyonu ve sayısal ortama aktarılması

H6.9-Öğrenci projeleri, öğretim görevlileri çalıĢmaları ve araĢtırma projeleri vb. oluĢan bölüm arĢivleri meydana

getirilmesi ve bunların bir veri tabanı programı ile sorgulanabilir Ģekilde elektronik ortama aktarılması

H6.10-Resim Heykel Müzesi‟nin restorasyonun bitirilerek gerekli ek mekânların sağlanması ve eser sayısının

artırılması

H6.11-Üniversite öğrenci ve çalıĢanlarının faydalanabileceği beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor

faaliyetlerinin gerçekleĢtiril ilebileceği yeni tesisler oluĢturulması

H6.12-Öğrenci takip sisteminin (baĢvuru, kayıt, notlar, danıĢmanlık v.b.) elektronik ortamda yapılması ve tüm

belgelerin, kayıtların arĢivlenerek sorgulanabilir bir veritabanı oluĢturulması

H6.13-Üniversite web sitesinin, üniversitenin özgün karakterini en iyi Ģekilde yansıtacak, üniversite tanıtımını

hem Türkçe hem de Ġngilizce yapacak, aranılan bilgilere en güncel, kapsamlı olarak eriĢimini sağlayacak bir

yapıya getirilmesi ve bu yapının bölümlerle iĢbirliği halinde güncelliğini korunmasının sağlanması

H6.14-Üniversitemizin artan güvenli veri iletiĢimi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için network ve altyapı projesi ile

kablosuz internet eriĢimi projesinin hayata geçirilmesi, internet bağlantı hız ve kapasitesini artırılması

A6- Fiziksel alt yapının geliĢtirilmesi

2009-2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; 

ilk ve önder olma sorumluluğunu sürekli 

taĢıyarak yaratıcılığıdestekleyen ve 

çağdaĢprofesyonel bilgi birikimi sağlayan 

eğitim öğretim programlarıyla kültür, 

estetik, çevre ve sosyal bilinci geliĢmiĢ, 

Atatürkçü, laik, yenilikçi, rekabetçi, özgür 

düĢünen, yaratıcıbireyler yetiĢtirmeyi; 

sanatta, tasarımda ve bilimde araĢtırma ve 

geliĢtirme çalıĢmalarınıteĢvik etmeyi ve 

destek olmayı, üretilen bilgiyi ulusal ve 

uluslar arasıalanlarda akademik çevreler ve 

toplum ile paylaĢmayıgörev edinmiĢtir. 

Vizyon:

YarattığıçağdaĢ, özgün yapısınıkoruyarak, 

sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli 

geliĢmeyi hedefleyen eğitim öğretim 

anlayıĢınısürdürmek; ulusal ve uluslar arası 

eğitim öğretim ve araĢtırma kurumları, 

sektör ve sivil toplum kuruluĢlarıyla ortak 

çalıĢmalar yürüterek, akademik kadromuz, 

öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel 

platformdaki etkinliklerini güçlendirmek; 

günümüz bilgi çağında alanlarındaki 

birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının 

birlikteliği ve etkileĢiminden güç alan bir 

“ihtisas üniversitesi” özelliği ile Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi‟ni 

geleceğe taĢımaktır. 

Sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği 

ve etkileĢiminden güç alan bir “ihtisas 

üniversitesi” olarak üniversitemizin özgün 

ve çağdaĢyapısınıkoruyarak ulusal ve 

uluslararasıkurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği 

içinde eğitim-öğretim, araĢtırma ve sanatsal 

çalıĢmalarınıgeliĢtirmek, akademik 

kadromuz, öğrencilerimiz ve 

mezunlarımızın ulusal ve küresel 

platformlarda etkinliklerini güçlendirmektir.
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H6.15-Kartlı geçiĢ sisteminin geliĢtirilmesi

H1.1- Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) kurulması

H1.2- Kaynak Yönetiminin kurulması

H1.3- Eğitim Yönetiminin kurulması

H1.4- AraĢtırma Yönetiminin kurulması

H1.5- Üniversitenin biliĢim alt yapısının iyileĢtirilmesi ve bütünleĢik biliĢim sisteminin (BBS) kurulması

H1.6- Personel Daire BaĢkanlığı‟nın yeniden yapılandırılması

H1.7- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı‟nın yeniden yapılandırılması

H1.8- Kurum DıĢı ĠliĢkiler Yönetiminin (KDĠY) kurulması

H1.9- Kurum kültürünün geliĢtirilmesi

H1.10- Akademik ve idari personelin çalıĢma ortamlarının, donanımlarının ve mali kaynaklarının iyileĢtirilmesi

H2.1- Öğrencilerin/mezunların sorunlarının belirlendiği bir raporun hazırlanması ve memnuniyet artırıcı

tedbirlerin öngörüldüğü Öğrenci Memnuniyetini GeliĢtirme Planının (MGP) hazırlanıp uygulamaya alınması

H2.2- Akademik birimlerde izlenmekte olan eğitim programlarının iyileĢtirilmesi

H2.3- Muğla Üniversitesi‟ni seçen öğrenci niteliklerinin her yıl artırılması

H2.4- Mezunların Üniversite ile iletiĢiminin ve iliĢkisinin güçlendirilmesi

H2.5- Öğretim elemanlarının eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve sürekli karĢılanmasının sağlanması

H3.1- AraĢtırmaya yönelik teĢvik sisteminin etkinleĢtirilmesi

H3.2- Öğretim elemanlarına araĢtırma yapacak ortamların sağlanması

H3.3- Uygulamalı çalıĢmaların sayıca ve nitelikçe arttırılması

H3.4- Yetenekli Ar-Ge uzmanlarının Muğla Üniversitesine cezbedilmesi; Muğla Üniversitesinin doktora sonrası

ve sabatikal (7. yıl izni) çalıĢmaları için cazibe merkezi olması

H3.5- Inovasyon (yenilikçilik) kültürünün oluĢturulması

H3.6- Akademik personelin verdiği danıĢmanlık hizmetlerinin arttırılması

2009-2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Bilimsel çalıĢma, araĢtırma ve yayınlarını 

çağdaĢ dünyanın kabul ettiği bilim 

insanlarının rehberliğinde gerçekleĢtirilecek 

eğitim-öğretimle;.

* Ülkesi ve insanlık için yapması gerekenler 

konusunda fikri yapısı ĢekillenmiĢ;. 

* Hür ve bilimsel düĢünme gücüne sahip, 

laik, demokrat ve erdemli bir birey olmanın 

ancak sevgi ve hoĢgörü dolu bir yürekle 

mümkün olabileceğine inanmıĢ;. 

* Milletimizin ve insanlığın geleceğe 

güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, 

beceri, heyecan ve iradeyle donatılmıĢ;. 

* Atatürk ilke ve devrimleri ıĢığında Türk 

toplumunun değerlerini tanıyan ve tanıtan 

bireyler yetiĢtirmek ve;.

* Öğrencileri ile birlikte Muğla Üniversiteli 

olmanın gururunu çalıĢanlarında da 

yaratmak ve yaĢatmak.

Vizyon:

"Dünya standartlarında gerçekleĢtirdiği 

eğitim-öğretim, araĢtırma ve 

uygulamalarıyla insanlığa sunduğu 

hizmetlerinin garantisini kendi adında 

taĢıyan ve bu hizmetlerin toplumsal refaha 

dönüĢtürülmesinde öncülük eden; öğrencisi, 

çalıĢanı, bilim ve sanat dünyası için sürekli 

cazibe merkezi olan bir üniversite"

A3- AraĢtırmayı Sürekli ĠyileĢtirme Sisteminin Kurulması

A2- Eğitim-Öğretimi Sürekli ĠyileĢtirme Sisteminin Kurulması

A1- Yönetim sistemlerinin yeniden yapılandırılması

A6- Fiziksel alt yapının geliĢtirilmesi

2009-2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; 

ilk ve önder olma sorumluluğunu sürekli 

taĢıyarak yaratıcılığıdestekleyen ve 

çağdaĢprofesyonel bilgi birikimi sağlayan 

eğitim öğretim programlarıyla kültür, 

estetik, çevre ve sosyal bilinci geliĢmiĢ, 

Atatürkçü, laik, yenilikçi, rekabetçi, özgür 

düĢünen, yaratıcıbireyler yetiĢtirmeyi; 

sanatta, tasarımda ve bilimde araĢtırma ve 

geliĢtirme çalıĢmalarınıteĢvik etmeyi ve 

destek olmayı, üretilen bilgiyi ulusal ve 

uluslar arasıalanlarda akademik çevreler ve 

toplum ile paylaĢmayıgörev edinmiĢtir. 

Vizyon:

YarattığıçağdaĢ, özgün yapısınıkoruyarak, 

sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli 

geliĢmeyi hedefleyen eğitim öğretim 

anlayıĢınısürdürmek; ulusal ve uluslar arası 

eğitim öğretim ve araĢtırma kurumları, 

sektör ve sivil toplum kuruluĢlarıyla ortak 

çalıĢmalar yürüterek, akademik kadromuz, 

öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel 

platformdaki etkinliklerini güçlendirmek; 

günümüz bilgi çağında alanlarındaki 

birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının 

birlikteliği ve etkileĢiminden güç alan bir 

“ihtisas üniversitesi” özelliği ile Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi‟ni 

geleceğe taĢımaktır. 

Sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği 

ve etkileĢiminden güç alan bir “ihtisas 

üniversitesi” olarak üniversitemizin özgün 

ve çağdaĢyapısınıkoruyarak ulusal ve 

uluslararasıkurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği 

içinde eğitim-öğretim, araĢtırma ve sanatsal 

çalıĢmalarınıgeliĢtirmek, akademik 

kadromuz, öğrencilerimiz ve 

mezunlarımızın ulusal ve küresel 

platformlarda etkinliklerini güçlendirmektir.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
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H4.1- Üniversitenin Muğla ili ve diğer dıĢ paydaĢlarına yönelik tanıtım çalıĢmalarının geliĢtirilmesi

H4.2- Muğla ili paydaĢları (mülki idare, yerel idare, meslek kuruluĢları ve sektör iĢletmeleri v.b.) ile

gerçekleĢtirilen çalıĢma ve iĢ birliği envanterinin çıkartılması

H4.3- Muğla ili ve ilçelerinin öncelikli alanlarının tespiti, bu alanlardaki ortak çalıĢmaların çoğaltılması

H4.4- Muğla iline yönelik GĠRĠġĠMCĠLĠK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ kurulması

H4.5- Üniversitenin Eğitim-Öğretim Programlarının güncellenmesi ve sürekli eğitim konularında Muğla

paydaĢları ile iĢ birliğinin arttırılması

H4.6- Bölgenin öncelikli konularında paydaĢlarla ortak projelerin gerçekleĢtirilmesi

H4.7- Yükseköğrenim stratejilerine uyum sağlamak

H4.8- Uluslararası Kurum ve KuruluĢlarla ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi

H4.9- Medya ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi

H4.10- Akademik Birimlerin ihtiyaç duyduğu kaynakların temini

H4.11- Sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikleri düzenleme organizasyonlarının iyileĢtirilmesi ve daha geniĢ bir

kitleye yayılmasının sağlanması

H4.12- Sanatsal, kültürel ve sportif alanda daha baĢarılı olmak

A1- Eğitim-öğretim ile ilgili geliĢtirme çalıĢmalarının kurumsallaĢtırılması H1.1- Akademik ve idari birimler arasında eĢgüdümü sağlayacak yapının oluĢturulması.

H2.1- Ders veren öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısının tüm birimlerde devlet üniversiteleri ortalaması

üzerinde olması.

H2.2- Eğitim ve spor yatırım projelerinde öğrenci baĢına düĢen kapalı eğitim alanının artırılması.

H2.3- Tüm dersliklerin, eğitimin etkinliğini ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojiyle donanımlı hale

getirilmesi.

H2.4- Merkez Kütüphane öğrenci baĢına düĢen basılı yayın sayısının artırılması.

H3.1- Üniversite giriĢ sınavı ile gelen öğrenci dilim yüzdesinin devlet üniversiteleri arasında ön sıralarda yer

alması.

H3.2- Lisansüstü programlara alınan öğrencilerin niteliklerinin artırılması.

H4.1- Eğitim öğretim süreçlerinin çağdaĢ standartlara ulaĢtırılması.

H4.2- Uluslararası öğrencilere yönelik programların geliĢtirilmesi.

A5- Eğitim-Öğretimde Entegre Yönetim Sistemlerinin kurulması ve uygulanması. H5.1- Entegre Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitimlerin verilmesi ve sisteminin tüm akademik, idari ve destek

süreçlerinin kurulması ve iĢletilmesi.

H6.1- AraĢtırma alanında Akademik kadronun yetkinleĢtirilmesi.

H6.2- AraĢtırma altyapısının geliĢtirilmesi.

H6.3- Ar-Ge hizmetlerinde çalıĢacak teknik personel istihdamının artırılması.

H6.4- Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan parasal kaynakların artırılması.

H7.1- MKÜ ‟nin Türkiye ‟deki üniversitelerin öğretim üyesi baĢına SCI, SSCI, AHCI „de düĢen yayın sayısı „na

göre sıralamada ön sıralarda yer alması.

H7.2- Bilimsel yayın niceliği ve niteliğinin iyileĢtirilmesi.

H7.3- Öğretim elemanlarının uluslararası bilim ortamına eriĢiminin artırılması.

H8.1- Lisans düzeyinde araĢtırma eğitiminin iyileĢtirilmesi.

A4- Eğitim öğretim süreçlerinin iyileĢtirilmesi.

A3- Öğrenci kaynaklarının geliĢtirilmesi.

A2- Eğitim - öğretime tahsis edilen kaynakların geliĢtirilmesi.

2009-2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Mustafa Kemal Üniversitesi, çağdaĢ 

geliĢmeleri izleyerek, insanlık için yararlı 

bilimsel ve teknolojik yenilikleri kullanan, 

sanatsal,  kültürel ve sportif etkinliklere 

duyarlı, yaratıcı, giriĢimci, sorgulayıcı 

bireyler yetiĢtirerek ülkenin önceliklerine 

göre üreten ve ürettiklerini topluma 

uyarlayabilen, evrensel değerleri, ulusal ve 

bölgesel değerlerle örtüĢtürebilmeyi ve 

dünya sorunlarına çözüm üretmeyi görev 

edinmiĢtir.

Vizyon:

Evrensel değerleri benimseyen, toplumla 

bütünleĢen, ulusal ve uluslararası düzeyde 

eğitim-öğretim ve bilimsel araĢtırma yapan, 

sürekli geliĢmeyi hedefleyen, yenilikçi 

yöntemleri uygulayan, bunları yaĢam boyu 

kullanma becerisi gösteren çağdaĢ bireyler 

yetiĢtirmek, teknoloji, kültür, sanat ve spor 

alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet 

gücüne sahip bir üniversite olmaktır.

A8- AraĢtırma eğitiminin yetkinleĢtirilmesi.

A7- Evrensel bilime katkının artırılması.

A6- Yüksek kaliteli, evrensel nitelikli araĢtırma potansiyelinin artırılması.

2009-2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Bilimsel çalıĢma, araĢtırma ve yayınlarını 

çağdaĢ dünyanın kabul ettiği bilim 

insanlarının rehberliğinde gerçekleĢtirilecek 

eğitim-öğretimle;.

* Ülkesi ve insanlık için yapması gerekenler 

konusunda fikri yapısı ĢekillenmiĢ;. 

* Hür ve bilimsel düĢünme gücüne sahip, 

laik, demokrat ve erdemli bir birey olmanın 

ancak sevgi ve hoĢgörü dolu bir yürekle 

mümkün olabileceğine inanmıĢ;. 

* Milletimizin ve insanlığın geleceğe 

güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, 

beceri, heyecan ve iradeyle donatılmıĢ;. 

* Atatürk ilke ve devrimleri ıĢığında Türk 

toplumunun değerlerini tanıyan ve tanıtan 

bireyler yetiĢtirmek ve;.

* Öğrencileri ile birlikte Muğla Üniversiteli 

olmanın gururunu çalıĢanlarında da 

yaratmak ve yaĢatmak.

Vizyon:

"Dünya standartlarında gerçekleĢtirdiği 

eğitim-öğretim, araĢtırma ve 

uygulamalarıyla insanlığa sunduğu 

hizmetlerinin garantisini kendi adında 

taĢıyan ve bu hizmetlerin toplumsal refaha 

dönüĢtürülmesinde öncülük eden; öğrencisi, 

çalıĢanı, bilim ve sanat dünyası için sürekli 

cazibe merkezi olan bir üniversite"

A4- Toplumla ĠliĢkileri Sürekli ĠyileĢtirme Sisteminin Kurulması

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
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H8.2- Lisansüstü eğitim düzeyinde araĢtırma eğitiminin yaygınlaĢtırılması.

H9.1- MKÜ ‟de inovasyon (yenilikçilik) kültürünün yerleĢtirilmesi.

H9.2- Teknoloji üretimini kolaylaĢtıracak ve özendirecek idari yapının oluĢturulması.

H9.3- Teknoloji üretimini kolaylaĢtıracak altyapının oluĢturulması.

A10- Üniversite‟nin mevcut imajının gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması.
H10.1- Üniversite‟nin tanınırlığının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi.

A11- Ulusal ve uluslararası akademik-bilimsel çevrelerde tanınırlığın artırılması. H11.1- Akademisyenlerin akademik-bilimsel çevrelerde tanınılabilirliğinin artırılması.

H12.1-Üniversite adayları nezdinde tanınırlığın ve olumlu kanaatlerin artırılması.

H12.2-Türkiye‟deki diğer üniversite öğrencileri gözünde tanınırlığın ve olumlu kanaatlerin artırılması

H12.3-Yurt dıĢındaki üniversitelerin öğrencileri gözünde tanınırlığın artırılması.

A13- Üniversite içi tanınırlığın ve olumlu kanaatlerin artırılması. H13.1- Üniversite içi tanıtımın sağlanması.

A14- Hatay ve çevresinde tanınırlığın ve olumlu kanaatlerin artırılması. H14.1- Kurumsal Tanınırlık AraĢtırması ‟nın yapılmasıyla, Üniversitemiz hakkında fikri olmayan kiĢi oranının

düĢürülmesi.

A15- Türkiye ve dıĢ kamuoyunda tanınırlığın ve olumlu kanaatlerin artırılması. H15.1- Üniversitemizi yurt içi ve dıĢında üniversitenin tanınabilirliğini adına çalıĢmaların artırılması.

H16.1- Üniversitemiz öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut altyapı ve fiziksel ortamın iyileĢtirilmesi.

H16.2- Hatay ilinin deprem bölgesinde olması nedeniyle mevcut binaların (raporlanmıĢ) rehabilitasyonunu

sağlamak.

H16.3- Mevcut binaların yasal yönetmeliklere uygun hale getirilmesi.

H16.4- Akademik ve idari personel çalıĢma mekanlarının çağdaĢ fiziksel standartlara ulaĢtırılması.

H16.5- Üniversitenin biliĢim altyapısının iyileĢtirilmesi.

H16.6- Merkez Kütüphane altyapısının ve fiziksel alanının iyileĢtirilmesi.

H16.7- Ortak kullanım alanlarının (spor ve sosyal tesisler, vs.) altyapısının ve fiziksel alanının iyileĢtirilmesi.

H16.8- Üniversite personeli ve öğrencilerinin gereksinimlerini karĢılayacak Ģekilde destek hizmetlerinin

oluĢturulması ve geliĢtirilmesi.

H17.1- Birimlerin altyapı ve fiziksel alan önceliklerinin belirlenmesi ve ortak standartlara getirilmesi.

H17.2- Üniversite personeli ve öğrencilerinin ihtiyacını karĢılayacak destek hizmetlerine yönelik geliĢme

olanaklarının araĢtırılması ve Stratejik Planlarına uygun program öncelikleri dikkate alınarak yeni altyapı ve

fiziksel tesislerin yapılması.

H18.1- Birimleri kapsayan norm kadro çalıĢmasının tamamlanması.

H18.2- Personelin niteliğinin geliĢtirilmesi.

A19- Ġdari personel için uygulanan atama ve yükseltme süreçlerinde, mevzuata ek

olarak uygulanacak gerekli politika ve performansa dayalı sistemlerin oluĢturulması.
H19.1- Ġdari personel için uygulanan atama ve yükseltme sınavında uygulanacak gerekli politika ve performansa

dayalı sistemlerin oluĢturulması.

A20- Ġnsan kaynakları performansının değerlendirilmesi ve iyileĢtirilmesi. H20.1- Ġnsan Kaynakları Performansının Değerlendirilmesi Sistemi „nin oluĢturulması ve uygulanması.

H21.1- Misyon, vizyon, değerler ve stratejilerle ilgili akademik ve idari personelin bilgi, katılım ve motivasyonun

geliĢtirilmesi.

H21.2- Performans odaklı bir “MKÜ kurum kültürü” nün yaratılması.

H21.3- Akademik ve idari personel arasındaki etkileĢimin artırılması yoluyla ortak kurum kültürünün

güçlendirilmesi.

H22.1- Özel Bütçede gelir artıĢının sağlanmasına yönelik çalıĢmaların yapılması.

H22.2- Döner sermaye gelirlerinde her yıl kabul edilebilir oranında artıĢ sağlanması.

H22.3- Diğer gelirlerde sürdürülebilir artıĢ sağlanması.

A23- Kaynakların kullanılmasında verimlilik ve tasarrufun sağlanması. H23.1- Kaynakların etkin ve verimli kullanılması.

A24- GiriĢimcilik kültürünün özendirilmesi. H24.1- Kurumsal giriĢimciliğin özendirilmesi.

A25- Öğrencilerin Üniversiteye bağlılıklarının artırılması. H25.1- Öğrencilerin Üniversiteye ve birimlerine ilgilerinin ve bağlılıklarının artırılması.

A26- Mezunlarla iliĢkilerin geliĢtirilmesi. H26.1- Mezunların Üniversite‟ye, birimlerine ilgilerinin ve bağlılıklarının artırılması.

2009-2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Mustafa Kemal Üniversitesi, çağdaĢ 

geliĢmeleri izleyerek, insanlık için yararlı 

bilimsel ve teknolojik yenilikleri kullanan, 

sanatsal,  kültürel ve sportif etkinliklere 

duyarlı, yaratıcı, giriĢimci, sorgulayıcı 

bireyler yetiĢtirerek ülkenin önceliklerine 

göre üreten ve ürettiklerini topluma 

uyarlayabilen, evrensel değerleri, ulusal ve 

bölgesel değerlerle örtüĢtürebilmeyi ve 

dünya sorunlarına çözüm üretmeyi görev 

edinmiĢtir.

Vizyon:

Evrensel değerleri benimseyen, toplumla 

bütünleĢen, ulusal ve uluslararası düzeyde 

eğitim-öğretim ve bilimsel araĢtırma yapan, 

sürekli geliĢmeyi hedefleyen, yenilikçi 

yöntemleri uygulayan, bunları yaĢam boyu 

kullanma becerisi gösteren çağdaĢ bireyler 

yetiĢtirmek, teknoloji, kültür, sanat ve spor 

alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet 

gücüne sahip bir üniversite olmaktır.

A12- Öğrencilere üniversitemizi tanıtacak faaliyetlerin artırılması.

A9- Üniversite‟nin araĢtırma ürünlerinin teknolojiye dönüĢtürebilir hale gelmesi.

A8- AraĢtırma eğitiminin yetkinleĢtirilmesi.

A22- Gelirlerinin artırılması.

A21- Kurum kültürünün geliĢtirilmesi.

A18- Ġnsan kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak etkinliğinin sağlanması.

A17- Yeni altyapı ve fiziksel alanların kazandırılması.

A16- Mevcut altyapının ve fiziki alanların geliĢtirilmesi ve etkin kullanımının 

sağlanması.
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A27- Üniversite çalıĢanlarının birbirleri ve diğer paydaĢlarla iliĢkilerinin geliĢtirilmesi.
H27.1- ÇalıĢanların Üniversite‟ye ve birimlerine olan bağlılıklarının artırılması.

A28- ĠĢ dünyası ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi. H28.1- ĠĢ dünyası ile iliĢkilerin düzenleyecek birimin kurulması ve ortak çalıĢmaların yürütülmesi.

A29- Toplumla iliĢkilerin geliĢtirilmesi. H29.1- Toplumun sosyal ve kültürel geliĢimine katkı sağlanması.

A30- Kamu kurum ve kuruluĢları ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi. H30.1- PaydaĢ analizleri ile kamu kurum ve kuruluĢlarının beklentilerinin ölçülmesi ve ortak projelerin

oluĢturulması.

A31- Medya ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi. H31.1- Üniversite - medya iletiĢimin düzenlenmesi ve geliĢtirilmesi.

H1.1- Tüm akademik birimlerin Eğitim-Öğretim Planlarını çağın gereklerine uygun olarak sürekli güncel tutmak.

H1.2- Eğitimi Avrupa Yükseköğretim alanındaki üniversiteler ile uyumlu ve karĢılaĢtırılabilir biçimde sürekli

geliĢtirmek.

H1.3- Uygulamalı eğitimi yaygınlaĢtırmak.

H1.4- Uzaktan Eğitim Programları açmak.

H1.5- Yabancı dil hazırlık eğitimini yaygınlaĢtırmak.

A2- Lisans/Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının DıĢa Açılımını Sağlamak. H2.1- Öğrencilerin/öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası değiĢim programlarından daha fazla yararlanmasını

sağlamak.

H3.1- Eğitim-Öğretimde biliĢim teknolojilerinden daha etkin yararlanmak.

H3.2- Eğitim ortamlarını fiziksel olarak iyileĢtirmek.

H4.1- DanıĢmanlık hizmetlerini etkin hale getirmek.

H4.2- Öğrencilere yönelik resmi bir oryantasyon programı hazırlamak.

H4.3- Üniversite ile mezunlar arasındaki iliĢkiyi etkin bir Ģekilde sürdürmek.

H5.1- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının sayısını artırmak.

H5.2- Lisansüstü Programlardaki bilimsel çalıĢmaların nicelik ve niteliklerini artırmak.

H5.3- Lisansüstü programlardaki yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırmak.

H6.1- Bilimsel araĢtırma ortamlarını iyileĢtirmek.

H6.2- Uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı artırmak.

H6.3- Ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerin sayısını artırmak.

H7.1- Ulusal/uluslararası kurumlardan daha fazla proje desteği alınmasını sağlamak.

H7.2- Üniversitenin Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) birimince desteklenen proje sayısını artırmak.

A8- Kütüphane Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak. H8.1- Kütüphane ve bilgi kaynaklarına eriĢim ve kullanımı artırmak.

A9- Değer Yaratacak AraĢtırma Sonuçlarının Patent Almasını Sağlamak. H9.1- Değer yaratacak projeleri fikri mülkiyet haklarına (patent vb.) dönüĢtürmek.

H10.1- Yatırım Programında devam eden Eğitim-Öğretim ve Hizmet Binalarının inĢaatlarını tamamlamak.

H10.2- Yatırım Programında devam eden Açık ve Kapalı Spor Tesislerini (Merkez YerleĢke, Bor ve BESYO

YerleĢkesi Açık Spor Tesisleri ĠnĢaatı) tamamlamak.

H10.3- Üniversitenin kullanımında olan gerek tahsisli gerekse mülkiyetindeki binaların teknolojik yeniliklere

uygun hale getirilmesi için yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre teknik altyapı iyileĢtirmelerini, tadilat, bakım ve

onarımlarını yapmak.

H10.4- Üniversitede ihtiyaç duyulan yeni Eğitim-Öğretim ve Hizmet binalarını tamamlamak.

H10.5- Üniversitenin Altyapı Tesislerini tamamlamak.

A11- BiliĢim Altyapısını GeliĢtirmek. H11.1- Bilgi servislerinin kalitesini ve çeĢitliliğini artırmak.

H12.1-2017 yılı sonuna kadar Merkez YerleĢkenin peyzaj çalıĢmalarını tamamlamak.

H 12.2-Çevreyi korumak ve atıkların doğaya tekrar dönüĢümünü sağlamak.

H 12.3-Öğrencilerde çevreye duyarlılık bilinci oluĢturmak.

H13.1- Üniversitenin tüm birimlerinde iĢ analizi çalıĢmalarını tamamlamak.

H13.2- Birimlerin gerçek personel ihtiyacını belirlemek.

H13.3- Ġdari birimlerde görev yapan personelin kariyerini etkili bir Ģekilde yönetmek.

2013 - 2017 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Niğde Üniversitesi, bilim, sanat, spor 

alanlarında araĢtıran, sorgulayan, katılımcı, 

dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, 

evrensel düĢünebilen bireyler yetiĢtirmeyi; 

bilim ve teknolojinin geliĢmesini sağlayarak 

insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve 

bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı 

kendisine görev edinmiĢtir.

Vizyon:

Bilim ve teknoloji alanlarında rekabet 

gücüne sahip bir üniversite olmak.

A13- Ġnsan Kaynaklarını Etkili ve Verimli Kullanmak.

A12- Çevreci Bir Üniversite Olmak.

A10- YerleĢkelerin Altyapı Projelerini Tamamlamak.

A7- Kurumsal Projeler Yürütmek.

A6- Bilimsel Yayınların Niteliğini ve Niceliğini Artırmak.

A5- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Sayısını ve Kalitesini Artırmak.

A4- Öğrenci Merkezli Üniversite AnlayıĢını Güçlendirmek.

A3- Eğitim–Öğretim Ortamlarını Daha Nitelikli Hale Getirmek.

A1- Eğitim-Öğretim Kalitesini GeliĢtirmek.

2009-2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Mustafa Kemal Üniversitesi, çağdaĢ 

geliĢmeleri izleyerek, insanlık için yararlı 

bilimsel ve teknolojik yenilikleri kullanan, 

sanatsal,  kültürel ve sportif etkinliklere 

duyarlı, yaratıcı, giriĢimci, sorgulayıcı 

bireyler yetiĢtirerek ülkenin önceliklerine 

göre üreten ve ürettiklerini topluma 

uyarlayabilen, evrensel değerleri, ulusal ve 

bölgesel değerlerle örtüĢtürebilmeyi ve 

dünya sorunlarına çözüm üretmeyi görev 

edinmiĢtir.

Vizyon:

Evrensel değerleri benimseyen, toplumla 

bütünleĢen, ulusal ve uluslararası düzeyde 

eğitim-öğretim ve bilimsel araĢtırma yapan, 

sürekli geliĢmeyi hedefleyen, yenilikçi 

yöntemleri uygulayan, bunları yaĢam boyu 

kullanma becerisi gösteren çağdaĢ bireyler 

yetiĢtirmek, teknoloji, kültür, sanat ve spor 

alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet 

gücüne sahip bir üniversite olmaktır.

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ
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A14- Akademik Kadroları Güçlendirmek. H14.1- Akademik kadroların nitelik ve niceliğini artırmak.

A15- ÇalıĢma Hayatının Kalitesini GeliĢtirmek. H15.1- ÇalıĢma hayatının kalitesini sürekli artırarak, çalıĢan memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak.

H16.1- Ġhtiyaca yönelik yeni birimler kurmak.

H16.2- Engelsiz bir üniversite olmak.

H16.3- Karar süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.

H16.4- Planlı çalıĢmayı kurum kültürü haline getirmek.

H16.5- Mezun öğrencilere diplomalarını mezuniyet töreninde vermek.

H16.6- Kurumsal iĢleyiĢe iliĢkin mevzuatı güncellemek.

H16.7- Kurumsal iĢleyiĢe katkı sağlayacak paydaĢ görüĢlerinden düzenli olarak yararlanmak.

H16.8- Yönetimde karar süreçlerine iç paydaĢların katılımını sağlamak.

H16.9- Hizmetlerin yürütülmesi için makine ve teçhizatların yenilenmesi ve ortaya çıkan hurdaların

değerlendirilmesi.

A17- Üniversite-Endüstri ĠĢbirliğini Etkin ve Sürekli Kılmak. H17.1- Endüstri ile iĢbirliğini ve iletiĢimi artırmak.

H18.1- Öz kaynakları artırmak.
H18.2- Meslek edindirme kursları düzenleyerek gelir elde etmek.
H19.1- Eğitim faaliyetlerinin sayısını artırmak.

H19.2- Kamu kurumları, özel kuruluĢlar ve topluma yönelik araĢtırma, danıĢmanlık hizmetleri sunmak ve bu

hizmetlerin sürekliliğini sağlamak.

A20- Yerel/Ulusal Sorunlara Çözümler Üretmek. H20.1- Bölgesel/yerel güncel sorunların tartıĢıldığı etkinlikler düzenlemek.

H21.1- Niğde‟nin sosyo-kültürel varlıklarını tespit etmek.

H21.2- Niğde‟nin sosyo-kültürel varlıklarını kurumsal tanıtımda kullanmak.

H22.1- Güçlü bir marka kimliğine sahip olmak.

H22.2- Üniversitede tanınırlığının sağlanmasında sanatsal unsurlardan faydalanmak.

H22.3- PaydaĢları Üniversitedeki geliĢmeler hakkında bilgilendirmek.

H22.4- Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmak.

H1.1- 2014 yılının sonuna kadar eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü mekanların iyileĢtirilmesi,

düzenlenmesi ve güncellenmesi.

H1.2- Üniversite birimleri bünyesinde yeni bölümlerin, Anabilim / Anasanat dallarının açılması ve aktif olmayan

mevcut bölümlerin faaliyete geçirilmesi.

H1.3- 2014 yılı sonuna kadar eğitim müfredat programı geliĢtirme çalıĢmalarının sürdürülmesi.

H1.4- 2014 yılı sonuna kadar yenilikçi eğitim-öğretim stratejilerinin kullanılması.

H1.5- 2014 yılı sonuna kadar öğrenciler için çağdaĢ ve etkili eğitim ortamının (sınıf, laboratuar vb.) oluĢturulması.

H1.6- 2014 yılı sonuna kadar öğretim elemanı baĢına düĢen lisans öğrenci sayısının istenen seviyeye getirilmesi.

H1.7- 2012 yılından itibaren tüm akademik birimlerde, öngörülen eğitim, araĢtırma ve diğer faaliyetler

doğrultusunda beĢ yıllık akademik insan kaynağı planlarının yapılması.

H1.8- 2014 yılı sonuna kadar bilgisayar laboratuarının verimli kullanımının sağlanması.

H1.9- 2010 yılından baĢlamak üzere öğretim elemanı kalitesinin yükseltilmesi.

H1.10- 2010 yılından baĢlamak üzere öğrenci kalitesinin yükseltilmesi.

H1.11- 2014 yılının sonuna kadar merkez kütüphanede eğitim kalitesini artırıcı bilimsel ve teknolojik altyapının

geliĢtirilmesi.

H1.12- Kütüphane olanaklarından yararlananların sayısında 2014 yılı sonuna kadar % 50‟lik artıĢ olması için

gerekli çalıĢmaların yapılması.

H1.13- 2014 yılından itibaren ihtisas kütüphanelerinin eğitim kalitesini artırıcı bilimsel ve teknolojik altyapılarının

geliĢtirilmesi.

A1- Eğitim-öğretimin kalitesinin artırılarak daha çağdaĢ normlara ulaĢtırılması.2010 - 2014 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Evrensel boyutta bilgi üretebilecek, çağdaĢ, 

bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin 

egemen olmasını sağlayacak ülke 

kalkınmasına ve toplumun geliĢmesine 

katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı 

düĢünebilen insanlar yetiĢtirmek en önemli 

misyonumuzdur. Laik ve demokratik 

cumhuriyetimize ödünsüz bağlı, bu temel 

değerleri özümsemiĢ, çağdaĢ, üretken 

nesiller yetiĢtirmenin yanı sıra demokratik, 

katılımcı, özgür ve evrensel bir üniversite 

olarak, yöremiz, bölgemiz, ülkemiz ve 

dünyamız için bilime ve eğitime katkıda 

bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu 

için bilgi üretecek, çağdaĢ eğitim ortamları 

oluĢturacak; üretilen bilgi ve teknolojiyi 

toplumun menfaatine sunan, araĢtıran, 

sorgulayan ve kendisiyle barıĢık, genç, 

dinamik, çalıĢkan ve ülkesini her Ģeyin 

üzerinde tutan gençler yetiĢtirmektir.

Vizyon:

Eğitim-öğretim, araĢtırma-geliĢtirme ile 

bilimsel yayın ve uygulamada dünya 

standartlarına ulaĢmak, üreteceği bilgiler ile 

uluslararası alanlarda tanınmak, evrensel 

değerlere sahip, üstün nitelikli gençleri 

yetiĢtirmek, ülkemizin ve yöremizin bilim, 

teknoloji, kültür hayatına katkıda bulunarak; 

üniversite-sanayi-toplum iĢbirliğini 

gerçekleĢtirmek ve çağdaĢ bir üniversite 

olmaktır.

2013 - 2017 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Niğde Üniversitesi, bilim, sanat, spor 

alanlarında araĢtıran, sorgulayan, katılımcı, 

dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, 

evrensel düĢünebilen bireyler yetiĢtirmeyi; 

bilim ve teknolojinin geliĢmesini sağlayarak 

insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve 

bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı 

kendisine görev edinmiĢtir.

Vizyon:

Bilim ve teknoloji alanlarında rekabet 

gücüne sahip bir üniversite olmak.

A22- Kurumsal Tanınırlığı Artırmak.

A21- Niğde‟nin Sahip Olduğu Sosyo-Kültürel Varlıkları, Kurumsal Yapının 

Tanıtımında Daha Etkin Olarak Kullanmak.

A19- YaĢam Boyu Öğrenmeyi Hayat Biçimi Haline Getirmek.

A18- Gelirleri Artırmak.

A16- Kurumsal GeliĢime Katkı Sağlayacak Yeni Birimler Kurmak ve Uygulamalar 

Yapmak.

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ
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H1.14- 2014 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitimin geliĢtirilmesi.

H1.15- 2012 yılından itibaren lisansüstü eğitimde yüksek akademik seviyeye ulaĢarak üniversitenin kurumsal

yapısı ve akademik ortama katkıda bulunulması.

H1.16- 2014 yılından baĢlamak üzere staj eğitimlerinin verimli olmasının sağlanması.

H2.1- 2012 yılının sonuna kadar birimlere ait mevcut web sayfalarının eksikliklerinin giderilerek güncel

tutulmasının sağlanması.

H2.2- 2014 yılının sonuna kadar öğrencilere sunulan hizmetlerin zamanında ve etkin bir biçimde bilgi ve iletiĢim

teknolojileri aracılığı ile verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.

H2.3- Ġnternet alt yapısının 2014 yılının sonuna kadar güçlendirilmesi ve bütün birimlerin eriĢiminin sağlanması.

(Ġnternet altyapısının yenilenmesi)

H2.4- E- Fakülte / Enstitü / Yüksekokul ve MYO olabilme yolunda gerekli bilgilerin 2014 yılının sonuna kadar

sağlanması.

H2.5- 2014 yılının sonuna kadar öğrencilere internet üzerinden verilen hizmetlere yenilerinin eklenmesi.

H3.1- 2014 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası alanda yayınlanan makale sayısının %25 artırılmasının

özendirilmesi.

H3.2- 2014 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılımın teĢvik edilmesi.

H3.3- 2014 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.

H3.4- 2011 yılı sonuna kadar baĢarılı tezlerin enstitü yayını olarak basılmasının sağlanması.

H3.5- 2012 yılının sonuna kadar üniversite araĢtırma projeleri ve üniversite dıĢı kuruluĢların desteklediği

lisansüstü çalıĢmaların sayısının % 20 artırılması.

H3.6- Kütüphane olanaklarının 2014 yılından baĢlayarak geliĢtirilmesi.

H4.1- Uluslararası, ulusal ve bölgesel konularda araĢtırmaların özendirilmesi ve sonuçlarının 2014 yılının sonuna

kadar kamuoyuna aktarılması.

H4.2- 2009 yılının sonuna kadar üniversitenin bölgesel, ulusal düzeydeki olanaklarından yararlanarak sivil toplum

örgütleri, basın – yayın vb. gruplarla iletiĢimin sağlanması.

H4.3- Bölgesel tanınma için yerel yönetimlerle ve özel sektör iĢletmeleriyle iĢbirliği yaparak araĢtırma ve eğitim

faaliyetlerinin 2014 yılından baĢlayarak düzenlenmesi.

H4.4- 2014 yılının sonuna kadar üniversitenin tanıtılması açısından bölüm düzeyinde bölgesel ve ulusal

programların düzenlenmesi.

H4.5- Eğitim aracılığı ile toplum desteğinin, 2010 yılından itibaren kazanılması.

H4.6- 2014 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası konferans, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantıların

sayısının % 5 artırılması.

H4.7- 2014 yılının sonuna kadar uluslararası düzeyde tanınırlığın sağlanması.

H4.8- 2012 yılının sonuna kadar bölgesel iĢbirliği ve tanınırlığın artırılması.

H4.9- 2010 yılından baĢlayarak birimlerin potansiyel öğrencilere her yıl etkin Ģekilde tanıtımının sağlanması.

H4.10- 2010 yılından itibaren öğrenci memnuniyetinin artırılması yoluyla üniversite tanıtımının etkinleĢtirilmesi.

H4.11- 2012 yılından baĢlayarak mezunların iĢ bulmasını destekleyici çalıĢmalarda bulunularak tanıtım

çalıĢmalarına destek verilmesi.

H4.12- 2011 yılından baĢlayarak yabancı dil eğitimini artırmak suretiyle tanıtım çalıĢmalarının desteklenmesi.

H4.13- 2014 yılı sonuna kadar araĢtırma bakımından birimlerin ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve etkinliğinin üst

sıralara çıkarılması.

H5.1- 2014 yılı sonuna kadar özellikle uluslararası programlar ile ikili anlaĢmaları artırarak bu programlar

çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değiĢiminin geliĢtirilmesi.

H5.2- AB programlarından daha fazla yararlanmak amacıyla proje ve etkinlik sayısının 2014 yılı sonuna kadar

artırılması.

A5- Ulusal ve uluslararası eğitim ve araĢtırma kurumları ile iletiĢim ve iĢbirliğini 

geliĢtirmek.

A4- AraĢtırma ve eğitim yoluyla üniversitenin bölgesel, ulusal ve uluslararası 

tanınırlığını ve etkinliğini artırmak.

A3-Bilimsel araĢtırma ve yayınları, nicelik ve nitelik açısından artıracak araĢtırma 

olanaklarını geliĢtirmek (Teknolojik altyapısı güçlü, araĢtırma geliĢtirmede ileri 

düzeyde olmak).

A2- E-üniversite altyapısını geliĢtirmek.

A1- Eğitim-öğretimin kalitesinin artırılarak daha çağdaĢ normlara ulaĢtırılması.2010 - 2014 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Evrensel boyutta bilgi üretebilecek, çağdaĢ, 

bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin 

egemen olmasını sağlayacak ülke 

kalkınmasına ve toplumun geliĢmesine 

katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı 

düĢünebilen insanlar yetiĢtirmek en önemli 

misyonumuzdur. Laik ve demokratik 

cumhuriyetimize ödünsüz bağlı, bu temel 

değerleri özümsemiĢ, çağdaĢ, üretken 

nesiller yetiĢtirmenin yanı sıra demokratik, 

katılımcı, özgür ve evrensel bir üniversite 

olarak, yöremiz, bölgemiz, ülkemiz ve 

dünyamız için bilime ve eğitime katkıda 

bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu 

için bilgi üretecek, çağdaĢ eğitim ortamları 

oluĢturacak; üretilen bilgi ve teknolojiyi 

toplumun menfaatine sunan, araĢtıran, 

sorgulayan ve kendisiyle barıĢık, genç, 

dinamik, çalıĢkan ve ülkesini her Ģeyin 

üzerinde tutan gençler yetiĢtirmektir.

Vizyon:

Eğitim-öğretim, araĢtırma-geliĢtirme ile 

bilimsel yayın ve uygulamada dünya 

standartlarına ulaĢmak, üreteceği bilgiler ile 

uluslararası alanlarda tanınmak, evrensel 

değerlere sahip, üstün nitelikli gençleri 

yetiĢtirmek, ülkemizin ve yöremizin bilim, 

teknoloji, kültür hayatına katkıda bulunarak; 

üniversite-sanayi-toplum iĢbirliğini 

gerçekleĢtirmek ve çağdaĢ bir üniversite 

olmaktır.
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MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

H5.3- 2014 yılından itibaren öğrencilerin/öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dıĢı hareketliliğinin artırılması.

H5.4- 2014 yılının sonuna kadar kamu kuruluĢları, diğer üniversitelerin ilgili Fakülte / Enstitü / Yüksek Okul /

MYO ve özel sektör kuruluĢları gibi ana paydaĢlarla daha etkin iletiĢimin sağlanması.

H5.5- 2014 yılının sonuna kadar birimlerin eğitim ve araĢtırma alanına paralel eğitim veren ve araĢtırma yapan

uluslararası eğitim kurumları ile iletiĢim kurulması.

H5.6- 2014 yılından baĢlayarak üniversitemiz meslek yüksekokullarının her yıl bir araya gelerek iletiĢim ve bilgi

alıĢveriĢinin sağlanması.

H5.7- 2014 yılından itibaren paydaĢlarla eğitim, sağlık, hizmet, tarım ve sanayi alanında olumlu iliĢkilerin

kurulması, sürdürülmesi ve geliĢtirilmesi.

H6.1- Temelinde baĢarı, rekabet üstünlüğü sağlama, insana saygı ve güvenin olduğu kurum kültürü ve kurumsal

öğrenmeyi destekleyici sürekli bir geliĢme ve değiĢim anlayıĢının 2013 yılı sonuna kadar oluĢturulması.

H6.2- 2012 yılından baĢlayarak Kurum bilincinin geliĢtirilmesi.
H6.3- 2012 yılından itibaren üniversitedeki öğrencilerin kurum kültürünü benimsemelerini sağlayarak güçlü bir

kültür oluĢturulması.
H6.4- 2014 yılı sonuna kadar baĢarının daha fazla teĢvik edilmesi ve desteklenmesi.

H6.5- 2012 yılından baĢlayarak öğrencilerinin ODÜ‟de eğitim almaktan onur duymalarının sağlanması.

H6.6- 2013 yılından itibaren mezunlar ile iletiĢimin geliĢtirilmesi ve öğrenci performanslarının artırılması.

H6.7- 2013 yılı sonuna kadar akademik ve idari personelin görev yaptıkları birimlerine ve dolayısıyla üniversiteye

bağlılık duygusunun sağlanması ve pekiĢtirilmesi.

H6.8- 2012 yılından itibaren Cumhuriyetin kazanımlarının her zaman hafızalarda canlı tutulmasını sağlamaya

yönelik etkinliklerin düzenlenmesi.

H7.1- Özlük haklarının düzenlenmesi.

H7.2- 2014 yılı sonuna kadar personel memnuniyetini artırmak için katılımcı yönetim modelinin geliĢtirilmesi.

H7.3- 2014 yılı sonuna kadar çalıĢanların çalıĢma ortamlarının düzeltilmesi.

H7.4- Akademik personelin mesleki faaliyetlerine iliĢkin ihtiyaçlarının 2014 yılı sonuna kadar karĢılanması ve

geliĢiminin desteklenmesi.

H7.5- 2014 yılı sonuna kadar akademik ve idari personelin görev paylaĢımı ve görevlerin yerine getirilmesinde

yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmalarının sağlanması.

H7.6- 2013 yılı sonuna kadar ilçelerde görev yapılmasının daha cazip hale getirilmesi.

H8.1- Öğrenci memnuniyetinin 2012 yılından baĢlayarak her yıl sürekli olarak artırılması.

H8.2- 2013 yılı sonuna kadar sınıf danıĢmanları aracılığıyla öğrencilere sunulan danıĢmanlık hizmetlerinin daha

da etkinleĢtirilmesi.

H8.3- 2014 yılı sonuna kadar öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif Stratejilerin nicelik ve nitelik açısından

geliĢtirilmesi.

H8.4- 2014 yılı sonuna kadar öğrencilere çevreleriyle sağlıklı bir iliĢki ve iletiĢim kurmalarını sağlayacak bir ortam 

sunulması.

H8.5- 2014 yılı sonuna kadar öğrencilerin akademik geliĢiminin desteklenmesi.

H8.6- 2013 yılı sonuna kadar öğrencilerin barınma ve ulaĢım sorunlarının giderilmesi açısından gerekli iĢlemlerin

yapılması.

H9.1- 2012 yılından itibaren Merkez yerleĢke dıĢında bulunan öğrencilerin merkez yerleĢke ile iletiĢiminin

artırılması.

H9.2- 2010 yılından baĢlamak üzere mezunlar derneği aracılığıyla mezuniyet sonrasında da mezunlar arasında

birlikteliğin sağlanması.

H10.1- 2014 yılı sonuna kadar üniversitenin topluma iyi tanıtılması ve halkla iç içe bir kurum olduğunun çeĢitli

yaklaĢımlarla gösterilmesi.

A10- Üniversite ile Toplum arasındaki iletiĢimi güçlendirmek ve Toplum desteğini en 

yüksek seviyelere çıkarmak. (Bölgesel kalkınmaya yönelik toplumsal gereksinimlere, 

sanayi istemlerine ve kamunun ihtiyaçlarına cevap verecek bilimsel ve sosyal 

etkinlikler, projeler ve araĢtırmalar yapmak, ihtiyaca yönelik yeni programlar açmak, 

sanayi, kamu ve sivil toplum örgütleri ile iyi iliĢkiler kurmak).

A9- Öğrenci ve mezunların üniversite ile bağlarını geliĢtirici faaliyetlerde bulunmak.

A8- Öğrencilerin geliĢimini desteklemek (KiĢisel, akademik, kültürel, sosyal, sportif, 

destek hizmetleri, idari iĢler vb.).

A7- 2014 yılının sonuna kadar çalıĢan memnuniyetini iĢ tatminini artırmak ve 

çalıĢanın geliĢimini sağlamak.

A6- Kurumsal öğrenmeyi desteklemek, kurumsallaĢmayı sağlamak, kurum kültürü ve 

kimliğini geliĢtirmek.

A5- Ulusal ve uluslararası eğitim ve araĢtırma kurumları ile iletiĢim ve iĢbirliğini 

geliĢtirmek.

2010 - 2014 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Evrensel boyutta bilgi üretebilecek, çağdaĢ, 

bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin 

egemen olmasını sağlayacak ülke 

kalkınmasına ve toplumun geliĢmesine 

katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı 

düĢünebilen insanlar yetiĢtirmek en önemli 

misyonumuzdur. Laik ve demokratik 

cumhuriyetimize ödünsüz bağlı, bu temel 

değerleri özümsemiĢ, çağdaĢ, üretken 

nesiller yetiĢtirmenin yanı sıra demokratik, 

katılımcı, özgür ve evrensel bir üniversite 

olarak, yöremiz, bölgemiz, ülkemiz ve 

dünyamız için bilime ve eğitime katkıda 

bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu 

için bilgi üretecek, çağdaĢ eğitim ortamları 

oluĢturacak; üretilen bilgi ve teknolojiyi 

toplumun menfaatine sunan, araĢtıran, 

sorgulayan ve kendisiyle barıĢık, genç, 

dinamik, çalıĢkan ve ülkesini her Ģeyin 

üzerinde tutan gençler yetiĢtirmektir.

Vizyon:

Eğitim-öğretim, araĢtırma-geliĢtirme ile 

bilimsel yayın ve uygulamada dünya 

standartlarına ulaĢmak, üreteceği bilgiler ile 

uluslararası alanlarda tanınmak, evrensel 

değerlere sahip, üstün nitelikli gençleri 

yetiĢtirmek, ülkemizin ve yöremizin bilim, 

teknoloji, kültür hayatına katkıda bulunarak; 

üniversite-sanayi-toplum iĢbirliğini 

gerçekleĢtirmek ve çağdaĢ bir üniversite 

olmaktır.
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MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

H10.2- 2014 yılı sonuna kadar lise öğrencilerinin üniversite yerleĢkesini ve birimlerini gezip görerek tanımalarının

sağlanması ve bunun için ilgili birimlerle program yapılması.

H10.3- 2013 yılı sonuna kadar basın-yayın yoluyla üniversite-toplum iliĢkisinin geliĢtirilmesi.

H10.4- Üniversitenin sanayi ve kamu kuruluĢlarıyla iĢbirliğinin 2014 yılı sonuna kadar geliĢtirilmesi.

H10.5- 2013 yılı sonuna kadar Üniversite ve iĢ dünyası arasındaki iĢ birliği ve iletiĢimi artırmaya yönelik eğitim

faaliyetlerinin yapılması.

H10.6- 2014 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerini sanayi ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlenmesi.

H10.7- 2013 yılı itibarıyla toplumun öncelik taĢıyan sorunlarına, yönelik faaliyet ve araĢtırmaların artırılması.

H10.8- 2014 yılı sonuna kadar Toplum-Üniversite iĢbirliği çerçevesinde halkın sporla ilgili bilgilendirilmesini

sağlayıcı çalıĢmalar yapılması.

H1.1- Ulusal ve uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayınlanan makale sayısının her yıl %10 arttırılması.

H1.2- Her yıl üniversitemiz tarafından en az 5 adet ulusal/uluslararası kongre veya sempozyum düzenlenmesi.

H1.3- 2013 yılına kadar, uluslararası patent baĢvurusu yapılması.
H1.4- TÜBĠTAK ve AB kaynaklarından desteklenen proje sayısının her yıl % 10 artırılması ve DPT destekli proje

gerçekleĢtirilebilmesi.

H2.1- 2013 yılına kadar; Denizli ve Pamukkale Ünversitesi‟nin sosyal, ekonomik ve teknolojik geliĢiminin

zorunlu kıldığı, iki Fakültenin kurulması ve Fen Edebiyat Fakültesinin Fen ve Edebiyat Fakültesi olarak ayrılması.

H2.2- 2013 yılına kadar, en az 3 Fakülte veya Yüksekokulun öncelikli bölümlerinin, uluslararası standartlarda

akreditasyonunun sağlanması.
H2.3- 2013 yılına kadar, her yıl en az bir fakülte veya yüksekokulun kalite yönetim sistem belgesi alması.

H2.4- 2013 yılına kadar, her yıl bir fakültede öncelikli en az bir bölümde yan dal uygulamasına geçilmesi.

H2.5- Ulusal ve uluslararası saygın üniversitelerle iĢbirliği programlarının sayısının her yıl %15 arttırılması.

H2.6- Öğretim üyeleri tarafından basılan ders notu, bilimsel kitap ve verilen online ders sayısının her yıl en az üç

adet artırılması.

H2.7- Bütün akademik programların müfredatlarının en az 4 yılda bir güncellenmesi.

2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

Evrensel değerleri temel alarak yaptığı 

eğitim, öğretim ve araĢtırma faaliyetleriyle 

her alanda yetkin, yaratıcı, giriĢimci, ahlaki 

değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün 

nitelikli bireyler yetiĢtirmeyi, toplum ve 

çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve 

kültürel çalıĢmalar yapmayı ve insanlığın 

yararına sunmayı görev edinmiĢtir.

Vizyon:

Bölgesine, ülkesine ve evrensel bilime 

katkıda bulunacak bir araĢtırma üniversitesi 

olmak 

A2- Eğitim öğretim kalitesinin artırılması.

A1- Bilimsel ve AR-GE çalıĢmalarının sayısının ve kalitesinin arttırılması.

A10- Üniversite ile Toplum arasındaki iletiĢimi güçlendirmek ve Toplum desteğini en 

yüksek seviyelere çıkarmak. (Bölgesel kalkınmaya yönelik toplumsal gereksinimlere, 

sanayi istemlerine ve kamunun ihtiyaçlarına cevap verecek bilimsel ve sosyal 

etkinlikler, projeler ve araĢtırmalar yapmak, ihtiyaca yönelik yeni programlar açmak, 

sanayi, kamu ve sivil toplum örgütleri ile iyi iliĢkiler kurmak).

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ

2010 - 2014 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Evrensel boyutta bilgi üretebilecek, çağdaĢ, 

bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin 

egemen olmasını sağlayacak ülke 

kalkınmasına ve toplumun geliĢmesine 

katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı 

düĢünebilen insanlar yetiĢtirmek en önemli 

misyonumuzdur. Laik ve demokratik 

cumhuriyetimize ödünsüz bağlı, bu temel 

değerleri özümsemiĢ, çağdaĢ, üretken 

nesiller yetiĢtirmenin yanı sıra demokratik, 

katılımcı, özgür ve evrensel bir üniversite 

olarak, yöremiz, bölgemiz, ülkemiz ve 

dünyamız için bilime ve eğitime katkıda 

bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu 

için bilgi üretecek, çağdaĢ eğitim ortamları 

oluĢturacak; üretilen bilgi ve teknolojiyi 

toplumun menfaatine sunan, araĢtıran, 

sorgulayan ve kendisiyle barıĢık, genç, 

dinamik, çalıĢkan ve ülkesini her Ģeyin 

üzerinde tutan gençler yetiĢtirmektir.

Vizyon:

Eğitim-öğretim, araĢtırma-geliĢtirme ile 

bilimsel yayın ve uygulamada dünya 

standartlarına ulaĢmak, üreteceği bilgiler ile 

uluslararası alanlarda tanınmak, evrensel 

değerlere sahip, üstün nitelikli gençleri 

yetiĢtirmek, ülkemizin ve yöremizin bilim, 

teknoloji, kültür hayatına katkıda bulunarak; 

üniversite-sanayi-toplum iĢbirliğini 

gerçekleĢtirmek ve çağdaĢ bir üniversite 

olmaktır.
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MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

H2.8- 2013 yılına kadar öğretim üyesi baĢına düĢen öğrenci sayısının 19 olması.

H2.9- 2013 yılına kadar; devam eden ve yeni projelendirilecek inĢaatların, makine teçhizat ve donanımlarının

tamamlanması.

H2.10- 2013 yılına kadar, Personele ve öğrenciye uygun sayıda (10 öğrenci için 1, Her öğretim üyesi için 1, 2 idari

personel için 1) bilgisayar sağlanması.

H2.11- Kütüphane hizmetlerinden faydalanma oranının her yıl % 20 artırılması.

H2.12- 2013 yılına kadar, yeĢil alanların miktarının 3 katına çıkartılması.

H3.1- 2013 yılına kadar öğrencilere yönelik psikolojik, rehberlik, danıĢmanlık ve kariyer hizmetleri merkezi

kurulması ve etkinliklerinin her yıl % 20 artırılması.

H3.2- 2013 yılına kadar, her yıl farklı bir yabancı dil dersinin müfredata konulması.

H4.1- 2013 yılına kadar, resmi kuruluĢlar, sivil toplum kuruluĢları, yerel yönetimler ve Sanayinin ihtiyaç duyduğu

alanlarda her yıl en az 5 adet eğitim, seminer, kongre, sempozyum, sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmesi.

H4.2- Her yıl en az 3 adet uygulamaya dönük yüksek lisans ve doktora tezi yapılması.

H4.3- Yerel yönetimlerle iĢbirliği içerisinde her yıl en az 3 adet proje geliĢtirilmesi.

H5.1- Üniversitenin kurum kimliğini tanımlayıcı ve tanıtıcı öncelikli hedefleri belirlenerek ve gerekli planlamalar

yapılarak, her yıl en az 3 adet tanıtım faaliyetinin düzenlenmesi.

H5.2- Akademik ve idari personele yönelik, her yıl en az 5 adet hizmet içi eğitimin düzenlenmesi.

H5.3- 2013 yılına kadar, Üniversitenin Yönetim Bilgi Sisteminin kurularak geliĢtirilmesi.

H1.1- Tüm lisans programlarında öğrenme çıktılarını belirlemek ve öğretimi çıktılara dayalı olarak planlamak

H1.2- Akreditasyon ve kalite değerlendirmelerini fakülte ve programlara yaygınlaĢtırmak

H1.3- Her fakülte, bölüm ve program için öğrenci akademisyen oranını belirleyerek standartlaĢtırmak

H1.4- BaĢarılı öğrencileri Selçuk Üniversitesine çekmek

H1.5- Kredi sisteminin etkinliğini arttırmak ve disiplinler arası geçiĢleri desteklemek

H1.6- Lisansüstü eğitimin çeĢitliliğini ve niteliğini arttırmak

H1.7- 2013 yılına kadar yabancı dilde ulusal / uluslararası ortak dereceli lisansüstü programlarını tüm

programların % 10‟unu kapsar hale getirmek

H2.1- Bölgenin, öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve mezunların ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim programları

düzenlemek

H2.2- Hayat boyu eğitim kapsamında tezsiz yüksek lisans programlarının çeĢitliliğini artırmak

H3.1- Bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda Meslek Yüksek Okullarında ihtiyaç duyulmayan programları kapatmak ve

benzer programları birleĢtirmek

H3.2- Meslek Yüksek Okullarının yeniden yapılandırılmasını tartıĢmaya açmak

H4.1- AR-GE Koordinatörlüğü‟nün tesisi

H4.2- AraĢtırma için finansal kaynakların artırılması

A2- Hayat boyu eğitim olanaklarını geliĢtirmek

A3- Meslek Yüksek Okullarını yeniden yapılandırmak

A4- AraĢtırma Alt yapısını GeliĢtirmek

2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

Evrensel değerleri temel alarak yaptığı 

eğitim, öğretim ve araĢtırma faaliyetleriyle 

her alanda yetkin, yaratıcı, giriĢimci, ahlaki 

değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün 

nitelikli bireyler yetiĢtirmeyi, toplum ve 

çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve 

kültürel çalıĢmalar yapmayı ve insanlığın 

yararına sunmayı görev edinmiĢtir.

Vizyon:

Bölgesine, ülkesine ve evrensel bilime 

katkıda bulunacak bir araĢtırma üniversitesi 

olmak 

A5- Kurumsal geliĢimin sağlanması.

A4- Üniversitenin paydaĢlarıyla olan iliĢkilerin iyileĢtirilmesi.

A3- Öğrenciye yönelik hizmetin iyileĢtirilmesi.

A2- Eğitim öğretim kalitesinin artırılması.

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ

2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Evrensel bilgi idealine sahip öğrenciler 

yetiĢtirerek; öncelikli olarak tarım, sanayi ve 

sağlık alanlarında yerel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde bilgi üreten, paylaĢan, 

uygulamaya sokan ve uluslararasılaĢma 

hedefi ile hareket eden bir üniversite 

olmaktır.

Vizyon:

KurumsallaĢan yapısı ile giriĢimci, özgüven 

sahibi öğrenciler yetiĢtiren, katılımcılığı, 

sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü 

amaçlayan bir üniversite

A1- Akreditasyon ve kalite geliĢtirmenin sürekliliğini sağlamak
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H5.1- Birimlerin (anabilim dalı, bölüm, program, fakülte vb.) araĢtırma stratejilerini belirlemek, araĢtırma ve

projeleri araĢtırma stratejilerine göre yönlendirmek

H5.2- Yayın sayısı ve kalitesini artırmak

H5.3- AraĢtırmada yerel, ulusal ve uluslararası iĢbirliklerini artırmak

H6.1- Performans değerlendirme sistemine geçilmesi

H6.2- Ulusal ve uluslararası hareketliliği artırmak

H6.3- Atanma ve Yükseltilme Kriterlerinin Tespiti

H7.1- Norm Kadro uygulamasına geçilmesi

H7.2- Kalite Yönetim Sistemlerinin Kurulması

H7.3- Kurum Kültürünün GeliĢtirilmesi

H7.4- Ġç Denetim Biriminin Yapılandırılması

H7.5- Yönetime Katılımın Sağlanması

H8.1- Öz kaynaklarının artırılması

H8.2- DıĢ kaynakların artırılması

H8.3- Üniversitenin önceliklerine ve birimlerin performanslarına göre üniversite fonlarından yararlanmanın

sağlanması

H9.1- Bina ve laboratuvarların geliĢtirilmesi

H9.2- BiliĢim alt yapısının iyileĢtirilmesi

H9.3- Engellilere yönelik alt yapının geliĢtirilmesi

H10.1- Barınma imkânlarının geliĢtirilmesi

H10.2- UlaĢımın geliĢtirilmesi

H10.3- Çevre düzeni ve rekreasyon alanlarının geliĢtirilmesi

H10.4- Kafeterya ve yemekhane hizmetlerinin geliĢtirilmesi

H10.5- Spor alanlarının geliĢtirilmesi

H10.6- Kültürel alanların geliĢtirilmesi

H11.1- Kariyer Planlama Merkezi‟nin etkinliğinin artırılması

H11.2- Mezunlar ile yapılan ortak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması

A12- Kamu ve Özel KuruluĢlar Ġle ĠletiĢim ve ĠĢbirliğinin Arttırılması H 12.1-Kamu ve özel kuruluĢlar ile ortak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması

A13- Kent Halkı Ġle ĠletiĢim ve ĠĢbirliğinin Arttırılması H13.1- Kent halkına yönelik sağlık ve eğitim hizmetlerinin geliĢtirilmesi

H14.1- Uluslararası ĠliĢkiler Koordinatörlüğü‟nün kurulması ve Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi‟nin iĢler hale getirilmesi

H14.2- Birimlerde etkin yapının kurulması

H15.1- DeğiĢim faaliyetlerinin teĢvik edilmesi ve yaygınlaĢtırılması

H15.2- Uluslararası bilimsel ve sosyal faaliyetlerin artırılması

H15.3- Üniversitenin uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması

A16- Sosyal Faaliyetlere Yönelik Kurumsal Yapının Tesisi H16.1- Sanatsal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Merkezi Birimlerinin kurulması

H17.1- Öğrenci oryantasyon programlarının yapılması.

H17.2- Öğrenci topluluk faaliyetlerinin desteklenmesi

H17.3- Etkinliklerin uluslararası boyuta taĢınması

A1- Eğitim-öğretim alanının iyileĢtirilmesi H1.1- Eğitim-öğretim programlarının iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi

H2.1- Derslik ve laboratuarların iyileĢtirilmesi

H2.2- Üniversitenin biliĢim ağı, kütüphane ve dokümantasyon alt yapısının geliĢtirilmesi

A5- AraĢtırma Sayı ve Kalitesini Artırmak

A6- Ġnsan Kaynaklarını GeliĢtirmek

A7- KurumsallaĢmanın Sağlanması

A10- Sosyal ve Kültürel Alanların GeliĢtirilmesi

A2- Üniversitenin fiziksel altyapısının iyileĢtirilmesi ve paydaĢlarımız ile iliĢkilerin 

geliĢtirilmesi

A8- Finans Kaynaklarının GeliĢtirilmesi ve Dengeli Dağılımı

A9- Eğitim ve AraĢtırmaya Yönelik Alt Yapının GeliĢtirilmesi

A11- Mezunlar Ġle ĠletiĢim ve ĠĢbirliğinin Arttırılması

A14- Uluslararası ĠliĢkilere Yönelik Kurumsal Yapının OluĢturulması

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ

A15- UluslararasılaĢma

A17- Sanatsal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin Yürütülmesi

2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Evrensel bilgi idealine sahip öğrenciler 

yetiĢtirerek; öncelikli olarak tarım, sanayi ve 

sağlık alanlarında yerel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde bilgi üreten, paylaĢan, 

uygulamaya sokan ve uluslararasılaĢma 

hedefi ile hareket eden bir üniversite 

olmaktır.

Vizyon:

KurumsallaĢan yapısı ile giriĢimci, özgüven 

sahibi öğrenciler yetiĢtiren, katılımcılığı, 

sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü 

amaçlayan bir üniversite

20013-2017 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Evrensel değerler ıĢığında bilgi, birikim ve 

becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, 

kültürel ve sportif geliĢmelere katkı 

sağlayarak, etik değerlere duyarlı, 

paylaĢımcı, araĢtırmacı ve mesleki açıdan 

yetkin bireyler yetiĢtirmek.  

Vizyon:

Eğitim, öğretim ve araĢtırma kalitesi ile 

tanınmıĢ, yerel ve ulusal sorunları çözmeye 

yönelik sanayi ve toplumun iĢbirliği ile 

çalıĢmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, 

toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiĢ 

sürekli geliĢen bir üniversite olmak.

Sayfa 52 / 125
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H2.3- Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inĢa edilmesi ve yerleĢkenin oluĢturulması

H2.4- Üniversite-öğrenci iliĢkisinin güçlendirilmesi

H2.5- Kamu kurumları, medya ve sivil toplum kuruluĢları ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi

H2.6- Üniversite ile sanayi iĢbirliğini ileriye taĢıyarak bölge sanayisinin geliĢtirilmesi ve kalifiye eleman temininin

sağlanması

A3- Ġnsan kaynaklarının iyileĢtirilmesi H3.1- Nitelikli akademik ve idari personel yetiĢtirilmesi

H4.1- Üniversitenin araĢtırma-geliĢtirme faaliyetlerinin artırılması

H4.2- Yayınların artırılması

H4.3- AraĢtırma sonuçlarının ekonomiye kazandırılması

H5.1- Döner sermaye iĢletmesinin faaliyete geçirilmesi ve gelirlerinin artırılması

H5.2- Üniversitemiz paydaĢlarından sağlanan desteklerin artırılması

H1.1- Her yıl eğitim-öğretiminin yürütüldüğü fiziki alanların %15 oranında iyileĢtirilmesi.

H1.2- Her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki alanların %15 oranında geniĢletilmesi.

H1.3- 2017 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası ihtiyaca yanıt verecek biçimde

düzenlenmesi/güncellenmesi.

H1.4- 2017 yılı sonuna kadar uygulamalı eğitim-öğretim bölgesel ihtiyaçlara göre arttırılması.

H1.5- Her yıl nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etme oranlarını %5 arttırmak.

H1.6- Her yıl akademik ve idari personelin nicelik ve niteliğinin %10 arttırılması.

H1.7- Her yıl bilgi teknolojileri ile iletiĢim altyapı kapasitesinin %20 arttırılması.

H1.8- 2015 yılına kadar uzaktan eğitim altyapı çalıĢmaları tamamlanarak öğrenci alımına baĢlanılması.

A2- AraĢtırma-GeliĢtirme Faaliyetlerini Arttırmak. H2.1- Her yıl ulusal ve uluslararası proje sayısının %20 oranında arttırılması.

A3- Bölge Kalkınmasına Katkı Sağlamak. H3.1- Her yıl yaĢam boyu eğitim faaliyetleri sayılarının %10 arttırılması.

20013-2017 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Kendi değerlerinden aldığı güç ve sürekli 

geliĢim, yenilenme arayıĢı ile geleceğe 

odaklanmıĢ bireyler yetiĢtirerek bölgesine ve 

ülkesine katkı sağlamak.

Vizyon:

Ġlimiz, bölgemiz ve uluslararası öncelikler 

dikkate alınarak bilgi toplumunun 

oluĢmasına katkı sağlayan bir dünya 

üniversitesi olmak.

A1- Eğitim-Öğretim Kalitesini GeliĢtirmek.

A2- Üniversitenin fiziksel altyapısının iyileĢtirilmesi ve paydaĢlarımız ile iliĢkilerin 

geliĢtirilmesi

SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ

20013-2017 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Evrensel değerler ıĢığında bilgi, birikim ve 

becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, 

kültürel ve sportif geliĢmelere katkı 

sağlayarak, etik değerlere duyarlı, 

paylaĢımcı, araĢtırmacı ve mesleki açıdan 

yetkin bireyler yetiĢtirmek.  

Vizyon:

Eğitim, öğretim ve araĢtırma kalitesi ile 

tanınmıĢ, yerel ve ulusal sorunları çözmeye 

yönelik sanayi ve toplumun iĢbirliği ile 

çalıĢmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, 

toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiĢ 

sürekli geliĢen bir üniversite olmak.

A5- Finansal kaynakların geliĢtirilmesi

A4- Bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin artırılması
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A4- Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Tanınırlığı Arttırmak. H4.1- Ulusal ve uluslararası toplantı düzenlemek, tanıtım ve fuarlara katılmak suretiyle “Tercih Edilen Üniversite”

niteliğinin geliĢtirilmesi.

H1.1- 2012 itibariyle üniversitenin akademik ve idari tüm birimlerinin iĢ akıĢ süreçlerini tanımlamak

H1.2- Atama ve yükselme kriterlerinde standartları iyileĢtirmek ve tüm akademik birimlerde insan gücü planlama

dokümanlarını hazırlamak

H1.3- Üniversitedeki ilgili kurulları tümünde öğrenci temsilcilerinin tamamının aktif Ģekilde katılımı sağlamak

H1.4- Stratejik plan döneminin ilk 1 yılı içinde personel motivasyonunu artırmaya yönelik ödül sistemini

geliĢtirmek

H2.1- Stratejik plan dönemi sonuna kadar inĢasına devam edilen birimleri faaliyete geçirmek

H2.2- Yapılması planlanan birimlerin inĢasına baĢlamak

H2.3- Kurumlar arası iĢbirliği ile ortak alt yapı çalıĢmaları yapmak

H3.1- 5 yıl içinde derslerin %25‟ini interaktif ortamda paylaĢıma açmak

H3.2- BeĢ yıl içinde derslerin en az %5‟ini, kiĢisel bilgisayarlarda veya internette kullanabilen oyun, animasyon

veya simülasyon formatlarına dönüĢtürmek ve SDÜ sanal kampüsünü kurmak

H3.3- Stratejik plan dönemi sonuna kadar uygulama içerikli derslerin teori-pratik uyumunu geliĢtirmek

H3.4- Dersleri veren ve bir derste görevlendirilebilen öğretim üyesi sayısını artırmak

H3.5- Öğretim elemanlarının ders anlatım tekniklerini geliĢtirmek ve yeni tekniklerin kullanımı teĢvik etmek

H4.1- 2011-2012 Eğitin-Öğretim döneminden itibaren öğrencilerin kendilerininki dıĢındaki fakültelerden yılda en

az bir ders seçmelerine olanak sağlamak

H4.2- Öğrencilerin bilimsel aktivitelerini artırmaya yönelik çalıĢmalar yapmak

H4.3- Ulusal bazda üniversiteler arası ders alımlarının yaygınlaĢtırılmasını desteklemek

H4.4- Öğrencilerin bireysel geliĢimine katkı sağlamak

H4.5- Öğrencilerin birbirine, öğretim elemanlarına ve yönetime eriĢim alanlarını geliĢtirmek

H5.1- Akademik ve idari personelin birden fazla yabancı dil bilmesini özendirmek

H5.2- Öğretim elemanlarının akademik anlamda kendilerini geliĢtirmeleri için zaman yaratmak

H5.3- Yeni stratejik plan döneminde bir öndeki stratejik plan dönemine göre öğretim üyelerinin yurtdıĢı

hareketlerini %25 artırmak

H6.1- 2014 yılı sonuna kadar “Yönetim Bilgi Sistemi” oluĢturmak

H6.2- Stratejik plan dönemi sonuna kadar mevcut evrak takip sistemini geliĢtirerek online evrak gönderimi ve e-

imza amacıyla kullanımını sağlamak

H6.3- Stratejik plan dönemi sonuna kadar akademik ve idari personel için e- Mesai sistemini uygulamaya

geçirmek

H6.4- Üniversitedeki elektronik sistemleri ve veri tabanlarını birbirine bağlayacak bir koordinasyon yazılımı

oluĢturmak

H7.1- Birimleri bir araya getirecek organizasyonlar oluĢturarak aradaki iletiĢimi güçlendirmek

H7.2- Stratejik plan dönemi içerisinde AraĢtırma-GeliĢtirmeye (Ar-Ge) yönelik proje sayısını bir önceki stratejik

plan dönemine göre %25 oranında artırmak

H7.3- Stratejik plan dönemi içerisinde Üniversiteye ait patent sayısını iki katına çıkarmak

H7.4- Üniversitedeki gerçekleĢtirilen bilimsel çalıĢmaların kalitesini artırmak ve sürekli kılmak

H7.5- BağıĢ ve sponsorluk sistemleriyle üniversitenin olanaklarını artırmak

H7.6- 2012 yılına kadar donanım katalogu veri tabanı içeriğini güncel tutarak makine-teçhizat kullanımı tüm

üniversiteye açmak amacıyla omurgaya bağlı bir yazılım programlamak

H8.1- YurtdıĢında üniversite tanıtım organizasyonlarına katılım oranını %50 oranında artırmak

H8.2- SDÜ adına kiĢisel ya da tüzel olarak katkı sağlanan veya gerçekleĢtirilen uluslararası kongre, sempozyum

gibi etkinliklerin sayısını %15 oranında artırmak

A1- Verimliliğe yönelik, Ģeffaf ve tarafsız bir yönetim anlayıĢı geliĢtirmek2011 - 2015 STRATEJĠK PLAN

Misyon : 

Küresel, ulusal ve yerel düzeylerde eğitim, 

öğretim sunmayı, bilimsel araĢtırma, yayın 

ve danıĢmanlık faaliyetlerini yürütmeyi , 

yaptığı araĢtırma ve projelerle ulusal ve 

uluslararası düzeyde bilim, sanat ve 

teknoloji üreterek ulusunun ve tüm 

insanlığın faydasını gözetmeyi görev 

edinmiĢtir. 

Vizyon:

Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde  

bilimsel platformlarda tercih edilen, 

paydaĢları ile etkileĢimi sürekli olan, çok 

dilli ve çok kültürlü; özdeğerlerini yansıtan; 

inovatif, özgüvenli, tüm dünyaya hitabeden, 

insan kaynağı yetiĢtiren, ulusunun ve tüm 

insanlığın faydasını gözeten, politika 

tasarımcısı bir dünya üniversitesi olmayı 

hedeflemektedir.

A8- Üniversitenin uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak

A7- AraĢtırma kapasitesinin geliĢtirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla 

üniversitede geliĢtirilen projelerin; bilimin, toplumun ve piyasanın ihtiyaçlarını 

kapsayacak Ģekilde düzenlenmesini sağlamak,

A6- Üniversiteye ait karar almayı destekleyen tüm bilgilerin elektronik ortama 

taĢınmasını ve iĢlemlerin bu ortamdan yapılmasını sağlamak

A5- SDÜ akademik ve idari personelinin uluslararası standartlarda kabul edilebilir 

düzeyde hizmet vermesini sağlamak

A4- Öğrencilere sunulan olanaklar ile öğrencilerin yeterliliklerini geliĢtirmek ve 

güncelliklerini korumak

A3- Derslerin verimliliğini, kalitesini ve geleceğe yönelik uygulanabilirliğini artırmak 

için anlatım yöntemlerini güncel teknolojiler eĢliğinde geliĢtirmek

A2- Alt yapı eksikliklerini tamamlamak

20013-2017 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Kendi değerlerinden aldığı güç ve sürekli 

geliĢim, yenilenme arayıĢı ile geleceğe 

odaklanmıĢ bireyler yetiĢtirerek bölgesine ve 

ülkesine katkı sağlamak.

Vizyon:

Ġlimiz, bölgemiz ve uluslararası öncelikler 

dikkate alınarak bilgi toplumunun 

oluĢmasına katkı sağlayan bir dünya 

üniversitesi olmak.

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ

Sayfa 54 / 125
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H8.3- Uluslararası yükseköğretim organizasyonları ile sürekli bağlantılı olmak

H8.4- Partner üniversite sayısını ve partner üniversitelerle iĢbirliği yoğunluğunu %50 oranında artırmak

H8.5- Ġnternet tabanlı uluslar arası derecelendirme kuruluĢları sıralamasında ilk 500‟e girmek

H9.1- Üniversitenin imajını yönetmek

H9.2- Öğretim elemanlarının 2011-2015 döneminde uluslararası faaliyetlerini bir önceki plan dönemine göre %25

oranında artırmak

H9.3- Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değiĢim programlarındaki hareketliliğini %50 oranında artırmak

H10.1- Üniversitenin yurtdıĢı birimlerinin kurulum faaliyetlerine baĢlamak

H10.2- 2013 yılı sonuna kadar Üniversitenin e-öğrenme ve uzaktan eğitim faaliyetlerini %10 oranında artırmak ve

yaygınlaĢtırmak

H10.3- Üniversitenin yayılımına paralel tematik bilimsel araĢtırmaları desteklemek

H1.1- 2017 sonuna kadar en az 5 Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Devlet Konservatuarı ile en az 10 yeni

birim/bölüm/program açmak

H1.2- 2017 yılına kadar çağdaĢ eğitim yöntemlerini kullanarak ve öğrenci merkezli eğitim modelini esas alarak

öğrenci sayısını en az % 400 oranında artırmak

H1.3- Üniversitede var olan ve yeni kurulan birimler için insan kaynaklarını planlamak ve temin etmek

H1.4- Lisansüstü programları arttırmak

H2.1- Fakültedeki eğitim, ölçümleme ve toplam kalite uygulamalarının Avrupa üniversiteleri arasında kabul edilen

bir akreditasyon sistemine uygun hale getirmek

H2.2- 2017 yılı sonuna kadar Erasmus ve Farabi programlarıyla anlaĢma yapılan üniversite sayılarını her yıl %20

oranında arttırmak ve yaygınlaĢtırmak

H2.3- 2017 yılına kadar lisans ve lisansüstü öğrenim veren birimlerin en az % 20‟sinde hazırlık sınıfı açmak

H2.4- Eğitime iliĢkin donanımların niteliğini yükselterek, teknik araç ve gereç eksikliklerini 2017 yılına kadar

tamamlamak

H2.5- Lisansüstü eğitime uluslararası nitelik kazandırmak

2011 - 2015 STRATEJĠK PLAN

Misyon : 

Küresel, ulusal ve yerel düzeylerde eğitim, 

öğretim sunmayı, bilimsel araĢtırma, yayın 

ve danıĢmanlık faaliyetlerini yürütmeyi , 

yaptığı araĢtırma ve projelerle ulusal ve 

uluslararası düzeyde bilim, sanat ve 

teknoloji üreterek ulusunun ve tüm 

insanlığın faydasını gözetmeyi görev 

edinmiĢtir. 

Vizyon:

Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde  

bilimsel platformlarda tercih edilen, 

paydaĢları ile etkileĢimi sürekli olan, çok 

dilli ve çok kültürlü; özdeğerlerini yansıtan; 

inovatif, özgüvenli, tüm dünyaya hitabeden, 

insan kaynağı yetiĢtiren, ulusunun ve tüm 

insanlığın faydasını gözeten, politika 

tasarımcısı bir dünya üniversitesi olmayı 

hedeflemektedir.

 2013 - 2017 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

Evrensel bakıĢ açısıyla bilgi ve teknoloji 

üretmek; ürettiği bilgi ve teknolojiyi 

bölgenin ve ülkenin kalkınması yararına 

kullanmak; ulusal ve uluslararası iĢbirliği ve 

dayanıĢma anlayıĢıyla toplumun yaĢam 

kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim ve 

araĢtırma faaliyetlerine öncülük etmek; 

ülkenin ihtiyaç duyduğu araĢtırmacı, 

paylaĢımcı, sorgulayıcı, çözümleyici, 

giriĢimci, geliĢtirmeci, yaĢam boyu 

öğrenmeyi hedef edinmiĢ, kültürel ve estetik 

değerlere sahip bireyler yetiĢtirmektir.

Vizyon:

Ulusal ve bölgesel sorunların çözümüne 

odaklı, yenilikçi, kalite anlayıĢını 

benimsemiĢ saygın bir üniversite olmaktır.

A1- Daha fazla kitleye eğitim-öğretim olanağı sağlamak için bölgesel ihtiyaçları da göz 

önünde bulundurarak yükseköğretimi yaygınlaĢtırmak.

A2- Eğitim-Öğretimin kalitesini sürekli iyileĢtirmek.

A10- Farklı coğrafyalara eriĢen bir üniversite yaratmak

A9- Üniversiteyi ve mezunlarını daha fazla tercih edilebilir hale getirmek

A8- Üniversitenin uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak
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H2.6- Meslek yüksekokulları mezunlarının eğitim aldığı bölümle ilgili alanına yönelik mesleki yeterlilik

kalitelerini yükseltmek

H3.1- Plan dönemi içinde uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayınların sayısını her yıl için %10

arttırmak

H3.2- Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)‟nün faaliyetlerinin geliĢtirilmesi ile diğer ulusal ve

uluslararası proje (AB, TÜBĠTAK, KALKINMA BAKANLIĞI, SANTEZ, UNICEF vb.) sayısının plan dönemi

sonuna kadar en az beĢ katına çıkartmak

H3.3- Üniversitemiz tarafından düzenlenen bilimsel toplantıların sayısının plan dönemi sonuna kadar en az üç

katına çıkartmak

H4.1- Diğer kamu kuruluĢlarına ve topluma yönelik hizmet vermek

H4.2- Yeni araĢtırma ve uygulama merkezleri kurmak, üniversite ve toplum yararına hizmet sunmasını sağlamak

H4.3- Ġdari personelin hizmet kalitesini artırmak

H4.4- Basın yayın araçlarını daha etkin hale getirmek

H4.5- 2017 yılına kadar sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını %50 artırmak

H4.6- Öğrenci topluluk ve kulüp sayılarını artırmak

A5- Ġlin ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak. H5.1- Bölgede öne çıkan sektörlere iliĢkin envanter çalıĢmalarını yapmak

H1.1- Öğretim üyelerinin her yıl %10‟unun ulusal/uluslar arası bilimsel çalıĢma ve organizasyonlara katılımını

sağlamak.

H1.2- 2012 yılına kadar öğretim üyelerinin yetkinliklerinin artırılması

H1.3- 2012 yılına kadar Eğitim programlarının ders içeriklerinin güncellenmesi

H1.4- 2013 yılına kadar nanobiyoteknoloji alanında altyapı ve insan kaynaklarına sahip olmak

H2.1- 2012 yılına kadar Sivil Havacılık Yüksek Okulunun (SHYO) açılması

H2.2- 2013 yılına kadar Denizcilik araçları imalat ve bakım sektöründe yüksek katma değer üreten istihdam

oluĢumunun desteklenmesi için Denizcilik ve Gemi Yapımı Yüksek Okulu‟nun (DEGYO) kurulması

H2.3- Hukuk F.‟nin 2010-2011 yılına kadar eğitime baĢlamasının sağlanması

H2.4- 2012 yılına kadar YÖK‟e kurulma baĢvurusu yapılmıĢ olan Güzel Sanatlar F., Mimarlık F. ve ĠletiĢim F.

iliĢkin yasal prosedürünün takip edilerek kurulmalarının sağlanması

H2.5- 2013 yılına kadar Su Ürünleri F., Havacılık, Uzay ve Doğa Bilimleri F., Eczacılık F., Sağlık Bilimleri F.,

Alaçam Posta Dağıtıcılığı ve Lojistik MYO, Ladik MYO, Kalp Damar Enst., Onkoloji Enst., Enformatik Enst. ve

Eğitim Bilimleri Enst.nün kurulmalarının sağlanması

H2.6- 2010 yılına kadar Ladik MYO, Alaçam Posta Dağıtıcılığı ve Lojistik MYO‟nun eğitime baĢlamasının

sağlanması

H3.1- 2010 yılından itibaren etkin bir idari yapının kurulması ve uygulamaya geçilmesi amacıyla KOSE‟nin

etkinliğinin ve iĢlevselliğinin arttırılması (Ġç Kontrol Ortamı Standartları)

H3.2- 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Mükemmellik Modeline (EFQM) göre özdeğerlendirme yapılması

H3.3- 2012 yılında dıĢ değerlendirme (AKREDĠTASYON) baĢvurusu yapılması

H4.1- 2012 yılına kadar Avrupa Üniversiteler Birliğince tanımlanan kısaca Bologna süreci olarak bilinen

“Üniversite Reformu”nu gerçekleĢtirmek

H4.2- 2013 yılına kadar ÖSS‟de üniversitemize yerleĢen öğrencilerin yüzdelik diliminin her yıl %1 oranında

artması ve ilk tercihle kazanılma oranımızı % 10‟a yükseltmek

H4.3- 2013 yılına kadar mezunların %20‟si ile iletiĢim ve iĢbirliğinin sağlamak

H4.4- 2010 yılına kadar üniversiteye yeni bir görsel kimlik kazandırmak

A4- Ulusal ve uluslararası olanda üniversitenin tanınırlılığı ve tercih edilirliliğini 

arttırmak

A3- Kurumsal kapasiteyi ve insan kaynaklarını etkin kullanmak amacıyla yeniden 

yapılanarak Ģeffaf, katılımcı, ölçülebilir, akademik ve evrensel etik değerlerden ödün 

vermeyen bir yönetim anlayıĢı oluĢturmak

A2- Üniversitenin yatay geniĢleme ve dikey büyümesini sağlamak

A1- Önlisans, Lisans ve Lisansüstü eğitimin ve öğretimin etkinliğini arttırmak. 2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

Bölgenin ekonomik ve kültürel 

kalkınmasına katkı sağlamak, sorgulayan ve 

çözümleyen gençlik yetiĢtirmek amacıyla 

geliĢen teknolojileri kullanarak evrensel etik 

değerlere bağlı, öncü, yenilikçi ve kalite 

anlayıĢıyla paydaĢlarına bilim, eğitim ve 

sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyon:

Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve 

öğretimde niteliğin, hizmette paydaĢ 

memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir 

üniversite olmaktır.

 2013 - 2017 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

Evrensel bakıĢ açısıyla bilgi ve teknoloji 

üretmek; ürettiği bilgi ve teknolojiyi 

bölgenin ve ülkenin kalkınması yararına 

kullanmak; ulusal ve uluslararası iĢbirliği ve 

dayanıĢma anlayıĢıyla toplumun yaĢam 

kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim ve 

araĢtırma faaliyetlerine öncülük etmek; 

ülkenin ihtiyaç duyduğu araĢtırmacı, 

paylaĢımcı, sorgulayıcı, çözümleyici, 

giriĢimci, geliĢtirmeci, yaĢam boyu 

öğrenmeyi hedef edinmiĢ, kültürel ve estetik 

değerlere sahip bireyler yetiĢtirmektir.

Vizyon:

Ulusal ve bölgesel sorunların çözümüne 

odaklı, yenilikçi, kalite anlayıĢını 

benimsemiĢ saygın bir üniversite olmaktır.

A2- Eğitim-Öğretimin kalitesini sürekli iyileĢtirmek.

A3- AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerini daha da arttırmak.

A4- Kurum kimliğini dıĢ paydaĢlarla, kurum kültürünü iç paydaĢlarla artıracak Ģekilde 

geliĢtirmek.
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A5- Mevcut fiziki yapının iyileĢtirilmesi H5.1- 2013 yılı sonuna kadar mevcut fiziki yapının daha iĢlevsel hale getirilmesi, yarım kalan inĢaat ve

yatırımların tamamlanması

H6.1- 2013 yılına kadar OMÜ destekli projelerin sayısının ve yayına dönüĢme oranının her yıl %10 arttırılması

H6.2- DıĢ destekli proje sayısının her yıl % 10 arttırılması

H6.3- Uygulamaya ve ürüne yönelik araĢtırmaların sayısını artırmak

H6.4- 2013 yılına kadar kamu ve özel kuruluĢlara danıĢmanlık hizmeti vermek

H7.1- 2013 yılına kadar bir Kalp Damar Merkezi kurulması

H7.2- 2013 yılına kadar Karadeniz Bölgesi Onkoloji Merkezi kurulması

H7.3- 2013 yılına kadar Ondokuz Mayıs Uluslararası YaĢlı ve Nörolojik Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Kurulması

H7.4- 2011 yılına kadar Acil Hasta Nakil Merkezi (Hava ve Kara Ambulans Sistemi) Kurulması

H7.5- 2012 yılına kadar Sağlık Hizmetlerinin Uluslar Arası Akreditasyonunu sağlamak

H7.6- 2013 yılına kadar bir Doku ve Organ Nakli Merkezi kurulması.

H8.1- 2012 yılına kadar Ziraat Fakültesine AraĢtırma ve Uygulama Merkezi kazandırılması

H8.2- 2013 yılına kadar Veteriner F.‟nin kendi binası, hastanesi ve araĢtırma uygulama çiftliğinin sağlanması

H1.1- Önlisans programlarına yerleĢecek (sınavlı veya sınavsız geçiĢle) öğrencilerin niteliğini artırmak

H1.2- Lisans programlarına yerleĢecek öğrencilerin niteliğini artırma

H1.3- Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliğini artırmak

H1.4- Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliğini artırmak

H1.5- Akademik kadrolarının nitelikleri yüksek adaylar tarafından tercih edilmesini sağlamak

H1.6- Üniversitemizin idari personel kadrolarının nitelikleri yüksek adaylar tarafından tercih edilmesini sağlamak

H1.7- Mali kaynaklarının yeterliliğini artırmak

H1.8- SAÜ bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, internet, iletiĢim, kitap, yayın, vb) yeterliliğini artırmak

H1.9- 2013 yılına kadar SAÜ ĠĢ teknolojilerinin yeterliliğini zenginleĢtirmek

H1.10- SAÜ fiziksel olanaklarının yeterliliğini arttırmak

H1.11- SAÜ‟ye temin edilen hizmetlerin yeterliliğini artırmak

H1.12- Sanayi ile iliĢkilerin yeterliliğini artırmak

2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, 

araĢtırmacı, katılımcı, paylaĢımcı, özgün ve 

estetik değerlere sahip, çağdaĢ bir öğretim 

ve bilimsel kültürü oluĢturmak ve meslekî 

açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı 

bireyler yetiĢtirmektir. 

Vizyon:

Bu misyonu gerçekleĢtirmek için Sakarya 

Üniversitesinin belirlediği vizyonu;.

 

• Eğitim, öğretim ve araĢtırma kalitesi ile 

Türkiye ve dünyada tercih edilen;.

 

• Takım çalıĢmasını teĢvik eden, katılımcı 

ve paylaĢımcı bir yönetime sahip;.

 

• Ġlimiz ve bölgemiz baĢta olmak üzere 

ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik 

çalıĢmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum 

iĢbirliğini sağlamada öncü;.

 

• Internet üzerinden yürütülen önlisans, 

lisans ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir 

Ģekilde yürüten ve servis sağlayan;.

 

• Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak 

çağdaĢ, kalıcı ve özgün eserler ortaya 

koyan;.

 

• Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite 

yönetimi ilkelerini benimsemiĢ, sürekli 

geliĢen;.

 

bir üniversite olmaktır.

A1- Öğrenci ve çalıĢanlarının nitelikleri, paydaĢları ile iliĢkileri, olanakları ve 

kaynakları ile yeterli ve etkin olmak.

A8- Sağlık dıĢı hizmet üreten birimlerin etkinliğinin arttırılması

A7- Sağlık hizmetlerinde sürekli artan ihtiyaçları karĢılayacak merkezi kurmak

A6- Bilime ve insanlığa katkı sağlayan, buluĢa ve patente yönelik projeler 

gerçekleĢtirmek ve rehberlik danıĢmanlık yapmak.

 2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

Bölgenin ekonomik ve kültürel 

kalkınmasına katkı sağlamak, sorgulayan ve 

çözümleyen gençlik yetiĢtirmek amacıyla 

geliĢen teknolojileri kullanarak evrensel etik 

değerlere bağlı, öncü, yenilikçi ve kalite 

anlayıĢıyla paydaĢlarına bilim, eğitim ve 

sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyon:

Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve 

öğretimde niteliğin, hizmette paydaĢ 

memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir 

üniversite olmaktır.
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H1.13- Toplum ile iliĢkileri artırmak

H1.14- Kamu kurum ve kuruluĢları ile iliĢkilerin yeterliliğini artırmak

H1.15- Mezunlar ile iliĢkileri geliĢtirmek

H1.16- ÇalıĢanlar ile ilgili iliĢkilerin yeterliliğini artırmak

H1.17- Öğrenciler ile iliĢkilerin yeterliliğini artırmak

H1.18- Yükseköğretim alanında ulusal iliĢkilerin yeterliliğini artırmak

H1.19- Yükseköğretim alanında uluslararası iliĢkilerin yeterliliğini artırmak

H2.1- Öğrenci sayılarını (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) kaynaklarıyla

orantılı ve uyumlu sayıda tutmak

H2.2- Eğitim, araĢtırma ve diğer alanlarda öğretim elemanı sayılarının (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim

Görevlisi, Okutman, AraĢtırma Görevlisi, Uzman vb.) yeterliliğini sağlamak

H2.3- Ġdari ve teknik personel sayılarını destek hizmetlerini sağlıklı yürütebilecek düzeyde tutmak

H2.4- ÇalıĢanların yaĢ ortalamaları dağılımlarını uygun düzeyde tutmak

H2.5- ÇalıĢanların kadın-erkek personel dağılımını eĢit hale getirmek

H2.6- ÇalıĢanların kıdem ortalamalarını uygun düzeyde tutmak

H2.7- 2013 yılına kadar Akademik personelin ortalama unvan düzeyini ideal düzeye getirmek

H2.8- Ġdari personelin eğitim düzeyini artırmak

H2.9- Akademik birimlerin (Enstitü, fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) ve bu birimlerdeki programların

sayılarının yeterliliğini sağlamak

H2.10- 2013 yılına kadar Üniversitemiz Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanlarını belirlemek ve yeterliliğini

sağlamak

H2.11- Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısının (metre kare) yeterliliğini sağlamak

H3.1- Programları çevre, ulusal, uluslararası yeterlikler çerçevesi kapsamında hazırlanan yeterlik çerçevesi

esaslarına uygun hale getirmek

H3.2- Programların eğitim hedeflerinin yeterliliğini belirlemek ve geliĢtirmek

H3.3- Bölümlerin / Anabilim dallarının / Programların kapsamını ve niteliklerini (ders çeĢitliliği, ders yükleri ve

uyumluluğu) belirlemek ve artırmak

H3.4- Programların anlaĢılabilirliğini ve hedeflerinin açıklığını sağlamak

H3.5- Programların çıktılarını (programın kazandırması beklenen nitelikler) belirlemek

H3.6- Programların bütünlüğünü ve devamlılığını sağlamak

H3.7- Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliğini sağlamak

H3.8- Öğrencilere sunulan rehberlik/danıĢmanlık hizmetlerinin yeterliliğini sağlamak

H3.9- Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliğini sağlamak

H3.10- Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliğini sağlamak

H3.11- Yeni öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliğini sağlamak

H3.12- Programların diğer programlarla iliĢkilerinin tanımlanması ve geliĢtirilmesi

H3.13- Programları ulusal ve uluslararası programlarla uyumlu hale getirmek

H3.14- Programlarda kiĢisel geliĢime (eğitim, sosyal kültür vb.) destek olacak Ģekilde iyileĢtirmeler yapmak

H3.15- Eğitim Öğretim sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesini sağlamak

H4.1- Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliğini (yabancı dil, IT ve

bilgisayar donanımı vb.) sağlamak

H4.2- Uzaktan eğitimin etkinliği artırmak

H4.3- Uzaktan Eğitime baĢlangıç yapan diğer kurum ve kuruluĢlara danıĢmanlık desteği vermek

H4.4- Uzaktan Eğitimde verilen derslerin senkron eğitime geçiĢini yapmak

H5.1- AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının çevreye, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak;

H5.2- AraĢtırma ve geliĢtirme imkân ve kaynaklarını artırmak;

H5.3- AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarını artırmak;

H5.4- AraĢtırma ve geliĢtirme önceliklerini belirlemek

2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, 

araĢtırmacı, katılımcı, paylaĢımcı, özgün ve 

estetik değerlere sahip, çağdaĢ bir öğretim 

ve bilimsel kültürü oluĢturmak ve meslekî 

açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı 

bireyler yetiĢtirmektir. 

Vizyon:

Bu misyonu gerçekleĢtirmek için Sakarya 

Üniversitesinin belirlediği vizyonu;.

 

• Eğitim, öğretim ve araĢtırma kalitesi ile 

Türkiye ve dünyada tercih edilen;.

 

• Takım çalıĢmasını teĢvik eden, katılımcı 

ve paylaĢımcı bir yönetime sahip;.

 

• Ġlimiz ve bölgemiz baĢta olmak üzere 

ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik 

çalıĢmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum 

iĢbirliğini sağlamada öncü;.

 

• Internet üzerinden yürütülen önlisans, 

lisans ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir 

Ģekilde yürüten ve servis sağlayan;.

 

• Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak 

çağdaĢ, kalıcı ve özgün eserler ortaya 

koyan;.

 

• Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite 

yönetimi ilkelerini benimsemiĢ, sürekli 

geliĢen;.

 

bir üniversite olmaktır.

A1- Öğrenci ve çalıĢanlarının nitelikleri, paydaĢları ile iliĢkileri, olanakları ve 

kaynakları ile yeterli ve etkin olmak.

A2- Öğrenci ve çalıĢan sayısı, dağılımları ve hizmet alanları ile yeterli, etkin ve 

yönetilebilir bir üniversite olmak.

A3- Eğitim-Öğretim kalitesi ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilebilirliği artan 

bir üniversite olmak.

A4- Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde biliĢim teknolojilerini etkin bir Ģekilde kullanan, 

Ġnternet destekli öğretimi sürekli geliĢtiren ve bu alanda öncü rolünü sürdüren bir 

üniversite olmak.

A5- AraĢtırma ve GeliĢtirme faaliyetlerinin kalitesi ile evrensel nitelikte bilginin 

üretildiği, yayıldığı ve paylaĢıldığı bir üniversite olmak.
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H5.5- AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının bütünlüğünü ve devamlılığını sağlamak

H5.6- AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının, yeterliliğini geliĢtirmek

H5.7- Uluslararası araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarını artırmak

H5.8- AraĢtırmayı özendiren ve destekleyen araçları artırmak

H5.9- AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerini önceliklere uygun hale getirmek

H5.10- AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının hedeflerine ulaĢmasını sağlamak

H5.11- AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki iliĢkileri geliĢtirmek

H5.12- AraĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının duyurulması ve paylaĢılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaları

geliĢtirmek

H5.13- AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının oluĢturulmasında ve yürütülmesinde paydaĢlarla (endüstri, kamu

kurum ve kuruluĢlar, sivil toplum kuruluĢları vb.) kurulan yapısal iliĢkileri geliĢtirmek

H5.14- AraĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının topluma faydalı olmasını sağlamak

H5.15- AraĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının kuruma / birime faydalı (ekonomik, sosyal vb.) olmasını sağlamak

H5.16- Uzaktan Eğitime yönelik ARGE çalıĢmalarının desteklenmesi

H6.1- Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal konferans, seminer, panel v.b.

faaliyetlerin sayısını artırmak.

H6.2- Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunlunu artırmak;

H6.3- Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarını artırmak;

H6.4- Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin etkinliğini artırmak;

H6.5- Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerini belirlemek

H6.6- Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesini sağlamak

H6.7- Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerini artırmak

H6.8- Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesini sağlamak

H6.9- Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaĢmasını sağlamak;

H6.10- Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki iliĢkiyi artırmak

H6.11- AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki iliĢkiyi artırmak;

H6.12- Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaĢılması ile ilgili araç, ortam ve

mekanizmalarını artırmak

H6.13- Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluĢturulmasında ve yürütülmesinde paydaĢlarla (endüstri, kamu

kurum ve kuruluĢlar, sivil toplum kuruluĢları vb.) yapısal iliĢkiler kurmak

H6.14- YaĢam Boyu Eğitim faaliyetlerini artırmak

H6.15- Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak

H6.16- Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydalı olmasını sağlamak

H6.17- Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma / birime faydalı (ekonomik, sosyal vb.) olmasını sağlamak

H6.18- Topluma yönelik uzaktan eğitimle yaĢam boyu eğitim sertifika programlarının geliĢtirilmesi

H7.1- Personel iĢleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini (akademik tayin, idari tayin, sicil, hizmet içi eğitim ve özlük

hakları) artırmak

H7.2- Ġdari (ihale, temizlik, ulaĢım vb.) iĢler ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini artırmak

H7.3- Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliğini artırmak

H7.4- Öğrencilerin akademik iĢleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini artırmak

H7.5- Kütüphane ve dokümantasyon iĢleri ilgili hizmetlerin yeterliliğini artırmak

H7.6- Yapı ve çevre iĢleri ve mekanik tesisatı ile ilgili hizmetlerini artırmak.

H7.7- Teknik destek iĢleri ile ilgili hizmetleri artırmak

H7.8- Bilgi iĢlem ve haberleĢme desteğinin yeterliliğini artırmak

H7.9- Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliğini artırmak

H7.10- Basın ve halkla ĠliĢkiler hizmetlerini artırmak

H7.11- Sağlık hizmetlerinin yeterliliğini artırmak

2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, 

araĢtırmacı, katılımcı, paylaĢımcı, özgün ve 

estetik değerlere sahip, çağdaĢ bir öğretim 

ve bilimsel kültürü oluĢturmak ve meslekî 

açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı 

bireyler yetiĢtirmektir. 

Vizyon:

Bu misyonu gerçekleĢtirmek için Sakarya 

Üniversitesinin belirlediği vizyonu;.

 

• Eğitim, öğretim ve araĢtırma kalitesi ile 

Türkiye ve dünyada tercih edilen;.

 

• Takım çalıĢmasını teĢvik eden, katılımcı 

ve paylaĢımcı bir yönetime sahip;.

 

• Ġlimiz ve bölgemiz baĢta olmak üzere 

ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik 

çalıĢmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum 

iĢbirliğini sağlamada öncü;.

 

• Internet üzerinden yürütülen önlisans, 

lisans ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir 

Ģekilde yürüten ve servis sağlayan;.

 

• Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak 

çağdaĢ, kalıcı ve özgün eserler ortaya 

koyan;.

 

• Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite 

yönetimi ilkelerini benimsemiĢ, sürekli 

geliĢen;.

 

bir üniversite olmaktır.

A5- AraĢtırma ve GeliĢtirme faaliyetlerinin kalitesi ile evrensel nitelikte bilginin 

üretildiği, yayıldığı ve paylaĢıldığı bir üniversite olmak.

A6- Bilginin yaygınlaĢtırılmasında ve toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik 

geliĢiminde etkin rol alan bir üniversite olmak.

A7- Üniversitenin stratejik amaçlarına ulaĢması için idari ve destek hizmetlerini etkin 

ve verimli olarak kullanmak.

Sayfa 59 / 125



MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

H7.12- Kültür ve sosyal hizmetlerin yeterliliğini artırmak

H7.13- Spor ile ilgili hizmetleri artırmak

H7.14- Burs olanak ve hizmetlerinin yeterliliği

H7.15- Yurtlarda kalan öğrenci sayılarını artırma

H7.16- Öğrenci bilim, kültür ve sanat toplulukları etkinliklerini artırmak

H7.17- Uluslararası ofis hizmetlerinin yeterliliğini artırmak

H7.18- Öğrenci kariyer planlama hizmetlerini artırmak

H7.19- Staj destek hizmetlerini artırmak

H7.20- Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetleri artırmak

H7.21- Üniversite adaylarına yönelik tanıtım çalıĢmalarını artırmak

H8.1- Organizasyonel yapının yeterliliğini sağlamak

H8.2- Görev ve sorumluluk tanımlarını açık bir Ģekilde tanımlanmasını sağlamak

H8.3- Görev yetkilerinin tanımlanmasını sağlamak

H8.4- Stratejilerin varlığı ve yeterliliğini sağlamak

H8.5- Karar verme mekanizmalarının yeterliliğini sağlamak

H8.6- ĠĢ süreçlerinin (akademik ve idari) yeterliliğini sağlamak

H8.7- Stratejik planlama ve izleme süreçlerini oluĢturmak

H8.8- Kalite geliĢtirme süreçlerini oluĢturmak

H8.9- Bilgi yönetimi süreçlerini oluĢturmak

H8.10- Ġnsan kaynakları süreçlerini artırmak

H8.11- Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliğini artırmak

H8.12- Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliğini artırmak

H8.13- Eğitim-öğretim, araĢtırma-geliĢtirme, uygulama ve hizmet süreçleri ile ilgili etik standartlarının yeterliliğini

sağlamak

H8.14- Kurum dıĢı iĢbirliklerini geliĢtirmek

H8.15- Süreçlerin tanımlanması iyileĢtirilmesi ve gözden geçirilmesi faaliyetlerinin iyileĢtirilmesi

H9.1- ÇalıĢan personelin ortak kültür ve değerlerin paylaĢımını zenginleĢtirmek

H9.2- Akademik personelin memnuniyetini artırmak

H9.3- Ġdari personelin memnuniyetini artırmak

H9.4- Öğrenci memnuniyetini artırmak

H9.5- Liderlik yaklaĢımlarını geliĢtirmek

H9.6- Yönetici yaklaĢımlarını (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan iliĢkileri, yetki paylaĢımı vb.)

zenginleĢtirmek

H9.7- Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliğini geliĢtirmek

H9.8- Ġdari personelin özelliklerinin yeterliliğini geliĢtirmek

H9.9- ÇalıĢanlar arasındaki iĢ birliği ortamını geliĢtirmek

H9.10- ĠĢ arkadaĢlığı ve sosyal ortamı zenginleĢtirmek

H10.1- Kurumsal niteliklerin ve özelliklerin yetkinliğini ölçmek

H10.2- Öğrencilerle ilgili sonuçların yeterliliğini ölçmek, değerlendirmek ve iyileĢtirme yapmak

H10.3- AraĢtırma ve geliĢtirme ile ilgili sonuçların yeterliliğini ölçmek, değerlendirmek ve iyileĢtirme yapmak

H10.4- Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliğini ölçmek, değerlendirmek ve iyileĢtirme

yapmak

H10.5- Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliğini ölçmek, değerlendirmek ve iyileĢtirme yapmak

H10.6- Ġdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliğini ölçmek, değerlendirmek ve iyileĢtirme yapmak

H10.7- Toplum hizmetleri ile ilgili sonuçların yeterliliğini ölçmek, değerlendirmek ve iyileĢtirme yapmak

H10.8- ÇalıĢanlarla ilgili sonuçların değerlendirilmesi

H10.9- Temel performans sonuçlarının iyileĢtirilmesi

H10.10- Yükseköğretim alanında uluslararası iliĢkilerin sonuçlarını artırmak

A10- Kaynaklarını, kurumsal niteliklerini ve özelliklerini etkin ve verimli kullanan, 

faaliyet ve hizmetlerinin sonuçlarını izleyen, sürekli iyileĢtiren ve geliĢtiren bir 

üniversite olmak.

2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, 

araĢtırmacı, katılımcı, paylaĢımcı, özgün ve 

estetik değerlere sahip, çağdaĢ bir öğretim 

ve bilimsel kültürü oluĢturmak ve meslekî 

açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı 

bireyler yetiĢtirmektir. 

Vizyon:

Bu misyonu gerçekleĢtirmek için Sakarya 

Üniversitesinin belirlediği vizyonu;.

 

• Eğitim, öğretim ve araĢtırma kalitesi ile 

Türkiye ve dünyada tercih edilen;.

 

• Takım çalıĢmasını teĢvik eden, katılımcı 

ve paylaĢımcı bir yönetime sahip;.

 

• Ġlimiz ve bölgemiz baĢta olmak üzere 

ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik 

çalıĢmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum 

iĢbirliğini sağlamada öncü;.

 

• Internet üzerinden yürütülen önlisans, 

lisans ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir 

Ģekilde yürüten ve servis sağlayan;.

 

• Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak 

çağdaĢ, kalıcı ve özgün eserler ortaya 

koyan;.

 

• Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite 

yönetimi ilkelerini benimsemiĢ, sürekli 

geliĢen;.

 

bir üniversite olmaktır.

A7- Üniversitenin stratejik amaçlarına ulaĢması için idari ve destek hizmetlerini etkin 

ve verimli olarak kullanmak.

A8- Stratejiler ve süreçlerle yönetim anlayıĢını benimseyen, kaynaklarını bu yönde 

etkin kullanan Ģeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim kültürü (yapısı) oluĢturmak.

A9- Öğrenci ve çalıĢanlarının memnuniyetini ön planda tutan, liderlik ve kiĢisel 

özelliklerinin geliĢmesini destekleyen yönetim kültürüne sahip bir üniversite olmak.
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H11.1- Sonuçların evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğunu ölçmek değerlendirmek ve

iyileĢtirmeler yapmak

H11.2- Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğunu ölçmek değerlendirmek ve iyileĢtirmeler

yapmak

H11.3- Kendi misyonuna uygunluğunu ölçmek değerlendirmek ve iyileĢtirme yapmak

H1.1- Tüm Eğitim öğretim sistemini % 20 geliĢtirmek

H1.2- Eğitim-öğretim hizmetlerinin kalitesini % 20 artırmak

H1.3- Eğitim-öğretimin fiziksel altyapısını % 10 geliĢtirmek

H1.4- Eğitim-öğretimin teknolojik altyapısını % 10 geliĢtirmek

H2.1- Öğretim elemanı baĢına düĢen yayın sayısını % 28 artırmak

H2.2- Bilimsel araĢtırma projesi sayısını % 50 artırmak

H2.3- Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısını % 25 artırmak

H2.4- Bilimsel etkinliklerde sunulan tebliğ sayısını % 30 artırmak

H2.5- Üniversite tarafından yayınlanan süreli yayınların sayısını % 20 artırmak

H2.6- AraĢtırmalarda kullanılabilir bilgi kaynaklarının sayısını % 25 artırmak

H2.7- AraĢtırma ve uygulama merkezlerinde yürütülen faaliyetleri % 10 artırmak

H3.1- Sağlık uygulama ve araĢtırma merkezinde (SUAM) sunulan hizmetleri % 45 artırmak

H3.2- Sağlık uygulama ve araĢtırma merkezinde (SUAM) sunulan hizmetleri % 10 iyileĢtirmek

H3.3- Sağlık hizmetlerinin fiziki altyapısını % 10 geliĢtirmek

H3.4- Sağlık hizmetlerinin teknolojik altyapısını % 20 geliĢtirmek

H3.5- Hayvan hastanesinde sunulan hizmetleri % 10 artırmak ve iyileĢtirmek

H4.1- Yönetim ve idari yapının iĢleyiĢini % 30 iyileĢtirmek

H4.2- ÇalıĢanların kurum kültürünü % 20 geliĢtirmek

H4.3- Öğrencilerin kuruma bağlılığını % 20 artırmak

H5.1- Mezunlarla iliĢkilerin güçlendirilmesine yönelik faaliyetleri % 35 artırmak

H5.2- Üniversite – sanayi iĢbirliğinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetleri % 200 artırmak

H5.3- Diğer paydaĢlarla iliĢkilerin geliĢtirilmesine yönelik faaliyetleri % 60 artırmak

H5.4- Üniversitenin tanıtımına yönelik faaliyetleri % 25 artırmak

1. Eğitim ve öğretim 2. Eğitim ve öğretim

H1.1- Eğitim program ve içeriğinin geliĢtirilerek ulusal ve uluslar arası akredite edilebilir düzeye getirilmesi

H1.2- Ders kaynaklarının ve ders notlarının gözden geçirilmesi ve geliĢtirilmesi

H1.3- Diğer üniversitelerde uygulanan eğitim programlarının incelenmesi ve iĢbirliği ortamlarının oluĢturulması

H1.4- Uygulamalı eğitimin etkinliğinin artırılması

H1.5- Ders programlarında seçmeli ders sayısının artırılması

H1.6- Bilgiye eriĢim olanaklarının arttırılması

H1.7- Eğitim ve öğretim altyapısının geliĢtirilmesi

H1.8- Ölçme ve değerlendirme nesnelliğinin sağlanması

2010 - 2014 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

UĢak Üniversitesi, aklın ve evrensel 

değerlerin ıĢığında ürettiği bilgiyi baĢta 

öğrenciler olmak üzere çevresine yayan, kür-

yerel sorunların çözümüne katkıda 

bulunmak amacıyla fikir ve düĢüncelerini 

özgürce açıklayan yenilikçi bir kurum 

olmayı görev edinmiĢtir.

Vizyon:

Verdiği eğitimle; özgüven ve sorun çözme 

becerisine sahip, yaratıcı, sorgulayan, mutlu 

bireyler yetiĢtirmenin yanında; ürettiği bilgi 

ve hizmetlerle tercih edilen, Ģeffaf, hesap 

verebilen bir üniversite olmaktır.

A1- Üstün nitelikli öğrenci yetiĢmesi

 2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Uludağ Üniversitesi;.

ÇağdaĢ bilgi ile donanmıĢ, araĢtırma ve 

sorun çözme yeteneği geliĢmiĢ bireyler 

yetiĢtirmeyi; akademik bilgi üretmeyi, 

uygulamayı ve yaymayı; topluma kaliteli 

hizmet sunmayı görev edinmiĢtir.

Vizyon:

Uludağ Üniversitesi‟nin vizyonu; .

Evrensel düzeyde bilgi üreten, yetiĢtirdiği 

nitelikli öğrenci ve sunduğu kaliteli 

hizmetlerle topluma katkı sağlayan, sanayi 

kenti Bursa ile bütünleĢmiĢ, mensubu 

olmaktan gurur duyulan bir üniversite 

olmaktır.

A5- Toplumsal sorumluluk çerçevesinde paydaĢlarla iliĢkileri güçlendirmek

A4- Toplam kalite anlayıĢı ile kurum kültürünü geliĢtermek

A3- Topluma sunulan hizmetleri sürekli iyileĢtirmek

A2- Bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin seviyesini yükseltmek

A1- Eğitim ve öğretim hizmetlerini geliĢtirmek

A11- Yükseköğretim misyonunu evrensel, ulusal ve bölgesel boyutta yerine getiren bir 

üniversite olmak

2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, 

araĢtırmacı, katılımcı, paylaĢımcı, özgün ve 

estetik değerlere sahip, çağdaĢ bir öğretim 

ve bilimsel kültürü oluĢturmak ve meslekî 

açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı 

bireyler yetiĢtirmektir. 

Vizyon:

Bu misyonu gerçekleĢtirmek için Sakarya 

Üniversitesinin belirlediği vizyonu;.

 

• Eğitim, öğretim ve araĢtırma kalitesi ile 

Türkiye ve dünyada tercih edilen;.

 

• Takım çalıĢmasını teĢvik eden, katılımcı 

ve paylaĢımcı bir yönetime sahip;.

 

• Ġlimiz ve bölgemiz baĢta olmak üzere 

ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik 

çalıĢmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum 

iĢbirliğini sağlamada öncü;.

 

• Internet üzerinden yürütülen önlisans, 

lisans ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir 

Ģekilde yürüten ve servis sağlayan;.

 

• Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak 

çağdaĢ, kalıcı ve özgün eserler ortaya 

koyan;.

 

• Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite 

yönetimi ilkelerini benimsemiĢ, sürekli 

geliĢen;.

 

bir üniversite olmaktır.

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ

UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ
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H1.9- Öğrencilerde memnuniyetin, sosyo-kültürel geliĢimin ve kurumsal aidiyetin sağlanmasına katkıda

bulunulması

H1.10- Öğrencilerin mezuniyet sonrası merkezi sınavlarda baĢarı oranlarının arttırılması

H1.11- Lisans eğitim programlarında; öğrencilere, birlikte öğrenme, sorgulama ve bütünleĢtirme becerilerini

geliĢtirecek olanakların sağlanması

H1.12- Öğrencilerin yabancı dillerini geliĢtirme yönünde özendirilmesi

H1.13- Öğrencilerin bilgisayar okuryazarlığı ve temel bilgi teknolojileri konusunda geliĢtirilmesi

H1.14- Öğrencilerin uygulama deneyimlerinin geliĢtirilmesi

H1.15- Öğrencilerin ulusal ve uluslar arası diğer üniversitelerde deneyim kazanmalarının sağlanması 

H2.1- Lisansüstü eğitim programlarına ilginin artırılması

H2.2- Lisansüstü eğitim program ve içeriğinin geliĢtirilmesi

H2.3- Altyapı koĢullarının sürekli geliĢtirilmesi

H2.4- Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel toplantılara aktif olarak katılmalarının teĢvik edilmesi

H2.5- PaydaĢların lisansüstü tez savunmalarına katılımlarının sağlanması ve bu yolla üniversite dıĢı birimlerle

olası iĢbirliği imkânlarının oluĢturulması

H3.1- Eğiticilerin eğitici niteliklerinin geliĢmesine katkı sağlanması

H3.2- Mesleki beceri ve deneyimlerin geliĢtirilmesi 

H3.3- ĠĢ yükü ve insan gücü dengesinin oluĢturulması

H3.4- Öğretim elemanlarının memnuniyetinin artırılması

2. Bilimsel çalıĢmalar ve yayın 2. Bilimsel çalıĢmalar ve yayın

H1.1 AraĢtırma laboratuarlarının altyapısının güçlendirilmesi

H1.2 Yenilikleri içeren ulusal ve uluslar arası düzeyde araĢtırma projelerinin, yayınların ve atıfların sayısının

arttırılması

H1.3 Ulusal ve uluslar arası üniversiteler ve merkezlerle iĢbirliği yapılması

H1.4 Ulusal ve bölgesel yararlılığı ön planda olan, uluslar arası bilimsel standartlara uygun araĢtırmalar yapılması

H2.1- Lisansüstü tez çalıĢmalarının uluslar arası taranan dergilerde yayına dönüĢtürülmesi konularında ödül

sisteminin geliĢtirilmesi

H2.2- Lisans öğrencilerinin araĢtırmalara katılımının özendirilmesi ve sonuçların yayınlanmasının sağlanması

H2.3- Üniversitede ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantıların her yıl daha fazla sayıda düzenlenmesi

A3- AraĢtırmaları destekleme sisteminin oluĢturulması H3.1- AraĢtırmalara TÜBĠTAK, DPT, ilgili bakanlıklar, Avrupa Birliği, uluslar arası kuruluĢlar, bağıĢlar gibi

kaynaklardan destek sağlanması

A4- Disiplinler arası çalıĢmaları kuvvetlendirecek araĢtırma ortamının oluĢturulması
H4.1- Disiplinler arası araĢtırma merkezinin kurulması

3. Toplumsal katkı 3. Toplumsal katkı 

H1.1- PaydaĢlarla iletiĢimin sağlanması

H1.2- Mezunlarla iletiĢimin güçlendirilmesi 

A2- YaĢam boyu eğitim öğretim ve mesleki geliĢim faaliyetlerinin ve kalitesinin

artırılması
H2.1- Toplumsal eğitimin devam ettirilmesi ve kalitesinin artırılması 

A3- Merkezlerin çalıĢmalarının toplumla paylaĢılması H3.1- Deri ve tekstil ürünlerine iliĢkin bilgilendirme çalıĢmalarının yapılması

4. Ġnsan kaynakları ve yönetim 4. Ġnsan kaynakları ve yönetim

H1.1- Güncel geliĢmelere uygun olarak idari personelin eğitiminin sağlanması

H1.2- ÇalıĢanların performansının artırılması 

H2.1- ÇalıĢanlar için performansa dayalı olarak ödüllendirme sisteminin oluĢturulması

H2.2- ÇalıĢanların sosyal etkileĢimlerini artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi 

H3.1- Birimlerde çalıĢma yönergelerinin ve çalıĢma planlarının hazırlanması

H3.2- ÇalıĢanların görev tanımlarının, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi

2010 - 2014 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

UĢak Üniversitesi, aklın ve evrensel 

değerlerin ıĢığında ürettiği bilgiyi baĢta 

öğrenciler olmak üzere çevresine yayan, kür-

yerel sorunların çözümüne katkıda 

bulunmak amacıyla fikir ve düĢüncelerini 

özgürce açıklayan yenilikçi bir kurum 

olmayı görev edinmiĢtir.

Vizyon:

Verdiği eğitimle; özgüven ve sorun çözme 

becerisine sahip, yaratıcı, sorgulayan, mutlu 

bireyler yetiĢtirmenin yanında; ürettiği bilgi 

ve hizmetlerle tercih edilen, Ģeffaf, hesap 

verebilen bir üniversite olmaktır.

A2- Öğretim elemanlarının performansının ve bilimsel aktivitelere katılımının 

artırılması

A1- PaydaĢlarla etkili iletiĢim ve iĢbirliğinin sağlanması 

A1- Ġnsan kaynaklarının verimli kullanılması ve geliĢtirilmesi 

A2- ÇalıĢanların memnuniyetinin artırılması 

A3- Modern yönetim yaklaĢım ve yöntemlerinin benimsenmesi

A1- Üstün nitelikli öğrenci yetiĢmesi

A2- Akademik özelliğe sahip olacak Ģekilde, araĢtırma, geliĢtirme bilgi ve becerileriyle 

donatılmıĢ lisansüstü öğrencilerin yetiĢtirilmesi 

A3- Öğretim elemanlarının eğitici öğretici niteliklerinin geliĢtirilmesi

A1- Bilimsel araĢtırmaların üst düzeye çıkarılması 
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H3.3- Birimlerin kendi web sayfalarını oluĢturmalarının teĢvik edilmesi ve gerekli doküman ve bilgilerin bu

sayfadan yayınlanmasının sağlanması

5. Tanıtım 5. Tanıtım

A1- Üniversitemizin halkla iliĢkiler biriminin yetkin ve etkin bir Ģekilde çalıĢması H1.1- Halkla iliĢkiler biriminin geliĢtirilmesi 

H2.1- Üniversitemizin baĢarılı öğrenciler tarafından tercih edilmesinin özendirilmesi

H2.2- Üniversitemiz eğitim öğretim programları, olanakları ve baĢarılarının duyurulması ve tanıtılmasının

sağlanması

H2.3- Sunulan hizmetlerin, yürütülen çalıĢmaların duyurulması ve tanıtılması 

A3- Üniversitemizin uluslar arası tanınırlığının artırılması H3.1- Yabancı öğrenci ve öğretim elemanlarının üniversitemize gelmelerinin özendirilmesi

6. Altyapı 6. Altyapı 

H1.1- Öğretim alanlarının fiziksel ve teknolojik olanaklarının artırılması

H1.2- ÇalıĢma ortamlarının iyileĢtirilmesi 

H2.1- Eğitim öğretime yönelik bilgi teknolojilerinin geliĢtirilmesi

H2.2- Eğitim öğretime yönelik bilgi kaynaklarının geliĢtirilmesi

H2.3- Büro yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanımının geliĢtirilmesi 

H3.1- Laboratuarların belgelendirilmesi

H3.2- Atölye hizmetlerinin geliĢtirilmesi

H3.3- Sosyal hizmetlerin iyileĢtirilmesi 

H4.1- Mevcut finansal kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması

H4.2- Ek finansal kaynaklar yaratılması

H1.1- Uluslararası düzeyde araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerini artırmak

H1.2- BaĢarılı ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmak

H2.1- Ulusal ve uluslararası alanda en baĢarılı öğrencileri YTÜ‟ye çekmek ve bu öğrencilere en iyi Ģekilde eğitim

vermek

H2.2- Eğitim ve araĢtırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak

H3.1- YTÜ mensup ve mezunlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler artırmak.

A4- Finansal kaynakların geliĢtirilmesi

2010 - 2014 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

UĢak Üniversitesi, aklın ve evrensel 

değerlerin ıĢığında ürettiği bilgiyi baĢta 

öğrenciler olmak üzere çevresine yayan, kür-

yerel sorunların çözümüne katkıda 

bulunmak amacıyla fikir ve düĢüncelerini 

özgürce açıklayan yenilikçi bir kurum 

olmayı görev edinmiĢtir.

Vizyon:

Verdiği eğitimle; özgüven ve sorun çözme 

becerisine sahip, yaratıcı, sorgulayan, mutlu 

bireyler yetiĢtirmenin yanında; ürettiği bilgi 

ve hizmetlerle tercih edilen, Ģeffaf, hesap 

verebilen bir üniversite olmaktır.

STRATEJĠK PLAN DÖNEMĠ: 2011 - 

2015

Misyon : 

Topluma duyarlı bilgi, insan ve uygulama 

geliĢtirmek

Vizyon:

Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya 

üniversitesi olmak

A3- Ġdari ve destek süreçlerinin iyileĢtirilmesi

A2- Eğitim – Öğretim süreçlerinin iyileĢtirilmesi

A1- AraĢtırma ve geliĢtirme süreçlerinin iyileĢtirilmesi

A2- Ulusal ve uluslar arası düzeyde üniversitemizin tanıtımının yapılması 

A1- Fiziksel altyapının iyileĢtirilmesi 

A2- Bilgi kaynaklarının ve bilgi teknolojilerinin geliĢtirilmesi ve etkin kullanımının 

sağlanması

A3- Sunulan hizmetlerin geliĢtirilmesi 

A3- Modern yönetim yaklaĢım ve yöntemlerinin benimsenmesi

YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 
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H3.2- ÇağdaĢ ve nitelikli bir ortam oluĢturmak için altyapıyı güçlendirmek

A4- Uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileĢtirilmesi H4.1- Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri oluĢturmak

H1.1- Yayınların sayısının ve niteliğinin artırılması.

H1.2- Bilimsel araĢtırmalar için ayrılan finansal kaynakların geliĢtirilmesi, araĢtırma alt yapısının geliĢtirilmesi.

H1.3- AraĢtırma ürünlerinin artırılması.

H1.4- Yaratıcılığı destekleme sistemlerinin geliĢtirilmesi ve yenilikçiliğin özendirilmesi.

H1.5- AraĢtırma faaliyet ve ürünlerinin etkili olarak duyurulması ve yayılmasını sağlamak.

H1.6- Üniversite ve akademik birimler düzeyinde “öncelikli disiplinlerarası araĢtırma” alanları belirleme ve destek

mekanizmalarının kurulması.

H1.7- Bilimsel toplantıların düzenlenmesi ve katılımın teĢvik edilmesi.

H1.8- Toplumun öncelikli sorunlarını belirlemek için anket ve alan çalıĢmaları yapmak, sonuçlarını veri tabanına

aktarmak.

H2.1- Lisans eğitiminin kalitesinin artırılması

H2.2- Öğrenci geliĢiminin desteklenmesi (akademik, sosyal ve kiĢisel)
H2.3- “Yenilikçi, yaratıcı öğrenci” yetiĢtirmeye yönelik olarak eğitim programları ve “ders dıĢında” verilecek

desteklerin artırılması.
H2.4- Öğrenci kullanımına sunulan eğitim, çalıĢma mekanlarının iyileĢtirilmesi.
H2.5- Eğitim programlarının uluslararası standartlara uyumunun ve akreditasyon süreçlerine katılımın

desteklenmesi.
H2.6- Öğrenci – öğretim elemanı iletiĢiminin artırılması.

H2.7- Öğretim tekniklerinin geliĢtirilmesi.

H2.8- Disiplinlerarası eğitim-öğretim etkinliklerini arttırıcı program düzenlemelerinin yapılması.

H2.9- Öğrencinin yönetime katılımına iliĢkin yaptırımlar konusunda uygulamaya geçmek.

H2.10- Mezun Bilgi Sistemi‟nin kullanıma sokulmasını sağlamak.

H2.11- Akademik birimler arasında öğrenci iletiĢim ve etkileĢimin artırılması.

H2.12- Lisansüstü eğitimin iyileĢtirilmesi.

H3.1- Etkin bir idari yapının kurulması.

H3.2- Üniversitenin kurum kültürünün ve kimliğinin geliĢtirilmesi.

H3.3- Tüm paydaĢlarla sürekli iletiĢimi sağlamak.

A3- Kurum kimliğinin ve kültürünün güçlendirilmesi.

A2- Eğitim kalitesinin ve öğrenci memnuniyetinin artırılması.

A1- Bilimsel araĢtırma etkinliklerinin geliĢtirilmesi.2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN

Misyon : 

Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim 

dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya 

gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak 

donanımlı, araĢtırıcı ve üretici bireyler 

yetiĢtirmek; bölgesel, ulusal gereksinimler 

temelinde toplumun yaĢam kalitesinin 

yükselmesine çalıĢmak

Vizyon:

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji 

dünyası ile örgütsel bağları geliĢmiĢ, 

kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, küresel 

bilgi yönetimi ve ekonomisinin yaratacağı 

insanlığı tehdit eden sorunlara çözüm 

üretebilen, dil, kültür ve sanat değerlerimizi 

kouryarak geliĢimini sağlayacak kalıcı 

eserlerin yaratılmasına olanak hazırlamak

STRATEJĠK PLAN DÖNEMĠ: 2011 - 

2015

Misyon : 

Topluma duyarlı bilgi, insan ve uygulama 

geliĢtirmek

Vizyon:

Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya 

üniversitesi olmak

A3- Ġdari ve destek süreçlerinin iyileĢtirilmesi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ
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H3.4- Toplumsal iliĢkilerin düzenlenmesinde Basın ve Halkla ĠliĢkiler birimlerinin yeniden yapılanması.

H3.5- Kamuya yönelik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi.

H3.6- Halka yönelik ürün ve hizmetlerin nicelik ve nitelik yönünden geliĢtirilmesi.

H3.7- Birimler arasındaki iĢbirliği ve iletiĢimi sağlamak ve güçlendirmek.

H4.1- Tüm birimlerin bağımsız fiziki mekanlara sahip olmasını sağlamak için yerleĢke düzeninin yeniden

yapılanması.

H4.2- Tüm kullanım alanlarının iĢlev ve gereksinimlerine göre yeniden düzenlenip fiziksel alt yapının yeterli

niteliğe ulaĢması.

H4.3- Ġçinde yaĢamaktan mutluluk duyulan bir yerleĢkeye sahip olunması.

H5.1- Akademik personel niteliğinin artırılması ve üstün niteliklerin korunmasına yönelik çalıĢmaların yapılması.

H5.2- Öğretim elemanlarının akademik geliĢim ve bilimsel üretimlerinin arttırılmasını sağlayan ortam ve olanaklar

hazırlamak.

H5.3- Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve araĢtırma kurumları ile iletiĢim ve iĢbirliğinin artırılması.

H5.4- Öğretim elemanlarının, bilimsel üretimlerini paylaĢma, izleme ve disiplinlerarası çalıĢma alanlarında

bilgilenme çabalarının desteklenmesi.

H5.5- Öğretim elemanlarının evrensel etik değerlerin korunması ve geliĢtirilmesinde gösterdikleri bilimsel

çabalarının yoğunlaĢmasını sağlamak.

H6.1- Yönetim sisteminin paylaĢımcı, Ģeffaf, hesap verebilir anlayıĢla, birimlerin verimliliğini artırmaya yönelik

olarak örgütlenme yapısının geliĢtirmesi.

H6.2- Toplam Kalite Yönetimi çalıĢmalarını tamamlamak.

H6.3- Stratejik Planın uygulamaya konulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli mekanizmaların

oluĢturulması.

H7.1- PaydaĢlarla iletiĢim ve iĢbirliği altyapısının geliĢtirilmesi.

H7.2- Toplumun öncelikli sorunlarına yönelik faaliyetlerin ve topluma açık hizmetlerin desteklenmesi.

H7.3- Üniversite sanayi iĢbirliğinin kurulması.

H7.4- Kariyer ve insan kaynakları merkezinin kurulması.

H1.1- Disiplinlerarası araĢtırma faaliyetlerinin izlenmesi ve desteklenmesi

H1.2- Disiplinlerarası araĢtırma merkezlerinin etkinliğinin artırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması

A2- Lisans programlarında disiplinler arası etkileĢimin artırılması

A3- Disiplinlerarası EABD‟lerin nitelik ve nicelik olarak geliĢtirilmesi için verilen

desteğin etkinleĢtirilmesi

A4- Disipliner EABD‟ler arasında etkileĢimin artırılması

H5.1- Üniversite düzeyinde belirlenen “öncelikli araĢtırma alanları”na ek olarak, fakülte/enstitü ve bölüm/EABD

düzeylerinde “öncelikli” ve/veya “büyük ölçekli”/“ortak” araĢtırma alanlarının belirlenmesi için mekanizma

oluĢturulması"

H5.2- Öncelikli alanlar”da proje önerilerinin geliĢtirilmesi ve finansmanı için destek sağlanması

A6- Büyük ölçekli araĢtırma projelerine idari destek verilmesi ve araĢtırma

merkezlerinin çalıĢmalarının daha verimli düzeye getirilmesi ölçüm, izleme ve

değerlendirme mekanizmasının kurulması

H6.1- Büyük ölçekli proje teklifi geliĢtirme ve proje yönetimi konusunda destek sağlanması

A7- Bölüm/fakülte düzeyinde araĢtırma hedef ve politikalarının belirlenmesi için

destek mekanizmalarının geliĢtirilmesi ve araĢtırma faaliyetlerinin desteklenmesinde

aktif katılım sağlanması
A8- Enstitülerin araĢtırma hedef, politika ve destek mekanizmaları geliĢtirmeleri, tez

üretimini ve tez çalıĢmalarının çıktı/sonuçlara dönüĢmesini desteklemeleri

2005 - 2010 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, 

araĢtırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini 

evrensel standartlarda yürüterek, 

toplumumuzun ve insanlığın sosyal, 

kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

geliĢimi için bilgiye ulaĢmayı, üretmeyi, 

bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle 

donatılmıĢ bireyler yetiĢtirmeyi amaç 

edinmiĢtir.

Vizyon:

Uluslararası düzeyde tanınan.

 AraĢtırma-ağırlıklı;.

 Geleceğin liderlerini yetiĢtiren;.

 Disiplinler arası sinerji yaratan;.

 Yenilikçi, yaratıcı;.

 Toplumsal geliĢme sürecinde önderlik rolü 

üstlenen;.

 ÇalıĢanlarının memnuniyetini sağlayan.

 bir kurum olmak.

A7- Tüm paydaĢlarla iliĢkilerin geliĢtirilmesi.

A6- Ġdari yapının güçlendirilmesi ve etkin duruma getirilmesi.

A5- Nitelikli öğretim üyesi yetiĢtirmek.

A4- Üniversite altyapısının geliĢtirilmesi.

A3- Kurum kimliğinin ve kültürünün güçlendirilmesi.

A1- Disiplinlerarası araĢtırmanın ve disiplinlerarası araĢtırma birimlerinin 

desteklenmesi

A5- Seçilen konularda araĢtırmanın öncelikle desteklenmesi

2009 - 2013 STRATEJĠK PLAN

Misyon : 

Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim 

dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya 

gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak 

donanımlı, araĢtırıcı ve üretici bireyler 

yetiĢtirmek; bölgesel, ulusal gereksinimler 

temelinde toplumun yaĢam kalitesinin 

yükselmesine çalıĢmak

Vizyon:

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji 

dünyası ile örgütsel bağları geliĢmiĢ, 

kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, küresel 

bilgi yönetimi ve ekonomisinin yaratacağı 

insanlığı tehdit eden sorunlara çözüm 

üretebilen, dil, kültür ve sanat değerlerimizi 

kouryarak geliĢimini sağlayacak kalıcı 

eserlerin yaratılmasına olanak hazırlamak

ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ-I
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H9.1- Öncelikli alan projeleri, odak/gruplar ve merkezler için performans ölçüm, izleme ve değerlendirme

mekanizmasının kurulması

H9.2- Yurtiçi ve yurtdıĢı kaynaklardan doktora sonrası araĢtırmacı personel (post-doc) temin edilmesi

H9.3- AraĢtırma proje finansmanıyla istihdam edilen araĢtırma personeli sayısının artırılması

H10.1- AraĢtırma faaliyetlerinin etkin olarak duyurulması, çıktı/sonuçlarının yaygın olarak paylaĢılması

H10.2- AraĢtırma çıktı/sonuçlarının yayımlanmasının ODTÜ tarafından desteklenmesi

H10.3- ODTÜ içinde araĢtırmaya iliĢkin idari süreç ve iĢlemlerin iyileĢtirilmesi

H11.1- Merkezi Laboratuarların tamamlanarak etkili kullanımının gerçekleĢtirilmesi

H11.2- KDDB koleksiyonlarının araĢtırma gereksinimleri açısından yeterli hale getirilmesi ve eriĢimin

iyileĢtirilmesi

H12.1- Üniversitenin öncelikli projelerine verilen katma bütçe ödeneğinin artırılması için, iyi belgelenen ve

gerekçelendirilen talep dosyaları hazırlanmasının sağlanması

H12.2- Mevcut bütçe tahsisatı ve Üniversitenin ihtiyaçları belirlenerek, öncelikli fasıllarda ek ödenek sağlanması

için Maliye Bakanlığı ve DPT nezdindeki temasların yoğunlaĢtırılması

H12.3- Maliye Bakanlığı ve DPT yetkilileri ile Üniversitenin geliĢme gündemini, projelerini ve sorunlarını

aktarmak üzere yakın iletiĢim ve iliĢkilerin kurumsallaĢtırılması

H13.1- Döner Sermaye ĠĢletmesi gelirlerinden Maliye Bakanlığı kesinti oranının azaltılmasının sağlanması

H13.2- Döner Sermaye proje talebinin artırılması için aktif tanıtma, tutundurma ve pazarlama yapılması

A14- ÖSHB Saymanlığı gelirlerinin artırılması

A15- Tezsiz yüksek lisans program gelirlerinin artırılması H15.1- Mevcut tezsiz yüksek lisans ve sertifika programlarına talebin artırılması

H16.1- Ulusal ve UA kaynaklardan sağlanan proje desteğinin, Üniversitenin gelirlerine ve fiziki altyapısına

katkısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

H16.2- Telif, yayın, patent, lisans ve benzeri araĢtırma ürünlerinden sağlanan gelirlerin artırılması

A17- ODTÜ GeliĢtirme Vakfı kaynaklarından Üniversitenin öncelikli projelerine

sağlanan desteğin artırılması

A18- Üniversitenin topladığı burs ve yardımların artırılması

H19.1- ODTÜ Stratejik Planı 2005 – 2010”un 2005 yılında uygulamaya konulması ve uygulamanın izlenmesi

H19.2- 2006 yılı sonunda Stratejik Plan uygulamalarının değerlendirilmesi ve gerekli uyarlamaların yapılmasının

sağlanması

H19.3- ODTÜ Stratejik Planı‟nın 2008 yılı içinde güncelleĢtirilmesinin sağlanması

A20- Kurumsal performans verilerinin stratejik tercihlerde, mali ve fiziki kaynak

kullanımı kararlarında ve insan kaynakları politikalarında değerlendirme aracı olarak

kullanılabilmesi amacıyla Kurumsal Performans Ölçüm ve Değerlendirme sistematiğini

geliĢtirilmesi
H21.1- ODTÜ BütünleĢik Bilgi Sistemi genel yapısının Eylül 2005 ayına kadar tasarlanması ve tasarım

çerçevesinde geliĢtirme çalıĢmalarının yürütülmesi

H21.2- Mali kaynakların kullanımını kolaylaĢtırmak ve hızlandırmak amacıyla gerekli yazılımların öncelikli

olarak geliĢtirilmesi ve Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı – BAP Koordinatörlüğü iĢlemlerinde kullanılacak

yazılımın 2005 yılı sonuna kadar uygulamaya sokulması

H22.1- Seçilecek ODTÜ idari birimlerinin örgüt ve yönetim süreçleri tasarımının (örgüt Ģeması; iĢ tanımları, iĢ

gerekleri, kadro standartları; iĢ ve bilgi akıĢı) Ekim 2005‟e kadar tamamlanması

H22.2- Seçilecek iki idari birim için “Toplam Kalite” çalıĢmalarının planlanarak, sürecin 2005 yılı sonuna kadar

baĢlatılması

H22.3- Kalite belgesi olan idari birim oranının 2008 sonunda 5‟e; 2010 sonunda 10‟a ulaĢması

H22.4- 2009 yılına kadar ODTÜ‟de en az bir idari birimin “Kamu Sektöründe KalDer Kalite Ödülü”ne aday

olması

H23.1- Tüm birimlerde mevcut idari personel yapısının Haziran 2005 sonuna kadar analiz edilerek, Üniversitenin

idari personel ihtiyaçlarının tespit edilmesi

2005 - 2010 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, 

araĢtırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini 

evrensel standartlarda yürüterek, 

toplumumuzun ve insanlığın sosyal, 

kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

geliĢimi için bilgiye ulaĢmayı, üretmeyi, 

bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle 

donatılmıĢ bireyler yetiĢtirmeyi amaç 

edinmiĢtir.

Vizyon:

Uluslararası düzeyde tanınan.

 AraĢtırma-ağırlıklı;.

 Geleceğin liderlerini yetiĢtiren;.

 Disiplinler arası sinerji yaratan;.

 Yenilikçi, yaratıcı;.

 Toplumsal geliĢme sürecinde önderlik rolü 

üstlenen;.

 ÇalıĢanlarının memnuniyetini sağlayan.

 bir kurum olmak.

A21- ODTÜ‟de akademik ve idari süreçleri destekleyecek bütünleĢik bilgi sisteminin 

(integrated information system) oluĢturulması

A22- ODTÜ idari birimlerinin örgüt ve yönetim açısından yeterli duruma getirilmesi

A23- ODTÜ idari insan kaynaklarının sağlanması için planlama yapılması

A9- AraĢtırma personeli teminine yönelik arayıĢların çeĢitlenmesi ve araĢtırma 

personeli darboğazının aĢılması

A10- ODTÜ içinde araĢtırmaya iliĢkin yapılanmanın, idari süreçlerin ve birimler arası 

eĢgüdümün iyileĢtirilmesi

A11- Üniversite genel amaçlı araĢtırma altyapısının yeterli düzeye getirilmesi

A12 - Katma bütçe kaynaklarının artırılması

A13- Üniversite Döner Sermaye ĠĢletmesi gelirlerinin artırılması

A16- Döner Sermaye dıĢı araĢtırma faaliyet gelirlerinin artırılması ve Üniversite 

kaynaklarına katkısının izlenmesi

A19- ODTÜ‟de strateji geliĢtirme ve uygulama çalıĢmalarının kurumsallaĢtırılması, 

sürekli ve etkili kılınması
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H23.2- Birimlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak öncelikli personel ihtiyaçlarının Aralık 2006‟ya kadar

karĢılanması

H23.3- Ġdari örgüt Ģemasının Haziran 2005 yılının sonuna kadar ortaya çıkarılması

H23.4- Ġdari personel iĢ tanımlarının ve iĢ gereklerinin Haziran 2006‟ya kadar ortaya çıkarılması

A24- Üniversitenin idari personelinin kariyer planlamasının yapılması ve gelecek için

yönetici potansiyeli yaratılması"
H24.1- Mevcut idari kadrolar için Aralık 2006 sonuna kadar kariyer olanaklarının tespit edilmesi

A25- Ġdari personel için, mevcut yasa ve yönetmeliklere ek olarak, etkin bir performans

değerlendirmesi, teĢvik ve ödül sisteminin uygulanması

H25.1- Mevcut sistemler içinden uygun olan performans değerlendirmesi sisteminin Aralık 2005 sonuna kadar

tespit edilmesi, tespit edilen sistemin Mart 2006 yılında uygulamaya geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması

A26- Tüm akademik birimlerde, öngörülen eğitim, araĢtırma ve diğer faaliyetler

doğrultusunda beĢ yıllık akademik insan kaynağı planlarının yapılması

A27- Lisans ve lisansüstü öğrenci sayıları ve diğer yükler düĢünülerek tam zamanlı

akademik kadronun nicelik olarak yeterli düzeyde tutulması

H28.1- Akademik personelin iĢe alınması, yükseltilmesi, atanması ve ödüllendirilmesi ile ilgili kriterlerin,

akademik personel niteliğini artıracak Ģekilde düzenlenmesi ve periyodik olarak gözden geçirilmesi

H28.2- Akademik personelin mesleki ve bireysel geliĢiminin ve üretkenliğinin artırılması

A29- Ulusal eğitim ve araĢtırma kurumları ile iletiĢim ve iĢbirliğinin artırılması. H29.1- Türk üniversiteleri ile iletiĢim ve iĢbirliğinin artırılması

H30.1- Uluslararası üniversiteler ile iletiĢim ve iĢbirliğinin artırılması

H30.2- Uluslararası araĢtırma ve destek kuruluĢları ile iletiĢim ve iĢbirliğinin artırılması

A31- Endüstri ile etkili iletiĢim ve iĢbirliği için gerekli altyapının oluĢturulması

A32 - ODTÜ Teknoloji GeliĢtirme bölgesindeki firmalarla iletiĢim ve iĢbirliği

A33- ODTÜ‟de öğrenim görmekte olan öğrencilerle iletiĢim ve iliĢkileri artıracak yeni

araç ve mekanizmaların geliĢtirilmesi, mevcutların güçlendirilmesi

A34- Mezunlarla iĢbirliğinin artırılması ve kurumsallaĢtırılması

A35- DıĢ paydaĢlarla iletiĢim ve iĢbirliğini artırmak

A36- Toplumun öncelikli sorunlarına yönelik araĢtırma ve uygulama projelerine

ODTÜ tarafından maddi destek sağlanması

H36.1- ODTÜ personeli ve öğrencileri tarafından önerilecek “toplumsal sorumluluk” boyutu taĢıyan araĢtırma ve

uygulama projelerini desteklemek üzere bir fon oluĢturulması

H37.1- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu‟nun, K.K.T.C.‟nin uluslar arası tanınırlığında ve uluslararası iliĢkiler ağına

girmesinde önemli bir aktör olmasının sağlanması

H37.2- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu‟nun, K.K.T.C.‟nin sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli bir aktör

olmasının sağlanması

H38.1- ODTÜ Teknokent‟te faaliyet gösteren firmaların performanslarının izlenmesi, ODTÜ Teknokent projesinin

Ankara Bölgesinin ve Türkiye‟nin kalkınmasına ve rekabet gücüne katkısının değerlendirilmesi

H38.2- ODTÜ Teknokent deneyiminden ülkemizdeki ve seçilen diğer ülkelerdeki devlet üniversitelerinin

yararlandırılmasının sağlanması

A39- e-Öğrenim teknolojilerinin Türk üniversitelerinin eğitim ve araĢtırma

faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanılması

A40- ODTÜ araĢtırma-uygulama merkezlerinin toplumsal sorumluluk faaliyetlerinin

desteklenmesi

A41- Devlet üniversiteleri ile idari birimler düzeyinde dayanıĢma ağları oluĢturulması H41.1- Personel maaĢlarının 2008 yılına kadar “benchmark” için seçilmiĢ gruplarla aynı düzeye gelmesi

A42- Türkiye‟nin en iyi üniversitesi olma konumunu sürdürmek için her kademedeki

ODTÜ akademik ve idari personelinin maaĢlarının ODTÜ‟de istihdamı özendirecek

düzeye taĢınması

H43.1- 2006 yılı sonuna kadar personele yılda iki maaĢ kadar performansa dayalı ek gelir sağlanması

H43.2- Döner Sermaye gelirlerinden kesilen Maliye Bakanlığı payının yüzde 10‟un altına düĢürülmesi

H44.1- Kampus dıĢı sosyal tesislerin yaygınlaĢtırılması

H44.2- Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliĢtirilerek 40 yaĢ üstü personelin düzenli sağlık kontrolü yaptırmasının

sağlanması

2005 - 2010 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, 

araĢtırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini 

evrensel standartlarda yürüterek, 

toplumumuzun ve insanlığın sosyal, 

kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

geliĢimi için bilgiye ulaĢmayı, üretmeyi, 

bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle 

donatılmıĢ bireyler yetiĢtirmeyi amaç 

edinmiĢtir.

Vizyon:

Uluslararası düzeyde tanınan.

 AraĢtırma-ağırlıklı;.

 Geleceğin liderlerini yetiĢtiren;.

 Disiplinler arası sinerji yaratan;.

 Yenilikçi, yaratıcı;.

 Toplumsal geliĢme sürecinde önderlik rolü 

üstlenen;.

 ÇalıĢanlarının memnuniyetini sağlayan.

 bir kurum olmak.

A44- Akademik ve idari personel için emeklilik, sağlık ve sosyal konularda ek 

olanakların oluĢturulması ve varolanların geliĢtirilmesi

A28- ODTÜ akademik personelinin yüksek niteliğinin korunması ve artırılması

A30- Uluslararası üniversiteler ve araĢtırma kurumları ile iletiĢim ve iĢbirliğinin 

artırılması

A37- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu‟nun bir toplumsal sorumluluk projesi olarak 

geliĢtirilmesi

A38- ODTÜ Teknokent‟in bir toplumsal sorumluluk projesi olarak geliĢtirilmesi

A43- Akademik ve idari personelin ek gelir olanaklarının artırılması

A23- ODTÜ idari insan kaynaklarının sağlanması için planlama yapılması

Sayfa 67 / 125



MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

H44.3- Emekli Sandığı kapsamı dıĢındaki personelin SRM tarafından kontrol ve tedavisinin sağlanması

H44.4- ODTÜ çalıĢanlarının ilköğretimdeki çocuklarının okul çıkıĢından mesai saati bitimine kadar olan sürede

eğitimlerine katkı sağlayacak Ģekilde destek olunması

H45.1- Kampus genel kullanım alanlarına ve yapılarına iliĢkin (doğal ve mimari) bilginin (planlar, cepheler,

kesitler, sistem-detayları, vb.) görsel ve sayısal bilgi-tabanına, 2005 yılı sonuna kadar aktarılması; niteliksel

değerlerin envanterinin çıkarılması

H45.2- Kampus genel kullanım alanları kullanıcı değerlendirilmesinin 2005 yılı içerisinde tamamlanarak, kullanıcı

talep profilinin çıkarılması

H45.3- 2007 yılı sonuna kadar talebi karĢılamaya yönelik projeler geliĢtirilerek uygulamaya konulması

A46- Destek hizmetlerinin üniversite iç paydaĢlarının gereksinimlerini karĢılayacak

niceliksel ve niteliksel yapıya kavuĢması

H46.1- 2005 yılı içerisinde destek hizmetlerinin kampus genel kullanım alanlarında gereksinim duyulan servislere

iliĢkin bir kullanıcı talep profilinin (ulaĢım, beslenme, destek birimleri – banka, vb.) elde edilmesi ve öncelikli

iyileĢtirme projelerinin 2008 yılına kadar uygulanması

H47.1- Her öğretim elemanının 2005 yılında en az 80 saat akademik geliĢimini sağlayacak faaliyetlere katılması

H47.2- Her idari personelin 2005 yılında en az 40 saat mesleki geliĢimini sağlayacak faaliyetlere katılması

A48- Ġdari personelin motivasyonunu artırmaya yönelik ve bağlılığını destekleyen

olumlu bir kurumsal iklimin yaratılması

H48.1- ÇalıĢanların iĢe ve kuruma yönelik doyum, tutum ve düĢüncelerini tespit etmeye yönelik “durum tespiti”

çalıĢmalarının Mart 2006 sonuna kadar gerçekleĢtirilmesi

H49.1- 2006 yılına kadar personelin tümünü bir araya getirecek etkinliklerin sayısının ve çeĢitliliğinin yüzde 50

oranında artırılması

H49.2- ÇalıĢanların 2008 yılı sonuna kadar farklı birimleri tanımasının sağlanması

A50- ÇalıĢma ortamlarının fiziksel açıdan ulusal ve uluslararası standartlara ulaĢması
H50.1- Akademik ve idari personel çalıĢma mekanları için 2005 yılı sonuna kadar fiziksel standartların

geliĢtirilmesi ve 2008 sonuna kadar aĢamalı olarak bu standartlara ulaĢılması

A51- Üniversitede uygulanan kurallar, kararlar ve sonuçlar hakkında bilgiye eriĢimin

kolaylaĢtırılması"

A52- Üniversitede Ģeffaf ve çalıĢanların sorunlarına duyarlı yönetim yapısının

geliĢtirilmesi

A53- Ġç paydaĢların yönetime katkılarının ve katılımlarının artırılması

A54- Akademik ve idari personelin kuruma yönelik tutumunun sürekli olarak ölçme ve

değerlendirilmesi"

H55.1- ISI core index‟lerde yer alan ODTÜ kaynaklı yayın sayısının artırılması

H55.2- ISI kaynaklı atıfların artırılması

A56- Yayın dıĢı uluslararası araĢtırma ürünlerinin artırılması

H57.1- UA fonlarından desteklenmek üzere verilen proje teklifi sayısının artırılması

H57.2- Büyük ölçekli UA projelerin yönetiminde mali ve idari kolaylıkların sağlanması

H57.3- UA araĢtırma faaliyetlerine verilen desteğin artırılması

A58- ODTÜ‟nün araĢtırma potansiyeli, faaliyetleri ve ürünleri hakkındaki bilginin UA

eriĢebilirliğinin iyileĢtirilmesi

H59.1- Kaliteli UA öğrencilerin ODTÜ Ankara ve Kuzey Kıbrıs kampuslarına çekilmesi

H59.2- ODTÜ e-Öğrenim programlarıyla hedeflenen ülkelerdeki öğrencilere ulaĢılması

A60- UA öğrencilere sağlanan hizmet ve desteklerin iyileĢtirilmesi H61.1- UA öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Kampus yaĢamına katılımlarının artırılması

H61.2- Ġngilizce dıĢı yabancı dillerin eğitiminin yaygınlaĢtırılması

H61.3- DeğiĢim programları ile ODTÜ‟ye gelen UA öğrenci sayısının ve gelen öğrencilerin ODTÜ öğrencileri ile

etkileĢiminin artırılması

H62.1- AB öğrenci değiĢim programlarına katılımın desteklenmesi

H62.2- Ortak eğitim programlarının (lisans ve lisansüstü) geliĢtirilmesi

H62.3- Marie Curie ve diğer öğretim elemanı değiĢim programlarının desteklenmesi

H63.1- Eğitim programlarının Avrupa Birliği normlarına uyumunun sağlanması

2005 - 2010 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, 

araĢtırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini 

evrensel standartlarda yürüterek, 

toplumumuzun ve insanlığın sosyal, 

kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

geliĢimi için bilgiye ulaĢmayı, üretmeyi, 

bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle 

donatılmıĢ bireyler yetiĢtirmeyi amaç 

edinmiĢtir.

Vizyon:

Uluslararası düzeyde tanınan.

 AraĢtırma-ağırlıklı;.

 Geleceğin liderlerini yetiĢtiren;.

 Disiplinler arası sinerji yaratan;.

 Yenilikçi, yaratıcı;.

 Toplumsal geliĢme sürecinde önderlik rolü 

üstlenen;.

 ÇalıĢanlarının memnuniyetini sağlayan.

 bir kurum olmak.

A57- UA araĢtırma fonlarınca desteklenen projelere katılımın artırılması

A59- ODTÜ eğitim programlarının UA öğrencilere açılması

A61- ODTÜ Kampusunun uluslararası niteliğinin artırılması

A63- Eğitim programlarının UA niteliklere uyumunun sağlanması

A62- ODTÜ öğrencilerinin UA öğrenci değiĢim programlarına katılımının 

yaygınlaĢtırılması

A44- Akademik ve idari personel için emeklilik, sağlık ve sosyal konularda ek 

olanakların oluĢturulması ve varolanların geliĢtirilmesi

A45- Kampus genel kullanım alanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde örnek olacak 

biçimde geliĢtirilmesi

A47- Akademik ve idari personelin eğitimi ve geliĢimi için kurumun verdiği desteğin 

artırılması

A49- Üniversite çalıĢanları arasındaki iliĢkilerin geliĢtirilmesi

A55- ODTÜ kaynaklı uluslararası yayınların artırılması
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H63.2- ODTÜ akademik birimlerinin UA akademik dıĢ değerlendirme/ akreditasyon süreçlerine katılmalarının

sağlanması

H64.1- Öncelikli alanlarda nitelikli UA öğretim elemanı istihdamının yaygınlaĢtırılması için bütçe ödeneğinin

artırılmasının sağlanması

H64.2- Kısa süreli olarak ODTÜ‟ye gelecek UA akademisyen sayısının artırılması

A65- Diğer ülkelerde çalıĢan ve UA tanınırlığı olan T.C. uyruklu akademisyenlerin

ODTÜ‟ye çekilmesi

H66.1- UA tanınırlığı olan kalite (ISO) belgesine sahip olan idari birimlerin yaygınlaĢtırılması

H66.2- ODTÜ‟nün bir idari biriminin AB Kalite Ödülü‟ne aday olmasının sağlanması

H67.1- ODTÜ lisans programlarının kendi alanlarında en yüksek ÖSS puanlı öğrenciler tarafından tercih

edilmelerinin sağlanması

H67.2- Nitelikli mezun veren orta öğretim kurumlarıyla ve üniversiteye hazırlık eğitimi veren kurumlar ile

iliĢkilerin artırılması, orta öğretim mezunlarının artan oranda ODTÜ‟yü seçmelerinin sağlanması

A68- ODTÜ lisans ve lisansüstü programlarının uluslararası öğrenciler tarafından

öncelikle tercih edilir düzeye getirilmesi

H68.1- ODTÜ lisans ve lisansüstü programlarına uluslararası öğrenci baĢvurularının artırılarak kontenjanların

daha nitelikli öğrencilerle doldurulmasının sağlanması

H69.1- Lisans eğitim-öğretim programlarının sürekli olarak geliĢmelerinin sağlanması

H69.2- Eğitim-öğretim programlarında esneklik ve öğrencilerin farklı alanlarda ders alabilmelerine olanak

sağlanması, seçenekli öğrenme ortamlarının geliĢtirilmesi, yaygınlaĢtırılması

H69.3- Lisans programlarının, mezunların iĢ hayatında ve/veya lisansüstü öğrenimlerinde disiplinler arası

çalıĢmalar yapabilmelerine temel teĢkil edecek formasyonu kazandırması

H69.4- Ezberci olmayan, sorgulayan, araĢtıran, analiz-sentez yapabilen, yenilikleri izleyen mezunlar yetiĢtirilmesi

H69.5- Öğrenci-öğretim elemanı iletiĢiminin ve etkileĢiminin artırılması

H69.6- Ġngilizce eğitim-öğretimin ve öğrencilerin diğer yabancı dilleri öğrenme olanaklarının geliĢtirilmesi

H69.7- Eğitim-öğretim programlarının belirli aralıklarla ve paydaĢların da katılımıyla değerlendirilmesi, sürekli

iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi için mekanizma kurulması

H69.8- Öğrencilerin geniĢ ufuklu, temel etik ve toplumsal değerleri benimsemiĢ, düĢünen, sorgulayan bireyler

olmalarının desteklenmesi

H70.1- ODTÜ‟ye yeni gelen Türk ve uluslararası öğrencilerin üniversite ortamına uyumlarının kolaylaĢtırılması

H70.2- Öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımının artırılması

H70.3- Öğrencilerin “eleĢtirel düĢünme”, “problem çözme/karar verme”, “özgüven”, “iç-disiplin” ve benzeri

kiĢisel becerilerinin geliĢtirilmesi

H70.4- Öğrencilerin “etkili iletiĢim”, “çatıĢma çözme”, “takım çalıĢması/grup yönetimi”, “stres yönetimi”, “etkili

zaman kullanımı” ve benzeri sosyal becerilerinin geliĢtirilmesi

H70.5- Öğrencilerin ders, meslek/kariyer, vb. seçimlerindeki karar verme sürecinin kolaylaĢtırılması ve iĢ

yaĢamına hazırlanmalarının desteklenmesi

A71- Yeni mezunlara lisansüstü eğitim programı ve iĢ baĢvurusu yapma, seçeneklerini

değerlendirme ve karar verme sürecinde etkin destek sağlanması"

2005 - 2010 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, 

araĢtırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini 

evrensel standartlarda yürüterek, 

toplumumuzun ve insanlığın sosyal, 

kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

geliĢimi için bilgiye ulaĢmayı, üretmeyi, 

bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle 

donatılmıĢ bireyler yetiĢtirmeyi amaç 

edinmiĢtir.

Vizyon:

Uluslararası düzeyde tanınan.

 AraĢtırma-ağırlıklı;.

 Geleceğin liderlerini yetiĢtiren;.

 Disiplinler arası sinerji yaratan;.

 Yenilikçi, yaratıcı;.

 Toplumsal geliĢme sürecinde önderlik rolü 

üstlenen;.

 ÇalıĢanlarının memnuniyetini sağlayan.

 bir kurum olmak.

A64- Nitelikli UA ODTÜ akademik personeli sayısının artırılması

A66- Ġdari birimlerin UA değerlendirme sürecine girmesi

A67- Lisans programları Türk öğrenciler tarafından en çok talep edilen Üniversite 

konumuna ulaĢılması

A69- Öğrencilerin akademik geliĢimini sağlayacak öğrenme ortamlarının oluĢturulması

A70- Öğrencilerin kiĢisel ve sosyal geliĢimlerinin desteklenmesi

A63- Eğitim programlarının UA niteliklere uyumunun sağlanması
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A72- Mezunların uzun vadeli izlenmesi için mekanizmaların geliĢtirilmesi

 STRATEJĠK HEDEF 1: Eğitim faaliyetlerinin, eğitim kalitesinin artırılarak sürdürülmesi

STRATEJĠK HEDEF 2: Öğrencilerin akademik ve mesleki geliĢimini sağlayacak ortamların oluĢturulması

STRATEJĠK HEDEF 3: Öğrencilerin kiĢisel ve sosyal geliĢimlerinin desteklenmesi 

STRATEJĠK HEDEF 1: AraĢtırma amaçlı finansal kaynakların geliĢtirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması

STRATEJĠK HEDEF 2: AraĢtırma amaçlı fiziksel kaynakların geliĢtirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması

STRATEJĠK HEDEF 3: Yeni çalıĢmalara yön verecek ve toplumsal katkılar

STRATEJĠK HEDEF 4: Bilim insanı yetiĢtirme projelerinin yürütülmesi

2005 - 2010 STRATEJĠK PLAN 

Misyon : 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, 

araĢtırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini 

evrensel standartlarda yürüterek, 

toplumumuzun ve insanlığın sosyal, 

kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

geliĢimi için bilgiye ulaĢmayı, üretmeyi, 

bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle 

donatılmıĢ bireyler yetiĢtirmeyi amaç 

edinmiĢtir.

Vizyon:

Uluslararası düzeyde tanınan.

 AraĢtırma-ağırlıklı;.

 Geleceğin liderlerini yetiĢtiren;.

 Disiplinler arası sinerji yaratan;.

 Yenilikçi, yaratıcı;.

 Toplumsal geliĢme sürecinde önderlik rolü 

üstlenen;.

 ÇalıĢanlarının memnuniyetini sağlayan.

 bir kurum olmak.

STRATEJĠK AMAÇ 1: EĞĠTĠM

STRATEJĠK AMAÇ 2: ARASTIRMA

 2011 - 2016 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, 

araĢtırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini 

evrensel standartlarda yürüterek, 

toplumumuzun ve insanlığın sosyal, 

kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

geliĢimi için bilgiye ulaĢmayı, üretmeyi, 

bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle 

donatılmıĢ bireyler yetiĢtirmeyi amaç 

edinmiĢtir.

Vizyon:

Uluslar arası düzeyde tanınan, arastırma-

ağırlıklı, geleceğin liderlerini yetistiren, 

disiplinlerarası sinerji yaratan, yenilikçi, 

yaratıcı, toplumsal gelisme sürecinde 

liderlik rolü üstlenen ve çalısanlarının 

memnuniyetini sağlayan bir kurum olmak.

ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ-II
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STRATEJĠK HEDEF 5: Üniversite-sanayi iĢbirliğinin artırılması

STRATEJĠK AMAÇ 3: TOPLUMSAL HĠZMET STRATEJĠK HEDEF 1: Toplumsal hizmet faaliyetlerinin etkinleĢtirilmesi

STRATEJĠK AMAÇ 4: KURUMSAL GELĠSĠM STRATEJĠK HEDEF 1: Üniversitedeki kurumsal yönetim süreçlerinin iyileĢtirilmesi

Stratejik Hedef 1.1 Üniversitemizdeki akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve 

günün Ģartlarına uygun hale getirilecektir.

Stratejik Hedef 1.2 Çağın gereklerine göre, farklı veya birbirine yakın disiplinlerde çift ana dal ve yan dal 

uygulaması baĢlatılacaktır.

Stratejik Hedef 1.3 Bologna çalıĢmaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası bütün paydaĢlarca kabul gören 

yeterliliklerin kazanılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.4 3 fakülte ve 4 meslek yüksekokulu kurulacak, yeni bölüm ve programların açılmasına devam 

edilecektir.

Stratejik Hedef 1.5 Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi çalıĢmalarına baĢlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.6 Zorunlu Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır.

Stratejik Hedef 1.7 Üniversitemizde kalite geliĢtirme faaliyetleri kapsamında akreditasyon çalıĢmalarına 

baĢlanılacaktır.

Stratejik Hedef 1.8 Staj, iĢ baĢında eğitim ve kariyer planlaması çalıĢmaları yürütülecektir.

Stratejik Hedef 1.9 Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileĢtirilmesi sağlanacak, öğrencilere sunulan hizmetler 

periyodik olarak değerlendirilecektir.

Stratejik Hedef 1.10 Yurt dıĢı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 10 oranında arttırılacaktır.

2013 - 2017 STRATEJĠK PLAN  2

Misyon : 

21. Yüzyılda bölgemizin, ülkemizin ve hatta 

tüm insanlığın çözüm bekleyen önemli 

problemleri olarak gördüğümüz su, çevre, 

gıda, enerji, insani ve sosyal sorunlar 

konularında ulusal ve uluslararası alanda 

kabul edilebilir çözümler üretmeye yönelik 

eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri 

gerçekleĢtirerek ve yenilikçi düĢünce 

anlayıĢına sahip bireyler yetiĢtirerek bilgi ve 

teknoloji üreten bir üniversite olmaktır.

Vizyon:

Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, 

bölgemizde eksikliği hissedilen giriĢimcilik 

ruhunu canlandırabilecek Ar-Ge 

faaliyetleriyle, bölgesindeki insani ve sosyal 

sorunlara çözüm üreten, ülkemizin doğu ve 

güneydoğu komĢularıyla mevcut iliĢkileri 

geliĢtiren, eğitim-öğretim, araĢtırma ve 

geliĢtirme yapan, yerelde etkin baĢarıya 

sahip teknoloji odaklı bir dünya üniversitesi 

olarak ilerlemektir.

Stratejik Amaç 1 Eğitim ve öğretimi, kabul görmüĢ evrensel yeterliliklere ulaĢtırmak

STRATEJĠK AMAÇ 2: ARASTIRMA

 2011 - 2016 STRATEJĠK PLAN  

Misyon : 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, 

araĢtırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini 

evrensel standartlarda yürüterek, 

toplumumuzun ve insanlığın sosyal, 

kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

geliĢimi için bilgiye ulaĢmayı, üretmeyi, 

bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle 

donatılmıĢ bireyler yetiĢtirmeyi amaç 

edinmiĢtir.

Vizyon:

Uluslar arası düzeyde tanınan, arastırma-

ağırlıklı, geleceğin liderlerini yetistiren, 

disiplinlerarası sinerji yaratan, yenilikçi, 

yaratıcı, toplumsal gelisme sürecinde 

liderlik rolü üstlenen ve çalısanlarının 

memnuniyetini sağlayan bir kurum olmak.

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
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Stratejik Hedef 1.11 Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karĢılayacak nitelikte bir araĢtırma 

kütüphanesi oluĢturulacaktır.

Stratejik Hedef 2.1 Üniversitemizde üretilen bilimsel araĢtırma projelerinin sayısı her yıl %10 oranında

arttırılacaktır.

Stratejik Hedef 2.2 Bilimsel yayın sayısı her yıl %10 oranında arttırılacaktır.

Stratejik Hedef 2.3 Üniversite sanayi iĢbirliği geliĢtirilecek ve Ar-Ge çalıĢmaları arttırılacaktır.

Stratejik Hedef 2.4 AraĢtırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalıĢmalar

yapılacaktır.

Stratejik Hedef 3.1 Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaĢam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam 

Stratejik Hedef 3.2 Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalıĢmalar her yıl %10 oranında artırılacaktır.

Stratejik Hedef 3.3 Bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bilimsel çalıĢmalar üretilecektir.

Stratejik Hedef 3.4 Bölgenin yaĢam kalitesini de artıracak biçimde faaliyetler yürütülecektir.

Stratejik Hedef 4.1 Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inĢaatlarına baĢlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.2 Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karĢılayacak nitelikte tesis ve donatıları

gerçekleĢtirilecektir.

Stratejik Hedef 4.3 Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayıĢıyla araĢtırma faaliyetlerini gerçekleĢtirilecek fiziki

imkânlar oluĢturulacaktır.

Stratejik Hedef 4.4 Yapılacak inĢaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalıĢmaları ve diğer yapım çalıĢmaları

tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.5 Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla „‟E-Kampus‟‟ projesi hayata geçirilecektir.

Stratejik Hedef 4.6 Sürdürülebilir kampus anlayıĢına uygun bir kampus alanı oluĢturulacaktır.

Stratejik Hedef 4.7 Mediko-Sosyal Merkezi sağlık ihtiyaçlarını karĢılayabilecek niteliğe kavuĢturulacaktır.

Stratejik Hedef 4.8 Öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karĢılanmasına yönelik öğrenci yurdunun yapılması için

gerekli giriĢimlerde bulunulacaktır.

Stratejik Hedef 4.9 Planlama dönemi içerisinde yapılacak inĢa faaliyetlerine yönelik yatırım projeleri hazırlanacak

ve gerçekleĢtirilecektir.

Stratejik Hedef 4.10 Güncel biliĢim teknolojileri kullanılarak „‟Akıllı Kampus Projesi‟‟ hayata geçirilecektir.

Stratejik Hedef 5.1 Üniversitemizin kurumsal geliĢimini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliĢtirme 

Stratejik Hedef 5.2 Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve geliĢimlerini

destekleyecek bir çalıĢma ortamı sunmak.

Stratejik Hedef 5.3 Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliĢtirmek.

Stratejik Hedef 5.4 Tunceli Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin, motivasyonun ve kurumsal

bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 5.5 Finansal kaynakların çeĢitlendirilmesini sağlamak.

Yerel sivil toplum, kamu ve özel kuruluĢları ile iĢbirliğine gidilerek üniversiteden beklentileri netleĢtirmek,

Ortak projeler ve programlar geliĢtirmek,

Yerel düzeyde bilimsel destek bekleyen sorunların (çevre ve sağlık, iĢsizlik, yardım ve destek bekleyen gruplar vb.) 

çözümü için sosyal sorumluluk anlayıĢı içerisinde örnek ve önder faaliyetlerde bulunmak,

Üniversite, toplum ve sanayi iĢbirliğini geliĢtirmektir.

Öncelikli yerel ve bölgesel sorunları belirlemek ve bunların çözümüne yönelik projeler geliĢtirmek,

Bilimsel araĢtırma projelerini (BAP) artırmak,

DPT, TÜBĠTAK vb. kuruluĢlar ile yurtdıĢından maddi destek alan projelerin sayısını ve destek miktarını 

çoğaltmak,

Uygulamalı araĢtırma projelerinden elde edilen sonuçları teknoloji geliĢtirme amaçlı kullanmak,

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ 

2008-2012 STRATEJĠK PLAN                                        

 Misyon: Toplum, Devlet ve ekonomi 

arasındaki etkileĢimin sürekli olarak 

yenilenmesine ve geliĢtirilmesine yönelik 

yaratıcı girdiler üretmek,  Bu etkileĢimin bir 

parçası olarak toplumsal, kamusal ve 

ekonomik aktörlerle iliĢkiler kurmak, 

Küresel, akademik ve bilimsel değerlerle 

bütünleĢik olarak, toplumsal ve yerel 

amaçlara hizmet etmektir.                                                                                              

Vizyon: Tüm paydaĢlarımızın güvenini 

kazanmak, mutluluğunu artırmak, Ulusal ve 

uluslararası ölçekte tanınan bir Üniversite 

konumuna ulaĢmak, Mezunlarımızın kamu 

ve özel sektörde aranan ve kabul gören 

bireyler olmasını sağlamak, Bölgesinde en 

önemli araĢtırma, uygulama ve eğitim 

merkezi olmaktır. 

Yerel ĠĢbirliğinin Artırılması  Bulunduğumuz Ģehrin ve çevresinin sosyo-kültürel, 

ekonomik ve yönetsel sorunlarına çözümler üretmek ve bu alanlarda geliĢmeye öncülük 

ederek desteklemektir.

AraĢtırma-GeliĢtirme Faaliyetlerinin Artırılması                                                

Öğretim elemanlarını; akademik yükselmelerini hızlandırılmak, bilgi ve becerilerini 

artırmak, teknoloji geliĢimine katkıda bulunulmak için uygulamalı araĢtırma 

çalıĢmalarına yönlendirerek teĢvik etmektir.

2013 - 2017 STRATEJĠK PLAN  2

Misyon : 

21. Yüzyılda bölgemizin, ülkemizin ve hatta 

tüm insanlığın çözüm bekleyen önemli 

problemleri olarak gördüğümüz su, çevre, 

gıda, enerji, insani ve sosyal sorunlar 

konularında ulusal ve uluslararası alanda 

kabul edilebilir çözümler üretmeye yönelik 

eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri 

gerçekleĢtirerek ve yenilikçi düĢünce 

anlayıĢına sahip bireyler yetiĢtirerek bilgi ve 

teknoloji üreten bir üniversite olmaktır.

Vizyon:

Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, 

bölgemizde eksikliği hissedilen giriĢimcilik 

ruhunu canlandırabilecek Ar-Ge 

faaliyetleriyle, bölgesindeki insani ve sosyal 

sorunlara çözüm üreten, ülkemizin doğu ve 

güneydoğu komĢularıyla mevcut iliĢkileri 

geliĢtiren, eğitim-öğretim, araĢtırma ve 

geliĢtirme yapan, yerelde etkin baĢarıya 

sahip teknoloji odaklı bir dünya üniversitesi 

olarak ilerlemektir.

Stratejik Amaç 1 Eğitim ve öğretimi, kabul görmüĢ evrensel yeterliliklere ulaĢtırmak

Stratejik Amaç 2 Bilimsel araĢtırma alt yapısının fiziki ve beĢeri niteliğini artırmak.

Stratejik Amaç 3 Eğitim, araĢtırma ve danıĢmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma 

sürecine etkin destek verecek Ģekilde gerçekleĢtirmek.

Stratejik Amaç 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve 

marka değerini oluĢturmak.

Stratejik Amaç 4 Sürdürülebilir kampüs anlayıĢına uygun bir üniversite inĢa etmek
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Yerel kaynakların optimum düzeyde kullanımını sağlamaktır.

Mevcut akademik ve idari personel sayısının artırılması,

Akademik ve idari personel ile öğrencilerin niteliğinin, üretkenliğinin ve mutluluğunun artırılması,

Personel, öğrenci ve aileleri ile iletiĢimin geliĢtirilmesi

Her türlü bilimsel faaliyet, araĢtırma, bilimsel toplantı organizasyonu vb. toplantılara katılım, ulusal ve uluslar 

arası iĢbirliği ve kurumsal tanıtım faaliyetlerinin en üst düzeyde teĢvik edilmesi,

Ulusal ve uluslararası yayın faaliyetlerinin artırılması.

Üniversitemiz Ön-Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarından mezun olan öğrencilerin niteliklerinin ve kendine 

güvenlerinin artırılması,

Uygulamalı eğitim ve araĢtırma olanaklarının geliĢtirilmesi,

Üniversitemiz öğretim elemanlarının yayın faaliyetlerinin artırılması için sürekli ve artan maddi katkılarla teĢvik 

edilmeleri.

Üniversitemiz Ön-Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarına Kütahya il merkezi ve ilçelerinin ihtiyaçları dikkate 

alınarak yeni bölümler/programlar eklenmesi ve üniversitede eğitim öğretim gören öğrenci sayısının giderek 

artırılması
Üniversitemiz bünyesinde yeni Fakültelerin açılarak toplumun değiĢik kesimleriyle olan iliĢkilerin artırılması

EĞĠTĠM VE ÖGRETĠME YÖNELĠK AMAÇLAR

2011 yılına kadar Ön lisans/Lisans/Lisansüstü egitimindeki ögretim programı ve ders içeriklerini güncellemek.

Her yıl derslerde kullanılan ögretim yöntemlerini sürekli olarak gelistirmek.

Her yıl en az bir defa ögretim elemanlarının ve idari personelin mesleki gelisimlerini destekleyecek faaliyet 

düzenlemek

2011 yılına kadar ögretim elemanları için performansa dayalı degerlendirme sistemini baslatmak

Üniversitemiz kütüphanesinin kaynak(kitap, dergi, belge, online veri tabanları vb.) kapasitesini %100 artırmak

Her yıl akademik danısmanlık hizmetlerinin etkinligini artırmak

Ögretim üyesi basına düsen haftalık ders saatini her yıl azaltmak

Lisansüstü tez jürilerine, tez konusu ile ilgili olarak kurum içinden ve kurum dısından katılan farklı üye sayısını 

arttırmak

2011 yılına kadar Üniversitede Ön lisans/Lisans/Lisansüstü düzeyde yürütülen tüm dersleri içerik ve kredi 

degerleri açısından Avrupa Birligi yüksek ögrenim normlarına uygun biçimde düzenlenmek

2014 yılına kadar lisans ve lisansüstü düzeyde uluslar arası ögrenci hareketliligini 2008–2009 akademik 

yılındakinin bes katına çıkarmak

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2010 -2014                                

Misyon: Atatürk ilke ve devrimlerine baglı, 

çagdas ve demokratik bir üniversite olarak; 

ülkenin gelismesine ve çagdas uygarlık 

seviyesine ulaĢmasına katkı saglayacak 

meslek insanları yetistirmek, arastırma ve 

topluma hizmet alanlarında evrensel 

değerler üretmek, ulusal ve uluslar arası 

düzeyde isbirlikleri kurmak, sürdürülebilir 

kalkınmaya öncülük etmektir.                                            

Vizyon: Toplumsal ve sürdürülebilir 

kalkınma alanlarında disiplinlerarası proje 

isbirlikleriyle öncü, egitim-ögretim ve 

bilimsel gelisme alanlarında ulusal ve 

uluslararası düzeyde tanınan, çagdas, 

yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen 

bir üniversite olmak.

EGĠTĠM VE ÖGRETĠMĠN KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK

EGiTiM VE ÖGRETiM PROGRAMLARININ AVRUPA BiRLiGiYÜKSEK 

ÖGRENĠM NORMLARI  ĠLE UYUMUNU SAGLAMAK

2008-2012 STRATEJĠK PLAN                                        

 Misyon: Toplum, Devlet ve ekonomi 

arasındaki etkileĢimin sürekli olarak 

yenilenmesine ve geliĢtirilmesine yönelik 

yaratıcı girdiler üretmek,  Bu etkileĢimin bir 

parçası olarak toplumsal, kamusal ve 

ekonomik aktörlerle iliĢkiler kurmak, 

Küresel, akademik ve bilimsel değerlerle 

bütünleĢik olarak, toplumsal ve yerel 

amaçlara hizmet etmektir.                                                                                              

Vizyon: Tüm paydaĢlarımızın güvenini 

kazanmak, mutluluğunu artırmak, Ulusal ve 

uluslararası ölçekte tanınan bir Üniversite 

konumuna ulaĢmak, Mezunlarımızın kamu 

ve özel sektörde aranan ve kabul gören 

bireyler olmasını sağlamak, Bölgesinde en 

önemli araĢtırma, uygulama ve eğitim 

merkezi olmaktır. 

AraĢtırma-GeliĢtirme Faaliyetlerinin Artırılması                                                

Öğretim elemanlarını; akademik yükselmelerini hızlandırılmak, bilgi ve becerilerini 

artırmak, teknoloji geliĢimine katkıda bulunulmak için uygulamalı araĢtırma 

çalıĢmalarına yönlendirerek teĢvik etmektir.

Ġnsan Kaynakları Yönetiminin GeliĢtirilmesi                         Üniversitemiz 

personelini ve öğrencilerini, daha üretken, baĢarılı ve mutlu bireyler haline getirmek; 

personelin kuruma olan katkılarını artırmaktır.
Kurumun Tanınırlık ve Ġmajının Yükseltilmesi                           Üniversitemizin 

ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve imajını giderek geliĢtirmektir.

Eğitim Kalitesinin ve Yayın Sayısının Artırılması                          Üniversitemizin 

Ön-Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında verilen eğitimin kalitesini artırmak, 

mezunlarımızın istihdam olanaklarını yükseltmek ve üniversitemiz öğretim 

elemanlarının ulusal ve uluslar arası yayın sayılarını artırarak bilime yaptıkları katkıyı 

yükseltmektir.
Eğitim Birimlerinin ve Öğrenci Sayısının Artırılması         Üniversitemizin Ön-

Lisans, Lisans ve Lisansüstü eğitim programlarının sayısını ve üniversitemizde eğitim 

öğretim gören öğrenci sayısının düzenli bir Ģekilde artırmak.
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Her yıl uluslar arası ögretim üyesi hareketliligini %20 artırmak

2010 yılına kadar Akçakoca Turizm ĠĢletmeciligi ve Otelcilik Yüksekokulu‟nda ve Orman Fakültesi‟nde yabancı 

dil hazırlık sınıfını açmak

2014 yılı sonuna kadar yabancı dil egitimi süreçlerini daha güçlü bir temelde yürütebilecek kaynaklara sahip bir 

Yabancı Diller Yüksekokulu‟nu kurmak

BiLiMSEL ARAġTIRMAYA YÖNELĠK AMAÇLAR

Üniversitenin, uluslararası endeksli dergilerde ögretim üyesi basına düsen yayın sayısı sıralamasındaki yerini her 

yıl iyilestirmek

2014 yılı sonuna kadar AB, TÜBĠTAK, DPT vb kurumların fonları ileüretilen proje sayısını %50 artırmak

AB, TÜBĠTAK, DPT vb kurumların fonları ile yürütülen projelerden üretilen yayın sayısını artırmak

Diger üniversiteler ve arastırma kurumları ile iliskileri artırmak ve uluslararası bilgi aglarına üye olmak

2012 yılına kadar Üniversitemizde görev yapan ögretim elemanlarının faydalanabilecegi proje gelistirme ve yayın 

yapma destegi verecek olan Akademik Destek Birimi‟ni olusturmak

2014 yılı sonuna kadar Lisansüstü tezlere dayalı yayınları %50 artırmak

Ġkinci (ortak) danısmanlık sistemine islerlik kazandırmak

2012 yılına kadar Üniversite çapında lisansüstü tezlere yönelik ödül sistemi olusturmak

2014 yılı sonuna kadar disiplinler arası yürütülen proje sayısını %50 artırmak

Her bahar ve güz döneminde farklı disiplinlerin bir araya geldigi ve ortak proje olanaklarını tartıstıkları toplantılar 

düzenlemek

2014 yılı sonuna kadar ögretim üyelerinin katıldıgı ulusal düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak

2014 yılı sonuna kadar ögretim üyelerinin katıldıgı uluslararası düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak

Her yıl Üniversitemiz önderliginde ve/veya ortaklıgında en az 1 adet ulusal /uluslararası kongre veya sempozyum 

düzenlemek

Her yıl lisansüstü ögrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeydeki toplantılara katılmasını tesvik etmek

TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAYA YÖNELĠK AMAÇLAR

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluslarıyla isbirligini gelistirmek

Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçeklestirmek

Her yıl ilimiz ve bölgemizdeki ilgili saglık personelinin davet edildigi en az bir toplantı düzenlemek

Her yıl Üniversitemizde uygulanan tıbbi islem çesitliligini artırmak

Ġl saglık müdürlügü ile acil, poliklinik ve diger tedavi hizmetlerinin koordinasyonunda isbirligi yapmak

Her yıl Ġlde çalısan aile hekimlerine yönelik en az bir kurs düzenlemek

Bölge insanını saglık alanında bilgilendirecek faaliyetler düzenlemek

Her yıl il ve/veya bölgede Üniversite önderliginde en az bir saglık projesi yürütmek

Üniversitemiz Hastanesi‟nden memnuniyet oranını 2012 yılı sonuna kadar ölçmek ve izlemek

2011 yılına kadar hasta hakları birimini kurmak

Hastane çalısanlarına her yıl en az bes hizmet içi egitim vermek

KURUMSAL GELiSMEYE YÖNELiK AMAÇLAR

Her yıl en az bes defa Üniversite çalısanlarının ve ögrencilerin Üniversiteye aidiyet duygusunu ve memnuniyetini 

artıracak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek

Üniversite birimlerinde çalısan akademik ve idari personelin görev ve sorumluluklarını açık bir sekilde 

tanımlamak

2011 yılına kadar mezunların istihdam durumunu izlemek, gelistirmek ve bu gelisimi kurumsal kimlige yansıtmak 

üzere mezun iletisim agı kurmak

Üniversitenin yasal ve idari süreçlerinde ve temel uygulamalarında seffaflıgı artırıcı bilgi akısısistemini 

olusturmak

2014 yılına kadar Üniversitemizde ISO 9001 kalite yönetim sistemine yönelik çalısmalara baslamak

Her yıl Üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunan yazılı, görsel ve isitsel etkinlikler düzenlemek

2011 yılına kadar üniversitemiz bünyesinde Intranet kullanımını yaygınlastırmak

STRATEJĠK PLAN 2010 -2014                                

Misyon: Atatürk ilke ve devrimlerine baglı, 

çagdas ve demokratik bir üniversite olarak; 

ülkenin gelismesine ve çagdas uygarlık 

seviyesine ulaĢmasına katkı saglayacak 

meslek insanları yetistirmek, arastırma ve 

topluma hizmet alanlarında evrensel 

değerler üretmek, ulusal ve uluslar arası 

düzeyde isbirlikleri kurmak, sürdürülebilir 

kalkınmaya öncülük etmektir.                                            

Vizyon: Toplumsal ve sürdürülebilir 

kalkınma alanlarında disiplinlerarası proje 

isbirlikleriyle öncü, egitim-ögretim ve 

bilimsel gelisme alanlarında ulusal ve 

uluslararası düzeyde tanınan, çagdas, 

yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen 

bir üniversite olmak.

EGiTiM VE ÖGRETiM PROGRAMLARININ AVRUPA BiRLiGiYÜKSEK 

ÖGRENĠM NORMLARI  ĠLE UYUMUNU SAGLAMAK

YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI AÇMAK VE SAYILARINI ARTIRMAK

ULUSLAR ARASI ENDEKSLĠ DERGĠLERDE YAYIN SAYISINI ARTIRMAK

DĠSĠPLĠNLER ARASI PROJE SAYISINI ARTIRMAK

BĠLĠMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEK VE BĠLĠMSEL TOPLANTILARA 

KATILIMI DESTEKLEMEK

ĠLĠMĠZĠN VE BÖLGEMĠZĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMASINA KATKIDA 

BULUNMAK

ĠLĠMĠZ VE BÖLGEMĠZ ĠNSANINA VERĠLEN SAGLIK HĠZMETLERĠ 

STANDARTLARINI YÜKSELTMEK

KURUMSALLASMAYI SAGLAMAK
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2014 yılı sonuna kadar üniversitenin stratejik yönetime geçmesinin saglamak

Her yıl (periyodik olarak) ögrenci memnuniyetini ölçmek ve degerlendirmek

2011 yılına kadar Üniversitemizde Psikolojik Danısmanlık ve Rehberlik birimini olusturmak

2012 yılına kadar ögrencilerin ve Üniversite personelinin faydalanabilecegi Kariyer Planlama ve Gelistirme 

Merkezi‟ni kurmak

Personel ve ögrencilerin beslenme, barınma, temizlik, güvenlik ve kültürel faaliyetlerle ilgili temel yasam 

kosullarını iyilestirmek

Üniversitemize baglı tüm yerleskelerin zorunlu giderlerinin(elektrik, ısınma vb) mali yönetimini etkili bir biçimde 

gerçeklestirmek

Her yıl Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacını belirlemek ve personel sayısını %10 artırmak

2014‟e kadar ortak kullanılan derslik, atölye ve laboratuarların oranını artırmak

2012 yılına kadar üniversite bünyesinde evrak akıs ve yazısmaların elektronik ortamda paylasımını saglayacak 

altyapıyı gelistirmek

Her yıl kaynak kullanım verimliliginin saglanabilmesi için personele düzenli bilgilendirme toplantıları düzenlemek

2011 yılına kadar üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif kaynaklarının halka açılımını saglamak

2014 yılına kadar egitim-ögretim ve hizmet binası olmayan Rektörlük, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat 

Fakültesi‟nin bina yapımlarına baslamak

2014 yılına kadar yapımı süren derslik, atölye ve laboratuarların tamamlanmasını saglamak

2014 yılına kadar sosyal, kültürel ve sportif gelisimi hızlandıracak yeni tesisleri tamamlamak

Arastırma ve uygulama hastanemizin 2014 yılına kadar makine-teçhizat ve iç donanımını tamamlamak

Üniversitemiz birimlerinin tüm demirbas donanımlarını ve laboratuar ihtiyaçlarını karsılamak

Derslikler, kütüphane ve diger kapalı alanların teknolojik donanımını iyilestirmek

2014 yılına kadar Üniversitemizin tüm birimlerinde IEEE 802.1X protokolünü aktif hale getirmek

2014 yılı sonuna kadar web destekli egitim programları (alıstırma, simülasyon vb.) uygulamasını baslatmak

2014 yılına kadar kütüphanedeki elektronik veri kaynaklarının kullanımını %100 artırmak

Üniversitemiz birim bazında ihtiyaç duyulan bilisim imkânlarını %50 arttırmak

Her yıl iç ve dıs paydasların beklentileri ve bu beklentilerin gerçeklesmeleriyle ilgili aralıklı degerlendirmeler 

yapmak

Ġç ve dıs paydaslarla iletisimi arttırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar “Halkla Ġliskiler Ofisi”ni kurmak

2014 yılına kadar bilimsel ve/veya popüler yayın birimleri olusturmak

2014 yılı sonuna kadar insan kaynaklarının gelistirilmesini ve sürekliligini saglamak

BĠLĠMSEL STRATEJĠK AMAÇLAR

2012 yılı sonuna kadar AB ve diğer yurtdıĢı kaynaklardan yararlanarak üretilen projelerin % 100 arttırılması ve 

AB araĢtırma projelerinin kriterlerine entegre olunması

2012 yılı sonuna kadar geliĢtirilen TÜBĠTAK projelerinin sayısının % 50 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar DPT projeleri sayısının 3 katına çıkarılması

2012 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası kurumların desteklediği projelerin yürütülmesi ve projelerden elde 

edilen bilimsel verilerin ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunumunun her yıl % 30 oranında arttırılması

2012 yılı sonuna kadar uluslararası bilimsel standartta yayınların her yıl %10 oranında arttırılması

2012 yılı sonuna kadar öğretim üyelerimizin ve öğretim yardımcılarımızın bilimsel aktivite katılımlarının % 30 

oranında arttırılması

Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantı sayısının 2012 yılı sonuna kadar % 30 arttırılması

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ 

2008-2012   STRATEJĠK PLAN   

Misyon:  Evrensel ölçekte bilgi üreterek, 

bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve 

dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak 

donanımlı, araĢtırıcı ve üretici bireyler 

yetiĢtirmek; bölgesel, ulusal ihtiyaçlar 

temelinde toplumun yaĢam kalitesinin 

yükselmesine çalıĢmak.                                                  

Vizyon: Ulusal ve uluslar arası bilim ve 

teknoloji dünyası ile örgütsel bağları 

geliĢmiĢ, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, 

dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eĢdeğer 

bir eğitim ve araĢtırma kurumu olmak.

AraĢtırma Faaliyetlerini GeliĢtirmek

Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak

Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı TeĢvik Etmek

STRATEJĠK PLAN 2010 -2014                                

Misyon: Atatürk ilke ve devrimlerine baglı, 

çagdas ve demokratik bir üniversite olarak; 

ülkenin gelismesine ve çagdas uygarlık 

seviyesine ulaĢmasına katkı saglayacak 

meslek insanları yetistirmek, arastırma ve 

topluma hizmet alanlarında evrensel 

değerler üretmek, ulusal ve uluslar arası 

düzeyde isbirlikleri kurmak, sürdürülebilir 

kalkınmaya öncülük etmektir.                                            

Vizyon: Toplumsal ve sürdürülebilir 

kalkınma alanlarında disiplinlerarası proje 

isbirlikleriyle öncü, egitim-ögretim ve 

bilimsel gelisme alanlarında ulusal ve 

uluslararası düzeyde tanınan, çagdas, 

yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen 

bir üniversite olmak.

KURUMSALLASMAYI SAGLAMAK

KAYNAK KULLANIM VERiMLiLiGiNi ARTIRMAK

EGiTiM ÖGRETiM VE HiZMET BiNALARINI TAMAMLAMAK

BiLGi VE iLETiSiM TEKNOLOJiLERiNiN KULLANIMINI YAYGINLASTIRMAK

PAYDASLARLA SAGLIKLI VE SÜREKLĠ ĠLĠġKĠLER KURMAK
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Interdisipliner Proje Sayısını Artırmak 2012 yılı sonuna kadar teknoloji ve bilimdeki geliĢmelerle uyumlu olarak her yıl 1 yeni çalıĢma alanının 

etkinleĢtirilmesi

2012 yılı sonuna kadar diğer üniversiteler ve AR-GE çalıĢmaları yürüten kurumlarla 100 adet disiplinler arası 

iĢbirliği yapılması

EĞĠTSEL STRATEJĠK AMAÇLAR

2012 yılı sonuna kadar Ege Üniversitesi‟ndeki tüm dersler için değerlendirme kriterlerinin oluĢturulması

Uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi yönünde yapılan protokollerin 2012 yılı sonuna kadar 2 katına çıkarılması

2012 yılı sonuna kadar tüm ders içeriklerinin uluslararası ve ulusal eğitim programlarına uygun olarak 

güncellenmesi

2012 yılı sonuna kadar yabancı üniversitelerle ortak olarak yürütülen lisans eğitimi programı sayısının 5‟e 

çıkarılması

2012 yılı sonuna kadar Tıp eğitiminde mezuniyet öncesi eğitim programının tamamının yenilenmesi

2012 yılı sonuna kadar lisans eğitimi düzeyinde yan dal ve çift ana dal uygulamalarının sayısının % 40 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar Lisans eğitimi için Uzaktan Eğitim Sistemi‟nin kurulması ve geliĢtirilmesi

2012 yılı sonuna kadar lisansüstü program ve öğrenci sayısının %10 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar Ġkinci Öğretim çerçevesinde açılan Tezsiz Yüksek Lisans Programı sayısının % 60 

arttırılması

2012 yılı sonuna kadar tıpta uzmanlık eğitim programlarının anabilim dalları için yeniden yapılandırılması

Tez aĢamasına gelen lisansüstü öğrencisine verilen proje desteğinin 2012 yılı sonuna kadar her yıl % 5 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar yabancı öğrenciler için açılan lisansüstü programların geliĢtirilmesi ve sayısının % 40 

oranında arttırılması

2012 yılı sonuna kadar Lisansüstü eğitim programlarının tanıtılması amacıyla yapılan etkinliklerin iki katına 

çıkarılması

2012 yılı sonuna kadar Lisansüstü eğitimi için Uzaktan Eğitim Sistemi‟nin kurulması ve geliĢtirilmesi

2012 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının araĢtırma konuları ile ilgili olarak, kısa süreli araĢtırma, kurs, kongre-

seminer katılımı vb. amaçlarla yurt dıĢına gönderilmesi

2012 yılı sonuna kadar öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı (ÖYP)‟na kayıtlanan ve baĢarı ile mezun olan öğrenci 

sayısının her yıl mevcut kontenjan sayısı kadar arttırılması

2012 yılı sonuna kadar akademik yükseltme kriterlerinin AB üniversiteleri kriterlerine %70 oranında 

uyumlaĢtırılması

2012 yılı sonuna kadar Sanayi ve ticaret kuruluĢlarının ihtiyacına uygun öğrenci yetiĢtirilmesi için programaların 

% 30‟unun yenilenmesi

2012 yılı sonuna kadar Üniversite sanayi iĢbirliği kapsamında MYO programlarının uygulama altyapılarının 

geliĢtirilmesi

MYO mezunlarının iĢe yerleĢtirilmelerinin takip edilmesi için izleme sistemi kurulması

2012 yılı sonuna kadar uluslararası değiĢim ya da araĢtırmacı yetiĢtirme programları çerçevesinde görevlendirilen 

araĢtırmacıların sayısının % 50 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü eğitim dahilinde Sokrates ve Erasmus programlarına yönelik üniversite 

sayısı ve öğrenci kontenjanlarında % 60 artıĢ sağlanması

2012 yılı sonuna kadar Lisans ve lisansüstü ders içeriklerinin tümünün uluslararası ve ulusal eğitim programlarına 

uygun olarak güncellenmesi

2012 yılı sonuna kadar AB normlarına uygun olarak dıĢ değerlendirme ve akreditasyon için gerekli altyapının 

sağlanması

KURUMSAL ĠLĠġKĠLERE YÖNELĠK STRATEJĠK AMAÇLAR

2012 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği üye ülkeleriyle iĢbirliğinin % 50 arttırılması

2008-2012   STRATEJĠK PLAN   

Misyon:  Evrensel ölçekte bilgi üreterek, 

bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve 

dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak 

donanımlı, araĢtırıcı ve üretici bireyler 

yetiĢtirmek; bölgesel, ulusal ihtiyaçlar 

temelinde toplumun yaĢam kalitesinin 

yükselmesine çalıĢmak.                                                  

Vizyon: Ulusal ve uluslar arası bilim ve 

teknoloji dünyası ile örgütsel bağları 

geliĢmiĢ, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, 

dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eĢdeğer 

bir eğitim ve araĢtırma kurumu olmak.

Lisans Eğitiminin Kalitesini Arttırmak

Lisans Üstü Eğitime Ağırlık Vermek

Nitelikli Öğretim Üyesi YetiĢtirmek

Meslek Yüksek Okulları Eğitim Programlarını, Toplum Ġhtiyaçlarına Göre Sürekli 

Yenilemek ve GeliĢtirmek

AB Eğitim Programlarına Entegre Olmak

Yurt Ġçi Ve Yurt DıĢı Üniversiteler Ġle ĠĢbirliğini GeliĢtirmek
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2012 yılı sonuna kadar ulusal ve Uluslar arası üniversitelerle bilgi alıĢ veriĢinin % 60 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar Türkiye‟nin geliĢmiĢ üniversitelerinden ve yurtdıĢındaki üniversitelerden alanında 

uzmanlaĢmıĢ bilim adamları ile bilgi alıĢveriĢinin % 30 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurt dıĢında olmak üzere kısa veya uzun süreli eğitim 

ve araĢtırma faaliyetlerine katılımlarının % 60 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar Ege Üniversitesi‟nin araĢtırmacı veri tabanının kurulması

2012 yılı sonuna kadar sanayi ile iletiĢim ağının güçlendirilmesi

2012 yılı sonuna kadar sanayi kuruluĢları ile ortak olarak düzenlenen seminer, kurs v.b. sayısının % 60 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar ilgili sanayi kuruluĢu veya firma desteği ile gerçekleĢtirilen patent ve faydalı model 

baĢvuru sayısının % 20 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar Üniversitemiz laboratuvar alt yapısının bölgedeki sanayi kuruluĢlarının analiz ihtiyacını 

tümüyle karĢılayabilecek düzeye getirilmesi

Üniversite Sanayi ĠĢbirliği kapsamında iĢbirliği yapılan kurum ve Ģirketlerde EDÖ (Endüstriye Dayalı Öğretim) 

çalıĢması yapan öğrenci ve EDA (Endüstriye Dayalı AraĢtırma) çalıĢması yapan Öğretim Elemanı sayısının 2012 

yılı sonuna kadar her yıl % 20 arttırılması.
2012 yılı sonuna kadar Sağlık sektörüyle 10 farklı alanda iĢbirliğini geliĢtirici faaliyetlerin düzenlenmesi

Mezuniyet sonrası üniversite-mezun iliĢkilerini güçlendirecek Mezunlar ĠletiĢim Ofisi‟nin yapılandırılması ve 

2012 yılı sonuna kadar mezunların % 50‟sine ulaĢılması

2012 yılı sonuna kadar Mezunlarımızın takip edilmesi ve geri besleme mekanizmalarının oluĢturulması

2012 yılı sonuna kadar Mezuniyet sonrası öğrenci–üniversite bağlarını geliĢtirmek amacıyla düzenlenen 

“Mezunlar Günü” ne katılımın arttırılması

2012 yılı sonuna kadar toplumun beden ve ruh sağlığının geliĢtirilmesine yönelik resmi, özel ve gönüllü 

kuruluĢlarla geliĢtirilen ortak projelerin sayısının % 100 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar Ġlk ve orta öğretim kurumlarının düzenlediği 25 bilimsel ve kültürel etkinliklerde 

Üniversitenin tanıtılması

2012 yılı sonuna kadar meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler ile gerçekleĢtirilen karĢılıklı 

desteğin % 40 arttırılması

2009 yılı sonuna kadar yörenin ihtiyacına yönelik 20 adet etkinlik düzenlenmesi

2012 yılı sonuna kadar Ege Üniversitesi dıĢına yönelik Türk kültürünü tanıtıcı olarak 4 farklı etkinlik 

düzenlenmesi

2012 yılı sonuna kadar Halkın Üniversitesi ÇalıĢması alanında her yıl 8 adet destekleyici faaliyetin 

gerçekleĢtirilmesi

2012 yılı sonuna kadar Üniversite sanayi iĢbirliği kapsamında döner sermaye çalıĢmaları ile mal ve hizmet 

üretmeye yönelik çalıĢmalarda bulunulması

2012 yılı sonuna kadar halka yönelik eğitimler kapsamında verilen “Eğitimcilerin Eğitimi Sertifika 

Programları”nın her yıl 2 defa açılması

2012 yılı sonuna kadar Tüm sağlık uygulamaları alanlarında halka doğrudan hizmet götürülmesi

2012 yılı sonuna kadar Bölgedeki tarıma dayalı sanayinin beklenti ve ihtiyaç analizinin yapılması ve çiftçilerin 

eğitilmesi

2012 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Hastanesi‟nden memnuniyet oranının % 90 olarak gerçekleĢmesi

2012 yılı sonuna kadar halka yönelik hizmet kapasitesinin % 30 arttırılması yönünde yeni kaynakların yaratılması

2012 yılı sonuna kadar ülke içindeki kurumlar ve sektörler ile olan iliĢkilerin % 30 oranında arttırılması ve 

projelerin yürürlüğe konulması

2012 yılı sonuna kadar bölge sanayicilerinin araĢtırma geliĢtirme potansiyelini geliĢtirmek için AB projeleri ile 

ilgili bir bilgi ağı oluĢturulması

2012 yılı sonuna kadar Ulusal sanayinin öncelikli alanlarında bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak faaliyetlerin 

artırılması

2008-2012   STRATEJĠK PLAN   

Misyon:  Evrensel ölçekte bilgi üreterek, 

bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve 

dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak 

donanımlı, araĢtırıcı ve üretici bireyler 

yetiĢtirmek; bölgesel, ulusal ihtiyaçlar 

temelinde toplumun yaĢam kalitesinin 

yükselmesine çalıĢmak.                                                  

Vizyon: Ulusal ve uluslar arası bilim ve 

teknoloji dünyası ile örgütsel bağları 

geliĢmiĢ, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, 

dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eĢdeğer 

bir eğitim ve araĢtırma kurumu olmak.

Yurt Ġçi Ve Yurt DıĢı Üniversiteler Ġle ĠĢbirliğini GeliĢtirmek

Sanayi Ġle ĠĢbirliğini GeliĢtirmek

Mezuniyet Sonrası Öğrenci-Üniversite Bağlarını GeliĢtirmek

Üniversite -Toplum ĠliĢkilerini Güçlendirmek

Halka Yönelik Ürün/Hizmetleri Nicelik Ve Nitelik Yönünden GeliĢtirmek

Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunacak Proje Ve AraĢtırmaları TeĢvik Etmek
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2012 yılı sonuna kadar Denizel ve karasal ortamlarda radyoaktivite ölçümlerinin yapılacağı bölgelerin belirlenerek 

proje sayısının iki katına çıkarılması
KURUMSAL GELĠġĠME YÖNELĠK STRATEJĠK AMAÇLAR

2012 yılı sonuna kadar öğrencilerin ders dıĢı faaliyetlere (seminer, konser,öğrenci toplulukları vb.) katılımının % 

50 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar çalıĢanların kuruma bağlılığına ve memnuniyetine katkı sağlayacak faaliyetlerin % 30 

arttırılması

2012 yılı sonuna kadar kurum kültürüne katkı sağlayacak sosyal duyarlılık projelerinin sayısının % 40 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar Ulusal kültürümüzün yayılmasına ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına Ege 

Üniversitesi‟nin katkısının arttırılması amacıyla 25 adet etkinlik düzenlenmesi

2012 yılı sonuna kadar Evrensel müzik ve dans gösterilerinin buluĢtuğu uluslar arası bir festival düzenlenmesi

2012 yılı sonuna kadar her yıl Üniversite Tanıtım Günleri düzenlenmesi ve bu amaçla düzenlenen fuarların 10 

tanesine her yıl katılımın sağlanması

2012 yılı sonuna kadar akademik birimler arası ortak çalıĢmaların arttırılması

2012 yılı sonuna kadar Öğrencilerin ruh sağlığına yönelik rehberlik hizmetlerinin % 40 oranında arttırılması

2012 yılı sonuna kadar Öğrencilere güvenli, temiz ve ekonomik koĢullarda barınabilecekleri yurtların sağlanması

2012 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyan öğrencilere burs imkânları yaratılması ve çalıĢtırılan kısmi zamanlı öğrenci 

sayısının % 30 oranında arttırılması

2012 yılı sonuna kadar Eğitim DanıĢmanlığı Sisteminin oluĢturulması

2012 yılı sonuna kadar iĢ süreçlerinin belirlenmesi ve süreç yazılımı ile ilk iyileĢtirmenin tamamlanması

2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizde baĢlatılan ve baĢlatılacak olan koordinasyon uygulamalarının tümünün 

standartlaĢtırılması

2012 yılı sonuna kadar üniversitenin stratejik yönetime geçmesinin sağlanması

2012 yılı sonuna kadar Kalite Odağı ÇalıĢması kapsamında destekleyici faaliyetin gerçekleĢmesi

2012 yılı sonuna kadar Akademik ve idari personel konusunda norm kadro uygulamasına geçilmesi

2012 yılı sonuna kadar BaĢarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar kurulması ve sürekliliğinin sağlanması

ALTYAPIYA YÖNELĠK STRATEJĠK AMAÇLAR

2012 yılı sonuna kadar Kampüs Master Planı‟nın hazırlanması

2012 yılı sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması

2012 yılı sonuna kadar her yıl toplam kapalı alanların % 5‟sinin iyileĢtirilmesi

2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yatırım projelerinin 

tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, DPT‟ye önerilmesi ve gerçekleĢtirilmesi

2012 yılı sonuna kadar Kampus güvenlik sisteminin geliĢtirilmesi

2012 yılı sonuna kadar Sivil Savunma Planının uygulanması ile ilgili birimlerin bilgilendirilmesi

2012 yılı sonuna kadar Eğitim ve araĢtırma birimlerinin hizmet süresinin % 75 arttırılması

2012 yılı sonuna kadar Domain (Kullanıcı Yönetim Sistemi) yapısının tüm üniversite bünyesine yaygınlaĢtırılması

2012 yılı sonuna kadar Network sistemlerinde Servis Kalitesi (QoS) uygulanmaya baĢlanması

2012 yılı sonuna kadar Bir bilgisayar hastanesinin oluĢturulması

2012 yılı sonuna kadar Yönetim Bilgi Sisteminin (YBS) kurulması

Her birimin 2010 yılına kadar kendi eğitici elemanlarını belirleyip, ekiplerini kurması ve tüm öğretim 

elemanlarının, eğiticilerin eğitimi programından geçirilmesi.

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                 

Misyon: Üniversitemizin misyonu; 

ülkemizin temel değerleri ve stratejik 

hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel 

geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile 

donatılmıĢ bireyler yetiĢtirmek; bilime katkı 

sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir 

ve paydaĢlara yararlı olacak bilgi ve 

teknoloji üretmek; Ģehrinde ve bölgesinde 

kaliteli sağlık hizmeti sunmak; 

mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif geliĢimine katkı 

sağlayacak etkinlikler düzenlemektir.                                              

Vizyon:  Bilimsel çalıĢmalarda, bilgi ve 

teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, 

sanatsal ve sportif etkinliklerde Türkiye‟de 

önde gelen ve dünyada saygın; mezunları 

tercih edilen ve aranan; uluslararası nitelikte 

öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip; 

paydaĢların gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve 

etkili çözümlerle karĢılayan öncü bir 

üniversite olmaktır.

Eğitim ve öğretim hedefleri

2008-2012   STRATEJĠK PLAN   

Misyon:  Evrensel ölçekte bilgi üreterek, 

bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve 

dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak 

donanımlı, araĢtırıcı ve üretici bireyler 

yetiĢtirmek; bölgesel, ulusal ihtiyaçlar 

temelinde toplumun yaĢam kalitesinin 

yükselmesine çalıĢmak.                                                  

Vizyon: Ulusal ve uluslar arası bilim ve 

teknoloji dünyası ile örgütsel bağları 

geliĢmiĢ, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, 

dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eĢdeğer 

bir eğitim ve araĢtırma kurumu olmak.

Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunacak Proje Ve AraĢtırmaları TeĢvik Etmek

Ege Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini GeliĢtirmek

Eğitim DanıĢmanlığı ve rehberlik hizmetlerine ağırlık vermek

Etkin bir idari yapı kurmak

Üniversite Alt Yapısını GeliĢtirmek

Kampüsü 24 Saat Aktif Hale Getirmek

E-Üniversite Yapılarını GeliĢtirmek
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 2010 yılına kadar ders içeriklerinin, en az bir kez ilgili birimlerce güncellenmesi

Yabancı dil eğitiminde etkinliği artıracak yöntemlerin kullanılması

Hazırlık sınıfında baĢarı oranının artırılması

Öğrencilere yurtdıĢında yabancı dil eğitimi ve staj imkânı sağlanması

Lisansüstü dönemdeki bilimsel çalıĢma ve tezlerin yayına dönüĢtürülmesi

Lisansüstü dönemdeki bilimsel çalıĢma ve tezlerin proje desteğiyle yapılması

Tez kalitesinin ve uygulanabilirliğinin artırılması

Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulması

Spor Bilimleri Enstitüsü kurulması

Staj olanaklarının artırılması ve etkin hale getirilmesi

Öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin azaltılması

Sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması

Öğretimde biliĢim teknolojilerinden etkin bir Ģekilde yararlanılması

YurtdıĢındaki üniversitelerle özel protokoller ve Avrupa Birliği Eğitim Programları çerçevesinde ortak eğitim 

programları açılması

Öğrenci değiĢim programından faydalanan öğrenci sayısının artırılması

Üniversitenin dıĢ değerlendirmecilerin denetiminden geçmiĢ olması

Öğrenciye verilen burs ve yardımların artırılması

Öğrencilere etkili rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti verilmesi

Ġndekse giren yayın sayısının artırılması

Her öğretim üyesinin yayın yapmasının sağlanması

Bilimsel yayınların proje destekli olması

Bilimsel atıf sayısının artırılması

Etki katsayısı (impact factor) yüksek olan dergilerdeki yayın sayısının artırılması

Ġndekse giren Erciyes Üniversitesi yayını dergi sayısının artırılması

Dergilere yapılan danıĢmanlık veya editörlük sayısının artırılması

YurtdıĢı projeler için baĢvuru sayısının artırılması

YurtdıĢı bildirilerin ve yayınların desteklenmesi

Ulusal ve uluslararası projelere katılma oranının artırılması

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların artırılması

Teknolojik ürünlere dönüĢen bilimsel protokol ve çalıĢmaların yapılması

Erciyes Üniversitesi Teknoloji AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ERTAM), TEKMER ve Teknopark‟ın 

etkinliğinin artırılması

Endüstri kuruluĢlarında eğitim programları düzenlenmesi

Endüstriyel kurum ve kuruluĢlara yapılan danıĢmanlık hizmetlerinin artırılması

Üniversitenin temsil edildiği kuruluĢların sayısının artırılması

Üniversite tanıtım materyallerinin sayısının ve kalitesinin artırılması

Basın yayın kuruluĢlarınca yayınlanan üniversite ile ilgili olumlu haberlerin sayısının artırılması

Ulusal ve uluslararası sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi

Ortaöğretim kurumları ve dershaneler çapında etkin tanıtım yapılması

ÖSS sınavında baĢarılı öğrencileri üniversiteye çekmek

Öğrenci aileleri ve üniversite arasındaki iletiĢimi artırmak

Mezun öğrenciler sisteminin kurulması

Alanı ile ilgili iĢe yerleĢen mezun sayısının artırılması

Sivil toplum kuruluĢları ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi

Toplum sorunları ile ilgili merkezler kurulması

Hastanenin sağlık hizmeti kalitesinin artırılması

PaydaĢların memnuniyetinin artırılması

Üniversitenin geleceğe yönelik fiziki geliĢme planının yapılması

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                 

Misyon: Üniversitemizin misyonu; 

ülkemizin temel değerleri ve stratejik 

hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel 

geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile 

donatılmıĢ bireyler yetiĢtirmek; bilime katkı 

sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir 

ve paydaĢlara yararlı olacak bilgi ve 

teknoloji üretmek; Ģehrinde ve bölgesinde 

kaliteli sağlık hizmeti sunmak; 

mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif geliĢimine katkı 

sağlayacak etkinlikler düzenlemektir.                                              

Vizyon:  Bilimsel çalıĢmalarda, bilgi ve 

teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, 

sanatsal ve sportif etkinliklerde Türkiye‟de 

önde gelen ve dünyada saygın; mezunları 

tercih edilen ve aranan; uluslararası nitelikte 

öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip; 

paydaĢların gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve 

etkili çözümlerle karĢılayan öncü bir 

üniversite olmaktır.

Eğitim ve öğretim hedefleri

Bilimsel AraĢtırma Hedefleri

Üniversite-endüstri iĢbirliğinin geliĢtirilmesi

Tanıtım ve halkla iliĢkiler hedefleri

  Altyapı geliĢtirme hedefleri
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Kültür ve kongre merkezinin 2010 yılına kadar tamamlanması

Öğrenci sosyal hizmet binalarının geliĢtirilmesi

Teknopark‟ın geniĢletilmesi ve geliĢtirilmesi

Merkezi otomasyon

Uluslararası akredite olmuĢ kalibrasyon laboratuarının kurulması

Ġnternet bağlantı hızının artırılması

Kütüphanedeki kitap, süreli yayın ve veri tabanı sayısının artırılması

Akademik ve idari personelin nitelik ve niceliğinin artırılması

Ġdari personel için hizmet içi ve mesleki eğitim düzenlenmesi

Norm kadronun hayata geçirilmesi

Eleman alımı ve görevde yükselmelerde objektif kriterlerin belirlenmesi

Performans değerlendirme ve ödüllendirme sisteminin geliĢtirilmesi

ÇalıĢanların motivasyonunun artırılması

Akademik ve idari personelin memnuniyet oranının artırılması

Hayırseverlerin desteğinin devamının sağlanması

Üniversitenin fon bulma imkânlarının geliĢtirilmesi

Çevreye duyarlı yönetim anlayıĢının geliĢtirilmesi

ÇalıĢanların ve öğrencilerin çevre konusunda eğitilmesi

Çevre ile ilgili kulüplerin aktif hale getirilmesi

Çevre tanzimi ve çevreye duyarlılığın artırılması

2009 – 2010 öğretim yılında öğretim elemanlarının “eğitimcinin eğitimi” kursuna katılımı

Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitü‟lerinin bu alanda ortak ders oluĢturması

Eğitim bilimlerindeki geliĢmeleri, uluslararası akreditasyon standartlarını vb. faaliyetleri kapsayan bir web 

sayfasının oluĢturulması

Birim eğitimlerinin amaç ve hedeflerinin yazımı

Birim eğitiminde yer alan derslere ait ders notlarının yazımı

Eğitim - Öğretim stratejilerinin öğrenci merkezli eğitime dönüĢtürülmesi

Derslerin sınav analizlerinin yapılması ve öğrenme çıktısı (öğrenci kazanımı) değerlendirme yaklaĢımının 

yaygınlaĢtırılması

Yapılan eğitimin etkinliğinin bilimsel araĢtırmalarla değerlendirilmesi

Eğitimde, eleĢtirel düĢünce, problem çözme baĢarısının artırılması

Öğrenci araĢtırma kolu olan birim sayısının belirlenmesi ve artırılması

Bitirme ödevi, staj ve teknik gezi vb. faaliyetlerin artırılması

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2010-2014                                   

Misyon: Ġnsan merkezli bir eğitim 

anlayıĢıyla, bilimi ve aklı esas alarak 

ülkemizin değerleri ve hedefleri 

doğrultusunda üstün nitelikli bireyler 

yetiĢtirmek; uluslararası ölçekte bilim ve 

teknoloji üreterek bölgenin ve ülkenin 

sürdürülebilir kalkınmasına katkıda 

bulunmak ve toplumun sorunlarını çözmeye 

yönelik çalıĢmalar yapmaktır.                           

Vizyon: Anadolu‟da bir dünya üniversitesi, 

olmaktır.

Eğitim – Öğretim Yapısının GeliĢtirilerek Kalitesinin Yükseltilmesi (EGKY)

Birim öğretim elemanlarının, eğitim bilimlerindeki geliĢmeler açısından niteliklerini 

artırmak

Eğitim bilimlerindeki geliĢmeleri uygulamaya geçirmek

Öğrenciye eleĢtirel düĢünce, problem çözme, yaĢam boyu öğrenme vb. gibi düĢünce 

becerisi kazandırmak ve sosyal sorumluluğu geliĢtirmek

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                 

Misyon: Üniversitemizin misyonu; 

ülkemizin temel değerleri ve stratejik 

hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel 

geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile 

donatılmıĢ bireyler yetiĢtirmek; bilime katkı 

sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir 

ve paydaĢlara yararlı olacak bilgi ve 

teknoloji üretmek; Ģehrinde ve bölgesinde 

kaliteli sağlık hizmeti sunmak; 

mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif geliĢimine katkı 

sağlayacak etkinlikler düzenlemektir.                                              

Vizyon:  Bilimsel çalıĢmalarda, bilgi ve 

teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, 

sanatsal ve sportif etkinliklerde Türkiye‟de 

önde gelen ve dünyada saygın; mezunları 

tercih edilen ve aranan; uluslararası nitelikte 

öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip; 

paydaĢların gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve 

etkili çözümlerle karĢılayan öncü bir 

üniversite olmaktır.

  Altyapı geliĢtirme hedefleri

Ġnsan kaynakları yönetimi hedefleri

Finansman hedefleri

Çevre ve sosyal sorumluluk hedefleri
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Birimlerdeki kütüphanelerin çalıĢma faaliyetlerinin ve personel hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi, kullanıcı 

memnuniyetinin incelenmesi ve artırılması

Öğrenci memnuniyetinin değerlendirilmesi

Ders içeriklerinin ulusal standartlara uyumlu hale getirilmesi

Seçmeli ders sayısının artırılması

Birim içi ve birimler arası çok sayıda disiplinli derslerin ve programların oluĢturulması

Öğretim elemanı eğitim yükünün birimlere göre dağılımının incelenmesi

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası tanınılırlığını artırmak Erasmus projesine katılan öğrenci oranının artırılması

Uluslararası düzeyde, eğitimde kalite güvence standartlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve uygulanması

ECTS kredilerinin uluslararası standartlara uyumunun sağlanması 

Lisans ve önlisans programlarını geliĢtirmek Lisans ve önlisans eğitimindeki zayıflıkları gidererek iyileĢtirmeler yapmak

Üniversitenin araĢtırma kaynaklarını artırmak Projeler üreterek çeĢitli fon kaynaklarından (Avrupa Birliği, DPT, TÜBĠTAK) destek almak ve bu desteklerle 

belirlenen araĢtırma alanlarında iyileĢtirmeler sağlamak

AraĢtırma görevlilerinin tamamının araĢtırma yöntemi, laboratuvar çalıĢma teknikleri, istatistik programlarının 

kullanılması konusunda düzenli eğitimden geçirilmesini sağlamak 

Öğretim elemanlarının yabancı dil düzeylerini geliĢtirecek stratejiler geliĢtirmek

Bilimsel araĢtırma ve yayınların nitelik açısından ulusal ve uluslararası düzeye uygun olarak geliĢtirmek ve 

sayılarını artırmak 

Üniversite bünyesinde yayımlanan dergilerin ulusal ve uluslararası indekslerde taranan dergilerin arasına 

girebilmesi için çalıĢmalarda bulunmak 

Üniversite bünyesinde yapılan yayın sayısını ve kalitesini artırmak amacıyla birimlerin ihtiyaç duyduğu veri 

tabanlarına ve kütüphane hizmetlerine eriĢimi sağlamak

Kurumsal Ġmaj OluĢturulması ve Toplumsal Hizmet ÇalıĢmaları 

Bölgedeki tüm meslek örgütleri, Sanayi ve Sivil Toplum KuruluĢları ile iĢbirliği protokolleri oluĢturmak

Rektörlük ve tüm bireyler düzeyinde iĢbirlikleri koordine edecek ve geliĢtirecek iĢbirliği planları oluĢturmak ve 

uygulamak

Yeni araĢtırmaları destekleyecek laboratuvarları geliĢtirmek ve kullanım etkinliğini artırmak

Üniversitemizde teknokent oluĢumunu sağlamak ve iĢleyiĢini oluĢturmak

Üniversitenin ve tüm birimlerin web sayfalarını geliĢtirmek

Öğretim elemanı, öğrenci, kurum ve birim odaklı değiĢik yapı ve kapsamda tanıtım dokümanlarını (kitapçık, 

broĢür, CD, vb.) oluĢturmak

Bilim ve teknoloji geliĢtirme politikasını oluĢturmak

Eğitim politikası oluĢturmak

Topluma hizmet ve toplumsal duyarlılık politikalarını oluĢturmak

Fiziki Alt Yapının ĠyileĢtirilmesi 

Yeni yerleĢkedeki birim binalarının inĢası Üniversitemiz Yalnızbağ YerleĢkesindeki birim binalarının, özel sektör desteği ve bütçe imkânları ölçüsünde 

tamamlayarak yeni yerleĢkemize taĢınmak

Dersliklerimizin fiziki imkânlarını ve eğitim teknolojilerini iyileĢtirmek Her birimden eğitim ile ilgili mekân ve teknolojik eksiklerinin toplanarak, üniversitenin ihtiyaç ve malzemelerine 

iliĢkin bütçe hazırlanması

Öğrencilerimiz ve personelimizin yararlanabileceği sosyal ve kültürel donatı alanları 

oluĢturmak

Üniversitemiz Yalnızbağ YerleĢkesindeki sosyal ve kültürel donatı alanlarının özel sektör desteği ve bütçe 

imkânları ölçüsünde tamamlanması 

EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM

2012 yılında EskiĢehir Osmangazi Üniversitesinde yeni derslik ve laboratuar mekân ihtiyaçlarının % 50‟sinin 

yatırımları tamamlanmıĢ olacaktır

ESKĠġEHĠR OSMAN GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2008-2012                                  

Misyon: Tüm çalıĢanlarının haklarını 

koruyarak, onların özverili çalıĢmaları ve 

destekleri ile sahip olduğu kaynakları 

verimli ve etkin bir biçimde kullanarak, 

evrensel nitelikte bilgi üreten, bilimsel 

düĢünceyi kendine rehber edinen, yaĢam 

boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, 

araĢtırmacı, katılımcı, paylaĢımcı, insani 

değerlere ve meslek ahlak ve kurallarına 

sahip / bağlı, ülkemizin sağlık, sosyal, 

ekonomik ve diğer sorunlarını bilen ve 

yakından izleyen, çözümler üretebilen ve 

uygulayabilen, ülkemizin kalkınmasına ve 

evrensel geliĢmeye katkıda bulunabilen, 

ulusal yararlılığı ön planda olan uluslararası 

düzeyde bilimsel araĢtırmalar yapabilen, 

çevre bilincine sahip, topluma yararlı 

hizmetler sunabilen mezunlar ve bilim 

insanları yetiĢtirmek ve topluma çağdaĢ 

sağlık, teknoloji, eğitim-öğretim hizmetleri 

sunmak.                                      Vizyon: 

Ulusal ve evrensel değerlere sahip, bilim 

ıĢığında araĢtırma-geliĢtirme yapabilen, 

giriĢimci, katılımcı, paylaĢımcı, bilim ve 

teknoloji üreterek topluma katkı sağlayan 

mezunlar ve bilim insanları yetiĢtiren, 

çağdaĢ hizmetler sunan, çalıĢanlarının 

haklarını koruyan ve onlara saygılı, ulusal 

ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan, 

alanında öncülük eden ve çalıĢmaları örnek 

alınan bir üniversite olmak.

Eğitim-öğretimin kalitesini iyileĢtirmek.

STRATEJĠK PLAN 2010-2014                                   

Misyon: Ġnsan merkezli bir eğitim 

anlayıĢıyla, bilimi ve aklı esas alarak 

ülkemizin değerleri ve hedefleri 

doğrultusunda üstün nitelikli bireyler 

yetiĢtirmek; uluslararası ölçekte bilim ve 

teknoloji üreterek bölgenin ve ülkenin 

sürdürülebilir kalkınmasına katkıda 

bulunmak ve toplumun sorunlarını çözmeye 

yönelik çalıĢmalar yapmaktır.                           

Vizyon: Anadolu‟da bir dünya üniversitesi, 

olmaktır.
Öğrenciye eleĢtirel düĢünce, problem çözme, yaĢam boyu öğrenme vb. gibi düĢünce 

becerisi kazandırmak ve sosyal sorumluluğu geliĢtirmek

Mesleki eğitimin kalitesini artırma

Uluslararası düzeyde akredite olmak

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimini OluĢturmak ve Güçlendirmek 

Üniversite bünyesinde görev yapan araĢtırmacıların bilimsel alt yapılarını geliĢtirmek 

Üniversitede gerçekleĢtirilen araĢtırmaların niceliğini ve niteliğini yükseltmek

ĠĢ grupları, sanayi, sivil toplum kuruluĢları ve sosyal çevreyle iĢbirliği geliĢtirmek

Üniversite teknolojik varlıklarının ve iĢbirliklerinin kurumsal imaja destek olacak 

Ģekilde geliĢtirilmesi ve daha etkin kullanılmasını sağlamak

Üniversite ve birimlerin tanıtımını geliĢtirmek

Üniversitemizin bilim, teknoloji geliĢtirme, eğitim ve topluma hizmet politikalarının 

tanımlanması, belgelendirilmesi, bunun kurumsal imaj ve iĢbirliklerinin 

geliĢtirilmesinde temel alt yapı olarak kullanılması
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2011 yılına kadar tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuar 

donanım ihtiyaçları karĢılanacaktır

2012 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından 

basılacaktır

2012 yılına kadar, yürütülen derslerin %100‟ünün içeriklerinin web ortamına aktarılması sağlanacaktır

Tüm öğretim elemanlarının 2012 yılı sonuna kadar “eğiticilerin eğitimi” programını tamamlamaları sağlanacaktır

Tüm programların en az %25‟inde 2012 yılı sonuna kadar yan dal / çift ana dal programı açılması sağlanacaktır

2012 yılına kadar, uyarlanması gereken tüm programlar AKTS‟ne (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) uyarlanacaktır

2011 yılı sonuna kadar eğitim programları güncellenecektir

2012 yılı sonuna kadar, Üniversitenin her programı için akreditasyon çalıĢmalarına baĢlanacaktır

2011 yılına kadar ders veren öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısının 15‟de kalması sağlanacaktır

2012 yılı sonuna kadar, öğrenci baĢına düĢen derslik alanı %40 artırılacak

2012 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileĢtirilmesi 

ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %55 oranına ulaĢması sağlanacaktır

2010 yılı sonuna kadar “Ġyi Laboratuar Uygulaması” (ĠLU) yaygınlaĢtırılıp laboratuarda çalıĢacak elemanların 

%100‟ünün bu eğitimi almaları sağlanacaktır.

2012 yılı sonuna kadar önlisans-lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik danıĢmanlık hizmetlerinden 

memnuniyet oranı % 80‟e yükseltilecektir

2012 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin en az %2‟sinin uluslararası öğrenci değiĢim programından 

yararlanması sağlanacaktır

2012 yılı sonuna kadar doktora programlarına kayıtlı olan öğrenci sayısı %5 artırılacaktır

2012 yılı sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölümlerde doktora programı açılacaktır

2012 yılına kadara lisansüstü eğitim-öğretim ve tez kalitesinin artması sağlanacaktır

2012 yılı sonuna kadar, üniversite içi, üniversitelerarası ve yabancı üniversitelerle ortak diploma veren program 

sayısı toplam programların % 5‟ine ulaĢacaktır

2012 yılı sonuna kadar, mezunların kazanım (baĢarı) düzeylerini belirleyecek “akademik değerlendirme 

mekanizmaları” oluĢturulacaktır

2012 yılı sonuna kadar uzaktan öğretim ve yaĢam boyu eğitim sistemini tesis edilecektir

2012 yılı sonuna kadar zorunlu hazırlık eğitimi uygulanan birimlerde yabancı dilde verilen ders sayısı yasal 

düzenlemelerin izin verdiği ölçüde arttırılacaktır

2012 yılı sonuna kadar Mimarlığın MMF‟den alınarak Sanat Tas. Fakültesine kayılması için gerekli alyapı 

çalıĢmaları yapılacaktır

BiLiMSEL ÇALIġMALAR ve YAYIN

2010 yılı sonuna kadar uluslararası standartlar dikkate alınarak üniversite bilim politikasını saptayacak bir 

akademik yapılanma oluĢturulacaktır

2012 yılı sonuna kadar araĢtırma projelerine ayrılan kaynak % 10 artırılacaktır

Üniversite dıĢı kaynaklardan alınan araĢtırma projesi sayısı 2012 yılına kadar en az iki katına çıkarılacaktır

2012 yılı sonuna kadar uluslararası değiĢim programlarına katılan öğretim üyesi sayısı en az üç katına 

çıkarılacaktır

2012 yılı sonuna kadar EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen ulusal-uluslararası bilimsel 

toplantı sayısı %15 artırılacaktır

Üniversite-iĢ dünyası iĢbirliği ile oluĢturulan uygulamalı proje sayısı 2012 yılı sonuna kadar %25 oranında 

arttırılacaktır

2010 yılından itibaren “SCI-Expanded, SSCI, AHCI” vb indekslerce taranan dergilerde çıkan EskiĢehir Osmangazi 

adresli yayınlar desteklenecektir

STRATEJĠK PLAN 2008-2012                                  

Misyon: Tüm çalıĢanlarının haklarını 

koruyarak, onların özverili çalıĢmaları ve 

destekleri ile sahip olduğu kaynakları 

verimli ve etkin bir biçimde kullanarak, 

evrensel nitelikte bilgi üreten, bilimsel 

düĢünceyi kendine rehber edinen, yaĢam 

boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, 

araĢtırmacı, katılımcı, paylaĢımcı, insani 

değerlere ve meslek ahlak ve kurallarına 

sahip / bağlı, ülkemizin sağlık, sosyal, 

ekonomik ve diğer sorunlarını bilen ve 

yakından izleyen, çözümler üretebilen ve 

uygulayabilen, ülkemizin kalkınmasına ve 

evrensel geliĢmeye katkıda bulunabilen, 

ulusal yararlılığı ön planda olan uluslararası 

düzeyde bilimsel araĢtırmalar yapabilen, 

çevre bilincine sahip, topluma yararlı 

hizmetler sunabilen mezunlar ve bilim 

insanları yetiĢtirmek ve topluma çağdaĢ 

sağlık, teknoloji, eğitim-öğretim hizmetleri 

sunmak.                                      Vizyon: 

Ulusal ve evrensel değerlere sahip, bilim 

ıĢığında araĢtırma-geliĢtirme yapabilen, 

giriĢimci, katılımcı, paylaĢımcı, bilim ve 

teknoloji üreterek topluma katkı sağlayan 

mezunlar ve bilim insanları yetiĢtiren, 

çağdaĢ hizmetler sunan, çalıĢanlarının 

haklarını koruyan ve onlara saygılı, ulusal 

ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan, 

alanında öncülük eden ve çalıĢmaları örnek 

alınan bir üniversite olmak.

Eğitim-öğretimin kalitesini iyileĢtirmek.

Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek

Sayfa 82 / 125



MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

2012 yılı sonuna kadar doktora tezlerinin %95‟i yayına dönüĢtürülecektir

2012 yılına kadar EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde Bor, Bio Teknoloji, Nano Teknoloji, Genetik, 

Organ Nakli, Tüp Bebek vb.alanlarında yapılan çalıĢmaları arttırılacak ve gerekli altyapının (laboratuar) 

tamamlanmasına öncelik verilecektir

TOPLUMSAL KATKI

2012 yılı sonuna kadar Üniversitenin mezunlarının % 35‟inin EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mezunlar 

Derneğine üye olması sağlanacak ve iliĢkileri geliĢtirilecektir.

2010 yılı sonuna kadar üniversiteyi kapsayan bir Kariyer Merkezi kurulacaktır

2012 yılı sonuna kadar EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi‟nde gerçekleĢtirilen halka açık sosyal, kültür, sanat ve 

spor faaliyetlerinin sayısı her yıl en az % 5 artırılacaktır

2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizin hizmet verdiği alanlarda toplum bilincinin oluĢturulması ve 

geliĢtirilmesinde etkin rol alınacaktır

2012 yılı sonuna kadar toplum sağlığına yönelik yapılan çalıĢmalar %10oranında arttırılacaktır

AraĢtırma merkezlerinin toplumla paylaĢılan çalıĢmalarının oranı %15 arttırılacaktır

2012 yılı sonuna kadar üniversitemizde “YaĢam Boyu Eğitim Öğretim ve Mesleki GeliĢim” faaliyetleri ve kalitesi 

arttırılacaktır

ĠNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETiM

2009 yılı sonuna kadar tüm hizmet birimlerinde memnuniyet düzeyi ölçekleri geliĢtirilecek ve uygulanacaktır

2010 yılına kadar paydaĢların katılımına açık tanıtım konferansları yapılacaktır.

2012 yılı sonuna kadar insan kaynakları kullanımında verimlilik arttırılacaktır

2011 yılı sonuna kadar çalıĢan memnuniyeti %30 oranında arttırılacaktır

TANITIM

Üniversitemizin halkla iliĢkiler biriminin geliĢtirilecektir

Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitemizin tanıtımı sağlanacaktır

ALTYAPI

2012 yılı sonuna kadar fiziksel altyapının %75‟i iyileĢtirilecektir

2010 yılı sonuna kadar Bilgi Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri %25 oranında geliĢtirilecek ve etkin kullanımı 

sağlanacaktır

2012 yılı sonuna kadar sunulan hizmetler (Teknik Alt Yapı ve Sosyal Hizmetler) %35 oranında geliĢtirilecektir

2012 yılı sonuna kadar finansal kaynaklar %20 arttırılacaktır

Eğitim ve Öğretimle ilgili Stratejiler

Dersler güncelleĢtirilerek dijital ortama aktarılacaktır

Olası birimlerin akreditasyonu sağlanacaktır

Lisans ve lisansüstü programlarına yabancı dil hazırlık sınıfı eklenecektir

Öğrencilerin farklı alanlarda ders alabilmelerine ve uygulama yapabilmelerine yönelik olarak programlarda 

esneklik sağlanacaktır

Birim/Bölüm, Program/Anabilim Dalı düzeylerinde modern üniversite eğitim anlayıĢı ile güncel bölümler açılacak 

ve/veya mevcut programlarda ikinci öğretim uygulamasına geçilecektir

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                          

Misyon:   Fırat Üniversitesinin misyonu; 

öğrenen örgüt kültürü içerisinde, eğitim ve 

araĢtırma alanlarında etkili stratejileri 

kullanarak; Cumhuriyetimizin temel 

ilkelerine bağlı, insani değerlere saygılı, 

araĢtırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici 

bireyler yetiĢtirmek; yerel, ulusal ve 

uluslararası anlamda teknoloji ve bilim 

üretmektir.                                                            

Vizyon:    niversitemizin vizyonu; kaliteden 

ödün vermeden, verimliliği esas alarak, 

çağın teknolojisini kullanan, ilgi alanlarında 

öncülük eden, sürekli geliĢmeyi hedefleyen, 

Ģeffaflığı ve katılımcılığı ilke edinen “BĠR 

DÜNYA ÜNĠVERSĠTESĠ” olmaktır.

Eğitim programlarını yeni ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemek

Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı YetiĢtirme Programı (ÖYP) için DPT desteği 

almak                                                                                                       Yurtiçi ve 

yurtdıĢı öğrenci ve öğretim elemanı değiĢimini artıracak tedbirler almak                                                                                                                    

Öğretim elemanları için eğiticilerin eğitimi programlarını sürekli olarak düzenlemek

Öğretim yöntemi ve teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı kurslar açılacaktır                                                                                                                               

Eğiticilerin eğitimi konusunda profesyonel yardım alınacaktır

STRATEJĠK PLAN 2008-2012                                  

Misyon: Tüm çalıĢanlarının haklarını 

koruyarak, onların özverili çalıĢmaları ve 

destekleri ile sahip olduğu kaynakları 

verimli ve etkin bir biçimde kullanarak, 

evrensel nitelikte bilgi üreten, bilimsel 

düĢünceyi kendine rehber edinen, yaĢam 

boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, 

araĢtırmacı, katılımcı, paylaĢımcı, insani 

değerlere ve meslek ahlak ve kurallarına 

sahip / bağlı, ülkemizin sağlık, sosyal, 

ekonomik ve diğer sorunlarını bilen ve 

yakından izleyen, çözümler üretebilen ve 

uygulayabilen, ülkemizin kalkınmasına ve 

evrensel geliĢmeye katkıda bulunabilen, 

ulusal yararlılığı ön planda olan uluslararası 

düzeyde bilimsel araĢtırmalar yapabilen, 

çevre bilincine sahip, topluma yararlı 

hizmetler sunabilen mezunlar ve bilim 

insanları yetiĢtirmek ve topluma çağdaĢ 

sağlık, teknoloji, eğitim-öğretim hizmetleri 

sunmak.                                      Vizyon: 

Ulusal ve evrensel değerlere sahip, bilim 

ıĢığında araĢtırma-geliĢtirme yapabilen, 

giriĢimci, katılımcı, paylaĢımcı, bilim ve 

teknoloji üreterek topluma katkı sağlayan 

mezunlar ve bilim insanları yetiĢtiren, 

çağdaĢ hizmetler sunan, çalıĢanlarının 

haklarını koruyan ve onlara saygılı, ulusal 

ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan, 

alanında öncülük eden ve çalıĢmaları örnek 

alınan bir üniversite olmak.

Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek

Toplumsal katkı

Ġnsan Kaynakları ve Yönetim

Tanıtım

Altyapı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ 
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Doktora sonrası eğitimi teĢvik etmek

Sanal önlisans ve lisansüstü programları açmak

Yeni enstitü ve yüksek lisans/doktora programları açmak

Bilimsel AraĢtırma

Öğretim elemanlarının yürüttüğü proje sayısı çoğaltılacaktır

AraĢtırma destek miktarları artırılacaktır

Uluslararası iĢbirliği artırılacaktır

Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dıĢı kongre/sempozyum vb. katılımı için gerekli olan destek sağlanacaktır

Bilimsel faaliyet ve yayın sayısını arttırmak Avrupa Birliği çerçeve programları, TÜBĠTAK ve DPT gibi kurumlar tarafından desteklenen projelerin sayıları 

artırılacaktır

Teknoloji geliĢimi ve bilime katkı sağlayacak düzeyde araĢtırma projeleri  

hazırlanmasını sağlamak

Ulusal sanayi problemlerinin çözümü için tezler ve projeler geliĢtirilecektir

Modern laboratuar olanaklarını nitelik ve nicelik olarak sağlamak ve Üniversitemizin 

araĢtırma altyapısını güçlendirmek

Merkezi laboratuar kurulacaktır

Bölgesel anlamda en kapsamlı, ulaĢılabilir, yasal izinleri alınmıĢ, modern bina ve donanıma sahip deney 

hayvanları ünitesi kurulacaktır

Kök hücre araĢtırmaları için bir merkez oluĢturulacaktır

Merkezi bir genetik laboratuarı kurulacaktır

Mühendislik Fakültesinin bünyesinde;

I. Unix laboratuarı oluĢturulacaktır.

II. Mikro iĢlemciler ve sayısal elektronik laboratuarı güncellenecektir.

III. Sayısal iĢaret iĢleme laboratuarı ve sayısal görüntü iĢleme laboratuarı oluĢturulacaktır.

IV. Elektronik cihazlar için kalibrasyon ve bakım merkezi kurulacaktır

AraĢtırma ve uygulama merkezlerini aktif hale getirmek ve yenilerini açmak Ġyonküre AraĢtırma Merkezi kurulacaktır

Su Altı ve Su Ürünleri AraĢtırma Merkezi kurulacaktır

Proje Hazırlama DanıĢma birimi oluĢturmak

Fırat Üniversitesi Patent Bilgilendirme Ofisini aktif hale getirmek Patent alınması teĢvik edilecektir

Bilimsel anlamda aktif, SCI ve SSCI kapsamında yayınlarda süreklilik gösteren ya da 

üniversite tanınırlığına yönelik üretilen proje, patent ve diğer giriĢimleri bulunan 

öğretim elemanlarını desteklemek

Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmak

Akıllı sınıflar oluĢturulacaktır

E-kütüphane, e-kitap uygulamaları desteklenecektir

Veri tabanlarının ve süreli yayınların abonelikleri artırılacaktır

Üniversitedeki bilimsel dergilerin sayılarını artırmak ve SCI gibi uluslar arası 

indekslere girmelerini sağlamak

Öğrencilere Yönelik Stratejiler

Öğrencilere yönelik burs imkânlarını artırmak

Öğrencilerin barınma olanaklarını artırmak

Tüm yerleĢkelerde sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinliklerinin gerçekleĢtirilebileceği alanlar oluĢturulacak ve 

mevcut alanlar geliĢtirilecektir

Öğrenci kulüplerine iĢlerlik kazandırılacaktır

Öğrencilerin mesleki aktivitelere katılımı teĢvik edilecektir

Kurum içi ulaĢım olanaklarını artırmak

Kariyer Planlama Merkezinin etkinliğini artırmak

Eğitim ve iĢ yaĢamı arasındaki bağlantı ve açılımların kurulmasını sağlayacak 

programları planlamak

Öğrenci danıĢmanlık sistemini etkin çalıĢır hale getirmek

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                          

Misyon:   Fırat Üniversitesinin misyonu; 

öğrenen örgüt kültürü içerisinde, eğitim ve 

araĢtırma alanlarında etkili stratejileri 

kullanarak; Cumhuriyetimizin temel 

ilkelerine bağlı, insani değerlere saygılı, 

araĢtırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici 

bireyler yetiĢtirmek; yerel, ulusal ve 

uluslararası anlamda teknoloji ve bilim 

üretmektir.                                                            

Vizyon:    niversitemizin vizyonu; kaliteden 

ödün vermeden, verimliliği esas alarak, 

çağın teknolojisini kullanan, ilgi alanlarında 

öncülük eden, sürekli geliĢmeyi hedefleyen, 

Ģeffaflığı ve katılımcılığı ilke edinen “BĠR 

DÜNYA ÜNĠVERSĠTESĠ” olmaktır.

AraĢtırma/Proje desteğini artırmak

Eğitim teknolojilerinden etkin yararlanmak

Öğrenciye yönelik sosyal, sportif ve mesleki faaliyetleri artırmak
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Psikolojik danıĢmanlık hizmetlerini etkinleĢtirmek

Öğrenci destek hizmetlerini artırmak

Topluma Yönelik Stratejiler

Üniversite içerisinde halkla iliĢkiler biriminin faaliyetlerini artırmak

Topluma yönelik tanıtım ve kamuoyu oluĢturmak amacıyla var olan iletiĢim 

ortamlarını etkinleĢtirmek

Toplumda çevre bilincinin oluĢturulmasına katkıda bulunmak

Fırat Üniversitesi Hastanesinde yatan hasta ve refakatçileri için hizmet kalitesini 

artırmak

Güncel sorunlarla ilgili halkın katılımına açık seminer, sempozyum ve paneller düzenlenecektir

Ġlde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere üniversite olarak destek sağlanacaktır

Meslek edindirme kursları açılacaktır
PaydaĢlara Yönelik

Üniversite genelinde öğrencilerin dilek ve ġikayetlerinin toplandığı ve değerlendirildiği bir sistem geliĢtirilecektir

Lisans öğrencilerine lisansüstü eğitimi teĢvik etmek için tanıtım faaliyetleri düzenlenecektir

Öğrenci temsilciliği sisteminin etkin bir ġekilde yürütülmesi sağlanacaktır

Yerel, ulusal ve uluslararası alanda sosyal, sportif ve bilimsel alanlarda baĢarı elde eden öğrencilere ödül 

verilecektir
Mezunlar Bilgi Sistemi oluĢturulacaktır

Düzenli olarak mezunların beklentilerini ve bu beklentilerin ne düzeyde karĢılandığını ölçen anketler yapılacaktır

Mevcut Mezunlar Derneği ile Üniversitemiz arasındaki iliĢkiler artırılacaktır

Mezunlara üniversite hakkında bilgi vermek amacıyla bülten, gazete ve broĢür gönderilecektir

Üniversite sanayi iĢbirliği imkanları artırılacaktır

Sanayiye dönük eğitim ve araĢtırma projeleri geliĢtirilecektir

Eğitim ve danıĢmanlık projeleri için, kamu ve özel sektör kuruluĢlarıyla iĢbirliği olanakları artırılacaktır

Fırat Teknokentin geliĢimi desteklenecektir

Kamu kurum ve kuruluĢları ile iliĢkileri geliĢtirmek

Fırat Haber Gazetesi‟nin üniversite paydaĢlarına ulaĢtırılması sağlanacaktır

Fırat Radyosu ve Televizyonunun paydaĢlara yönelik etkinliği artırılacaktır

Uzaktan Eğitim Merkezini aktif hale getirmek
Sürekli Eğitim Merkezinin iĢlevselliğini artırmak

Ġnsan Kaynakları Yönetim

Ġdari personelin sayısı artırılacaktır

Akademik personelin sayısı artırılacaktır
ĠĢ yaĢamının kalitesini artırmak

Fiziki Mekân, Altyapı ve Çevre Ġle Ġlgili Stratejiler

Fakültelerin kapalı alanları artırılacaktır

Mevcut kapalı mekânların daha verimli kullanılması sağlanacaktır

Meslek yüksek okulları kompleksi yapılacaktır

Tüm enstitüleri içerisinde barındıran toplantı salonları, laboratuar ve dershaneler gibi birimleri içeren bir bina 

yapılacaktır

Kongre merkezi inĢa edilecektir

Ġhtiyaca yanıt verebilecek bir kütüphane binası yapılacaktır

Merkezi laboratuar binası yapılacaktır

Üniversitenin ihtiyaçlarına yönelik bir sosyal kompleks yapılacaktır

PaydaĢların katkılarıyla yeni binalar yapılacaktır

Açılması planlanan birimler için alt yapı çalıĢması yapmak

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                          

Misyon:   Fırat Üniversitesinin misyonu; 

öğrenen örgüt kültürü içerisinde, eğitim ve 

araĢtırma alanlarında etkili stratejileri 

kullanarak; Cumhuriyetimizin temel 

ilkelerine bağlı, insani değerlere saygılı, 

araĢtırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici 

bireyler yetiĢtirmek; yerel, ulusal ve 

uluslararası anlamda teknoloji ve bilim 

üretmektir.                                                            

Vizyon:    niversitemizin vizyonu; kaliteden 

ödün vermeden, verimliliği esas alarak, 

çağın teknolojisini kullanan, ilgi alanlarında 

öncülük eden, sürekli geliĢmeyi hedefleyen, 

Ģeffaflığı ve katılımcılığı ilke edinen “BĠR 

DÜNYA ÜNĠVERSĠTESĠ” olmaktır.

Toplumun geliĢimine katkı sağlamak

Öğrencilere üniversiteye paydaĢlık ġuurunu kazandırmak

Mezunlarla iliĢkileri geliĢtirmek

Üniversite-sanayi iĢbirliğini geliĢtirmek

Üniversiteye ait iletiĢim araçlarının etkin kullanımını sağlamak

Personeli nitelik ve nicelik yönünden geliĢtirmek

Fiziki mekân ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar yapmak
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Üniversiteye ait yerleĢkelerin fiziki altyapılarının düzenlenmesi, geliĢtirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması 

amacıyla profesyonel yardım alınacaktır

Hazar gölü tesisleri modernize edilecektir

Güvenlik alt yapısını modernize etmek

Fırat Üniversitesini biliĢim teknolojilerinden etkin yararlanır hale getirmek Kablolu ve kablosuz internet altyapısı geliĢtirilecektir

Üniversitemize SIP Telefon Sistemi kurulacaktır

Akıllı kart sistemi aktif hale getirilecektir

Fırat Otomasyon Platformu oluĢturulacaktır

E-Doküman Yönetim Sistemi kurulacaktır

Sağlık hizmetlerini geliĢtirmek için modern tanı ve tedavi üniteleri kurmak Radyasyon onkolojisi ünitesi kurulacaktır

Yanık ünitesi kurulacaktır

Hazırlıkları tamamlanmıĢ tüp bebek merkezi aktif hale getirilecektir

Transplantasyon merkezi kurulacaktır

Hiperbarik oksijen tedavi ünitesi kurulacaktır

Bir hidroterapi ünitesi kurulacaktır

Hayvan hastanesini modernize etmek

Fırat TV ve Radyonun alt yapısını modernize etmek

Bölgesel bir kalibrasyon laboratuarı kurmak

Ders programlarının güncelleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi

Seçmeli ders sayısının artırılması

Öğrencilerin kütüphane hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmelerinin sağlanması

Yabancı okutman ve öğretim üyesi sayısının artırılması ve üniversitede en az bir yarıyıl süreyle eğitim 

vermelerinin sağlanması

Tüm bölümlerin, eğitim-öğretim için gerekli araç, gereç ve teknik donanım ihtiyaçlarının karĢılanması

Yan dal ve çift ana dal programlarının açılması

Uygulamalı derslerin verimliliğinin ve güncelliğinin artırılması

Web ortamının daha etkin olarak yararlanılabilecek bir duruma getirilmesi

Erasmus-Socrates değiĢim programlarından yararlanan öğrenci sayısının artırılması

Öğrencilerin, bilgisayar laboratuvarlarından ders saatleri dıĢında da yararlanabilmelerinin sağlanması

ġirketlerle yapılan staj anlaĢmalarının sayısının artırılması ve içeriklerinin geniĢletilmesi

Öğrencilerin kariyer hedeflerinin daha geniĢ bir perspektiften değerlendirilmesi.

Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin iyileĢtirilmesi

Üniversitede otomasyon dahilinde öğrenci iĢleri programının gerçekleĢtirilmesi

Mevcut yüksek lisans programlarının güncellenmesi ve seçmeli ders sayılarının artırılması

Yükseklisans ve doktora eğitiminde ortak diploma veren programların açılması

Yüksek lisans ve doktora programlarında dil kısıtının aĢılması

Yüksek lisans programlarımızın uluslararası değiĢim programlarına dahil edilmesi

Üniversite bilim politikasının belirlenmesi

AraĢtırma fonlarınca desteklenen proje sayısının artırılması

Öğretim üyelerinin uluslararası değiĢim programlarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması

Öğretim elemanlarının daha fazla sayıda uluslararası ortak bilimsel çalıĢma yapmaları ve projelere katılımlarının 

özendirilmesi

Yüksek lisans ve doktora tezlerinin basılması

SCI ve SSCI indeklerine giren yayınlarda yer alan bilimsel çalıĢma sayısının artırılması

AraĢtırma çalıĢma gruplarının oluĢturulması

Ulusal ve uluslararası projelere katılımın arttırılması

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2008-2012                                       

Misyon:      Galatasaray Üniversitesi‟nin 

misyonu, evrensel değerler ıĢığında, 

ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu 

bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmıĢ; 

cumhuriyetin temel ilkelerine, demokratik 

ve laik çağdaĢ devlet esaslarına bağlı; akılcı, 

sorgulayan, hoĢgörülü, yenilikçi ve yaratıcı; 

topluma karĢı sevgi ve sorumluluk 

duygusuna sahip üstün nitelikli bireyler 

yetiĢtirmek; evrensel boyutta bilgiye 

ulaĢmak, bilgi üretmek ve bunları toplumun 

yararına sunmaktır.                                                        

Vizyon:   Galatasaray Üniversitesi‟nin 

vizyonu, katılımcılığı ve takım çalıĢmasını 

benimseyen, araĢtırmaya ağırlık veren, 

eğitim ve öğretim kalitesinden ödün 

vermeyen, geliĢimini rekabetçi bir anlayıĢ 

içinde sürdürerek ulusal ve uluslararası 

bilim ve eğitim çevrelerinde örnek 

oluĢturacak, iç ve dıĢ paydaĢları ile etkili bir 

iletiĢim ve iĢbirliği sağlayan, ülkemizin 

ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel 

kalkınmasına ve çağdaĢ uygarlık düzeyinin 

üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, lider 

bir üniversite olmaktır. Akademik ve idari 

personel, lisans ve yüksek lisans öğrencileri 

ve üniversitenin mezunlarının oluĢturduğu 

içpaydaĢlar yanında dıĢ paydaĢların da 

beklentilerine yanıt verebilecek Galatasaray 

Üniversitesi vizyon boyutları maddeler 

halinde Ģöyle sıralanabilir: - Katılımcılığı ve 

takım çalıĢmasını benimseyen, - 

AraĢtırmaya ağırlık veren, - Eğitim ve 

öğretim kalitesinden ödün vermeyen, - 

GeliĢimini rekabetçi bir anlayıĢla sürdüren, - 

Ulusal ve uluslararası bilim ve eğitim 

çevrelerinde örnek oluĢturacak, - Ġç ve dıĢ 

paydaĢları ile etkili bir iletiĢim ve iĢbirliği 

sağlayan, - Ülkemizin ekonomik, sosyal, 

bilimsel ve kültürel kalkınmasına ve çağdaĢ 

uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına 

katkıda bulunacak, -                     Lider bir 

üniversite 

Eğitim ve öğretimdeki kalitenin yükseltilmesi

Mevcut lisansüstü programların güçlendirilmesi ve yeni programlar açılması

Bilimsel araĢtırma, yayın ve etkinliklerin artırılması

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                          

Misyon:   Fırat Üniversitesinin misyonu; 

öğrenen örgüt kültürü içerisinde, eğitim ve 

araĢtırma alanlarında etkili stratejileri 

kullanarak; Cumhuriyetimizin temel 

ilkelerine bağlı, insani değerlere saygılı, 

araĢtırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici 

bireyler yetiĢtirmek; yerel, ulusal ve 

uluslararası anlamda teknoloji ve bilim 

üretmektir.                                                            

Vizyon:    niversitemizin vizyonu; kaliteden 

ödün vermeden, verimliliği esas alarak, 

çağın teknolojisini kullanan, ilgi alanlarında 

öncülük eden, sürekli geliĢmeyi hedefleyen, 

Ģeffaflığı ve katılımcılığı ilke edinen “BĠR 

DÜNYA ÜNĠVERSĠTESĠ” olmaktır.

YerleĢkeler ve diğer birimlerin çevre düzenlemesini yapmak ve ayrıca bedensel 

engellilerin kullanımına elveriĢli hale getirmek
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Genç araĢtırmacıların teĢvik edilmesi ve desteklenmesi

Bilimsel sinerjinin en üst seviyede tutulabilmesi

AraĢtırma merkezlerinin daha dinamik bir yapıya kavuĢturularak etkinliklerinin artırılması

Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın artırılması

Stratejik toplam kalite yönetiminin benimsenmesi

Ġnsan kaynaklarından daha etkin ve verimli olarak yararlanılması

Üniversitenin tüm birimlerindeki görev, yetki ve sorumlulukların ayrıntılı olarak tanımlanacağı yeni bir çalıĢmanın 

yapılması

Bilgi iĢlem alt yapısının ve sisteminin geliĢtirilmesi

Fiziki mekanların daha etkin ve verimli kullanılabilmesinin sağlanması

Eğitim-öğretimde profesyonel yönetici ve uzmanlardan yararlanılması

Döner sermaye gelirlerinin artırılması

ĠĢ dünyası ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi

Kamuoyuna açık eğitim semineri ve toplantı sayısının artırılması

Yeni Fakülte ve Yüksekokulların Açılması

Üniversitenin kendi ürettiği kaynakların kullanımında özerkliği sağlayabilmek için gerekli giriĢimlerde 

bulunulması

Fiziki mekanların çoğaltılması ve korunması

Bütçemizde artıĢ sağlanması

Üniversitemizin stratejik hedeflerinin geliĢtirilmesi için her düzeyde temas yapılması ve bilgi verilmesi

Ġlköğretim Okulu Kampüsü‟nün örnek bir Ģekilde tamamlanmasının sağlanması

Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleri ile bilim, sanat ve spor alanında ulusal 

ve uluslararası düzeyde tanınmak

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu‟nca belirlenen "Ulusal Öncelikli Bilim ve Teknoloji Alanlarındaki" 

araĢtırmaların desteklenmelerine ağırlık vermek 

Uluslararası indekslerde taranan dergilerde öğretim üyesi baĢınadüĢen yayın sayısını arttırmak   

Etki faktörü yüksek olan dergilerde yayın sayısını arttırmak   

Yayınlara yapılan atıf sayısına önem vermek 

AraĢtırma faaliyetlerinde disiplinler arası sinerjiyi arttırmak

 Uluslararası araĢtırma projelerine katılımı arttırmak

Uluslararası dergilerde editör olarak görev alan öğretim üyesi sayısını arttırmak

Sorgulayıcı ve yaratıcı düĢünceye öncelik vermek ve teĢvik etmek

Patent almaya yönelik yenilikçi faaliyetleri arttırmak 

Endüstriyel Ar-Ge faaliyetlerinin ve KOBĠ destekli araĢtırmaprojelerinin sayısını arttırmak

Sanat alanında ulusal ve uluslararası arenada itibar sahibi olacak en az bir derginin çıkarılması   

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ev sahipliği yapmak

Uluslararası platformda saygın galerilerde sergi açmak

TeĢvik ve ödüllendirme sisteminin oluĢturulması

Özgün düĢünce ve çalıĢmaları ile kendi sahasında önder birey yetiĢtirmek ve bu 

kiĢileri bünyesinde barındırmak

Birimler düzeyinde eğitim, araĢtırma ve toplumsal hizmet gibi fonksiyonlar göz önüne alınarak öncelikli geliĢme 

ve akademik personel ihtiyaç alanlarını belirlemek 

 Akademik personel ihtiyaçlarını ders yükü ve araĢtırma verimliliği gibi faktörleri dikkate alarak planlamak 

Öncelikli araĢtırma alanlarında üstün nitelikli araĢtırmacıların yetiĢtirilmesine ve teminine yönelik planlama 

yapmak

STRATEJĠK PLAN 2008-2012                                       

Misyon:      Galatasaray Üniversitesi‟nin 

misyonu, evrensel değerler ıĢığında, 

ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu 

bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmıĢ; 

cumhuriyetin temel ilkelerine, demokratik 

ve laik çağdaĢ devlet esaslarına bağlı; akılcı, 

sorgulayan, hoĢgörülü, yenilikçi ve yaratıcı; 

topluma karĢı sevgi ve sorumluluk 

duygusuna sahip üstün nitelikli bireyler 

yetiĢtirmek; evrensel boyutta bilgiye 

ulaĢmak, bilgi üretmek ve bunları toplumun 

yararına sunmaktır.                                                        

Vizyon:   Galatasaray Üniversitesi‟nin 

vizyonu, katılımcılığı ve takım çalıĢmasını 

benimseyen, araĢtırmaya ağırlık veren, 

eğitim ve öğretim kalitesinden ödün 

vermeyen, geliĢimini rekabetçi bir anlayıĢ 

içinde sürdürerek ulusal ve uluslararası 

bilim ve eğitim çevrelerinde örnek 

oluĢturacak, iç ve dıĢ paydaĢları ile etkili bir 

iletiĢim ve iĢbirliği sağlayan, ülkemizin 

ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel 

kalkınmasına ve çağdaĢ uygarlık düzeyinin 

üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, lider 

bir üniversite olmaktır. Akademik ve idari 

personel, lisans ve yüksek lisans öğrencileri 

ve üniversitenin mezunlarının oluĢturduğu 

içpaydaĢlar yanında dıĢ paydaĢların da 

beklentilerine yanıt verebilecek Galatasaray 

Üniversitesi vizyon boyutları maddeler 

halinde Ģöyle sıralanabilir: - Katılımcılığı ve 

takım çalıĢmasını benimseyen, - 

AraĢtırmaya ağırlık veren, - Eğitim ve 

öğretim kalitesinden ödün vermeyen, - 

GeliĢimini rekabetçi bir anlayıĢla sürdüren, - 

Ulusal ve uluslararası bilim ve eğitim 

çevrelerinde örnek oluĢturacak, - Ġç ve dıĢ 

paydaĢları ile etkili bir iletiĢim ve iĢbirliği 

sağlayan, - Ülkemizin ekonomik, sosyal, 

bilimsel ve kültürel kalkınmasına ve çağdaĢ 

uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına 

katkıda bulunacak, -                     Lider bir 

üniversite 

Bilimsel araĢtırma, yayın ve etkinliklerin artırılması

Kaynakların etkin olarak kullanılabilmesi, geliĢtirilmesi ve paydaĢlarla olan iliĢkilerin 

güçlendirilmesi

Bütçe imkanlarının sayılan stratejik hedeflere varılmasını sağlayacak Ģekilde artırılması

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                      

Misyon:   Üniversitemiz Gazi‟nin adını 

taĢımanın ve Cumhuriyetin öncü 

öğretmenlerini yetiĢtiren ilköğretim 

kurumunu bünyesinde barındırmanın 

onuruyla; araĢtırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici 

düĢünce yapısında, değiĢen dünya 

koĢullarında topluma liderlik yapabilecek, 

insani değerlere saygılı bireyler yetiĢtirmeyi, 

bilgiye ulaĢarak, bilgiyi üreterek, paylaĢarak 

ve hayata dönüĢtürerek toplumun yaĢam 

boyu eğitim ve geliĢme sürecine katkıda 

bulunmayı görev edinmiĢtir.                                                                 

Vizyon: Türkçe eğitimi esas alan Gazi 

Üniversitesi‟nin vizyonu; bilim ve 

teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan 

geniĢ bir yelpazede özgün araĢtırmaları, üst 

düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve 

topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası 

düzeyde saygın ve lider bir üniversite 

olmaktır.

AraĢtırma ürünlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılması

AraĢtırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması çalıĢmalarının arttırılması

Spor ve sanat alanlarında yurtiçi ve yurtdıĢı faaliyetlerin artırılması

Akademik personel planlamasının yapılması
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Bünyesinde bulunan sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sanat dalları 

Yerel ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni eğitim programları açmak Disiplinler arası bağlantıyı sağlayacak eğitim programları açmak

Her birimin programında kendi belirleyeceği oranda seçmeli derslere yer vermesini ve alan derslerini kendi 

birimlerinden, diğer dersleri ilgili bölüm ve fakültelerden almasını sağlamak

DeğiĢik programlardaki ortak derslerin tek merkezden düzenlenmesini sağlamak

Aynı amaçlı programları birleĢtirmek

Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü, biliĢimi kullanan, öğrencilerin kendi 

potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, öğrenci merkezli, 

ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim vermek

Eğitim birimlerinin uluslararası tanınırlılık ve eĢdeğerliliklerini sağlamak

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası hareketliliğini arttırmak

Yüksek Lisans, doktora tez çalıĢmalarında yurtdıĢındaki üniversitelerden danıĢman desteği ALMAK

Öğrencilerin baĢarı düzeylerinin arttırılması yönünde destek – ödül sistemlerini geliĢtirmek

Öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerini desteklemek

Öğrencilerin akademik geliĢmelerinin sağlanması yönünde öğrenme ortamlarını geliĢtirmek              

 Mezun öğrencilere yönelik iĢ alanlarını tanıtma ve iĢ bulma desteğini geliĢtirmek

 Öğrenci – öğretim elemanı etkileĢimini geliĢtirmek

Birimlerin bilgisayar – internet vb. donanımlarını ve laboratuarlarını geliĢtirmek   

 Yazılı ve dijital ortamda bilgiye ulaĢmak için kütüphane olanaklarını ve uluslararası kütüphanelerle on-line 

bağlantıları yaygınlaĢtırarak geliĢtirmek

Üniversitenin fiziki master planını hazırlamak

Önceliklerin belirlenerek birimlerin bina ve eğitim mekânlarını yeniden üretmek ve / veya standartlarını 

geliĢtirmek

 Öğrencilerin eğitim dıĢı gereksindiği sosyokültürel bina ve mekânları yaratmak ve geliĢtirmek

Tezli yüksek lisans programlarının kalitesini geliĢtirmeye yönelik faaliyetleri desteklemek

 Mesleki yeterliliğin arttırılması amacıyla tezsiz yüksek lisans programlarını yaygınlaĢtırarak geliĢtirmek

 Doktora programlarının uluslararası düzeyde araĢtırıcı yetiĢtirme amacını güçlendirmek

Toplumun hızlı değiĢim geliĢim sürecinde iletiĢim araçları ile halka hizmet ve 

yaĢam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol almak

Yerel gereksinimler doğrultusunda AraĢtırma Merkezlerinin oluĢumunu ve geliĢimini desteklemek        

  AraĢtırma merkezlerinin kamusal ve sivil toplum örgütleriyle iĢbirliğini desteklemek

Tüm alanlarda etkin ve üretime dönük iĢbirliği yaparak kendi kaynaklarını 

yaratmak ve ulusal kurumların en çok baĢvurduğu araĢtırma-geliĢtirme ve 

danıĢmanlık hizmetlerini sunmak

Sanayi ve kamu kurumları ile iĢbirliği içerisinde sanayiye ara eleman yetiĢtirme amaçlı eğitim faaliyetlerini 

geliĢtirme           

 Kamu ve sanayi kuruluĢlarının Ar-Ge amaçlı gereksinimleri doğrultusunda lisansüstü tezleri teĢvik etmek  

Kobi'lerin sorunlarını çözmeye ve rakabetçi bir yapı edinmeleri için ortak proje oluĢturmak

Sanayi kuruluĢlarıyla yeni buluĢlar için ortak projeler yapmak 

Kobilerin yeni standartlara uyum sağlaması için gerekli danıĢmanlık hizmetini vermek

Firmalar için danıĢmanlık merkezi kurmak

AraĢtırma faaliyetlerinde üniversite dıĢı finans kaynaklarının kullanımını arttırmak

 Döner sermaye iĢletmesi kaynaklarını arttırmak PaydaĢlardan finansal destek sağlamak ve geliĢtirmek 

BAP'ın desteklediği projelerden Üniversiteye geri dönüĢ sağlanması

PaydaĢları ile karĢılıklı etkileĢim içerisinde, geri bildirime dayalı istekler 

doğrultusunda değiĢime açık bir alt yapıya sahip olmak

Yurtiçi ve yurtdıĢı üniversite ve araĢtırma kurumları ile iletiĢim ve iĢbirliğini arttırmak

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                      

Misyon:   Üniversitemiz Gazi‟nin adını 

taĢımanın ve Cumhuriyetin öncü 

öğretmenlerini yetiĢtiren ilköğretim 

kurumunu bünyesinde barındırmanın 

onuruyla; araĢtırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici 

düĢünce yapısında, değiĢen dünya 

koĢullarında topluma liderlik yapabilecek, 

insani değerlere saygılı bireyler yetiĢtirmeyi, 

bilgiye ulaĢarak, bilgiyi üreterek, paylaĢarak 

ve hayata dönüĢtürerek toplumun yaĢam 

boyu eğitim ve geliĢme sürecine katkıda 

bulunmayı görev edinmiĢtir.                                                                 

Vizyon: Türkçe eğitimi esas alan Gazi 

Üniversitesi‟nin vizyonu; bilim ve 

teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan 

geniĢ bir yelpazede özgün araĢtırmaları, üst 

düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve 

topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası 

düzeyde saygın ve lider bir üniversite 

olmaktır.

Birimler arasında iĢbirliğini sağlamak

Ön lisans, lisans ve lisansüstü programların geliĢtirilmesi

Öğrenci geliĢiminin desteklenmesi

Eğitimde donanımları çağdaĢlaĢtırmak ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını 

yaygınlaĢtırarak geliĢtirmek

Mekân standartlarının kalitesini artırmak

Lisansüstü programları geliĢtirmek

Yoksulluk, sağlık, eğitim, kadın hakları, çevre, kalkınma, insan hakları vb. 

sosyoekonomik sorunlara yönelik faaliyetleri ve araĢtırmaları arttırmak

Sanayi kuruluĢları, KOBĠ‟ ler ve kamu kurumları ile iĢbirliği içerisinde gereksinilen 

alanlarda Ar-Ge ve danıĢmanlık faaliyetlerinde bulunmak

Finansal kaynakların geliĢtirilmesi

PaydaĢlarla iletiĢim faaliyetlerinin geliĢtirilmesi
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Kamu ve özel sektör ile iĢbirliğinin geliĢtirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak

Hizmet alanların memnuniyetinin artırılması

Katılım, Ģeffaflık, ölçülebilirlilik odaklı evrensel akademik ve etik değerlerden 

ödün vermeyen bir yönetim anlayıĢını benimsemek

Fakülte ve yüksek okullarda akademik kurullarının etkin Ģekilde iĢletilmesinin sağlanması

Üniversite yönetiminin ve senatonun kararlarının yayımlanması

 Akademik ve idari yükselmelerde etik değerlerin ve ölçülebilir performans kritelerinin öne çıkarılarak yapılması

  Stratejik Plana uygun bir yönetim biçiminin etkin Ģekilde uygulanması

ÇalıĢanların memnuniyetinin sağlanması

Akademik ve idari çalıĢanların geliĢimi ve hizmet içi eğitimleri üniversitemizin kalite arttırma, küresel rekabet, 

sosyal değiĢime meydan okuma ve teknolojik ilerlemeyi iĢ tasarımındaki değiĢimle birleĢtirme çabasıdır. 

Üniversitedeki insan kaynağının geliĢimine yönelik eğitim olanakları, akademik ve yönetsel birimlerin 

verimliliğinin ve hizmet kalitesinin yükselmesine önemli katkılar sağlar. Akademik ve idari personelin alanları ile 

ilgili seminer konferanslara katılımı
2011 yılı sonuna kadar öğrenciler için etkili eğitim ortamları (sınıf, laboratuar, çalıĢma ofisleri ) iyileĢtirilip 

sayıları arttırılması

Eğitim öğretimin daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir ortamda sürdürülmesi için gerekli kırtasiye, temizlik, ısınma, 

güvenlik vb. ihtiyaçlarının düzenli takip edilmesi ve ihtiyaçların karĢılanması

Eğitimcilerin eğitimi çalıĢmalarının sürdürülmesi, 2011 yılına kadar birimlerin kendi eğitici elemanlarını belirleyip 

eğitici ekibini kurması, öğretim elemanlarının eğiticilerin eğitimi programına dahil edilmesi ve programa süreklilik 

kazandırılarak dıĢ paydaĢlara da açılması
Yönetimsel kadrolarda görev alan akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin kendi ilgi alanlarındaki kiĢisel 

becerilerini geliĢtirmeye ve akademisyenler arasında hareketliliğin / mobilitenin arttırılmasına etken olacak 

eğitimlerin sağlanması
Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi
Lisans ve lisansüstü eğitim – öğretimde kalitenin arttırılması

Disiplinlerarası etkileĢimi arttırarak eğitimde sinerji oluĢturmak. Lisans düzeyinde çift anadal ve yandal 

programları açılmasını yaygınlaĢtırmak. Her eğitim öğretim yarıyılından önce ders kataloglarının gözden 

geçirilerek, öğrencilerden de geri bildirim alınarak ihtiyaca binaen değiĢikliklerin yapılması
Kapalı Devre Radyo Televizyon Yayın Kalitesinin arttırılması.Üniversitemizin radyo ve televizyon yayınlarını 

yerleĢke içinde gerçekleĢtirmesi eğitim ve öğretime katkı sağladığı gibi üniversitenin tanıtımında da etkilidir. 

Günümüzün önemli kitle iletiĢim araçlarından olan Üniversitemizin radyo ve televizyonun etkin kullanımı için 

yayın saatlerinin ve yayın kalitesinin arttırılması gereklidir
Eğitimde uluslararası iĢbirliğinin arttırılması

E öğrenim programının baĢlatılması

Nitelikli öğrencilerin Gaziantep Üniversitesini tercihini sağlamak

Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir dönem 

yurt dıĢında eğitim imkânı sağlamak

BiliĢim ve teknoloji eksikliklerinin tamamlanması

Bazı alanlarda (özellikle eğitim bilimleri, sosyal bilim alanları ) bulunmayan kitap ve süreli yayınların kütüphane 

kaynaklarına eklenmesi; kitap, ulusal / uluslar arası süreli yayın ve veri tabanlarının sayısının arttırılması

Ulusal ve uluslararası proje yürütme ve ortak olma giriĢimlerinin teĢvik edilmesi. Tübitak, DPT gibi ulusal 

kurumlara yapılan proje baĢvuru sayısının arttırılması.BaĢta Avrupa Birliği Çerçeve Programları olmak üzere 

uluslar arası proje yürütme ve projelerde ortak olma giriĢimlerinin teĢvik edilmesi

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                       

Misyon: Üstün nitelikli, dürüst, bilgili, 

sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, ülkenin 

aydınlık geleceğine katkısı olacak elemanlar 

yetiĢtiren, Ġçinde barındıracağı yüksek 

kaliteli akademisyen gücüyle yerel, ulusal ve 

uluslararası ölçekte araĢtırmalara dayalı 

bilgi, teknoloji, sosyal projeler üreten, kültür 

ve sanata katkıda bulunan, Ürettiği bilgi 

teknolojisi, sosyal projeler, sanat ve sağlık 

hizmetlerini bulunduğu doku ile paylaĢarak 

bütünleĢen ve buna bağlı olarak toplumun 

üretime katkısını ve toplumun problemlerine 

dair çözümleri ateĢleyen, DeğiĢen, 

değiĢtiren, değiĢimi yöneten, Büyük 

ATATÜRK‟ÜN kurduğu demokratik, laik 

ve sosyal devletin "ÇağdaĢ Medeniyetin 

Üzerine Çıkarılması" hedefine bağlı, öncü 

ve lokomotif olan bir üniversite.                     

Vizyon: Mevcut ve yeni yaratılacak 

kaynakların akılcı ve yerinde kullanımıyla, 

Özgüveni, saygınlığı, motivasyonu temel 

alan, sözde değil gerçekten katılımcı ve 

insan odaklı bir yönetiĢim anlayıĢıyla, 

Misyonu özümsemiĢ akademisyen ve diğer 

elemanlardan kurulu; bilimsellik, karĢılıklı 

saygı ve güven ortamına oturan, 

ayrımcılığın olmadığı; açıklık, aydınlık ve 

özgürlük zemininde iliĢkilere dayalı, dünya 

ölçeğinde bir üniversite olmak

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM KALĠTESĠNĠ YÜKSELTMEK

BĠLĠMSEL ARAġTIRMA 

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                      

Misyon:   Üniversitemiz Gazi‟nin adını 

taĢımanın ve Cumhuriyetin öncü 

öğretmenlerini yetiĢtiren ilköğretim 

kurumunu bünyesinde barındırmanın 

onuruyla; araĢtırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici 

düĢünce yapısında, değiĢen dünya 

koĢullarında topluma liderlik yapabilecek, 

insani değerlere saygılı bireyler yetiĢtirmeyi, 

bilgiye ulaĢarak, bilgiyi üreterek, paylaĢarak 

ve hayata dönüĢtürerek toplumun yaĢam 

boyu eğitim ve geliĢme sürecine katkıda 

bulunmayı görev edinmiĢtir.                                                                 

Vizyon: Türkçe eğitimi esas alan Gazi 

Üniversitesi‟nin vizyonu; bilim ve 

teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan 

geniĢ bir yelpazede özgün araĢtırmaları, üst 

düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve 

topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası 

düzeyde saygın ve lider bir üniversite 

olmaktır.

PaydaĢlarla iletiĢim faaliyetlerinin geliĢtirilmesi

Akademik ve Ġdari Birimlerin esnek, dinamik, Ģeffaf ve iĢbirlikçi bir yapıya 

kavuĢturulması
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Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması ile üniversitenin Türkiye‟deki diğer üniversiteler arasında 

bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun iyileĢtirilmesi

Ulusal ve uluslararası konferanslara katılım ve bildiri sunma faaliyetlerinin teĢvik edilmesi

Üniversitede ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların teĢvik edilmesi

Sanayi ve kamu kuruluĢlarınca desteklenen proje ve tez çalıĢmalarının artırılması. Üniversitede yapılan yüksek 

lisans ve doktora çalıĢmalarının sanayinin ihtiyaçlarına uygun ve problemlerini çözen mahiyette olmasının ve 

sanayi desteği ve iĢbirliği ile yapılmasının teĢvik edilmesi. Tekmer ve Teknopark aracılığıyla sanayi ile sürekli 

iĢbirliğinin sağlanması. Sanayi ve kamu kuruluĢlarıyla ortak çalıĢma ve danıĢmanlıkların teĢvik edilmesi

Proje hazırlama biriminin oluĢturulmasıyla ilgili alt yapı çalıĢmalarının baĢlatılması ve 2009 yılının ilk altı ayında 

birimin kuruluĢ çalıĢmalarının tamamlanması

Bilimsel araĢtırma projeleri yönetim birimince araĢtırma, tez ve altyapı projelerinin teĢvik edilmesi

AraĢtırma ve Uygulama hastanesinin verdiği hizmetlerin geliĢtirilmesi ve verimliliğinin artırılması

AraĢtırma ve Uygulama hastanesi bünyesinde Onkoloji, Kardiyoloji enstitüleri kurulması, ayrıca çalıĢmalarına 

baĢlanmıĢ olan organ nakli ve yanık tedavi merkezlerinin kurulması

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte; yurt dıĢına açılmak konusundaki çalıĢmalara ivme kazandırmak, özellikle Suriye Irak 

gibi komĢu ülkelerden hastalara da sağlık hizmeti vererek ilimizde sağlık turizminin geliĢtirilmesi

Daha nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak ve üniversitemizin saygınlığını 

artırmak amacıyla, üniversitenin tanıtımının etkin ve olumlu yönde planlanıp uygulanması

Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeĢitliliğinin ve sayısının arttırılması

Üniversiteyle ilgili görsel, iĢitsel ve e-haber olarak olumlu haber sayısının arttırılması

Ulusal ve uluslararası tanıtım amaçlı sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerin arttırılarak sürdürülmesi

Üniversitenin paydaĢlarıyla iliĢkilerinin sağlam temellere dayanması ve sürekliliği, üniversitenin topluma hizmet 

anlayıĢının yansıması olacağından, dıĢ paydaĢlarla iliĢkileri arttıracak tanıtım çalıĢmalarına ağırlık verilmesi 

Mezun öğrenciler e-sisteminin kurulması

Sivil toplum kuruluĢları ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi

Toplum sorunları ile ilgili merkezlerimizin etkinliklerinin arttırılması

E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek Ģekilde oluĢturulması;yaĢam boyu öğrenim, kiĢisel ve sosyal 

amaçlı öğrenimin yanı sıra çalıĢma amaçlı öğrenimi de kapsamakta ve resmi eğitim sistemlerine iliĢkin pek çok 

alanda yer almaktadır. YaĢam boyu öğrenim, insana ve bilgiye daha çok yatırım yapma, dijital okuma yazma da 

dahil olmak üzere temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını teĢvik etme, esnek ve yenilikçi öğrenme fırsatlarını 

geniĢletme anlamına gelmektedir. Bu kapsamda e-öğrenim çalıĢmalarından toplumun faydalanması sağlanmalıdır

2008 yılında projeleri tamamlanan/yapımına baĢlanan bina inĢaatlarının (Endüstri Mühendisliği binası, 

Mühendislik Fakültesi dekanlık binası, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu binası, Eğitim Fakültesi binası, Yabancı 

Diller Yüksekokulu ek binası, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler fakültesi ek binası, Temel Tıp Bilimleri binası ve 

Morfoloji binası) 2 yıl içinde tamamlanması. Tıp Fakültesinin ek derslik ve laboratuar inĢaatlarının 2009 yılında 

bitirilmesi. 2009 yılında yapımına baĢlanacak Fakülte ve Yüksekokul binalarının inĢaatlarının (Mimarlık 

Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi), inĢaatlarının 2009 yılında baĢlaması ve en geç üç (3) yıl içinde bitirilmesi için 

ön hazırlıkların yapılması
Üniversitenin ihtiyaç duyduğu altyapı ve yenileme çalıĢmalarının tamamlanması sağlanacaktır

Merkez Kampüs içerisinde bulunan eski binaların tamirat ve tadilat iĢlerinin tamamlanması

Ġhtiyaç duyulan hayvan deney laboratuarı, oluĢturulması için gerekli çalıĢmaların baĢlaması. Merkezi etik 

kurulunun yönergesi doğrultusunda tüm üniversitemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek Tarım ve KöyiĢleri 

Bakanlığı onaylı bir ünitenin kurulması

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                       

Misyon: Üstün nitelikli, dürüst, bilgili, 

sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, ülkenin 

aydınlık geleceğine katkısı olacak elemanlar 

yetiĢtiren, Ġçinde barındıracağı yüksek 

kaliteli akademisyen gücüyle yerel, ulusal ve 

uluslararası ölçekte araĢtırmalara dayalı 

bilgi, teknoloji, sosyal projeler üreten, kültür 

ve sanata katkıda bulunan, Ürettiği bilgi 

teknolojisi, sosyal projeler, sanat ve sağlık 

hizmetlerini bulunduğu doku ile paylaĢarak 

bütünleĢen ve buna bağlı olarak toplumun 

üretime katkısını ve toplumun problemlerine 

dair çözümleri ateĢleyen, DeğiĢen, 

değiĢtiren, değiĢimi yöneten, Büyük 

ATATÜRK‟ÜN kurduğu demokratik, laik 

ve sosyal devletin "ÇağdaĢ Medeniyetin 

Üzerine Çıkarılması" hedefine bağlı, öncü 

ve lokomotif olan bir üniversite.                     

Vizyon: Mevcut ve yeni yaratılacak 

kaynakların akılcı ve yerinde kullanımıyla, 

Özgüveni, saygınlığı, motivasyonu temel 

alan, sözde değil gerçekten katılımcı ve 

insan odaklı bir yönetiĢim anlayıĢıyla, 

Misyonu özümsemiĢ akademisyen ve diğer 

elemanlardan kurulu; bilimsellik, karĢılıklı 

saygı ve güven ortamına oturan, 

ayrımcılığın olmadığı; açıklık, aydınlık ve 

özgürlük zemininde iliĢkilere dayalı, dünya 

ölçeğinde bir üniversite olmak

BĠLĠMSEL ARAġTIRMA 

TOPLUMA SUNULAN HĠZMETLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ

YAPI VE ALT YAPI HAZIRLAMA / GELĠġTĠRME
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Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının arttırılması için kaynak arama çalıĢmalarının yapılması. Bu 

çerçevede bağıĢlar ve vakıf projeleri yoluyla kaynak temini çalıĢmalarının yapılması. Kampus içersine özel yurt 

yapılması çalıĢmalarına baĢlanması. Mevcut merkezi yemekhanenin öğrenci sayısının artmasıyla birlikte ihtiyaca 

cevap vermediğinden ek yemekhane binasının yapılması
1000 kiĢilik 1, 250‟Ģer kiĢilik 4 adet kongre toplantı salonu bulunan kongre merkezi kurulması

Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının oluĢturulması

Planlanan yeni fakültelerin ve bölümlerin kurulma çalıĢmalarına baĢlanılması

4-5 bin kiĢilik amfi tiyatro ve spor rekreasyon alanları geliĢtirilmesi

Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danıĢmalık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek

Öğrencilerin beslenme ulaĢım ve güvenlik gibi konularda yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek

Öğrencilere yönelik daha fazla tiyatro sinema vb. kültürel faaliyetler düzenlemek

BaĢarılı fakat maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak 

çalıĢtırılmaları

Öğrencilerin sosyal donanımlarının arttırılarak, sosyal projelere katılımının sağlanması

Engelli öğrencilerin Ģartlarının iyileĢtirilmesi amacıyla çalıĢmalar yapılması

Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerini temin etmek

Eğitim ve öğretim için gerekli fiziki ve teknolojik alt yapıyı geliĢtirmek

Öğretim üyelerinin kendilerini geliĢtirmeleri için gerekli teknik, mali, idari imkanları sağlamak

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları açmak

Öğretim elemanlarının nicelik ve nitelik olarak artırılması

Ön lisans ve lisans eğitimlerini teorik eğitimin ötesine geçirerek pratiğe dönük uygulamalarla (staj, teknik geziler 

vb.) desteklemek

Akreditasyon için gerekli çalıĢmaları yapmak ve ders programlarının ve içeriklerinin güncellenmesini sağlamak

Socrates ve Erasmus çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi değiĢimini sağlamak

AraĢtırma projelerine dayalı Ġndeksli (SCI) yayın sayısını artırmak

Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dısı kongre/sempozyum vb. katılımı için gerekli olan desteği sağlamak

Ulusal ve uluslar arası kongrelere ev sahipliği yapmak

Öğretim elemanlarının yürüttüğü proje sayısının artırılması

Uluslar arası iĢbirliğini artırmak

Yeni arastırma alanları için özel laboratuvarların kurulması ve laboratuvarlar için gerekli cihazların alınması 

Eğitim araĢtırma ve uygulama çiftliğinin kurulması

Kelkit Havzası AraĢtırmalar Merkezinin, Kelkit havzası bölgesinde yerel yönetimler ve özel sektör iĢletmeleri ile 

kuruluĢ amacına yönelik iĢbirliğini geliĢtirmesi

Kamu kurum ve kuruluĢları, iĢletmeler, sivil toplum kuruluĢları, üniversiteler, eğitim ve araĢtırma merkezleri, yerel 

yönetimler ile iĢbirliği içinde olmak

Kent ve bölge düzeyinde ekonomik, sosyal ve siyasal sorunları çalısmalara (lisansüstü tezler, sempozyumlar ve 

makaleler) konu edinmek

Bölgedeki baĢarılı liselerde ve dershanelerde üniversiteyi tanıtıcı etkinliklerde bulunmak

Ulusal/yerel medyada yer alan ilgili programlara üniversite olarak katılmak ya da düzenlemek

Akademik ve idari personel için performans sistemi oluĢturmak Performans ölçülerini belirlemek

Mezunlarımız ile sürekli iletiĢim sağlanması Mezunlarımız ile iletiĢim için web sayfasının tasarlanması ve güncel tutulması

Açık ve kapalı spor tesisleri insaatı kapsamında yaptırılacak olan futbol sahası, atletizm pisti ve tribün binasının 

2009 yılında bitirilmesi

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                       

Misyon: Üstün nitelikli, dürüst, bilgili, 

sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, ülkenin 

aydınlık geleceğine katkısı olacak elemanlar 

yetiĢtiren, Ġçinde barındıracağı yüksek 

kaliteli akademisyen gücüyle yerel, ulusal ve 

uluslararası ölçekte araĢtırmalara dayalı 

bilgi, teknoloji, sosyal projeler üreten, kültür 

ve sanata katkıda bulunan, Ürettiği bilgi 

teknolojisi, sosyal projeler, sanat ve sağlık 

hizmetlerini bulunduğu doku ile paylaĢarak 

bütünleĢen ve buna bağlı olarak toplumun 

üretime katkısını ve toplumun problemlerine 

dair çözümleri ateĢleyen, DeğiĢen, 

değiĢtiren, değiĢimi yöneten, Büyük 

ATATÜRK‟ÜN kurduğu demokratik, laik 

ve sosyal devletin "ÇağdaĢ Medeniyetin 

Üzerine Çıkarılması" hedefine bağlı, öncü 

ve lokomotif olan bir üniversite.                     

Vizyon: Mevcut ve yeni yaratılacak 

kaynakların akılcı ve yerinde kullanımıyla, 

Özgüveni, saygınlığı, motivasyonu temel 

alan, sözde değil gerçekten katılımcı ve 

insan odaklı bir yönetiĢim anlayıĢıyla, 

Misyonu özümsemiĢ akademisyen ve diğer 

elemanlardan kurulu; bilimsellik, karĢılıklı 

saygı ve güven ortamına oturan, 

ayrımcılığın olmadığı; açıklık, aydınlık ve 

özgürlük zemininde iliĢkilere dayalı, dünya 

ölçeğinde bir üniversite olmak

YAPI VE ALT YAPI HAZIRLAMA / GELĠġTĠRME

ÖĞRENCĠLERĠN SOSYAL KÜLTÜREL VE AKADEMĠK GELĠġĠMLERĠNĠ 

SAĞLAMAYA YÖNELĠK STRATEJĠLER

GAZĠ OSMAN PAġA ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                 

Misyon:  GaziosmanpaĢa Üniversitesi, 

kanunla verilen temel görevlerinin yanı sıra 

bölge halkının sosyo-kültürel ve ekonomik 

geliĢimine katkıda bulunmayı ve uluslar 

arası alana açılmayı amaç edinmiĢtir.                                                                   

Vizyon: Havza gelisimi ve tarıma dayalı 

teknolojik arastırmalarda dünya çapında 

kabul gören, bölge halkı ile bilimi 

bulusturan, doğa ve çevre dostu, uygulamalı 

eğitime öncelik veren, yüksek puanlı 

öğrenciler tarafından tercih edilen bir bölge 

üniversitesi olmak

Eğitim öğretimin etkinliğini artırmak

Bilimsel etkinliği artırmak

AraĢtırma için gerekli fiziki ve teknik alt yapıyı geliĢtirmek

Üniversite-paydaĢ iĢbirliğini geliĢtirmek

Üniversitenin tanınırlığını artırmak

Üst yapı imalatlarının bitirilmesi
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ġehir yerleĢkesi sağlık kampüsünde araĢtırma ve uygulama merkezi binasının 2009 yılında bitirilmesi

ġehir yerleĢkesinde Tıp Fakültesi Morfoloji binası ile Eğitim Fakültesi idari binasının 2010 yılında bitirilmesi

ReĢadiye Meslek Yüksek Okulu eğitim binasının 2010 yılında bitirilmesi

Almus Meslek Yüksek Okulu eğitim binasının 2010 yılında bitirilmesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu için kapalı yüzme havuzunun 2010 yılında bitirilmesi

ġehir yerleĢkesi sağlık kampüsünde yapılan hastane binasının iç donanımının (tıbbi cihaz, makine ve mefruĢat) 

2011yılında, poliklinik hizmetlerini karĢılamak üzere 3. blok ilavesinin 2013 yılında bitirilmesi

Ziraat Fakültesi için ek eğitim binasının 2011 yılında bitirilmesi

ġehir yerleĢkesi sağlık kampüsünde Tokat Sağlık Yüksekokulu ve Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 

eğitim binalarının 2012 yılında bitirilmesi

Artova Meslek Yüksek Okulu eğitim binasının 2013 yılında bitirilmesi

Üniversite birim ve binalarının gerekli bakım ve onarım iĢlerinin “Büyük Onarım ĠĢi” kapsamına alınarak 2013 

yılına kadar bitirilmesi

ġehir yerleĢkesinde yapılan hastane binası için ısı merkezi binasının 2010 yılında bitmesi

ġehir yerleĢkesinde yapılan hastane binası için ısı, temiz su, elektrik ve telefon galeri hattı ve çevre tanzimi isinin 

2011 yılında bitmesi 

Tıp Fakültesi Morfoloji binası ve Eğitim Fakültesi idari binasına ait ısı, temiz su, elektrik, telefon galeri hattı, yol, 

kaldırım isleri ile tanziminin 2011

Isı, temiz su, elektrik, telefon galeri hattı, kanalizasyon hattı, yol, kaldırım isleri ile çevre tanziminin; Kapalı 

yüzme havuzu, ReĢadiye Meslek Yüksek Okulu, Tokat Sağlık Yüksek Okulu binası için 2012 yılında bitirilmesi

Açık spor tesisleri ile sosyal tesislere kampüs alt yapı ikmal inĢaatı kapsamında ısı, temiz su, elektrik ve telefon 

galeri hattı gibi alt yapı isleri ile yol ve kaldırım hizmetlerinin 2013 yılında bitirilmesi

Yüksek kaliteli ağ hizmetlerinin sunulmasını sağlamak

Ġnternet ve Intranet servislerinin kalite çeĢitliliğinin artırılması

Yeni kurulan eğitim birimlerinin teknik donanımlarını sağlamak

Yazılım lisanslarını sağlamak

Kaynak sayımızı yıllık %20 artırmak

Yeni birim kütüphaneleri oluĢturmak

Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesini kurmak

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarını kurmak

Eğitimde KurumsallaĢmayı Sağlamak

Kurum Ġçi Ve DıĢı Uzmanların Ders Ġçeriklerini ĠyileĢtirme Ve Program Kalitesini Artırma Konusunda Katkı 

Yapmalarını Sağlamak

Çok Disiplinli Programlar OluĢturmak

Öğretim Üyeleri, AraĢtırma Görevlileri Ve Öğrencilerin Yurt DıĢındaki Üniversitelerde Bilgi, Görgü Ve 

Becerilerini Artırmalarını Sağlamak

Lisansüstü Programlarında En Son Bilimsel Literatürü Yakından Takip Etmek

Genç Ve Alanında BaĢarılı Öğretim Üyelerini Kuruma Çekmek Ve Mevcut Olanların Gyte‟de Kalmalarını 

Özendirmek

Saha ÇalıĢmalarının Etkinliğini Artırmak

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ 

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                        

Misyon: Ülkemizin ve milletimizin temel 

değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun 

eğitim sunmak, ülkemiz ve dünya 

gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak 

donanımlı araĢtırıcı ve üretici bireyler 

yetiĢtirmek, kentsel ve bölgesel kurum ve 

kuruluĢlarla iĢbirliğine gitmek; 

mensuplarının ve bir parçası olduğu 

toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif geliĢimine katkı 

sağlamak; kent ile bölge ile ülke ile ve 

dünya ile uyumlu ve kaynaĢmıĢ, bunlardan 

etkilenen ama aynı zamanda bunları 

etkileyebilecek ve yönlendirebilecek 

akademik çalıĢmalar yapmak; temelinde 

aklın ve bilimin yer aldığı genel 

aydınlanmaya katkıda bulunmak; insanlığın 

geliĢimine ve evrensel ilerlemeye katkı 

sağlamak misyonunu üstlenmiĢtir.          

Vizyon: Dünyadaki örnekleri ile rekabet 

edebilecek nitelikte alt yapı olanakları ve 

insan gücüne sahip olarak, • Bilim ve 

teknolojide ileri düzeyde araĢtırma, eğitim, 

öğretim, yayın ve danıĢmanlık yapmaktır.

Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Sunulan Eğitim Öğretim Programlarının Kalitesini Artırmak ve Güvence Altına Almak

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                 

Misyon:  GaziosmanpaĢa Üniversitesi, 

kanunla verilen temel görevlerinin yanı sıra 

bölge halkının sosyo-kültürel ve ekonomik 

geliĢimine katkıda bulunmayı ve uluslar 

arası alana açılmayı amaç edinmiĢtir.                                                                   

Vizyon: Havza gelisimi ve tarıma dayalı 

teknolojik arastırmalarda dünya çapında 

kabul gören, bölge halkı ile bilimi 

bulusturan, doğa ve çevre dostu, uygulamalı 

eğitime öncelik veren, yüksek puanlı 

öğrenciler tarafından tercih edilen bir bölge 

üniversitesi olmak

Üst yapı imalatlarının bitirilmesi

Yapılan ve yapılması planlanan tüm idari, eğitim ve araĢtırma binalarına gerekli olan 

alt yapı hizmetlerinin en son teknoloji kullanılarak aksaklıklara sebep olmayacak 

Ģekilde yapılması ve iĢletilmesi

Bilgi iĢlem alt yapısını geliĢtirmek

Kütüphane kaynak sayısını arttırmak, daha fazla kullanıcıya hizmet vermek

Sanayi-üniversite iĢbirliğini geliĢtirmek, bölge sanayisinin geliĢimine ivme 

kazandırmak; Bölgedeki sanatsal değerlerin bilimsel yöntemlerle araĢtırılması, 

eğitiminin ve etkinliklerinin bilinçli olarak gerçekleĢtirilmesi Anadolu‟ya yayılması; 

yeni istihdam alanlarının oluĢması, öğrenci sayısının artırılması için yeni eğitim 

birimlerinin kurulması

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi‟nin Gıda Mühendisliği, Biyo Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, 

Mekatronik Mühendisliği ile Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinin 2009-2010 Eğitim-öğretim 
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Öğrencilere Türkçe Ve Ġngilizce Dil Becerileri Konusunda Sunulan Eğitim Hizmetini ĠyileĢtirmek

Lisans Programlarına Kabul Edilen Öğrencilerin Öss‟deki Yüzdelik Dilimini Yükseltmek

Öğretim Üyesi Sayısını Artırmak

Öğrenci Sayısını Mevcut Oranları Bozmadan Artırmak

Mezun Olan Lisansüstü Öğrenci Oranını Artırmak 

Sanayi Ġle ĠĢbirliğini GeliĢtirerek Mezunların ĠĢ Bulmasına Yardımcı Olmak

Burs Olanaklarını Artırmak

Bölümlerde Proje Faaliyetlerini Artırmak

Öğretim Üyelerince Sunulan Lisansüstü Tez DanıĢmanlığı Hizmetinin Kalitesini Artırmak

Tez Kalitesini Değerlendirme Sürecini Daha ġeffaf Ve Etkin Hale Getirmek

AraĢtırma Alanlarını Belirlemek

Akademisyenlerin ĠĢe Alma Ve Terfi Kararlarında Yayın Sayı Ve Kalitelerini En Önemli Kriter Olarak Dikkate 

Almak

Bilimsel Yayın Yapımını TeĢvik Etmek

Etkin Bir Yönetim Bilgi Sisteminin OluĢturulması

ĠĢ Gerekleri Doğrultusunda Ġhtiyaç Duyulan Miktarda Ġdari Personel Temin Edilmesi

Ġdari Personelin GeliĢimini Sağlamak Amacıyla Hizmet Ġçi Eğitim Seminerlerinin Düzenli Olarak Yapılması

Personel Memnuniyetinin Artırılması

Öğrenci ĠĢleri Hizmetlerini ĠyileĢtirmek

Kütüphane Hizmetlerini ĠyileĢtirmek

Bilgi ĠĢlem Hizmetlerini ĠyileĢtirmek

Sağlık Kültür Ve Spor Hizmetlerini ĠyileĢtirmek

Öğrencilere Kampüs Ġçinde Barınma Ġmkânları Sunmak

Çayırova YerleĢkesinde Yeni Eğitim Ve AraĢtırma Binaları ĠnĢaa Ederek Bu YerleĢkede Büyümek

Çayırova YerleĢkesinde Yeni Hizmet Binaları ĠnĢaa Ederek Bu YerleĢkede Büyümek

YerleĢkelerdeki Çevre Düzenlemesini Ve Altyapı Ġmalatlarını Tamamlamak

Çayırova Ve Muallimköy YerleĢkelerindeki Bina Bakım-Onarım ÇalıĢmalarını Yürütmek

Kamu Yararına Yönelik Proje Almak

Bölümlerin Endüstriye Yönelik Hizmetlerini GeliĢtirmek

Enstitü Ġnternet Sayfalarını GeliĢtirmek

Enstitünün Tanıtımına Yönelik AfiĢ Ve BroĢürler Hazırlamak

Basın Yayın Organları Aracılığıyla Enstitüyü Tanıtmak

Mezunlar Derneğinin Etkinliğini Artırmak Ve Mezun Olan Öğrencilerle Mezuniyetlerinden Sonra da ĠletiĢime 

Devam Etmek

Üniversite Alt Yapısını GeliĢtirmek

2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yeni fakülte ve 

yüksekokullara ait yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, DPT‟na önerilmesi ve 

gerçekleĢtirilmesi
2012 yılına kadar MYO bulunmayan ilçelere, ölçek ekonomisinin sağlayacağı yararlar ve ilçenin is yasamı ile 

iĢbirliğinin sağlanabilirlik düzeyi göz önünde bulundurularak MYO kurulması ve kurulabilirlik etüdünden geçen 

MYO yatırım projelerinin hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, DPT‟na önerilmesi ve gerçekleĢtirilmesi

GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2010-2014       

Misyon: Ülkemizin ve milletimizin temel 

değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun 

eğitim sunmak, ülkemiz ve dünya 

gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak 

donanımlı araĢtırıcı ve üretici bireyler 

yetiĢtirmek, kentsel ve bölgesel kurum ve 

kuruluĢlarla iĢbirliğine gitmek; 

mensuplarının ve bir parçası olduğu 

toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif geliĢimine katkı 

sağlamak; kent ile bölge ile ülke ile ve 

dünya ile uyumlu ve kaynaĢmıĢ, bunlardan 

etkilenen ama aynı zamanda bunları 

etkileyebilecek ve yönlendirebilecek 

akademik çalıĢmalar yapmak; temelinde 

aklın ve bilimin yer aldığı genel 

aydınlanmaya katkıda bulunmak; insanlığın 

geliĢimine ve evrensel ilerlemeye katkı 

sağlamak misyonunu üstlenmiĢtir.                             

Vizyon: Giresun Üniversitesinin vizyonu; 

yaĢanacak değiĢim ve geliĢmelerle oluĢacak 

yarının eğitim, bilim ve teknoloji 

dünyasında uluslararası öneme sahip bir 

bilgi limanı olmaktır. Karadeniz Havzasında 

özellikle sosyal bilimler alanındaki 

akademik/bilimsel çalıĢmaları ile öne 

çıkmak, bütün dünyada bu konuda tanınan 

bir üniversite olmaktır.

Kurum Kültürünü ve Kimliğini GeliĢtirmek

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                        

Misyon: Ülkemizin ve milletimizin temel 

değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun 

eğitim sunmak, ülkemiz ve dünya 

gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak 

donanımlı araĢtırıcı ve üretici bireyler 

yetiĢtirmek, kentsel ve bölgesel kurum ve 

kuruluĢlarla iĢbirliğine gitmek; 

mensuplarının ve bir parçası olduğu 

toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif geliĢimine katkı 

sağlamak; kent ile bölge ile ülke ile ve 

dünya ile uyumlu ve kaynaĢmıĢ, bunlardan 

etkilenen ama aynı zamanda bunları 

etkileyebilecek ve yönlendirebilecek 

akademik çalıĢmalar yapmak; temelinde 

aklın ve bilimin yer aldığı genel 

aydınlanmaya katkıda bulunmak; insanlığın 

geliĢimine ve evrensel ilerlemeye katkı 

sağlamak misyonunu üstlenmiĢtir.          

Vizyon: Dünyadaki örnekleri ile rekabet 

edebilecek nitelikte alt yapı olanakları ve 

insan gücüne sahip olarak, • Bilim ve 

teknolojide ileri düzeyde araĢtırma, eğitim, 

öğretim, yayın ve danıĢmanlık yapmaktır.

Sunulan Eğitim Öğretim Programlarının Kalitesini Artırmak ve Güvence Altına Almak

Öğrenci/Öğretim Üyesi ve Lisans Öğrenci Sayısı/Lisansüstü Öğrenci Sayısı Oranlarını 

Koruyarak ve Öğrenci Kalitesini Artırarak Dengeli Bir ġekilde Büyümek

Bilimsel AraĢtırma Faaliyetleri

AraĢtırma Alt Yapısı ve Ortamını GeliĢtirmek

Bilimsel Sayı Yayın ve Kalitesini Artırmak

Ġdari Faaliyetler Ve Alt Yapı Hizmetleri 

Ġdari ve Akademik Faaliyetlerle Ġlgili ĠĢ Süreçlerini Daha Etkili ve Verimli Hale 

Getirmek

Öğrencilere ve ÇalıĢanlara Verilen Destek Hizmetlerini ĠyileĢtirmek

Kullanılan Kapalı Alanları Artırmak ve YerleĢkelerdeki Çevre Düzenlemesi 

Tamamlamak

Sosyal Faaliyetler Ġçin

Öğretim Üyelerinin Kamu ve Özel Sektöre Yönelik Faaliyetlerini Artırmak

Gebze Yüksek Teknojiler Enstitüsü‟nü Tanıtmak 
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2012 yılı sonuna kadar, Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu hizmet binalarının ve sosyal tesislerin yatırım 

projelerinin hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, DPT‟na önerilmesi ve gerçekleĢtirilmesi

Üniversitemiz öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut alt yapı ve fiziksel ortamların iyileĢtirilmesi

Merkez kütüphane alt yapısının ve fiziksel alanının iyileĢtirilmesi

Akademik ve idari personel çalıĢma mekanlarının çağdaĢ fiziksel standartlara kavuĢturulması

Misyon, vizyon, değerler, ilkeler ve yapılacak faaliyetlerle ile ilgili akademik ve idari personelin bilgi, katılım ve 

motivasyonunun geliĢtirilmesi

Ġdari personelin kurum kültürünün geliĢtirilmesine katkı sağlayacak sosyal faaliyetlerin arttırılması

2014 yılı sonuna kadar öğrencilerin ders dıĢı faaliyetlere (seminer, konser, öğrenci toplulukları vb.) katılımının % 

50 arttırılması

2014 yılı sonuna kadar çalıĢanların ve öğrencilerin kuruma bağlılığına ve memnuniyetine katkı sağlayacak sosyal 

ve kültürel faaliyetlerin % 50 arttırılması

2014 yılı sonuna kadar kurum kültürüne katkı sağlayacak sosyal duyarlılık projelerinin sayısının % 40 arttırılması

2014 yılı sonuna kadar Ulusal kültürümüzün yayılmasına ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına Üniversitemizin 

katkısının arttırılması amacıyla 25 adet etkinlik düzenlenmesi

2014 yılı sonuna kadar her yıl Üniversite Tanıtım Günleri düzenlenmesi ve bu amaçla düzenlenen fuarların her yıl 

en az bir tanesine katılımın sağlanması

2012 yılı sonuna kadar is süreçlerinin belirlenmesi ve süreç yazılımı ile ilk iyileĢtirmenin tamamlanması

2014 yılı sonuna kadar akademik ve idari personel konusunda norm kadro uygulamasına geçilmesi

2014 yılı sonuna kadar basarı ve performans ödüllendirme sistemlerinin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması

Sosyal Bilimler alanında 2010 yılından baĢlayarak her yıl tekrarlanan 5 adet uluslar arası etkinliğin düzenlenmesi 

ve bunun geleneksel hale getirilmesi

Sosyal Bilimler alanında 2014 yılı sonuna kadar akademik ve idari personel ile örgencilerin % 50‟sinin Sokrates-

Erasmus değiĢim programına katılmasının sağlanması

Sosyal Bilimler alanında 2014 yılı sonuna kadar, uluslararası hakemli dergilerde her yıl 8 adet yayın yapılması

Öğretim elemanlarının yayın sayısının akademik performansın izlenmesinde önemli kriterlerden biri sayılması

2014 yılı sonuna kadar AB ve diğer yurtdıĢı kaynaklardan yararlanarak 15 adet proje üretilmesi

2014 yılı sonuna kadar 25 adet TÜB_TAK projesi geliĢtirilmesi

2014 yılı sonuna kadar 25 adet DPT projesi geliĢtirilmesi

2014 yılı sonuna kadar akademik personeli uluslararası araĢtırmalara yöneltmek için teĢvik sistemlerinin 

oluĢturulması

Akademik personelin proje planlama, yürütme ve koordinasyon konusunda eğitilmesine yönelik program 

hazırlanması

2014 yılı sonuna kadar uluslararası bilimsel standartta yayınların her yıl %15 oranında arttırılması

Akademik personelin ders notları ve kitaplarını yayınlamaları için olanaklar sağlanması ve 2014 yılı sonuna kadar 

50 adet ders notu ve/veya kitabın yayınlatılması

2014 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarımızın bilimsel toplantılara katılımlarının % 30 oranında arttırılması

Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantı sayısının 2014 yılı sonuna kadar % 30 arttırılması

2014 yılı sonuna kadar henüz açılmamıĢ olan yeni lisansüstü programlar açılması ve örgenci sayısının her yıl %10 

arttırılması

Her yıl tez aĢamasına gelen lisansüstü öğrencilere proje desteği sağlanması

STRATEJĠK PLAN 2010-2014       

Misyon: Ülkemizin ve milletimizin temel 

değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun 

eğitim sunmak, ülkemiz ve dünya 

gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak 

donanımlı araĢtırıcı ve üretici bireyler 

yetiĢtirmek, kentsel ve bölgesel kurum ve 

kuruluĢlarla iĢbirliğine gitmek; 

mensuplarının ve bir parçası olduğu 

toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif geliĢimine katkı 

sağlamak; kent ile bölge ile ülke ile ve 

dünya ile uyumlu ve kaynaĢmıĢ, bunlardan 

etkilenen ama aynı zamanda bunları 

etkileyebilecek ve yönlendirebilecek 

akademik çalıĢmalar yapmak; temelinde 

aklın ve bilimin yer aldığı genel 

aydınlanmaya katkıda bulunmak; insanlığın 

geliĢimine ve evrensel ilerlemeye katkı 

sağlamak misyonunu üstlenmiĢtir.                             

Vizyon: Giresun Üniversitesinin vizyonu; 

yaĢanacak değiĢim ve geliĢmelerle oluĢacak 

yarının eğitim, bilim ve teknoloji 

dünyasında uluslararası öneme sahip bir 

bilgi limanı olmaktır. Karadeniz Havzasında 

özellikle sosyal bilimler alanındaki 

akademik/bilimsel çalıĢmaları ile öne 

çıkmak, bütün dünyada bu konuda tanınan 

bir üniversite olmaktır.

Kurum Kültürünü ve Kimliğini GeliĢtirmek

Etkin ve Verimli Bir Ġdari Yapı Kurmak

2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizin stratejik yönetime geçmesinin sağlanması

Sosyal Bilimler Alanında GeliĢmek

AraĢtırma Faaliyetlerini GeliĢtirmek

Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak

Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı TeĢvik Etmek Eğitim Kalitesini 

Arttırmak
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2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizdeki tüm ders program ve içeriklerinin AB standartları ile uyumlu hale 

getirilmesi

2014 yılı sonuna kadar uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi yönünde sanayi ve diğer unsurlarla protokoller 

yapılması ve her yıl için yapılan protokol sayısının %50 arttırılması

2014 yılı sonuna kadar en az 1 yabancı üniversite ile ortak olarak yürütülen lisans eğitimi programı baĢlatılması

Lisans eğitimi düzeyinde yan dal ve çift ana dal uygulamalarının baĢlatılması ve 2014 yılına kadar 10 lisans 

programında uygulanması

2014 yılı sonuna kadar lisans ve yüksek lisans eğitimi için uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve geliĢtirilmesi

2014 yılı sonuna kadar AB ülkeleri ve Karadeniz‟e kıyısı bulunan ülkelerin üniversiteleriyle yapılan iĢbirliğinin % 

25 arttırılması

2014 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası üniversitelerle bilgi alıĢ verisinin %30 arttırılması

2014 yılı sonuna kadar Türkiye‟nin geliĢmiĢ üniversitelerinden ve yurtdıĢındaki üniversitelerden alanında 

uzmanlaĢmıĢ bilim adamları ile bilgi alıĢveriĢinin % 20 arttırılması

2014 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurtdıĢında kısa veya uzun süreli eğitim ve araĢtırma 

faaliyetlerine katılımlarının % 30 arttırılması

2014 yılı sonuna kadar sanayi kuruluĢları ile ortak olarak düzenlenen seminer, kurs v.b. sayısının %30 arttırılması

2014 yılı sonuna kadar Üniversitemiz laboratuvar alt yapısının bölgedeki sanayi kuruluĢlarının analiz ihtiyacını 

tümüyle karĢılayabilecek düzeye getirilmesi

Üniversite Sanayi isbirliği kapsamında iĢbirliği yapılan kurum ve Ģirketlerde Endüstriye Dayalı Ögretim (EDÖ) 

çalıĢması yapan öğrenci ve Endüstriye Dayalı AraĢtırma (EDA) çalıĢması yapan öğretim elemanı sayısının 2014 

yılı sonuna kadar her yıl % 10 arttırılması
2014 yılı sonuna kadar sağlık sektörü ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi arasında 5 farklı anabilim dalında iĢbirliği 

yapılması

ĠĢbirliği yapılacak anabilim dallarının belirlemek ve protokolleri imzalamak

Mezuniyet sonrası üniversite-mezun iliĢkilerini güçlendirecek Mezun izleme Sistemi oluĢturulması ve 2014 yılı 

sonuna kadar mezunların % 50‟sine ulaĢılması

Mezun izleme Sistemi aracılığı ile 2014 yılı sonuna kadar mezunlarımızın ise yerleĢiminin takip edilmesi

Mezuniyet sonrası öğrenci–üniversite bağlarını geliĢtirmek amacıyla “Mezunlar Günü” düzenlenmesi

2014 yılı sonuna kadar toplum sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluĢlarla geliĢtirilen ortak projelerin sayısının % 40 

arttırılması

2014 yılı sonuna kadar orta öğretim kurumlarının düzenlediği bilimsel ve kültürel etkinliklerde Üniversitemizin 

tanıtılması

Cumhuriyet dönemine ait tarihi günlerin anlam ve önemini vurgulayan; günümüzde ise Cumhuriyetimizi bekleyen 

tehlikeler konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi amacıyla 2014 yılı sonuna kadar 15 seminer, sempozyum ve 

konferansın düzenlenmesi

2009 yılında Hacettepe Üniversitesinde yeni derslik ve laboratuar mekan ihtiyaçlarının % 50‟sinin yatırımları 

tamamlanmıĢ olacaktır

2010 yılına kadar tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar 

donanım ihtiyaçları karĢılanacaktır

2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından 

basılacaktır

2011 yılına kadar , yürütülen derslerin %100‟ünün içeriklerinin web ortamına aktarılması sağlanacaktır

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2007-2011 STRATEJĠK PLANI-I

STRATEJĠK PLAN  2007-2011                                      

Misyon: Hacettepe Üniversitesi evrensel 

değerler ıĢığında, bilim, teknoloji ve sanat 

birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği 

için üstün nitelikli bireyler yetiĢtirmeyi, 

araĢtırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki 

üretimini toplum yararına sunmayı görev 

edinmiĢtir.                                           

Vizyon: Ulusal ve uluslararası ortamlarda 

mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği 

eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve 

sanatla ülkemizin çağdaĢ uygarlık düzeyinin 

üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider 

bir üniversite olmaktır.

Eğitim-öğretimin kalitesini iyileĢtirmek.

STRATEJĠK PLAN 2010-2014       

Misyon: Ülkemizin ve milletimizin temel 

değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun 

eğitim sunmak, ülkemiz ve dünya 

gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak 

donanımlı araĢtırıcı ve üretici bireyler 

yetiĢtirmek, kentsel ve bölgesel kurum ve 

kuruluĢlarla iĢbirliğine gitmek; 

mensuplarının ve bir parçası olduğu 

toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif geliĢimine katkı 

sağlamak; kent ile bölge ile ülke ile ve 

dünya ile uyumlu ve kaynaĢmıĢ, bunlardan 

etkilenen ama aynı zamanda bunları 

etkileyebilecek ve yönlendirebilecek 

akademik çalıĢmalar yapmak; temelinde 

aklın ve bilimin yer aldığı genel 

aydınlanmaya katkıda bulunmak; insanlığın 

geliĢimine ve evrensel ilerlemeye katkı 

sağlamak misyonunu üstlenmiĢtir.                             

Vizyon: Giresun Üniversitesinin vizyonu; 

yaĢanacak değiĢim ve geliĢmelerle oluĢacak 

yarının eğitim, bilim ve teknoloji 

dünyasında uluslararası öneme sahip bir 

bilgi limanı olmaktır. Karadeniz Havzasında 

özellikle sosyal bilimler alanındaki 

akademik/bilimsel çalıĢmaları ile öne 

çıkmak, bütün dünyada bu konuda tanınan 

bir üniversite olmaktır.

Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı TeĢvik Etmek Eğitim Kalitesini 

Arttırmak

Yurtiçi ve YurtdıĢı Üniversiteler ile  Sanayi  iĢbirliğini GeliĢtirmek

Mezunlarla iletiĢim ve iĢbirliğini GeliĢtirmek

Üniversite-Toplum Ġliskilerini Güçlendirmek
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Tüm öğretim elemanlarının 2007 yılı sonuna kadar eğiticilerin eğitimi programını tamamlamaları sağlanacaktır

Tüm programların en az %25‟inde 2011 yılı sonuna kadar yan dal / çift ana dal programı açılması sağlanacaktır

2008 yılına kadar, uyarlanması gereken tüm programlar AKTS‟ne (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) uyarlanacaktır

2007 yılı sonuna kadar eğitim programları güncellenecektir

2011 yılı sonuna kadar, Üniversitenin her programı için akreditasyon çalıĢmalarına baĢlanacaktır

2011 yılına kadar ders veren öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısı 15‟e düĢürülecektir

2011 yılı sonuna kadar, derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı 30 olacaktır

2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) 

iyileĢtirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaĢması sağlanacaktır

2011 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik danıĢmanlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 

%50‟ye yükseltilecektir

2011 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin en az %5‟inin uluslararası öğrenci değiĢim programından 

yararlanması sağlanacaktır

2011 yılı sonuna kadar, üniversite içi, üniversiteler arası ve yabancı üniversitelerle ortak diploma veren program 

sayısı toplam programların %5‟ine ulaĢacaktır

2011 yılı sonuna kadar, mezunların kazanım (baĢarı) düzeylerini belirleyecek “akademik değerlendirme 

mekanizmaları” oluĢturulacaktır

2011 yılı sonuna kadar uzaktan öğretim sisteminin altyapısı oluĢturulacaktır

 2007 yılı sonuna kadar uluslararası standartlar dikkate alınarak üniversite bilim politikasını saptayacak bir 

akademik yapılanma oluĢturulacaktır

2011 yılı sonuna kadar araĢtırma projelerine ayrılan kaynak % 10 artırılacaktır

Üniversite dıĢı kaynaklardan alınan araĢtırma projesi toplam bütçesi 2011 yılına kadar en az iki katına 

çıkarılacaktır

2011 yılı sonuna kadar uluslararası değiĢim programlarına katılan öğretim üyesi sayısı en az üç katına 

çıkarılacaktır

2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantı sayısı %50 

artırılacaktır

Üniversite-iĢ dünyası iĢbirliği ile oluĢturulan uygulamalı proje sayısı ve bütçesi 2011 yılı sonuna kadar iki katına 

çıkarılacak

2011 yılı sonuna kadar en az 10 patent baĢvurusu desteklenecektir

2007 yılından itibaren “Nature” ve “Science” dergilerinde çıkan Hacettepe adresli yayınlar için teĢvik verilecektir

2007 yılı sonuna kadar lisansüstü programlar güncellenecektir

2007 yılı sonuna kadar doktora derslerinin tekrarı önlenecek, derslerin esas anabilim dallarından alınması 

sağlanacak

2011 yılı sonuna kadar doktora programlarına kayıtlı olan öğrenci sayısı %30 artırılacaktır

2011 yılı sonuna kadar Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı (ÖYP) kapsamı geniĢletilecek ve öğrenci sayısı tüm 

doktora öğrencilerinin %10‟u olacak

2011 yılı sonuna kadar doktora tezlerinin %95‟i yayına dönüĢtürülecektir

2008 yılı sonuna kadar tüm lisansüstü öğrencilerinin “bilim etiği” uygulamaları konusunda eğitim almaları 

sağlanacaktır

2008 yılı sonuna kadar “Ġyi Laboratuar Uygulaması” (ĠLU) yaygınlaĢtırılıp laboratuvarda çalıĢacak elemanların 

%100‟ünün bu eğitimi almaları sağlanacaktır

2011 yılına kadar zamanının en az %50‟sini sadece araĢtırma yaparak geçiren öğretim üyesi sayısı iki katına 

çıkartılacaktır

STRATEJĠK PLAN  2007-2011                                      

Misyon: Hacettepe Üniversitesi evrensel 

değerler ıĢığında, bilim, teknoloji ve sanat 

birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği 

için üstün nitelikli bireyler yetiĢtirmeyi, 

araĢtırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki 

üretimini toplum yararına sunmayı görev 

edinmiĢtir.                                           

Vizyon: Ulusal ve uluslararası ortamlarda 

mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği 

eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve 

sanatla ülkemizin çağdaĢ uygarlık düzeyinin 

üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider 

bir üniversite olmaktır.

Eğitim-öğretimin kalitesini iyileĢtirmek.

Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek

AraĢtırma eğitimi (doktora eğitimi) güçlendirilecek
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2008 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin tüm birimlerinin çalıĢma usul ve esaslarına iliĢkin yönergeleri 

hazırlamak

2008 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi gelirlerine katkı yapan birimlerinin sayısını arttırarak araĢtırma 

projeleri ve öz-gelirlerinin % 10 artırılmasını sağlamak

2007 yılı sonuna kadar Üniversitenin her kademesinde yöneticilerin belirlenmesinde/atanmasında araĢtırma ve 

inceleme komitelerinin ağırlıklı olarak rol almasını sağlamak

2008 yılı sonuna kadar Bilgi Yönetim Sistemine iliĢkin altyapıyı tamamlayarak veri üretip kullanılabilir hale 

gelmesini sağlamak

2008 yılı sonuna kadar Üniversite, birim ve altyapısını tamamlayarak veri üretip kullanılabilir hale gelmesini birey 

düzeyinde Performans ve Kalite Ölçütleri geliĢtirme sağlamak

2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde tüm birim yöneticilerine Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik 

Yönetim eğitiminin verilmesini ve uygulanmasını sağlamak

2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi mensuplarının tamamına hizmetiçi eğitim verilerek sürekliliğini 

sağlamak

2008 yılı sonuna kadar fiziki kapasite (derslik, laboratuar, araç gereç vb.) kullanımı ile ilgili veri üretip 

kullanılmasına yönelik bir sistem oluĢturmak

2008 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanabilmesi için ilgili 

kurumlar nezdinde gerekli giriĢimleri yapmak

2008 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi‟nin kurum kimliği, kültürü ve mensuplarına verdiği hizmetler ile 

ilgili bir araĢtırma yapmak

2008 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi YerleĢkelerinde sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinliklerinin 

gerçekleĢtirilebileceği alanların toplam m2 büyüklüğünü % 20 artırmak

2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi‟ndeki kütüphane, laboratuvar, atölye gibi bilimsel ve sanatsal bilgi, 

ürün ve hizmetlerin üretildiği fiziksel mekanların daha uzun süreli faal olması ve çağdaĢ standartlara getirilmesini 

sağlamak
2011 yılı sonuna kadar Üniversitenin mezunlarının % 25‟inin Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneğine üye 

olmasını sağlamak ve iliĢkileri geliĢtirmek

2007 yılı sonuna kadar Kariyer Merkezini kurmak

2011 yılına kadar hizmet birimlerimizin % 50 „sinde akreditasyon veya kalite yönetim belgesi alacak sistem 

çalıĢmaları baĢlatılacaktır

2008 yılına kadar tüm hizmet birimlerinde memnuniyet düzeyi ölçekleri geliĢtirilecek ve uygulanacaktır

2007 yılına kadar paydaĢların katılımına açık arama konferansları yapılacaktır

2008 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde gerçekleĢtirilen halka açık sosyal, kültür, sanat ve spor 

faaliyetlerinin sayısını her yıl %5 artırmak

2011 yılı sonuna kadar Üniversitemizin hizmet verdiği alanlarda toplum bilincinin oluĢturulması ve 

geliĢtirilmesinde etkin rol almak

2017 yılı sonuna kadar akademik personelin %75‟i “Eğiticilerin Eğitimi Programı”na alınacaktır.

Öğretim elemanlarına yönelik 2017 yılı sonuna kadar memnuniyet  anketleri düzenlenerek memnuniyet düzeyleri 

artırılacaktır

Talep eden öğretim elemanlarının 2017 yılı sonuna kadar yurt dıĢında deneyim kazanması sağlanacaktır

2017 yılı sonuna kadar Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim 

programlarına uyarlaması çalıĢmaları tamamlanacaktır

Tüm ders materyallerinin %100‟ünün 2017 yılı sonuna kadar açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer 

alması sağlanacaktır

Uzaktan eğitim altyapısı tamamlanarak en az 5 programın uzaktan eğitim olarak verilmesi sağlanacaktır

Eğitim programlarının 2017 yılı sonuna kadar akreditasyonları sağlanacaktır

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 STRATEJĠK PLANI-II

STRATEJĠK PLAN 2013-2017                          

Misyon:  Hacettepe Üniversitesi bilim, 

teknoloji, görsel ve iĢitsel sanat alanlarında 

yürüttüğü araĢtırmalar ve verdiği eğitim-

öğretimle, değiĢime ve geliĢime açık 

bireyler yetiĢtirmeyi, her alandaki birikimini 

toplum yararına sunmayı görev edinmiĢtir.                                  

Vizyon:  Ġlham verici bir dünya markası 

olan; öğrencisi, personeli ve mezunu 

olmaktan gurur duyulan; değiĢime ve 

geliĢime liderlik eden bir üniversite 

olmaktır. 

Eğitim ve Öğretimin Niteliğini GeliĢtirmek

STRATEJĠK PLAN  2007-2011                                      

Misyon: Hacettepe Üniversitesi evrensel 

değerler ıĢığında, bilim, teknoloji ve sanat 

birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği 

için üstün nitelikli bireyler yetiĢtirmeyi, 

araĢtırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki 

üretimini toplum yararına sunmayı görev 

edinmiĢtir.                                           

Vizyon: Ulusal ve uluslararası ortamlarda 

mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği 

eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve 

sanatla ülkemizin çağdaĢ uygarlık düzeyinin 

üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider 

bir üniversite olmaktır.

Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim 

sistemlerini oluĢturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve 

özerk kullanımını sağlamak

Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki iĢbirliğini artıracak Ģekilde 

geliĢtirmek

Tüm paydaĢlarımızla iliĢkileri geliĢtirmek ve halkla iliĢkiler faaliyetlerini güçlendirmek

Topluma sunulan hizmetleri; eriĢimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karĢılayan, 

sürekliliği olan, güvenli, kiĢi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileĢen 

hizmetler haline getirmek
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Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinin 2017 yılı sonuna kadar güncellenmesi sağlanacaktır

2017 yılı sonuna kadar üniversitenin tüm bileĢenlerinin (öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel) yabancı dil 

öğrenimi ile ilgili sorunlarını çözmek amacıyla gerekli proje ve programlar baĢlatılacaktır

Üniversitedeki biliĢim teknolojisi donanımının her yıl %20‟si olmak üzere 2017 yılı sonuna kadar tamamının 

yenileme yatırımları yapılacaktır

2017 yılı sonuna kadar “Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi” kurularak basımı talep edilen yayınların 

tamamının basılması ve dağıtımı sağlanacaktır

Derslik ve laboratuvar ihtiyaçları tespit edilerek 2017 yılı sonuna kadar taleplerin %80‟inin karĢılanması 

sağlanacaktır

Öğrencilerin dersleri ile ilgili bilgilere ulaĢmasını sağlayacak altyapı oluĢturulacaktır

Öğrenci memnuniyet anketleri düzenlenerek memnuniyetin arttırılması sağlanacaktır

2017 yılı sonuna kadar ders veren öğretim üyesi baĢına düĢen öğrenci sayısının birim bazında evrensel standartlara 

ulaĢması sağlanacaktır

2017 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) 

iyileĢtirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin artması sağlanacaktır

2017 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin%10‟unun öğrenci değiĢim programlarına katılımı 

sağlanacaktır

2014 yılı sonuna kadar kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır

Lisansüstü programlara uluslararası öğrenci çekilmesi amacıyla programların %10‟unun içeriğinin yenilenmesi 

sağlanacaktır

Bilimsel araĢtırmaların desteklenmesindeki mevzuat basitleĢtirilerek karar süreçlerinin hızlandırılması 

sağlanacaktır

Bilimsel araĢtırma projelerine sağlanan maddi desteğin iyileĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır

Beytepe ve Sıhhiye yerleĢkelerinde ortak deneysel araĢtırma merkezleri kurularak ulusal/uluslararası ilgili 

kuruluĢlar tarafından akredite olmaları sağlanacaktır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan mevcut alet ve ekipmanın 

etkin kullanımına yönelik politikalar geliĢtirilecektir
Proje ve patent ofislerinin kurularak proje süreçlerine ve patent baĢvurularına sekretarya desteği sağlanacaktır

2017 yılı sonuna kadar atıkların yönetimi ile ilgili bir sistem kurulacaktır

AraĢtırma materyal ve malzemelerinin envanter çalıĢması yapılarak merkezi bir tahsis mekanizması kurulması 

sağlanacaktır

2017 yılı sonuna kadar, lisansüstü tezlerin %5‟inin Üniversite tarafından yayın haline getirilmesi sağlanacaktır

SSCI, SCI, AHCI endekslerinde yayınlanan araĢtırmalara ve yayın komisyonunun takdir edeceği kitaplara ya da 

kitap bölümlerine teĢvik desteği sağlanacaktır

Kitap ve kitap bölümlerinin Hacettepe Üniversitesi atama kriterleri açısından, ulusal ve uluslararası kitap ve kitap 

bölümü olarak sayılıp sayılamayacağına iliĢkin bir değerlendirme sisteminin, alanların özelliklerine göre 

yaygınlaĢtırılarak standart bir yapıya kavuĢturulması sağlanacaktır
Üniversitemiz birimlerince yayınlanmakta olan akademik dergilerin uluslararası standartlara yükseltilmesi ve atıf 

dizinlerine girebilmeleri için gereken maddi ve yönetsel destek sağlanacaktır

Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dıĢı kongrelere katılım, arazi çalıĢmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, 

çalıĢtay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır

Üniversite araĢtırmacıları tarafından alınan dıĢ kaynaklı proje (AB, Avrupa Komisyonu, BM, Dünya Bankası vb.) 

sayısının artması sağlanacaktır

Bilimsel araĢtırma projelerinde görev alan araĢtırma elemanlarına maddi destek sağlanacaktır

Ulusal ve uluslararası lisans ve lisansüstü öğrenci kongrelerinin ve çalıĢtaylarının maddi olarak desteklenmesi 

sağlanacaktır

STRATEJĠK PLAN 2013-2017                          

Misyon:  Hacettepe Üniversitesi bilim, 

teknoloji, görsel ve iĢitsel sanat alanlarında 

yürüttüğü araĢtırmalar ve verdiği eğitim-

öğretimle, değiĢime ve geliĢime açık 

bireyler yetiĢtirmeyi, her alandaki birikimini 

toplum yararına sunmayı görev edinmiĢtir.                                  

Vizyon:  Ġlham verici bir dünya markası 

olan; öğrencisi, personeli ve mezunu 

olmaktan gurur duyulan; değiĢime ve 

geliĢime liderlik eden bir üniversite 

olmaktır. 

Eğitim ve Öğretimin Niteliğini GeliĢtirmek

AraĢtırma Kapasitelerini, Olanaklarını GeliĢtirmek ve AraĢtırmayı TeĢvik Etmek
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Laboratuvarlarda çalıĢacak öğrenci ve personelin laboratuvar güvenliği eğitimini alması sağlanacaktır

Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini OluĢturmak

2013 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi‟nde biliĢim sistemlerinin altyapısının tamamlanarak entegre hale 

getirilmesi sağlanacaktır

2013 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi‟nin tüm birimlerinin çalıĢma usul ve esaslarına iliĢkin yönergeleri 

hazırlamak

2015 yılı sonuna kadar iç kontrol süreç çalıĢmaları tamamlanacaktır

2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi idari ve akademik personelinin tamamına yönetim sistemleri 

konusunda hizmet içi eğitim verilerek sistemlerin iĢleyiĢ sürekliliği sağlanacaktır

2017 yılı sonuna kadar kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici faaliyetler gerçekleĢtirilerek üniversite 

bileĢenlerinin ilgili programlara katılımları sağlanacaktır

Birim faaliyetlerinin kurum içinde duyurulması ĠletiĢim Koordinatörlüğü vasıtasıyla multi medya imkanlarıyla 

sağlanacaktır

2017 yılı sonuna kadar mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluĢturulacaktır

ĠletiĢim Koordinatörlüğü 2013 yılı sonuna kadar Sosyal Medya, Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım faaliyetlerini birlikte 

yürütmekle görevli olacak Ģekilde yeniden yapılandırılacaktır

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilecek gönüllü kiĢi ve kurumlar teĢvik 

edilecektir. Bu faaliyetler organize edilecek ve görünürlüğü artırılacaktır

TEKNOKENT ve TEKMER‟de danıĢmanlık yapan mevcut öğretim üyesi sayısının 2017 yılı sonuna kadar %50 

artması sağlanacaktır

Sanayi ve kamu projelerinin sayı ve bütçeleri yıllık bazda %10 oranında artırılacaktır

Üniversitemizde proje pazarı (fikir, patent vb.) 2014 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir

2017 yılı sonuna kadar araĢtırmaların sonucunda ortaya çıkan ürünler için araĢtırma-ürün bağlantısını gösteren bir 

sistem kurulacaktır

2017 yılı sonuna kadar öğrencilerimizin %60‟ının eğitimleri ile ilgili sektörde staj yapmaları sağlanacaktır

2013 yılı sonuna kadar engellilerin yerleĢkelerdeki hizmetlere tam olarak ulaĢmaları sağlanacaktır

2017 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi‟nde gerçekleĢtirilen sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin 

sayısının her yıl %5 oranında artıĢını sağlamak

2016 yılı sonuna kadar üniversitemize bağlı bir tamamlayıcı tıp merkezi açılması sağlanacaktır

Üniversitemiz öğrencileri ile idari ve akademik personelimizin 2017 yılı sonuna kadar check-uptan geçirilmesi 

sağlanacaktır

Yapılan sağlık taramalarından sonra periyodik olarak ilgililere elektronik bilgi sistemi ile çağrı yapılacaktır

Hizmet alanlarında kullanılan malzemenin girdi-çıktı kontrollerinin 2013 yılı sonuna kadar etkin bir Ģekilde 

gerçekleĢmesi sağlanacaktır

Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının yıllar itibariyle takibi yapılacaktır

Hacettepe Üniversitesi paydaĢlar ile arama konferansları gerçekleĢtirerek, paydaĢ beklentilerinin geri 

dönüĢümünün alınması sağlanacaktır

2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde sanatsal faaliyetleri arttırmak amacıyla Ankara Devlet 

Konservatuvarı‟nın yeni hizmet binasının yapılarak fiziksel mekanların daha çağdaĢ hale getirilmesi sağlanacaktır

Üniversitenin sunduğu eğitim ve öğretim kapasitesinin arttırılması amacıyla Eğitim Fakültesi Hizmet Binasının 

2015 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır

Mevcut eğitim ve öğretim kapasitesini arttırmak amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulu Ek Hizmet Binası yapımı 

2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır

STRATEJĠK PLAN 2013-2017                          

Misyon:  Hacettepe Üniversitesi bilim, 

teknoloji, görsel ve iĢitsel sanat alanlarında 

yürüttüğü araĢtırmalar ve verdiği eğitim-

öğretimle, değiĢime ve geliĢime açık 

bireyler yetiĢtirmeyi, her alandaki birikimini 

toplum yararına sunmayı görev edinmiĢtir.                                  

Vizyon:  Ġlham verici bir dünya markası 

olan; öğrencisi, personeli ve mezunu 

olmaktan gurur duyulan; değiĢime ve 

geliĢime liderlik eden bir üniversite 

olmaktır. 

AraĢtırma Kapasitelerini, Olanaklarını GeliĢtirmek ve AraĢtırmayı TeĢvik Etmek

Kurum Ġçi ve DıĢı Politikalarını OluĢturmak ve Uygulamak

Üniversite - Kamu ve Özel Sektör ĠĢbirliğini Tesis Etmek, Yürütmek ve Sürdürebilmek 2017 yılı sonuna kadar Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut iĢbirliğinin %10 

oranında artıĢı sağlanacaktır

Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve ÇeĢitliliği 

Arttırılacaktır

Üniversitenin Eğitim-Öğretim Kalitesini Arttırmak Amacı ile Fiziksel ve Teknolojik 

Alt Yapı Olanaklarının GeliĢtirilmesi

Mevcut eğitim-öğretim hizmetinin fiziki ve teknolojik kapasitesini arttırmak amacıyla Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü Hizmet Binasının 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır
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Mevcut eğitim ve öğretim kapasitesini arttırmak amacıyla Gıda Mühendisliği Bölümü Binasının yapımı 2015 yılı 

sonuna kadar tamamlanacaktır

Sunulan eğitim ve öğretim hizmetlerinin güçlenmesi amacıyla Hukuk Fakültesi Binası inĢaatı 2015 yılı sonuna 

kadar tamamlanacaktır

Mevcut eğitim-öğretimin fiziki ve teknolojik kapasitesini arttırmak amacıyla ĠletiĢim Fakültesi Hizmet Binası 

yapımı 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır

Üniversite personelimizin barınma ihtiyacını karĢılamak amacıyla Ünivesitemiz bünyesinde Yurt ve Lojman 

Binası inĢaatının 2013 yılı sonuna kadar projelendirme aĢaması tamamlanacaktır

Üniversite personelimizin barınma ihtiyacını karĢılamak amacıyla Ünivesitemiz bünyesinde Yurt ve Lojman 

Binası inĢaatının 2013 yılı sonuna kadar projelendirme aĢaması tamamlanacaktır

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi için Beytepe Merkezi Amfiler Binası 

inĢaatı 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır

Hacettepe Üniversitesi konuklarını daha iyi Ģartlarda ağırlamak amacı ile Konuk Evi inĢaatının 2013 yılı sonuna 

kadar projelendirme aĢaması tamamlanacaktır

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi için Meslek Yüksek Okulları Hizmet 

Binası inĢaatının 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır

Ġdari iĢlerin daha verimli ve etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi için 2015 yılı sonuna kadar Merkezi Ġdari 

Hizmet Binası inĢaatının tamamlanması sağlanacaktır

Sağlık hizmetlerimizin iyileĢtirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve nitelikli tedavi imkanları sağlamak 

amacıyla Acil Servis ve Yoğun Bakım inĢaatları 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır

ġehir dıĢından Üniversitemizde eğitim almak için gelen öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karĢılamak ve mevcut 

yurt kapasitesini arttırmak amacıyla 2014 yılı sonuna kadar Öğrenci Yurtları Ek Bina inĢaatları tamamlanacaktır

Konservatuvar Kütüphanesinde yer alan plak, nota ve yazma eserler 2017 yılı sonuna kadar sayısal ortama 

aktarılacaktır

YerleĢkelerimizdeki mevcut biliĢim ağ altyapıları için bant geniĢliği yönetim sistemi, saldırı tespit ve önleme 

sistemi, anahtar cihazları ve kablolamanın gözden geçirilmesi ve gerekli bileĢenlerin yeniden kurulması iĢlemi 

2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Bu kapsamda ayrıca yerleĢkelerimizdeki aktif ağ cihazlarının 

yenilenmesi gerçekleĢtirilecektir
2017 yılı sonuna kadar Üniversitemizdeki mevcut uygulama yazılımlarının entegrasyonu ve verilerin paylaĢılması 

tamamlanacaktır

Personelimize kolaylık sağlayacak yazılımların sağlanması 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır

2013 yılı sonuna kadar kütüphane koleksiyonunun RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) sistemine geçirilmesi 

tamamlanacaktır

2013 yılı sonuna kadar kullanıcıların ödünç verme hizmetlerinden daha hızlı yararlanmalarını sağlayacak “Self 

Check” sisteminin kütüphanelere alınması sağlanacaktır

2017 yılı sonuna kadar Üniversitemiz kütüphanelerindeki basılı ve elektronik koleksiyonun güncellenmesi, 

geliĢtirilmesi tamamlanacaktır

2017 yılı sonuna kadar Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları ve hizmetlerin geliĢtirilmesi ve 

kullanımının arttırılması için teknolojik (Web, mobil) ve sosyal (web2.0) olanaklardan yararlanması sağlanacaktır

2017 yılı sonuna kadar Üniversitemizde doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme 

çalıĢmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir

2017 yılı sonuna kadar Üniversitemiz yerleĢkelerinde alternatif yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımına 

baĢlanacaktır

STRATEJĠK PLAN 2013-2017                          

Misyon:  Hacettepe Üniversitesi bilim, 

teknoloji, görsel ve iĢitsel sanat alanlarında 

yürüttüğü araĢtırmalar ve verdiği eğitim-

öğretimle, değiĢime ve geliĢime açık 

bireyler yetiĢtirmeyi, her alandaki birikimini 

toplum yararına sunmayı görev edinmiĢtir.                                  

Vizyon:  Ġlham verici bir dünya markası 

olan; öğrencisi, personeli ve mezunu 

olmaktan gurur duyulan; değiĢime ve 

geliĢime liderlik eden bir üniversite 

olmaktır. 

Üniversitenin Eğitim-Öğretim Kalitesini Arttırmak Amacı ile Fiziksel ve Teknolojik 

Alt Yapı Olanaklarının GeliĢtirilmesi

Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik 

Olanaklarının GeliĢtirilmesi ve ĠyileĢtirilmesi Sağlanacaktır

Üniversitenin Enerji Maliyetlerini DüĢürmek ve Çevre Duyarlılığını Arttırmak 

Amacıyla Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynakları Yaratılacaktır

2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizde yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili projelendirme çalıĢmaları 

tamamlanacaktır

Üniversitemizde „‟Dumansız Hacettepe Sloganıyla‟‟ Personelimiz ve Öğrencilerimizin 

Sigarayı Bırakması için Gerekli ÇalıĢmalar Yapılacaktır

2017 yılı sonuna kadar personelimiz ve öğrencilerimiz için uygulanacak sigarayı bırakma kampanyası 

çerçevesinde sigara içenlerin her yıl %20‟sinin gerekli tedavi masrafları Üniversitemiz tarafından karĢılanacaktır
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2017 yılı sonuna kadar sigaranın zararları ve sigaranın bırakılması hakkında personelimiz ve öğrencilerimize 

yönelik bilinçlendirme çalıĢmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir

2013 yılı sonuna kadar Üniversitemiz mensuplarını serbest kürsülerin kullanımı hakkında bilinçlendirme 

çalıĢmaları yapılacaktır

Öğretimde verimlilik ve etkinliği her yıl % 10 artırmak

Lisans programlarımızın kamuoyunda tanınırlığını ve ulusal ölçekte tercih edilme düzeyini her yıl %5 artırmak

Lisansüstü programlarımızın kamuoyunda tanınırlığını ve ulusal ölçekte tercih edilme düzeyini her yıl tercih 

edilme düzeyini her yıl %5 artırmak

Üniversite AraĢtırma Kütüphaneleri (ÜNAK) ve Anadolu Üniversiteleri Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) 

organizasyonlarının belirlediği listede Harran Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin bulunmasını sağlamak ve her 

yıl tanımlanan seviyede %4 iyileĢme gerçekleĢtirmek

Her yıl araĢtırma sayısını %4 yayınların sayısını %6artırmak

Eğitim öğretim kalitesini ve ders metaryellerine ulaĢabilirliği her yıl %10 artırmak

Her yıl öğretim elemanlarının uluslaraarsı deneyimini %7, yurtdıĢında öğrenim görme fırsatlarını en az %5 

artırmak

Nitelikli akademik eleman sayısını her yıl %5 artırmak

Her yıl öğrencilerin kurum içinde, kiĢi ve birimlere kolay eriĢimini en az %90 da tutmak

Öğrenci finansal destek miktarlarını her yıl %10 artırmak

Nitelikli lisans öğrencilerinin sayısını ve genel not ortalamalarını her yıl %2 artırmak

Nitelikli lisansüstü öğrencilerin sayısını ve baĢarısını her yıl %2 artırmak
Üniversitenin kayıt-kabul iĢlemlerinde her yıl iyileĢtirmeler yapmak ve öğrenci memnuniyet düzeyini %90 da 

tutmak
Her yıl derslik, çalıĢma mekanları ve laboratuvarların fiziki kullanım alanlarını, ulusal ortamlarının üzerine 

çıkartmak

Her yıl nitelikli personeli desteklemek ve sayısını artırmak

Her yıl personel memnuniyetini en az %90 da tutmak

Her yıl birim ve kiĢiler arasındaki koordinasyon düzeyini en az %90 da tutmak

Osmanbey yerleĢkesinde yapımı süren AraĢtırma ve Uygulama Hastanesini fiziki gerçekleĢme planlarına uygun 

olarak 2013 yılına kadar tamamlamak

Üniversitemiz yerleĢkelerinde yapımı süren inĢaatları fiziki gerçekleĢme planlarına uygun olarak 2013 yılına kadar 

tamamlamak, binası olmayan birimlerin hizmet binalarının temelini atmak ve ulaĢım yatırımlarının arttırılmasını 

sağlamak

Öğrenci ve personelin bilgi teknolojisine eriĢiminin her yıl %10 artırılması

Öğrenim ve öğretimde, teknoloji kullanımını her yıl %10 artırmak

Daha etkin etkin yönetim için her yıl elektronik dokümantasyon uygulamalarını kullanma, geliĢtirme ve 

yaygınlaĢtırma

2013 yılına kadar bölge için iyi bir teknolojik kaynak olmayı baĢarmak

Her yıl elektronik ortamda sunulan ders dokümanlarının ve verilen sertifikaların sayısını artırmak

Her yıl bölgesel ve ulusal ekonomik geliĢime katkı sağlamak

Üniversiteyi, tanınan ve kabul edilen önemli bir kaynak haline getirmek için her yıl hizmet sunum düzeyini 

artırmak

Üniversitenin sosyal ve kültürel etkinliklerini %10 artırmak

2013 yılına kadar Osmanbey YerleĢkesi'nde öğrenci ve personele yönelik destek servislerinin her yıl %20 sini 

gerçekleĢtirerek, tamamlanmasını sağlamak 

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                                     

Misyon: Evrensel ölçüde bilgi ve teknoloji 

üretimi yolu ile bilimsel geliĢime katkı 

sağlayan, sorgulayan, araĢtıran ve sürekli 

geliĢmeyi hedef edinen, üretken bireyleri 

topluma kazandırmak, toplumsal geliĢimin 

sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol 

oynamaktadır.                         Vizyon:  

Bilimsel araĢtırmalar ve eğitim öğretim 

hizmetleriyle toplumla güçlü iliĢkiler kuran, 

yükseköğretimde lider bir pozisyonda 

olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel 

değerleri özümseyen bir dünya üniversitesi 

olacaktır.

Üst Düzeyde Eğitim ve AraĢtırma Üniversitesi Kimliğini Yakalamak ve Sürdürmek

Nitelikli öğrencileri üniversiteye kazandırmak, GeliĢtirmek ve üstün donanımlarla 

mezun etmek 

Altyapı ve çalıĢma ortamını iyileĢtirmek, insan kaynaklarının niteliğini geliĢtirmek

Hizmet sunumunda teknoloji artırımını sağlamak

Üniversite içinde ve dıĢında yaĢam kalitesini artırmak, bilgi ve becerinin geliĢimini 

sağlayan hizmet ve programlar sunmak

STRATEJĠK PLAN 2013-2017                          

Misyon:  Hacettepe Üniversitesi bilim, 

teknoloji, görsel ve iĢitsel sanat alanlarında 

yürüttüğü araĢtırmalar ve verdiği eğitim-

öğretimle, değiĢime ve geliĢime açık 

bireyler yetiĢtirmeyi, her alandaki birikimini 

toplum yararına sunmayı görev edinmiĢtir.                                  

Vizyon:  Ġlham verici bir dünya markası 

olan; öğrencisi, personeli ve mezunu 

olmaktan gurur duyulan; değiĢime ve 

geliĢime liderlik eden bir üniversite 

olmaktır. 

Üniversitemizde „‟Dumansız Hacettepe Sloganıyla‟‟ Personelimiz ve Öğrencilerimizin 

Sigarayı Bırakması için Gerekli ÇalıĢmalar Yapılacaktır

Üniversitemiz Öğrenci ve Mensuplarının DüĢünce ve Önerilerini Rahatça Ġfade 

Edebilecekleri Gerekli Platformlar Sağlanacaktır

2013 yılı sonuna kadar Üniversitemiz yerleĢkelerinde, Ģiddet, nefret vb. suç oluĢturmayan her türlü fikrin rahatça 

ifade edilebileceği serbest kürsüler oluĢturulacaktır
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Üniversitenin tüm birimleri arasında iletiĢimi güçlendirmek

Ulusal ve uluslar arası kuruluĢlar, organizasyonlar ve laboratuvarlarla ortaklık sayısını artırmak

Özel sektör iĢletmeleriyle ortaklık sayısını her yıl %5 artırmak

Diğer eğitim ve öğretim kuruluĢlarıyla iĢbirliğini geliĢtirmek

Hizmet kalitesini geliĢtirerek hizmet alanları memnuniyetini her yıl en az %90 da tutmak

ÇeĢitli program ve etkinliklerle Harran Üniversitesi kurumsal kimliğine iliĢkin imaj ve gururu güçlendirmek

Harran Üniversitesinin baĢarı odaklı imajını kurumsal pazarlama yoluyla güçlendirmek

Finansal kaynakların Güçlendirilmesini ve çeĢitliliğini sağlamak Finansal kaynakları her yıl %5artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak

Akademik Faaliyetler Alanı

Akademisyen BaĢına DüĢen Bilimsel Yayın Sayısını Artırmak

Akademik Birimlerin Anabilim Dalları ġeklinde Örgütlenmesi

Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) Biriminin OluĢturulması

Uluslararası Ġndekslerce Taranan Yayın Sayısının Artırılması

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Arttırılması

Eğitim Öğretim Faaliyeti Alanı

Öğretim Üyesi Sayısını Arttırmak

Eğitim Araç Gereçlerinin Nitelik ve Niceliğinin Artırılması

Eğitim ve Öğretime Öğrencinin Etkin Katılımının Sağlanması

Öğrencinin Alanındaki Sektörle ĠĢbirliğinin Sağlanması

Öğretimin Kısmen Yabancı Dilde GerçekleĢtirilmesi

Alt Yapı ve Örgüt Yapısı

Yeni Enstitü Açılması ve Örgüt Yapısının OluĢturulması

Yeni Fakülte Açılması ve Örgüt Yapısının OluĢturulması

Yeni Yüksekokul Açılması ve Örgüt Yapısının OluĢturulması

Yeni AraĢtırma Merkezi Açılması ve Örgüt Yapısının OluĢturulması

Yeni Bölüm Açılması ve Örgüt Yapısının OluĢturulması

Mevcut Bölümlerin Örgüt Yapısının GeliĢtirilmesi

YerleĢke

YerleĢkenin Mimari Planının OluĢturulması

YerleĢkenin Peyzaj Mimari Planının OluĢturulması

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Binalarının YerleĢke Ġçinde ĠnĢa Edilmeye BaĢlanması

Merkez Kütüphane, Merkez Laboratuar, Mediko-Sosyal Birimlerinin YerleĢke Ġçinde OluĢturulmaya BaĢlanması 

(Merkezi Derslik veya Anfi, Konferans Salonu)

Sosyal YaĢam Alanlarına Ait Binaların YerleĢke Ġçinde OluĢturulmaya BaĢlanması

PaydaĢlar

Üniversite Tanıtım Faaliyetlerinin GeliĢtirilmesi

Üniversite Tanıtım Faaliyetlerinin GeliĢtirilmesi

Mezunlarla ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi

Özel Sektör ile ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi

Kamu Kurum ve KuruluĢları ile ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi

Sivil Toplum KuruluĢları ile ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi

DıĢ PaydaĢlarla ĠĢbirliği

Toplum ile ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2010-2014                      

Misyon: Çağın gereklerine uygun bilgi 

üreten, nitelikli eğitim ve öğretim yapan, 

özgüven sahibi donanımlı bireyler yetiĢtiren 

ve toplumu aydınlatan bir üniversite olmak.                                                         

Vizyon: Adını aldığı uygarlığı evrensel 

düzeyde temsil eden, tanınırlığı ve 

saygınlığı yüksek bir üniversite olmak.

Bilimsel Yayınların Nitelik ve Nicelik Olarak Artırılması

Eğitim Öğretimin Niteliğini Artırmak

Alt Yapı ve Örgüt Yapısının Tamamlanması

Üniversitenin YerleĢkesinin OluĢturulması

PaydaĢlarla ĠĢbirliği Yapılması

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                                     

Misyon: Evrensel ölçüde bilgi ve teknoloji 

üretimi yolu ile bilimsel geliĢime katkı 

sağlayan, sorgulayan, araĢtıran ve sürekli 

geliĢmeyi hedef edinen, üretken bireyleri 

topluma kazandırmak, toplumsal geliĢimin 

sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol 

oynamaktadır.                         Vizyon:  

Bilimsel araĢtırmalar ve eğitim öğretim 

hizmetleriyle toplumla güçlü iliĢkiler kuran, 

yükseköğretimde lider bir pozisyonda 

olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel 

değerleri özümseyen bir dünya üniversitesi 

olacaktır.

PaydaĢlarla stratejik ortaklık kurmak ve geliĢtirmek

Harran Üniversitesi geleneğine dayalı bir Kurumsal kimlik ve imaj geliĢtirmek, Harran 

Üniversiteli olmaktan gurur duymayı güçlendirmek
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Bilimsel yayınların sayısını arttırmak

Bilimsel toplantıların sayısını arttırmak ve bilimsel toplantılara katılımı teĢvik etmek

Proje sayısını arttırmak

Öğretim elemanlarının akademik geliĢimini desteklemek

Lisansüstü eğitim-öğretimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak

Eğitim-öğretim faaliyetlerindeki baĢarıları ödüllendirmek

Öğrenci ve öğretim elemanlarının bilgi ve iletiĢim teknolojilerine eriĢimini kolaylaĢtırmak

Öğretim elemanlarının araĢtırma potansiyelini geliĢtirmek

Öğretim elemanlarının yabancı dil yeterliliklerini artırmak

AraĢtırma için gerekli altyapıyı geliĢtirmek

Patent ve tasarım sayısını artırmak

Yayım faaliyetlerini artırmak

Mesleki eğitimin sayısını ve kalitesini artırmak

Lisans eğitiminin sayısını ve kalitesini artırmak

Lisansüstü program sayısını ve eğitim kalitesini artırmak

Eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek

Öğretim elemanlarının iĢ yükünü dengeli hale getirmek

Eğitim-öğretim faaliyetlerindeki baĢarıları ödüllendirmek

Öğretim elemanlarının öğretim yeterliliklerini geliĢtirmek

Öğrencilerin yabancı dil bilgisini geliĢtirmek

Öğrencilerle iletiĢim ve etkileĢimi artırmak

Uzaktan Öğretim Ġçin Altyapı ÇalıĢmalarına BaĢlamak

Mezunlar ile iletiĢim kurmak

Basın yayın araçlarını daha etkin halde kullanmak.

Etkinliklere katılan izleyici sayısını artırmak üzere tanıtım yapmak

Sivil toplum örgütlerine panel, konferans ve seminerler düzenlemek

Lisansüstü eğitime özendirme

Üniversitenin medya faaliyetlerini artırmak

Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını artırmak

Öğrenci ve çalıĢanların sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanaklarını iyileĢtirmek

Yurtiçi ve yurtdıĢındaki üniversiteler ile iĢbirliğini geliĢtirmek

Üniversite‟nin iliĢkide olduğu kamu kurumlarıyla güven arttırıcı bağlantılar sağlamak, bilgi akıĢı ve iĢbirliğini 

sağlayacak Ģekilde toplantılar düzenlemek ve ortak projeler oluĢturmak

Belirli aralıklarla Iğdır‟da bulunan uluslararası, ulusal medya temsilcilikleri ve yerel medya kuruluĢlarıyla görüĢ 

alıĢveriĢinde bulunmak

Üniversite-Sanayi iĢbirliğini geliĢtirmek

Iğdır ilinin sahip olduğu mikro-klima özelliğinden faydalanarak uygun tarımsal ürün çeĢitliğini araĢtırmak, 

geliĢtirmek, sektörle iĢbirliği kurmak

Staj ve iĢyeri uygulamalarını geliĢtirmek

Halka yönelik ürün ve hizmetler geliĢtirmek.

Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve araĢtırmaları teĢvik etmek

Toplumun sosyal ve kültürel geliĢimine katkı sağlamak

AraĢtırma merkezlerinin etkinliğini artırmak

Üniversitenin düzenlediği kültürel, sanatsal, sosyal ve bilimsel faaliyetlere toplumun etkin katılımını sağlamak

Etkin bir idari yapı kurmak, birimleri mal ve hizmet alımı yönünden iyileĢtirmek

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN  2011-2015                                              

Misyon: Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere 

bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci geliĢmiĢ, 

akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki 

geliĢmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel 

sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, 

Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve 

araĢtırıcılar yetiĢtirmek.                                             

Vizyon: Eğitim, araĢtırma ve hizmet 

alanlarında yurt içi ve yurt dıĢında tanınan, 

Iğdır ilinin “Kültür Elçiliği” görevini 

yürüten, çağdaĢ, katılımcı, çalıĢanı ve 

öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih 

edilen bir üniversite olmak.

AraĢtırma-GeliĢtirme Faaliyetlerini Arttırmak

Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak

Üniversitenin tanınırlığını artırmak

Sosyal ve Akademik Faaliyetleri Destekleyecek Ortamları GeliĢtirmek

Üniversite-sektör iĢbirliğini geliĢtirmek

Üniversite -Toplum ĠliĢkilerini GeliĢtirmek

Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini GeliĢtirmek
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Personelin niteliklerini ve sayılarını arttırmak

Ġhtiyaç duyulan ve mevcut olmayan hizmet birimlerini kurmak

ÇalıĢanların Üniversite‟ye ve birimlerine olan bağlılıklarını artırmak

Ġnsanı temel alan etkili ve verimli bir yönetim sistemi uygulamak

Öğrenci merkezli ve yeterliliklere dayalı eğitime yönelik kurum kültürü oluĢturmak

Mevcut altyapıyı ve fiziki alanları geliĢtirmek ve etkin kullanımını sağlamak

Yeni yerleĢkedeki yapı faaliyetlerini gerçekleĢtirmek

Üniversitemiz öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut altyapı ve fiziksel ortamı iyileĢtirmek

Akademik ve idari personel çalıĢma mekânlarını çağdaĢ fiziksel standartlara ulaĢtırmak

Üniversitenin biliĢim altyapısını iyileĢtirilmek ve yaygınlaĢtırmak

Uzaktan öğretim için altyapı çalıĢmalarına baĢlamak

KomĢu ve bölge ülkelerinin üniversiteleri ile diyaloga girerek yabancı öğrenci tercihini sağlamak üzere gerekli 

çalıĢmaları yapmak

Uluslararası eğitim ve araĢtırma faaliyetleri kapsamında öğrenci ve çalıĢanların uluslararası hareketliliğini artırmak

Bölümlerin ulusal/uluslararası akreditasyonunu sağlamak

Yurtiçi ve yurt dıĢı üniversiteler ve araĢtırma kurumları ile iĢbirliğini geliĢtirmek

YurtdıĢı bilim insanları ile iliĢkileri geliĢtirmek

2013 Yılına Kadar Hukuk Fakültesi - ĠletiĢim Fakültesi - Ziraat Meslek Yüksekokulu‟nu eğitim- öğretime açmak

2013 Yılına kadar açılması hedeflenen yüksek lisans ve doktora programları Ģunlardır; - Sınıf Öğretmenliği - 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - Bilgisayar Öğretmenliği - Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği - Fen Bilgisi 

Öğretmenliği - Türkçe Öğretmenliği - Güzel Sanatlar Resim Öğretmenliği - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

açmak
2009-2013 Yılları arasında açılması hedeflenen bölümler Ģunlardır; - Ġ.Ġ.B.F. Maliye Bölümü - Ġ.Ġ.B.F. ÇalıĢma 

Ekonomisi Bölümü - Ġ.Ġ.B.F. Uluslar arası ĠliĢkiler Bölümü - Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü - Eğitim 

Fakültesi PDR Bölümü ( Ġkinci Öğretim ) - Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal alanlar Bölümü - Güzel Sanatlar 

Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünün açılması - Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Bölümünün 

açılması - Akçadağ Meslek Yüksekokulu Mermercilik Bölümünün açılması - Arapgir Meslek Yüksekokulu 

Mekatronik, Bankacılık ve Sigortacılık, ĠnĢaat Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Bölümlerinin açılmasını sağlamak
Mevcut dersliklerin %50 sini 2013 yılı sonuna kadar bilgisayar ve projeksiyon cihazına sahip donanımlı derslik 

haline getirmek

Lisansüstü öğrenci sayımızı 2013 yılına kadar % 20 arttırmak

ERASMUS Projesinden yararlanan öğrenci sayısı 5 yıl içerisinde % 100 arttırmak

2010 yılına kadar öğrenci alınması hedeflenen bölümler Ģunlardır; - Peyzaj Mimarlığı Bölümü - Geleneksel El 

Sanatları Bölümü - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Endüstri Mühendisliği - ĠnĢaat Mühendisliği - Eğitim 

Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Bölümü - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2009 yılı sonuna kadar Konservatuara akademik personel ve öğrenci alınabilmesi için hukuki düzenlemeleri 

yapmak

2010 Yılı sonuna kadar Devlet Konservatuarına en az 6 öğretim elemanı almak ve lise düzeyinde eğitime 

baĢlamasını sağlamak

Konservatuar binası ve Tıp Fakültesi amfi bloklarının 2009 yılı içerisinde, kapalı yüzme havuzunun 2010 yılı, DiĢ 

Hekimliği Fakültesi Binasının 2011 yılında tamamlanarak tüm binalarımızın donanımlarının 2013 yılı sonuna 

kadar temin etmek

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                        

Misyon:  Kendi değerlerini özümseyen, 

evrensel değerlere açık, nitelikli bireyler 

yetiĢtirmek, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, 

bilimsel araĢtırma, sanatsal faaliyetler ve 

sağlık hizmetleri aracılığıyla bölgesine, 

ülkesine ve dünyaya faydalı olmaktır.       

Vizyon:  Sağlık hizmetleri baĢta olmak 

üzere; eğitim, bilimsel araĢtırma ve sanat 

alanlarında uluslararası düzeyde saygın bir 

üniversite olmak.

Eğitim-Öğretimi nitelik ve nicelik olarak geliĢtirmek

STRATEJĠK PLAN  2011-2015                                              

Misyon: Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere 

bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci geliĢmiĢ, 

akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki 

geliĢmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel 

sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, 

Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve 

araĢtırıcılar yetiĢtirmek.                                             

Vizyon: Eğitim, araĢtırma ve hizmet 

alanlarında yurt içi ve yurt dıĢında tanınan, 

Iğdır ilinin “Kültür Elçiliği” görevini 

yürüten, çağdaĢ, katılımcı, çalıĢanı ve 

öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih 

edilen bir üniversite olmak.

Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini GeliĢtirmek

Teknolojik ve Fiziksel Yapıyı GeliĢtirmek

Ulusal ve Uluslararası ĠĢbirliklerini Artırmak
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Üniversitemizde düzenlenen ulusal ve uluslar arası seminer ve konferans sayısını 5 yıl içerisinde % 50 arttırmak

Müfredat ve ders notlarının 2013 yılına kadar en az iki defa güncellenmesi ( diğer üniversitelerle eĢdeğer) ve 

elektronik ortamda ulaĢılabilir hale getirmek

2011 yılına kadar mezun veri tabanını oluĢturmak ve son 5 yıl mezunlarımızın % 60‟ına ulaĢmak

2013 Yılı sonuna kadar merkezi kampüs ve TACAN Kampüsünün altyapısını tamamlamak

Üniversitemiz web sitesinin 2009 yılı içerisinde mevcut kapasitesini geniĢletilerek kiĢisel sayfalar oluĢturup ders 

notlarının sayfadan ulaĢılabilir olmasını sağlamak ve fakülte, yüksekokul bazında tanıtım programları oluĢturmak

Üniversitemiz ve birimlerinin tanıtılması amacı ile yılda en az iki kez lise öğrencilerine gezi, toplantı v.b. 

etkinlikler düzenlemek

Üniversiteniz süreli yayınlarından en az bir tanesinin 2011 yılı sonuna kadar uluslar arası indeksler kapsamına 

alınmasını sağlamak

Ulusal ve Uluslararası ( SCI, SSCI v.b. ) dergilerdeki kiĢi baĢına yayın sayısını 2013 yılına kadar en az %25 

arttırmak

Bilimsel yayın yönetmeliğinin 2010 yılına kadar hazırlanması

Ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılara katılım sayısını 5 yıl içerisinde %25 arttırmak

Çok merkezli araĢtırma sayısını 5 yıl içerisinde %50 arttırmak

2013 yılına kadar Üniversitemizce üretilmiĢ olan basılı ve elektronik kaynak sayısını %50 arttırmak

2013 Yılına kadar en az 1 patent almak

2010 Yılı sonuna kadar açılması hedeflenen Enstitüler; - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - BeĢeri ve Sosyal Bilimler 

Enstitüsü - Güzel Sanatlar Enstitüsü

2009 Yılından itibaren Psikolojik DanıĢmanlık Rehberlik Merkezlerinde psikolojik yardım hizmetleri sunmak

Turgut ÖZAL tıp Merkezinde 2009 yılı sonuna kadar yanık ve inme merkezlerini, 2010 yılı sonuna kadar da tüp 

bebek merkezini açmak

Hastane hizmet binasını 2009 yılı sonuna kadar tamamlamak

Kullanım ömrü dolmuĢ olan makine teçhizatın 5 yıl içerisinde %50 yenilenmesini sağlamak

2009-2013 Yılları arasında Turgut ÖZAL Tıp Merkezi‟nin tüm birimlerinin “ISO” gibi akreditasyonunu sağlamak

2010 Yılına kadar hasta memnuniyetinin ölçüm sistemini oluĢturmak

2009 yılı sonuna kadar kalp ve böbrek nakli, 2011 yılı sonuna kadar kemik iliği nakillerinin yapılmasını sağlamak

2010 Yılına kadar hasta yakınlarının konaklayabileceği Konukevini faaliyete geçirmek

2013 Yılına kadar 200 yataklı çocuk hastanesini hizmete açmak

2013 yılına kadar Tıbbi araç parkanın geliĢtirilmesini sağlamak

2013 yılına kadar Kale ilçesinde su sporları merkezi, uygulamalı otel ve dinlenme tesislerini açmak

Ġlimizin önemli Ģahsiyetleri ve sembolleri adına sportif ve kültürel alanlarda her yıl 2 ulusal ve uluslar arası 

yarıĢmalar, etkinlikler düzenlemek

2010 Yılı sonuna kadar beden eğitimi ve spor alanında fizyolojik test laboratuarı ve zindelik merkezi ( fitness) 

kurmak

DeğiĢik spor alanlarında yılda en az 2 kurs düzenlemek

Müzik alanında her yıl en az 1 proje üretmek

Üniversitemizde mevcut bulunan çok donanımlı müzik kayıt stüdyosunda yöre müziğinin derlenmesi, kayıt altına 

alınması ve ulusal düzeyde sanatçılarımızın hizmetine 2009 yılında açarak; her yıl en az 2 kayıt yapmak

Sürekli Eğitim Merkezi aracılığı ile yılda en az 2 gelir getirici kurslar düzenlemek

Petrol araĢtırma Laboratuarının 2009 yılında akreditasyonunu gerçekleĢtirerek hizmete açmak

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                        

Misyon:  Kendi değerlerini özümseyen, 

evrensel değerlere açık, nitelikli bireyler 

yetiĢtirmek, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, 

bilimsel araĢtırma, sanatsal faaliyetler ve 

sağlık hizmetleri aracılığıyla bölgesine, 

ülkesine ve dünyaya faydalı olmaktır.       

Vizyon:  Sağlık hizmetleri baĢta olmak 

üzere; eğitim, bilimsel araĢtırma ve sanat 

alanlarında uluslararası düzeyde saygın bir 

üniversite olmak.

Eğitim-Öğretimi nitelik ve nicelik olarak geliĢtirmek

Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayacak bilgi üretimini 

arttırmak

Yüksek düzeyde bilgi ve teknoloji kullanarak; sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik 

olarak arttırmak

Üniversitemizi ve yöremizi önemli bir kültür, sanat ve spor merkezi haline getirmek ve 

bu alanlardaki projeleri geliĢtirmek 

Öz kaynaklarımızı arttırarak verimli Ģekilde kullanımını sağlamak
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Merkezi AraĢtırma Laboratuarında, ücreti karĢılığı yapılan analizleri her yıl %10 oranında arttırmak

2013 yılı sonuna kadar Ģehir merkezinde poliklinik hizmetinin verilebileceği bir birim oluĢturmak

2009 yılında Turgut ÖZAL Tıp Merkezi‟nde kayıt ve otomasyon sistemlerinin geliĢtirilerek kayıpları engellemek

2010 yılına kadar Arapgir Meslek Yüksekokulu bünyesindeki otomotiv bölümünün hizmete açılması ve döner 

sermaye iĢletmesini oluĢturmak

2009 yılı içerisinde üniversitemizin çeĢitli bölümlerinde üretilen ürünlerinin ( Seramik, çini, resim, müzik, kayısı 

v.s. ) satıĢının yapılabileceği bir satıĢ merkezi açmak

2013 yılı sonuna kadar eğitsel amaçlı ürünler tasarlamak, üretmek ve pazarlamak

2009 Yılında alternatif enerji kaynaklarını araĢtırmak ve 2013 yılına uygun olanlarını hayata geçirmek

Meslek Yüksekokullarının atölye imkanlarının sanayicilere tanıtılarak 2013 yılına kadar en az 2 alanda ortak 

üretim imkanlarının sağlanması

Ulusal ve uluslar arası fuarlara yılda en az 1 defa katılarak ürünlerimizi tanıtmak

Su ürünleri konusunda yılda 1 kez eğitim hizmetleri vererek bölgedeki balık çiftliklerinin payını %30 arttırmak

Kayısı sektörüne yönelik olarak ürün geliĢtirme, ürün çeĢitlendirme, tutundurma faaliyetleri kapsamında reklam, 

tanıtım, satıĢ geliĢtirme alanlarında yılda en az 2 faaliyet yapmak

2011 yılına kadar Ziraat Meslek Yüksekokulu bünyesinde bahçecilik ve sebzecilik programı açılarak organik tarım 

ürünleri üretmek ve pazarlamak

2013 Yılına kadar kampüse TEKNOPARK kurmak

2013 Yılına kadar yılda en az 3 defa üniversite-meslek örgütleri iĢbirliği ile meslek elemanlarının eğitimine 

destek olmak

2013 yılına kadar ilimizde bulunan tüm liselere en az 1 defa olmak üzere mesleklerin tanıtımına yönelik eğitim 

seminerlerinin düzenlenmesi

Her yıl en az bir sanayi kuruluĢu ile ortaklaĢa proje yapmak ( Kimya, Makine, Gıda, Elektrik-Elektronik )

Üniversitemiz personellerine yılda en az 2 defa olmak üzere hizmet içi eğitimler düzenleme

Yılda en az 5 öğretim elemanını, akademik geliĢmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurslara katılımlarını 

sağlamak

Yurtiçi ve yurt dıĢından konusunda uzman kiĢilerin üniversitemiz personeline eğitim vermek üzere yılda en az 1 

defa davet edilmesi

2013 Yılı sonuna kadar sürekli ve sistematik değerlendirme yöntemlerinin geliĢtirerek her alanda uygulanması 

sağlamak

2013 Yılına kadar yasal süreçleri içerisinde en az 2 defa idari personele görevde yükselme sınavı açmak

çözümlenmesi ve yeni organizasyon Ģeması ve el kitabının oluĢturulması kurum ihtiyaçları göz önüne alınarak 

nitelik ve nicelik açısından geliĢtirilecek, iĢlerlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla yeniden örgütleme 

çalıĢmaları yapılacaktır

2009 yılı sonuna kadar Üniversite düzeyinde planlanmıĢ bir iĢ dağılımı yapılacaktır

2009 yılı sonuna kadar Üniversite bünyesinde gerçekleĢtirilen bürokratik iĢlemler azaltılacaktır

2009 yılı sonuna kadar strateji geliĢtirme ve uygulamalarında sürekliliği sağlamak için gerekli çalıĢmalar 

yapılacaktır

2009 yılı sonuna kadar daha etkin bir örgütlenme için ilgili birimlerin birbirlerine yakın yerlerde bir araya 

getirilmesi için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır

2009 yılı sonuna kadar Üniversitenin eğitim ve araĢtırma faaliyetlerinde öğrencilerin katılımı sağlanacaktır

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN  2009-2013                                                        

Misyon: Doğu ile Batıyı, geçmiĢle geleceği 

buluĢturan Ġstanbul Üniversitesi; ülkemize 

ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin 

bireyler yetiĢtiren öncü üniversitedir.                                          

Vizyon: Ġstanbul Üniversitesi, dünyanın 

önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.

2009 sonuna kadar mevcut örgütsel yapıdaki sorunların tespiti, çözümlenmesi ve yeni 

organizasyon Ģeması ve el kitabının oluĢturulması

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                        

Misyon:  Kendi değerlerini özümseyen, 

evrensel değerlere açık, nitelikli bireyler 

yetiĢtirmek, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, 

bilimsel araĢtırma, sanatsal faaliyetler ve 

sağlık hizmetleri aracılığıyla bölgesine, 

ülkesine ve dünyaya faydalı olmaktır.       

Vizyon:  Sağlık hizmetleri baĢta olmak 

üzere; eğitim, bilimsel araĢtırma ve sanat 

alanlarında uluslararası düzeyde saygın bir 

üniversite olmak.

Öz kaynaklarımızı arttırarak verimli Ģekilde kullanımını sağlamak

Üniversite - Sanayi – Tarım iĢbirliği baĢta olmak üzere toplumun ihtiyacı olan 

alanlarda hizmet üretmek

Ġnsan kaynaklarımızı geliĢtirmek
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2009 yılı sonuna kadar planlı ve projeli çalıĢma anlayıĢın kurumsallaĢtırmak için gerekli çalıĢmalar 

gerçekleĢtirilecektir

Üniversitede kalite anlayıĢını geliĢtirmek, tüm akademik birimlerin ilgili kuruluĢlara 5 

yıl içerisinde akredite olmalarını sağlamak
2013 yılına kadar Üniversitede kalite anlayıĢını geliĢtirmek için gerekli çalıĢmaların yapılması sağlanacaktır

2009 yılı sonuna kadar performansa dayalı kadro (idari kadro/norm kadro) dağıtımını gerçekleĢtirmek için gerekli 

çalıĢmaların tamamlanması sağlanacaktır

2009 yılı sonuna kadar idari ve yardımcı personelin (kat hizmetlisi, teknisyen, bilgisayar uzmanı, hemĢire, 

laborant, temizlik görevlisi, vb.) yetersizliğinin giderilmesini sağlayıcı çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir.  

2009 yılı sonuna kadar idari örgütlenmenin etkinliğinin arttırılması için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır

Etkin bir performans yönetim sisteminin kurulması 2009 yılına kadar tüm üniversite çalıĢanları (akademik ve idari) ile ilgili olarak, periyodik, Ģeffaf ve tüm 

fonksiyonlarımızı (eğitim, öğretim, araĢtırma ve hizmet) kapsayacak bir performans izleme ve değerlendirme 

sistemi kurmak için gerekli çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir. 

Akademik ve idari personelin performanslarına göre ödüllendirilmeler inin sağlanması 2009 yılı sonuna kadar Üniversite çalıĢanları için bir ödüllendirme sisteminin kurulmasına yönelik çalıĢmalar 

tamamlanacaktır

Kaynakların etkin, verimli ve adil kullanılmasını sağlamak 2009 yılı sonuna kadar e itim, araĢtırma,hizmet, sosyal ve kültürel faaliyetlere kaynak yaratabilecek bir mali iĢler 

yapısı ve kaynak oluĢturulacak ve oluĢturulan kaynağı adilce dağıtması için gerekli

Kurumsal Kimliğin ve Motivasyonun Güçlendirilmesi (MOT)

Amaç Hedef

2009 yılı sonuna kadar Üniversitemize ait olan mevcut yerlerin (Silivri, Ġ.Ü.Orman Fakültesi AraĢtırma ve 

Uygulama Ormanı, Sapanca) tüm çalıĢanlar tarafından (mezunlar dâhil) en aktif Ģekilde kullanımını sağlamak için 

gerekli çalıĢmalar yapılacaktır.

2009 yılı sonuna kadar tüm çalıĢanların, sosyal, kültürel olanaklarını arttırması için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır.

2009 yılı sonuna kadar Kurum içi döner sermaye olanaklarının, çalıĢanların gelir düzeyini arttırmaya yönelik 

olarak kullanması için gerekli çalıĢmalar tamamlanacaktır

2009 yılı sonuna kadar çalıĢanların maaĢ ve özlük hakları geliĢtirilecektir

Akademik ve idari personel ile öğröncilerin motivasyonunu arttırmak 2009 yılı sonuna kadar mevcut kadrolardaki motivasyon eksikliğini, kalite geliĢtirme yöntemleri ile gidermek için 

gerekli çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir

2009 yılı sonuna kadar çalıĢanlar arasında sosyal ve kültürel alanda faaliyet düzenlemek için gerekli çalıĢmalar 

yapılacaktır

2009 yılı sonuna kadar çalıĢanlar arası dikey iliĢkileri geliĢtirmek için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır.

2009 yılı sonuna kadar çalıĢanlar arası yatay iliĢkileri geliĢtirmek için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır.

Üniversite çalıĢanlarına ekonomik ve sosyal olanaklar sağlanabilmesi için, maddi 

kaynakların etkin ve verimli olarak kullanımını ve paylaĢımını sağlamak

2009 yılı sonuna kadar kaynakların kullanım etkinliğini arttırmak ve paylaĢımını geliĢtirmek için gerekli 

çalıĢmalar tamamlanacaktır

2009 yılı sonuna kadar kurumsal baĢarıları tüm çalıĢanlara ve öğrencilere duyurmak için gerekli çalıĢmalar 

yapılacaktır

2009 yılı sonuna kadar misyon, vizyon ve ilkelerimizin tüm çalıĢanlar ve öğrenciler tarafından benimsenmesini 

sağlamak için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır

Eğitimin ve Öğretimin Yapısının GeliĢtirilmesi (EĞT)

2011 yılına kadar tüm öğretim üyelerinin “eğitimcinin eğitimi” kursuna katılımı sağlanmıĢ olacaktır

Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin bu alanda ortak ders oluĢturması sağlanacaktır

2009 yılında eğitim bilimlerindeki geliĢmeleri, uluslararası akreditasyon standartlarını vb.  faaliyetleri kapsayan bir 

web sayfasının oluĢturulması sağlanacaktır

2009 yılı sonuna kadar tüm eğitim birimleri amaç ve hedeflerini belirleyerek raporlayacaklardır

2009 yılı sonuna kadar tüm eğitim birimlerinde yer alan derslerin ders dosyalarının hazırlanması tamamlanacaktır

2011 eğitim yılı sonuna kadar eğitim/öğretim stratejilerinin öğrenci merkezli eğitime dönüĢtürülmesi 

tamamlanacaktır

STRATEJĠK PLAN  2009-2013                                                        

Misyon: Doğu ile Batıyı, geçmiĢle geleceği 

buluĢturan Ġstanbul Üniversitesi; ülkemize 

ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin 

bireyler yetiĢtiren öncü üniversitedir.                                          

Vizyon: Ġstanbul Üniversitesi, dünyanın 

önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.

2009 sonuna kadar mevcut örgütsel yapıdaki sorunların tespiti, çözümlenmesi ve yeni 

organizasyon Ģeması ve el kitabının oluĢturulması

ĠĢin gereğine göre kadro dağılımı yapmak, iĢe uygun personelin istihdamını sağlamak 

ve personeli yetkilendirmek

Tüm çalıĢanların üniversitemiz olanaklarından yararlanma düzeyini arttırmak 

(mezunlar dâhil)

YetiĢmiĢ insan kaybını önlemek

ÇalıĢanlar arası iliĢkileri geliĢtirmek

Kurumsal Kimliği, Misyon ve Ġlkelerimizi moral ve motivasyon artırıcı olarak 

kullanmak

Birim öğretim üyelerinin, eğitim bilimlerindeki geliĢmeler açısından yetkinliklerini 

artırmak

Eğitim bilimlerindeki geliĢmeleri uygulamaya geçirmek

Sayfa 107 / 125



MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

2012 eğitim yılı sonuna kadar derslerin sınav analizlerinin yapılması ve öğrenme çıktısı (öğrenci kazanımı) 

değerlendirme yaklaĢımının yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır

2012 eğitim yılı sonuna kadar  yapılan eğitimlerin etkinliğinin bilimsel araĢtırmalarla değerlendirilmesi ve 

raporlanması sağlanacaktır

Stratejik program süresi içerisinde  öğrencilerin eleĢtirel düĢünce ve problem çözme baĢarısının arttırılması 

sağlanacaktır

Öğrenci araĢtırma kolu olan birim sayısı belirlenecek ve arttırılacaktır

Bitirme ödevi, staj, teknik gezi vb. faaliyetlerin arttırılması sağlanacaktır

2010 eğitim yılı sonuna kadar birimlerdeki kütüphanelerin çalıĢma ürelerinin, fotokopi ve personel hizmetlerinin 

yeniden düzenlenmesi ve kullanıcı memnuniyetinin incelenmesi ve arttırılması sağlanacaktır 

2009 eğitim – öğretim yılı sonuna kadar öğrenci memnuniyetinin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına 

iliĢkin raporların hazırlanması tamamlanacaktır

2009 yılı sonuna kadar ders içeriklerinin uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır

2010 yılı sonuna kadar fakültelerde seçmeli ders sayısının artırılması sağlanacaktır

2010 yılı sonuna kadar birim içi ve birimler arası multidisipliner derslerin ve programların oluĢturulması 

sağlanacaktır

2009 yılı sonuna kadar öğretim üyesi eğitim yükünün birimlere göre dağılımının incelenecek ve birimler 

tarafından raporlanacaktır

2010 yılı sonuna kadar normal sürede mezuniyet oranının yükseltilmesi sağlanacaktır

2010 yılı sonuna kadar mezuniyet oranı, üniversite ortalamasının altında olan birimlerin bu oranı yükseltmesi için 

gerekli çalıĢmaların yapılması sağlanacaktır

2010 yılı sonuna kadar mezuniyet not ortalaması, üniversite ortalamasının altında olan birimlerin bu oranı 

yükseltmesi için gerekli çalıĢmaların yapılması sağlanacaktır

2010 yılı sonuna kadar Erasmus projesine katılan öğrenci oranının arttırılması sağlanacaktır

2010 yılı sonuna kadar diploma ekine ilave olarak öğrenci portfolyosu hazırlanması sağlanacaktır

2011 yılı sonuna kadar uluslararası düzeyde, eğitimde kalite güvence standartlarının incelenmesi, 

değerlendirilmesi ve uygulanması sağlanacaktır

2011 yılı sonuna kadar  ECTS kredilerinin uluslararası standartlara uyumu sağlanacaktır

2010 yılı sonuna kadar YÖDEK eğitim alanındaki zorunlu göstergelerin birimlere göre dağılımının incelenmesi 

tamamlanacaktır

2010 yılı sonuna kadar YÖDEK eğitim alanındaki zorunlu göstergelerin Üniversite‟lere göre dağılımı incelenerek, 

Üniversitemizin eğitim yılı hedefleri saptanacaktır

Dershanelerin  fiziki mekânlarını ve eğitim teknolojilerini iyileĢtirmek 
fakültelerin ihtiyaç analizleri yapılacak, her birimden eğitim ile ilgili mekan ve teknoloji eksiklikleri toplanacak, 

bu açıdan üniversitenin ihtiyaç analizinin ve performans bütçesinin hazırlanması tamamlanacaktır.

Mezuniyet sonrası sürekli eğitim ile mesleki eğitimi geliĢtirmek 2010 yılı sonuna kadar mezuniyet sonrası mesleki eğitim kurslarının açılması sağlanacaktır

Önlisans programlarını geliĢtirmek 2010 yılı sonuna kadar ön lisans eğitimindeki zayıflıkları giderilerek, uluslararası diploma ve unvan denkliği 

çalıĢmalarının yapılması ve uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır

Lisansüstü eğitimi geliĢtirmek
2010 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitimde, uluslararası diploma ve unvan denkliği çalıĢmalarının incelenmesi ve 

uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır

Lisansüstü eğitimde, uluslararası diploma ve unvan denkliği çalıĢmalarını incelemek ve 

uygulamaya geçmek

STRATEJĠK PLAN  2009-2013                                                        

Misyon: Doğu ile Batıyı, geçmiĢle geleceği 

buluĢturan Ġstanbul Üniversitesi; ülkemize 

ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin 

bireyler yetiĢtiren öncü üniversitedir.                                          

Vizyon: Ġstanbul Üniversitesi, dünyanın 

önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.

Eğitim bilimlerindeki geliĢmeleri uygulamaya geçirmek

Öğrenciye eleĢtirel düĢünce, problem çözme, yaĢam boyu öğrenme vb gibi düĢünce 

becerisi kazandırmak ve sosyal sorumluluğu geliĢtirmek

Mesleki eğitimin kalitesini arttırmak

Öğrencilerin uluslararası tanınırlılığını arttırmak

Uluslararası düzeyde akredite olmak

YÖDEK eğitimle ilgili zorunlu göstergelerin birimlere göre dağılımını lemek
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Bilimsel çalıĢmaların geliĢtirilmesi” (ARġ)

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

Öğretim elemanı sayısı ve öğretim kalitesi artırılacaktır

Eğitim-öğretim programları ve program içerikleri yenilenip güncellenecektir

ÇağdaĢ donanımlı derslik/laboratuar/atölye/klinik yapılacak ve yenilenecektir

Yabancı dil eğitimi güçlendirilecektir

Staj olanakları ve etkinliği ve aynı zamanda uygulamalı birimlerde uygulama kalitesi artırılacaktır

Öğrencilere yönelik destekler artırılacaktır

Öğrenciler daha fazla sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere yönlendirilecektir

Öğrenci/öğretim elemanı memnuniyeti arttırılacaktır

Mezunları izlenecek ve etkili bir iletiĢim oluĢturulacaktır

Mezunların istihdamına yönelik giriĢimlerde bulunulacaktır

Program düzeyinde tüm derslerin ve içeriklerinin yeniden değerlendirilerek güncelleĢtirilecektir

Öğrencilerin farklı ve birbirine yakın disiplinlerden ders alması sağlanacaktır

Derslerin sunumu için çağdaĢ alet ve ekipman sağlanacaktır

Öğrenci, danıĢman ve mezunların memnuniyeti sağlanacaktır

Mezunlarla daha sıkı iletiĢim sağlanacak ve izlenecektir

ARAġTIRMA- GELĠġTĠRME

Akademik birimlerdeki araĢtırma laboratuarlarının kapasiteleri artırılacaktır

Birden çok birim tarafından kullanılan, ancak rutin olarak kullanılmayan cihazlarla donatılmıĢ bir merkezi 

laboratuar kurulacaktır

Üniversitenin tüm araĢtırmacılarının yararlanacağı bir deney hayvanları ünitesi kurulacaktır

Hayvancılık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi güçlendirilecektir

Bilimsel yayınlara eriĢme olanakları geliĢtirilecektir

AraĢtırma laboratuarlarının akreditasyon çalıĢmaları baĢlatılacaktır

Her yıl bir önceki yıla göre araĢtırmacı baĢına düĢen makale, atıf, teĢvik,destek, proje, projelerden edinilen kaynak 

miktarı ve ödül sayısında artıĢ sağlanması için teĢvikler artırılacaktır

Her yıl bir önceki yıla göre araĢtırmacıların dolaĢımında ve ulusal/uluslar arası ortak proje sayısında artıĢ 

sağlanması teĢvik edilecektir

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2009-2013 STRATEJĠK PLANI

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                             

Misyon:  Kültürel ve evrensel değerlere 

bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiye 

ve hukukun üstünlüğüne inanan; bilim, 

teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve 

uluslararası seviyede katkı yapabilecek; 

giriĢimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, 

sosyal, geliĢime açık ve etik değerlere sahip 

vatansever bireyler yetiĢtirerek, bölgesel, 

ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaĢam 

kalitesinin yükselmesi için çalıĢmaktır. 

Ayrıca, bir bölge üniversitesi olarak, yerel 

unsurları ulusal ve evrensel değerlerlerle 

buluĢturmak ve özellikle de, Orta Asya ve 

Kafkasya Cumhuriyetleri ile Türkiye 

Cumhuriyeti arasında bilgi, enerji, insan 

kaynağı gibi konularda etkileĢimi ve 

dolaĢımı üstlenecek bir köprü olmaktır.                                                      

Vizyon: Türkiye‟de ve dünyada eğitim-

öğretim, araĢtırma-uygulama kalitesi ile 

önde gelen üniversiteler arasında yer alan, 

kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, mensubu 

olmaktan övünç duyulan, üniversite, sanayi 

ve toplum düzeyinde bölgesel iĢbirliğini 

geliĢtirme konusunda öncü olan, ulusal ve 

uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile 

örgütsel bağları geliĢmiĢ, ilimiz ve bölgemiz 

baĢta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını 

çözmeye yönelik olarak, eğitim, araĢtırma, 

turizm ve hizmet üretiminde aktif rol alan, 

bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanındaki 

çalıĢmalarıyla ülkemizin geliĢimine katkıda 

bulunan bir dünya üniversitesi olmak.

Lisans ve Ön Lisans eğitim-öğretim kalitesinin artırılması

Öğrenci memnuniyetinin artırılması

Mezunların sorunlarına yönelik hizmetlerin artırılması

Lisansüstü eğitim kalitesinin artırılması

Üniversitemizin AraĢtırma altyapısının güçlendirilmesi

AraĢtırma faaliyetlerinin artırılması

STRATEJĠK PLAN  2009-2013                                                        

Misyon: Doğu ile Batıyı, geçmiĢle geleceği 

buluĢturan Ġstanbul Üniversitesi; ülkemize 

ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin 

bireyler yetiĢtiren öncü üniversitedir.                                          

Vizyon: Ġstanbul Üniversitesi, dünyanın 

önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.
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Üniversitemizde düzenlenen ulusal ve uluslar arası toplantıların sayıları artırılacaktır

Proje destekli yayın sayısı artırılacaktır

AraĢtırma fonuna ayrılan bütçe artırılacaktır

AraĢtırma kalitesini artırmak için yayınlara etki faktörlerine endeksli ödül sistemi getirilecektir

Ulusal ve uluslar arası dergilere yapılan hakemlik, danıĢmanlık veya editörlük sayısının artırılması teĢvik 

edilecektir

Bölgesel ve ulusal kapsamlı ekonomik, sosyal ve kültürel durum değerlendirmesi ve öneri çalıĢmaları yapılacaktır

Bilimsel araĢtırma, yayın ve etik komisyonunun etkinliği artırılacaktır

Bilimsel çalıĢmaların sonuçlarının kamuoyu ile etkin bir Ģekilde paylaĢılması için çalıĢmalar teĢvik edilecektir

Halka, temel öğretim kurumlarına ve sanayiciye yönelik olarak bilimsel metotların etkisi ve kazançları hakkında 

eğitim seminerleri verilerek bilime duyulan ilginin toplumda artırılmasına katkıda bulunulacaktır

Patent ve faydalı model sayısında artıĢ sağlanacaktır

Yöre hayvancılığının öncelikli sorunlarına yönelik araĢtırma ve uygulama projelerine yön verilecektir

Özel sektöre öğretim üyeleri tarafından yapılan danıĢmanlık ve raportörlük sayısında artıĢ sağlanması için 

çalıĢmalar baĢlatılacaktır

Özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların yetiĢtirildiği eğitim ve kurs sayısında artıĢ sağlanacaktır

Üniversite-sanayi iĢbirliği ile yürütülen araĢtırma sayısında artıĢ sağlanacaktır

Sanayi talebi doğrultusunda kalifiye eleman ihtiyacını karĢılamak ve ARGE faaliyetlerini yürütmek amacıyla bir 

adet ĠĢ GeliĢtirme Merkezi kurulacaktır

FĠZĠKĠ ALTYAPI VE ÇEVRE

YerleĢkeler ve diğer birimlerin çevre düzenlemesi yapılacak ve ayrıca bedensel engellilerin kullanımına elveriĢli 

hale getirilecektir

Teknik bakım ve onarım atölyelerinin geliĢtirilip, Üniversitemizin birçok ihtiyacı buralardan giderilecektir

Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi tamamlanarak tam teĢekküllü olarak hizmete açılacaktır

Veteriner Fakültesi‟nde bölge hayvancılığının ihtiyaçlarına birçok açıdan cevap verecek tam donanımlı ve 

EAEVE‟nin öngördüğü normlara uygun hayvan hastanesi kurulacak ve AraĢtırma Uygulama Çiftliği binaları 

yeniden düzenlenecektir

SarıkamıĢ MYO bünyesinde 30 yataklı bir eğitim ve uygulama oteli yapılarak turizmin hizmetine açılacaktır

SABESYO bünyesinde uygulama amaçlı bir kapalı yüzme havuzunun yapımı tamamlanacaktır

Güvenlik için kurulan sabit detektör sistemi ve kameralı sistemin modernize edilerek tüm birimlerde yaygın 

kullanımına imkân sağlanacaktır

Merkez yerleĢke içinde yapımına baĢlanan 200 kiĢilik kız öğrenci yurdu faaliyete geçirilecektir

Kars merkezde bulunmasına rağmen merkez yerleĢke dıĢında bulunan birimlerin en az %50‟sinin bir an önce 

PaĢaçayırı Kampüsü‟nde yapılacak olan hizmet binalarına taĢınma iĢlemleri gerçekleĢtirilecektir

Iğdır ili için açılması planlanan Fen-Edebiyat ve Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakülteleri ve Ardahan ili için açılması 

düĢünülen Eğitim ve Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakülteleri için fizibilite çalıĢması ve bina inĢaatları yapılacak olup, 

Ardahan MYO için arazi temini ve bina inĢaatı yapılacaktır

Açılması planlanan Mühendislik ve Mimarlık, Hukuk, Orman, Eczacılık, DiĢ Hekimliği ve Ticaret ve Turizm 

Eğitim Fakülteleri için fizibilite çalıĢması ve bina inĢaatları yapılacaktır

ULUSAL VE ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER

Ulusal, uluslararası ve diğer araĢtırma ve eğitim kuruluĢları ile öğrenci ve öğretim elemanı değiĢiminin arttırılması, 

karĢılıklı çalıĢtaylar düzenlenmesi ve ortak projeler üretilmesi teĢvik edilecektir

Eğitim ve danıĢmanlık projeleri için, kamu ve özel sektör kuruluĢlarıyla iĢbirliği olanakları arttırılacaktır

Ulusal ve uluslararası eğitim ve araĢtırma kuruluĢları ile iletiĢim ve iĢbirliği arttırılarak akreditasyona yönelik 

faaliyetlerde bulunulacaktır

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                             

Misyon:  Kültürel ve evrensel değerlere 

bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiye 

ve hukukun üstünlüğüne inanan; bilim, 

teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve 

uluslararası seviyede katkı yapabilecek; 

giriĢimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, 

sosyal, geliĢime açık ve etik değerlere sahip 

vatansever bireyler yetiĢtirerek, bölgesel, 

ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaĢam 

kalitesinin yükselmesi için çalıĢmaktır. 

Ayrıca, bir bölge üniversitesi olarak, yerel 

unsurları ulusal ve evrensel değerlerlerle 

buluĢturmak ve özellikle de, Orta Asya ve 

Kafkasya Cumhuriyetleri ile Türkiye 

Cumhuriyeti arasında bilgi, enerji, insan 

kaynağı gibi konularda etkileĢimi ve 

dolaĢımı üstlenecek bir köprü olmaktır.                                                      

Vizyon: Türkiye‟de ve dünyada eğitim-

öğretim, araĢtırma-uygulama kalitesi ile 

önde gelen üniversiteler arasında yer alan, 

kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, mensubu 

olmaktan övünç duyulan, üniversite, sanayi 

ve toplum düzeyinde bölgesel iĢbirliğini 

geliĢtirme konusunda öncü olan, ulusal ve 

uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile 

örgütsel bağları geliĢmiĢ, ilimiz ve bölgemiz 

baĢta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını 

çözmeye yönelik olarak, eğitim, araĢtırma, 

turizm ve hizmet üretiminde aktif rol alan, 

bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanındaki 

çalıĢmalarıyla ülkemizin geliĢimine katkıda 

bulunan bir dünya üniversitesi olmak.

AraĢtırma faaliyetlerinin artırılması

Üniversite-sanayi iĢbirliğinin geliĢtirilmesi

Üniversiteye ait yerleĢkelerin fiziki altyapılarının düzenlenmesi, geliĢtirilmesi ve etkin 

kullanımının sağlanması

Ulusal ve Uluslararası Eğitim, AraĢtırma ve Diğer KuruluĢlar ile ĠĢbirliğinin Artırılması
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Uluslararası Yükseköğretim kuruluĢlarına (European University Association EUA, European Association for 

International Education EAIE) üye olunması teĢvik edilecektir

Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri üniversiteleri baĢta olmak üzere, diğer üniversitelerle ortak sportif, sosyal, kültürel 

etkinliklerin düzenlenmesi için destekler artırılacaktır

Yükseköğretim Kurulu‟nca tanınan baĢta Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri üniversiteleri olmak üzere, diğer 

üniversitelerle ortak yüksek lisans ve doktora programları açılması teĢvik edilecektir

TANITIM VE HALKLA ĠLĠġKĠLER

Kurum içi iletiĢimi arttırmak ve bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla üniversite bünyesinde gazetecilik kulübü 

vasıtasıyla, periyodik olarak öğrenci gazetesi çıkartılacaktır. Çıkartılan bu gazete, tüm birimlerde öğrenci 

panolarına asılacak ve web sitesinde yayınlanacaktır

Son sınıf öğrencilerine yönelik kiĢisel geliĢim ve özgeçmiĢ hazırlama ve meslek sınavlarına hazırlık gibi konularda 

bilgilendirici sempozyum ve seminerler verilecektir

Mezunlarımızdan özel ve kamu kurumlarında halen çalıĢmakta olanlarla, son sınıf öğrencilerimiz Üniversitemizde 

düzenlenecek mezuniyet törenleri kapsamında bir araya getirilecektir

Mezun ve mevcut öğrencilerimiz arasında iletiĢim ve yardımlaĢma sağlamak ve Kafkas Üniversitesi mensubu ve 

mezunu olma duygusunu oluĢturmak amacıyla, mezunlarımız ile son sınıf öğrencilerimizin iletiĢim bilgileri 

derlenerek, birer e-mail adresi verilecektir. Mezun öğrencilerimizin mesleki durumlarıyla ilgili bilgileri web 

sitesinde ve ilgili fakültelerin ilan panolarında duyurulacaktır
Öğrenci kulüplerimiz aktif olarak iĢletilecek, tüm kulüplerimizin alanları ile ilgili öğrencilere ve halka yönelik 

aktiviteler gerçekleĢtirmesi teĢvik edilecektir

Öğrencilere yönelik memnuniyet anketleri düzenli olarak uygulanacaktır

Kurum içi iletiĢimi arttırmak ve bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla periyodik gazete çıkarılacak, çıkartılan bu 

gazete tüm birim yöneticilerine ve yardımcılarına gönderilirken, diğer tüm personele de elektronik ortamda 

ulaĢtırılacaktır

Yılda bir kez Haziran veya Temmuz ayı içerisinde akademik ve idari personelin ailelerinin katılımıyla geleneksel 

Kafkas Üniversitesi Pikniği düzenlenecektir

Personele eğitim amaçlı kurs, seminer, konferans ve söyleĢiler düzenlenecektir

Tüm birimlere personelin önerilerini iletmesi için, öneri kutuları konulacak ve elektronik posta ortamında öneri 

için posta adresi verilecek ve öneri sistemi iĢletilerek, gerçekleĢtirilen öneriler, öneriyi getirenin ismi de verilerek 

duyurulacaktır

Önceden belirlenecek kriterlere göre ayın personeli seçilecek ve tüm üniversiteye duyurularak, ay boyunca panoda 

ilan edilecek ve her yıl sonunda düzenlenecek yıl sonu kokteylinde bu personeller ödüllendirilecektir

Geleneksel olarak üniversitenin kuruluĢ tarihinde, her yıl düzenlenecek “Kafkas Üniversitesi Günü”nde 

üniversitemizde hizmet süresi olarak 15 – 20 – 25 yılını dolduran ve emekli olan personele plaket ve çeĢitli ödüller 

verilecektir

Personele yönelik memnuniyet anketleri düzenlenecektir

Özellikle basınla iliĢkilere önem verilecek ve 10 Ocak “Basında ÇalıĢanlar Bayramı” ve 24 Temmuz “Gazeteciler 

ve Basın Bayramı”nda basın kuruluĢlarına kutlama mesajları çekilecek ve basın mensupları üniversiteye davet 

edilerek iyi iliĢkiler geliĢtirilecektir

Tanıtım Katalogu hazırlanarak hedef kitleye dağıtımı sağlanacaktır

Her yıl, her fakülte veya yüksekokullarımıza kayıt yaptıran öğrencilerden, her birimdeki en yüksek puanlı ilk 5 

öğrenciye eğitim bursu verilecek ve eğitimi süresince alttan ders bırakmadığı takdirde bursu devam ettirilecek 

olup, bu ayrıca internet sitemizde dikkati çekecek Ģekilde duyurulacak ve öğrenci ailelerine gönderilecek diğer 

tanıtım materyallerinde de belirtilecektir
Üniversite sınavı sonuçlarına göre, hedef kitle olarak (her yıl bir önceki giriĢ puan aralığından % 10 daha yüksek 

puan alanlardan) belirlenecek sayıda öğrenci adaylarına ve ailelerine tanıtım katalogu, broĢür vb. üniversiteyi 

tanıtıcı materyaller gönderilecektir

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                             

Misyon:  Kültürel ve evrensel değerlere 

bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiye 

ve hukukun üstünlüğüne inanan; bilim, 

teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve 

uluslararası seviyede katkı yapabilecek; 

giriĢimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, 

sosyal, geliĢime açık ve etik değerlere sahip 

vatansever bireyler yetiĢtirerek, bölgesel, 

ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaĢam 

kalitesinin yükselmesi için çalıĢmaktır. 

Ayrıca, bir bölge üniversitesi olarak, yerel 

unsurları ulusal ve evrensel değerlerlerle 

buluĢturmak ve özellikle de, Orta Asya ve 

Kafkasya Cumhuriyetleri ile Türkiye 

Cumhuriyeti arasında bilgi, enerji, insan 

kaynağı gibi konularda etkileĢimi ve 

dolaĢımı üstlenecek bir köprü olmaktır.                                                      

Vizyon: Türkiye‟de ve dünyada eğitim-

öğretim, araĢtırma-uygulama kalitesi ile 

önde gelen üniversiteler arasında yer alan, 

kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, mensubu 

olmaktan övünç duyulan, üniversite, sanayi 

ve toplum düzeyinde bölgesel iĢbirliğini 

geliĢtirme konusunda öncü olan, ulusal ve 

uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile 

örgütsel bağları geliĢmiĢ, ilimiz ve bölgemiz 

baĢta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını 

çözmeye yönelik olarak, eğitim, araĢtırma, 

turizm ve hizmet üretiminde aktif rol alan, 

bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanındaki 

çalıĢmalarıyla ülkemizin geliĢimine katkıda 

bulunan bir dünya üniversitesi olmak.

Ulusal ve Uluslararası Eğitim, AraĢtırma ve Diğer KuruluĢlar ile ĠĢbirliğinin Artırılması

Öğrencilerle iliĢkilerin geliĢtirilmesi

Akademik ve Ġdari personelle iliĢkilerin geliĢtirilmesi

DıĢ paydaĢlarla iliĢkilerin geliĢtirilmesi
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Her yıl güncel ve toplumsal olarak ihtiyaç duyulan konularda halka açık sertifikalı eğitim programları kurs, 

seminer ve konferanslar düzenlenecektir

Her yıl Kars‟lı veya Kars ilimizle bağlantılı olan iĢadamları, sanatçılar ve toplum önderleri gibi Ģahsiyetlerle 

görüĢülerek, Kars‟ta Üniversitemizi tanıtmak amacıyla organizasyonlar düzenlenecektir

TanınmıĢ iĢadamları ve sanatçılarla irtibata geçilerek, misafir eğitimci olarak eğitim-öğretim yılı içerisinde konusu 

ile ilgili ders, seminer vb. verdirilecektir

Üniversitemizin öncülüğünde, Kars ile ilgili sivil toplum kuruluĢları ile irtibatlı olarak ilimizin ve üniversitemizin 

kalkınması konusunda iĢbirliği yapılacaktır
Kurumsal imaj üzerinde etkili olan, kurum kimliği oluĢturan kurumsal dizayn unsuru olan üniversite logosu, 

kullanılan renkler ve amblem geniĢ kapsamlı bir duyuru ile açılacak yarıĢma sonucunda değiĢtirilecektir
Kurumsal imajı oluĢturan, kurumsal davranıĢ içeriğinden biri olan, hizmet sunumu, kalitesi arttırılacaktır

Kurumsal iletiĢimin yani, kurumun iç ve dıĢ paydaĢlarına yönelik kapsamlı iletiĢim faaliyetleri geliĢtirilecektir. Bu 

kapsamda kurulacak olan Kafkas Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği‟ne katılım sağlanacaktır

Kurumsal giriĢimciliğin özendirilmesi ve giriĢimci üniversite anlayıĢının yerleĢtirilmesi amacıyla projelerin 

desteklenmesi ve personelin bu konuda motive edilmesi sağlanacaktır

Tüm paydaĢlarımızın kurumumuza bakıĢını, kurumu algılama Ģeklini ve seviyesini belirlemek, olumlu ve olumsuz 

algı faktörlerinin neler olduğunun ve beklentilerini tespit etmek ve elde edilen sonuçların stratejik amaçların 

geliĢtirilmesinde kullanılmak üzere anketler düzenlenecektir

ĠNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETĠM

ÇalıĢma koĢulları ile sosyal ortamı iyileĢtirmek suretiyle yurt içinden ve yurt dıĢından öğretim elemanı temin 

edilecektir

Akademik değerlendirme ve kalite geliĢtirme yönetmenliği titizlikle uygulanacaktır

Tüm akademik personel en az doktora eğitimi almıĢ seviyesine ulaĢtırılacaktır

Öğretim elemanları için web tasarımı eğitimi verilecek ve her öğretim elemanının WEB sayfası oluĢturulacaktır

Tüm akademik personelin her yıl en az iki ulusal veya uluslar arası kongre sempozyum vb. faaliyetlere katılması 

özendirecek teĢvikler (yolluk, yevmiye ve özendirici politikalar) yürürlüğe konulacaktır

Öğretim elemanlarının yurt içi (ÜNĠP) ve yurt dıĢı (ERASMUS) değiĢim programlarına aktif katılımları 

sağlanacaktır

Ġdari personel için norm kadro uygulaması yapılacaktır

Ġdari personel alımında ehliyet ve liyakate dayalı kriterlere daha da özen gösterilecektir

Eğitim ve Akademik birim odaklı çalıĢma anlayıĢı idari personele yerleĢtirilmeye çalıĢılacaktır

Uzman idari personel alımı artırılacak olup, bu yönde teĢvikler artırılacaktır

Mesleki becerileri geliĢtirici hizmet içi kursların ardından görev tanımlaması ve dağılımı yapılarak takip 

edilecektir

Mevcut idari personelin yetiĢtirilmesine yönelik ciddi etkinlik ve eğitim sistemi kurulacaktır

Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin düzenli olarak takip edilebilmesi sağlanacaktır

ÇalıĢma ortamının iyileĢtirilmesi sağlanacaktır

ÇalıĢanlar için görev tanımı ve yetki paylaĢımının netleĢtirilmesine çalıĢılacaktır

ÇalıĢanların iletiĢim ve motivasyonunu arttırıcı önlemler alınacaktır

Kuruma bağlılığın artırılması ve performansın yükseltilmesi teĢvik edilecektir

YetiĢmiĢ idari personelin çeĢitli olanaklara kavuĢturulması (terfi, değerleme ve performans ölçümü gibi) 

sağlanacaktır

ÇalıĢanlara yönelik toplam kalite ve performans yönetimi ve değerlemesi yapılacaktır

Her birimin, uzman birinin baĢında olacağı bilgi iĢlem birimleri oluĢturulacaktır

Yönetimde akademik ve idari personelin etkin katılımını temin edecek yönetiĢim usulleri geliĢtirilecektir

Öneri sistemleri kurulacaktır

Her kademedeki personelin kendileri ile karar alınma sürecinde bulunmaları sağlanacaktır

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                             

Misyon:  Kültürel ve evrensel değerlere 

bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiye 

ve hukukun üstünlüğüne inanan; bilim, 

teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve 

uluslararası seviyede katkı yapabilecek; 

giriĢimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, 

sosyal, geliĢime açık ve etik değerlere sahip 

vatansever bireyler yetiĢtirerek, bölgesel, 

ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaĢam 

kalitesinin yükselmesi için çalıĢmaktır. 

Ayrıca, bir bölge üniversitesi olarak, yerel 

unsurları ulusal ve evrensel değerlerlerle 

buluĢturmak ve özellikle de, Orta Asya ve 

Kafkasya Cumhuriyetleri ile Türkiye 

Cumhuriyeti arasında bilgi, enerji, insan 

kaynağı gibi konularda etkileĢimi ve 

dolaĢımı üstlenecek bir köprü olmaktır.                                                      

Vizyon: Türkiye‟de ve dünyada eğitim-

öğretim, araĢtırma-uygulama kalitesi ile 

önde gelen üniversiteler arasında yer alan, 

kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, mensubu 

olmaktan övünç duyulan, üniversite, sanayi 

ve toplum düzeyinde bölgesel iĢbirliğini 

geliĢtirme konusunda öncü olan, ulusal ve 

uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile 

örgütsel bağları geliĢmiĢ, ilimiz ve bölgemiz 

baĢta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını 

çözmeye yönelik olarak, eğitim, araĢtırma, 

turizm ve hizmet üretiminde aktif rol alan, 

bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanındaki 

çalıĢmalarıyla ülkemizin geliĢimine katkıda 

bulunan bir dünya üniversitesi olmak.

DıĢ paydaĢlarla iliĢkilerin geliĢtirilmesi

Kurum imajının iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi

Akademik personelin nicelik ve nitelik yönünden geliĢtirilmesi

Ġdari personelin nicelik ve nitelik yönünden geliĢtirilmesi

ÇalıĢma hayatı kalitesinin artırılması ve çalıĢanların memnuniyetini sağlamak

ÇalıĢanların yönetime katılımının sağlanması
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Personele verilen sorumluluğun yetki ile paralellik arz etmesi sağlanacaktır

FĠNANS

Üniversite Bütçesine genel bütçeden sağlanacak katkının arttırılabilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı ve Devlet 

Planlama TeĢkilatı nezdinde temaslar yoğunlaĢtırılacak; Üniversitemiz Bütçesine her yıl Yüksek Planlama 

Kurulunun belirlemiĢ olduğu tavan rakamlarla Genel Bütçeden sağlanan katkı çok yetersiz kaldığından, tavan 

rakamların üzerinde Üniversitenin gerçek ihtiyaçlarını karĢılayacak artıĢın sağlanması için gerekli çalıĢmalar 

yapılacaktır

2007 yılı öğrenci sayısına göre ikinci öğretimde okuyan öğrenci sayısı toplam öğrencinin % 16,66‟sını 

oluĢturmaktadır. Bu sayı arttırılarak toplam öğrenci sayısının %30‟una çıkarılarak II.Öğretim gelirlerinin 

artırılması sağlanacaktır

Özel statülü ve yabancı uyruklu öğrenci sayısının arttırılmasını sağlamak için Kafkasya ve Ortaasya 

Cumhuriyetlerinde tanıtım faaliyetleri yapılacaktır

Döner Sermaye çerçevesinde gerekli akreditasyon/sertifikasyon belgelerinin alınarak, Üniversitemiz Tıp Fakültesi, 

Sağlık uyguluma ve AraĢtırma Merkezi ve Veteriner Fakültesinde ileri teknolojinin kullanıldığı test ve analiz 

yapan laboratuarların kurularak, döner sermaye gelirlerinde her yıl en az bir önceki yıla göre %100 oranında artıĢ 

sağlanacaktır

Öğretim elemanlarınca kamu ve özel sektör kuruluĢlarına verilen hizmet içi eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri, 

birimlerce gerçekleĢtirilen proje üretimi ve sertifika programlarının çeĢitlendirilerek çoğaltılması sağlanacaktır

Üniversitemizde mevcut kreĢ, spor tesisleri ve sosyal tesislerinin sayısı ile etkinliği ve hizmet kalitesi arttırılarak, 

belirlenmiĢ zamanlarda yöre halkının kullanımına açılarak daha fazla gelir elde edilecektir

Üniversiteye destek sağlayan vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluĢlarından sağlanan kaynakların artırılması 

sağlanarak Üniversiteye bütçe dıĢı finansal kaynak yatırılmasına çalıĢılacaktır

Üniversite dıĢı kaynaklardan alınan toplam araĢtırma projesi bütçesi 2013 yılına kadar en az iki katına 

çıkarılacaktır. Bu nedenle yurtiçi (DPT, TÜBĠTAK, kamu ve özel kurumlar vb.) ve özellikle yurtdıĢı araĢtırma 

fonlarından kaynak sağlanacaktır

2012 yılının sonuna kadar eğitim-öğretim ve sosyal Stratejilerin yürütüldüğü mekanların %50 oranında 

iyileĢtirilmesi 

2012 yılı sonuna kadar birimler bünyesinde yeni bölümlerin, anabilim /ana sanat dallarının %10‟unun açılması ve 

aktif olmayan mevcut bölümlerin faaliyete geçirilmesi 

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ -I

STRATEJĠK PLAN 2008-2012                                        

Misyon: Atatürkçü düĢünce ıĢığında, 

Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve 

demokratik cumhuriyetimize ödünsüz bağlı, 

bunları çok iyi özümsemiĢ, çağdaĢ, üretken 

nesiller yetiĢtirmenin yanı sıra demokratik, 

katılımcı, özgür ve evrensel bir üniversite 

olarak, yöremiz, bölgemiz, ülkemiz ve 

dünyamız için bilime ve eğitime katkıda 

bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu 

için bilgi üretecek, çağdaĢ eğitim ortamları 

yaratacak ve hepsinden daha önemlisi; 

üretilen bilgi ve teknolojiyi toplumun 

menfaatine sunan, araĢtıran, sorgulayan ve 

kendisiyle barıĢık, genç, dinamik, çalıĢkan, 

çağdaĢ ve ülkesini her Ģeyin üzerinde tutan 

gençler yetiĢtirmektir.                                                   

Vizyon: Eğitim-öğretim, araĢtırma-

geliĢtirme ile bilimsel yayın ve uygulamada 

dünya standartlarına ulaĢmak, ülkemizin ve 

yöremizin bilim, teknoloji, kültür hayatına 

katkıda bulunarak; üniversite-sanayi-toplum 

iĢbirliğini gerçekleĢtirmek ve çağdaĢ bir 

üniversite olmaktır. 

Eğitim-Öğretimi Çağdaş Normlara Uygun Bir Şekilde Geliştirmek (Eğitimde 

Yenilikçilik ve Yaratıcılık) 

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                             

Misyon:  Kültürel ve evrensel değerlere 

bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiye 

ve hukukun üstünlüğüne inanan; bilim, 

teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve 

uluslararası seviyede katkı yapabilecek; 

giriĢimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, 

sosyal, geliĢime açık ve etik değerlere sahip 

vatansever bireyler yetiĢtirerek, bölgesel, 

ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaĢam 

kalitesinin yükselmesi için çalıĢmaktır. 

Ayrıca, bir bölge üniversitesi olarak, yerel 

unsurları ulusal ve evrensel değerlerlerle 

buluĢturmak ve özellikle de, Orta Asya ve 

Kafkasya Cumhuriyetleri ile Türkiye 

Cumhuriyeti arasında bilgi, enerji, insan 

kaynağı gibi konularda etkileĢimi ve 

dolaĢımı üstlenecek bir köprü olmaktır.                                                      

Vizyon: Türkiye‟de ve dünyada eğitim-

öğretim, araĢtırma-uygulama kalitesi ile 

önde gelen üniversiteler arasında yer alan, 

kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, mensubu 

olmaktan övünç duyulan, üniversite, sanayi 

ve toplum düzeyinde bölgesel iĢbirliğini 

geliĢtirme konusunda öncü olan, ulusal ve 

uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile 

örgütsel bağları geliĢmiĢ, ilimiz ve bölgemiz 

baĢta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını 

çözmeye yönelik olarak, eğitim, araĢtırma, 

turizm ve hizmet üretiminde aktif rol alan, 

bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanındaki 

çalıĢmalarıyla ülkemizin geliĢimine katkıda 

bulunan bir dünya üniversitesi olmak.

ÇalıĢanların yönetime katılımının sağlanması

Üniversitemiz gelirlerinin arttırılması, çeĢitlendirilmesi ve kaynak kullanım 

etkinliğinin sağlanması
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2011 yılı sonuna kadar eğitim müfredat programı geliĢtirme çalıĢmalarının sürdürülmesi

2012 yılı sonuna kadar yenilikçi eğitim-öğretim stratejilerinin kullanılması 

2012 yılı sonuna kadar öğrenciler için çağdaĢ ve etkili eğitim ortamının (sınıf, laboratuvar vb.) oluĢturulması

Öğretim elemanı baĢına düĢen lisans öğrenci sayısının 2012 yılı sonuna kadar azaltılması 

2008 yılından itibaren tüm akademik birimlerde, öngörülen eğitim, araĢtırma ve diğer faaliyetler doğrultusunda 

beĢ yıllık akademik insan kaynağı planlarının yapılması

2012 yılı sonuna kadar bilgisayar laboratuvarının verimli kullanımının sağlanması 

2008 yılından baĢlayarak ISO 9000 kalite güvence sistemi belgesinin alınması 

2008 yılından baĢlamak üzere öğretim elemanı kalitesinin yükseltilmesi 

2008 yılından baĢlamak üzere Öğrenci kalitesinin yükseltilmesi 

2010 yılının sonuna kadar merkez kütüphanede eğitim kalitesini artırıcı bilimsel ve teknolojik altyapının 

geliĢtirilmesi 

Kütüphane olanaklarından yararlananların sayısında 2009 yılı sonuna kadar % 50‟lik artıĢ olması için gerekli 

çalıĢmaların yapılması 

2008 yılından itibaren ihtisas kütüphanelerinin eğitim kalitesini artırıcı bilimsel ve teknolojik altyapılarının 

geliĢtirilmesi 

2011 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitimin geliĢtirilmesi 

2008 yılından itibaren Lisansüstü eğitimde yüksek akademik seviyeye ulaĢarak üniversitenin kurumsal yapısı ve 

akademik ortama katkıda bulunulması 

2008 yılından baĢlamak üzere staj eğitimlerinin verimli olmasının sağlanması 

2011 yılının sonuna kadar birimlere ait mevcut web sayfalarının eksikliklerinin giderilerek güncel tutulmasının 

sağlanması 

Web sitesi bulunmayan her Anabilim/Anasanat Dalı, AraĢtırma-Uygulama Merkezleri ve Hastanelere ait web 

sitesinin (Türkçe ve Ġngilizce olarak) iki yıl içerisinde oluĢturulması 

2011 yılının sonuna kadar öğretim elemanları tarafından gerçekleĢtirilen her türlü eğitim-öğretim faaliyetleri ve 

sunulan hizmetlerin biliĢim teknolojileri aracılığı (uzaktan öğretim) ile gerçekleĢtirilmesinin sağlanması 

2012 yılının sonuna kadar öğrencilere sunulan hizmetlerin zamanında ve etkin bir biçimde bilgi ve iletiĢim 

teknolojileri aracılığı ile verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması 

Güçlü internet alt yapısının 2010 yılının sonuna kadar oluĢturulması (Ġnternet altyapısının yenilenmesi) 

E- Fakülte / Enstitü / Yüksekokul ve MYO olabilme yolunda gerekli bilgilerin 2011 yılının sonuna kadar 

sağlanması 

2010 yılının sonuna kadar Öğrencilere internet üzerinden verilen hizmetlere yenilerinin eklenmesi 

2012 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası alanda yayınlanan makale sayısının %25 artırılmasının 

özendirilmesi 

2012 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılımın teĢvik edilmesi 

2012 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması 

2009 yılı sonuna kadar baĢarılı tezlerin enstitü yayını olarak basılmasının sağlanması 

2010 yılının sonuna kadar üniversite araĢtırma projeleri ve üniversite dıĢı kuruluĢların desteklediği lisansüstü 

çalıĢmaların sayısının % 20 artırılması 

Kütüphane olanaklarının 2008 yılından baĢlayarak geliĢtirilmesi 

uluslararası, ulusal ve bölgesel konularda araĢtırmaların özendirilmesi ve sonuçlarının 2010 yılının sonuna kadar 

kamuoyuna aktarılması 

2009 yılının sonuna kadar üniversitenin bölgesel, ulusal düzeydeki olanaklarından yararlanarak sivil toplum 

örgütleri basın – yayın vb. gruplarla iletiĢimin sağlanması 

Bölgesel tanınma için yerel yönetimlerle ve özel sektör iĢletmeleriyle iĢbirliği yaparak araĢtırma ve eğitim 

faaliyetlerinin 2008 yılından baĢlayarak düzenlenmesi 

STRATEJĠK PLAN 2008-2012                                        

Misyon: Atatürkçü düĢünce ıĢığında, 

Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve 

demokratik cumhuriyetimize ödünsüz bağlı, 

bunları çok iyi özümsemiĢ, çağdaĢ, üretken 

nesiller yetiĢtirmenin yanı sıra demokratik, 

katılımcı, özgür ve evrensel bir üniversite 

olarak, yöremiz, bölgemiz, ülkemiz ve 

dünyamız için bilime ve eğitime katkıda 

bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu 

için bilgi üretecek, çağdaĢ eğitim ortamları 

yaratacak ve hepsinden daha önemlisi; 

üretilen bilgi ve teknolojiyi toplumun 

menfaatine sunan, araĢtıran, sorgulayan ve 

kendisiyle barıĢık, genç, dinamik, çalıĢkan, 

çağdaĢ ve ülkesini her Ģeyin üzerinde tutan 

gençler yetiĢtirmektir.                                                   

Vizyon: Eğitim-öğretim, araĢtırma-

geliĢtirme ile bilimsel yayın ve uygulamada 

dünya standartlarına ulaĢmak, ülkemizin ve 

yöremizin bilim, teknoloji, kültür hayatına 

katkıda bulunarak; üniversite-sanayi-toplum 

iĢbirliğini gerçekleĢtirmek ve çağdaĢ bir 

üniversite olmaktır. 

Eğitim-Öğretimi Çağdaş Normlara Uygun Bir Şekilde Geliştirmek (Eğitimde 

Yenilikçilik ve Yaratıcılık) 

E-Üniversite Altyapısını Geliştirmek 

Bilimsel araştırma ve yayınları, nicelik ve nitelik açısından artıracak araştırma 

olanaklarını geliştirmek (Teknolojik altyapısı güçlü, araştırma geliştirmede ileri 

düzeyde olmak)

Araştırma ve eğitim yoluyla üniversitenin bölgesel, ulusal ve uluslararası tanınırlığını 

ve etkinliğini artırmak 
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2012 yılının sonuna kadar üniversitenin tanıtılması açısından bölüm düzeyinde bölgesel ve ulusal programların 

düzenlenmesi 

2008 yılının sonuna kadar web sayfasının dikkat çekiciliğinin artırılması 

2012 yılının sonuna kadar üniversite merkez laboratuarları, araĢtırma merkezleri ile araĢtırma ve uygulama 

hastanesinin bölgesel referans merkezleri olmalarının sağlanması 

Eğitim aracılığı ile toplum desteğinin, 2008 yılından itibaren kazanılması 

2012 yılının sonuna kadar ulusal ve uluslararası konferans, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantıların sayısının 

% 5 artırılması 

2012 yılının sonuna kadar uluslararası düzeyde tanınırlığın sağlanması 

2012 yılının sonuna kadar bölgesel iĢbirliği ve tanınırlığın artırılması 

2008 yılından baĢlayarak birimlerin potansiyel öğrencilere her yıl etkin Ģekilde tanıtımının sağlanması 

2008 yılından itibaren öğrenci memnuniyetinin artırılması yoluyla üniversite tanıtımının etkinleĢtirilmesi 

2008 yılından baĢlayarak mezunların iĢ bulmasını destekleyici çalıĢmalarda bulunularak tanıtım çalıĢmalarına 

destek verilmesi 

2009 yılından baĢlayarak yabancı dil eğitimini artırmak suretiyle tanıtım çalıĢmalarının desteklenmesi 

2011 yılı sonuna kadar araĢtırma bakımından birimlerin ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve etkinliğinin üst sıralara 

çıkarılması 

2011 yılı sonuna kadar özellikle uluslararası programlar ile ikili anlaĢmaları artırarak bu programlar çerçevesinde 

öğrenci ve öğretim elemanı değiĢiminin geliĢtirilmesi 

AB programlarından daha fazla yararlanmak amacıyla proje ve etkinlik sayısının 2012 yılı sonuna kadar 

artırılması 

2008 yılından itibaren öğrencilerin/öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dıĢı hareketliliğinin artırılması 

2010 yılının sonuna kadar kamu kuruluĢları, diğer üniversitelerin ilgili Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO ve 

özel sektör kuruluĢları gibi ana paydaĢlarla daha etkin iletiĢimin sağlanması 

2010 yılının sonuna kadar birimlerin eğitim ve araĢtırma alanına paralel eğitim veren ve araĢtırma yapan 

uluslararası eğitim kurumları ile iletiĢim kurulması

2008 yılında baĢlayarak üniversitemiz meslek yüksekokullarının heryıl bir araya gelerek iletiĢim ve bilgi 

alıĢveriĢinin sağlanması 

2008 yılından itibaren paydaĢlarla eğitim, sağlık, hizmet, tarım ve sanayi alanında olumlu iliĢkilerin kurulması, 

sürdürülmesi ve geliĢtirilmesi 

Temelinde baĢarı, rekabet üstünlüğü sağlama, insana saygı ve güvenin olduğu kurum kültürü ve kurumsal 

öğrenmeyi destekleyici sürekli bir geliĢme ve değiĢim anlayıĢının 2009 yılı sonuna kadar oluĢturulması 

2008 yılından baĢlayarak Kurum bilincinin geliĢtirilmesi 

2008 yılından itibaren üniversitedeki öğrencilerin kurum kültürünü benimsemelerini sağlayarak güçlü bir kültür 

oluĢturulması 

2012 yılı sonuna kadar baĢarının daha fazla teĢvik edilmesi ve desteklenmesi 

2008 yılından baĢlayarak öğrencilerinin KSÜ‟de eğitim almaktan onur duymalarının sağlanması 

2009 yılından itibaren mezunlar ile iletiĢimin geliĢtirilmesi ve öğrenci performanslarının artırılması 

2011 yılı sonuna kadar akademik ve Ġdari personelin görev yaptıkları birimlerine ve dolayısıyla üniversiteye 

bağlılık duygusunun sağlanması ve pekiĢtirilmesi 

2008 yılından itibaren Cumhuriyetin kazanımlarının her zaman hafızalarda canlı tutulmasını sağlamaya yönelik 

etkinliklerin düzenlenmesi 

 Özlük haklarının düzenlenmesi 

2012 yılı sonuna kadar personel memnuniyetini artırmak için katılımcı yönetim modelinin geliĢtirilmesi 

2012 yılı sonuna kadar çalıĢanların çalıĢma ortamlarının düzeltilmesi 

Akademik personelin mesleki faaliyetlerine iliĢkin ihtiyaçlarının 2012 yılı sonuna kadar karĢılanması ve 

geliĢiminin desteklenmesi 

STRATEJĠK PLAN 2008-2012                                        

Misyon: Atatürkçü düĢünce ıĢığında, 

Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve 

demokratik cumhuriyetimize ödünsüz bağlı, 

bunları çok iyi özümsemiĢ, çağdaĢ, üretken 

nesiller yetiĢtirmenin yanı sıra demokratik, 

katılımcı, özgür ve evrensel bir üniversite 

olarak, yöremiz, bölgemiz, ülkemiz ve 

dünyamız için bilime ve eğitime katkıda 

bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu 

için bilgi üretecek, çağdaĢ eğitim ortamları 

yaratacak ve hepsinden daha önemlisi; 

üretilen bilgi ve teknolojiyi toplumun 

menfaatine sunan, araĢtıran, sorgulayan ve 

kendisiyle barıĢık, genç, dinamik, çalıĢkan, 

çağdaĢ ve ülkesini her Ģeyin üzerinde tutan 

gençler yetiĢtirmektir.                                                   

Vizyon: Eğitim-öğretim, araĢtırma-

geliĢtirme ile bilimsel yayın ve uygulamada 

dünya standartlarına ulaĢmak, ülkemizin ve 

yöremizin bilim, teknoloji, kültür hayatına 

katkıda bulunarak; üniversite-sanayi-toplum 

iĢbirliğini gerçekleĢtirmek ve çağdaĢ bir 

üniversite olmaktır. 

Araştırma ve eğitim yoluyla üniversitenin bölgesel, ulusal ve uluslararası tanınırlığını 

ve etkinliğini artırmak 

Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliği 

geliştirmek 

Kurumsal öğrenmeyi desteklemek ve kurum kültürü ve kimliğini geliĢtirmek

2010 yılının sonuna kadar çalışan memnuniyetini, iş tatminini artırmak ve çalışanın 

gelişimini sağlamak 
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2012 yılı sonuna kadar akademik ve idari personelin görev paylaĢımı ve görevlerin yerine getirilmesinde yetki ve 

sorumluklularının bilincinde olmalarının sağlanması 

2011 yılı sonuna kadar Ġlçelerde görev yapılmasının daha cazip hale getirilmesi

Öğrencilerin gelişimini desteklemek (Kişisel, akademik, kültürel, sosyal, sportif, destek hizmetleri, idari işler vb. 

konularda)

Öğrenci memnuniyetinin 2008 yılından baĢlayarak her yıl sürekli olarak artırılması 

2011 yılı sonuna kadar sınıf danıĢmanları aracılığıyla öğrencilere sunulan danıĢmanlık hizmetlerinin daha da 

etkinleĢtirilmesi 

2012 yılı sonuna kadar öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif Stratejilerin nicelik ve nitelik açısından 

geliĢtirilmesi 

2012 yılı sonuna kadar öğrencilere çevreleriyle sağlıklı bir iliĢki ve iletiĢim kurmalarını sağlayacak bir ortam 

sunulması 

2012 yılı sonuna kadar öğrencilerin akademik geliĢiminin desteklenmesi 

2011 yılı sonuna kadar öğrencilerin barınma ve ulaĢım sorunlarının giderilmesi açısından gerekli iĢlemlerin 

yapılması 

Mezunlar derneği aracılığıyla 2010 yılının sonuna kadar mezunlarla olan iletiĢimin artırılması 

2008 yılından baĢlamak üzere mezunların birlikteliğinin sağlanması 

 2008 yılından itibaren Merkez yerleĢke (AvĢar) dıĢında bulunan öğrencilerin merkez yerleĢke ile iletiĢiminin 

artırılması 

2012 yılı sonuna kadar üniversitenin topluma iyi tanıtılması ve halkla iç içe bir kurum olduğunun çeĢitli 

yaklaĢımlarla gösterilmesi 

2012 yılı sonuna kadar lise öğrencilerinin üniversite yerleĢkesini ve birimlerini gezip görerek tanımalarının 

sağlanması ve bunun için ilgili birimlerle program yapılması 

2011 yılı sonuna kadar basın-yayın yoluyla üniversite-toplum iliĢkisinin geliĢtirilmesi 

Üniversitenin sanayi ve kamu kuruluĢlarıyla iĢbirliğinin 2012 yılı sonuna kadar geliĢtirilmesi 

2011 yılı sonuna kadar Üniversite ve iĢ dünyası arasındaki iĢ birliği ve iletiĢimi artırmaya yönelik eğitim 

faaliyetlerinin yapılması 

2012 yılı sonuna kadar Eğitim ve öğretim faaliyetlerini sanayi ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlenmesi 

2009 yılı itibari ile toplumun öncelikli ve ivedilik taĢıyan sorunlarına yönelik faaliyet ve araĢtırmaların artırılması 

2012 yılı sonuna kadar Toplum-Üniversite iĢbirliği çerçevesinde halkın sporla ilgili bilgilendirilmesini sağlayıcı 

çalıĢmalar yapılması 

Eğitim kalitesini artırmak için eğitim metotlarının sürekli iyileĢtirilmesi

Yeni akademik birimlerin açılması

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ -II

STRATEJĠK PLAN 2013-2017                             

Misyon: Yüksek kalite düzeyini esas alarak 

yararlı buluĢlar gerçekleĢtirmek, üstün, etik 

ve bilimsel değerlerle donanımlı bireyler 

yetiĢtirmek, Üniversite-Sanayi-Kamu 

iĢbirliğini güçlendirmek ve böylece 

Ģehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz geleceğinde 

önemli bir rol üstlenmek ve bu etki alanını 

geniĢletmek; yurtdıĢı iliĢkilerini artırarak 

uluslar arası üniversite olmak.                                                     

Vizyon: Ġnsana hizmet yolunda, çağın 

ihtiyaçlarına cevap veren, eğitim, araĢtırma 

ve buluĢlarıyla güçlü ve saygın 

üniversitelerden biri olmak.

Eğitim ve öğretim süreçlerini ve altyapılarını iyileĢtirmek

STRATEJĠK PLAN 2008-2012                                        

Misyon: Atatürkçü düĢünce ıĢığında, 

Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve 

demokratik cumhuriyetimize ödünsüz bağlı, 

bunları çok iyi özümsemiĢ, çağdaĢ, üretken 

nesiller yetiĢtirmenin yanı sıra demokratik, 

katılımcı, özgür ve evrensel bir üniversite 

olarak, yöremiz, bölgemiz, ülkemiz ve 

dünyamız için bilime ve eğitime katkıda 

bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu 

için bilgi üretecek, çağdaĢ eğitim ortamları 

yaratacak ve hepsinden daha önemlisi; 

üretilen bilgi ve teknolojiyi toplumun 

menfaatine sunan, araĢtıran, sorgulayan ve 

kendisiyle barıĢık, genç, dinamik, çalıĢkan, 

çağdaĢ ve ülkesini her Ģeyin üzerinde tutan 

gençler yetiĢtirmektir.                                                   

Vizyon: Eğitim-öğretim, araĢtırma-

geliĢtirme ile bilimsel yayın ve uygulamada 

dünya standartlarına ulaĢmak, ülkemizin ve 

yöremizin bilim, teknoloji, kültür hayatına 

katkıda bulunarak; üniversite-sanayi-toplum 

iĢbirliğini gerçekleĢtirmek ve çağdaĢ bir 

üniversite olmaktır. 

2010 yılının sonuna kadar çalışan memnuniyetini, iş tatminini artırmak ve çalışanın 

gelişimini sağlamak 

Öğrencilerin gelişimini desteklemek (Kişisel, akademik, kültürel, sosyal, sportif, 

destek hizmetleri, idari işler vb. konularda)

Öğrenci ve mezunların üniversite ile bağlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmak 

 Toplumsal hizmetleri geliĢtirmeye yönelik; üniversite toplum iliĢkilerini güçlendirmek 

(Bölgesel kalkınmaya yönelik toplumsal gereksinimlere, sanayi istemlerine ve 

kamunun ihtiyaçlarına cevap verecek bilimsel ve sosyal etkinlikler, projeler ve 

araĢtırmalar yapmak, ihtiyaca yönelik yeni programlar açmak, sanayi, kamu ve sivil 

toplum örgütleri ile iyi iliĢkiler kurmak)
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Lisans ve lisansüstü düzeyde ulusal ve uluslar arası öğrenci hareketliliğinin(Erasmus, Socrates, Farabi gibi) her yıl 

en az %10 oranında artırılması

Öğretim Elemanı/Öğrenci oranının 1/15 olması için gerekli çalıĢmaların yapılması

Eğitim ve Öğretim için gerekli olan fiziksel altyapının iyileĢtirilmesi

Eğitim ve Öğretim için gerekli olan teknolojik altyapının iyileĢtirilmesi

Eğitim ve Öğretim için gerekli olan kütüphane altyapısının iyileĢtirilmesi

E-Üniversite altyapısının geliĢtirilmesi

Ulusal ve uluslar arası proje, patent, yayın sayısının sürekli artırılması ve niteliğinin ulusal ve uluslar arası 

ölçütlere göre geliĢtirilmesinin teĢvik edilmesi

Akademik personellerin bilimsel toplantılara katılımlarının teĢvik edilmesi ve desteklenmesi

Ulusal/Uluslar arası düzeyde bilimsel toplantılar(konferans, kongre, seminer vb etkinlikler) düzenlenmesi

Bilimsel faaliyetlerin artırılmasına yönelik akademik geliĢimin desteklenmesi

Lisansüstü çalıĢmalarından ve Bilimsel araĢtırma projelerinden ulusal ve uluslar arası yayın çıkarılmasının 

sağlanması ve teĢvik edilmesi 

Üniversitenin, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınırlığının artırılması

Kurumsal kültürün ve kimliğin güçlendirilmesi

Bölgesel, ulusal ve uluslar arası konularda düzenlenen aktiviteler aracılığı ile kurumsal imajın geliĢtirilmesi ve 

sonuçlarının kamuoyuna aktarılması

Üniversitenin toplumla kaynaĢması artırılarak, kurumsal kültürün benimsetilmesinin sağlanması

Akademik ve idari personel için personel alımı sisteminin günün Ģartlarına göre sürekli iyileĢtirilmesi

ĠĢ analizi ve tanımının yapılması

Akademik ve idari personel yönetim sistemlerinin düzenlenmesi ve geliĢtirilmesi

Akademik ve idari personel motivasyonunun artırılması

Akademik ve idari personelin çalıĢma Ģartlarının iyileĢtirilmesi

Personele verilen hizmet içi eğitimin ihtiyaç duyulan konuları kapsayacak Ģekilde artırılması

Kaynakların daha etkin, verimli kullanımının sağlanması ve adil dağılımının gerçekleĢtirilmesi

Alternatif maddi desteklerin araĢtırılması

Döner Sermaye gelirlerini arttırıcı yönde çalıĢmaların yapılması

Üniversitemizde sosyal ve kültürel tesislerin kurulup iĢletilmesi

TÜBĠTAK, SANTEZ, KB, KOSGEB, BAP, AB vb. proje sayılarının artırılması

Öğrenci geliĢiminin desteklenmesi

Sosyal, kültürel ve sportif alanların artırılması

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması

Öğrencilere verilen hizmetlerin kalitesinin iyileĢtirilmesi

Öğrenci motivasyonunu artırıcı faaliyetlerde bulunulması

Üniversite sınavında baĢarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesinin sağlanması

2017 yılı sonuna kadar üniversite paydaĢ etkileĢiminin artırılarak sürdürülmesi

Sanayi ve kamu kuruluĢlarıyla iĢbirliğinin artırılarak güçlü yönlerimizin çeĢitli faaliyetlerle aktarılması

Etkili iletiĢim kanalları yoluyla üniversitenin sosyo-kültürel hayatın içinde yer alması

Hasta ve hasta refakatçileri için rahat edecekleri sosyal mekanların artırılması

Mezunlar derneğinin etkin bir Ģekilde iĢletilmesi ve Mezun Öğrenciler Sisteminin kurulması

ÜSKĠM‟in geliĢtirilmesi ve sanayi, kamu kuruluĢları ve diğer üniversitelerle ile iĢbirliğinin artırılması ve 

tanınırlığının sağlanması

AraĢtırma Hastanesi‟nin, AvĢar yerleĢkesine taĢınması sebebiyle gereksinim duyulan yeni araĢtırma ve tedavi 

merkezlerinin faaliyete geçirilmesi

Öğretim Programlarına YerleĢecek Öğrencilerin Niteliklerinin Artırılması

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2011-2015                                             

Misyon: Üniversitemiz evrensel değerler 

ıĢığında, ülkemizin kalkınmasına yönelik 

olarak; insani değerlere saygılı, sosyal yönü 

geliĢmiĢ, değiĢen koĢullara uyum 

sağlayabilen, bilgiyi etkin ve yaygın 

kullanabilen, araĢtırmacı, giriĢimci, 

katılımcı ve yurtsever bireyler yetiĢtirmeyi 

amaçlayan “çağdaĢ eğitim yuvası” dır.                                                             

Vizyon: Bilim ve teknolojiden sanat ve 

spora kadar, geniĢ bir yelpazede araĢtırma, 

yayım, öğretim ve danıĢmanlık 

hizmetleriyle, ulusal ve uluslararası 

konularda rekabet edebilen, mühendislik 

alanında öne çıkan; sosyal, sanatsal ve 

kültürel değerleri yaĢatma ve geliĢtirme 

konusunda öncü olan, saygın, tercih edilen 

bir üniversite olmaktır.

Girdileri (Kaynak ve ĠliĢkiler), Etkin ve Ekonomik Ölçütlere Uygun Bir Üniversite 

Olmak 

STRATEJĠK PLAN 2013-2017                             

Misyon: Yüksek kalite düzeyini esas alarak 

yararlı buluĢlar gerçekleĢtirmek, üstün, etik 

ve bilimsel değerlerle donanımlı bireyler 

yetiĢtirmek, Üniversite-Sanayi-Kamu 

iĢbirliğini güçlendirmek ve böylece 

Ģehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz geleceğinde 

önemli bir rol üstlenmek ve bu etki alanını 

geniĢletmek; yurtdıĢı iliĢkilerini artırarak 

uluslar arası üniversite olmak.                                                     

Vizyon: Ġnsana hizmet yolunda, çağın 

ihtiyaçlarına cevap veren, eğitim, araĢtırma 

ve buluĢlarıyla güçlü ve saygın 

üniversitelerden biri olmak.

Eğitim ve öğretim süreçlerini ve altyapılarını iyileĢtirmek

Bilimsel faaliyetler geliĢtirmek, etkinlik ve verimliliği artırılmak

Kurumsal kültürü, kimliği, imajı geliĢtirmek ve tanınırlığı artırılmak

Ġnsan kaynakları yönetimini iyileĢtirmek

Kaynak geliĢtirme ve kaynak kullanım etkinliğini sağlamak

Öğrenci memnuniyetini artırmak

PaydaĢlarla iĢbirliğini güçlendirmek, etkili iletiĢim kurmak ve topluma sağlanan 

katkıyı artırmak
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Akademik Kadrolara Atanacak Adaylardan Beklenen Niteliklerin Artırılması

idari Personel Niteliklerinin Artırılması

Mali kaynakların yeterliliğinin artırılması

Bilgi teknolojilerinin ve kaynaklarının artırılması

Fiziksel olanaklarının yeterliliğinin artırılması

Temin hizmetlerinin yeterliliğinin artırılması

Sanayi ile iliĢkilerin yeterliliğinin artırılması

Kamu kurum ve kuruluĢları ile iliĢkilerin yeterliliğinin artırılması 

Mezunlar ile iliĢkilerin yeterliliğinin artırılması

ÇalıĢanlar ile iliĢkilerin yeterliliğinin artırılması

Öğrenci ile iliĢkilerin yeterliliğinin artırılması

Yükseköğrenim alanında ulusal iliĢkilerin yeterliliğinin artırılması

Yükseköğrenim alanında uluslararası iliĢkilerin yeterliliğinin artırılması

Öğrenci Sayılarının Kurum Kaynaklarıyla Orantılı ve Uyumlu Sayıda Tutulması

Öğretim Elemanı Sayılarının ve Yeterliliğinin Kurum Kaynaklarıyla Orantılı ve Uyumlu Olarak Artırması

Ġdari Personel Sayılarının ve Yeterliliğinin Kurum Kaynaklarıyla Orantılı ve Uyumlu Olarak Artırılması

ÇalıĢanların Kadın-Erkek Dağılımlarının Uygun Düzeyde Tutulması

Akademik Personelin Ortalama Unvan Düzeyinin Uygun Seviyeye Getirilmesi

Ġdari Personelin Eğitim Düzeyinin Artırılması

Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Program Sayılarının Artırılması

Üniversitemiz Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapı Yeterliliğinin Sağlanması

Programların Ulusal ve Çevre Ġhtiyaçlarına Uygunluğunun Artırılması

Programların Kapsam ve Niteliklerinin (Ders ÇeĢitliliği, Ders Yükleri ve Uyumluluğu) Yeterliliğinin Artırılması

Program Çıktılarının (Programın Kazandırması Beklenen Nitelikler) Yeterliliğinin Artırılması

Programların Diğer Programlarla ĠliĢkilerinin Yeterliliğinin Artırılması

Öğrencilere Sunulan Rehberlik/DanıĢmanlık Hizmetlerinin Yeterliliğinin Artırılması

Engelli Öğrencilere Sunulan Eğitim Hizmetleri Yeterliliğinin Artırılması

Yeni Öğrencileri Programlara Hazırlama Prosedür ve Uygulama Yeterliliğinin Artırılması

Öğrencilere Sunulan Eğitimin Etkinliğini Artıracak Eğitsel Destek Hizmetlerinin (Yabancı Dil, It Teknolojileri ve 

Bilgisayar Donanımı vb.) Yeterliliğinin Artırılması

Uluslararası Öğrenci DeğiĢim Programlarına Katılım Yeterliliğinin Artırılması

AraĢtırma ve GeliĢtirme ÇalıĢmalarının Çevresel ve Ulusal ihtiyaçlara Uygun Hale Getirilmesi

AraĢtırma ve GeliĢtirme Olanak ve Kaynakların Yeterliliğinin Artırılması

AraĢtırma ve GeliĢtirme ÇalıĢmalarının Yeterliliğinin Artırılması

AraĢtırma ve GeliĢtirme ÇalıĢmalarının Bütünlüğü ve Devamlılığının Sağlanması

AraĢtırma ve GeliĢtirme ÇalıĢmalarının Disiplinler Arası Yapılabilmesindeki Yeterliliğin Artırılması

Uluslararası AraĢtırma ve GeliĢtirme ÇalıĢmalarının Yeterliliğinin Artırılması

Uluslararası AraĢtırma ve GeliĢtirme ÇalıĢmalarına Akademik Personelin Katılım Yeterliliğinin Artırılması

AraĢtırma ve GeliĢtirme ÇalĢĢmalarının OluĢturulmasında ve Yürütülmesinde PaydaĢlarla kurulan Yapısal 

iliĢkilerin Yeterliliğinin Artırılması

Personel iĢleri ile ilgili Hizmetlerin Yeterliliğinin Artırılması

Ġdari (ihale, Temizlik, Güvenlik, Yemek vb.) iĢler ile ilgili Hizmetlerin Yeterliliğinin Artırılması

Bütçe ile ilgili Süreç ve Hizmetlerin Yeterliliğinin Artırılması

Öğrenci iĢleri ile ilgili Akademik Hizmetlerin Yeterliliğinin Artırılması

Kütüphane ve Dokümantasyon iĢleri ile ilgili Hizmetlerin Yeterliliğinin Artırılması

Yapı ve Çevre iĢleri ile ilgili Hizmetlerin Yeterliliğinin Artırılması

Öğrenci Bilim, Kültür ve Sanat Topluluklarının Yeterliliğinin Artırılması

Uluslararası Ofislerin Hizmetlerinin Yeterliliğinin Artırılması

STRATEJĠK PLAN 2011-2015                                             

Misyon: Üniversitemiz evrensel değerler 

ıĢığında, ülkemizin kalkınmasına yönelik 

olarak; insani değerlere saygılı, sosyal yönü 

geliĢmiĢ, değiĢen koĢullara uyum 

sağlayabilen, bilgiyi etkin ve yaygın 

kullanabilen, araĢtırmacı, giriĢimci, 

katılımcı ve yurtsever bireyler yetiĢtirmeyi 

amaçlayan “çağdaĢ eğitim yuvası” dır.                                                             

Vizyon: Bilim ve teknolojiden sanat ve 

spora kadar, geniĢ bir yelpazede araĢtırma, 

yayım, öğretim ve danıĢmanlık 

hizmetleriyle, ulusal ve uluslararası 

konularda rekabet edebilen, mühendislik 

alanında öne çıkan; sosyal, sanatsal ve 

kültürel değerleri yaĢatma ve geliĢtirme 

konusunda öncü olan, saygın, tercih edilen 

bir üniversite olmaktır.

Girdileri (Kaynak ve ĠliĢkiler), Etkin ve Ekonomik Ölçütlere Uygun Bir Üniversite 

Olmak 

Kurumsal Nitelikleri ve Özellikleri Bakımından Etkin, Verimli ve Ekonomik Bir 

Üniversite Olmak

Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Niteliğini GeliĢtirerek, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde 

Tercih Edilebilirliği Artan Bir Üniversite olmak

AraĢtırma ve GeliĢtirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Kalitesini Sürekli GeliĢtirerek, 

Evrensel Nitelikte Bilginin Üretildiği, Kullanıldığı, Yayıldığı ve PaylaĢıldığı Bir 

Üniversite Olmak

Ġdari ve Destek Süreçlerinin Etkin, Verimli ve Ekonomik Kullanıldığı Bir Üniversite 

Olmak
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Öğrenci Kariyer Planlama Hizmetlerinin Yeterliliğinin Artırılması

Staj Destek Hizmetlerinin Yeterliliğinin Artırılması

Öğrenci Konseylerine Sağlanan Hizmetlerin Yeterliliğinin Artırılması

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠME YÖNELĠK 

Öğrencilerin KTÜ‟ye giriĢ puan ortalaması 2 yıl içinde en az % 1 yükseltilecek

Sokrates- Erasmus değiĢim programına katılacak öğrenci sayısı ilk 2 yıl için % 20, bölüm sayısı ise en az bir 

artırılacak

Avrupa Üniversiteler Birliği denetimine bir yıl içinde baĢvurulacak

Plan süresince son teknoloji ile donatılmamıĢ laboratuar kalmayacak

Ġki yıl içinde stajların sınavı yapılacak

Her yıl ÖSS‟de ilk 2000‟e giren öğrencilere destek sağlanacak

Öğrenci kontenjanları her yıl komisyonlar tarafından saptanacak

Akredite birim sayısı her yıl artırılacak

Akademik birimlerin öğrenim çıktıları bir yıl içinde hazırlanacak

Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için her yıl geleneksel organizasyonlar yapılacak

Lisans düzeyinde baĢarı notunun artırılması için 2 yıl içinde baraj notu uygulamaya konacak

Öğrenci baĢına düĢen bilgisayar sayısı 4 yıl içerisinde iki katına çıkarılacak

Öğretim üyesi baĢına düĢen öğrenci sayısı lisans düzeyinde her yıl % 5 azaltılacak

Kütüphanenin hizmet sunma süresi iki yılda % 10 artırılacak

Öğrenci ve öğretim elemanlarının talep ettiği kitap ve makaleler her yıl basılı veya elektronik olarak karĢılanacak

Üniversite tarafından basılmıĢ kitap ve ders notlarından öğrencilere dağıtıma bir yıl içinde baĢlanacak

Avrupa ülkelerindeki Türk öğrencilerin Erasmus programı kapsamında KTÜ‟de öğrenim görmeleri çalıĢmaları bir 

yıl içinde baĢlatılacak

Lisans üstü öğrenci sayısı her yıl %5 artırılacak

Plan süresince doktora yaptıran program sayısı artırılacak

Her yıl en az bir anabilim dalında Lisansüstü programının açılması sağlanacak

AB üniversiteleriyle ortak lisansüstü programlar bir yıl içinde açılacak

Eğitim Bilimleri Enstitüsünün 2 yıl içinde kurulması sağlanacak

Fen Edebiyat Fakültesi iki yıl içinde Fen ve Edebiyat Fakülteleri olarak ayrılacak

Uzaktan eğitim merkezinin faaliyete geçmesine bir yıl içinde baĢlanacak

Türkçe Dil Merkezi plan dönemi içinde kurulacak

Alt yapısı tamamlanmıĢ alanlarda yeni akademik birimler kurulacak

Öğrenci memnuniyeti her yıl artırılacak

Kısmi zamanlı çalıĢan öğrencilerden yapılan kesintilerin azaltılması için ivedilikle çaba harcanacak 

Öğretim üye sayısı kriterlere uygun Ģekilde her yıl artırılacak

Ders veren öğretim elemanlarına “eğiticilerin eğitimi” semineri verilecek

Nitelikli yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı her yıl artırılacak

AraĢtırma görevlisi kadrolarının her yıl artırılması için ilgili makamlar düzeyinde çalıĢmalar yapılacak

Akademik personel memnuniyeti her yıl 5 puan artırılacak

Öğretim elemanlarının gelirlerinin artırılması için her yıl üst düzeyde çalıĢmalar sürdürülecek

Öğretim elemanlarının yurt dıĢına gönderilmesine devam edilecek

Doktora sonrası yurt dıĢı burslar için akademik kadro bilgilendirilecek

Öğretim elemanlarının bilimsel aktiviteleri ödüllendirilecek

Yurt dıĢındaki akademisyenlerin sabbatikal izinlerini KTÜ‟de geçirmeleri için bir yıl içinde giriĢimler baĢlatılacak

STRATEJĠK PLAN 2011-2015                                             

Misyon: Üniversitemiz evrensel değerler 

ıĢığında, ülkemizin kalkınmasına yönelik 

olarak; insani değerlere saygılı, sosyal yönü 

geliĢmiĢ, değiĢen koĢullara uyum 

sağlayabilen, bilgiyi etkin ve yaygın 

kullanabilen, araĢtırmacı, giriĢimci, 

katılımcı ve yurtsever bireyler yetiĢtirmeyi 

amaçlayan “çağdaĢ eğitim yuvası” dır.                                                             

Vizyon: Bilim ve teknolojiden sanat ve 

spora kadar, geniĢ bir yelpazede araĢtırma, 

yayım, öğretim ve danıĢmanlık 

hizmetleriyle, ulusal ve uluslararası 

konularda rekabet edebilen, mühendislik 

alanında öne çıkan; sosyal, sanatsal ve 

kültürel değerleri yaĢatma ve geliĢtirme 

konusunda öncü olan, saygın, tercih edilen 

bir üniversite olmaktır.

Ġdari ve Destek Süreçlerinin Etkin, Verimli ve Ekonomik Kullanıldığı Bir Üniversite 

Olmak

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                   

Misyon: Ülkenin kalkınmasını etkileyecek 

araĢtırmalar yapmak, topluma hizmeti 

sunarken ülke çıkarını kendi çıkarı önünde 

tutmak, toplumsal geliĢmenin sağlanması 

amacıyla düĢünme, algılama ve sorun çözme 

yeteneği geliĢmiĢ, Atatürk ilkelerini 

özümsemiĢ, iletiĢim ve etkileĢim becerisine 

sahip, kültür, sanat ve doğaya değer veren 

evrensel niteliklere sahip bireyler 

yetiĢtirmektir.                                              

Vizyon: Ulusal ve uluslar arası bilim ve 

teknoloji dünyası ile bütünleĢmiĢ, her 

ortamda aranır nitelikte eleman yetiĢtirmiĢ, 

özgün araĢtırmalar ve profesyonel hizmet 

anlayıĢı ile kabul görmüĢ bir kurum 

yaratmaktır.       

Eğitim- Öğretim Kalitesinin Artırılması

Akademik kadronun niteliğinin artırılması amacı
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MĠSYON-VĠZYON AMAÇLAR HEDEFLER

Öğretim elemanlarının ders materyal ve sunumları web sayfalarına aktarılacak

Akredite araĢtırma laboratuvarları kurulmaya devam edilecek

Üniversite düzeyinde öncelikli araĢtırma konuları belirlenecek

Fakültelerde etik kurullar iĢler duruma getirilecek, Üniversite etik kurulu oluĢturulacak

Inovasyona katkı yapan akademisyenlere her yıl ödül verilecek

AraĢtırma sonuçlarının ticarileĢtirilmesi ve ekonomiye kazandırılması ile teknokentte Ģirket kurulması 

desteklenecek

Plan süresinde Teknoloji Transfer Merkezi kurulacak

AraĢtırma sonuçlarının daha geniĢ kitlelere duyurulmasına bir yıl içinde baĢlanacak

Yüksek lisans öğrencilerinin ulusal hakemli dergilerde, doktora öğrencilerinin ise uluslararası endeksli dergilerde 

tez süresince en az bir yayın yapması istenecek

Merkezi kütüphanede bilgiye ulaĢım olanaklarının artırılması için her yıl çaba harcanacak

AB yedinci çerçeve programında, DPT, TÜBĠTAK, SANTEZ, COST, Milli Savunma Bakanlığı gibi projelerin 

üniversitemize kazandırılması için her yıl aktif çalıĢma yapılacak

Akademik birimlerin üretimlerinin sergileneceği ulusal ve uluslar arası toplantılar her yıl desteklenecek

Uygulama AraĢtırma Merkezlerinin alanlarına iliĢkin konularda kamuoyu bilgilendirmeleri yapılacak

Ġnsan kaynakları projeksiyonu bir yıl içinde hazırlanacak

Eğitim öğretime baĢlayamayan akademik birimlerde ihtiyaç duyulan akademik ve idari kadro 2 yıl içinde 

tamamlanacak

Laboratuvarların son teknoloji ile yenilenmesine bir yıl içinde baĢlanacak

Tüm dersliklerin bilgi teknolojileri ile donatılmaları plan süresince tamamlanacak

Uzaktan eğitim, seminer, konferans, workshop, sergi salonları modernize edilecek

Eğitim-öğretim, araĢtırma ve idari hizmet verilen binaların onarımları her yıl yapılacak

Plan süresince bilgisayar ağ yapısı bulunmayan veya yenilenmeyen akademik ve idari hizmet binası kalmayacak

Ġnternet kullanım kapasitesi bir yıl içinde en az 100 mbps‟e çıkarılacak

Acil servis binasının yapımına bir yıl içinde baĢlanacak

Çocuk Hastanesi 2 yıl içinde projelendirilecek

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri yeni binaları 2009 yılı içinde donatılarak hizmete açılacak

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Trabzon Meslek Yüksekokulu‟nun 2009 yılı içinde Akçaabat‟a taĢınması sağlanacak

Trabzon Sağlık Yüksek Okulu ve kurulmakta olan Sağlık Bilimleri Fakültesi‟nin Kanuni Kampüsündeki inĢaatına 

2009 yılında baĢlanacak

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ek binasının yapımına bir yıl içinde baĢlanacak

Kongre oteli(öğrenci yurdu), 2 yıl içinde hizmete girecek

Atatürk Kültür Merkezi ve Mahmut Goloğlu Oditoryumu plan dönemi içinde yenilenecek

EYOF kapsamında modern yurtlar ve yemekhane yapılması sağlanacak ve iĢletilmesi KTÜ bünyesine alınmaya 

çalıĢılacak

Olimpik Festivaline kadar spor alanları modernize edilecek

KTÜ Bilgi Sistemi ve güvenlik bilgi sistemi plan dönemi içinde kurulacak

E-üniversite kapsamında otomasyon projesinin yeni yazılımlarla desteklenmesine bir yıl içinde baĢlanacak

Kanuni ve Fatih kampüsleri plan dönemi içinde modernize edilecek

Fatih YerleĢkesinde bir yıl içinde öğrenci iĢleri hizmet bürosu kurulacak

Öğrencisi olmayan akademik birim binalarının projelendirilmeleri ve inĢaatlarına baĢlanması plan döneminde 

gerçekleĢtirilecek

Arsin Kampüsünün uzun vadeli geliĢme planı 2 yıl içinde hazırlanacak

Plan dönemi içinde Of Teknik Eğitim ve Hukuk fakülteleri inĢaatları tamamlanacak

Eczacılık Fakültesi inĢaatı devam edecek

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                   

Misyon: Ülkenin kalkınmasını etkileyecek 

araĢtırmalar yapmak, topluma hizmeti 

sunarken ülke çıkarını kendi çıkarı önünde 

tutmak, toplumsal geliĢmenin sağlanması 

amacıyla düĢünme, algılama ve sorun çözme 

yeteneği geliĢmiĢ, Atatürk ilkelerini 

özümsemiĢ, iletiĢim ve etkileĢim becerisine 

sahip, kültür, sanat ve doğaya değer veren 

evrensel niteliklere sahip bireyler 

yetiĢtirmektir.                                              

Vizyon: Ulusal ve uluslar arası bilim ve 

teknoloji dünyası ile bütünleĢmiĢ, her 

ortamda aranır nitelikte eleman yetiĢtirmiĢ, 

özgün araĢtırmalar ve profesyonel hizmet 

anlayıĢı ile kabul görmüĢ bir kurum 

yaratmaktır.       

Akademik kadronun niteliğinin artırılması amacı

BĠLĠMSEL ARAġTIRMALARA YÖNELĠK 

ALTYAPIYA YÖNELĠK 
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Tüm akademik ve idari birimlerde, engelliler için gerekli fiziki alt yapı düzenlemeleri plan döneminde 

tamamlanacak

Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapacak akademik birimlerin kurulması için hukuki altyapı çalıĢmaları bir yıl 

içinde baĢlatılacak

Döner sermaye iĢletme gelirleri plan dönemi boyunca yükseltilecek

Akademik kadrosu ve fiziki durumu yeterli birimlerde, plan dönemi boyunca II.öğretim ile ekonomik katkı 

sağlanacak

Öz gelirlerin her yıl artırılması sağlanacak

Ġki yıl içinde mezunlarla iletiĢim bürosu kurularak ekonomik katkı alınacak

Sosyal sorumluluk sahibi kiĢi, kurum ve kuruluĢların katkısı alınmaya devam edilecek

Sponsor arayıĢı her yıl sürdürülecek

Proje tutarlarından üniversiteye katkı aktarılması sağlanacak

Akademik ve idari personel memnuniyeti sürekli yükseltilecek

Toplumsal sorunların çözümüne yönelik proje ve toplantılara plan dönemi boyunca katkıda bulunulacak

Sürekli baĢarı ve performansı ödüllendirici giriĢimlerde bulunulacak

Sanayi ve sivil toplum kuruluĢları ile devamlı iĢbirliği geliĢtirilecek

Bir yıl içinde kurum içi ve kurum dıĢı bürokrasiyi azaltma yönünde çalıĢmalar yapılacak

Hizmet sektöründe kaliteyi sürekli artırıcı çalıĢmalar yapılacak

Yarıyıl sonlarında bilgi teknolojileri kursu düzenlenecek

KTÜ bilgi sistemi plan dönemi içinde kurulacak(KTÜ-BĠS)

KTÜ web sayfasında resmi ilan ve ihale duyurularının yapılmasına bir yıl içinde baĢlanacak

54 yıllık birikimin iki yıl içinde veri tabanında temsil edilmesi çalıĢmaları baĢlatılacak

Stratejik Planlama Bürosu bir yıl içinde kurulacak

EYOF sonrası barınma birimlerinin üniversiteye kalması için plan dönemi boyunca çalıĢmalar yapılacak

Kurumsal aidiyetin sağlanmasına yönelik her yıl çalıĢma yapılacak

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum programı her yıl bölümlerce organize edilecek

Öğrenci Evi‟nde sosyal ve kiĢisel etkinlikler düzenlenmeye devam edilecek

Öğrencilerin sosyalleĢmesi, ders dıĢı zamanlarını değerlendirmesi, iletiĢim ve etkileĢimde baĢarılı olmaları için 

kulüp kurmaları plan süresince desteklenecek

Akademik birimler arası ve üniversitelerarası sosyal, kültürel ve sportif öğrenci etkinlikleri sürekli düzenlenecek

Teknik geziler plan süresince artırılacak

Sosyal becerilerin geliĢtirilmesi için her yıl seminer çalıĢmaları yapılacak

Spor ve sanat dallarında her yıl kurslar açılacak

Fiziksel ve ruhsal geliĢmelere katkı yapacak organizasyonlar sürekli hale getirilecek

Her yıl Kariyer ve CV toplantıları düzenlenmesi gerçekleĢtirilecek

Yabancı uyruklu öğrenciler için her yıl kültürel etkinlik organizasyonu düzenlenecek

Personel dayanıĢması ve motivasyonu için organizasyonlar yapılacak

Personel ve öğrenci memnuniyetini belirlemek için sürekli anket çalıĢması yapılacak

KTÜ‟yü tanıtacak organizasyonlara sürekli katılınacak

Kanuni ve Fatih kampüslerinde çevre düzenleme çalıĢmaları sürdürülecek

Arsin Kampüsü için master planı hazırlanacak

Geleneksel organizasyonların yapılması ve sürdürülmesi teĢvik edilecek

Mezun bilgi sistemi 2 yıl içinde kurulacak

Mezunlara hayat boyu eğitim verilmesi için kurs, seminer gibi faaliyetler düzenlenecek

Her akademik birimde sektör danıĢma birimi bir yıl içinde kurulacak

Öğrenci Konseyi, Sendika, Mezun dernekleri ve vakıflar ile iĢbirliği projeleri her yıl geliĢtirilecek

Avrupa Gençlik Olimpiyatı için yardım gönüllüleri ekibi oluĢturulacak

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                   

Misyon: Ülkenin kalkınmasını etkileyecek 

araĢtırmalar yapmak, topluma hizmeti 

sunarken ülke çıkarını kendi çıkarı önünde 

tutmak, toplumsal geliĢmenin sağlanması 

amacıyla düĢünme, algılama ve sorun çözme 

yeteneği geliĢmiĢ, Atatürk ilkelerini 

özümsemiĢ, iletiĢim ve etkileĢim becerisine 

sahip, kültür, sanat ve doğaya değer veren 

evrensel niteliklere sahip bireyler 

yetiĢtirmektir.                                              

Vizyon: Ulusal ve uluslar arası bilim ve 

teknoloji dünyası ile bütünleĢmiĢ, her 

ortamda aranır nitelikte eleman yetiĢtirmiĢ, 

özgün araĢtırmalar ve profesyonel hizmet 

anlayıĢı ile kabul görmüĢ bir kurum 

yaratmaktır.       

ALTYAPIYA YÖNELĠK 

MALĠ KAYNAKLARA YÖNELĠK AMAÇLAR

KURUMSAL VE TOPLUMSAL ĠLĠġKĠLERE YÖNELĠK

SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTĠF VE ÇEVRESEL

PAYDAġLARLA ĠġBĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK 
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Her yıl paydaĢların özgün çözüm önerilerini içeren projelerin hayata geçirilmesi durumunda kendilerine destek 

verilecek

Mezunların kütüphaneden ve sosyal tesislerden yararlanmaları bir yıl içinde sağlanacak

Akademik birimlerin mezun dernekleri kurması teĢvik edilecek

Emekli bilgi sistemi 3 yıl içinde kurulacak

Liseler ve dershaneler ile KTÜ mezunu öğretmenlerle sürekli iĢbirliği içinde olunacak

2010 yılına kadar Yerel Kalkınma ÇalıĢmaları Merkezini kurma

Gündelik hayatla bütünleĢilmesi

GiriĢimcilikte bütünleĢen bir üniversite olma

Mimari sermayeye katkıda bulunan bir üniversite olmak Geleneksel kent dokusu ve mimari yapılanması bakımından üstünlükleri olan Kastamonu‟nun bu yapısına katkıda 

bulunacak bir üniversite yerleĢkesinin oluĢturulması

Disiplinler arası formülasyonda yenilikçi bir üniversite olmak
Disiplinler arası bir eğitim altyapısıyla öncülüğe yol açan özgün bilginin yaratılmasını ve yayılmasını sağlanması

Yereli aĢan bölgesel güç haline gelmeyi amaçlayan bir üniversite olmak Bölgede yakın kentlerle ve üniversitelerle iĢbirliğinin artırılması

Fakülte, derslik, laboratuar, atölye, sosyal tesis vb. yatırımlarının artırılmas

Akademik birimlerin derslik, eğitim araç-gereç ve eğitim teknolojisi ihtiyaçlarının giderilmesi

Öğretim programlarının ulusal ve uluslararası ihtiyaca yanıt verecek biçimde düzenlenmesi/güncellenmesi

Öğretim elemanı niteliğinin artırılması

Öğrenci niteliğinin artırılması

2014 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası proje sayısının artırılması

Ulusal ve uluslararası yayınların artırılması

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı sayısının artırılması

Akademik ve idari personelin çalıĢma ortamlarının iyileĢtirilmesi

idari ve teknik personelin iĢ doyumlarının yükseltilmesi, nicelik ve niteliklerinin artırılması

Kütüphane hizmetlerinin yeterliliğinin arttırılması

Dokümantasyon hizmetlerinin yeterliliğinin artırılması

Bilgi iĢlem ve haberleĢme hizmetlerinin iyileĢtirilmesi

Öğrenciye Yönelik Hizmet Etkinliklerinin ĠyileĢtirilmesi

Sağlık, DanıĢmanlık, Barınma, Burs ve UlaĢım hizmetlerinin artırılması

Topluma Yönelik Hizmetlerin iyileĢtirilmesi

Tanıtım faaliyetlerinin baĢlatılması ve geliĢtirilmesi

Mezunlarla iliĢkilerin geliĢtirilmesi

Hizmetlerin yerine getirilmesi için mali kaynakları güçlendirmek Bütçe kaynaklarını Döner Sermaye geliriyle artırmak

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜREÇLERĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ

Ders program ve içerikleri geliĢtirilerek Avrupa Birliği ülkelerindeki asgari yeterlilikleri sağlayacak Ģekilde 

düzenlenecektir

2009 yılından itibaren geliĢtirilen ve güncellenen ders programlarından baĢlamak üzere ders kitabı, ders notu 

yazımı ve bazılarının basımı gerçekleĢtirilecektir

Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine imkân sağlanacaktır

2013 yılı sonuna kadar birimler bünyesinde yeni bölümlerin, anabilim/ana sanat dallarının açılması sağlanacaktır. 

Fiziki altyapısı tam olan Ġktisadi ve Ġdari Bilimler, Mühendislik fakülteleri ile yeni kurulan diğer fakülte ve 

yüksekokullarda bu açılımların yapılması hedeflenmektedir

KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2010-2014                               

Misyon: Kastamonu Üniversitesi; bilim, 

sanat alanlarında araĢtıran, sorgulayan, 

katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine 

sahip çıkan, ülke ve dünya gerçeklerine 

duyarlı, evrensel düĢünebilen bireyler 

yetiĢtirmeyi; bilim ve teknolojinin 

geliĢmesini sağlayarak insanlığa hizmet 

etmeyi, ülkenin ve bölgenin de mimari yapı 

ve turizm alanında kalkınmasına katkıda 

bulunmayı amaç edinmiĢtir.                                                                               

Vizyon: Ulusal ve uluslar arası bilim ve 

teknoloji dünyası ile örgütsel bağları 

geliĢmiĢ, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, 

mimari yapıda ve turizmde öncelikli ve 

dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eĢdeğer 

bir eğitim ve araĢtırma kurumu olmaktır. 

Yerel kilitlenmeleri kırmak için kararlı ve bağlılıkların yaratıcısı bir üniversite olmak 

ve yerelle bütünleĢen bir üniversite olarak algılanmak 

Eğitim-öğretim sürecini iyileĢtirmek 

AraĢtırma-GeliĢtirme sürecini iyileĢtirmek

idari ve Destek Sürecini iyileĢtirmek 

Hizmet Sürecini ĠyileĢtirmek

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                               

Misyon: Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye 

Cumhuriyetinin temel ilkelerine ve bilimin 

evrensel değerlerine uygun bir eğitim ve 

öğretim anlayıĢı ile; Bilgi ve teknolojinin 

geliĢmesini sağlayarak, ülkenin ve bölgenin 

kalkınmasına katkıda bulunmayı, ÇağdaĢ 

bir öğretim ve bilimsel kültürü oluĢturmayı, 

Bilim ,sanat ve spor alanlarında araĢtıran 

,sorgulayan,katılımcı, dinamik ve mesleki 

açıdan yetkin, ulusal ve evrensel değerlere 

bağlı insan gücünü yetiĢtirmeyi görev 

edinmiĢtir.                                                                                       

Vizyon: Bilimsel ortamda temel akademik 

standartları sağlayarak , bilim ve teknoloji 

üretmede rekabet gücüne sahip, Türkiye ve 

dünyada tercih edilen, Takım çalıĢmasını 

teĢvik eden, katılımcı ve paylaĢımcı bir 

yönetime sahip, Ġlimiz ve bölgemizde yerel 

kalkınmaya katkı sağlayan, ülkemizin 

sorunlarını çözmeye yönelik çalıĢmalar 

yapan, üniversite- sanayi- toplum iĢbirliğini 

sağlamada öncü, Her alanda Türk kültür ve 

sanatının özünü koruyarak çağdaĢ kalıcı ve 

özgün eserler ortaya koyan, Evrensel 

değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi 

ilkelerini benimsemiĢ, sürekli büyüyen ve 

geliĢen ; bir “AraĢtırma üniversitesi” 

olmaktır. 

Eğitim öğretim süreçlerini ve programlarını çağdaĢ normlara uygun hale getirmek. 

Ders içeriklerinin AKTS çalıĢmalarını tamamlamak. Bu çalıĢmalar 2007 yılında 

tamamlanmıĢ ancak öğrencilere ve uygulamalara yansıması henüz tam olarak 

gerçekleĢtirilememiĢtir. 2010 yılına kadar ders içeriklerinin bilgisayar ortamında 

herkesin ulaĢabileceği ve uygulanabilir Ģekilde öğretim elemanlarına yansıtılması 

amaçlanmaktadır

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                   

Misyon: Ülkenin kalkınmasını etkileyecek 

araĢtırmalar yapmak, topluma hizmeti 

sunarken ülke çıkarını kendi çıkarı önünde 

tutmak, toplumsal geliĢmenin sağlanması 

amacıyla düĢünme, algılama ve sorun çözme 

yeteneği geliĢmiĢ, Atatürk ilkelerini 

özümsemiĢ, iletiĢim ve etkileĢim becerisine 

sahip, kültür, sanat ve doğaya değer veren 

evrensel niteliklere sahip bireyler 

yetiĢtirmektir.                                              

Vizyon: Ulusal ve uluslar arası bilim ve 

teknoloji dünyası ile bütünleĢmiĢ, her 

ortamda aranır nitelikte eleman yetiĢtirmiĢ, 

özgün araĢtırmalar ve profesyonel hizmet 

anlayıĢı ile kabul görmüĢ bir kurum 

yaratmaktır.       

PAYDAġLARLA ĠġBĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK 
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2013 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitim programlarında öğretim üyelerinin sayıca artmasına bağlı olarak yeni 

yüksek lisans ve doktora programları açılacaktır

2009 yılından baĢlamak üzere staj eğitimlerinin daha verimli olması sağlanacaktır. 

Akreditasyon çalıĢmaları için ön çalıĢmalar yapılacak ve bazı birim ve alt birimlerinin akredite edilmesi 

gerçekleĢtirilecektir

Ölçme ve değerlendirmede değerlendirme sağlanacaktır

Öğrencilerin tutum, davranıĢ ve algılarına yönelik teknikler geliĢtirilecektir

Sürekli eğitim programlarının çeĢitliliği sağlanacak ve bazı sertifika programları uzaktan eğitimle 

gerçekleĢtirilecektir

Öğretim üyesi baĢına düĢen öğrenci sayısının geliĢmiĢ ülkeler değerlerine çekilmesi. Bu sayı bugün itibariyle 

üniversitemizde 50 civarında iken Avrupa birliği ülkelerinde bunun yarısı civarındadır

Eğitim öğretim ortamlarının çağdaĢ normlara uygun hale getirmek

2013 yılı sonuna kadar üniversitemiz yeni derslik ve laboratuar mekan ihtiyacı giderilecektir

2013 yılı sonuna kadar eğitim öğretim ortamlarının alt yapısı iyileĢtirilecek ve çağdaĢ eğitim teknolojileriyle 

donatılacaktır. Dersliklerin görsel cihazlarla donatılması ve eğitim öğretimin daha etkin yapılması sağlanacaktır

Engelli iç paydaĢların eğitim öğretim ortamlarında yaĢamını kolaylaĢtıracak düzenlemeler yapılacaktır

Mesleki eğitime yönelik kurumlarla iĢbirliği projeleri kapsamında eğitim ortamlarının donanımına katkı 

sağlanacaktır

ĠNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETĠM 

2013 yılı sonuna kadar idari birimlerin görev tanımları yapılacaktır. Bu görev tanımlarına uyumları 

değerlendirilecektir

2013 yılı sonuna kadar görev tanımlarına göre birimlerin ihtiyaç duyduğu idari personelin nitelik ve niceliği 

belirlenecektir

2013 yılı sonuna kadar birimlerin öğretim elemanı ihtiyacının asgari düzeyde belirlenmesi ve bu taleplerin birim 

yöneticilerinden gerekçeleriyle alınması sağlanacaktır

BeĢ yıllık plan sonunda birimlerin ihtiyacının en az %80 oranında giderilmesi. Akademik birimlerde bölüm 

bazında öğrenci iĢleri, mali iĢler ve iç hizmetler birimlerinin en az birer çalıĢanıyla hizmet vermesi 

hedeflenmektedir

Akademik ve idari personelin aidiyet duygusunu geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yürütülecektir

Öğrencilerin aidiyet duygusunu geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yürütülecektir

Ġdari ve teknik personele yönelik etkili hizmet içi eğitim düzenlenecektir

Akademik ve idari personelin kadronun iĢ ile ilgili moral ve motivasyonlarını yüksek tutacak çalıĢmalar 

yapılacaktır

Üniversitenin bir araĢtırma üniversitesi olma yolunda araĢtırma laboratuarlarını, disiplinler arası çalıĢmaları ve 

araĢtırma projelerini destekleyerek yurtiçi ve yurtdıĢı yayın sayısında artıĢ sağlanacak tedbirler alınacaktır

Lisansüstü öğretimde danıĢman ve öğrencinin ortak gerçekleĢtirdiği bilimsel yayınlar teĢvik edilecektir

Öğretim elemanları tarafından BAB, DPT, TÜBĠTAK ve AB fonlarının desteklediği bilimsel araĢtırma projelerini 

almayı destekleyici faaliyetlerde bulunulacaktır

YurtdıĢı kongre, sempozyum, çalıĢtay gibi etkinliklere destek verilecek ve teĢvik edilecektir

Bölümlerde öğrenci beklentileri ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına göre seçmeli ders sayısı artırılacaktır

YurtdıĢı dergilerde yayın yapan öğretim elemanları teĢvik edilecektir

Akademik ve idari personelin çalıĢma ofisleri çağdaĢ normlara getirilecektir

FĠZĠKĠ ALTYAPIYI ĠYĠLEġTĠRME 

Binaları olmayan fakülte ve diğer birimlerin yapımı için projeler üretmek ve projeleri tamamlanmıĢ olan Tıp, 

Veteriner ve Fen Edebiyat Fakültelerinin fiziki altyapı ihtiyaçlarını gidermek

Yeni yapılan fakülte binalarındaki amfilerin görsel cihazlarla donatılarak çok amaçlı kullanımı sağlanacaktır

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                               

Misyon: Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye 

Cumhuriyetinin temel ilkelerine ve bilimin 

evrensel değerlerine uygun bir eğitim ve 

öğretim anlayıĢı ile; Bilgi ve teknolojinin 

geliĢmesini sağlayarak, ülkenin ve bölgenin 

kalkınmasına katkıda bulunmayı, ÇağdaĢ 

bir öğretim ve bilimsel kültürü oluĢturmayı, 

Bilim ,sanat ve spor alanlarında araĢtıran 

,sorgulayan,katılımcı, dinamik ve mesleki 

açıdan yetkin, ulusal ve evrensel değerlere 

bağlı insan gücünü yetiĢtirmeyi görev 

edinmiĢtir.                                                                                       

Vizyon: Bilimsel ortamda temel akademik 

standartları sağlayarak , bilim ve teknoloji 

üretmede rekabet gücüne sahip, Türkiye ve 

dünyada tercih edilen, Takım çalıĢmasını 

teĢvik eden, katılımcı ve paylaĢımcı bir 

yönetime sahip, Ġlimiz ve bölgemizde yerel 

kalkınmaya katkı sağlayan, ülkemizin 

sorunlarını çözmeye yönelik çalıĢmalar 

yapan, üniversite- sanayi- toplum iĢbirliğini 

sağlamada öncü, Her alanda Türk kültür ve 

sanatının özünü koruyarak çağdaĢ kalıcı ve 

özgün eserler ortaya koyan, Evrensel 

değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi 

ilkelerini benimsemiĢ, sürekli büyüyen ve 

geliĢen ; bir “AraĢtırma üniversitesi” 

olmaktır. 

Eğitim öğretim süreçlerini ve programlarını çağdaĢ normlara uygun hale getirmek. 

Ders içeriklerinin AKTS çalıĢmalarını tamamlamak. Bu çalıĢmalar 2007 yılında 

tamamlanmıĢ ancak öğrencilere ve uygulamalara yansıması henüz tam olarak 

gerçekleĢtirilememiĢtir. 2010 yılına kadar ders içeriklerinin bilgisayar ortamında 

herkesin ulaĢabileceği ve uygulanabilir Ģekilde öğretim elemanlarına yansıtılması 

amaçlanmaktadır

Ġdari personel yeterliliği ve Öğretim elemanları kadro sayılarının 2013 yılı sonuna 

kadar eğitim, öğretim ve araĢtırma faaliyetlerinin bütün birimlerde aksamadan 

yürüyecek Ģekilde düzenlenmesi

Kurum mensubu iç paydaĢların kurum aidiyet duygusunun geliĢtirilmek

Ġnsan kaynaklarını nicelik ve nitelik yönünden uluslar arası standartlara ulaĢtırmak 

Fiziki altyapıyı iyileĢtirerek tam bir eğitim öğretim ortamını sağlamak. Fiziki alt yapıyı 

iyileĢtirirken Ģu an itibariyle de çok kötü olmayan bu yapının bir birlerine yakın 

birimlerce kullanımını desteklemek, ders programlarını bu çerçevede yapmak. Bir 

derslik için haftalık kullanım saatini 35 saat/hafta ve laboratuarın haftalık kullanım 

saatini 20 saat civarına çekmektir
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Alınacak laboratuar cihazlarının mümkün olduğunca Merkezi laboratuarda toplanması ve bütün araĢtırmacılara 

açık olması temin edilecektir

Eğitim, öğretim ve sosyal faaliyetlerinin daha iyi yapabilmesi için konferans salonu sayısı artırılacaktır

Eğitimin ve hizmetin kalitesini artırmak için bilgisayar kullanımına önem verilecektir

Yeni atölyelerle ve mevcut atölyelerin daha fonksiyonel hale getirilmesi ile meslek yüksek okulları ve teknik 

bölümlere ilave kaynak sağlanacaktır

Atölye, laboratuar donanımları yenilenecektir

Tüm akademik ve idari birimlerin web sayfaların etkin ve güncel kalmasına özen gösterilecektir

YerleĢkenin yeĢillendirme çalıĢmaları tamamlanacaktır. YerleĢke ana ve ara yollarının, gezi alanlarının 

yeĢillendirilmesi 2010 yılı itibariyle tamamlanmıĢ olacaktır

Kuraklık ve sulama sorunlarının yaĢandığı bölgemizde su tasarrufunu sağlayacak tedbirleri almak. Bu çerçevede 

salma sulama ve elle sulama yerine daha az su kullanılan ve etkin sulama tekniklerini kullanmak. Bu çerçevede 

yaklaĢık her yıl en az 30.000 ila 50.000 m2 arasında alanı bu Ģekilde sulamaya dönüĢtürmek

Merkez yerleĢkede içme suyu ve sulama suyu bağlantılarının ayrılması 2011 yılı sonunda tamamlanacaktır

YURTĠÇĠ VE YURTDIġI AKADEMĠK ĠLĠġKĠLER 

Etkinliklere diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının katılımlarını sağlayarak üniversiteler arası etkileĢim 

sağlanacaktır. Diğer Üniversite öğretim üyeleri veya ilgili bölümlerinin katılımıyla kongre, sempozyum ve paneller 

düzenlemek

Yurtiçi üniversitelerle sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunulacaktır. Öğrencilerin diğer üniversitelerdeki 

etkinliklere katılımını sağlamak ve diğer üniversite öğrencilerinin katılımıyla etkinlikler düzenlemek

Yurtiçi ve yurtdıĢı üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değiĢimi, staj çalıĢması ve karĢılıklı program 

geliĢtirme çalıĢmaları yapılacaktır

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili çalıĢmalar baĢlatmak ve bu öğrencilerin zaman içerisinde 

kontenjanlarının artımını gerçekleĢtirmek

Çevre üniversitelerle iĢbirliğini geliĢtirerek lisansüstü çalıĢmalarda öncü rol üstlenmek ve bazı anabilim dallarında 

öğrenci kabulünü baĢlatmak. Bu konuda istekli üniversitelerle iĢbirliği anlaĢmaları yapmak

BaĢta öğrenciler olmak üzere öğretim elemanlarının da katıldığı yurtiçi yurtdıĢı kurum ve kuruluĢlar ortaklığında 

araĢtırma projeleri yapmak. Bu tür proje çalıĢması yapacaklara teknik ve mali destekler sağlamak

BÖLGENĠN SOSYO-EKONOMĠK VE KÜLTÜREL GELĠġMESĠNE KATKI 

AraĢtırma projeleri kapsamında gerçekleĢtirilecek projelere katkı sağlanacaktır. TÜBĠTAK, Sanayi Bakanlığı, 

Meslek Odaları, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu gibi kurum ve kuruluĢlarla mevcut iĢbirliklerini geliĢtirmek, 

Yüksek Lisans ve Doktora çalıĢmalarının gerçek problemlere ve çevre kuruluĢlarının istekleri doğrultusunda 

yönlendirilmesi ve bu çalıĢmalara iĢbirliği yapılan kurum ve kuruluĢlardan destek sağlanması

Meslek odaları ile mesleki eğitim programları uygulanacaktır. Sürekli Eğitim AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 

veya ilgili birimler aracılığı ile eğitim programları düzenlenecek, kurum ve kuruluĢların talepleri doğrultusunda 

günün geliĢen mesleklerine yönelik öncü çalıĢmalar yapılacaktır

Aile planlaması, ana çocuk sağlığı ve halk sağlığı alanında halkın bilinçlendirilmesi için seminer, panel ve yerel 

kitle iletiĢim programları hazırlanacaktır

Engellilerin yaĢadıkları zorlukların topluma hissettirilmesi amacıyla programlar yapılacaktır

Bölgenin ihtiyaç duyduğu yeni bölümler ve merkezler açılacaktır. Bölgede tarım ve hayvancılığın ağırlıklı olduğu 

düĢünülerek Organik tarım ve hayvancılıkla ilgili programlar açılmıĢtır. Bu programların geliĢtirilerek uygulama 

alanlarının büyütülmesi ve en geç beĢ(5) yıl içerisinde bir uygulama çiftliği ve uygulama sahaları oluĢturulması 

hedeflenmiĢtir
Bölge insanının daha sağlıklı olabilmesi için zaman zaman sağlık taraması yapılacaktır. Bu taramaların genel 

taramalar dıĢında özel konulara yönelik çeĢitliliği zamanla artırılacaktır

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                               

Misyon: Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye 

Cumhuriyetinin temel ilkelerine ve bilimin 

evrensel değerlerine uygun bir eğitim ve 

öğretim anlayıĢı ile; Bilgi ve teknolojinin 

geliĢmesini sağlayarak, ülkenin ve bölgenin 

kalkınmasına katkıda bulunmayı, ÇağdaĢ 

bir öğretim ve bilimsel kültürü oluĢturmayı, 

Bilim ,sanat ve spor alanlarında araĢtıran 

,sorgulayan,katılımcı, dinamik ve mesleki 

açıdan yetkin, ulusal ve evrensel değerlere 

bağlı insan gücünü yetiĢtirmeyi görev 

edinmiĢtir.                                                                                       

Vizyon: Bilimsel ortamda temel akademik 

standartları sağlayarak , bilim ve teknoloji 

üretmede rekabet gücüne sahip, Türkiye ve 

dünyada tercih edilen, Takım çalıĢmasını 

teĢvik eden, katılımcı ve paylaĢımcı bir 

yönetime sahip, Ġlimiz ve bölgemizde yerel 

kalkınmaya katkı sağlayan, ülkemizin 

sorunlarını çözmeye yönelik çalıĢmalar 

yapan, üniversite- sanayi- toplum iĢbirliğini 

sağlamada öncü, Her alanda Türk kültür ve 

sanatının özünü koruyarak çağdaĢ kalıcı ve 

özgün eserler ortaya koyan, Evrensel 

değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi 

ilkelerini benimsemiĢ, sürekli büyüyen ve 

geliĢen ; bir “AraĢtırma üniversitesi” 

olmaktır. 

Fiziki altyapıyı iyileĢtirerek tam bir eğitim öğretim ortamını sağlamak. Fiziki alt yapıyı 

iyileĢtirirken Ģu an itibariyle de çok kötü olmayan bu yapının bir birlerine yakın 

birimlerce kullanımını desteklemek, ders programlarını bu çerçevede yapmak. Bir 

derslik için haftalık kullanım saatini 35 saat/hafta ve laboratuarın haftalık kullanım 

saatini 20 saat civarına çekmektir

Yurtiçi ve yurtdıĢı üniversiteler ve araĢtırma merkezleri ile iĢbirliği faaliyetlerini 

artırarak evrensel değerlere ulaĢmak

Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel geliĢmesine katkı sağlamak
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Bölge insanında çevre bilincini geliĢtirici faaliyetlerde bulunulacaktır

Bölge halkına yönelik kurs, seminer ve eğitim programları düzenlenecektir. Özellikle gençlere, mezunlara ve 

çalıĢanlara yeni teknolojik geliĢmeler konusunda yeni sertifika programları planlamak. Ģu anda devam etmekte 

olan sertifika programlarının çeĢitliliğini artırmak

TANITIM FAALĠYETĠ 

Üniversitemizde yapılan etkinlikler, bilimsel toplantılar kamuoyu ile paylaĢılacaktır. Bu paylaĢım yöneticiler 

dıĢına taĢırılarak zaman zaman ilgili grupların ve halkın daha fazla katılımıyla gerçekleĢtirilecektir

Akademik ve Ġdari birimlerin web sayfaları güncelleĢtirilecektir. Bu sayfaların daha zengin ve etkin kullanımı için 

çalıĢmalar yapılacaktır

Ortaöğretim öğrencilerine üniversitemizin tanıtımı amaçlı etkinlikler gerçekleĢtirilecektir

ÖĞRENCĠ VE MEZUNLARA YÖNELĠK KARĠYER ÇALIġMALARI

Öğrencilerin mezuniyet sonrası takip edilmesi, iĢ bulmalarında öncülük edilmesi, iĢ hayatındaki zorluklar 

konusunda bilgilendirilmesi ve iĢ baĢvurularında nasıl davranacakları konusunda rehberlik hizmetlerini yürütmek 

üzere Kariyer Merkezi kurulacaktır

Yeni öğrencilere uyum amaçlı tanıtım toplantıları yapılacaktır

Öğrenci ve mezunlara yönelik kariyer günleri toplantıları yapılacaktır

ĠĢ hayatına yönelik genç giriĢimci geliĢtirme projesine öğrencilerin katılması sağlanacaktır. Çevre kurum ve 

kuruluĢlara yapılacak günü birlik ziyaretlerle çalıĢma hayatı hakkında öğrencilerin ön bilgi edinmesi sağlanacaktır

Burs, eğitim yardımı, yemek yardımı ve öğrenci çalıĢma programlarından öğrencileri faydalanmaları sağlanacaktır. 

Bu tür duyuruların ilgili öğrencilere etkin duyurulması için çözümler üretilecektir. Örneğin öğrencilere bilgisayar 

aracılığı ile ileti gönderimini geliĢtirerek öğrencinin ilgili birimlere ve ilgili birimlerin öğrenciye ulaĢması 

kolaylaĢtırılacaktır

STRATEJĠK PLAN 2009-2013                                               

Misyon: Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye 

Cumhuriyetinin temel ilkelerine ve bilimin 

evrensel değerlerine uygun bir eğitim ve 

öğretim anlayıĢı ile; Bilgi ve teknolojinin 

geliĢmesini sağlayarak, ülkenin ve bölgenin 

kalkınmasına katkıda bulunmayı, ÇağdaĢ 

bir öğretim ve bilimsel kültürü oluĢturmayı, 

Bilim ,sanat ve spor alanlarında araĢtıran 

,sorgulayan,katılımcı, dinamik ve mesleki 

açıdan yetkin, ulusal ve evrensel değerlere 

bağlı insan gücünü yetiĢtirmeyi görev 

edinmiĢtir.                                                                                       

Vizyon: Bilimsel ortamda temel akademik 

standartları sağlayarak , bilim ve teknoloji 

üretmede rekabet gücüne sahip, Türkiye ve 

dünyada tercih edilen, Takım çalıĢmasını 

teĢvik eden, katılımcı ve paylaĢımcı bir 

yönetime sahip, Ġlimiz ve bölgemizde yerel 

kalkınmaya katkı sağlayan, ülkemizin 

sorunlarını çözmeye yönelik çalıĢmalar 

yapan, üniversite- sanayi- toplum iĢbirliğini 

sağlamada öncü, Her alanda Türk kültür ve 

sanatının özünü koruyarak çağdaĢ kalıcı ve 

özgün eserler ortaya koyan, Evrensel 

değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi 

ilkelerini benimsemiĢ, sürekli büyüyen ve 

geliĢen ; bir “AraĢtırma üniversitesi” 

olmaktır. 

Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel geliĢmesine katkı sağlamak

Üniversitenin tanıtım faaliyeti süreçlerini hızlandırıp bütün paydaĢlarına Kırıkkale 

Üniversitesi ile ilgili geliĢmeleri duyurmak

Öğrenci ve mezunların iĢ hayatına hazırlanmasında uygun programlar yapmak. ĠĢ 

dünyasındaki geliĢmeleri takip ederek bu geliĢmeleri müfredat programlarına küçük 

eklerle yansıtmak. Öğrencilere ve mezunlara ilave yeterlilikler kazandıracak sertifika 

programlarını teĢvik etmek
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