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İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil üniversitemizin gayesi, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu meslek 
sahiplerini ve ilim dünyasında söz sahibi olacak uzmanları yetiştirmektir. Bu da ancak yakın ve 
uzak hedeflerin şimdiden belirlenmesi ve bir plân dâhilinde hayata geçirilmesiyle mümkündür. 

Bu amaçla Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı, Türkiye Kalkınma Planları, Orta Vadeli 
Program, Orta Vadeli Mali Plan, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 
Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi’ne uygun olarak hazırlanmıştır. 

Üniversitemiz mensuplarının medeniyet misyonuyla ve bilimsel güven ortamıyla buluşturulmasında; 
yeterli ve güçlü alt yapı, saygın ve seçkin akademik kadro, özgür çalışma ortamı, üretken 
iletişim ve etkin işbirliği sağlanmasında; herkesin kendini değerli hissedeceği, mensubiyetinden 
onur duyacağı, akademik ideallerini, bilim ve araştırma hayallerini gerçekleştirme hedeflerine 
ulaşmasında 2020-2024 Stratejik Planımızın iyi bir rehber olması dileğiyle, planlama sürecinde 
gerekli katkı ve desteği sağlayan tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi 
sunarım.
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A. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

1. MİSYON

Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel değerleri katan özgün bir üniversite olmak.

2. VİZYON

Medeniyetimizi çağdaş dünyaya sunan, dünya barısına katkıda bulunan insani değerleri özümseyen, bi-
limsel kalitesi ile ön plana çıkmış, yenilikçi, girişimci ve toplumsal hizmet esasında bir dünya üniversitesi 
olmak.

3. TEMEL DEĞERLER
 • Uluslararası 
 • Girişimci
 • Yenilikçi
 • Araştırma Temelli
 • Toplum ve Medeniyet Odaklı olmak

4. AMAÇ VE HEDEFLER

Tablo 1. Stratejik Plan Hazırlık Zamanı

5. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Tablo 2. Temel Performans Göstergeleri 
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Amaç 1

Performans Göstergesi
Başlangıç

 Değeri
2019

2020 20222021 2023 2024

Amaç 2

Amaç 3

Amaç 4

Amaç 5

Amaç 6

Amaç 7

Bilimsel Araştırma, Danışmanlık ve Yayın Faaliyetlerini Güçlendirmek.

Yenilikçi ve girişimci üniversite anlayışını geliştirerek; kaynak üreten, verimli ve etkin bir finansal yapı kurmak.

Araştırma Üniversitesi Kimliğini Yerleştirmek.

Kültür, Sanat, Sağlık ve Çevreye Katkı Hizmetlerinin Geliştirilmesi.

Kurumsallaşmayı Güçlendirmek ve Sürdürebilirliğini Sağlamak.

Hedef

Hedef

Hedef

Hedef

Hedef

Hedef

Hedef

1.1

5.1

6.1

7.1

7.2

3.1
3.2

3.3

5.2

2.1

4.1

1.3
1.2

2.2

1.4

Eğitim - Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek/Güçlendirmek.

Toplum ve sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli eğitim programlarına sahip olmak

Yürütülmekte olan eğitim programlarının 2024 yılı sonuna kadar  öğrencilerin tercihlerinde devlet üniversiteleri 
içerisinde ilk 10 da yer almasını sağlamak.

PG1.1.4 Üniversite fakültelerinin bölümlerine en yüksek puan-
la yerleşen öğrencilerin başarı sıralaması ortalaması

PG1.2.1 Yüksek lisans program sayısı

PG1.2.2 Doktora program sayısı

PG1.3.1 Kapalı Eğitim Alanı (m²)

PG1.4.3 Ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılan 
öğrenci sayısı

PG2.1.1 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı

PG2.1.2 Yabancı uyruklu öğrenci sayısının toplam öğrenci sa-
yısına oranı

PG2.2.3 Açık ve uzaktan eğitim verilen program sayısı

PG3.1.3 Araştırma amaçlı mekân büyüklüğü (m²)’

PG3.1.4 Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine 
sağlanan destek miktarı

PG3.2.2 Öğretim üyesi başına bilimsel dergilerde yapılan yayın sayısı

PG3.3.2 Ar-Ge projesi sayısı

PG4.1.2 Üniversitenin Girişimci ve Yenilikçi Endeksindeki yeri

PG5.1.1. Öğretim elemanlarının aktif katılım sağladığı ulusal 
bilimsel etkinlik sayısı

PG5.1.2. Öğretim elemanlarının aktif katılım sağladığı uluslara-
rası bilimsel etkinlik sayısı

21.215 19.000 18.000 17.500 17.000 16.000

55 58 60 62 66 85

13 14 14 15 16 21

93.145 131.250 146.350 197.780 207.140 207.140

21 30 35 45 55 70

226 282 329 376 394 452

0,24 0,30 0,35 0,40 0,42 0,48

1 1 3 5 7 9

8.810 29.433 29.433 32.000 32.000 32.000

4.559 4.600 4.850 5.000 5.250 5.500

295 297 300 304 307 310

10 12 14 15 16 17

0 70 65 58 50 45

780 800 820 840 860 900

451 460 475 495 510 525

Öğretim elemanlarının katılım sağladığı araştırma faaliyeti ile bilimsel etkinlik sayısının yılda 2’ye çıkartılmasını sağlamak.

Kültür, Sanat, Sağlık ve Çevre Konularında Sosyal Sorumluluk Projelerinin sayısını her yıl %10 artırmak.

İnsan Kaynaklarını Sürekli Geliştirmek, Kurum Kültürünü Yerleştirmek ve Personelin Kuruma Bağlılığını artırmak 
amacıyla yılda en az 5 etkinliğin düzenlenmesi.
Öğrencilerin kariyer gelişimlerinin destekleyecek etkinliklerin ve rehberlik hizmetlerinin nitelik ve niceliğini artırmak.

Üniversitemizin Fiziki ve Teknolojik Araştırma Altyapısını 2024 yılı sonuna kadar % 50’ oranında tamamlamak.
SCI, SCIE, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayın sayısını öğretim elemanı başına 0,5 adet/yıl seviyesine çıkarmak.
Sanayi ve ticaret kuruluşları, yerel yönetimler, merkezi kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapı-
lan ortak araştırma projelerinin oranını %25’çıkarmak arttırmak.

Üniversite bünyesinde tüm fakültelerin her yıl en az iki tane uluslararası veya ulusal düzeyde bilimsel  sempoz-
yum, konferans, seminer, panel vb. etkinlik düzenlemesi.
Ulusal ve uluslararası paydaşlara dayalı araştırma işbirliği oranını en az %20’ye çıkarmak.

2024 yılı sonuna kadar lisans programlarına kayıtlı yabancı öğrenci sayısını en az iki katına çıkarmak.

2023 yılı itibariyle Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 50 de yer almak.

Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısının % 40 oranında geliştirmek.
Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci, akademik ve idari personel sayısını her yıl % 20 artırmak.

Lisansüstü programların sayısını 2024 yılı sonuna kadar 115’e çıkarmak.

Programların sunduğu öğrenme deneyimleri açısından öğrencilerin memnuniyet oranını en az % 70’e çıkarmak.

5.3
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B. SRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ

1. PLANIN SAHİPLENİLMESİ

Üniversitemizin, tüm birimlerinin ve tüm çalışanlarımızın katkı ve görüşleri alınarak, başarılı bir 
stratejik plan hazırlama hedefimizin amacına ulaşması maksadıyla, yapmayı hedeflediğimiz pro-
jelerin ve hayata geçirmeyi planladığımız temel faaliyetlerin yol haritası niteliğinde olması hedef-

lenen üniversitemiz 2020 - 2024 Dönemi Stratejik Planı, Rektörümüz tarafından benimsenmiş olup, 
planın sahiplenildiği tüm personele duyurulmuştur.

2. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU

2019/01 sayılı Genelge ile stratejik plan çalışmalarını üst düzeyde yönlendirmek üzere Rektör Başkanlı-
ğında, Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Rektö-
rün görevlendirdiği diğer personelden müteşekkil Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur.

30.09.2019 tarihli ve 22673418-602.04-E.1780 sayılı yazı ile Stratejik planlama sürecinin hazırlık progra-
mına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ve Strateji Geliştirme Kurulunun 
uygun görüşüne ve rektör onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından sorumlu olan Stratejik Plan-
lama Ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulmasının, çalışmaların başarısı için kritik öneme sahip oldu-
ğundan dolayı harcama birimlerinden stratejik plan çalışmalarını yürütebilecek nitelikte ekip üyelerini 
belirlemeleri talep edilmiş olup, üniversitemiz harcama birimleri temsilcileri ile Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı koordinasyonu neticesinde Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur.

07.02.2019 tarihli ve 22673418-602.04-E.2311 sayılı yazı ile her harcama biriminde, stratejik planlama 
ekibine destek olmak üzere Alt Çalışma Grupları oluşturulmuştur.

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Rektör        Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK
Rektör Yardımcısı      Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL
Rektör Yardımcısı      Prof. Dr. Fatih SARIOĞLU
Genel Sekreter V.      Doç. Dr. Faruk BAL
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı     Prof. Dr. Hasan KÜÇÜKKOLBAŞI
Tıp Fakültesi Dekanı      Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR
Hukuk Fakültesi Dekan V.     Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Ü. Yalçın KALYONCUOĞLU
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan V.    Prof. Dr. Ahmet KAVAS
Edebiyat Fakültesi Dekanı     Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı    Prof. Dr. Ayşe OKANLI
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı    Prof. Dr. Selami AYDIN
Turizm Fakültesi Dekan V.     Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.   Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ
Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü    Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN
Dâhili Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi    Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi   Prof. Dr. Hamza ATEŞ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi   Prof. Dr. Tarkan OKTAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Nihat KABAOĞLU
Fizik Mühendisliği Öğretim Üyesi    Prof. Dr. Emine CAN
Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi    Dr. Öğr. Üyesi H. Hüseyin MUTLU
Strateji Geliştirme Daire Başkanı    Ali YÜKSEL

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Rektör        Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK
Genel Sekreter V.      Doç. Dr. Faruk BAL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi   Prof. Dr. Hamza ATEŞ
Dâhili Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi    Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi   Prof. Dr. Tarkan OKTAY
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Nihat KABAOĞLU
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi    Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi    Doç. Dr. Yıldız AKSOY
Tıp Fakültesi       Prof. Dr. Mustafa SAMASTI
Turizm Fakültesi      Doç. Dr. Ender DEMİR
Sağlık Bilimleri Fakültesi     Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN
Edebiyat Fakültesi      Doç. Dr. Zeynep Uğur GÜVEN 
Hukuk Fakültesi      Öğr. Gör. Ekrem SOLAK
Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi    Dr. Öğr. Üyesi H. Hüseyin MUTLU
Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü    Dr. Öğr. Üyesi Fatih YİĞİT
Siyasal Bilgiler Fakültesi     Dr. Öğr. Üyesi Mertcan TAŞCIOĞLU
Yabancı Diller Yüksekokulu     Öğr. Gör. Asiye BAŞTÜRK BEYDİLLİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi     Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çiğdem ÖZCAN
Diş Hekimliği Fakültesi      Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DÜZYOL
Strateji Geliştirme Daire Başkanı    Ali YÜKSEL
Bilgi İşlem Daire Başkanı     Salih BİLGİN
Personel Daire Başkan V.     Bahir ÇAYLI
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı     Ayşe YILDIZ ÖZKURT
Öğrenci İşleri Daire Başkanı     Serpil ÇINAR
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V.   Gülümser SUSOY
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V.    İsmail RAMAZANOĞLU
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı    Mehmet UĞURLU

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

Şef        Deniz DEMİR
Şef        Erdi ÖZDEN
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı    Kenan KAMİLÇELEBİ 
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Tablo 3. Stratejik Plan Hazırlık Zaman
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Faaliyetler FaaliyetlerSorumlular SorumlularTakvim TakvimSayı Sayı

Yeni stratejik plan hazırlama gerekliliğinin Rektöre iletilmesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 02.01.2019

20.01.2019

21.01.2019

30.01.2019

05.02.2019

08.02.2019
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Stratejik Plan Genelgesinin onaylanması

Stratejik planlama ekibinin onaylanması

Hazırlık programının onaylanması

Kurumsal tarihçe

Mevzuat analizi

Farklılaşma stratejisinin belirlenmesi için perspektif verilmesi

Farklılaşma stratejisine son şeklinin verilmesi ve onaylanması

Gerekirse alt çalışma grupları oluşturulması

Kurulması halinde alt çalışma gruplarına üye verir

Taslak amaçlar ile hedeflerin belirlenmesine katkı sunulması

Üst politika belgeleri analizi

Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi

Paydaş analizi

Kuruluş içi analiz

Akademik faaliyetler analizi

Yükseköğretim sektörü analizi

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

Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi

Hazırlık çalışmalarını başlatan Stratejik Plan Genelgesinin 
hazırlanması ve Rektörün onayına sunulması

Sorumlu olduğu hedeflere ilişkin taslak hedef kartlarının 
hazırlanması

Taslak amaçlar ile hedef kartlarının Strateji Geliştirme 
Kurulunun uygun görüşüne sunulması

Hazırlık programının internette duyurulması ve Cumhur-
başkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi

Değerlendirilmek üzere stratejik planın Cumhurbaşkanlı-
ğı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi

 Stratejik planın gözden geçirilerek onaylanması

Stratejik planlama ekibi için konusunda yetkin personelin 
görevlendirilmesi

Taslak amaçlar ile hedef kartlarını Strateji Geliştirme 
Kurulunun değerlendirmesine sunulmak üzere nihai hale 
getirilmesi

Stratejik planın internette duyurulması, TBMM Bütçe 
Komisyonuna, Sayıştay’a, Hazine ve Maliye Bakanlığına 
ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 
gönderilmesi

Hazırlık programının Strateji Geliştirme Kurulunun
onayına sunulması

Taslak amaçlar ile hedef kartlarını değerlendirerek nihai 
hale getirilmesi

Stratejik plana son şeklinin verilmesi

Hazırlık programının oluşturulması

Misyon ve vizyon bildirimlerinin oluşturulması için
perspektif verilmesi

Stratejik plan izleme ile stratejik plan değerlendirme 
raporlarını harcama birimlerinden alınması

İzleme ve değerlendirme sonuçlarını SGDB’ye
raporlanması

Stratejik plan izleme ile stratejik plan değerlendirme 
raporlarının konsolide edilmesi

Altı aylık dönemlerde izleme, yıllık dönemlerde ise
değerlendirme toplantılarının yapılması

Stratejik plan dönem sonunda Stratejik Plan Gerçekleşme 
Raporunun Hazırlanması

Raporların Rektöre sunulması
Misyon ve vizyon ile temel değerlere yönelik alternatif 
çalışmaları hazırlanması

Alternatif misyon ve vizyon ile temel değerler taslaklarının 
Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne sunulması

Rektörün perspektifi çerçevesinde gerekli çalışmaların 
yürütülmesi

Alternatif misyon ve vizyon ile temel değerler taslakların-
dan yararlanarak misyon, vizyon ve temel değerlere son 
şeklini verilmesi

Farklılaşma stratejisine temel teşkil etmek üzere akade-
mik faaliyetler analizi ve yükseköğretim sektörü analizini 
içeren durum analizi bulgularının Rektöre raporlanması

Taslak amaçlar ile hedefleri harcama birimleriyle işbirliği 
içerisinde ve farklılaşma stratejisi çerçevesinde belirlen-
mesi

Gerek görüldüğünde stratejik planlama ekibinden ayrın-
tılı çalışmalar yapmasının istenmesi

Gerekli durumlarda ayrıntılı çalışmaları yürütür ve
Strateji Geliştirme Kuruluna sunulması
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C. DURUM ANALİZİ

1. KURUMSAL TARİHÇE

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete’ de yayımla-
narak yürürlüğe giren 6005 sayılı Kanun’un Ek 127 nci maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na madde ilave edilmesiyle kurulmuştur.

2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda aynı kanunun 4 üncü maddesinde be-
lirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fa-
kültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bi-
limleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Sivil Havacılık 
Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden oluşmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde araştırma ve geliştirme projelerini yürütmek üzere Sosyal İşbirlikleri Bölgesi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOSYOPARK), Çocuk Eğitim ve Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
Medeniyet Araştırmaları Merkezi (İSMAM), Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi  (SEM), Uzak-
tan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi  (UZEM), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deneysel ve Klinik 
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikoloji Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim ve İleri Teknoloji Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (BİLTAM), Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnsan Hakları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi yer almaktadır.

2. 2014 - 2018 DÖNEMİ STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesi çer-
çevesinde, Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu rehber alınarak 2014-2018 dönemini kap-
sayan stratejik planını hazırlamıştır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi kurumsal olarak ilk stratejik planı olan “2014-2018 Stratejik Planı” 
nda 5 adet faaliyet alanında 19 adet stratejik amaç ve 98 adet stratejik hedef belirlenmiştir. 

Üniversitemiz 2014 - 2018 Stratejik Planı 06.05.2016 tarihi itibarıyla revize edilmiştir. Revize sonrası 
stratejik hedef 98’den 96’ya düşmüştür. Üniversitemizin ilk Stratejik Planı olması nedeniyle uyulamada 
birtakım sorunlar yaşanmıştır. 2014-2018 Stratejik Plan değerlendirilmiş ve ulaşılan aşağıdaki tespitler 
2020-2024 Stratejik Planının hazırlıklarında dikkate alınarak;

• Bir amaç altında hedef olarak belirlenen hususlara diğer faaliyetlerde stratejik amaç olarak yer verilmiştir.

• Ölçülmesi güç olan amaç ve hedeflerin olması stratejik planın izleme aşamasında güçlüklere sebebi-
yet vermiştir.

• Stratejik planda yer alan bazı amaç ve hedefler diğer amaç ve hedeflerle benzerlik taşıması.

• Birden fazla sorumlu birimin belirlenmesi sonucu gösterge gerçekleşme sonuçlarının elde edilmesin-
de aksamalar ve veriler arasında tutarsızlıkların olduğu görülmüştür.

• Mevcut planda amaç ve hedef sayısın fazla olması amaç ve hedeflerin birbirine yakın olması nedeniyle 
faaliyet ve göstergelerin birbirinin benzer olması izlemeyide zorlaştırmıştır.

• Detaylı bir stratejik plan hazırlama takvimi oluşturulmuş ve sorumlular belirlenmiştir.

• Mevzuat analizi yapılmıştır.

• Üst politika belgelerinin bir kısmına değinilmiş olmakla beraber kapsamlı, karşılaştırmalı ve analitik 
bir değerlendirme yapıldığı gözlemlenmektesir. Amaç, hedef ve stratejilerin üst politika belgeleri ile 
baglantısı kurulmamıştır.

• Temel değerler sayıca fazladır. Sadeleştirilme ihtiyacı bulunmaktadır.

• Farklılaşma stratejisi  bulunmamaktadır.



İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

21 22

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

21 22

3. MEVZUAT ANALİZİ

Tablo 4. Mevzuat Analizi 

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar

Merkez teşkilatlarında…, özel ya-
rışma sınavı sonucunda mesleğe 
yardımcı veya stajyer olarak alınıp 
belirli süreli yetiştirme dönemin-
den sonra özel bir yeterlik sınavı 
sonunda müfettiş, uzman, denet-
çi, kontrolör, aktüer ve stenograf 
unvanlı kadrolara atananlar ve 

bunların yardımcı ve stajyerleri ile 
iç denetçilerden ekli (III) sayılı cet-
velde yer alan unvanlı kadrolarda 

yer alanlardan, aylıklarını 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre almakta olanlara anılan cet-
vellerde kadro unvanlarına karşılık 

gelen gösterge rakamlarının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı 

sonucu bulunacak tutarlarda 
ücret ve tazminat verilir.

“Satın alınan dayanıklı taşınırlar, 
Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince 

taşınır işlem fişi düzenlenerek 
yükseköğretim kurumu envante-

rine alınır ve söz konusu taşınırlar, 
bunları kullanacak proje yürütü-
cüsüne ya da belirleyeceği kişiye 

zimmetlenir. Tüketime yönelik 
mal ve malzemeler ise doğrudan 
proje yürütücüsünün kullanımına 

tahsis edilir. 

“Strateji Geliştirme Başkan-
ları, Strateji Geliştirme Daire 

Başkanları ile Müdürler strateji 
geliştirme birimlerinin yöneticisi 

olup, birimlerinin görevlerinin 
yerinde ve zamanında yerine 
getirilmesinden üst yöneticiye 

karşı sorumludur.’’

“...Harcama talimatı : Kamu ihale 
mevzuatına tabi olmayan bir gi-

derin idare adına geçici veya kesin 
olarak ödenebilmesi için giderin 

konusunu, gerekçesini, yapılacak 
iş veya hizmetin süresini, hukuki 

dayanaklarını, tutarını, kullanılabi-
lir ödeneğini, tertibini, gerçekleş-
tirme usulü ile gerçekleştirmeyle 

görevli olanlara ilişkin bilgileri 
gösteren ve harcama yetkilisinin 

imzasını taşıyan belgeyi,”

“Bütçelerden harcama yapıla-
bilmesi, harcama yetkilisinin 
harcama talimatı vermesiyle 

mümkündür.”

657 sayılı kanunun ilgili hükümleri 
ve 666 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname Hükümleri

Bilimsel Araştırma Projeleri İçin 
Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel 
Hesaba Aktarılarak Kullanımı, 
Muhasebeleştirilmesi ile Özel 

Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve 
Usullerin 9. Maddesinin 2.fıkrası

Strateji Geliştirme Birimlerinin 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliği 30. madde.

Merkezi Yönetim Harcama 
Belgeleri Yönetmeliği 4.madde 

4.Fıkra

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu 32.madde 1. Fıkra

Söz konusu hükümler gereğince, 
strateji geliştirme/ mali hizmetler 
birimlerinin doğrudan üst yöneti-
ciye bağlı olarak teşkilatlanması / 

çalışması gerekmektedir.

5018 sayılı kanunda harcama 
yapılabilmesi harcama talimatı 
verilmesi şartına bağlanmıştır. 

Merkezi Yönetim Harcama Belge-
leri Yönetmeliğinde ise kamu ihale 
mevzuatına tabi olan giderlerde 
ise onay belgesi düzenleneceği 

belirtilmektedir.

5018 sayılı kanunda harcama 
yapılabilmesi harcama talimatı 
verilmesi şartına bağlanmıştır. 

Merkezi Yönetim Harcama Belge-
leri Yönetmeliğinde ise kamu ihale 
mevzuatına tabi olan giderlerde 
ise onay belgesi düzenleneceği 

belirtilmektedir.

Strateji Geliştirme Birimlerinin 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğine “strateji geliştirme 
birimleri doğrudan üst yöneticiye 

bağlı olarak çalışır” ibaresinin 
eklenmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin harcama talimatına 
ilişkin maddeleri 5018 sayılı 

kanunla uyumlu hale getirilebilir.

Yönetmeliğin harcama talimatına 
ilişkin maddeleri 5018 sayılı 

kanunla uyumlu hale getirilebilir.

Aynı kadrolarda, aynı işi yapan Ba-
kanlık ile Üniversite çalışanları (İç 
Denetçiler, Daire Başkanları, Genel 
Sekreter, Genel Sekreter Yardım-
cıları, Mali Hizmet Uzmanları) ara-
sındaki özlük hakları farklılığının 

çalışma barışına yansıması.

Esas ve Usuller’de yer alan hükme 
göre, BAP özel hesabından 

satın alınan tüketim malzemeleri 
envanter kayıtlarına girmeden 
doğrudan proje yürütücüsünün 

kullanıma verilmekte ve giderleş-
tirilmektedir. Bu nedenle, bilimsel 

araştırma projelerinin tüketime 
yönelik mal ve malzeme alımları 

150 no.lu hesapla ilişkilendirilme-
mektedir.

İç denetçi, Daire Başkanı, Genel 
Sekreter, Mali Hizmetler Uzman-
larının ve bunların yardımcıları 

özlük haklarının Bakanlık çalışanları 
ile eşitlenmesi ve merkez taşra 
ayrımının yeniden düzenlenerek 

özlük hakları eşitlenmesi gerektiği 
düşünülmektedir.

Sayıştay Başkanlığınca denetim 
bulgusu olarak belirtilen durum 

nedeniyle, iki mevzuat arasındaki 
uyumsuzluğun  Merkezi Yönetim  

Muhasebe Yönetmeliğine, bilimsel 
proje kapsamında alımı yapılan 

tüketim  malzemelerinin 150 no.lu 
hesaba kaydının yapılmayacağına  
ilişkin hükmün ilave  edilmesinin 
uygun olacağı değerlendirilmek-

tedir.

Kamu idareleri, bütçelerinde 
yer alan ödeneklerin üzerinde 

harcama yapamaz. Bütçeyle ve-
rilen ödenekler, tahsis edildikleri 
amaçlar doğrultusunda yılı içinde 
yaptırılan iş, satın alınan mal ve 
hizmetler ile diğer giderlerin kar-

şılanmasında kullanılır. Ancak, ait 
olduğu malî yılda ödenemeyen 

ve emanet hesabına alınamayan 
zamanaşımına uğramamış geçen 

yıllar borçları ile ilama bağlı 
borçlar, ilgili kamu idaresinin cari 

yıl bütçesinden ödenir.

“Özel gelirler karşılığında idarelere 
tahsis edilen özel ödenek miktar-
ları, ilgili idarelerin bütçelerinde 

gösterilir. Malî yıl içinde kullanıla-
bilecek özel ödenek miktarı, tahsil 
edilen özel gelir tutarını geçemez. 

Tahsil edilen özel gelirlerin 
ödenek tutarını aşması halinde, 

ödenek eklenemez. Özel gelirlere 
ilişkin olarak ilgili kanunlarında 

veya Cumhurbaşkanlığı kararna-
melerinde belirtilen fiyatlandırı-

labilir mal ve hizmetlerin tarifeleri 
ile uygulamaya yönelik usul ve 

esaslar,  Hazine ve Maliye Bakan-
lığının görüşü alınarak ilgili kamu 
idarelerince belirlenir. Özel gelir-

lerin ödenek kaydına, gelecek yıla 
devrine, iptaline ilişkin yetki ve 
işlemler merkezî yönetim bütçe 

kanununda gösterilir.”

“Mali hizmetler biriminin yapısı 
teşkilat kanunlarında gösteri-
lir. Mali hizmetler birimlerinin 

çalışma usul ve esasları; idarelerin 
teşkilat yapısı dikkate alınmak 
ve stratejik planlama, bütçe ve 
performans programı, muhase-

be-kesin hesap ve raporlama ile iç 
kontrol fonksiyonlarının ayrı alt bi-
rimler tarafından yürütülebilme-

sini sağlayacak şekilde Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nca hazırlanarak 
Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir.’’

“r) Mali kanunlarla ilgili diğer mev-
zuatın uygulanması konusunda 

üst yöneticiye ve harcama yetkili-
lerine gerekli bilgileri sağlamak ve 

danışmanlık yapmak.
u) Bakan ve/veya üst yönetici ta-
rafından verilecek diğer görevleri 

yapmak.’’

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu 20. madde (d) 

bendi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu 39. madde

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu 60. madde

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 
12. madde (d) bendi

Uygulamada Personel Giderleri, 
Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
Devlet Primi Giderleri, Beyiye 

Aidatları ve Mahkeme Harç Gider-
leri, Kıdem Tazminatı ve gecikme 

zammı gibi cezai müeyyidesi 
bulunan giderler ödenek üstü 

olarak ödenebilmektedir.

5018 sayılı kanunda özel gelire 
ilişkin hüküm bulunmasına 

rağmen öz gelire ait herhangi bir 
hüküm bulunmamaktadır.

Söz konusu hükümler gereğince, 
strateji geliştirme/mali hizmetler 
birimlerinin doğrudan üst yöneti-
ciye bağlı olarak teşkilatlanması/

çalışması gerekmektedir.

Söz konusu hükümler gereğince, 
strateji geliştirme/ mali hizmetler 
birimlerinin doğrudan üst yöneti-
ciye bağlı olarak teşkilatlanması/ 

çalışması gerekmektedir.

İlgili madde de ödenek üstü 
olarak yapılması sakıncalı olmayan 
harcamaların ayrıca belirtilmesinin 

uygun olacağı değerlendirilmek-
tedir.

Özel bütçeli idareler, düzenleyici ve 
denetleyici kurumlara tahsis edilen 
öz gelir miktarlarının B cetvelinde 

ve karşılıklarının A cetvelinde 
bulunduğuna dair hüküm yer ala-
bilir. Ayrıca tahsil edilen öz gelirin 
ödenek miktarını aşması halinde 
aştığı tutarı geçmeyecek şekilde 

gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı 
yapılacağı hükümde yer alabilir.

Strateji Geliştirme Birimlerinin 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğine “strateji geliştirme 
birimleri doğrudan üst yöneticiye 

bağlı olarak çalışır” ibaresinin 
eklenmesi gerekmektedir.

Strateji Geliştirme Birimlerinin 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğine “strateji geliştirme 
birimleri doğrudan üst yöneticiye 

bağlı olarak çalışır” ibaresinin 
eklenmesi gerekmektedir.
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1-) ”…Üst yöneticiler, bu sorum-
luluğun gereklerini harcama 

yetkilileri, mali hizmetler birimi 
ve iç denetçiler aracılığıyla yerine 

getirirler…”
2-) ”Teşkilât kanunlarında, Strateji 
Geliştirme Başkanlığı, Strateji Ge-
liştirme Daire Başkanlığı ve strateji 
geliştirme ve mali hizmetlere iliş-
kin hizmetlerin yerine getirildiği 
“Müdürlük Birimlerine” ilişkin 
düzenleme yapılıncaya kadar 

ikinci fıkrada belirtilen görevler ile 
kanunlarla verilen diğer görevleri 

de yürütmek üzere...”

1-) “…Bölüm Başkanı; bölümün 
aylıklı profesörleri, bulunmadığı 
takdirde doçentleri, doçent de 
bulunmadığı takdirde doktor 

öğretim üyeleri arasından fakül-
telerde dekanca, fakülteye bağlı 

yüksekokullarda müdürün önerisi 
üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı 
yüksekokullarda müdürün önerisi 
üzerine rektörce üç yıl için atanır. 
Süresi biten başkan tekrar atana-

bilir…”
2-) “Öğretim görevlileri, ilgili yöne-
tim kurullarının görüşleri alınarak 
fakültelerde dekanların, rektör-
lüğe bağlı bölümlerde bölüm 

başkanlarının önerileri üzerine ve 
rektörün onayı ile öğretim üyesi, 

öğretim üye yardımcısı ve öğretim 
görevlisi kadrolarına atanabilirler 

veya kadro şartı aranmaksızın ders 
saati ücreti veya sözleşmeli olarak 

istihdam edilebilirler…”
3-) Maaş ile karşılığı haftalık ders 
yükü, öğretim üyeleri için 10 saat, 
öğretim görevlileri ve okutmanlar 

için 12 saattir.
4-) Rektör, dekan, enstitü ve 

yüksekokul müdürleri için haftalık 
ders yükü zorunluluğu aranmaz, 
bunların yardımcıları ile bölüm 

başkanlarının haftalık ders yükü 
yukarıda belirtilen yükün yarısı 

kadardır.

“İç kontrol; idarenin amaçlarına, 
belirlenmiş politikalara ve mevzu-
ata uygun olarak faaliyetlerin etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini, varlık ve kaynak-
ların korunmasını, muhasebe 

kayıtlarının doğru ve tam olarak 
tutulmasını, malî bilgi ve yönetim 
bilgisinin zamanında ve güvenilir 

olarak üretilmesini sağlamak 
üzere idare tarafından oluşturulan 
organizasyon, yöntem ve süreçle 

iç denetimi kapsayan malî ve diğer 
kontroller bütünüdür…”

1-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim 
ve Kontrol Kanunu 11. madde.

2-) 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 15. madde

1-) 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu 21.maddesi

2-) 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu 31.maddesi

3-) Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders 
Ücreti Ödemelerinde Uyulacak 

Esaslar madde 1 (a)
4-) Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders 
Ücreti Ödemelerinde Uyulacak 

Esaslar madde 1 (c)

5018 sayılı Kanunun 55.Madde 
1. Fıkra

5018 ve 5436 sayılı Kanun’ların 
ilgili maddelerinde ifade uyum-

suzlukları bulunmaktadır.  5018’de 
mali hizmetler birimi ifadesi 

kullanılırken, 5436’da ise Strateji 
Geliştirme Birimi ifadesi kullanıl-
maktadır. Mali Hizmetler Birimi 

uygulamada karışıklık yaratmakta, 
farklı görev ve sorumluluk taşıyan 
İdari İdari Mali İşler Daire Başkan-

lıkları ile karıştırılmaktadır.

Öğretim görevlileri, öğretim üyesi 
kadrosuna atanabilmektedir. 
Bu durumda, bölüm başkanı 

olarak ve müdür yardımcısı olarak 
atanmasına bir engel olmama-

sına rağmen bölüm başkanı 
olduklarında ders yükleri yarıya 

düşmemektedir. Söz konusu 
maddeden öğretim görevlileri 

yararlanamamaktadır.

İç kontrol ile ilgili kanun, usul ve 
esaslar olduğu halde yönetmelik 

düzenlenmemiştir.

5436 sayılı Kanunun 15. maddesiy-
le uyumu sağlamak üzere madde-
de geçen, “Mali Hizmetler Birimi” 

ifadesinin “Strateji Geliştirme 
Birimi” olarak değiştirilmesi uygun 

olacağı değerlendirilmektedir.

Bölüm başkanlığı yapan öğretim 
görevlilerinin ders yükünün, Usul 

ve Esasların 1. maddesinin (c) ben-
dinde sayılan idari görevlilerin ders 
yükü gibi yarısı kadar uygulaması-
na yönelik değişiklik yapılmasının 
uygun olacağı değerlendirilmek-

tedir.

Kamu kurumlarında iç kontrol 
sisteminin kurulması, uygulanma-
sı ve takip edilebilirliği hakkında 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafın-
dan etkin bir politika izlenmelidir. 
Bu durumun sağlanması için İç 

Kontrol Değerlendirme Raporları-
nın bakanlık tarafından incelenip 

kurumlarla etkili bir iletişim 
kurularak raporların işlevselliği 

arttırılabilir.

“Cumhurbaşkanlığı merkezî yöne-
tim bütçe kanunu teklifini hazırlar 
ve bu amaçla ilgili kamu idareleri 
arasında koordinasyonu sağlar. 

Merkezî yönetim bütçesinin 
hazırlanma süreci, Cumhurbaşka-
nı tarafından en geç Eylül ayının 

ilk haftası sonuna kadar kalkınma 
planları, stratejik planlar ve genel 

ekonomik koşulların gerekleri 
doğrultusunda makro politika-
ları, ilkeleri, hedef ve gösterge 

niteliğindeki temel ekonomik bü-
yüklükleri de kapsayacak şekilde 
onaylanan orta vadeli programın 
Resmî Gazete’de yayımlanması 

ile başlar. Orta vadeli program ile 
uyumlu olmak üzere, gelecek üç 
yıla ilişkin toplam gelir ve gider 
tahminleri ile birlikte hedef açık 
ve borçlanma durumu ile kamu 
idarelerinin ödenek teklif tavan-
larını içeren ve Cumhurbaşkanı 

tarafından onaylanan orta vadeli 
malî plan, en geç Eylül  ayının 

onbeşine kadar Resmî Gazete’de 
yayımlanır. Bu doğrultuda, kamu 
idarelerinin bütçe tekliflerini ve 

yatırım programını hazırlama sü-
recini yönlendirmek üzere; Bütçe 

Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama 
Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve 
eki Yatırım Programı Hazırlama 

Rehberi Cumhurbaşkanlığı 
tarafından hazırlanarak en geç 

Eylül ayının onbeşine kadar Resmî 
Gazete’de yayımlanır. 

“…Gerçekleştirme görevlileri, 
harcama talimatı üzerine; işin 
yaptırılması, mal veya hizmetin 
alınması, teslim almaya ilişkin 

işlemlerin yapılması, belgelendi-
rilmesi ve ödeme için gerekli bel-
gelerin hazırlanması görevlerini 

yürütürler…”

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 
Kontrol Kanunu 16. madde.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 
Kontrol Kanunu 33.Madde 2. Fıkra

“Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe 
Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama 

Rehberi Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğınca, Yatırım Genelgesi ve Yatırım 
Programı Hazırlama Rehberi ise 
Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 
hazırlanarak en geç eylül ayının 

on beşine kadar Resmi Gazetede 
yayımlanır” hükmüne göre bütçe 

süreci işlemektedir.
Uygulamada ise temmuz ayında 
bütçeye ilişkin verileri Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nca üniversite-
lerden talep edilmektedir. Söz 

konusu veriler, bütçe hazırlama 
rehberi ve ödenek teklif tavanları 
açıklanmadan talep edildiğinden, 

sağlıklı bir teklif oluşturulama-
maktadır.

.

Kanundaki gerçekleştirme 
görevlileri tanımından, sürecin 
tamamında görev alan tüm gö-

revliler anlaşılmaktadır. Bu durum 
gerçekleştirme görevlisinin kim 
olduğu konusunda karmaşaya 
neden olmaktadır. Gerçekleştir-
me görevlisinin kanunda net bir 

tanımı yoktur.

Kanunun ilgili maddesinin uygu-
lamaya uygun hale getirilmesinin 
bütçe sürecinin işleyişini olumlu 
yönde etkileyeceği değerlendiril-

mektedir.“

Kanuna netlik kazandırması 
açısından gerçekleştirme görevlisi 

tanımının daha net bir şekilde 
yapılması sağlanarak karmaşa 

giderilebilir. Ayrıca işin yapılması 
sürecinde görev alan kişilerin de 
kanun metninde yapılan iş hak-

kında sorumlulukları belirtilebilir.
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4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Tablo 5. Üst Politika Belgelerinin Analizi 

Üst Politika Belgesi Üst Politika Belgesiİlgili Bölüm/Referans İlgili Bölüm/ReferansVerilen Görev/İhtiyaçlar Verilen Görev/İhtiyaçlar

11. Kalkınma Planı
11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı
11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

37 numaralı politika paragrafı
350.7 numaralı politika paragrafı

363 numaralı politika paragrafı

150 numaralı politika paragrafı

251.1 numaralı politika paragrafı

349 numaralı politika paragrafı

350.9 numaralı politika paragrafı

363.5 numaralı politika paragrafı

441 numaralı politika paragrafı

559.5 numaralı politika paragrafı

561 numaralı politika paragrafı

358 numaralı politika paragrafı

440 numaralı politika paragrafı

442 numaralı politika paragrafı
322 numaralı politika paragrafı

332.3 numaralı politika paragrafı

350 numaralı politika paragrafı

331.6 numaralı politika paragrafı

456 numaralı politika paragrafı

332 numaralı politika paragrafı

458 numaralı politika paragrafı

483 numaralı politika paragrafı

551 numaralı politika paragrafı

552.5 numaralı politika paragrafı

559 numaralı politika paragrafı

Üniversitelerin, üretilen bilginin değere dönüştürülmesi sürecinde aktif 
rol aldığı, sanayi ve kamuyla yakın işbirliği içerisinde olduğu girişimci 

üniversite modeline doğru bir geçiş yaşanmaktadır..

Yükseköğretim kurumları adına tescil edilmiş fikri hakların farklı statü-
deki TTO’lar aracılığıyla ticarileştirilmesi, elde edilen gelirin üniversiteye 

dönüşü ve buluş sahibine ödeme yapılabilmesi ve TTO’ların finansal 
sürdürülebilirliğinin sağlanması konularında mevzuatta iyileştirmeler 

yapılacaktır.

İlaç ve tıbbi cihaz sanayiinde TÜSEB yetkinlikleri artırılarak Ar-Ge, üre-
tim ve eğitim faaliyetleri yanında Start-Up’ları fonlayacak, simülasyon 
merkezleri oluşturacak, gerektiğinde şirket yapısıyla diğer şirketlerle 

ortaklıklara girecek, sağlık vadisi ve sağlık teknolojileri geliştirme bölge-
si oluşturmada liderlik yapacak ve ihracat odaklı daha yüksek katma 

değerli ürünler geliştirilmesini sağlayacaktır.

Onuncu Kalkınma Planı döneminde eğitimde beşeri ve fiziki altyapı 
iyileştirilmiş, öğretmen sayıları artırılmış, başta kız çocukları ve dezavan-

tajlı öğrenciler olmak üzere eğitimin tüm kademelerinde okullaşma 
oranlarında artış sağlanmış ve derslik başına düşen öğrenci sayısı 

önemli ölçüde azaltılmıştır. Derslik başına öğrenci sayısı 30’un üzerinde 
olan il sayısı 2013 yılında 15 iken 2018 yılında bu rakam 6’ya düşmüş-

tür. Öte yandan özel öğretim payının artırılması amacıyla da eğitim 
desteğine devam edilmiştir. Tüm kademeler itibarıyla eğitime erişimde 
yaşanan gelişmelere karşılık okul öncesi eğitimde erişimin artırılması, 
ortaöğretimde okul terklerinin azaltılması ihtiyacı önemini korumakta-
dır. Plan döneminde yükseköğretimde erişim ve altyapı ihtiyaçlarının 
karşılanmasında önemli ilerleme kaydedilmiş, idari ve mali açıdan 

özerk Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulmuştur. Yükseköğretimde ulus-
lararasılaşma çabaları sonucunda Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısı 
2015 yılında 73 binden 2018 yılında 148 bine ulaşmıştır. Öte yandan, 
yükseköğretim kontenjanlarının arz-talep dengesi ve eğitim-istihdam 

bağlantısını dikkate alarak belirlenmesi, yükseköğretim sisteminin ulus-
lararası rekabet gücünün artırılması ve hesap verebilirliğinin güçlendi-

rilmesi ihtiyacı sürmektedir.

İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında finansal okuryazarlık eğitimi 
yaygınlaştırılacak, söz konusu eğitimin, yaygın eğitim kapsamında 

yetişkinlere de verilmesi sağlanacaktır.

Özel sektörde araştırmacı insan gücünün sayısı ve niteliği
artırılacaktır.

Akademik teşvik sistemi, bilgi ve teknoloji transfer faaliyetlerini dikka-
te alan kriterler ilave edilerek yapılandırılacaktır.

Başta üniversitelerdeki araştırmacılara yönelik olmak üzere ilgililere ti-
carileşme sürecinin hızlandırılması için teşvik ve fikri mülkiyet hakları 

gibi konularda bilgilendirme programları düzenlenecektir.

Araştırma altyapılarının, öncül araştırmalar yapan, nitelikli insan gücü 
istihdam eden ve özel sektörle işbirliği içinde çalışan bir yapıyla Ar-Ge 

ve yenilik ekosistemindeki etkinliklerinin artırılması sağlanacaktır.

Başta OSB’lerde olmak üzere meslek liseleri ile yükseköğretim kurum-
ları program, yönetim, insan kaynakları, finansman ve fiziki altyapı 

açısından birbirini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve 
dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının nite-

liklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.

Kritik teknolojilerde özel sektörün kapasitesi geliştirilecektir.

Üniversitelerin Ar-Ge ekosistemindeki rolleri güçlendirilecektir.

Ar-Ge personeli sayısı ve niteliği artırılacaktır.Sanayi ve teknoloji bölgelerinde (OSB, KSS, Endüstri Bölgeleri, 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Serbest Bölgeler) sunulan hizmetler 

geliştirilecek, bu bölgelerin sanayinin rekabetçiliğine ve verimliliğine 
daha etkin katkı vermesi sağlanacaktır.

Öncelikli sektörlerde ihtiyaç duyulan alanlarda sanayi kesimince proje 
havuzu oluşturulacak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) 

oluşturduğu standartlar çerçevesinde bu havuzdan doktora ve yük-
sek lisans tez konusu seçilmesi halinde öğrenci ve tez danışmanları 

ilgili meslek kuruluşları ile firmaların katkısıyla desteklenecektir.

Üniversiteler, araştırma altyapıları ve özel sektör arasında işbirlik-
leri ile bilgi ve teknoloji transferinin artırılmasına yönelik destek 

mekanizmaları uygulanacak ve arayüz yapıların kurumsal kapasiteleri 
geliştirilerek etkinliği artırılacaktır.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu işgücü profili belirlenecek, bu ihtiyaca 
dönük mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim, fen liseleri ve yükseköğ-

retim kurumlarının öğretim programları güncellenecektir.

Fikri mülkiyet haklarının korunması, icrası ve uygulanması ile ilgili 
birimlerde beşeri ve kurumsal kapasite ile bu alandaki mevzuat, 

teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecek, ilgili 
kurum ve kuruluşlar arası işbirliği güçlendirilecektir.

Öncelikli sektörlerde mevcut işgücünün niteliği artırılacak, bu 
sektörlerde çalışabilir nitelikte insan kaynağı yetiştirilmesine öncelik 

verilecektir.

Sınai mülkiyet portföyünün ticari değere dönüştürülmesi desteklene-
cek ve telif yoğun endüstrilere yönelik özel programlar geliştirilecektir.

Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’lar arasındaki işbirliği geliştirile-
rek dijital dönüşüm ekosistemi oluşturulacaktır.

Milli, manevi ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve 
ihtiyaçlara uygun eğitim içerikleri ve öğretim programları hazırlanacaktır.

Üniversitelerle işbirliği yapılarak zekâ ve yetenek testlerinin niteliği gelişti-
rilecek, zekâ ve yetenek tanılama ve izleme merkezleri oluşturulacaktır.

Mesleki ve Teknik Eğitimde Üretime Yönelik Yapısal Dönüşüm ve 
İstihdam Seferberliğine başlanacaktır.
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1. Lisans / Lisansüstü Eğitim Hizmetleriartırılacaktır.

1. Üniversite Bünyesinde Bilimsel Organizasyonlar Düzenleme

1. Personele YönelikMesleki, Hizmetiçi ve Kişisel Gelişim Eğitimleri

3. Yabancı Dil Hazırlık Programı

4. Yaşamboyu Eğitim ve Sertifika Programları

5. Uzaktan Eğitim Hizmetleri

3. Kalite geliştirme, performans artırma ve yönetişim hizmetleri

4. Öğrencilere Yönelik Teknik ve Bilimsel Geziler  düzenlemek

1. Proje

2. Yayın

3. Patent / Faydalı Model

4. Bilirkişi ve Danışmanlık Hizmetleri

5. Araştırma Merkezleri Analiz - Üretim Hizmetleri

6. Bilimsel Araştırmaları Destekleme Hizmetleri

1. Bahar Şenlikleri

2. Mezuniyet Törenleri

3. Kültürel Geziler

4. Üniversite Tanıtım Günleri

5. Kütüphane Hizmetleri

6. Öğrencilere Yönelik (beslenme, burs vb.) Hizmetler

1. Personel Hizmetleri

2. İdari ve destek Hizmetleri

3. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

4. Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri

5. Hukuk ve Mevzuatla İlgili Hizmetler

6. Basın ve Halkla İlişkiler ile İlgili Hizmetler

7. Güvenlik ve Temizlik Hizmetleri

1. Ortak Proje Destekleme Hizmetleri

2. Ar-Ge Destekli Projeler Üretmek

3. Danışmanlık Hizmeti

1. Spor Turnuvaları

2. Sergi ve Sanatsal Etkinlikler

2. Ulusal ve Uluslararası Öğrenci / Öğretim Elemanı /
İdari Personel Değişim Programları Hizmetleri

2. Öğretim Elemanlarının Ulusal / Uluslararası Bilimsel Organizasyonlara
Katılımını Teşvik Etmek

2. Personelin Kuruma Aidiyet Duygusunu Arttıracak Etkinlikler

Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/Referans

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
Kararları

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
Kararları

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
Kararları

YÖK 100-2000

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
Kararları

Otra Vadeli Mali Plan
2019-2021

11. Kalkınma Planı

563 numaralı politika paragrafı

571 numaralı politika paragrafı

576 numaralı politika paragrafı

604 numaralı politika paragrafı

779 numaralı politika paragrafı

830 numaralı politika paragrafı

838 numaralı politika paragrafı

839 numaralı politika paragrafı

2011/104

2015/102

2015/101

Öncelikli Alanlar

Strateji 5.1.1

Sayfa1-5. Paragraf

Sayfa3- 1. Paragraf

604 numaralı politika paragrafı

Gençlerin işgücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek ve
istihdam edilmeleri kolaylaştırılacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin nitelik ve verim-
liliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilecektir.

Medyada kadın temsili iyileştirilecek ve kadınların medya okuryazarlı-
ğının artırılması sağlanacaktır.

Sivil toplum faaliyetlerine yönelik farkındalık artırılacak, bu alandaki 
araştırmalar desteklenecektir.

Ülkemizin İslam ülkeleriyle giderek daha yoğun bir biçimde yü-
rüttüğü ikili ve çok taraflı ilişkilerin daha güçlü bir bilimsel zemine 

kavuşması sağlanacaktır.

Türk yükseköğretiminin uluslararası kalkınma işbirliğimizin güçlü 
olduğu ülkeler açısından çekim merkezi haline getirilmesi için orta ve 

uzun vadeli stratejiler oluşturulacaktır.

Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının 
güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yoğunlaş-
tırılacak, ulusal ve uluslararası alanda Ülkemizin ileri sürdüğü tezler ve 
politika tercihleri stratejik iletişim çerçevesinde uluslararası kamuoyu-

na etkili bir şekilde aktarılacaktır.

Üniversitede yenilikçiliğin ve girişimciliğin tetiklenmesi amacıyla 
politika araçlarını geliştirmek.

Doktora derecesinde sahip insan kaynağının nicelik ve nitelik yönün-
den arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik
Çalışmalar Yapılması.

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı 
Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar.

Belirli kriterleri sağlayan üniversitelerin kapasitelerini koruma ve artı-
rabilmeleri için ihtiyaç duydukları nitelikli Ar-Ge personel istihdamın-

da, üniversitelere esnekliğin tanınması.

Eğitim sisteminde, istihdam ile uyumlu eğitim planlaması yapılacak, 
istihdam edilebilirlik artırılacak, eğitim kaynakları etkin kullanılacak 

ve etkili eğitim programları tasarlanacaktır.

Sermaye harcamalarını hükümet programları önceliğnde gerçekleştirmek.

Kültür sanat kurumlarının daha etkin yönetimi ve uzmanlık alanları-
nın genişletilmesi için nitelikli kültür-sanat profesyonelleri yetiştirile-
cek, yükseköğretimde kültür yönetimi bölümleri yaygınlaştırılacaktır.

Verilen Görev/İhtiyaçlar
5. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

Tablo 6. Faaliyet Alanı – Ürün Hizmet Listesi

FAALİYET ALANI

1- Eğitim

3- Bilimsel Etkinlikler

2- Araştırma, Danışmanlık ve Yayın

4- Kültür ve Sosyal Etkinlikler

5- Sportif ve Sanatsal Etkinlikler

6- Kamu-Üniversite - Sanayi İşbirliği

7- Yükseköğretime İlişkin İdari Hizmetler

8- Kurumsal Kapasitenin
Geliştirlmesi Faaliyetleri

ÜRÜN VE HİZMETLER
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6. PAYDAŞ ANALİZİ

Katılımcılığın sağlanmasının en temel aracı olan paydaş analizi üniversitemizin etkileşim içerisin 
de olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınmasıdır.

Planın sahiplenilmesi ve uygulanabilirliğinin artması; engel teşkil eden unsurların tespit edilmesi ve 
önlemlerin alınması; paydaş ilişkilerinin ve çıkar çatışmalarının saptanması; Üniversitemizin güçlü yön-
leri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri hakkında fikir sahibi olunması paydaş analizi ile sağlanmıştır. 
Paydaşlardan alınan geri bildirimlerle GZFT analizine ve tespitler ve ihtiyaçların belirlenmesine girdi 
oluşturmuştur.

Tablo 7. Paydaşların Önceliklendirilmesi

Akademik Personel

İdari Personel

Öğrenciler

Öğrenci Aileleri

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

YÖK

Sayıştay

Milli Eğitim Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Valilik

ÖSYM

Yurtiçi/Yurtdışı Üniversiteler

Mezunlar

Patent ve Marka Kurumu

SGK

KİK

Ulusal ve Kalkınma Ajansı

KOSGEB

TÜBİTAK

Yasama ve Yargı Organları

Hükümet

Yerel Yönetimler

Sivil Toplum Örgütleri

Tedarikçiler

Sanayi Kuruluşları

Meslek Odaları ve Sendikalar

Bankalar

Basın ve Yayın Organları

İP

İP

İP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

İP-DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

1.Derece

1.Derece

1.Derece

3.Derece

1.Derece

1.Derece

1.Derece

1.Derece

1.Derece

1.Derece

1.Derece

1.Derece

1.Derece

2.Derece

2.Derece

2.Derece

3.Derece

2.Derece

1.Derece

2.Derece

3.Derece

2.Derece

1.Derece

3.Derece

1.Derece

2.Derece

2.Derece

3.Derece

3.Derece

3.Derece

4.Derece

3.Derece

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Zayıf

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Zayıf

Zayıf

Güçlü

Zayıf

Güçlü

Zayıf

Güçlü

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Düşük

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Düşük

Düşük

Yüksek

Düşük

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Düşük

Düşük

Düşük

Düşük

Paydaşlar İç Paydaş /Dış Paydaş Önem Derecesi Etki Derecesi Önceliği
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Tablo 9. Paydaş Etki – Önem Matrisi

7. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Üniversitelerin teşkilat yapısı akademik birimlerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 
sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, idari 
birimlerde ise Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hak-

kında Kanun Hükmünde Kararname’yle belirlenmiştir.

Üniversitemizin teşkilat şeması ilgili mevzuatlar dikkate alınarak kurumsal yapılanmaya gidilmiştir. 
Üniversitemizin mevcut kapasitesi; insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve 
bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynakların analizleri yapılarak belirlenmiştir.

7.1. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Üniversitemizin geleceğe yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için sahip olması gereken en önemli 
kaynak nitelikli insan kaynağıdır. 2017 yılında 941 akademik ve idari personel mevcutken 2018 yılı 
sonu itibarıyla % 4,3 artışla 981 akademik ve idari personel istihdamı sağlanmıştır. Üniversitemizde 
nitelikli insan gücü bulunmakla birlikte kurumun geleceğe yönelik hedeflerini gerçekleştirmede yeterli 
sayıda değildir. Bu eksikliğin giderilebilmesi için akademik ve idari alanlarda çalışacak nitelikli perso-
nel istihdamı hedeflenmektedir.

Önemli

Az Önemli

Katılımı Sağla, Birlikte Çalış

Bilgi Akışı Sağla

İşbirliği Sağla, Dahil Et

İzle

Önemi /Etki Derecesi Güçlü Zayıf

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

33 34



İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

35 36

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

35 36

Tablo 10. Organizasyon Şeması
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Unvan

Profesör
Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Sözleşmeli Akademik Personel
Yabancı Uyruklu Akademik Personel
İdari Personel
Şahsa Bağlı Kadro
İşçi

TOPLAM

Kadroların Doluluk Oranına Göre

Dolu

119
83

188
66

256
3
3

170
22

105
1.015

283
217
17
89
66
0
0

758
0
0

1.430

402
300
205
155
322

3
3

928
22

105
2.445

Boş Toplam

Üniversite Adı

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

TOPLAM 776 1.208 2.409 2.754  3.612701 1.003 1.750 2.547 3.942 1.477 2.211 4.159 5.301 7.554 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Erkek Erkek Erkek Erkek ErkekKadın Kadın Kadın Kadın KadınToplam Toplam Toplam Toplam Toplam

320
405
51

551
580
77

1077
1229
103

1561
1045
148

2.580
860
172

452
221
28

703
259
41

1298
391
61

2042
401
104

3.304 
492
146

772
626
79

1.254
839
118

2.375
1.620
164

3.603
1.446
252

5.884 
1.352
318 
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Tablo 12. Personel Doluluk Oranına Göre Analizi 
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7.2. Kurum Kültürü Analizi

Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda belirlenen temel değerler kapsamında karar alma, 
işbirliği, bilginin yayılımı, öğrenme,  kurum içi iletişim, paydaşlarla ilişkiler, değişime açık, stratejik yö-
netim, ödül ve ceza sistemi kanallarının açık tutularak ve etkin biçimde kullanılması sağlanmaktadır.

Katılım: Akademik ve idari faaliyetlere yönelik kararlarda yönetimin personelin daha geniş bir ke-
siminin görüşünü alacak şekilde anket, yüz yüze görüşmeler vb. metotlar geliştirmesi memnuniyeti 
artıracağı değerlendirilmiştir.

İşbirliği: Akademik ve idari çalışanlara yönelik her yıl gerçekleştirilmesi planlanan anketlerde işbirliği 
süreçlerine yönelik önermelere yer verilmesi planlanmaktadır. Disiplinler arası araştırma ve akademik 
çalışmaların artırılması, işbirliği ve dayanışmayı artırmaya yönelik faaliyetler düzenlenmesi ve planla-
nan yerleşke alanı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte işbirliği ve dayanışmayı arttıracağı düşü-
nülmektedir.

Bilginin Yayılımı: Üniversitemizde, idari ve akademik birçok işlem yazılımlar üzerinden gerçekleştiril-
mektedir. Yetki dâhilinde ilgili personel, bilgiye veri tabanları aracılığıyla ulaşabilmektedir. Evrakların 
tamamı sistem üzerinden üretilmekte ve arşivlenmektedir. (EBYS, ÖBS vb.)

Öğrenme: Akademik ve idari çalışanlara yönelik deneyim paylaşım toplantıları, disiplinler arası çalış-
ma yapma olanağının artırılması, mesleki gelişime yönelik kurslar gibi faaliyetlere yer verilmektedir. 
Hizmet içi eğitim, kurum dışından alanında yetkin kişiler tarafından alınan eğitimler, kamu kurum ve 
kuruluşların düzenlemiş oldukları mesleki eğitimlere katılımları sağlanmaktadır. Öğrenme süreci daha 
çok desteklenecektir.

Kurum İçi İletişim: Üniversitemizde hiyerarşik olarak birbiriyle ast-üst ilişkisi olan personel arasında 
olan dikey iletişim ve birbiriyle aynı kademede olan yönetici ve çalışanlar arasındaki yatay iletişim 
yapısı güçlüdür. İletişim kanalı olarak evrak yönetim sistemi, kurumsal e-posta sistemi, yüz yüze gö-
rüşmeler, kurum duyuruları ve üniversite web sayfası aktif olarak kullanılmaktadır.

Paydaşlarla İlişkiler: Plan hazırlık sürecinde yapılan Dış Paydaş Anketi analizine göre gelecekte önem 
vermemiz gereken alanlar; kaliteli eğitimin sürdürülmesi, öğrencilerin yurt ve ulaşım imkânlarının iyi-
leştirilmesi, yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve sayısının artırılması, AR-GE ’ye önem 
verilmesi, ara eleman yetiştirilmesi, lisansüstü eğitime önem verilmesi olarak görülmektedir.

Değişime Açıklık: Yeni fikirler ve farklı görüşler desteklenerek, dış çevrede meydana gelen değişiklik-
lerin takip edilerek çalışanların karar ve inisiyatif almaları güçlendirilmektedir.

Stratejik Yönetim: Plan hazırlık sürecinde katılımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenerek 
stratejik yönetim sürecine tüm birimlerin katılımı sağlanarak farkındalık oluşturulmuştur. Ayrıca rektö-
rümüz çalışmalar katılarak üst yönetimin de süreci sahiplendiği vurgulanmıştır.

Ödül ve Ceza Sistemi: Ödül ve ceza sistemi mevzuatın izin verdiği ölçülerde uygulanmaktadır. Özellikle 
ceza uygulamaları tamamen yasalarla belirlenmiş alanda bırakılmıştır. 

7.3. Fiziki Kaynaklar Analizi

İstanbul’un Anadolu Yakasında beş ilçede (Kadı-
köy, Üsküdar, Maltepe, Pendik, Tuzla) 480.321,27 
m² yüz ölçümüyle açık alan ve 97.573,64 m² ka-
palı alanı bulunmaktadır. Kalıcı kampüs inşaatları 
için ihale hazırlıkları devam etmektedir.

Göztepe Güney Yerleşkesi

Toplu ulaşıma çok yakın merkezi bir konumdaki 
Güney Yerleşkemiz toplam 13.925 m² kapalı ala-
nıyla, Personel Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Tek-
nik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Baş-
kanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Döner 
Sermaye İşletme Müdürlüğü ile Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Biriminin yer aldığı Rektör-
lük Binası; Edebiyat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yer 
aldığı ABC bloklardan oluşmaktadır.

ABC bloklarda akademik personelimizin ofisleri ve derslikler, toplantı salonları, büyük bir çalışma oda-
sı, yemekhane, öğrenci kantini, mescitler, 100 kişilik bir amfi, 268 kişilik bir konferans salonu ve bir 
bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Güney yerleşkemizde yaklaşık 15 dönümlük arazinin peyzaj 
düzenlemeleri yapılarak öğrencilerimize çeşitli sosyal alanlar  oluşturulmuştur.

Güney Yerleşkede bulunan Açık Spor Tesisleri 2016 yılında yaptırılmış olup, mini bir yapay çim futbol 
saha, iki adet tenis kortu ve 2 adet basketbol, voleybol sahası ile birlikte olan aydınlatmalı açık saha-
lar, 158 m² kapalı alanlı soyunma ve duş mekânları olan bir bina da içinde bulunmaktadır.
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Göztepe Kuzey Yerleşkesi 

Göztepe’de, Güney Yerleşkemize bir üst geçitle bağlanan Kuzey Yerleşkemizde Tıp Fakültesi, Mühendis-
lik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültelerimizin derslik, ofislerinin yanı sıra; Mühendislik 
Laboratuvarı, Temel Bilimler Laboratuvarı, kütüphane, yemekhane, kantin, bilgisayar laboratuvarı, Uzak-
tan Eğitim Merkezimiz (UZEM) ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yer almaktadır.

20.623 m²’lik Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 2018 yılında Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımlarıyla hizmete açılmıştır.

Üniversitemiz ile T.C. Ziraat Bankası arasında, 22.03.2017 tarihinde düzenlenen “Sponsorluk Sözleş-
mesi” kapsamında bağış yolu ile 28.000 m2 (yirmisekizbin) kapalı alana sahip “İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi” hizmet binası inşaatı yaptırılması için bir protokol imzalanmıştır.

Üniversitemiz ile Ziraat Bankası A.Ş. arasında yapılan protokol kapsamında Ziraat Bankası tarafından 
yapılacak olan Medeniyet Kütüphanesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımıyla 
temel atma töreni yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.

Ayrıca Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi inşaatı işi Pro-
jeleri kurumumuzun 2013 yılında imzaladığı pro-
tokol gereği namımıza Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 
tarafından yaptırılmaktadır. Yatırım Projemiz 2017 
yılında ihalesi yapılmış olup çalışmalar başlamış-
tır. Fakat yatırım projemiz çeşitli nedenlerden do-
layı tasfiye edilmiştir. Yatırım projemiz ile ilgili ihale 
çalışmaları şuan itibari ile Rektörlüğümüz tarafın-
dan yürütülmektedir.  Bu projemizle ilgili olarak 
kısa sürede hazırlık çalışmaları tamamlanarak 
ihale aşamasına getirilecektir.

Kartal-Cevizli Yerleşkesi

Kartal ilçesinde yer alan ve Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı’nca tahsis edilen yerleşkemizde; Hukuk 
Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 
Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Turizm Fakültesi bu-
lunmakta olup 10.859 m² kapalı alanı ve 3.956 
m² açık alanı bulunmaktadır. Ayrıca 3.190 m² 
kapalı alana sahip 120 kişilik misafirhane bulun-
maktadır. Misafirhane ihale edilmiş olup öncelik-
le üniversitemiz öğrencileri ve farklı üniversitele-
rin öğrencileri tarafından konaklama evi olarak 
kullanılmaktadır.

Orhanlı Yerleşkesi

Tuzla Orhanlı’da yer alan yerleşkemiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilmiş ve ruhsat 
projesi alınmış olup toplam kapalı alanı 23.250 m² açık alanı ise 122.010 m²’dir. İki akıllı blok binası ile 
hizmete hazır olan kampüs bünyesinde 360 kişilik konferans salonu,160 kişilik multivizyon salonu, 15 
adet derslik, okuma salonu, ofisler, laboratuvarlar ve kütüphanesi mevcuttur. Yerleşkemizde Diş Hekimli-
ği Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin bazı bölümleri, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Diş 
Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır.
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Altunizade Yerleşkesi 

Üsküdar Altunizade’de İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından daha önce tahsis edilmiş ol-
makla beraber süresi bitmiş olan ancak yenileme 
görüşmeleri devam eden 700 m² kapalı alana sa-
hip binamızda İstanbul Medeniyet Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSMAM), Sürekli 
Eğitim Merkezi (SEM), Uzaktan Eğitim Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (UZEM) ve Sosyal İşbirlikleri 
Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOSYO-
PARK) olmak üzere 4 araştırma merkezimiz hiz-
met vermektedir.

Sağlık Yerleşkesi

Sağlık Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında ya-
pılan protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı İs-
tanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hasta-
nemizde Tıp Fakültemizin akademik personelini 
klinik uygulama ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. 
Tıp Fakültesi öğrencilerimizde uygulamalı eğitim-
lerini almaktadır. 2018 yılında ilk intörn öğrencile-
rimiz de hizmet vermektedir. Ayrıca Hazine adına 
kayıtlı Kadıköy İlçesi, Tuğlacıbaşı Mahallesi 143 
pafta,1229 ada 78 parsel nolu 10.440,34 m² 
yüzölçümlü taşınmaz üniversitemiz adına tahsis 
edilmiştir.

Akfırat Yerleşkesi

Tuzla Belediyesi Akfırat Beldesinde 6.615 m² 
kapalı alana ve ve 89.199 m²  açık alana sahip 
yerleşkemizde, Teknopark kuruluş çalışmaları de-
vam etmektedir.
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Yerleşke Adı
Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı

(m²)

Üniversite

Rektörlük Binası (R Blok)
Geçici Kampüs Binası (A, B ve C Bloklar)
Geçici Merkezi Derslik ( D Blok)
Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
Fen Fakültesi Lab. (M Blok)
Mühendislik Lab. (L Blok)
N-K Blok
Prefabrik Yemekhane ve Ofis Binaları  
(G, F ve H Bloklar)
E Blok
Depo Binası
Kütüphane
Altunizade Binası
Kadıköy (Depo)
Akfırat Binası
Kartal-Cevizli
Kartal-Soğanlı (Yurt)
Tuzla-Orhanlı
Spor Tesisleri
Pendik (Rektör Konutu)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
-
-
-
-
-
-
x
-

-

3.300

10.625

3.141

22 024.55

800

150
6.374

2.500

680

1.930
300
700

1.567
6.350

10.859,12
3.187,95
23.250
135,02

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

Tahsisli
Tahsisli
Tahsisli
Tahsisli
Tahsisli
Tahsisli

-
Tahsisli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
x
x
x
x
x
x
-
x

-

Diğer

Toplam (m²) Açıklama

TOPLAM 97.573,64 

Mekan

Göztepe Güney (Kadıköy)

Göztepe Kuzey (Üsküdar)

Kadıköy (Depo)

Kartal-Cevizli

Kartal-Soğanlı (Yurt)

Tuzla-Orhanlı

Tuzla-Akfırat

Açık Spor Alanları

Pendik

Altunizade

İMÜ

İMÜ

İMÜ

-

-

-

-

İMÜ

-

-

-

-

-

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Açık alanlar Güney Yerleşke
alanına dahildir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
(Kapalı alan ruhsat projesi toplam alanıdır. 

İnşaatı biten kısmı 1/3 kadardır.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
(Hazine mülkü üzerinde muhtesat

3.şahsa ait/Davalı)

Açık Alan:   86.775,19 m² 
Kapalı Alan:  13.925 m²
Açık Alan:  134.605,49 m²
Kapalı Alan:  37.599,55 m²
Açık Alan:  10.440,34 m²
Kapalı Alan:  1.567 m²
Açık Alan:  2.374,68 m²
Kapalı Al.:  10.859,12 m²
Açık Alan:  692,72 m²
Kapalı Al.:  3.187,97 m²
Açık Alan:  106.810,61 m²
Kapalı Alan:  23.250 m²

Açık Alan:  89.199,2 m²
Kapalı Alan:  6.350 m²
Açık Alan:  6.615 m²
Kapalı Alan:  135,02 m²
Açık Alan:  42.808,04 m²
Kapalı Alan: -
Açık Alan:  -
Kapalı Alan:  700 m²

Mülk Tahsis Toplam (m²)

TOPLAM
Toplam Açık Alan:       480.321,27 m²
Toplam Kapalı Alan:    97.573,64 m²

Tablo 14. Üniversitemiz Taşınmazlarının Dağılımı Analizi (Binalar)

Tablo 16. Üniversitemizde Kullanılan Yazılımlar Analizi

Tablo 15. Üniversitemiz Taşınmazlarının Dağılımı

7.4. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Cumhurbaşkanlığı mevzuat bilgi sistemi ile Resmi Gazete bilgi sistemi,

Elektronik Kamu Alımları Platformu, “EKAP”

Yükseköğretim Bilgi Sistemi, “YÖKSİS”

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce geliştirilen muhasebe 
kayıt ve işlemlerinin yapıldığı Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi (BKMYBS),

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Üniversite bütçesinin ödenek teklif aşa-
masından harcama aşamasına kadar yürütülen e-bütçe sistemi, Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi 
(KA-YA), Araştırma Altyapıları Proje Bilgi Sistemi,

Kütüphane YORDAM İletişim Sistemi,

İstanbul Valiliği İl Yatırım Proje Yönetim Sistemi,

AVES, BAPSİS, Öğrenci Bilgi Sistemi, Kütüphane YORDAM İletişim Sistemi, Elektronik Belge ve Arşiv 
Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, AMP, Daimi İşçi Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Yemekha-
ne ve Turnike Geçiş Sistemi, Tıp Fakültesi Yazılımı, Kamera Kayıt ve İzleme Yazılımları.
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ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN SATIN ALINAN VERİ TABANLARI

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12

9

American Chemical Society
EndNote
Hiper Kitap
İdeal Online
Jove  Kimya  Biyoloji  Fizik
Legal
MathScinet
Oil Gas & Energy Law

Sobiad Atıf Dizini
UpToDate
World eBook Library

ProQuest

ABI/INFORM Collectioninformation  
Accounting, Tax & Banking Collectioninformation  
Advanced Technologies & Aerospace Databaseinformation  
Agriculture Science Databaseinformation  
Arts & Humanities Databaseinformation  
Asian & European Business Collectioninformation  
Australia & New Zealand Databaseinformation  
Biological Science Databaseinformation  
Business Market Research Collectioninformation  
Canadian Business & Current Affairs Databaseinformation  
Canadian Newsstreaminformation  
Career & Technical Education Databaseinformation  
Computer Science Databaseinformation  
Consumer Health Databaseinformation  
Continental Europe Databaseinformation  
Criminal Justice Databaseinformation  
Earth, Atmospheric & Aquatic Science Databaseinformation  
East & South Asia Databaseinformation  
East Europe, Central Europe Databaseinformation  
Education Databaseinformation  
Engineering Databaseinformation  
Environmental Science Databaseinformation  
Global Breaking Newswiresinformation  
Health & Medical Collectioninformation  
Healthcare Administration Databaseinformation  
India Databaseinformation  
International Newsstreaminformation  
Latin America & Iberia Databaseinformation  
Library Science Databaseinformation  
Linguistics Databaseinformation  
Materials Science Databaseinformation  
Middle East & Africa Databaseinformation  
Military Databaseinformation  
Nursing & Allied Health Databaseinformation  
Political Science Databaseinformation  
Psychology Databaseinformation  
Public Health Databaseinformation  
Publicly Available Content Databaseinformation  
Religion Databaseinformation  
Research Libraryinformation  
Science Databaseinformation  
Social Science Databaseinformation  
Sociology Databaseinformation  
Telecommunications Databaseinformation  
Turkey Databaseinformation  
UK & Ireland Databaseinformation  
US Newsstreaminformation  

EKUL TARAFINDAN SAĞLANAN VERİ TABANLARI

1

2

11

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

Emerald Premier eJournal

IEEE

iThenticate

Jstor Archieve Journal Content

Owid LWW

ProQuest Dissertations & Theses

Science Dicret

Scopus  

Taylor & Francis

Turnitin

Web of Science

Wiley Online Library

Springer Nature

BMJ Online Journals

Academic Search Complete (Tüm Disiplinler)

Applied Science & Business Periodicals Retrospective 

Applied Science & Technology Index Retrospective 

Business Source Complete

DynaMed

Education Index Retrospective

Eric

European Views of the Americas

GreenFILE

Humanities & Social Sciences Index Retrospective

Library, Information Science & Technology Abstracts

MasterFILE Complete

Newspaper Source Plus

Newswires

Open Dissertations

PubMed İndeksi: MEDLINE 

Regional Business News

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983

Teacher Reference Center

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT)

Web News

Academic Journals

Nature Journals All

Palgrave Macmillian Journals

Springer Link

EbscoHost

Tablo 17. Üniversitemiz Tarafından Satın Alınan Veri Tabanları Analizi 

Tablo 18. Üniversitemize EKUL Tarafından Sağlanan Veri Tabanları Analizi
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MİKTARIÖLÇÜ BİRİMİ
TAŞINIR II. 

DÜZEY DETAY 
KODU

TAŞINIR II. DÜZEY DETAY ADISIRA
NO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

253.01.99
253.02.01
253.02.02
253.02.03
253.02.04
253.02.05
253.02.08
253.02.09
253.02.10
253.03.01
253.03.02
253.03.03
253.03.04
253.03.05
253.03.06
253.03.07
254.01.01
254.01.02
254.01.03
255.01.01
255.01.02
255.01.03
255.01.04
255.01.05
255.02.01
255.02.02
255.02.03
255.02.04
255.02.05
255.02.06
255.02.99
255.03.01
255.03.02
255.03.03
255.03.05
255.04.01
255.07.01
255.07.02
255.08.01
255.08.02
255.09.01
255.09.02
255.09.03
255.10.01
255.10.02
255.10.03
255.11.02
255.12.02
255.99.01
255.99.02
255.99.03

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

1
18
37
45
5

60
2
4

36
125
141

3
111
516
479
29
5
3
2

136
94
14
26

1057
1377
439
23
47

359
4

236
7419
50

658
166

2
1

206
1046
156

2
4
3

54
121
215
63
3

12
4
6

Diğer Tesis ve Sistemler
Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri
İnşaat Makineleri ve Aletleri
Atölye Makineleri ve Aletleri
İş Makineleri ve Aletleri
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri
Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri
Ayırma, Sınıflandırma
Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları
Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri
Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletleri
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri
Müzik Aletleri ve Aksesuarları
Otomobiller
Yolcu Taşıma Araçları
Yük Taşıma Araçları
Döşeme Demirbaşları
Temsil ve Tören Demirbaşları
Koruyucu Giysi ve Malzemeler
Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar
Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar
Teksir ve Çoğaltma Makineleri
Teksir ve Çoğaltma Makineleri
Teksir ve Çoğaltma Makineleri
Haberleşme Cihazları
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
Aydınlatma Cihazları
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu
Büro Mobilyaları
Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar
Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
Yemek Hazırlama Ekipmanları
Kütüphane Mobilyaları
Basılı Yayınlar
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları
Büro Malzemeleri
Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler
Seyyar Tanklar ve Tüpler
Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar

KAYNAKLAR Planın 1.Yılı Planın 3.YılıPlanın 2.Yılı Planın 4.Yılı Planın 5.Yılı Toplam Kaynak

Özel Bütçe

Döner Sermaye

*Dış Kaynak (€)

Bağış/Hibe

TOPLAM 195.127.000 174.038.000181.267.000 187.512.000 202.044.000 939.988.000

Proje Kaynağı 
(Kalkınma Ajansı, 
BAP, TÜBİTAK vb.)

139.377.000

2.500.000

200.000

45.000.000

6.850.000

149.942.000

2.750.000

225.000

20.000.000

7.000.000

161.938.000

3.000.000

250.000

100.000

7.250.000

174.892.000

3.270.000

275.000

125.000

7.300.000

188.884.000

3.565.000

300.000

150.000

7.345.000

815.033.000

15.085.000

1.250.000

65.375.000

35.745.000

Tablo 19. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 7.5. Mali Kaynaklar Analizi

Tablo 20. Tahmini Mali Kaynaklar Analizi

Avro para birimi olarak yer alan tutarlar 7 TL kur üzerinden hesap edilmiş toplama TL olarak eklenmiştir. 
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Temel 
Akademik 
Faaliyetler

Temel 
Akademik 
Faaliyetler

Güçlü Yönler

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler/
Sorun Alanları

Zayıf Yönler/
Sorun Alanları

Ne Yapılmalı?

Ne Yapılmalı?

8. AKADEMİK FAALİYETLER ANALİZİ

Tablo 21. Akademik Faaliyetler Analizi

EĞİTİM

GİRİŞİMCİLİK

TOPLUMSAL

KATKI

ARAŞTIRMA

1. İstanbul gibi metropol bir şehirde 
yer alması.
2. Kentin Merkezi bir konumunda 
olması.
3. Ulaşım bakımından oldukça elve-
rişli bir konumda olması.
4. Yabancı Diller Yüksekokulunun 
bulunması ve İngilizce hazırlık eğiti-
minin bu birim tarafından verilmesi.
5. Ülkenin en gelişmiş bölgesinde ve 
endüstriyel kurum/kuruluşa yakın 
olması. 
6. Uluslararası deneyime sahip genç, 
dinamik ve gelişime açık nitelikli per-
sonele sahip olunması.
7. Çok çeşitli ve aktif öğrenci toplu-
luklarının bulunması.
8. Kampüs içinde öğrenci ve per-
sonelin internete erişiminin rahat 
olması.
9. Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci-personel 
değişim programlarının olması.
10. Nitelikli öğretim elemanı kadro-
sunun öğrenci tercihlerinde olumlu 
etkisi.
11. Sağlık Bakanlığı ile Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi kapsamında iş-
birliği yapılması.
12. Öğrenci başına düşen öğretim 
elemanı sayısının yüksek olması.
13.Öğrencinin, diğer bölümler, fakül-
teler ve üniversite programlarından 
seçimlik ders alabilmesi.

1. Üniversitemiz Yenilikçilik ve Giri-
şimcilik Ofisinin kurulmuş olması.
2. Teknoparkın kurulmuş olması.
3. Patent Ofisinin kurulmuş olması
4. Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) 
kurulmuş olması. 
5. Farklı uygulama alanlarına sahip 
Uygulama ve Araştırma Merkezlerine 
sahip olunması.
6. Sürekli eğitim merkezi üzerinden 
girişimcilik kurslarının verilmeye baş-
lanması.

1. Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygula-
ma ve Araştırma Merkezinin olması. 
(SOSYOPARK)
2. Üniversitemiz Sürekli Eğitim Mer-
kezi’nin toplumun çok değişik kesim-
lerindeki bireylere yönelik, gerekli 
temel ve mesleki eğitim faaliyetlerini 
sürdürmesi.
3. Bölgenin sağlık alanında hizmet 
veren Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ve Diş Hekimliğinin olması.
4. Gündeme uygun seminer, konfe-
rans ve paneller düzenleniyor olma-
sı.

1. Üniversitenin yerel kaynaklardan 
yeterli düzeyde destek görmemesi.
2. Araştırma ve uygulama merkez-
lerinin konuları ile ilgili mesleki ku-
ruluşlar ile yeterli düzeyde iletişim 
içerisinde olmaması.
3. Yerel yönetim- üniversite işbirliği-
nin yeterli düzeyde olmaması
4. Desteklenen projelerin katma de-
ğere ve ticari ürüne dönüştürüleme-
mesi.
5. Üniversite ile mezunlar arasında 
güçlü bir bağın olmaması.

1. İstanbul ve dar bölge ölçeğinde 
toplumsal konularda daha çok proje 
üretilmesi.
2. Mezunların üniversitemizle iletişi-
minin devamını sağlayıp, mesleki ve 
kariyer gelişimine kurumsal destek 
verilmesi.
3. Kamu kesimi, sivil toplum kuruluş-
ları ve üniversitelerin sosyal alanı içi-
ne alan teşkilat yapıları geliştirilerek 
faaliyetlerini yürütebilmelerine ilişkin 
teorik ve pratik bilginin üretimi ve 
paylaşımının sağlanması
4. Sivil toplum örgütleri ve özel sek-
tör işletmeleriyle toplumsal faaliyet-
lerdeki işbirliğinin güçlendirilmesi.

1. Uluslararası deneyime sahip bilim 
insanlarının Üniversitemiz kadrola-
rında bulunması.
2. Atama ve Yükseltme kriterlerinde 
araştırma çıktılarına önem verilmesi.
3. Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin olması.
4. Bilimsel Araştırma Projeleri Koor-
dinasyon Biriminin bilimsel yayınlara 
ve AR-GE faaliyetlerine destek ver-
mesi.
5. Araştırmalarda kullanılacak dergi, 
kitap ve bunun gibi kaynaklara hızlı 
ve etkin bir şekilde erişimi sağlayan 
kütüphane hizmetinin olması.

1. Birimlerimizde laboratuvar-uygula-
ma alanlarının ve donanım-teçhizat 
ile teknik personelin sınırlı sayıda 
olması
2. Yerleşke sayımızın fazla olmasın-
dan kaynaklı yönetim ve ulaşım so-
runları
4. Uluslararası ikili anlaşmaların ye-
terli düzeyde olmaması
5. Mali kaynakların yetersiz olması.
6. Patent, faydalı model vb. tescil sa-
yısının az olması
7. Disiplinler arası çalışmaların azlığı
8. Öğretim elemanlarının araştırma 
performansı konusunda yapılan öl-
çüm ve değerlendirme süreçlerinin 
yeterince takip edilememesi.
9. Araştırma altyapısında eksiklerin 
fazla olması.

1. Üniversitenin ulusal ve uluslararası 
alanlarda markalaşmasını sağlayacak 
faaliyetlere ivedilikle destek verilmesi.
2. İş dünyasının ve sanayinin sorunları-
na çözüm üretecek araştırmalar önce-
likli hale getirilmesi.
3. Kurum dışı kaynaklı projelerin kabul 
edilebilirliğini artıracak tedbirler alın-
ması, araştırma yapan öğretim elema-
nına uygun çalışma ortamı ve imkân 
sağlanması
4. Araştırma laboratuvarlarımızın ke-
sintisiz hizmet veren ve etkin bir şekil-
de yönetilebilen ve sürdürülebilir yapı-
lara dönüştürülmesi.
5. Araştırmacı, öğretim elemanı ve öğ-
rencilerin tümüne hitap edecek kütüp-
hane binasının hazır hale getirilmesi.
6. Üniversite birimlerinde görevli olan 
araştırmacıların belirli aralıklarla bir 
araya getirilerek disiplinler arası çalış-
ma ortamları sağlanması.
7. Patent, faydalı model ve tescil çalış-
malarında bulunan araştırmacılara ek 
teşvikler sağlanması
8. Akademik personelin uluslararası 
toplantılara katılımının teşvik edilmesi 
amacıyla BAP desteğinin arttırılması.

1. Yabancı araştırmacıların ve il dı-
şından gelen öğretim elemanlarının 
kampüs içinde konaklama ve barın-
ma imkânının olmaması.
2. Üniversitemizin devlet üniversitesi 
olarak az tanınması.
3. İstanbul’da köklü devlet üniversi-
teleri ile özel üniversitelerle rekabet 
edecek stratejilerin oluşturulama-
ması.
4. Yerleşkelerimizin farklı yerlerde 
olması.
5. Üniversite yerleşkelerimizde fiziki 
mekânlarının tamamlanamaması.
6. Uluslararası değişim programla-
rından yararlanan öğrenci ve perso-
nelin az olması.

1. Farklı uygulama alanlarına sahip 
uygulama, araştırma merkezleri ve 
ofislerin etkin olmaması.
2. Üniversite-sanayi işbirliğinin yeterli 
düzeyde olmaması
3. Üniversite-sanayi işbirliğine yöne-
lik projelerin ve danışmanlık hizmet-
lerinin istenilen düzeyde olmaması.
4. Girişimciliğin yalnızca sanayi-tek-
nik alanla sınırlı olduğu algısının yay-
gınlığı nedeniyle Üniversite-toplum 
işbirliğinin yetersiz olması.

1. Üniversitemizin üstün yönleri orta-
ya konularak DEVLET üniversitesi ol-
duğumuzun tanıtımlarının yapılması.
2. Kamu imkanları ve özel sektör 
desteklerinden daha fazla yararlanı-
larak Üniversitemiz fiziki mekânları-
nın ivedi olarak tamamlanması.
3. Vizyonumuza uygun stratejilerin 
belirlenerek İstanbul’daki diğer üni-
versitelerden farklılaşması.
4. Yabancı araştırmacıların ve il dı-
şından gelen öğretim elemanlarının 
kampüs içinde konaklama ve barın-
masına imkân sağlayacak mekânla-
rın sağlanması.
5. Üniversitemiz bölüm ve program-
larının istihdam politikalarına uygun-
luğunun güçlendirilmesi.
6. Bütün programlarda akreditasyon 
başvuruları için ön hazırlıklara baş-
lanması.
7. Üst kurumların eğitim konusunda-
ki önceliklerinin eğitim programların-
da dikkate alınması.
8. Uluslararası hareketliliğin güçlen-
dirilmesi.

1. Kamu ve özel sektör kurumlarıyla 
olan faaliyet projelerinin arttırılması-
na yönelik tedbirlerin alınması.
2. Üniversite sanayi işbirliği faaliyet-
lerine yönelik iş dünyası ile ortak pro-
jeler geliştirilmesi.
3. Teknoloji geliştirme bölgesinin 
hayata geçirilmesi sağlanması ve bu 
anlamda bölge üniversitelerinin de-
neyimlerinden yararlanılması.
4. Ofis, uygulama ve araştırma mer-
kezlerinin etkinliğinin artırılması.
5. Bütün toplumsal alanlarda girişim-
cilik kültürünün geliştirilmesi.
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9. YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ ANALİZİ

Ülkemizde yükseköğretim sektöründe son yıllarda sayısal anlamda ciddi bir büyüme kaydedilmiş-
tir. 2019 Yılı Mart ayı sonu itibarıyla 129’u Devlet Üniversitesi, 72’si Vakıf Üniversitesi ve 5’i ise 
Vakıf Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 206 üniversiteye ulaşmıştır. Ü lkemizdek i 

üniversite sayısındaki ciddi artış nedeniyle YÖK tarafından yükseköğretim sektöründe politika deği-
şikliğine gidilerek niceliksel genişleme yerine üniversitelerin niteliksel anlamda geliştirilmesi kararı 
alınmıştır.

Avrupa Yükseköğretim Alanına uyum çerçevesinde üniversitelerde yürütülen Bologna süreci ile birlik-
te Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS), diploma eki vb. Uygulamalarla yükseköğretimin 
niteliğini ve uluslararası tanınırlığının arttırılması konusunda sektöre önemli katkılar sağlanmakta-
dır. Bunun yanında, ülkemizin bulunduğu coğrafyada yaşanan savaş koşulları, göçler ve terör tehdidi 
akademik camiayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkiler özellikle öğrenci değişim programları, 
uluslararası bilimsel toplantı ve uluslararası iş birlikler alanlarında önemli düzeyde hissedilmektedir.

Üniversiteler hakkında son zamanlarda geliştirilen devlet politikaları çerçevesinde, üniversitelerin bir 
konum tercihi yaparak yükseköğretim sektörü içinde araştırma, eğitim veya girişim odaklı üniversite 
olma yönünde konumunu belirlemesi beklenmektedir. Üniversitemiz odak noktası açısından “Araştır-
ma Üniversitesi” olma yönünde bir hedef koymuştur. Araştırma Üniversitesi olma yönündeki hedefini 
gerçekleştirmek amacıyla araştırmaya yönelik altyapısını güçlendirme çabası içerisindedir.

Eğilimleri tespit edebilmek için PESTLE (Politik, Ekonomik, Sosyokültürel, Teknolojik, Yasal ve Çevresel 
) analizi ile ilgili yapılan çalışmalarımızdaki amaç; Üniversitemiz için ne gibi fırsatlar ve tehditler ortaya 
koyduğunu incelemektir. Üniversitemizin faaliyet gösterdiği ortamdaki değişmeler, kalkınma planları 
ve programları, Cumhurbaşkanlığı programları ile diğer kuruluşların hizmet ettiği hedef kitlenin bek-
lentileri dikkate alınmıştır.

ETKENLER
Tespitler

(Etkenler/Sorunlar)
Ne Yapılmalı?

Üniversiteye Etkisi

Fırsatlar Tehditler

POLİTİK

EKONOMİK

1. YÖK tarafından eğitim, 
öğretim ve yasal mevzuata 
ilişkin olarak yapılan düzen-
lemelerin etkileri
2. Türkiye’yi çevreleyen 
komşu ülkelerdeki siyasi ve 
politik sorunlar ile göçün 
olası etkileri
3. Bologna Süreci’nin olası 
etkileri
4. Stratejik Planların gelece-
ği görmeye ve planlamaya 
yardımları
5. Hükümetin üniversiteleri 
belli alanlarda ihtisaslaşma-
ya zorlaması ve buna yöne-
lik politikalar geliştirmesi,
6. Hükümetin eğitim sektö-
rüne gittikçe artan oranda 
bütçe ayırması, gayri safi 
milli hasıladaki AR-GE oranı-
nı yükseltme politikaları,
7. Hükümetin yerli otomobil, 
yerli tank, yerli uçak üreti-
mine yönelik kritik kararlar 
alması,

1. Türkiye Ekonomisinin 
komşu ülkelerdeki iç savaş 
ve göçten olumsuz etkilen-
mesi,
2. Üniversitelere ayrılan 
bütçelerin ihtiyaçları karşıla-
makta yetersiz kalması,
3. Üniversitelerde görev 
yapan akademik ve idari 
personelin özlük haklarının 
yetersizliği,
4. Hükümetin eğitim sektö-
rüne gittikçe artan oranda 
bütçe ayırması, gayri safi 
milli hasıladaki AR- GEoranı-
nı yükseltme politikaları, 
AR - GE yatırım ve teşvikleri-
ni sürekli artırması,
5. Küresel finansal krizin 
ekonomik büyüme üzerin-
de yarattığı olumsuz etkiler 
neticesinde genç işsizliğin 
yüksek olması,
6. Döviz Kurunun artması ve 
enflasyonun artma riskinin 
olması.

1. Bologna sürecinde ev-
rensel eğitim kalitesini ya-
kalamış bir eğitim programı 
yaratılması
2. Stratejik plan hazırlama-
nın akademik camiaya kattı-
ğı dinamizm ve birlikte çalış-
ma sinerjisi,
3. Personel ve öğrenci sayı-
larının düşüklüğü ile üniver-
siteyi belli öncelikli alanlarda 
ihtisaslaştırma kolaylığı ve 
ihtisaslaşmaya yönelik teş-
viklerden yararlanmada hızlı 
davranma ve yüksek pay 
alma fırsatları,
4. Nitelikli akademik perso-
nel sayesinde artan AR-GE 
teşviklerinden hızlı ve fazla 
yararlanma imkânı,
5. İslam ülkeleri ile daha sıkı 
işbirliği yapma fırsatları.
6. Türkiye’nin köklü üniver-
sitelerinin bulunduğu ilde 
olmasına rağmen köklü bü-
yük üniversitelerin deneyimli 
akademik personeline ula-
şabilme olanağı. 

1. Üniversitemizin içinde bu-
lunduğu bölgenin istihdam 
olanaklarının yüksek olması,
2. Akademik teşviklerin öğ-
retim elemanları üzerindeki 
olumlu etkisi,
3. Bölgenin doğal, tarihi kay-
naklar ve sağlık turizmi açı-
sından zengin olması,
4. Artan AR-GE yatırım ve 
teşvik bütçelerinden azami 
derecede yararlanma fırsatı-
nın olması,
5. Üniversitemizin eğitim, 
araştırma ve yayın faaliyetle-
rinin yerel ve ulusal ekonomi-
ye katkı oluşturması.
6. İstanbul gibi metropol bir 
şehirde olmasına rağmen 
kentin merkezi bir konu-
munda yerleşkesinin olması 
nedeniyle kampüs altyapı ve 
yapım işlerinin bir an önce 
tamamlanıp kampüsün öğ-
renciler için cazip bir hale 
getirilmesi.

1. Uluslararası hareketliliğe 
ve getireceği rekabet koşul-
larına yeterince hazırlıklı olu-
namaması.
2. AR-GE teşviklerinin üniver-
site özel alanlarının/durum-
larının dikkate alınarak oluş-
turulmasındaki yetersizlik.
3. Bölgemizde köklü üniver-
sitelerin fazla olması nede-
niyle sanayi kuruluşlarının bu 
üniversiteleri tercih etmeleri.
4. Sağlık Bakanlığınca, Dö-
ner Sermaye payı olarak üni-
versiteye bırakılan BAP öde-
neklerinin verilmemesi

1. Genel bütçe ödeneklerinin 
kısıtlanması,
2. Üniversitemizin öz gelirle-
rini artırıcı imkânların kısıtlı 
olması,
3. Akademik kültürün AR-GE 
yatırım destek ve teşvikle-
rinden azami derecede ya-
rarlanma hususunda yeter-
sizliği.

1. Eğitim kalitesinin arttırıl-
ması doğrultusunda Üniver-
site içi farkındalık çalışmala-
rının yapılması.
2. Yabancı öğrencilerin du-
rumlarının yakından izlen-
mesi
3. Nitelikli yerli ve yabancı 
akademisyen sayısını artır-
mak için alternatif yöntemle-
rin geliştirilmesi.
4. Üst kurumlar tarafından 
öncelikli alanlara yönelik ve-
rilen destek ve teşviklerden 
daha fazla yararlanılmasına 
yönelik tedbirler alınması.
5. Yüksek teknoloji alanında 
ulusal ve uluslararası proje-
lerde işbirliği geliştirecek ça-
lışmalarda bulunulması.
6. Sosyal-kültürel, sağlık 
alanlarında ulusal ve ulusla-
rarası işbirliğini (kurs, sertifi-
ka, eğitim programı, kongre 
vb.) geliştirecek girişimlerde 
bulunulması.

1. Üniversitenin gelir getirici 
faaliyetlerinin artırılması,
2. Üniversitenin yerleşke 
planlanmasında sürdürülebi-
lir kalkınma ilkelerinin uygu-
lanması.
3. AR - GE yatırım destek ve 
teşviklerinden azami dere-
cede yararlanmaya yönelik 
eğitim ve bilgilendirme faali-
yetlerinin yapılması.

9.1. Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi

Tablo 22.  Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi
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ETKENLER
Tespitler

(Etkenler/Sorunlar)
Ne Yapılmalı?

Üniversiteye Etkisi

Fırsatlar Tehditler

SO
SY

O
KÜ

LT
ÜR

EL

TEKNOLOJİK

1. Ülkemizin Ortadoğu ülke-
lerinden yoğun göç alması.
2. Üniversite-Yükseköğretim 
sosyo-kültürel ortamındaki 
hızlı dönüşüm. 
3. Öğrenci topluluklarının 
yaygınlaşması ve süreçlerde 
yer alması.
4. Uluslararası hareketliliğin 
artması.
5. Uluslararası işbirliklerinin 
artması.

1. Yeni teknolojilerin yaygın-
laşması ve dünyanın çeşitli 
yerlerindeki insanların aynı 
anda yeni bilgilere hızlı ve 
kolay erişimlerinin sağlan-
ması
2. Yeni dijital, insansız, robo-
tsu bir evreye geçme eğilimi,
3. Yeni mikro ve Nanotekno-
lojik malzemeler ile yenilikçi 
ürünler geliştirme eğilimi,
4. Moleküler biyoloji ve 
genetik alanındaki geliş-
melerle hastalıkların erken 
teşhis ve tedavisine yönelik 
eğilimler,
5. Çevre dostu, yenilenebilir 
enerji kullanımının yaygın-
laşması, akıllı şebeke ve 
akıllı kent uygulamalarının 
yaygınlaşması eğilimi,
6. Küresel olarak sınai hak-
ların önem kazanması.

1. Ortadoğu ülkelerinin iyi 
yetişmiş öğretim elemanları-
nın üniversitemize kazandı-
rılması,
2. Öğrencilerin, İstanbul’da 
olması nedeniyle üniversite-
mizi tercih etmeleri,
3. Öğrenci topluluklarının 
sosyokültürel adaptasyon ve 
sosyalleşmedeki rolleri.
4. Üniversite kampüsünün 
henüz tamamlanmamış 
olmasına rağmen fiziksel 
mekânları vizyona ve yeni 
ortaya çıkan şartlara göre ta-
sarlayabilme imkânına sahip 
olunması.
5. Öğrenci barınma imkan-
larının yetersiz olmasına 
rağmen hızlı tren, metro, 
metrobüs vb. toplu ulaşım 
imkânlarının artması.

1. Bilgi ve iletişim teknolo-
jilerinin gelişimi ile eğitim 
faaliyetlerinde çok boyutlu 
zenginleşmeye ulaşılması,
2. Bilgi ve iletişim teknolojile-
rinin sunduğu fırsatlar,
3. Eğitim, araştırma ve toplu-
ma katkıda yakalanacak yeni 
fırsatlar,
4. Mikro ve Nanoteknoloji 
alanlarına odaklanılarak yeni 
malzeme ve ürünlerin gelişti-
rilmesi,
5. Moleküler biyoloji ve gene-
tik alanlarına odaklanılarak 
hastalıkların erken teşhis ve 
tedavisine yönelik yeni fırsat-
lar yakalamak,
6. Çevre dostu, yenilene-
bilir enerji, akıllı şebeke ve 
akıllı kent uygulamalarına 
odaklanılarak gelişen tekno-
lojilerin fırsata dönüştürül-
mesi,
7. Alternatif enerji kaynakla-
rında son teknolojilerin kul-
lanılması
8. Lisansüstü öğrencilerin bu 
alanlarda çalışmaya teşvik 
edilmesi.

1. Öğrenci kontenjanları ar-
tarken öğretim elemanı sayı-
sının bununla orantılı olarak 
artmaması,
2. Öğrenci değişim hareketli-
liğindeki azalmalar sebebi ile 
kültürel etkileşimin olumsuz 
etkilenmesi,
3. Öğrenci Topluluklarının 
kendilerine ait bütçelerinin 
olmaması,
4. Üniversitemiz yerleşkeleri-
nin farklı ilçelerde olmasının 
program bütünlüklerini boz-
ması.
5. Üniversitemizin vakıf üni-
versitesi olduğu şeklindeki 
yaygın kanaatin giderilmesi 
için gereken mali imkânların 
yetersiz olması.
6. Kredi Yurtlar Kurumu’na 
ait öğrenci yurtlarının ve di-
ğer barınma imkânlarının 
yetersizliği.

1. Bilgi ve iletişim teknolojile-
rinin sunduğu fırsatları avan-
taja dönüştürecek yeterli 
sayıda nitelikli akademisyen 
ve lisansüstü araştırmacı bu-
lamama,
2. Mikro ve Nanoteknoloji 
alanlarına odaklanacak ye-
terli sayıda nitelikli akade-
misyen ve lisansüstü araştır-
macı bulamama,
3. Çevre dostu, yenilenebilir 
enerji, akıllı şebeke ve akıllı 
kent uygulamalarına odakla-
nacak yeterli sayıda nitelikli 
akademisyen ve lisansüstü 
araştırmacı bulamama,
4. Sanayicinin profesyonel 
yönlendirmeye ve oluşacak 
maliyete açık olmaması,
5. Lisansüstü eğitim veren 
Enstitümüze sağlanan fiziki 
olanakların yetersizliği.

1. Sosyokültürel farklılıkların 
azaltılmasına ve dönüşümün 
yönetilmesine yönelik tedbir-
ler alınması,
2. Öğretim elemanlarının, 
sosyo kültürel farklılıkların 
azaltılması ve dönüşüm sü-
reçlerinde daha aktif rol al-
masının sağlanması,
4. Öğrenci topluluklarının 
sosyal proje ve faaliyetlere 
katılımının teşvik edilmesi,
5. Öğrenci ve personel deği-
şim hareketliliğini artıracak 
faaliyetlerde bulunulması,
6. Üniversitemizin aidiyet 
kültürünün geliştirilmesi.
7. Üniversitemizin temsil ta-
nıtımını arttırıcı etkinlik ve 
faaliyet içerisinde yer alması.

ETKENLER
Tespitler

(Etkenler/Sorunlar)
Ne Yapılmalı?

Üniversiteye Etkisi

Fırsatlar Tehditler

YASAL

ÇEVRESEL

1. Eğitim ve araştırma sek-
töründe üniversitelerin belli 
alanlarda ihtisaslaşmasının 
önünü açacak politikalar ve 
mevzuatların geliştirilmesi,
2. Üniversitelerde eğitimde, 
araştırmada ve topluma kat-
kıda kaliteyi artırmaya yöne-
lik mevzuatın yetersiz kalan 
kısımlarının geliştirilmesi,
3. Teknopark ve Teknoloji 
merkezlerinin kurulmasında 
yasal sürecin uzun olması,
4. Eğitim ve öğretim siste-
mindeki mevzuat değişiklik-
lerinin sıklığı,
5. Avrupa Birliği uyum süre-
cinin getirdiği zorunluluklar.

1. Üniversitemiz merkez yer-
leşkesinin İstanbul’un hava 
ve ses-gürültü kirliliğinin yo-
ğun olduğu bir bölgede yer 
alması,
2. İstanbul’da yükseköğreti-
min şehir kampüsü şeklin-
deki örgütlenme kültürünün 
sağlık, kültür, spor ve çevre 
ilişkisini göz ardı etmiş ol-
ması,
3. Merkez Yerleşke ortamı-
nın doğal çevre ile sağlıklı 
buluşma kapasitesinin sınır-
lı olması,
4. Dünyada artan çevresel 
kirlilikle birlikte daha çevre-
ci, yenilenebilir enerji kay-
naklarının değerlendirilme 
potansiyelinin yükselmesi,
5. Teknolojik gelişmelere 
paralel olarak şehirlerin akıl-
lı kentleşmeye yönelik yapı-
lanmasının hızla artması,

1. Çevreye duyarlı yeni tek-
nolojilerin geliştirilmesine 
yönelik projelerin hükümet 
tarafından desteklenmesi,
2. Fikirtepe kentsel dönü-
şüm projesinin sağlayacağı 
avantajlar,
3. Teknolojik gelişmelere ve 
şehirlerin akıllı kentleşme 
eğilimine paralel olarak Üni-
versitede akıllı şebeke, akıllı 
ulaşım ve akıllı kentleşmeye 
yönelik master planlama im-
kânının doğması,
4. Merkezi ve yerel idarenin 
hava ve ses-gürültü kirliliğini 
gidermeye yönelik irade or-
taya koyması.
5. İstanbul’da sağlık, kültür, 
spor ve çevre ilişkisini gö-
zeten projelere olan pozitif 
yaklaşım.

1. Üniversitemizin bulun-
duğu çevredeki yerleşim ve 
ulaşım yoğunluğu nedeniyle 
çevre kirliliğinden etkilene-
cek konumda olması,
2. Üniversitenin merkez yer-
leşkesi çevresindeki nüfus 
artış oranının yükselerek 
devam etmesi, 
3. Teknolojik gelişmelere 
paralel olarak şehirlerin akıl-
lı kentleşmeye yönelik yapı-
lanmasında üniversitelerin 
bu yapılanma hızına eğitim, 
araştırma ve topluma katkı 
faaliyetlerinde ayak uydura-
maması,

1. Fen ve mühendislik alanında çevre-
ye dost teknolojilerin geliştirilmesine 
yönelik araştırma ve bilimsel yayın 
projelerinin öncelikli hale getirilmesi,
2. Sosyal bilimler alanında yükseköğ-
retim ile kentsel sosyal çevreye ilişkin 
projelerin öncelikli hale getirilmesi,
3. Teknolojik gelişmelere ve şehirle-
rin akıllı kentleşme eğilimine paralel 
olarak Üniversitemizde akıllı şebeke, 
akıllı ulaşım ve akıllı kentleşmeye yö-
nelik master planlamanın yapılması.
4. Çevresel problemler bağlamında 
ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve 
işbirliği imkânlarının geliştirilmesi.

1. Üniversitenin belirli alan-
larda ihtisaslaşmak üzere 
politikalar oluşturmasına 
imkan sağlayan mevzuatın 
varlığı,
2. Üniversitelerde eğitimde, 
araştırmada ve topluma kat-
kıda kaliteyi artırmaya yöne-
lik mevzuat,
3. Teknopark ve Teknoloji 
merkezlerinin kurulmasının 
kalkınma planlarında yer al-
ması,
4. 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nunda bütçe, stratejik plan, 
performans programları ve 
faaliyet raporları arasındaki 
ilişkinin güçlendirilmesi,
6. Çok sesli ve çok kültürlü 
eğitim,
7. Avrupa Birliği uyum yasa-
ları ve müktesebatına en 
kolay bilim başlığının adapte 
olması

1. Eğitim ve araştırma sek-
töründe üniversitelerin belli 
alanlarda ihtisaslaşmasının 
önünü açacak politikalar 
yüzünden farklı alanlardaki 
akademisyenlerin bu alan-
lardaki çalışmalara yönelme-
nin yol açacağı performans 
kaybı,
2. Üniversitelerde kaliteyi ar-
tırmaya yönelik mevcut bazı 
uygulamaların ve mevzuatın 
kalite artışına engel olması,
3. Teknopark ve Teknoloji 
merkezlerinin kurulmasın-
da ciddi bürokratik ve yasal 
engellerin bulunması ve 
üniversite içinde sadece bu 
odaklanma ile belli bir alan-
da kurulmasına izin veriliyor 
olması,

1. Kamu idarelerinde uygulama birliğini 
sağlayacak mekanizmaların, sistemle-
rin hayata geçirilmemiş olması,
2. Yüksek bütçeli proje yürütme imkânı 
olan ve Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde 
olan orta doğu ülke üniversiteleri ile or-
tak projeler ve işbirliklerinin geliştirilme-
sine yönelik faaliyetler,
3. Eğitim sektöründe üniversitelerin 
belli alanlarda ihtisaslaşmasının önünü 
açmak için geliştirilecek politikalar ve 
mevzuatlardan azami derecede yararla-
nılmasına yönelik faaliyetler,
4. Üniversitelerde kaliteyi artırmaya 
yönelik geliştirilen uygulama ve mevzu-
attan azami derecede yararlanılması, 
Kalite Kurulu esas ve belirlemiş olduğu 
standartlar doğrultusunda yapılanma 
ve faaliyetlerin yürütülmesi
5. Teknopark ve Teknoloji merkezlerinin 
kurulmasında ciddi bürokratik ve yasal 
engelleri aşacak önerilerin yetkili merci-
lere götürülmesi,
6. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bili-
şim Sisteminin uygulamaya geçişi ile 
mevzuat değişiklikleri eş zamanlı ol-
malı,
7. Üniversite, kamuoyu çalışmaları ve 
tanıtımlarıyla başarılı öğrencilerin tercih 
edeceği bir yapıya kavuşturulmalı,
8. Üst kurumlarla gerekli görüşmelerin 
yapılarak programların akreditasyon 
süreçlerine ilişkin gerekli idari altlıkların 
oluşturulması çalışmalarının yapılması.

1. Yeni bilgi teknolojileri yük-
seköğretimde özendirici hale 
getirilmeli, bilimsel araştır-
maların ulusal seviyeden 
uluslararası seviyeye taşın-
masının sağlanması,
2. Sanayicilerle çalışma 
grupları oluşturulması ve 
oturumlar düzenlenmesi,
3. Lisansüstü eğitimin fiziki 
koşullarının iyileştirilmesi,
4. Teknoparkın faaliyete ge-
çirilmesi 
5. Üniversiteye ait patent, 
marka, faydalı model gibi 
hakların sayısının artırılması.
6. Bilgi ve iletişim teknolojile-
rinin sunduğu fırsatları avan-
taja dönüştürecek yeterli 
sayıda nitelikli akademisyen 
ve lisansüstü araştırmacı bu-
lunması sağlanmalı.
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ETKENLER
Tespitler

(Etkenler/Sorunlar)
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Tehditler

Üniversiteye Etkisi

Fırsatlar Tehditler

Rakipler

Paydaşlar

Tedarikçiler

Düzenleyici 

/ Denetleyici 

Kuruluşlar

Türkiye’nin köklü üniversite-
lerinin bulunduğu ilde olması.

* İstanbul gibi metropol bir şehirde olmasına 
rağmen kentin merkezi bir konumunda yerleşke-
sinin olması nedeniyle kampüs altyapı ve yapım 
işlerinin bir an önce tamamlanıp kampüsün öğ-
renciler için cazip bir hale getirilmesi.
* Türkiye’nin köklü üniversitelerinin bulunduğu 
ilde olmasına rağmen köklü büyük üniversitele-
rin deneyimli akademik personeline ulaşabilme 
imkânına sahip olması nedeniyle üniversitemiz-
de çalışma ve ders verme imkânı sağlanması.
* Öğrencilerin, İstanbul’da olması nedeniyle üni-
versitemizi tercih etmeleri.

* Üniversite kampüsünün henüz tamamlanma-
mış olmasına rağmen fiziksel mekânları vizyona 
ve yeni ortaya çıkan şartlara göre tasarlayabilme 
imkânına sahip olunması.
* Öğrenci barınma imkanlarının yetersiz olması-
na rağmen hızlı tren, metro, metrobüs vb. toplu 
ulaşım imkânlarının artması.

* Üniversitemizin araştırma alt yapısı güçlü 
olmasına rağmen sanayi kuruluşlarının araş-
tırma amaçlı analiz talebinin yeterli seviyede 
olmaması.
* Rekabet edilmesi gereken çok sayıda üni-
versite olması tehdidine rağmen üst yönetimin 
üniversitenin sorunlarını aşma yönündeki viz-
yoner ve katılımcı bakış açısına sahip olması.
* Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurtları-
nın ve diğer barınma imkânlarının yetersizliği 
karşısında fiziksel mekânları vizyona göre ta-
sarlayabilme imkânına sahip olunması
* Üniversitemiz yerleşkelerinin farklı ilçelerde 
olmasının program bütünlüklerini bozması.

Üniversitemizin vakıf üniversitesi olduğu şek-
lindeki yaygın kanaatin giderilmesi için gere-
ken mali imkânların yetersiz olması.

Güçlü Yönler FırsatlarZayıf Yönler Tehditler

İç Çevre Dış Çevre

* İstanbul gibi metropol bir şehirde 
yer almak,
*Lisansüstü eğitim planlaması ile 
eğitim ve araştırma kalitesini yüksek 
düzeyde hedeflemiş olmak.
* Öğretim üyesi seçiminde belli objek-
tif kriterleri tespit etmiş olmak,
* Üniversite adının vizyona uygun bir 
niteliğe sahip olması.
* Eğitim Hastanesi ile işbirliğini sağ-
lamış olmak,
* Yeni üniversite olmanın, ülke için 
stratejik öneme sahip bölümleri açma 
imkânı sağlaması,
* Ulaşım bakımından oldukça elveriş-
li bir konumda bulunması,
 * Genç ve dinamik akademik ve idari 
personelin olması,
* Kütüphane kaynaklarının sayı, içe-
rik ve ulaşılabilirliğinin yüksek olması,
* Sürekli eğitim faaliyetlerinin olması,
* Genç ve etkin öğrenci toplulukları-
nın çeşitliliği,
* Akademik teşvik alan öğretim ele-
manı sayısının fazla olması,
* Üst yönetimin üniversitenin sorunla-
rını aşma yönündeki vizyoner ve katı-
lımcı bakış açısı,
* Türkiye’nin köklü üniversitelerinin 
bulunduğu ilde olması,
* Üniversitemizin araştırma alt yapısı 
güçlü olması,

* İstanbul’un deprem bölgesinde bu-
lunması,
* Rekabet edilmesi gereken çok sayı-
da üniversite olması,
* Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci 
yurtlarının ve diğer barınma imkânla-
rının yetersizliği,
* Sanayi kuruluşlarının araştırma 
amaçlı analiz talebinin yeterli seviye-
de olmaması,
* Üniversitemizin vakıf üniversitesi ol-
duğu şeklindeki yaygın kanaatin gide-
rilmesi için gereken mali imkanların 
yetersiz olması.

* Üniversite kampüsünün henüz tamam-
lanmamış olması,
* İdari personelin yeterli sayısal düzeye 
ulaşmamış olması,
* Tanıtım eksikliği,
* Sağlık, sosyal ve kültürel tesislerin ye-
tersizliği,
* Üniversite personelinin iş verimini ve 
motivasyonunu artıracak ödül-takdir me-
kanizmasının geliştirilme ihtiyacı,
* Öğrenci barınma imkânlarının yetersiz 
olması,
* Bölgedeki köklü üniversitelerle rekabet 
edecek stratejilerin oluşturulamaması,
* Mezunlarla olan ilişkilerin yetersiz ol-
ması,
* Dış paydaşlarla işbirliğinin yetersiz ol-
ması,
* Akademik ve idari personele yönelik 
düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerin 
geliştirilme ihtiyacı,
* Akademik ve idari personel için lojman 
ve kreş olanaklarının olmaması,
* Yabancı uyruklu akademik personel ve 
öğrenci sayısının yetersiz olması,
* Toplumsal katkıya yönelik etkinliklerin 
yetersiz olması,
* Farklı yerleşim yerlerinde yerleşkelerin 
bulunması.
* Fiziksel mekânları vizyona göre tasarla-
yabilme imkânına sahip olmak,
* Üniversitemizin vakıf üniversitesi olduğu 
şeklindeki yaygın kanaatin var olması.

* Üniversitemizin metropolde yer 
almasının ürettiği sosyo-ekono-
mik fırsatlar,
* Üniversitemizin Türkiye’nin en 
önemli sanayi bölgesinde bulun-
ması nedeniyle sanayi-üniversite 
işbirliği imkânına sahip olması,
* Sağlık, tarih ve kültür turizmi-
nin yaygın olduğu bir bölgede yer 
alması,
* Köklü üniversitelerin deneyimli 
akademik personeline ulaşabil-
me imkânına sahip olması,
* Bilimsel düzeyde kurumsal iş-
birliği yapma imkânının yüksek 
olması,
* Köklü üniversitelere yakınlık ne-
deniyle oluşan rekabet ortamının 
getireceği gelişme potansiyeli,
* Hızlı tren, Metro, metrobüs vb. 
yatırımların ulaşım imkânlarını 
artırması.
* Kentin merkezi bir konumunda 
yerleşmiş olmak,

Paydaşlarla iletişim ve işbirli-
ğinin yetersiz olması.

Metropol bir şehir olması ne-
deniyle tedarikçiler arasında 
büyük rekabetlerin olması.

Yükseköğretimin uluslararası 
rekabetin önemli bir aktörü 
olması.

1. Köklü büyük üniversitelerin 
deneyimli akademik persone-
linden istifade edebilme.
2. Köklü üniversitelerin tecrü-
belerinden yararlanma imkanı.

Üniversitemizin iletişim ve ula-
şım imkanları açısından çok 
merkezi bir konumda olması.

Kaliteli mal ve hizmetin daha 
hızlı sürede temininin gerçek-
leştirilmesi.

Düzenleyici/denetleyici kuru-
luşların uluslararasılaşmayı 
teşvik etmesi.

Mevcut tercih sıralamasının 
köklü üniversiteler lehine so-
nuç doğurması.

1. Paydaşların iletişim ve işbirliği 
kültürünün geliştirilme ihtiyacı,
2. Kurum kültürünün henüz ge-
lişme aşamasında olması.

Rekabet ortamının yüksek dü-
zeyde olması nedeniyle bazen 
mal ve hizmet kalitesinin düş-
mesi.

Düzenleyici kuruluşların yaptığı 
düzenlemeler ile elde edilmesi 
beklenen sonuçların zaman 
uyumunun sağlanamaması.

Üniversitemizin misyon, vizyon ve 
sahip olduğu kalite düzeyi hak-
kında farkındalık oluşturulması.

1. Üniversitemizi, vizyonu doğ-
rultusunda paydaşlarla buluş-
turacak projeler geliştirilmesi.

Tedarikçilerin mal ve hizmetin 
kalitesini düşürmeden en uygun 
ve ucuzuna temin edebilecek 
detaylı araştırma ve inceleme 
yapılarak sürecin yürütülmesi.

Düzenleyici/denetleyici kuru-
luşlarla yoğun bir bilgilenme ve 
bilgilendirme sürecinin gerçek-
leştirilmesi.

9.2. Sektörel Yapı Analizi

Tablo 23. Sektörel Yapı Analizi

9.3. GZFT Analizi

Üniversitemizin iç çevresinden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat 
ve tehditlerinin katılımcı bir anlayışla ortaya konulması stratejik planın geleceğe bakış aşaması için 
önem teşkil etmesi nedeniyle, akademik ve idari personelimizden oluşan katılımcılarla Üniversitemi-
zin güçlü ve zayıf yönleri için kuruluş içi analiz ile durum analizi kapsamında yapılan diğer çalışmaların 
sonuçlarından; fırsatlar ve tehditler ise Sektörel Eğilim için PESTLE Analizi ve Sektörel Yapı Analizi 
sonuçlarından yararlanılmıştır.

Tablo 25. GZFT Stratejileri

Tablo 24. GZFT Listesi
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Tespitler / Sorun Alanları

Tespitler / Sorun Alanları

İhtiyaçlar / Gelişim Alanları

İhtiyaçlar / Gelişim Alanları

Durum Analizi Aşamaları

Durum Analizi Aşamaları

Uygulanmakta Olan
Stratejik Planın

Değerlendirilmesi

İnsan Kaynakları
Yetkinlik Analizi

Mevzuat Analizi

Kurum Kültürü Analizi

Fiziki Kaynak Analizi

Teknoloji ve Bilişim
Altyapısı Analizi

Mali Kaynak Analizi

Akademik Faaliyetler 
Analizi

Yükseköğretim Sektörü 
Analizi

Üst Politika Belgeleri

Paydaş Analizi

* Ölçülmesi güç olan amaç ve hedeflerin olması 
stratejik planın izleme aşamasında güçlüklere 
sebebiyet vermesi,
* Göstergeler ile ilgili olarak, izleme, ölçme ve 
değerlendirme sorunlarının olması.
* Stratejik planda yer alan bazı amaç ve hedefler 
diğer amaç ve hedeflerle benzerlik taşıması.
* Birden fazla sorumlu birimin belirlenmesi so-
nucu gösterge gerçekleşme sonuçlarının elde 
edilmesinde aksamalar ve veriler arasında tutar-
sızlıkların olduğu görülmesi.

* Üniversitemizin genç, dinamik ve tecrübeli akade-
mik-idari personel kadrosuna sahip olduğu ve ayrıca 
öğrenci, akademik ve idari personel ilişkilerinin güçlü 
olduğu, akademik personel tarafından yürütülen TÜBİ-
TAK, AB, Kalkınma Ajansı vb. proje sayısının istenilen 
seviyede olmadığı tespit edilmiştir.

* Üniversitemizin kuruluş, çalışma, iş süreçleri 
ve özlük haklarına ilişkin yasal düzenlemelerde 
çeşitli eksikliklerin olduğu ve mevzuatın fazla ve 
dağınık olması, hedeflenen amaçlara ulaşmakta 
zaman ve emek sarfiyatına neden olduğu tespit 
edilmiştir.

* Üniversitemiz, bütün konuların şeffaf ve özgürce dile 
getirildiği demokratik bir iletişim modeline sahip olup 
yeni fikirlere ve eleştirilere her zaman açıktır.

* Üniversitemiz fiziki yapılanması hali hazırda devam 
etmekte olup, bu durum öğrenci ve personel memnui-
yetini olumsuz etkilemektedir.

* Üniversitemiz teknoloji ve bilişim altyapısında bilgi-
sayar yazılım ve donanıma önem verdiği, bu bağlamda 
Üniversitemizin çeşitli yerleşkelerinde bilgisayar des-
tekli eğitimler için laboratuvarlar kurulduğu ve ayrıca 
yazılıma ilişkin olarak Üniversitemizce çeşitli yazılımla-
rın kullanıldığı belirlenmiştir. Üniversite yerleşkelerinde 
mevcut olan bilişim alt yapısının gelişen bilişim ve tek-
nolojiye bağlı olarak geliştirilmesi ve yenilenmesi gerek-
tiği tespit edilmiştir.

* Üniversitemiz mali kaynakları, bütçe ödenekleri, döner 
sermaye ve AB, TÜBİTAK, SANTEZ, Farabi, Mevlana, Kal-
kınma Ajansı, Erasmus gibi projeler ve değişim program-
larından gelen bütçe dışı kaynaklardan oluşmaktadır.
* Bütçe ödeneklerimiz fiziki yapılanması devam eden bir 
kurum olmamız nedeniyle sermaye giderleri harcamala-
rında yoğunlaşmaktadır.
* Bütçe dışı kaynaklardan döner sermaye gelirlerimiz ise 
bu alanda çok fazla faaliyet olmaması nedeniyle yeterli 
seviyede değildir.
* AB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, Farabi, Erasmus gibi 
projeler ve değişim programlarından gelen hibeler de ye-
terli düzeyde değildir.
* Üniversitemiz bütçesi mevcut personel, öğrenci ve yer-
leşke konumuna göre yetersizdir.

* Kamu kurumlarının özel sektörle işbirliği içerisinde Ar-
Ge faaliyetlerini yönlendirme ve sonuçlarını hayata geçir-
meye yönelik eksiklikler,
* Girişimcilik kültürü; girişimcilik eğitimlerinin niteliğinin 
artırılması, girişimci rol modellerinin tanıtılması ve ödül-
lendirilmesine yönelik uygulamaların yetersiz olması,
* Temel ve sosyal bilimlerde yetkin araştırmacıların yetiş-
tirilmesi desteklenecek, üniversiteler ve kamu kurumları 
bünyesinde bu alanlardaki araştırmaların sayısı, niteliği 
ve etkinliği artırılacaktır.

* Ülkemizde yükseköğretim sektöründe son yıllarda sa-
yısal anlamda ciddi bir büyüme kaydedilmiştir. 2019 Yılı 
Mart ayı sonu itibarıyla 129’u Devlet Üniversitesi, 72’si 
Vakıf Üniversitesi ve 5’i ise Vakıf Meslek Yüksekokulu 
olmak üzere toplam 206 üniversiteye ulaşmıştır. Ülke-
mizdeki üniversite sayısındaki ciddi artış nedeniyle YÖK 
tarafından yükseköğretim sektöründe politika değişikli-
ğine gidilerek niceliksel genişleme yerine üniversitelerin 
niteliksel anlamda eğitim ve araştırmada standardı yaka-
lamayı, kalite süreçlerinin tüm üniversitelerimizde içsel-
leştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.

* Üniversitemizde yetişmiş iş gücü, yatırım po-
tansiyeli, diyaloga açık yönetim anlayışı ve bölge 
ihtiyaçlarına cevap verecek akademik birimlerin 
bulunmasının yanı sıra; yerleşkelerin dağınık 
yapısından kaynaklanan iletişim kopukluğunun, 
işbirliği ve ortak projeler için yeterli eş güdümün 
oluşmasını nispeten engellediği, ayrıca kamu-ü-
niversite-sanayi işbirliği konusunda eksikliklerin 
olmasıdır.

* Üniversitemiz birimler arası teknolojik iletişim 
ağının geliştirilmesine, özel sektör-yerel yönetim-
ler ile işbirliğinin artırılması amacıyla farklı alan-
larda ortak projelerin yürütülmesine, gerçekleşti-
rilen bilimsel araştırmalar için bir veri tabanının 
oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeni stratejik planda öncelikli olan hususlar;
* Sosyopark,
* Yabancı uyruklu öğrenci ve personel artışı,
* Üniversitemizin İstanbul’daki öğrencilerin 
öncelikli tercih ettiği üniversite haline gelmesi,
* Girişimci ve üniversite-sanayi işbirliğinin ge-
liştirilmesi,
* Kalite güvence sisteminin etkin şekilde uy-
gulanması,
* Merkez, Ofis ve Koordinatörlüklerin aktif yü-
rütülmesinin sağlanması.

* Akademik personelin ulusal ve uluslararası proje 
sayısının arttırılması amacıyla teşvik sisteminin güç-
lendirilmesi, akademik personelin girişimcilik faali-
yetinin ve idari personelin mevzuat bilgisi ile bireysel 
performansının artırılmasına ilişkin seminer ve hiz-
met içi eğitim programlarının düzenlenmesine; amaç 
ve hedeflere ulaşabilmesi için yeterli sayıda akade-
mik ve idari personele ihtiyaç duyulmaktadır.

* Üniversitelere, kendi içsel ve coğrafi bölgele-
rinin özelliklerinden dolayı, mikro bazda hedef 
tespitinin yapılması, bu hedefler odaklı kaynak 
tahsisi ve bu kaynakların kullanılması ile karar 
aşamasında karşılaşılan mevzuat engellerinin 
kaldırılması, üniversite yönetimlerine yetki 
devrinin genişletilmesi gerekmektedir.

* Kurumsal kültürümüzün korunması, sürekliliğinin 
sağlanması ve kurumsal yaşamın her alanında ha-
yata geçirilmesi konusunda daha fazla iyileştirmeye 
ihtiyaç bulunmaktadır.

* Merkez yerleşkemizde eğitim binalarının, Öğrenci Ya-
şam Merkez, Spor Yaşam Merkezi, kreş vb. sosyal alan-
larla birlikte araştırma merkezlerinin inşaat faaliyetleri 
tamamlanmalı ve kampüs hayatı geliştirilmelidir.

* Kablolu ve kablosuz ağ altyapılarının gelişen tek-
nolojiye uyumlu hale getirilmesi, Bilgisayar Laboratu-
varları, Teknoloji Destekli Sınıflar, Engelsiz Üniversite 
Teknolojileri, Akıllı Kart Teknolojileri ile Kamera ve 
Bariyer/Turnikeli Geçiş Güvenlik Teknolojileri alanla-
rında yeni çalışmalar yapılmasına ve Üniversitemizin 
tüm bilgi akışının ve iş süreçlerini tek bir sistem altın-
da entegre edilerek, yeni bir yazılım sisteminin temin 
edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

* Kablolu ve kablosuz ağ altyapılarının gelişen tek-
nolojiye uyumlu hale getirilmesi, Bilgisayar Laboratu-
varları, Teknoloji Destekli Sınıflar, Engelsiz Üniversite 
Teknolojileri, Akıllı Kart Teknolojileri ile Kamera ve 
Bariyer/Turnikeli Geçiş Güvenlik Teknolojileri alanla-
rında yeni çalışmalar yapılmasına ve Üniversitemizin 
tüm bilgi akışının ve iş süreçlerini tek bir sistem altın-
da entegre edilerek, yeni bir yazılım sisteminin temin 
edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

* Araştırma odaklı girişimci ve toplumsal hizmet 
üniversitesi olmanın en önemli ayaklarından biri de 
“Doktora Eğitimi” dir. Bu kapsamda özellikle disiplin-
lerarası ve öncelikli alanlarda yeni doktora program-
ları geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmakta-
dır. Üniversitemiz 100/2000 programına özel önem 
vermektedir. Üniversitemizin bu misyonu gereğince 
lisansüstü program çeşitliliğinin sağlanması ve öğ-
renci kontenjanlarının artırılması buna karşılık lisans 
programlarında da öğrenci kontenjanlarının bu önce-
liğe göre belirlenmesi.

* Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, pay-
daşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi 
ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, 
idari ve mali açıdan özerk üniversite modeli çerçeve-
sinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim 
sistemine ulaşılması.
* Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini 
geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesin-
de işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat 
eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sağlanması.

* Kalite güvencesi sistemi,
* Sanayi ile iş birliği çerçevesinde teknoloji 
üretimine önem vermek, çıktı odaklı bir yapıya 
dönüşülmesini teşvik etmek ve girişimci faali-
yetler ile gelir kaynaklarını çeşitlendirmek,
* Uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri 
için çekim merkezi haline getirilmek,
* Teknoloji geliştirme bölgelerinin yapısı ve 
işleyişi; üniversite sanayi işbirliğini, işletmeler 
arası ortak Ar- Ge ve yenilik faaliyetlerini ve 
yenilikçi girişimciliği en üst düzeye çıkarmak 
üzere etkinleştirmek,
* Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına du-
yarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, 
ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete 
dönüştüren, akademik, idari ve mali açıdan 
özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel 
ölçekte rekabetçi bir sistemine ulaşmak.
* Mali kaynakların kullanımı, özel ve kamu iş-
birliği, nitelikli sağlık hizmetleri, bilgi toplumu-
nun ihtiyaç duyduğu öğrencilerin yetiştirilmesi 
ve personel istihdamı gibi birçok konuda dü-
zenlemeye ihtiyaç duyulduğu öngörülmüştür.

9.4. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

Tablo 26. Tespitler ve İhtiyaçlar 
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D. GELECEĞE BAKIŞ

1. MİSYON

Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel değerleri katan özgün bir üniversite olmak.

2. VİZYON

Medeniyetimizi çağdaş dünyaya sunan, dünya barısına katkıda bulunan insani değerleri özümseyen,  
bilimsel kalitesi ile ön plana çıkmış, yenilikçi, girişimci ve toplumsal hizmet esasında bir dünya üniver-
sitesi olmak.

3. KALİTE POLİTİKAMIZ

Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda;

• Katılımcı ve paylaşımcı çağdaş ve dinamik bir yönetim anlayışı ile personel ve paydaşlarımızın sürek-
li gelişen ve değişen ihtiyaçlarını karşılayarak, çalışan motivasyonunu ve performansını yükseltmek,

• Temel hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak,

• Teknolojiyi kullanarak çalışanlarımıza ve öğrencilerimize daha hızlı hizmet sunmak,

• Hizmetten faydalananların memnuniyetlerini ölçerek, memnuniyet oranının yükseltilmesini sağla-
mak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek,

• Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline getirerek bilimsel araştırma ve projelen-
dirme çalışmalarını destekleyen üniversitemizin geleceğin dünyasında en önemli bilgi üretim merkezi 
olmasını sağlamaktır.

4. TEMEL DEĞERLER

• Uluslararası
• Girişimci
• Yenilikçi
• Araştırma Temelli
• Toplum ve Medeniyet Odaklı olmak
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E. FARKLILAŞMA STRATEJİSİ

İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi çağımızda insanın her alanda ürettiği bilginin 
birliğini temsil eden “Üniversite”, bir kavram ve bir kurum olarak iyiyi, doğruyu ve güzeli kendine 
konu kılan bilimleri ve sanatları öğreten ve eğiten bir işleve sahiptir. Üniversite, bilginin ve davranışın 

birbirini tamamladığı ilkesinden hareketle, sağlıklı bireylerden teşekkül eden bir toplum için, eğitim ve 
öğretimin manevî ve ahlâkî değerlerle olan bağlantılarına da dikkat eder. Öte yandan bilgiyi yalnızca 
bir malumat olarak aktarmaz; yorumlar, yeniden üretir, teori ile pratik dengesini gözeterek yaratıcı 
bireyler yetiştirmeyi amaçlar; mensuplarına yerel ile evrensel olanın terkibine ilişkin sağlam ve doğru 
bir bakış açısı vermeyi hedefler.

Öğrencilerimize, her türlü fikrin tartışılabildiği bir üniversite ortamını sağlamak en büyük emelimizdir. 
Hakikate; mütemadiyen devam eden bir arayış ve fikrî tartışmalar ile ulaşılacağını düşünen üniversi-
temiz, genç zihinlerin ilim mayasıyla olgunlaştırılacağı yerdir. Özgürlüğün serbestiyet kadar mesuliyet 
olduğu fikrini öğrencilerimize benimsetmek ve bu doğrultuda akademik hayatlarına devam etmelerini 
sağlamak görevlerimiz arasındadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesinin aslî gayesi, Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu meslek sahiplerini ve ilim dünyasında söz sahibi olacak uzmanları yetiştirmektir. Bu da ancak 
yakın ve uzak hedeflerin şimdiden belirlenmesi ve bir plân dâhilinde hayata geçirilmesiyle mümkün-
dür. Tavizsiz bir şekilde uygulanacak bu plân, halen şikâyetçi olduğumuz hususların zamanla ortadan 
kalkacağını bizlere gösterecektir.

Üniversitemizi medeniyet misyonuyla ve mensuplarını bilimsel güven ortamıyla buluşturmak; yeterli ve 
güçlü alt yapı, saygın ve seçkin akademik kadro, özgür çalışma ortamı, üretken iletişim ve etkin işbirliği 
sağlamak; herkesin kendini değerli hissedeceği, mensubiyetinden onur duyacağı, akademik idealle-
rini, bilim ve araştırma hayallerini gerçekleştireceği bir kurum oluşturmak; doğuyla batının, kuzeyle 
güneyin kavşak noktasında, düşüncenin ve tarihin kalbinin attığı bu coğrafyada geleneği geleceğe 
bağlayacak bir köprü var etmek odak noktamızdır.

Ayrıca üniversitemiz “Serbestiyet ve mesuliyet zemininde yapılacak fikrî tartışmalarıyla özgür, değer, 
bilgi ve teknoloji üretimiyle özgün, inanç ve düşüncelere eşit ve adil yaklaşımıyla saygılı, bölgesine ve 
dünyaya ilgi duyma ve değer katma bilinciyle evrensel, kişisel huzur ve toplumsal refahı hedef alarak 
gelişimci ve engelsiz, insan ve öğrenci merkezli yerleşkesi ve yaklaşımlarıyla sosyal bir üniversite” ola-
rak tercih edilebilirliğini farkındalık oluşturarak gerçekleştirmek odak noktalarımızdandır.

1. KONUM TERCİHİ

Türkiye’nin artan nüfusu, demografik değişimler, eğitim-öğretim gereksinimleri, refah standardı, 
gelecekte talep edilecek olan meslekler, kalifiye personel ihtiyacı, artan dünya ticareti, bölgesel 
dinamikler, stratejik hedefler, ülkemizin dünyadaki vizyonu ve misyonu göz önüne alındığında 13 

devlet üniversitesi, 44 vakıf Üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulunun bulunduğu İstanbul ilinde 
Üniversitemiz olarak bu gelişmelere ilişkin konumumuz belirlenmektedir. Sadece üniversitemizin ter-
cihleri değil dünyadaki gelişmelerin, Türkiye’deki değişimin ve dış paydaşların belirlediği bir paradig-
ma da üniversitemizin uzun vadeli stratejisinin belirlenmesinde önem arz etmektedir.

Uzun vadedeki gelişmelere tam zamanında ve tam yerinde tesir edebilmek için hazır olunması ge-
rekmektedir. Tüm bu içsel ve dışsal dinamikler göz önüne alındığında üniversitemiz Türkiye yükse-
köğretim sektörü içindeki temel konum tercihi eğitim olmakla birlikte araştırma ve girişimcilik konum 
tercihlerini de önemsemektedir

Üniversitemizin hali hazırdaki akademik ve idari yapılanması, fiziki olanaklar, altyapı imkanları, kam-
püsleşme, üniversite-dış paydaşlar ilişkisi, bölgenin beklentileri, geleceğe dönük projeksiyonlar, tu-
rizm sektörü, sağlık personeli eğitimi, artan nüfusa yönelik eğiticilerin eğitimi, eğitim-staj imkanlarının 
güçlü birlikteliği, öğrenci talep yoğunluğu, eğitim-öğretime devam edilen bölümlerin dinamikleri, nüfus 
yoğunluğu, cazibe merkezi konumundaki coğrafi yapı, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve diğer de-
ğişkenler göz önünde bulundurulduğunda üniversitemiz için; Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve 
Girişim -Topluma Hizmet odaklı konumlama tercihi benimsenmiştir.

Girişim-Topluma
Hizmet

%20

Eğitim - Öğretim

%40

Araştırma - 
Geliştirme

%40
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2. BAŞARI BÖLGESİ TERCİHİ

Üniversitemiz Türkiye’deki bir çok üniversite gibi orta ve uzun vadeli stratejisini eğitim odaklılık 
üzerine inşa etmekle birlikte kendine özgü çoklu başarı bölgesi imkanına sahiptir. Bunun temel 
nedeni, üniversitemizin yer aldığı İstanbul konumudur.

Ülke ve bölge ihtiyaçları göz önüne alındığında ileri malzeme teknolojisi, yenilenebilir enerji, robotlar, 
akıllı sistemler, turizm, tarih, sanatsal çalışmalarını sürekli geliştirmeye açık tutan, değişime açık tasa-
rımcı/sanatçı profili yetiştirme hedeflerine ilişkin özgün nitelikli fakültelerimizin varlığıdır.

Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nitelikli sağlık personelinin uluslararası düzeyde 
eğitim alması için geniş imkânlar sağlamaktadır. Üniversitemizde sağlık alanında eğitim ve uygulama 
imkânı veren birimlere bakıldığında Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi 
ve Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi son derece 
geniş perspektifli ve geniş imkânlı sağlık eğitim-öğretimi verme yeteneğine sahip bir üniversite görül-
mektedir.

Üniversitemizin öncelikli hedefi bölgenin doğal, endüstriyel ve insan kaynaklarına yönelik araştırmalar, 
projeler, danışmanlıklar yapmak ve gelişimlerini desteklemek adına eğitim programları geliştirmektir.

Bu kapsamda sanayi ile işbirliğini geliştirmek, sektör ile ortak lisans ve lisanüstü eğitim programları 
geliştirmek ve yürütmek, hedef kitlenin ihtiyacı olan laboratuvar altyapısını tamamlamak ve koordi-
nasyonunu sağlamak, tematik araştırma laboratuvarları kurmak öncelikli konulardır.

3. DEĞER SUNUM TERCİHİ

Üniversitemiz, vermiş olduğu eğitim odaklı hizmetlerine değer katmak için akademik kadro, öğrenci, 
idari personel, dış paydaşlar ve üniversite-sanayi işbirliğinde derinleşmeyi hedeflemektedir. Böylece, 
başarı bölgesi tercihlerini çok yönlü, dinamik, verimli ve kaliteli sonuç elde edecek şekilde yönetecek-
tir. Bu faktörlerin ağırlıkları plan dönemi içerisinde tercih ve konjonktüre göre artırılıp azaltılabilecek 
esnekliğe sahip olacaktır. Üniversiteye değer katacak alanlarda daha fazla etkinliğin sağlanmasına 
çalışılacak, değişen ve gelişen koşullara göre yeni faktörler eklenebilecektir. Özellikle katma değer 
oluşturacak alanlarda yoğunlaşacaktır. Akademik yayın, bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri, Ar-
Ge tabanlı üretim imkânları inovasyon, patent sahipliği, fikri mülkiyet hakkı sağlayan etkinlikler, ticari-
leşebilir ürün ortaya koyma gibi hedefleri gerçekleştirebilecek olan akademik personel ve öğrencilerin 
desteklenmesi sağlanacaktır.

Tablo 27. Değer Sunumu Belirleme

Faktörler/Tercihler Yok Et Azalt Artır Yenilik Yap

Sosyal İmkânlar

Destekler (Burslar vb)

Eğitim Yöntemleri

Eğitim Programları

Yurtiçi/Yurtdışı İşbirlikleri

Yerel/Bölgesel İşbirlikleri

Projeler

Kurumsal Kimlik ve Markalaşma

Patent/Faydalı Ürün Modeli

Markalaşma

Lisans Öğrenci Sayısı

Lisansüstü Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Uzaktan Eğitim

Yaşam Boyu Eğitim

Lisans Bölümleri

Lisansüstü Bölümleri

Bürokrasi ve zaman kaybı

Maliyet

Aidiyet

Akademik Performans

Akademik Personel Sayısı

İdari Personel Sayısı

Yabancı Uyruklu Akademik Personel

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi

Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim

Değişim Programları

Girişimcilik

Öz Gelir

Topluma Yönelik Hizmetler

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4. TEMEL YETKİNLİK TERCİHİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi; ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu meslek sahiplerini ve 
ilim dünyasında söz sahibi olacak uzmanları yetiştirmek ve ülke değerlerine katma değer sağlamak-
tır.

Üniversitemiz medeniyet misyonuyla ve mensuplarını bilimsel güven ortamıyla buluşturmak; yeterli 
ve güçlü alt yapı, saygın ve seçkin akademik kadro, özgür çalışma ortamı, üretken iletişim ve etkin 
işbirliği sağlamak; herkesin kendini değerli hissedeceği, mensubiyetinden onur duyacağı, akademik 
ideallerini, bilim ve araştırma hayallerini gerçekleştireceği, doğuyla batının, kuzeyle güneyin kavşak 
noktasında, düşüncenin ve tarihin kalbinin attığı bu coğrafyada geleneği geleceğe bağlayacak bir köp-
rü oluşturmak, değişen ve gelişen dünyada akademi camiasına öncü olmak, yol göstermek ve sorgu-
lamak gibi yetkinliklere sahip olmalıdır.

Tablo 28. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

S: Sorumlu Birim             İ: İşbirliği İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
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F. STRATEJİ GELİŞTİRME

1. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Tablo 29. Amaç ile Hedef Kartları

Amaç (A1) Amaç (A1)Eğitim - Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek/Güçlendirmek Eğitim - Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek/Güçlendirmek

Yürütülmekte olan eğitim programlarının 2024 yılı sonuna kadar  öğrencilerin tercihlerin-
de devlet üniversiteleri içerisinde ilk 10 da yer almasını sağlamak. Lisansüstü programların sayısını 2024 yılı sonuna kadar 115’e çıkarmak.

Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi 
(%)

Hedefe
Etkisi 
(%)

İzleme 
Sıklığı

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2020 20202022 20222021 20212023 20232024 2024

PG1.1.1 Çağın gereklerine göre 
güncellenen ders ve ders içerik-
leri oranı

PG1.2.1 Yüksek lisans program 
sayısı

PG1.1.2 Yeni açılan program, 
yan dal ve çift anadal program 
sayısı

PG1.2.2 Doktora program sayısı

PG1.1.3. Staj imkânı sağlanan 
öğrenci sayısı

PG1.2.3 Lisansüstü öğrenci 
sayısı

PG1.1.4 Üniversite fakültelerinin 
bölümlerine en yüksek puanla 
yerleşen öğrencilerin başarı 
sıralaması ortalaması

PG1.2.4 Burslu doktora program  
sayısı (YÖK, TÜBİTAK, KYK vb)

PG1.1.5 Akredite olan lisans 
program sayısı

Sorumlu Birim

Sorumlu Birim

Maliyet Tahmini Maliyet Tahmini

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Riskler

Riskler

Stratejiler
Stratejiler

İhtiyaçlar
İhtiyaçlar

Tespitler
Tespitler

Hedef (H1.1) Hedef (H1.2)

20 4015 60

17 14

18.000 7

703 1.850

0

18 85

21 21

16.000 9

1214 4.000

3

10 5517 62

19 15

17.500 8

844 2.500

0

6 Ay 6 Ay

6 Ay 6 Ay

6 Ay 6 Ay

6 Ay 6 Ay

6 Ay

12 5818 66

20 16

17.000 9

1012 3.225

0

6 Ay 6 Ay

6 Ay 6 Ay

6 Ay 6 Ay

6 Ay 6 Ay

6 Ay

20 4015 1316 14

20 10488 1.670586 1.755

30 1021.215 419.000 5

10

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

13.068.476 17.038.562

Tüm Akademik Birimler

Tüm Akademik Birimler/Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

* Akreditasyon sürecinin uzun sürmesi ve kaynak yetersizliği,
* İstanbulda üniversite sayısının fazla olması,
* İnsan kaynaklarının sayı olarak yetersizliği.

* Köklü üniversiteler ile özel üniversitelerin çok olması öğrenci sayısının azalması,
* Öğrencilerin çoğunun iş hayatında olması dersleri aksatmaları,
* Doktora öğrenim süresinin uzun olması,
* Burs olanaklarının kısıtlı olması.

* Akreditasyon imkanı bulunan bölüm ve programların sayısının arttırılması,
* Güncel, beklenti ve gereksinimlere uygun yeni eğitim - öğretim programlarının gelişti-
rilmesi ve yeni derslerin eklenmesi,
* Uygulamalı staj odaklı ders sayısının arttırılması.

* Çalışanlara özel (disiplinler arası, tezsiz, ikinci öğretim gibi) lisansüstü programlar 
açılması ve özel kontenjan için işverenlerle protokol yapılması,
* Alanında uzman akademik personel sayısının artırılması,
* Lisansüstü programlardaki ders çeşitliliği artırılarak lisansüstü öğrenci sayısının lisans 
öğrenci sayısının % 40  seviyesine çıkarmak. 

* Diplomaların uluslararası tanınırlığı açısından akreditasyonun önemi,
* Yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin gerekliliklerini yerine getirmek,
* Yükseköğrenimde kaliteli hizmet sunumu ve tercih edilme oranını artırma.

* Lisansüstü programlarının çeşitliliğinin ve sayısının artırılması,
* Disiplinler arası/üstü lisansüstü program sayısının artırılması.

* Programlarımızın Bologna süreci gereklilikleri ile uyumluluk sürecinin devam ettirilmesi,
* Eğitim - Öğretim programlarının çeşitliliği.

* Akademik personelin yeterli sayıda olmaması,
* Akademisyenlerin iş yüklerinin fazla olması.
* Fiziki mekanların yetersiz olması.

0 0
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Amaç (A1) Amaç (A1)Eğitim - Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek/Güçlendirmek Eğitim - Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek/Güçlendirmek

Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını % 40 oranında geliştirmek. Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci, akademik ve idari 
personel sayısını her yıl % 20 artırmak.

Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi 
(%)

Hedefe
Etkisi 
(%)

İzleme 
Sıklığı

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2020 20202022 20222021 20212023 20232024 2024

PG1.3.1 Kapalı Eğitim Alanı (m²) PG1.4.1 Ulusal ve uluslararası 
değişim programlarına katılan 
akademik personel sayısı

PG1.3.2 Öğrenci başına düşen 
derslik büyüklüğü (m²)

PG1.3.3 Öğrenci başına düşen 
yeşil alan (m²)

PG1.4.2 Ulusal ve uluslararası 
değişim programlarına katılan 
idari personel sayısı

PG1.3.4 Kapalı sosyal alan (m²)

PG1.4.3 Ulusal ve uluslararası 
değişim programlarına katılan 
öğrenci sayısı

PG1.3.5 Öğrenci başına düşen 
kitap sayısı

Sorumlu Birim

Sorumlu Birim

Maliyet Tahmini
Maliyet Tahmini

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Riskler

Riskler

Stratejiler
Stratejiler

İhtiyaçlar

İhtiyaçlar

Tespitler

Tespitler

Hedef (H1.3) Hedef (H1.4)

30 15146.350 10

1,36

9,760 35

7,30
5

7,68

207.140 25

1,63

10.650 70

7,50
5

9,97

93.145 5197.780 15

1,57

9.760 45

7,40
5

8,38

6 Ay 6 Ay

6 Ay

6 Ay 6 Ay

6 Ay
6 Ay

6 Ay

131.250 8207.140 20

1,59

10.540 55

7,45
5

9,14

6 Ay 6 Ay

6 Ay

6 Ay 6 Ay

6 Ay
6 Ay

6 Ay

20 1,20 1,24

15
5

6,66
4

7,20
5

20 806.161 217.380 30

15

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü

270.943.291
6.950.000

Tüm Akademik Birimler/Daire Başkanlıkları

Tüm Akademik Birimler, Mevlana ve Farabi Koordinasyon Ofisleri

* Üst politika belgelerindeki değişiklikler.
* Mali kaynakların kısıtlılığı
* YÖK’ün program kontenjanları ile ilgili politikaları

Mali kaynakların kısıtlılığı.

*Derslik, uygulama alanları ve laboratuvarların fiziki ve teknolojik donanımlarının iyileşti-
rilmesine yönelik verilen desteğin artırılması,
* Eğitim, hizmet binalarının projelendirilerek inşaatlarına başlanması ve alt yapı dona-
nımlarının temin edilmesi,
* Eğitim-öğretim ile ilgili alet ve ekipman donanımının yenilenmesi.

* Uluslararası sürdürülebilir ikili anlaşma sayısının artırılması,
* Erasmus, Farabi, Mevlana gibi ulusal ve uluslararası değişim programlarına
katılımlarının desteklenmesi,
* Yabancı dil hazırlık kapsamında verilen yabancı dil eğitiminin kalitesinin artırılması.

* Eğitim ve hizmet binalarının tamamlanması,
* Teknolojik alt yapıya destek verilmesi,
* Yenileme, bakım ve onarım giderlerine ağırlık verilmesi,
* Öğrenci ve personel misafirhanesi binasının hizmete açılması.

* Üniversite personeli ve öğrencilerinin katılabileceği hareketlilik programların 
genişletilmesi,
* Öğrencilerin değişik ülke ve kültürleri tanıması ve kendilerini geliştirme ihtiyaçları,
* Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını artırma stratejisi.

* Eğitim ve hizmet binalarının yetersiz olması,
* Yerleşkelerin farklı yerlerde bulunması,
* Sosyal imkanların yetersiz olması.

* Üniversitemizin değişim ve iş birliği programlarını etkin yürütme isteği,
* Uluslararası deneyime sahip akademik personel ve öğrenci yetiştirme planı.

5,05 6,04
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Amaç (A2) Amaç (A2)
Toplum ve sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli eğitim programlarına 

sahip olmak

Toplum ve sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli eğitim programlarına 

sahip olmak

2024 yılı sonuna kadar lisans programlarına kayıtlı yabancı öğrenci sayısını en az iki 
katına çıkarmak.

Programların sunduğu öğrenme deneyimleri açısından öğrencilerin memnuniyet oranını 
en az % 70’e çıkarmak.

Performans Göstergeleri Performans GöstergeleriHedefe
Etkisi 
(%)

Hedefe
Etkisi 
(%)

İzleme 
Sıklığı

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2020 20202022 20222021 20212023 20232024 2024

PG2.1.1 Yabancı uyruklu 
öğrenci sayısı

PG2.2.1 Yan dal program sayısı

PG2.2.2 Çift anadal program 
sayısı

PG2.2.3 Açık ve uzaktan eği-
tim verilen program sayısı

PG2.2.4 İçeriği güncellenen /
geliştirilen ders sayısı

PG2.2.5 Uygulamalı staj 
odaklı ders sayısı

PG2.1.2 Yabancı uyruklu öğ-
renci sayısının toplam öğrenci 
sayısına oranı

Sorumlu Birim

Sorumlu Birim

Maliyet Tahmini
Maliyet Tahmini

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)Riskler

Riskler

Stratejiler Stratejiler

İhtiyaçlar
İhtiyaçlar

Tespitler
Tespitler

Hedef (H2.1) Hedef (H2.2)

50
20

20

329
10

16

0,35

15

68

3

452
14

22

0,48

19

78

9

226
8

12

376
12

18

0,40

17

70

5

6 Ay
6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

282
10

14

394
13

20

0,42

18

74

7

6 Ay
6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay
50 0,24 0,30

20 1 1

20

20

11

55

12

62

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

110.128.272
17.328.845

Tüm Akademik Birimler

Tüm Akademik Birimler/Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü

* Üniversite yerleşkelerinin dağınık ve tamamlanmamış olmasının üniversitenin 
tercih edilebilirliğini azaltması,
* Fiziki ve teknolojik altyapı yetersizliği,
* Bölgede bulunan köklü üniversitelerin daha cazip görülmesi,
* Üniversite sayısındaki artış. * İnsan kaynakları sınırlılığı,

* Fiziki ve teknolojik altyapı yetersizliği.

* Programların tanıtımı amacıyla ortaöğretim kurumlarında yapılacak etkinliklere destek 
verilmesi,
* Güncel, beklenti ve gereksinimlere uygun yeni eğitim-öğretim programlarının geliştiril-
mesi ve yeni derslerin eklenmesi,
* Uygulamalı staj odaklı ders sayısının arttırılması.

* Bologna bilgi paketleri, bölüm bilgileri, ders bilgileri ve izlenceleri eksiksiz hazırlamak
* Akreditasyon için gerekli çalışmaların birimler düzeyinde yapılması
* Yürütülmekte olan lisans ve lisansüstü program içeriklerinin günümüz koşularına göre 
yeniden düzenlenmesi.

* Üniversitemizin köklü üniversitelerle rekabet edecek toplum ve sektörlerin öncelikleri 
belirlenerek mevcut programların revize edilmesi veya yeni programların açılması,
* Devlet üniversitesi olarak tanınırlığımızın arttırılması,
* Fiziki mekanların ivedilikle arttırılması.

* Yan dal, çift ana dal ve açık ve uzaktan eğitim mevzuatı güncellenmeli,
* Yan dal, çift ana dal ve açık ve uzaktan eğitim program sayısı arttırılmalı ve öğrenciler 
teşvik edilmeli,
* Seçmeli ders uygulaması esnek hale getirilmeli,
* Uzaktan eğitim ile verilen derslerin niteliğinin arttırılması.

* Üniversitemizin eğitim ve hizmet binalarının yetersiz olması,
* Öğrencilerin köklü üniversiteleri tercih etmeleri,
* Başarılı öğrencilere özel üniversitelerin avantajlar sunması.

* Programların Bologna süreci ile uyumluluğunun sağlanamaması,
* Programlarının çeşitliliğinin yetersizliği,
* Çift anadal, yandal uygulamaların yetersiz olması,
*  Yan dal ve çift ana dal program,öğrenci ve mezun sayısının azlığı,
* Üniversitede seçmeli ders uygulamaların yetersiz kalması,
* Uzaktan eğitim ile verilen derslerin niteliği istenilen düzeyde olmaması,
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Amaç (A3) Amaç (A3)Bilimsel Araştırma, Danışmanlık ve Yayın Faaliyetlerini Güçlendirmek. Bilimsel Araştırma, Danışmanlık ve Yayın Faaliyetlerini Güçlendirmek.

Üniversitemizin Fiziki ve Teknolojik Araştırma Altyapısını 2024 yılı sonuna kadar % 50’ 
oranında tamamlamak.

SCI, SCIE, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayın sayısını öğretim elemanı başına 0,5 
adet/yıl seviyesine çıkarmak.

Performans Göstergeleri Performans GöstergeleriHedefe
Etkisi 
(%)

Hedefe
Etkisi 
(%)

İzleme 
Sıklığı

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2020 20202022 20222021 20212023 20232024 2024

PG3.1.1 Birimlerde mevcut 
ortak araştırma laboratuvarı-
nın altyapı ihtiyaçlarına yönelik 
desteklenen proje sayısı

PG3.1.2 Kütüphanelerde 
güncellenen ve yenilenen bilgi 
kaynaklarının sayısı

PG3.1.4 Üniversite tarafından 
bilimsel araştırma projelerine 
sağlanan destek miktarı

PG3.1.5 Tamamlanan bilimsel 
araştırma proje sayısı

PG3.1.3 Araştırma amaçlı 
mekân büyüklüğü (m²)

PG3.2.1 Bilimsel yayın sayısı

PG3.2.2 Öğretim üyesi başı-
na bilimsel dergilerde yapılan 
yayın sayısı

PG3.2.3 Öğretim üyesi 
başına uluslararası hakemli 
dergilerde atıf sayısı

PG3.2.4 Yayına dönüşen 
doktora tezi oranı

Sorumlu Birim

Sorumlu Birim

Maliyet Tahmini

Maliyet Tahmini

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Riskler

Riskler

Stratejiler

Stratejiler

İhtiyaçlar

İhtiyaçlarTespitler

Tespitler

Hedef (H3.1) Hedef (H3.2)

20

15

25

25

15

35

35

1

12.000

29.433

4.850

49

2.620

300

55

1.808

1

20.736

32.000

5.500

55

2.660

310

75

1.835

0

8.000

8.810

4.559

45

2.594

295

1

14.400

32.000

5.000

51

2.633

304

60

1.817

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

1

10.000

29.433

4.600

47

2.606

297

1

17.280

32.000

5.250

53

2.646

307

65

1.826

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay10 1.790 1.800

20 - 45

Özel Kalem (Rektörlük)

Özel Kalem (Rektörlük)

13.526.481

41.675.132

Tüm Akademik Birimler/BAP/ Yapı İşleri  ve Teknik Daire Başkanlığı/
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tüm Akademik Birimler/BAP

* Yerleşkelerin farklı yerlerde bulunması,
* Mali kaynakların yetersiz olması,
* Yeterli alt yapının bulunmaması,
* Özel Sektör, Kamu vb. üniversite işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması,
*Araştırmaya yönelik teknik personel, makine teçhizatın yetersiz olması.

* Yayın sayısının artması, fakat niteliğin düşmesi,
* Henüz doktora program ve öğrenci sayısının düşük olması,
* Laboratuvar ve kütüphane alt yapısının tamamlanmamış olması nedeniyle 
hedefin tutturulamaması.

* Alt yapının tamamlanması,
* BAP kapsamında desteklerin her yıl %20 oranında arttırılması. Özellikle lisansüs-
tü öğrenci tezlerine verilecek desteklerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması,
* Özellikle Doktora programlarına mezuniyet için yayın şartı getirilmesi.

* Araştırma ve geliştirmeye yönelik teknik personel, makina ve teçhizat  ve ekipman gibi 
alt yapı ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması,
* Laboratuvar yapılacak alanların araştırmacıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
planlamak,
* Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin aktif olarak kullanılmasını 
sağlamak.

* Laboratuvar ve alt yapı alanlarının tamamlanmasında mali kaynakların yetersizliğin-
den dolayı bütçe dışı finansman kaynağına yönelik faaliyetler artırılmalı
* Fiziksel araştırma altyapısının iyileştirilmesi ve araştırma kapasitesinin verimle hale getirmek
*Araştırma laboratuvar ve merkezlerinde nitelikli personel istihdamına gitmek.
* Kütüphane hizmetlerini 7/24 sunmak.

* Laboratuvar alt yapısının tamamlanması. Bu amaçla 2021 yılına kadar stratejik öne-
me sahip alanlarda,
* İMÜ BİLTAM kapsamında en az dört adet Ar-Ge öncelikli araştırma merkezinin kurulması
* Merkez ve Ofislerin aktif hale getirilmesi,
* BAP desteklerinin düzenli arttırılması,
* Lisansüstü öğrenci sayısının arttırılması.

* Araştırmacılara yönelik laboratuvar mekan ve imkanlarımızın yeterli düzeyde olmaması,
* Kurum içi ve kurum dışı araştırma yapma kültürünün yerleşmemiş olması  ve araştırma-
cı sayısının yetersiz olması.

* Akademik yayın sayımızın yeterli olmaması,
* Yenilikçilik ve girişimcilik endeksinde ilk 50’de yer alamamak
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Amaç (A3) Bilimsel Araştırma, Danışmanlık ve Yayın Faaliyetlerini Güçlendirmek.

Sanayi ve ticaret kuruluşları, yerel yönetimler, merkezi kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği yapılan ortak araştırma proje sayısını %25 artırmak.

Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi 
(%)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2020 20222021 2023 2024

PG3.3.1 Üniversite bünyesinde 
patente dönüşen proje sayısı

PG3.3.2 Ar-Ge projesi sayısı

PG3.3.4 Yeni başlatılan ve 
devam eden kamu finansmanlı 
araştırma projesi

PG3.3.5 Uluslararası ortaklı/
destekli proje sayısı

PG3.3.3 Üretime dönüşen 
proje oranı

Sorumlu Birim

Maliyet Tahmini

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

İhtiyaçlar

Tespitler

Hedef (H3.3)

15

25

20

20

20

1

14

3

42

7

3

17

4

62

11

0

10

2

27

6

2

15

3

49

9

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

0

12

2

35

6

2

16

4

55

10

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

Özel Kalem (Rektörlük)

74.622.293

Tüm Akademik Birimler/BAP

* Projelerin başarısız olması,
* Mali kaynaklarının yetersiz olması,
* Yeterli alt yapının bulunmaması,
* Projeleri gerçekleştirecek lisansüstü öğrenci sayısının yetersiz olması.

* Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yürütülecek lisansüstü tezlerin en 
az % 10’unun, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge sorunlarını çözmeye yönelik olması sağlana-
caktır. Bu amaçla sanayi kuruluşlarından temsilcilerin konuşmacı olarak üniversitemize 
davet edildiği, sanayi kuruluşlarının sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili etkinlikler (semi-
ner, çalıştay, vb.) düzenlenmesi,
* Gelir getirici araştırma/eğitim/danışmanlık hizmeti verebilecek merkezlerin kurulma-
sını sağlamak,
* Endüstri ile ortaklaşa projelerin yapılacak, “Tasarım Araştırma Merkezi” ve Üniversite-
miz Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kapsamında “Tiyatro Araştırma Merkezi” nin 
kuruluş çalışmalarının yapılması.

* Laboratuvar alt yapısının tamamlanması,
* Teknopark’ın tam olarak hizmete girmesi,
* Ofislerin aktif hale getirilerek, sanayiye yönelik program ve toplantıların arttırılması.

* Proje sayımızın yeterli olmaması,
* Yenilikçilik ve girişimcilik endeksinde ilk 50’de yer alamamak.

Amaç (A4)
Yenilikçi ve girişimci üniversite anlayışını geliştirerek; kaynak üreten, verimli ve etkin 
bir finansal yapı kurmak

2023 yılı itibariyle Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 50 de yer almak.

Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi 
(%)

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2020 20222021 2023 2024

PG4.1.1 Girişimcilik yarışmala-
rına katılan proje sayısı

PG4.1.2 Üniversitenin Girişimci 
ve Yenilikçi Endeksindeki yeri

PG4.1.3 Girişimcilik konusunda 
verilen danışmanlık, tez, proje 
vb. sayısı

PG4.1.4 Yenilikçilik ve girişimci-
lik temalı ders sayısı

PG4.1.5 Teknopark şirketleriyle 
birlikte yürütülen girişimcilik 
projesi sayısı

Sorumlu Birim

Maliyet Tahmini

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Riskler

Stratejiler

İhtiyaçlar

Tespitler

Hedef (H4.1)

20 2

5

8

7

65

5

7

11

7

45

0 3

5

9

7

58

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

1 4

6

10

7

50

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay35 0 70

20

15

10

0

6

4

4

8

6

Yenilikçilik ve Girişimcilik Ofisi

1.091.530

Tüm Akademik Birimler/Özel Kalem (Rektörlük)

* Üniversitenin alt yapı eksikleri nedeniyle istenilen ölçüde sanayi projesi geliştire-
memesi,
* Doktora öğrenci sayısının yetersiz oluşu,
* Üniversitemiz Teknoparkının henüz tam anlamıyla aktif olmaması.

* 2020 yılı sonu itibariyle Yenilikçilik ve Girişimcilik Ofisi’nin başkanlığında yılda en az 
bir adet proje pazarı etkinliği ile üniversite-sanayi veya kamu-üniversite ortak katılımlı 
proje yarışması etkinliği geçekleştirilecektir.
* Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen Girişimcilik ve Yenilikçilik faaliyetleri artırılacaktır..
* 2020 yılı sonu itibariyle Yenilikçilik ve Girişimcilik dersini alan öğrencilerin sayısı üni-
versite bazında arttırılacak, 

* Laboratuvar alt yapısının tamamlanması,
* Ofislerin aktif hale getirilmesi,
* Teknopark’ın kurulumunun tamamamlanması ve aktif hale getirilmesi.
* Lisansüstü öğrenci sayısının arttırılması.

* Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 50’de yer alamamak,
* Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında üniversitemizin faliyetlerinin yetersiz olması
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Amaç (A5) Amaç (A5)Araştırma Üniversitesi Kimliğini Yerleştirmek Araştırma Üniversitesi Kimliğini Yerleştirmek

Öğretim elemanlarının katılım sağladığı araştırma faaliyeti ile bilimsel etkinlik sayısının 
yılda 2’ye çıkartılmasını sağlamak.

Üniversite bünyesinde tüm fakültelerin her yıl en az iki tane uluslararası veya ulusal dü-
zeyde bilimsel  sempozyum, konferans, seminer, panel vb. etkinlik düzenlemesi.

Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi 
(%)

Hedefe
Etkisi 
(%)

İzleme 
Sıklığı

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2020 20202022 20222021 20212023 20232024 2024

PG5.1.1. Öğretim elemanları-
nın aktif katılım sağladığı ulusal 
bilimsel etkinlik sayısı

PG5.2.1 Ulusal ve uluslararası 
etkinlik sayısı

PG5.1.2. Öğretim elemanlarının 
aktif katılım sağladığı uluslarara-
sı bilimsel etkinlik sayısı

PG5.2.2 Dünya sıralamasında 
yer alan Türk üniversiteleri ara-
sındaki yerimiz (URAP)

PG5.1.3. Ulusal düzeyde alınan 
teşvik ödülü sayısı

PG5.2.3 Öğretim elemanlarının 
bilimsel etkinliklere bildiri ile 
katılım sayısı

PG5.1.4. Uluslararası projeler-
den alınan teşvik ödülü sayısı

PG5.2.4 Uluslararası etkinlikler-
de sunulan bildiri sayısı

Sorumlu Birim Sorumlu Birim

Maliyet Tahmini

Maliyet Tahmini

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Riskler
Riskler

Stratejiler
Stratejiler

İhtiyaçlar
İhtiyaçlar

Tespitler

Tespitler

Hedef (H5.1) Hedef (H5.2)

20 602 24

5
65

8 525

7 400

5 34

7
50

11 575

7 435

0 183 26

5
60

9 540

7 415

6 Ay 6 Ay

6 Ay
6 Ay

6 Ay 6 Ay

6 Ay 6 Ay

1 204 30

6
55

10 555

7 425

6 Ay 6 Ay

6 Ay
6 Ay

6 Ay 6 Ay

6 Ay 6 Ay

20
25

15 10

10 5

0
77

6 486

4 360

4
70

8 500

6 375

Özel Kalem (Rektörlük) Özel Kalem (Rektörlük) 

26.364.665

22.570.205

Tüm Akademik Birimler, Merkez, Ofis ve Koordinatörlükler
Tüm Akademik Birimler, Merkez, Ofis ve Koordinatörlükler

* Bilimsel altyapı eksikliği  ve Mali kaynakların kısıtlılığı,
* Öğretim üyesi sayısının yetersiz olması nedeniyle idari iş yükü ile ders yüklerinin 
fazla olması,
* Üniversitemizin ulusal ve  uluslararası camiada yeterince tanınmaması,
* Nitelikli araştırmacıların üniversiteye kazandırılamaması,
* Etkinlikler hakkında görsel ve yazılı medya bilgilendirilmesinde yaşanan zorluklar.

* Bilimsel etkinliklerin kalitesinin düşmesi ve toplumsal karşılılığının olmaması,
* Henüz kampüsün tamamlanmamış olmasından dolayı ilgili birimlerin karşılaşabileceği 
muhtemel altyapı problemleri,
* Bilimsel etkinlikler için ödeneğin yetersiz kalması,
* Etkinliklerin tanıtımının istenilen düzeyde yapılamaması, paydaşlar ile istenilen işbirlikleri-
nin sağlanamaması,
* Bilimsel etkinliklere yönelik farkındalığın yeterli düzeyde olmaması,
* Etkinlikler için  yönetici/uzman kişinin belirlenmesinde zorluklar yaşanması.

* Etkinlik masraflarının talep edilmesi için gerekli bürokrasinin azaltılması,
* Akademik etkinliğin bir bildiri kitabı olarak yayımlanmasının teşvik edilmesi,
* Akademik etkinliklere katılımcı sayısının artırılabilmesi için bir iletişim ağının kurulması.

* Öğretim üyelerinin konferanslarda sunum yapabilmesi için mali yönden desteklenmesi,
* Öğretim üyesi sayısının arttırılarak proje ve araştırma yürütmelerinin teşvik edilmesi,
* Öğretim üyelerinin Erasmus, Farabi, Mevlana gibi ulusal ve uluslararası değişim   prog-
ramlarına katılımlarının desteklenmesi.

* Bütçe tahsisinin sağlanması ve kolaylaştırılması,
* Akademik personelin projeler üretmesinin teşvik edilmesi,
* Amaça yönelik belli periyotlarda yapılan faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması,
* Araştırmacı insan gücü sayısı ve niteliğinin artırılması,
* Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının artırılması, diğer üniversite 
ve kurumlarla ilişkilerin geliştir.

* Üniversitemizin tanınırlığını artırma stratejisinin belirlenmesi,
* Bütçe tahsisinin sağlanması, kolaylaştırılması ve tanıtıma yönelik artırılması,
* Misafirlerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması,
* Fiziksel araştırma altyapısının verimlilik sağlayacak şekilde iyileştirilmesi,
* Üniversiteler bünyesinde bütün akademik birimlerin araştırma altyapı niteliğinin artırılması,
* İstanbul’un sorunlarına yönelik proje teşviklerinin artırılması,
* Uzman personel sayısının artırılması,
* Düzenlenen bilimsel etkinliklerin kamuoyuna duyurulması,
* Tanıtım faaliyetlerini destekleyecek ek mali kaynak temin edilmeli,
* Yerel kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde bulunulması,

* Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitemizin yeterli tanınırlığa ulaşamamış olması,
* Bilimsel araştırma sorunlarına yönelik etkinlik ve bilimsel çalışmaların yeterli seviyede 
olmaması,
* Öğretim elemanlarının iş yüklerinden dolayı projelere ve etkinliklere yeterince zaman 
ayıramamaları,
* Araştırma faaliyetlerindeki altyapı ve kaynak eksikliği (Laboratuvar, cihaz, insan kaynağı, vs.)
* Üniversitelerle yürütülen ortak bilimsel araştırma etkinlik sayısının yetersiz olması.

* Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitemizin yeterli tanınırlığa ulaşamamış olması ve vakıf 
üniversitesi olarak bilinmesi,
* Yeni nesil üniversitelerin sadece araştırma yapan değil, aynı zamanda gelir getirici girişimler 
yapan ve topluma fayda sağlayan üniversiteler olarak bilinirliğinin az olması,
* Üniversite bünyesindeki mevcut akademik birimleri arasında koordinasyon eksikliği,
* Stratejik olarak belirlenen alan ve konularda etkinlik yapılamaması,
* Bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde önemli sorunların ele alınmaması,
* Kamu, özel sektör vb. kuruluşlar ile işbirliği yapılamaması,
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Amaç (A5) Amaç (A6)Araştırma Üniversitesi Kimliğini Yerleştirmek Kültür, Sanat, Sağlık ve Çevreye Katkı Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Ulusal ve uluslararası paydaşlara dayalı araştırma işbirliği oranını en az %20’ye çıkarmak. Kültür, Sanat, Sağlık ve Çevre Konularında Sosyal Sorumluluk Projelerinin sayısını her yıl 
%10 artırmak.

Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi 
(%)

Hedefe
Etkisi 
(%)

İzleme 
Sıklığı

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2020 20202022 20222021 20212023 20232024 2024

PG5.3.1 Ulusal işbirliği yapılan 
kamu, sektör sayısı

PG6.1.1 Sosyal sorumluluk 
projesi sayısı (Engelli, yaşlı, ço-
cuklar, işsizler, göçmenler vb)PG5.3.2 Uluslararası işbirliği 

yapılan kamu, sektör sayısı
PG6.1.2 Engelli dostu bina sayı-
sının toplam bina sayısına oranı

PG6.1.3 Engellilerin üniversite 
hizmetlerinden memnuniyet 
düzeyi

PG5.3.3 Uluslararası ortak 
lisans programı sayısı

PG5.3.4 Uluslararası ortak 
lisansüstü programı sayısı

PG6.1.4 Engelleri kaldıran 
teknolojik ekipman sayısı

PG6.1.5 Engelliler için binalar-
da yapılan düzenleme sayısı

Sorumlu Birim

Sorumlu Birim

Maliyet Tahmini

Maliyet Tahmini

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)Riskler

Riskler

Stratejiler

Stratejiler

İhtiyaçlar
İhtiyaçlar

Tespitler

Tespitler

Hedef (H5.3) Hedef (H6.1)

25 4015 9
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0

60
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2

4

22 12
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1

1
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2

4

14 516 10
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1

1
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2

4

6 Ay 6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

15 718 11

84

1

1
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2

4

6 Ay 6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

35

25

15

15

15

15

15

76

0

0

50

70

1

2

78

0

0

55

75

2

3

Özel Kalem (Rektörlük) 

Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOSYOPARK)

2.408.675

25.039.560

Tüm Akademik Birimler, Merkez, Ofis ve Koordinatörlükler

Tüm Akademik Birimler, Merkez, Ofis ve Koordinatörlükler, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

* Üniversitenin ve imkanlarının (laboratuvar, test, analiz, danışman, vb.) yeterince 
tanınmıyor olması,
* Paydaşlarla olan iletişim kanallarının yetersiz olması,
* Paydaşların yapılan etkinliklere katılımının beklenen düzeyde olmaması,
* Uluslararası politik, siyasi ve ekonomik konjonktürün olumsuz etkilemesi,
* Bölge ve ulusal düzeyde araştırmaya ayrılan kaynakların azlığı,
* Kuruluşlarının işbirliği konusundaki tutumları ve araştırmaya ayırdıkları bütçenin 
yetersizliği.

* Üniversitenin ve imkanlarının (laboratuvar, test, analiz, danışman, vb.) yeterince 
tanınmıyor olması,
* Paydaşlarla olan iletişim kanallarının yetersiz olması,
* Paydaşların yapılan etkinliklere katılımının beklenen düzeyde olmaması,
* Uluslararası politik, siyasi ve ekonomik konjonktürün olumsuz etkilemesi, 
* Bölge ve Ulusal düzeyde araştırmaya ayrılan kaynakların azlığı,
* Kuruluşlarının işbirliği konusundaki tutumları ve araştırmaya ayırdıkları bütçenin 
yetersizliği.

* Dezavantajlı gruplara (Engelliler, Yaşlılar, Göçmenler, vb.) yönelik sosyal sorumluluk 
projelerinin hayata geçirilmesini sağlamak,
* Ülkemiz genelinde ıhtiyaç sahibi okullarda kütüphanelerin kurulmasını teşvik etmek,
* Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik aktivitelerin (atık yönetimi, geri dönüşüm vb.) 
yapılmasının teşvik edilmesini sağlamak.

* Ulusal ve uluslararası proje destek mekanizmalarının anlatılarak danışmanlık yapılması,
*Sektör temsilcilerinin katıldığı çalışma grupları/danışma kurulları oluşturmak ve düzenli 
toplantılar yapmak,
* Üniversite sanayi işbirliği ve arge yenilik projeleri üretmek ve bu tür projelere dahil olmak.

* Var olan araştırma merkezlerinin faaliyetlerinin artırılması,
* Kamu – üniversite - sanayi işbirliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması,
* Teknoloji geliştirme çalışmaların yapılması,
* Yerel kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde bulunmak,
* Tanıtım faaliyetlerini destekleyecek ek mali kaynak temin edilmeli,
* Araştırmacı insan gücü sayısı ve niteliğinin artırılması,
* Üniversite-diğer sektör işbirliği konusunda akademik personelin projeler üretmesinin 
teşvik edilmesi ve teknoloji transfer ofisinin sanayici ve akademik personeli bir araya 
getirici faaliyetler gerçekleştirerek, inovasyon kapasitesinin arttırılması,
* Üniversite-sanayi işbirliğinin artırılarak proje ve yayın olanaklarının artırılması.

* Medya iletişim kaynaklarının etkin kullanılarak tanıtım faaliyetlerinin artırılması,
* Üniversitemiz iç ve dış mekanlarının erişilebilirliğinin geliştirilerek engelsiz kampüs 
hedefi ile uygun yaşam alanlarının oluşturulması,
* Sosyal sorumluluk projelerine halkın katılımının sağlanması ve proje çıktılarının payla-
şılmasında sosyal medya ağlarının kullanımının teşvik edilmesini sağlamak.

* Araştırma merkezlerinin faaliyetlerinin henüz istenen düzeye ulaşamamış olması,
* Araştırma faaliyetlerindeki altyapı ve kaynak eksikliği (Laboratuvarlar, cihazlar, mer-
kezler, programlar, insan kaynağı, vs.),
* Öncelikli alanlara yönelik olarak disiplinlerarası ve diğer sektörler ile işbirliği yapılarak
gerçekleştirilen proje sayısındaki yetersizlik,
* Genç araştırmacıların deneyim eksikliği nedeniyle proje hazırlayamaması ve yayın 
yapamaması,
* Araştırmaya ayrılan bütçe kaynaklarının yetersiz olması.

* İstanbul Medeniyet Üniversitesinin erişilebilir ve ulaşılabilir konumu sosyal sorumluluk proje-
lerinin uygulanması ve halkın etkin katılımın sağlanması açısından olumlu potansiyele sahiptir,
* Sosyal sorumluluk projelerine katılmaya gönüllü öğretim elemanı ve öğrenci sayısının İstan-
bul Medeniyet Üniversitesinin mevcut potansiyeli dikkate alındığında yeterli olması.
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Amaç (A7) Amaç (A7)Kurumsallaşmayı Güçlendirmek ve Sürdürebilirliğini Sağlamak Kurumsallaşmayı Güçlendirmek ve Sürdürebilirliğini Sağlamak

İnsan Kaynaklarını Sürekli Geliştirmek, Kurum Kültürünü Yerleştirmek ve Personelin 
Kuruma Bağlılığını artırmak amacıyla yılda en az 5 etkinliğin düzenlenmesi.

Öğrencilerin kariyer gelişimlerinin destekleyecek etkinliklerin ve rehberlik hizmetlerinin 
nitelik ve niceliğini artırmak.

Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi 
(%)

Hedefe
Etkisi 
(%)

İzleme 
Sıklığı

İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2020 20202022 20222021 20212023 20232024 2024

PG7.1.1 Hizmet içi ve sosyal 
etkinlik sayısı

PG7.1.2 Düzenlenen hizmet içi 
ve sosyal etkinliklere katılan 
personel sayısı

PG8.2.1 Sağlık, Psikoloji Danış-
manlık ve Rehberlik hizmetin-
den yararlanan öğrenci sayısı

PG7.1.3 Personel memnuniyet 
oranı

PG8.2.2 Burs ve kısmı zamanlı 
çalışma vb. olanaklarından 
yararlanan öğrenci sayısı

PG8.2.3 Öğrenci topluluklar 
sayısı

PG8.2.4 Öğrenci etkinlik sayısı

PG8.2.5 Öğrencileri iş hayatına 
hazırlamak üzerine yapılmış 
etkinlik sayısı

Sorumlu Birim

Sorumlu Birim

Maliyet Tahmini

Maliyet Tahmini

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Riskler

Riskler
Stratejiler

Stratejiler

İhtiyaçlar

İhtiyaçlar

Tespitler

Tespitler

Hedef (H7.1) Hedef (H7.2)

60 15

15

30

20

5 100

90

114

5

125

70

200

6 175

101

154

5

150

85

265

4 30

83

92 

3

5 125

95

124

5

135

75

215

6 Ay 6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

4 50

85

103

5

6 150

100

134

6

145

80

230

6 Ay 6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay
10

30

20
85

60

83
100

65

185

Genel Sekreterlik

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

5.586.824

291.645.189

Tüm Akademik ve İdari Birimler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü

* Mali kaynakların kısıtlılığı
* İlgili mevzuattan ya da mevzuatın sık değişmesinden kaynaklanan sorunlar
* Personelin ilgisiz kalması

* Mali kaynakların kısıtlılığı,
* Mezunlarla iletişimin zayıf olması,
* İstihdamda becerilerin öne çıkması,
* Öğrencilerin tercihlerini bilinçli yapmamaları,
* Uygulamalı derslerin yetersiz kalması.

* Mezunlar ve Mensuplar Derneğine üye teşviklerinin yaplıması,
* Yenilikçilik ve Girişimcilik dersleri ile mezunların kendi işlerini kurmalarının teşvik 
edilmesi,
* Öğrencilere sunulan hizmet koşullarının iyileştirilmesi.

* Sosyal yaşam alanlarının yetersizliği,
* Kaynak yetersizliği,
* Mezun sayısının azlığı,
* Mezunların takibi ile ilgili faaliyetlerin henüz başlamamış olması.

* Mali kaynaklar,
* Mezunlarla iletişimi güçlendirecek sosyal iletişim ağları kurulmalı,
*Üniversitede mezun sayısının artmasına paralel olarak mezunlarla ilişkilerei güç-
lendirecek etkinlik düzenlenmesi,
* Sosyal yaşam alanlarının iyileştirilmesi.

* Kurum içi sosyal faaliyetlerin sayısının arttırılması,
* Personelin mesleki ve kişisel gelişimine olanak sağlanması ve çalışma ortamının 
iyileştirilmesi,
* Başta sağlık olmak üzere, Üniversitemizin sunmuş olduğu hizmetlerden personel 
ve yakınlarının daha etkin bir şekilde faydalanabilmesinin sağlanması.

* Mali kaynaklar,
* Akademik ve idari personellere yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek,
* Farklı yerleşkelerdeki personellerin belli periyotlarla bir araya getirlmesi,
* Anketlerin yapılması.

* Hizmet içi eğitime personellerin katılımlarının sağlanmaması,
* Sosyal yaşam alanlarının yetersizliği.
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2. HEDEF RİSKLERİ VE KONTROL FAALİYETLERİ

Tablo 30. Hedefe İlişkin Risk ve Kontrol Faaliyetleri

Hedef (H1.1)   Yürütülmekte olan eğitim programlarının 2024 yılı sonuna kadar  öğrencilerin tercihlerinde devlet 

üniversiteleri içerisinde ilk 10 da yer alması sağlanacaktır.

Hedef (H1.4) Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci, akademik ve idari personel 

sayısını her yıl % 20 artırmak.

Hedef (H1.2) Lisansüstü programların sayısını 2024 yılı sonuna kadar 115’e çıkarmak.

Hedef (H2.1) 2024 yılı sonuna kadar lisans programlarına kayıtlı yabancı öğrenci sayısını en az iki katına çıkarmak.

Hedef (H1.3) Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını % 40 oranında geliştirmek.

Hedef (H2.2) Programların sunduğu öğrenme deneyimleri açısından öğrencilerin memnuniyet oranını en az % 
70’e çıkarmak.

Hedef (H3.1) Üniversitemizin Fiziki ve Teknolojik Araştırma Altyapısını 2024 yılı sonuna kadar % 50’ oranında 
tamamlamak.

RİSK

RİSK

RİSK

RİSK

RİSK

RİSK

RİSK

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

KONTROL

KONTROL

KONTROL

KONTROL

KONTROL

KONTROL

KONTROL

* Akreditasyon sürecinin uzun sür-
mesi ve kaynak yetersizliği,
* İstanbulda üniversite sayısının 
fazla olması ,
* İnsan kaynaklarının sayı olarak 
yetersizliği.
* Fiziki mekan yetersizliği.

* Mali kaynakların kısıtlılığı

* Köklü üniversiteler ile özel üniver-
sitelerin çok olması öğrenci sayısının 
azalması,
* Öğrencilerin çoğunun iş hayatında 
olması dersleri aksatmaları,
* Doktora öğrenim süresinin uzun 
olması,
* Burs olanaklarının kısıtlı olması.

* Üniversite yerleşkelerinin dağı-
nık ve tamamlanmamış olmasının 
üniversitenin tercih edilebilirliğini 
azaltması,
* Fiziki ve teknolojik altyapı yeter-
sizliği,
* Bölgede bulunan köklü üniversite-
lerin daha cazip görülmesi,
* Üniversite sayısındaki artış.

* Üst politika belgelerindeki değişik-
likler.
* Mali kaynakların kısıtlılığı
* YÖK’ün program kontenjanları ile 
ilgili politikaları 

* İnsan kaynakları sınırlılığı,
* Fiziki ve teknolojik altyapı yeter-
sizliği.

* Yerleşkelerin farklı yerlerde bulun-
ması,
* Mali kaynakların yetersiz olması,
* Yeterli alt yapının bulunmaması,
* Özel Sektör, Kamu vb.-üniversite 
işbirliğinin istenilen düzeyde olma-
ması,
*Araştırmaya yönelik teknik per-
sonel, makine teçhizatın yetersiz 
olması.

* Diplomaların uluslararası tanınır-
lığı açısından akreditasyon önemli 
olduğundan akreditasyon imkanı 
bulunan bölüm ve pragramların sayı-
sı arttırılmalı ve yeteri kadar kaynak 
sağlanmalıdır.Ancak akreditasyon 
sürecinin uzun sürmektedir ve kay-
naklar da yetersizdir.
* İstanbulda üniversite sayısının 
fazla olması sebibiyle öğrencilerin 
başka üniversite seçebilmektedir,
* Fiziki mekanların ve insan kayna-
ların  yetersizliği öğreci tercihlerini 
etkilemektedir.

* Mali kaynakların kısıtlı olması 
ulusal ve uluslararası değişim 
programlarından yararlanan öğrenci, 
akademik ve idari personel sayısını 
etkilemektedir. 

* Disiplinler arası/üstü lisansüstü 
program sayısının artırılması ve li-
sansüstü programlarının çeşitliliğinin 
ve sayısının artırılması için akade-
misyen sayısının ve fiziki mekan im-
kanlarının artırılması büyük önem ta-
şımaktadır. Ayrıca öğrencilerin çoğu 
iş hayatında olduğundan işverenlerle 
protokol imlanarak öğrencilerin ders-
lere katılması sağlanmalıdır.
* Doktora öğrenim süresinin uzun 
olmasından dolayı katılımları artttır-
mak için burs imkanları arttırılması 
önemlidir.

* Üniversitenin İstanbul’ un anadalu 
yakasında dört yerleşkeye sahip 
olması,
* Üniversitenin sahip olsuğu yerleş-
kelerinin fizik ve teknolojik altyapısı 
gelişmemiş olması,
* Bölgede bulunan köklü üniversi-
telerin sunduğu imkanlar sayesinde 
daha cazip hale gelmeleri

* Mali kaynakların kısıtlı olmasından 
dolayı eğitim ve hizmet binalarının, 
sosyal imkanların yetersizliliği 

* Üniversitenin İstanbul’ un anadalu 
yakasında dört yerleşkeye sahip 
olması,
* Üniversitenin sahip olsuğu yerleş-
kelerinin fizik ve teknolojik altyapısı 
gelişmemiş olması,
* Bölgede bulunan köklü üniversi-
telerin sunduğu imkanlar sayesinde 
daha cazip hale gelmeleri

* Araştırmacılara yönelik laboratu-
var mekan ve imkanlarımızın yeterli 
düzeyde olmaması,
* Kurum içi ve kurum dışı araştırma 
yapma kültürünün yerleşmemiş 
olması  ve araştırmacı sayısının 
yetersiz olması.

* Akreditasyon imkanı bulunan 
bölüm ve programların sayısının 
arttırılması,
*Güncel, beklenti ve gereksinimlere 
uygun yeni eğitim - öğretim program-
larının geliştirilmesi ve yeni derslerin 
eklenmesi,
* Uygulamalı staj odaklı ders sayısı-
nın arttırılması.

* Uluslararası sürdürülebilir ikili 
anlaşma sayısının artırılması,
* Erasmus, Farabi, Mevlana gibi ulu-
sal ve uluslararası değişim program-
larına katılımlarının desteklenmesi,
* Yabancı dil hazırlık kapsamında 
verilen yabancı dil eğitiminin kalitesi-
nin artırılması.

* Çalışanlara özel (disiplinler arası, 
tezsiz, ikinci öğretim gibi) lisan-
süstü programlar açılması ve özel 
kontenjan için işverenlerle protokol 
yapılması,
* Alanında uzman akademik perso-
nel sayısının artırılması,
* Lisansüstü programlardaki ders 
çeşitliliği artırılarak lisansüstü öğren-
ci sayısının lisans öğrenci sayısının % 
40  seviyesine çıkarmak.

* Programların tanıtımı amacıyla 
ortaöğretim kurumlarında yapılacak 
etkinliklere destek verilmesi,
* Güncel, beklenti ve gereksinimlere 
uygun yeni eğitim-öğretim program-
larının geliştirilmesi ve yeni derslerin 
eklenmesi,
* Uygulamalı staj odaklı ders sayısı-
nın arttırılması.

*Derslik, uygulama alanları ve labo-
ratuvarların fiziki ve teknolojik dona-
nımlarının iyileştirilmesine yönelik 
verilen desteğin artırılması,
* Eğitim, hizmet binalarının proje-
lendirilerek inşaatlarına başlanması 
ve alt yapı donanımlarının temin 
edilmesi,
* Eğitim-öğretim ile ilgili alet ve ekip-
man donanımının yenilenmesi.

* Programların tanıtımı amacıyla 
ortaöğretim kurumlarında yapılacak 
etkinliklere destek verilmesi,
* Güncel, beklenti ve gereksinimlere 
uygun yeni eğitim-öğretim program-
larının geliştirilmesi ve yeni derslerin 
eklenmesi,
* Uygulamalı staj odaklı ders sayısı-
nın arttırılması.

* Araştırma ve geliştirmeye yönelik 
teknik personel, makina ve teçhizat  
ve ekipman gibi alt yapı ihtiyaçlarının 
karşılanmasının sağlanması,
* Laboratuvar yapılacak alanların 
araştırmacıların tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde planlamak,
* Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin aktif olarak 
kullanılmasını sağlamak.
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Hedef (H3.2) SCI, SCIE, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayın sayısını öğretim elemanı başına 0,5 adet/yıl 

seviyesine çıkarmak.

Hedef (H3.3) Sanayi ve ticaret kuruluşları, yerel yönetimler, merkezi kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları 

ile işbirliği yapılan ortak araştırma proje sayısını %25 artırmak.

Hedef (H4.1) 2023 yılı itibariyle Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 50 de yer almak.

Hedef (H5.1)  Öğretim elemanlarının katılım sağladığı araştırma faaliyeti ile bilimsel etkinlik sayısının yılda 2’ye 

çıkartılmasını sağlamak.

Hedef (H5.2)  Üniversite bünyesinde tüm fakültelerin her yıl en az iki tane uluslararası veya ulusal düzeyde bilimsel  

sempozyum, konferans, seminer, panel vb. etkinlik düzenlemesi.

RİSK

RİSK

RİSK

RİSK

RİSK

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

KONTROL

KONTROL

KONTROL

KONTROL

KONTROL

* Yayın sayısının artması, fakat nite-
liğin düşmesi,
* Henüz doktora program ve öğrenci 
sayısının düşük olması,
* Laboratuvar ve kütüphane alt 
yapısının tamamlanmamış olması 
nedeniyle hedefin tutturulamaması.

* Projelerin başarısız olması,
* Mali kaynaklarının yetersiz olması,
* Yeterli alt yapının bulunmaması,
* Projeleri gerçekleştirecek lisansüs-
tü öğrenci sayısının yetersiz olması.

* Üniversitenin alt yapı eksikleri 
nedeniyle istenilen ölçüde sanayi 
projesi geliştirememesi,
* Doktora öğrenci sayısının yetersiz 
oluşu,
* Üniversitemiz Teknoparkının henüz 
tam anlamıyla aktif olmaması.

* Laboratuvar alt yapısının tamam-
lanmaması, teknopark’ın tam olarak 
hizmete girmemesinden dolayı 
projelerin başarısız olaması

* Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsa-
mında üniversitemizin faliyetlerinin 
yetersiz olması.

* Bilimsel altyapı eksikliği  ve Mali 
kaynakların kısıtlılığı,
* Öğretim üyesi sayısının yetersiz 
olması nedeniyle idari iş yükü ile 
ders yüklerinin fazla olması,
* Üniversitemizin ulusal ve  ulusla-
rarası camiada yeterince tanınma-
ması,
* Nitelikli araştırmacıların üniversite-
ye kazandırılamaması,
* Etkinlikler hakkında görsel ve yazılı 
medya bilgilendirilmesinde yaşanan 
zorluklar.

* Bilimsel etkinliklerin kalitesinin 
düşmesi ve toplumsal karşılılığının 
olmaması,
* Henüz kampüsün tamamlanma-
mış olmasından dolayı ilgili birimlerin 
karşılaşabileceği muhtemel altyapı 
problemleri,
* Bilimsel etkinlikler için ödeneğin 
yetersiz kalması,
* Etkinliklerin tanıtımının istenilen 
düzeyde yapılamaması, paydaşlar 
ile istenilen işbirliklerinin sağlana-
maması,
* Bilimsel etkinliklere yönelik farkın-
dalığın yeterli düzeyde olmaması,
* Etkinlikler için  yönetici/uzman 
kişinin belirlenmesinde zorluklar 
yaşanması.

* Hedefe ulaşmak için tüm iç ve dış 
paydaşlar ile birlikte çalışarak, temel 
değerlerimiz doğrultusunda kalite ve 
başarı bilincini kurum kültürü olarak 
benimsenmesi ile risklerin oranı en 
aza düşürülecektir. 
* Hedef risklerine ilişkin iç ve dış de-
netim raporlarından faydalanılarak 
Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji 
Geliştirme Kurulu üyelerince yapılan 
değerlendirmeler ilgili hedef kartla-
rında yansıtılmış olup kontrol ortamı, 
risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, 
bilgi ve iletişim ile izleme çalışmaları 
üniversitemizde kurulacak olan iç 
kontrol sistemi kapsamında yapıla-
caktır.

* Hedefe ulaşmak için tüm iç ve dış 
paydaşlar ile birlikte çalışarak, temel 
değerlerimiz doğrultusunda kalite ve 
başarı bilincini kurum kültürü olarak 
benimsenmesi ile risklerin oranı en 
aza düşürülecektir. 
* Hedef risklerine ilişkin iç ve dış de-
netim raporlarından faydalanılarak 
Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji 
Geliştirme Kurulu üyelerince yapılan 
değerlendirmeler ilgili hedef kartla-
rında yansıtılmış olup kontrol ortamı, 
risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, 
bilgi ve iletişim ile izleme çalışmaları 
üniversitemizde kurulacak olan iç 
kontrol sistemi kapsamında yapıla-
caktır.

* Alt yapının tamamlanması,
* BAP kapsamında desteklerin 
her yıl %20 oranında arttırılması. 
Özellikle lisansüstü öğrenci tezlerine 
verilecek desteklerin kolaylaştırılma-
sı ve hızlandırılması,
* Özellikle Doktora programlarına 
mezuniyet için yayın şartı getirilmesi.

* Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi bünyesinde yürütülecek 
lisansüstü tezlerin en az % 10’unun, 
sanayi kuruluşlarının Ar-Ge sorunla-
rını çözmeye yönelik olması sağla-
nacaktır. Bu amaçla sanayi kuru-
luşlarından temsilcilerin konuşmacı 
olarak üniversitemize davet edildiği, 
sanayi kuruluşlarının sorunları ve 
çözüm yollarıyla ilgili etkinlikler (se-
miner, çalıştay, vb.) düzenlenmesi,
*Gelir getirici araştırma/eğitim/
danışmanlık hizmeti verebilecek 
merkezlerin kurulmasını sağlamak,
* Endüstri ile ortaklaşa projelerin ya-
pılacak, “Tasarım Araştırma Merkezi” 
ve Üniversitemiz Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi kapsamında “Ti-
yatro Araştırma Merkezi” nin kuruluş 
çalışmalarının yapılması.

* 2020 yılı sonu itibariyle Yenilikçilik 
ve Girişimcilik Ofisi’nin başkanlığında 
yılda en az bir adet proje pazarı etkin-
liği ile üniversite-sanayi veya kamu-ü-
niversite ortak katılımlı proje yarışması 
etkinliği geçekleştirilecektir.
* Üniversite bünyesinde gerçekleştiri-
len Girişimcilik ve Yenilikçilik faaliyetle-
ri artırılacaktır..
* 2020 yılı sonu itibariyle Yenilikçilik 
ve Girişimcilik dersini alan öğrencilerin 
sayısı üniversite bazında arttırılacak,

* Öğretim üyelerinin konferanslarda 
sunum yapabilmesi için mali yönden 
desteklenmesi,
* Öğretim üyesi sayısının arttırılarak 
proje ve araştırma yürütmelerinin 
teşvik edilmesi,
* Öğretim üyelerinin Erasmus, Fara-
bi, Mevlana gibi ulusal ve uluslarara-
sı değişim   programlarına katılımla-
rının desteklenmesi.

* Etkinlik masraflarının talep 
edilmesi için gerekli bürokrasinin 
azaltılması,
* Akademik etkinliğin bir bildiri 
kitabı olarak yayımlanmasının teşvik 
edilmesi,
* Akademik etkinliklere katılımcı sa-
yısının artırılabilmesi için bir iletişim 
ağının kurulması.
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Hedef (H5.3)  Ulusal ve uluslararası paydaşlara dayalı araştırma işbirliği oranını en az %20’ye çıkarmak

Hedef (H6.1)  Kültür, Sanat, Sağlık ve Çevre Konularında Sosyal Sorumluluk Projelerinin sayısını her yıl %10 artırmak.

Hedef (H7.1)  İnsan Kaynaklarını Sürekli Geliştirmek, Kurum Kültürünü Yerleştirmek ve Personelin Kuruma Bağlılığını 
artırmak amacıyla yılda en az 5 etkinliğin düzenlenmesi.

Hedef (H7.2)  Öğrencilerin kariyer gelişimlerinin destekleyecek etkinliklerin ve rehberlik hizmetlerinin nitelik ve niceli-
ğini artırmak.

RİSK

RİSK

RİSK

RİSK

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

KONTROL

KONTROL

KONTROL

KONTROL

* Üniversitenin ve imkanlarının 
(laboratuvar, test, analiz, danışman, 
vb.) yeterince tanınmıyor olması,
* Paydaşlarla olan iletişim kanalları-
nın yetersiz olması,
* Paydaşların yapılan etkinliklere 
katılımının beklenen düzeyde olma-
ması,
* Uluslararası politik, siyasi ve 
ekonomik konjonktürün olumsuz 
etkilemesi,
* Bölge ve ulusal düzeyde araştırma-
ya ayrılan kaynakların azlığı,
* Kuruluşlarının işbirliği konusunda-
ki tutumları ve araştırmaya ayırdıkla-
rı bütçenin yetersizliği.

* Üniversitenin ve imkanlarının 
(laboratuvar, test, analiz, danışman, 
vb.) yeterince tanınmıyor olması,
* Paydaşlarla olan iletişim kanalları-
nın yetersiz olması,
* Paydaşların yapılan etkinliklere 
katılımının beklenen düzeyde olma-
ması,
* Uluslararası politik, siyasi ve 
ekonomik konjonktürün olumsuz 
etkilemesi, 
* Bölge ve Ulusal düzeyde araştır-
maya ayrılan kaynakların azlığı,
* Kuruluşlarının işbirliği konusunda-
ki tutumları ve araştırmaya ayırdıkla-
rı bütçenin yetersizliği.

* Mali kaynakların kısıtlılığı
* İlgili mevzuattan ya da mevzuatın 
sık değişmesinden kaynaklanan 
sorunlar
* Personelin ilgisiz kalması

* Mali kaynakların kısıtlılığı,
* Mezunlarla iletişimin zayıf olması,
* İstihdamda becerilerin öne çık-
ması,
* Öğrencilerin tercihlerini bilinçli 
yapmamaları,
* Uygulamalı derslerin yetersiz 
kalması.

* Hedefe ulaşmak için tüm iç ve dış 
paydaşlar ile birlikte çalışarak, temel 
değerlerimiz doğrultusunda kalite ve 
başarı bilincini kurum kültürü olarak 
benimsenmesi ile risklerin oranı en 
aza düşürülecektir. 
* Hedef risklerine ilişkin iç ve dış de-
netim raporlarından faydalanılarak 
Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji 
Geliştirme Kurulu üyelerince yapılan 
değerlendirmeler ilgili hedef kartla-
rında yansıtılmış olup kontrol ortamı, 
risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, 
bilgi ve iletişim ile izleme çalışmaları 
üniversitemizde kurulacak olan iç 
kontrol sistemi kapsamında yapıla-
caktır.

* Hedefe ulaşmak için tüm iç ve dış 
paydaşlar ile birlikte çalışarak, temel 
değerlerimiz doğrultusunda kalite ve 
başarı bilincini kurum kültürü olarak 
benimsenmesi ile risklerin oranı en 
aza düşürülecektir. 
* Hedef risklerine ilişkin iç ve dış de-
netim raporlarından faydalanılarak 
Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji 
Geliştirme Kurulu üyelerince yapılan 
değerlendirmeler ilgili hedef kartla-
rında yansıtılmış olup kontrol ortamı, 
risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, 
bilgi ve iletişim ile izleme çalışmaları 
üniversitemizde kurulacak olan iç 
kontrol sistemi kapsamında yapıla-
caktır.

* Hedefe ulaşmak için tüm iç ve dış 
paydaşlar ile birlikte çalışarak, temel 
değerlerimiz doğrultusunda kalite ve 
başarı bilincini kurum kültürü olarak 
benimsenmesi ile risklerin oranı en 
aza düşürülecektir. 
* Hedef risklerine ilişkin iç ve dış de-
netim raporlarından faydalanılarak 
Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji 
Geliştirme Kurulu üyelerince yapılan 
değerlendirmeler ilgili hedef kartla-
rında yansıtılmış olup kontrol ortamı, 
risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, 
bilgi ve iletişim ile izleme çalışmaları 
üniversitemizde kurulacak olan iç 
kontrol sistemi kapsamında yapıla-
caktır.

* Hedefe ulaşmak için tüm iç ve dış 
paydaşlar ile birlikte çalışarak, temel 
değerlerimiz doğrultusunda kalite ve 
başarı bilincini kurum kültürü olarak 
benimsenmesi ile risklerin oranı en 
aza düşürülecektir. 
* Hedef risklerine ilişkin iç ve dış de-
netim raporlarından faydalanılarak 
Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji 
Geliştirme Kurulu üyelerince yapılan 
değerlendirmeler ilgili hedef kartla-
rında yansıtılmış olup kontrol ortamı, 
risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, 
bilgi ve iletişim ile izleme çalışmaları 
üniversitemizde kurulacak olan iç 
kontrol sistemi kapsamında yapıla-
caktır.

* Ulusal ve uluslararası proje destek 
mekanizmalarının anlatılarak danış-
manlık yapılması,
*Sektör temsilcilerinin katıldığı 
çalışma grupları/danışma kurulları 
oluşturmak ve düzenli toplantılar 
yapmak,
*Üniversite sanayi işbirliği ve arge 
yenilik projeleri üretmek ve bu tür 
projelere dahil olmak.

* Dezavantajlı gruplara (Engelliler, 
Yaşlılar, Göçmenler, vb.) yönelik sos-
yal sorumluluk projelerinin hayata 
geçirilmesini sağlamak,
* Ülkemiz genelinde ıhtiyaç sahibi 
okullarda kütüphanelerin kurulması-
nı teşvik etmek,
* Çevre bilincinin oluşturulmasına 
yönelik aktivitelerin (atık yönetimi, 
geri dönüşüm vb.) yapılmasının 
teşvik edilmesini sağlamak.

* Kurum içi sosyal faaliyetlerin sayı-
sının arttırılması,
* Personelin mesleki ve kişisel 
gelişimine olanak sağlanması ve 
çalışma ortamının iyileştirilmesi,
* Başta sağlık olmak üzere, Üniversi-
temizin sunmuş olduğu hizmetler-
den personel ve yakınlarının daha 
etkin bir şekilde faydalanabilmesinin 
sağlanması.

* Mezunlar ve Mensuplar Derneğine 
üye teşviklerinin yaplıması,
* Yenilikçilik ve Girişimcilik dersleri 
ile mezunların kendi işlerini kurmala-
rının teşvik edilmesi,
* Öğrencilere sunulan hizmet koşul-
larının iyileştirilmesi.



İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

97 98

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2020 - 2024

97 98

3. MALİYETLENDİRME

Tablo 31. Maliyetlendirme

RİSK

Amaç (A1)

Amaç (A2)

Amaç (A3)

Amaç (A4)

Amaç (A5)

Amaç (A6)

Amaç (A7)

TOPLAM

Planın 1.Yılı

86.524.614

21.796.203

22.512.318

186.661

8.904.483

4.373.632

50.829.089

195.127.000

Planın 2.Yılı

64.682.539

23.448.355

24.156.372

200.809

9.480.902

4.616.088

54.681.935

181.267.000

Planın 3.Yılı

48.344.781

25.324.224

25.918.881

216.874

10.235.375

4.941.375

59.056.490

174.038.000

Planın 4.Yılı

52.151.325

27.350.161

27.694.392

234.224

10.967.204

5.333.685

63.781.009

187.512.000

Planın 5.Yılı

56.297.070

29.538.174

29.541.943

252.962

11.755.581

5.774.780

68.883.490

202.044.000

Toplam 
Maliyet

308.000.329

127.457.117

129.823.906

1.091.530

51.343.545

25.039.560

297.232.013

939.988.000

Hedef (H1.1)

Hedef (H1.2)

Hedef (H1.3)

Hedef (H1.4)

Hedef (H3.1)

Hedef (H3.2)

Hedef (H3.3)

Hedef (H5.1)

Hedef (H5.2)

Hedef (H5.3)

Hedef (H4.1)

Hedef (H6.1)

Hedef (H2.1)

Hedef (H2.2)

Hedef (H7.1)

Hedef (H7.2)

2.234.549

2.945.617

80.244.448

1.100.000

2.603.057

7.126.786

12.782.475

4.562.648

3.948.335

393.500

186.661

4.373.632

18.832.830

2.963.373

955.392

49.873.697

2.404.151

3.134.786

57.868.602

1.275.000

2.648.769

7.666.997

13.840.606

4.866.807

4.194.558

419.537

200.809

4.616.088

20.260.358

3.187.997

1.027.811

53.654.124

2.597.123

3.399.568

40.948.090

1.400.000

2.700.670

8.280.356

14.937.855

5.262.152

4.499.123

474.100

216.874

4.941.375

21.881.187

3.443.037

1.110.036

57.946.454

2.803.853

3.631.534

44.190.938

1.525.000

2.756.724

8.942.785

15.994.883

5.635.124

4.801.052

531.028

234.224

5.333.685

23.631.681

3.718.480

1.198.839

62.582.170

3.028.800

3.927.057

47.691.213

1.650.000

2.817.261

9.658.208

17.066.474

6.037.934

5.127.137

590.510

252.962

5.774.780

25.522.216

4.015.958

1.294.746

67.588.744

13.068.476

17.038.562

270.943.291

6.950.000

13.526.481

41.675.132

74.622.293

26.364.665

22.570.205

2.408.675

1.091.530

25.039.560

110.128.272

17.328.845

5.586.824

291.645.189
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BÖLÜM 7

İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
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G. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Üniversitemizde 2020 - 2024 Stratejik Planı izleme ve değerlendirme sürecinde; planda yer alan fa-
aliyetlerden elde edilen sonuçlar değerlendirilerek stratejik plan  gözden  geçirilirek hedeflenen ve 
ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır, gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanır ve uygulamaya alınır.

İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk Rektördedir. Hedeflerin ve ilgili performans gös-
tergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; hedeflerin gerçekleşme 
sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması ve Rektöre sunulması ise Strateji Geliş-
tirme Daire Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.

İzleme ve değerlendirme sisteminde üretilen bilgi, raporlar vasıtasıyla kayıt altına alınır ve ilgililere 
sunulur. Bu çerçevede “Stratejik Plan İzleme Raporu” her yılın ilk altı aylık  dönemi için Temmuz ayının 
sonuna kadar hazırlanır. Bu raporlar sadece izleme amaçlı olup değerlendirmeye odaklanmaz. “Stra-
tejik Plan Değerlendirme Raporu” ise; ilgili dönemi takip eden Şubat ayının sonuna kadar hazırlanır. 
Stratejik plan değerlendirme raporu, Rektör başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında strate-
jik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek 
şekilde nihai hale getirilerek Mart ayı sonuna kadar ilgili üst kuruluşlara gönderilir.

Bu süreçte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı harcama birimlerinden sorumlu oldukları hedefler ba-
zında izleme ile değerlendirme raporlarını hazırlamasını ister. Harcama birimleri bu raporları Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığına belirtilen süre içerisinde gönderir. Strateji Geliştirme Daire Başkalığı, 
harcama birimlerinden gelen raporları, kendi değerlendirmelerini de ekleyerek nihai hale getirir ve 
Rektöre sunar.

İlgili döneme ilişkin raporların hazırlanmasıyla birlikte Rektör başkanlığında, rektör yardımcıları ve har-
cama yetkilileri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yöneticisinin katılımlarıyla, altı aylık dönemlerde 
izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapılır. Bu toplantıların sonucun-
da Rektör, stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli önlemleri orta-
ya koyar ve ilgili birimleri görevlendirir. İzleme ile değerlendirme toplantıları, ihtiyaca göre üniversitenin 
belirleyeceği daha kısa dönemlerde de gerçekleştirilebilir.




