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İ.Ü. Rektörü (İ.Ü. ADEK Başkanı)
Prof. Dr. Mesut PARLAK’ın
Açış Konuşması
Üniversitemizin değerli Öğretim Elemanları ve İdari Personeli,
Bugün, İstanbul Üniversitesi’nin Stratejik Planlama çalışmalarının
öğretim ve idari birimlerde başlatılmasından önce yapılacak 2 günlük eğitim
çalışmaları (çalıştay) için toplanmış bulunuyoruz.
İstanbul Üniversitesi’nde “Akademik Değerlendirme ve Kalite
Geliştirme” çalışmalarının başlamış olmasından dolayı son derece mutluyum.
Meslek yaşamım boyunca, özellikle yöneticilik yaptığım dönemlerde, objektif
performans değerlendirmesinin ve toplam kalitenin önemine yürekten inandım.
Çağdaş yönetim ilkelerini uygulamak benim öncelikli amacım ve görevimdir.
2006 yılı başından itibaren devletin tüm kademelerinde stratejik yönetime
geçilmiştir. Yükseköğretim Kurulu da bu çalışmalara paralel olarak
“Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Yönetmeliği”ni yenilemiş ve yayınlamış bulunmaktadır.
“Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite
Geliştirme Yönetmeliği” kapsamında, Üniversitemiz Senatosu tarafından
15.12.2005 tarihinde oluşturulan “İstanbul Üniversitesi Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (İ.Ü.ADEK), ilk toplantısını 8 Mart
2006 tarihinde gerçekleştirdi. İ.Ü.ADEK’te Rektörün başkanlığında 16 öğretim
üyesi ve bir Öğrenci Konseyi Temsilcisi yer almaktadır.
O günden bugüne kadar geçen süreç içinde İ.Ü.ADEK, özverili
çalışmalarla, İstanbul Üniversitesi’nin daha önce kaybetmiş olduğu zamanın
önemli bir bölümünü kapatmayı başardı:
Önce Üniversite Senatosu, Yönetim Kurulu ve ADEK üyeleri
Üniversitemizin Misyon ve Vizyonunu belirledi.
Daha sonra Senato ve Yönetim Kurulu Temsilcileri, ADEK üyeleri,
öğretim birimleri, öğrenci ve personel temsilcileri ile SWOT analizi çalışmaları
yapılarak Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler ile
“Stratejik Planlama” için esas olacak öncelikler belirlendi.
İzleyen süreçte YÖDEK Rehberi uyarınca, Rektörün başkanlığında 16
üyeden oluşan İ.Ü.Stratejik Planlama Kurulu (İ.Ü.SPK) oluşturuldu.

Daha sonra birimlere gönderilen bir yazı ile öğretim, araştırma ve idari
birimlerde stratejik planlama ile ilgili “Birim Temsilcileri” ve “Birim Planlama
Komiteleri” nde görev alacak üyelerin belirlenmesi istendi.
Birim yapısı ve büyüklüğü dikkate alınarak, her birimden bugün ve yarın
devam edecek olan eğitim çalışmalarına katılacak üyeler belirlendi.
Yapacağımız 2 günlük eğitim çalışmalarından sonra, üniversite düzeyinde
tamamlanmış çalışmalar da dikkate alınarak, birimler stratejik planlama
çalışmalarını 1 Aralık 2006 Cuma akşamına kadar tamamlayıp Üniversitemiz
“Stratejik Planlama Kurulu”na teslim edecektir.
İ.Ü.Stratejik Planlama Kurulu, Üniversitemizin stratejik planının yazımı
ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Birimlerden gelen verilerin de
eklenmesiyle stratejik planı 31 Aralık 2006 tarihinde yazılı metin haline
getirilmiş olacaktır.
Bazı birimlerimizde bu çalışmalar başlamış ve belirli aşamalar
kaydedilmiştir. Orman, Diş Hekimliği, İşletme, Veteriner, İletişim
Fakültelerimiz, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimimiz şu anda aklıma
gelenlerden bazılarıdır.
İstanbul Üniversitesi’nin personelinden memuruna, öğrencisinden öğretim
üyesine, tek amaç altında birleşmesine ve yeni bir atılıma gereksinimi vardır.
Ülkemizin bilim ve sosyal yaşamına damgasını vurmuş olan İstanbul
Üniversitesi’ne çağdaş yönetim ilkeleri ve toplam kalite ruhu kazandırılması
Üniversitemizi daha ilerilere taşıyacaktır.
Bildiğiniz gibi, yönetimimiz göreve geldiğinden bu yana, devamlı
iyileştirme çabası içinde, yeni hedefler belirlenmesi üzerine çalışmalar
yürütmektedir. Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ödün vermeyen, çağdaş ve
bilimsel değerlerin yılmaz bir savunucusu olan İstanbul Üniversitesi, bundan
böyle de aynı bilinç, heyecan ve sorumlulukla yeni kuşaklar yetiştirecek,
ülkesine ve ulusuna hizmet verecektir.
Bugüne kadar sürdürdükleri özverili çalışmaları nedeniyle İ.Ü.ADEK
üyelerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da özenli ve ilkeli çalışmalarıyla
Üniversitemizin stratejik planının tamamlanmasına katkı yapacak Üniversitemiz
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyelerine, Üniversitemiz
Stratejik Planlama Kurulu üyelerine, Birim Temsilcileri ve Birim Planlama
Komiteleri üyelerine şimdiden teşekkür ediyorum.

Yapacağınız çalışmalarda tüm gücüm ve desteğimle sizin yanınızdayım.
Bulunamadığım zamanlarda çalışmaları Prof.Dr.Melih Boydak koordine
edecektir.
Üniversitemizin, her zaman olduğu gibi yüksek hedeflerine azim ve
kararlılıkla ulaşacağından; evrensel kaliteyi yakalamış bir yükseköğretim
kurumu olarak, çağdaş uygarlık yolunda yorulmadan ilerleyeceğinden kuşku
duymuyorum.
Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA
VE
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Prof.Dr.Melih BOYDAK
Konuşmamın konularını, aşağıda belirtilen yasa, yönetmelik ve görüşler kapsamında:
•
•

Kamu idarelerinde Stratejik Planlama esasları,
İstanbul Üniversitesi’nde stratejik planlama süreci,
oluşturacaktır.

STRATEJİK PLANLAMA İLE İLGİLİ YASA YÖNETMELİK VE DİĞER
SÜREÇLER
1. 5018 Sayılı ‘‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’’(10.12.2003)
2. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında
yönetmelik (26.05.2006)(DPT Müsteşarlığının 5018 sayılı yasanın 9.maddesi
hükmüne dayanarak çıkardığı yönetmelik)
3. Orta Vadeli Program (2007-2009)
(Bakanlar Kurulu Kararı) (13.6.2005 Tarih ve 26187 sayılı Resmi Gazete)
4. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Yönetmeliği (YÖK- Eylül 2005)
5. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Rehberi (YÖK-Mayıs 2006)
6. İstanbul Üniversitesi Stratejik Planlama Süreci
7. Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi Taslağı (YÖK – Haziran 2006)
8. Türkiye’de Doktora Eğitiminin Durumu üzerine görüşler(TÜBA – Mayıs 2006)
Stratejik planlama ile ilgili olarak, yukarıda belirtilen yasa,yönetmelik ve diğer
süreçler kapsamındaki bazı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
.
1. KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Bu kanun kamu idarelerinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeyi
öngörüyor (Madde 9).
2. KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Stratejik Planlama Sürecinde İlke ve Esaslar :
•
•
•
•
•

Stratejik planlamada katılımcı yaklaşım.
Stratejik planların doğrudan kamu idaresince hazırlanması, gereksinim duyulması
halinde idare dışından sadece danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin alınabileceği.
5 yılı kapsıyor.
En az 2 yıl uygulandıktan sonra güncelleştirilebiliyor veya özel durumlarda (Kanun ve
mevzuat değişikliği, bakan değişikliği, hükümet değişikliği, afet vb. durumlar).
Planların “Kalkınma Planlarına ve Programlarına” uygunluğundan bakanlar sorumlu.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YÖK, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitülerinde sorumluluk Milli Eğitim
Bakanına verilmiştir.
Stratejik planların hazırlanmasında, Bakanlar Kurulu’nun hazırladığı “ORTA
VADELİ PROGRAMLAR” da yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler
ile orta vadeli mali planda belirtilen teklif tavanları dikkate alınarak, yıllar itibariyle
amaç ve hedefler bazında kaynak dağılımı tahmini öngörülüyor.
Stratejik planlar kapsadığı dönemin Ocak ayında DPT Müsteşarlığına gönderilecek.
DPT Müsteşarlığı Stratejik Planı 3 ay içinde inceleyerek, değerlendirme raporuyla
birlikte ilgili idareye gönderecek.
Bu rapor dikkate alınarak plana son şekil verilecek.
Son şekli verilen stratejik planlar, kamu idarelerinde üst yönetici onayı ile, daha
sonraki performans ve bütçe hazırlıklarında esas olmak üzere Maliye Bakanlığı ve
DPT Müsteşarlığına gönderilecek.
Stratejik planların birer nüshası da TBMM ve Sayıştay’a gönderilecek.
Performans programları, stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini oluşturuyor.
Performans programları, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
hazırlanacak.
Bütçeler performans programlarına uygun olarak hazırlanacak.
Performans programları da Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığına gönderilecek.
Performans göstergeleri stratejik planda yer alacak. Bunların tespitine ve
değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar DPT Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı
tarafından hazırlanacak.

3. ORTA VADELİ PROGRAM (2007-2009)
(Bakanlar Kurulu Kararı)
•
•
•

Orta Vadeli Program’da uzun vadeli programlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık
programda üzerinde yoğunlaşılacak öncelikler saptanmıştır.
Üç yıllık program dinamik bir yapıya sahip olup, yıllık uygulama sonuçları ve genel
stratejideki değişmelere göre her yıl yenilenecek.
Kamu idareleri “Orta Vadeli Programda” yer alan amaç ve öncelikler ile “Orta Vadeli
Mali Planda” verilecek ödenek teklif ve tavanlarını esas alarak:
- Tedbir önerilerini ve bütçe tekliflerini 5018 sayılı kanunun 17.maddesi
çerçevesinde hazırlayacaklardır. (5018 sayılı Kanunun 17. maddesinde;
düzenleyici ve denetleyici kurumların, bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışı
(Orta vadeli program); stratejik planları ve performans hedefleri ile kurumsal,
işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre
hazırlanmalarını
öngörüyor).
- Kuruluşlarda bütçe müzakereleri bu doğrultuda yürütülecektir.
Orta Vadeli Program’ın içeriği aşağıda belirtilmiştir.
I-

TEMEL AMAÇ

II-

MAKROEKONOMİK POLİTİKA VE HEDEFLER
A- MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR
a- Büyüme ve İstihdam
b- Maliye Politikası

• Kamu Yönetim Politikası
• Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme
• Kamu Borçlanma Politikası
• Kamu Gelir Politikası
c- Para Politikası ve Fiyat İstikrarı
d- Ödemeler Dengesi
e- Finansal Sistem
B- PROGRAM DÖNEMİ HEDEF VE GÖSTERGELERİ
abcdIII-

Büyüme ve İstihdam
Kamu Maliyesi
Ödemeler Dengesi
Fiyat

PROGRAM DÖNEMİ GELİŞME EKSENLERİ
A- İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAM
EDİLEBİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI
B- SOSYAL İÇERME VE YOKSULLUKLA MÜCADELE
C- İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
D- BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK
FARKLARININ AZALTILMASI
E- KAMUDA İYİ YÖNETİM

IV-

SEKTÖREL POLİTİKALAR
ABCDEFGHİ-

EĞİTİM
SAĞLIK
ÇEVRE VE KENTSEL YAPI
BİLİM VE TEKNOLOJİ
TARIM
İMALAT VE MADENCİLİK
ENERJİ
ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME
TURİZM

Sektörel Politikalar bölümünde yer alan ‘‘Eğitim’’ ile ‘‘Bilim ve
Teknoloji’’ konularındaki yaklaşmalar aşağıda açıklanmıştır.
EĞİTİM
•

•

Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık,
özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk ilkelerine bağlı,
demokratik değerleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri
yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiştirmek eğitim politikasının temel
amacıdır.
Bu konuda okul öncesi, ilk ve orta öğretimde alınacak önlemler belirtilmiştir.

Yükseköğretimle ilgili olarak belirtilenler:
•
•
•
•
•

YÖK uzun dönemli planlama ve koordinasyon işlevini yürütecek bir
yapıya kavuşturulacak.
Yükseköğretim kurumları, idari ve mali öncelikleri sağlayacak
ihtisaslaşmayı esas alan rekabetçi bir yapıya kavuşturulacak.
Yükseköğretim kurumlarının hizmet üreterek kaynak oluşturma faaliyetleri
desteklenecek.
Öğrencilerin eğitimin finansmanına daha fazla katılımı sağlanacaktır.
Özel kesimin eğitimin her kademesinde daha fazla faaliyet göstermesi
teşvik edilecektir.
BİLİM VE TEKNOLOJİ

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bilim ve teknoloji alanında kurumlar arası işbirliğini ve özel kesimin
sistem içindeki etkinliğini arttıran bir ulusal yenilik sistemi
oluşturulacaktır.
Özel kesimin Ar-Ge kapasitesi ve talebini arttırması istenecektir.
Özel kesim ile üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğini
geliştirmeye yönelik destekler arttırılacak ve etkinleştirilecektir.
Üniversite ve araştırma kurumlarında Ar-Ge çalışmalarının arttırılması ve
piyasa talebi doğrultusunda yönlendirilmesi sağlanacaktır.
Araştırmacı insan gücü kaynağı nicelik ve nitelik yönünden geliştirilecek
ve özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvik edilecektir.
Kamu kurumlarında sorun ve ihtiyaçların Ar-Ge yoluyla giderilmesine
yönelik destekler sağlanacak ve kamu tedarik sistemi Ar-Ge çalışmalarının
ve yerli teknoloji geliştirilmesini teşvik eden bir yapıya kavuşturulacaktır.
Savunma sanayiinin yurt dışına bağımlılığını azaltmaya yönelik Ar-Ge
destekleri arttırılacak, savunma sektörü için geliştirilen teknolojilerin diğer
sektörlere, üniversitelere, araştırma kuruluşlarına ve KOBİ’lere aktarılması
sağlanacaktır.
AB başta olmak üzere Ar-Ge alanında yetkinleşmiş ülkeler ve bu alanda
faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla işbirliği arttırılacaktır.
Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında toplumsal farkındalık arttırılacaktır.
Teknoloji transfer merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar
başlatılacaktır.

4. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE
KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Amaç : Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari
hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme
süreci ile kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara
ilişkin esasları düzenlemektir.
Yönetmelikte YÖK ve üniversitelerde kurulacak iki komisyonun görev,sorumluluk ve
yetkileri açıklanmıştır.Söz konusu iki komisyon ve bunlarla ilgili bazı bilgiler aşağıda
belirtilmiştir.
4.1.Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
(YÖDEK)
•
•
•

Üniversitelerarası Kurul’un seçtiği 9 üyeden oluşuyor.
Farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapan, bu konuda deneyimli temel bilimler,
mühendislik bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarından en az birer üye
öngörülmüş.
4 yıllık süre için seçiliyor.

Komisyonun Görevleri :
•

•
•

Yükseköğretim Kurulu’nun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda,
yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi,
kalitelerinin iyileştirilmesi, kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması ile ilgili
stratejileri, süreçleri usul ve esasları belirlemek, gerektiğinde güncellemek ve
yükseköğretim kurumlarına bildirmek (YÖDEK Rehberi).
Yükseköğretim kurumlarından gelen örnek uygulamaları diğer yükseköğretim
kurumları ile paylaşmak.
Yükseköğretim kurumlarının kalite değerlendirmelerini yapabilecek ulusal ve
uluslararası düzeyde bağımsız ulusal veya uluslararası kuruluşların tescil
belgelerinin YÖK tarafından tanınması için usul ve esasları belirlemek.

4.2 . Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
(ADEK)
•

•
•

Senatonun seçtiği en fazla 18 kişiden oluşuyor.
Kurul üyeleri arasında en az bir rektör yardımcısı, bir dekan, varsa bir enstitü
müdürü, bir yüksekokul müdürü, bir meslek yüksekokulu müdürü, bir araştırma
merkezi müdürü, yükseköğretim kurumunun genel sekreteri ve öğrenci konseyi
temsilcisi bulunuyor.
Kurul Başkanı rektördür. Rektörün bulunmadığı zamanlarda ADEK üyesi Rektör
Yardımcısı başkanlık ediyor.
Görev süresi 6 yıldır. İki yılda bir üyelerin 1/3’ ü Senatoca değiştiriliyor.

ADEK, yükseköğretim kurumunda stratejik planın hazırlanması, kurumun stratejik plan
hedefleri doğrultusunda akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitesinin

geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütür. Bu
kapsamda :
• İç değerlendirme çalışmalarını yönetmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme
raporunu hazırlamak veya hazırlatmak.
• Kurumun dış değerlendirme yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış
değerlendirirci kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek.
• YÖDEK ile yakın ilişkide çalışmak.
• YÖDEK kararlarını kurumun akademik birimlerine bildirmek.
• Yükseköğretim birimleri Kalite Geliştirme Komisyonlarının hazırlayacakları
raporlara destek vermek.
• Yükseköğretim kurumunun akademik birimleri ADEK’e destek verir. ADEK’in
yönlendirmesi doğrultusunda kendi biriminin akademik programlarının ve idari
hizmetlerinin kalite geliştirme faaliyetlerini koordine eder ve performanslarını izler.
Sonuçları ADEK’e bildirir.
Belirtilenlere ek olarak,Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin 13-24. Maddeleri stratejik planlama ile ilgili
olarak:
•
•
•
•

İç Değerlendirme,
Dış Değerlendirme,
Değerlendirme Sonrası Çalışmalar ve Periyodik Gözden Geçirme,
Değerlendirme Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklığı, Ödül ve Harcamalar,
konularını kapsamaktadır.

Zaman yetersizliği nedeniyle bu konularda ayrıntıya girilmeyecektir. Sizlere dağıtılan
dosyalar içinde ilgili yönetmelik yer almaktadır. Ayrıca konuşmamın ileri bölümlerinde ve
diğer sunumlarda bu konulara değinilecektir.
5. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE
KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ
YÖDEK Mayıs 2006 ayında, “Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Yönetmeliği” kapsamında:
“Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi”
başlıklı bir yayın çıkardı. Bu yayının içeriği aşağıda belirtilmiştir.
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•
•
•
•

Rehber de
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreci,
Stratejik planlama süreci,
Kurumsal değerlendirme süreci,
Periyodik iyileştirme süreci,

10.

uygulamaya dönük olarak açıklanmıştır.

Stratejik planlama süreci diğer değerli konuşmacılar tarafından açıklanacaktır. Kısaca
belirtirsem bu süreç:
•
•
•
•
•
•
•

Kurum vizyon ve misyonunun belirlenmesi,
Temel değerlerin belirlenmesi,
SWOT Analizi (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler),
Kurumun kısa, orta ve uzun dönemler için strateji ve amaçlarının belirlenmesi,
Stratejilerin hayata geçirilmesi için ilgili yükseköğretim kurumunun ve birimlerinin
hedeflerini ve performans göstergelerinin belirlenmesi,
Birimlerin faaliyet ve projelerinin oluşturulması,
Kaynak planlaması ve hedeflerin/faaliyetlerin/projelerin bütçelenmesi,

konularını kapsamaktadır.
6. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Geliştirme Yönetmeliği”
kapsamında, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından 15.12.2005 tarihinde “İstanbul
Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu (ADEK)” oluşturuldu.
Kurulda 16 Öğretim Üyesi ve bir Öğrenci Konseyi temsilcisi yer aldı.
İstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeleri :
Prof.Dr.Mesut PARLAK (Rektör) Başkan
Prof.Dr.Melih BOYDAK (Rektör Yardımcısı) Koordinatör (*)
Dr.Yusuf AKÇA (İ.Ü.Genel Sekreteri)
Prof.Dr.Feyza ERKAN (Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreteri) (**)
Prof.Dr.Mustafa KEÇER (İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof.Dr.Muammer Halit UĞUR (Veteriner Fakültesi Dekanı)
Prof.Dr.Erhan GÜZEL (Fen Fakültesi Dekanı)
Prof.Dr.Ahmet Korkut TUNA ( Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Prof.Dr.Yavuz ÇOTUK (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Prof.Dr.Hayri ÜLGEN (Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Müdürü)
Prof.Dr.Targan ÜNAL (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Prof.Dr.Füsun SOKULLU AKINCI (Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü) (***)
Prof.Dr.Feyza ÇİNİCİOĞLU (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm
Başkanı)
Prof.Dr.Nil CURA (Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof.Dr.İnci OKTAY (Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof.Dr.Tanıl KILINÇ (İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof.Dr.Hüseyin KOÇ (Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Araş.Gör.Alper ALTAY (Öğrenci Konseyi Temsilcisi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
(*) 14.12.2006 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.
(**) 12.04.2007 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.
(***) 28.09.2006 tarihli Senato karari ile degismistir.
İ.Ü ADEK Üyeleri hakkında güncel bilgilere http://kalite.istanbul.edu.tr/kurullar_SP.html
adresinden ulaşabilirsiniz
İzleyen süreçte, önce Üniversite Senatosu, Yönetim Kurulu ve ADEK üyeleri
Üniversitemizin Misyon ve Vizyonunu belirledi .

MİSYONUMUZ:
DOĞU

İLE

BATIYI,

GEÇMİŞLE

GELECEĞİ

BULUŞTURAN

İSTANBUL

ÜNİVERSİTESİ; ÜLKEMİZE VE İNSANLIĞA YARARLI BİLGİ ÜRETEN VE
YETKİN BİREYLER YETİŞTİREN ÖNCÜ ÜNİVERSİTEDİR.
BU MİSYON ÇERÇEVESİNDE İLKELERİMİZ:
9 ATATÜRK İLKELERİNİ VE CUMHURİYET KAZANIMLARINI KORUMAK VE
YÜCELTMEK
9 KATILIMCILIK
9 ÇEVRE VE İNSANA SAYGI
9 ETİK DEĞERLERE MUTLAK UYUM
VİZYONUMUZ:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELERİNDEN
BİRİ OLACAKTIR.
Daha sonra Senato ve Yönetim Kurulu Temsilcileri, ADEK üyeleri, öğretim birimleri,
öğrenci ve personel temsilcileri ile yapılan SWOT analizi çalışmalarında, Üniversitemizin
güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler ile “Stratejik Planlama” için esas olacak öncelikler
belirlendi.Bu konudaki çalışmaların sonucu aşağıda belirtilmiştir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SWOT ÇALIŞMASI
STRATEJİK PLAN ÖNERİLERİ
(10 yıllık vizyon için 5 yıllık stratejik plan hazırlanabilir.)
STRATEJİK PLANI OLUŞTURACAK STRATEJİK PROGRAM BAŞLIKLARI
Stratejik Program 1:
Daha Etkin Çalışan Bir Örgütsel Yapının Oluşturulması
Amaç: Akademik ve idari yapılanma kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterler çerçevesinde
İstanbul Üniversitesi’nin büyüklüğüne uygun yeni bir örgütsel yapının oluşturulması

Amaca Ulaşmak İçin İzlenecek Genel Stratejiler:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mevcut örgütsel yapılanmadaki problemlerin tespiti ve analizi.
Uluslararası yüksek öğretim kalite güvence standartlarının belirlenmesi ve buna uygun
yapılanmanın sağlanması.
Avrupa Birliği kriterleri açısından yapılanma isteklerinin belirlenmesi.
Üniversitemiz ile kurumlarının akreditasyon çalışmalarının hızlandırılması.
Yerinde yönetim anlayışının geliştirilerek yetki paylaşımının sağlanması.
İşin gereğine göre kadro dağıtımının gerçekleşmesi (ideal kadro-norm kadro).
Part-time sisteminin gözden geçirilmesi.
Performans yönetimi Sisteminin Kurulması:
a-Tüm üniversite çalışanları (akademik ve idari) ile ilgili olarak periyodik,şeffaf,
ve tüm fonksiyonlarımızı (eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet) kapsayacak şekilde
performans değerlendirme sisteminin oluşturulması.
b-Bu değerlendirme sonuçlarına göre ödüllendirme sisteminin geliştirilmesi.
c-İdari ve akademik personelin hizmet-içi eğitimine ağırlık verilmesi.
Bağımsız değerlendirme ekiplerinin oluşturulması.
Bilişim sektöründeki gelişmelerin e-üniversite kapsamında kullanılması.
Kaynakların adil ve şeffaf biçimde dağıtılması.
Mevcut kaynakların saptanarak, verimli kullanılması için standartların oluşturulması.

Stratejik Program 2:
Kurumsal Kimliğin ve Motivasyonun Güçlendirilmesi
Amaç: Akademik, idari personel ve öğrencilerin kurumsal kimliğinin ve aidiyet duygusunun
geliştirilmesi.
Amaca ulaşmak için İzlenecek Genel Stratejiler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misyon ve ilkelerimizin moral ve motivasyonu arttırıcı olarak kullanılması.
Eleman kaybının önlenmesi ile ilgili rekabet stratejileri geliştirilmesi.
Kurum içi döner sermaye olanaklarının çalışanların gelir düzeyini arttırmaya yönelik
olarak kullanılması.
Çalışanların maaş ve özlük haklarının geliştirilmesi.
Mevcut kadrolara kalite geliştirme yöntemleri uygulanarak, hizmet içi eğitim
verilmesi.
Üniversite personel ve öğrencilerinin sosyal, kültürel olanaklarının arttırılması.
Spor tesislerinin arttırılması ve bakım ve işletme sürekliliğinin sağlanması.
Üniversitemize ait olan mevcut yerlerin (Silivri, İ.Ü.Orman Fakültesi Araştırma ve
Uygulama Ormanı, Sapanca vb) en aktif şekilde kullanılmasının sağlanması.
Düzgün işleyen bir mezun takip sisteminin oluşturulması ve mezunlar arasındaki
koordinasyonun sağlanması.
Fiziki koşulların, uygun ve estetik görünüm dikkate alınarak geliştirilmesi.
Öğrenci konseyinin kurumsallaştırılması ve kulüpler birliği kurulması.

Stratejik Program 3:
Eğitim ve Öğretimin Yapısının Geliştirilmesi
Amaç: Mevcut yapının ulusal ve uluslararası hedefler dikkate alınarak gözden geçirilmesi,
yeni yaklaşımları içerecek şekilde geliştirilmesi.

Amaca ulaşmak için İzlenecek Genel Stratejiler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ders kredileri ve diploma denkliğinin uluslararası standartlarda sağlanması.
Ders programlarının ve içeriklerinin güncelleştirilmesi.
Ölçme-değerlendirme sistemlerinin gözden geçirilip iyileştirilmesi.
Eğitim-öğretimde fiziki imkânların iyileştirilmesi, alt yapı sorunlarının giderilmesi,
kalitenin arttırılması .
Öğrenci merkezli eğitime geçilmesi.
Öğrencilerin mesleklerinde başarılı olmasını sağlayacak eğitim modellerinin
benimsenmesi.
Öğrenciye Türk toplumunun geleceği olarak davranılması ve her türlü hizmetin
nezaket içerisinde sunulmasının sağlanması .
Öğretim üyelerinin öğrencilere yeterli zaman ayırmaları ve danışmanlık sisteminin
düzgün bir şekilde çalıştırılması.
Mevcut ve kurulacak kütüphanelerin çalışma sürelerinin, araştırma yapma
yeterliliğinin, fotokopi ve personel hizmetlerinin öğrenci çalışma ve araştırmaları göz
önüne alınarak yeniden düzenlenmesi.

Stratejik Program 4:
Bilimsel Araştırmaların Geliştirilmesi
Amaç: Kurumumuzun misyon ve vizyonunu gerçekleştirecek araştırma ve uygulama
çalışmalarının yapılmasını sağlamak
Amaca ulaşmak için İzlenecek Genel Stratejiler:
•
•
•

Toplumumuzun sorunlarına çözüm getirebilecek, ülkemizin geleceğiyle ilgili
araştırma konularının-projelerinin öncelikli olarak desteklenmesi.
Ulusal (Tübitak, DPT, KOSGEB, sanayi kuruluşları vb.) ve uluslararası (Avrupa
Birliği, Dünya Bankası vb.) araştırma kaynaklarının arttırılması ve daha etkin bir
şekilde kullanılması amacıyla bir birim oluşturulması.
Süreli yayınlarımızın uluslar arası indekslerce taranan dergilerin arasına girebilmesi
için strateji geliştirmek.

Stratejik Program 5:
Kaynak geliştirme
Amaç: Üniversitenin mevcut kaynakları geliştirmesini ve yeni kaynaklar yaratmasını
sağlamak.
Amaca ulaşmak için İzlenecek Genel Stratejiler:
•
•
•
•
•
•

AB süreci kullanılarak (ikili anlaşma vb) mali kaynak yaratmak.
Özellikle coğrafi konum ve çekim merkezi olma potansiyelini kullanarak, yeni
kaynakların yaratılması ( Sanayi kuruluşları, STK’lar, çeşitli hizmet birimleri vb.).
Sponsorluk sisteminin etkin hale getirilmesi.
Telif hakkı ve patent yaratma.
Kaynak üretmeye yönelik kolay işleyen bir danışmanlık sisteminin uygulamaya
konulması.
Etkin konumdaki mezunlarımızla iletişim kurularak üniversitenin kaynak sorununa
destek olmalarını sağlamak.

•

Ek gelir sağlamaya yönelik yasal olanakların araştırılması ve geliştirilmesi.

Stratejik Program 6:
İşbirlikleri ve Kurumsal İmaj
Amaç : Ulusal ve uluslararası işbirliğinin, kurumsal imajın ve etkinliğinin geliştirilmesini
sağlamak
Amaca ulaşmak için İzlenecek Genel Stratejiler:
•
•
•
•
•

Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde etkin olabilmesi için stratejiler
geliştirilmesi, bu stratejileri uygulayacak kurumsallaşmanın sağlanması ve gerekli
mali desteğin yaratılması.
Sanayi ve üniversite işbirliğini daha da geliştirilerek mezunlarımızın iş olanaklarının
arttırılması.
Lobicilik faaliyetleri ile hükümetlerle ilişkileri geliştirerek üniversitemizin gelişimine
katkı sağlamak.
Etkin konumdaki mezunlardan mevzuat engelinin aşılması için yararlanılması.
Başarılı öğrencilerin ve değerli öğretim kadrolarının üniversitemizi tercih etmeleri
hususunda gerekli çalışmaların yapılması.

İzleyen süreçte, YÖDEK rehberi uyarınca, Üniversitemizin 16 üyeli
Planlama Kurulu (İ.Ü.SPK) oluşturuldu.

Stratejik

İstanbul Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.Mesut PARLAK (Rektör) Başkan
Prof.Dr.Melih BOYDAK (Rektör Yardımcısı) Koordinatör (*)
Dr.Yusuf AKÇA
Prof.Dr.Feyza ERKAN (**)
Prof.Dr.Hayri ÜLGEN
Prof.Dr.Tanıl KILINÇ
Prof.Dr.İnci OKTAY
Prof.Dr.Nil CURA
Prof.Dr.Hüseyin KOÇ
Doç.Dr.Emrah CENGİZ
Yrd.Doç.Dr.Aykut BERBER
Dr.Seyhan SİPAHİOĞLU
Özcan BAKIR
Hüseyin ŞAHİN
Ayşen ÜZER (Lisansüstü öğrenci temsilcisi)
İrfan BAŞOĞLU (Lisans öğrenci temsilcisi)
(*) 14.12.2006 tarihli Senato karar ile degismistir.
(**) 12.04.2007 tarihli Senato karar ile degismistir.
İstanbul Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu oluşturulduktan sonra:
•

Birimlere gönderilen bir yazı ile eğitim-öğretim, araştırma, idari birimlerde stratejik
planlama ile ilgili “Birim Temsilcileri” ile “Birim Planlama Komiteleri” nde görev
alacak üyelerin isimleri, birim yöneticileri tarafından belirlenerek, en geç 1 Eylül 2006
Cuma akşamına kadar Rektörlüğe bildirilmesi istendi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA YAPACAK ANA
BİRİMLER
FAKÜLTELER

ENSTİTÜLER

YÜKSEKOKULLAR

İstanbul Tıp

Sosyal Bilimler

Bakırköy Sağlık

Hukuk

Fen Bilimleri

Florence Nightingale Hemşirelik

Edebiyat

Sağlık Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fen

Adli Tıp

Bed.Eğt.ve Spor YO.

İktisat

Atatürk İlk.ve İnk.Tar.

Ulaştırma ve Lojistik

Orman

Deniz Bil.ve İşl.

Devlet Konservatuarı

Eczacılık

Onkoloji

Diş Hekimliği

Çocuk Sağlığı

Cerrahpaşa Tıp

Nörolojik Bilimler

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

İşletme

Deneysel Tıp Araştırma

Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Veteriner

Kardiyoloji

Teknik Bilimler M.Y.O

Siyasal Bilgiler

Türkiyat Araştırmaları

Sosyal Bilimler M.Y.O.

Mühendislik

Akciğer Hast. ve Tüb.

Adalet M.Y.O.

İletişim

Avrasya Arkeoloji

Ormancılık M.Y.O.

Su Ürünleri

İşletme İktisadı

Sapanca Su Ürünleri M.Y.O.

İlahiyat

Muhasebe

Veteriner M.Y.O.

Hasan Ali Yücel
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ

BÖLÜMLER

Geleneksel İlaçlar

Yabanci Diller

Moleküler Onkoloji ve Hematopaloji

Güzel Sanatlar

Çevre Sorunları

Türk Dili

Doğal Zenginlikleri Araş.ve Uyg.

Beden Eğtiim ve Spor

Kimsesiz Çocukları Araş.ve Uyg.

Enformatik

Bilgisayar Bilimleri
Pretenal Tanı

İDARİ BİRİMLER

Kadın Sorunları

Öğrenci İşleri D.Bşk.

Biyoteknoloji ve Genetik Müh.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müd.

İnsan Hakları ve Hukuku

Yazı İşleri ve Genel Evrak Müd.

Stratejik Araştırmalar

Yapı İşleri ve Teknik D.Bşk.

Dericilik Araş.Geliş.ve Eğitimi

İdari ve Mali İşler D.Bşk.

Avrupa Topluluğu

Personel Daire Bşk.

Behçet Hastalığı

Sağlık,Kültür ve Spor D.Bşk.

Toplum Hekimliği

Kütüphane ve Dök.D.Bşk.

Hepatopankreatobiliyer Sist.Hast.

Hukuk Müşavirliği

Sürekli Tıp Eğitimi

Bilgi İşlem Daire Bşk.

Gözlemevi

Strateji Geliştirme D.Bşk.
Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü
Sekreterliği

İst.Üniv.Dil Merkezi
Özürlüler Araş.ve Uyg.Merkezi
İst.Tıp Fak.Tıp Eğit.Araş.ve Uyg.
Merk.Müd.

İ.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İst.Tıp Fak.Hast.Başhekimliği
Cer.Tıp Fak.Hast.Başhekimliği

•

Gelen isimler ve birim büyüklüğü dikkate alınarak, Birim Temsilcileri ve Birim
Planlama komitelerinden belirli sayıda üye ismi istenerek, 26-27 Eylül 2006 tarihinde
eğitim çalışmalarına katılacak üyeler belirlendi. Şimdi bu üyelerle toplantı halindeyiz.
İki gün sürecek eğitim çalışmalarından sonra, tüm birimler stratejik planlama
çalışmalarını 1 Aralık 2006 Cuma akşamına kadar tamamlayarak, “Üniversitemiz
Stratejik Planlama Kurulu”na teslim edecektir. Stratejik planlama çalışmalarına
başlamış ve daha erken bitirebilecek birimlerin, çalışmalarını 1 Aralık 2006 tarihini
beklemeden teslim etmeleri, Üniversitemizin Stratejik Planlama Kurulu’na zaman
kazandıracağından önem taşımaktadır.

•

Üniversitemizin Stratejik Planlama çalışmaları tüm eğitim-öğretim, araştırma, idari
birimlerinden gelen verilerin birleştirilmesiyle 31.12.2006 tarihinde yazılı metin haline
getirilmiş olacaktır.
Bu süreçte ADEK stratejik planlama komitelerine gereken desteği verecektir.

•

YÖDEK tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi” kapsamında, Birim Temsilcileri ve Birim
Planlama Komiteleri ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler yer almaktadır :
•

Birim Temsilcisi: Birim yöneticisi veya onun onayıyla atanacak bir yöneticidir.

•

Birim Planlama Komitesi: Bu kurulda, mümkün olduğu kadar yükseköğretim
kurumunun akademik birim, idari büro ve öğrenci temsilcileri ile uygun görüldüğü
takdirde, diğer paydaşların yer alması sağlanır. Birim planlama komiteleri, birimlerin
özelliğine göre, bölüm, anabilim dalı hatta bilim dalı düzeyinde kurulabilir. (Birim
planlama komitelerinin, birimin özelliklerine göre 3-9 üyeden oluşması uygundur
(ADEK önerisi)).

•

Birim Planlama Komitesinin Yapacağı Çalışmalar :
- Birimin misyonunu belirler.
- Birimin vizyonunu belirler.
- Birimin temel değerleri ve politikalarını belirler.
- Birimin çevresel analizleri ve SWOT analizlerini yapar.
- Birimin yıllık strateji ve amaçlarını saptar.
- Birim hedeflerini (Ölçülebilir nitelikte açık ve anlaşılır) oluşturur.
- Birim performans göstergelerini, hedef değerlerini belirler.

•

DPT Müsteşarlığı ve YÖK Yönetmeliği kapsamında, İstanbul Üniversitesi’nin
stratejik planı 5 yılı kapsayacaktır. Birimlerin yapacakları eylem planları ise yıllık
olacaktır.
İzleyen süreçte ölçülebilir göstergelerle (performans göstergeleri) Üniversitemizde ve
birimlerde değerlendirme yapacak “Değerlendirme Ekipleri” oluşturulacaktır.
YÖDEK tarafından hazırlanan rehbere göre, performans değerlendirmeleri yıllık
olacak ve bunu izleyen Ocak-Şubat aylarında tamamlanarak YÖDEK’e
gönderilecektir.

•
•

2005 yılı performans değerlendirmeleri ise Prof.Dr.Melih BOYDAK, Prof.Dr.Feyza
ERKAN, Dr.Yusuf AKÇA ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Necla ASLAN tarafından
hazırlanmakta olup, Eylül-Ekim 2006 ayı içinde YÖDEK’e gönderilecektir.

7- TÜRKİYE’NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ TASLAĞI
(YÖK önerisi)
Konuşmamın son bölümünde, YÖK tarafından hazırlanan “Türkiye’nin
Yükseköğretim Stratejisi” konusu kısaca ele alınacaktır. YÖK tarafından hazırlanan ve ilgili
tüm paydaşların görüşleri sonucunda “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” nin bir
mutabakat metni haline gelmesi kararlaştırılmış, bu çalışmanın gerçekleşebilmesi durumunda,
Üniversitelerin stratejik planlarında bazı yeni düzenlemeler kaçınılmaz olacaktır.

YÖK tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi Taslağı:
•

GİRİŞ: YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMLERİNDEN BEKLENTİLER : DÜNYA VE
TÜRKİYE’DEKİ YENİ EĞİLİMLER
• BÖLÜM 1 : TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN BUGÜNKÜ YAPISI
VE PERFORMANSI
• BÖLÜM 2 : TÜRKİYE İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ
ana başlıklarından oluşmaktadır.
Zaman darlığı nedeniyle bu geniş çalışmanın sadece Bölüm 2’de yer alan ve
Türkiye’de Yükseköğretim Stratejisinin geliştirilmesindeki adımlar-konular sayılacaktır.
•

KONU 1 :

•
•
•
•

KONU 2 :
KONU 3 :
KONU 4 :
KONU 5 :

•
•
•
•

KONU 6 :
KONU 7 :
KONU 8 :
KONU 9 :

•

KONU 10:

•
•

KONU 11:
KONU 12:

•

KONU 13 :

•

KONU 14 :

Eğitim Vizyonu.
Öğretim Vizyonu.
Bilgi Üretme ve araştırma işlemine ilişkin vizyon.
Kamu hizmeti üretimi vizyonu.
Stratejik hedeflerin mertebeleri konusunda saptamalar.
Finansman hedefi.
Yönetim yapısı ve biçimi.
Meslek yüksekokullarının (MYO) niteliğinin geliştirilmesi üzerine
stratejik seçmeler.
Üniversitede etik değerler üzerine temel seçmeler.
Üniversitede yaşam ve yönetim kültürü üzerine stratejik seçmeler.
Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda stratejik seçmeler.
Yükseköğretimde sorumluluk, denetim ve disiplin hukukuna ilişkin
düzenlemeler.
Yükseköğretim öğrencilerinin en azından bir yabancı dil ile
donatılması.
Eğitimde yeni yaklaşımlar ve yeni teknolojilerin kullanımı.
Türkiye’nin insan sermayesi içindeki doktora ve sonrası eğitimli
işgücünü hızla arttırmak için stratejik seçmeler (Bu konuda,
“Türkiye’de Doktora Eğitiminin Durumu Üzerine Görüşler” başlıklı
çalışmayla TÜBA da öneriler yapmıştır).
Öğretim üyelerinin atamaları, terfileri ve kendilerini geliştirmelerini
sağlamakta izlenecek yollarla ilgili stratejik seçmeler.
Öğretim üyelerinin yaşam standardının yükseltilmesi ve özlük
haklarının geliştirilmesi için yapılması gereken stratejik öneriler.

•

KONU 15 :

•

KONU 16 :

Yükseköğretimin akademik kadroları dışındaki personelinin
kapasitesinin geliştirilmesi (nitelik, ücret ve özlük hakları, liyakat).
Stratejinin genel seçmeleriyle tutarlı bir finansman stratejisinin
geliştirilmesi.

YÖK tarafından hazırlanan bu taslakta, toplumla karşılıklı ilişkiler içinde, üzerinde
büyük ölçüde mutabakat oluştuktan ve tartışmaların belirli bir doyuma ulaşmasından sonra,
daha kesin stratejik seçmelerin yapılacağı belirtilmektedir. Daha önce ifade edildiği gibi, bu
stratejik seçmeler açıklığa kavuşturulduktan sonra, stratejik planımızda bazı yeni
düzenlemelerin yapılması gerekebilecektir.

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Prof. Dr. Tanıl KILINÇ

DEĞİŞİM

DEĞİŞİM, MEVCUT BİR DİNAMİK
DENGE DURUMUNDAN, YENİ BİR
DENGE DURUMUNA GEÇİŞTİR.

GÜNÜMÜZ ÖRGÜTLERİNİ
ETKİLEYEN DEĞİŞİM ALANLARI
Günümüzün yenilikler ve gelişmelerle dolu olan
iş ortamı, örgütler için büyük bir dinamizm
gerektirmekte ve çevreye uyum açısından
belirli adımları atmalarını gerekli kılmaktadır.
Özellikle son 30-40 yıl içinde işletmeler pek çok
iç ve dış baskı grubunun etkilerini üzerlerinde
hissetmekte
ve
bunların
taleplerini
uyumlaştıracak yaklaşım ve yöntemleri arayıp
bulmaya çabalamaktadırlar.

İŞLETMELERİN İÇ VE DIŞ
BASKI GRUPLARI
DEVLET
FİNANS
KURUMLARI

ORTAKLAR

TÜKETİCİLER

BAYİLER

İŞLETME
YEREL HALK

SENDİKALAR

TEDARİKÇİLER

YÖNETİCİLER
RAKİPLER

ÜNİVERSİTELERİN İÇ VE DIŞ
BASKI GRUPLARI
DEVLET
YEREL HALK

YÖK

ULUSLARARASI
ZORLAYICI
KRİTERLER

ÖĞRETİM
ÜYELERİ

ÜNİVERSİTE

MEZUNLARI
İSTİHDAM EDEN
KURUMLAR

İDARİ
PERSONEL

TOPLUMUN SOSYAL
BEKLENTİLERİ

FAKÜLTE
YÖNETİMLERİ
ÖĞRENCİLER

DİĞER
ÜNİVERSİTELER

SİSTEM YAKLAŞIMI VE DEĞİŞİM
1930’larda gelişen Genel Sistem teorisinin 1960’lardan itibaren işletme yönetimine
adaptasyonu ile işletmeler de açık sistemler olarak görülmeye başlanmıştır.
ÇEVRE

Dönüşüm Süreci
Bilgi
Enerji
Materyal

Girdiler

İşletme
Yönetimi

Çıktılar

Mal ve
Hizmet

Açık Sistem Olarak İşletmeler

İşletmeleri açık sistem olarak ele alan yaklaşıma göre işletme çıktılarının verildiği çevre, dinamik
dengenin (homeostatik denge) sağlanması için işletmelerin veri kabul edeceği kritik faktördür.
İşletmeler (ve alt sistemleri) çevreden gelen negatif feedback’ler ile süreç ve girdilerini kontrol ederek,
entropiyi (yok olmaya gidişi) tersine çevirecek (negatif entropi yaratacak) bilgi, enerji ve materyalleri
kendiliklerinden sağlayıp, çevre tarafından kabul edilebilir hale gelene kadar kendilerini revize
edeceklerdir. Bu ise değişime adapte olanın yaşamını sürdürebileceği bir yaklaşımı vurgulamaktadır.

DEĞİŞİM TÜRLERİ
z

PLANSIZ DEĞİŞİM
- Sistemin kendiliğinden gelişimi
- Sistemin kendi dışındaki nedenlerden kaynaklanan tesadüfi
veya arızi değişimi

z

PLANLI DEĞİŞİM
Sistemin kendi fonksiyon görme şeklini daha iyi hale getirmeye
ve bu süreci başarmak için bir dış kaynağın (değişim
görevlisinin) yardımına başvurmaya bilinçli olarak karar verdiği
değişim süreci.

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN ANLAŞILMASINDA
GÜÇ ALANI ANALİZİ

Durdurucu güçler

t1

d1

İtici güçler

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN ANLAŞILMASINDA
GÜÇ ALANI ANALİZİ

t1

d1

istikrar

değişim hareketi

t2

d2

çözülme

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN ANLAŞILMASINDA
GÜÇ ALANI ANALİZİ

d2 istikrar (yeniden çözülme)

t2

değişim hareketi

d1

t1

çözülme

GENEL ANLAMDA
DEĞİŞİM SÜRECİ

z

ÇÖZÜLME (UNFREEZING)

z

DEĞİŞİM HAREKETİ (MOVING)

z

İSTİKRARA KAVUŞMA (REFREEZING)

DEĞİŞİM-GÜNÜMÜZ LİDERLİK
ANLAYIŞI İLİŞKİSİ
BENNIS/DRUCKER
YÖNETİCİLİK İŞLERİ DOĞRU YAPMAKTIR,
LİDERLİK İSE DOĞRU OLANI YAPMAKTIR.

DEĞİŞİM-GÜNÜMÜZ LİDERLİK
ANLAYIŞI İLİŞKİSİ
KOTTER
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU, RİSKİ
ASGARİYE İNDİRMEK VE VAR OLAN SİSTEMİ
ÇALIŞIR KILMAKTIR. DEĞİŞİM, TANIMI
GEREĞİ, YENİ BİR SİSTEM YARATMAYI
GEREKTİRİR VE BAĞLI OLARAK BU SİSTEM
DE HER ZAMAN LİDERLİK İSTER.

DEĞİŞİM-GÜNÜMÜZ LİDERLİK
ANLAYIŞI İLİŞKİSİ
COVEY
BİR GRUP ÇALIŞANIN VAHŞİ BİR ORMANDA BALTALARLA KENDİLERİNE
YOL AÇTIKLARINI HAYAL EDİN. ONLAR ÜRETİCİDİR, SORUN
ÇÖZÜCÜDÜR. AĞAÇLARI KESER, ORMANIN ZEMİNİNİ TEMİZLERLER.
YÖNETİCİLER ONLARIN GERİSİNDEDİR. BALTALARI BİLER, PROSEDÜR
VE POLİTİKA KONULARINDA EL KİTAPLARI HAZIRLAR, KAS
GELİŞTİRME PROGRAMLARI UYGULAR, KURSLAR DÜZENLER,
GELİŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİYİ İŞE KATIP ÇALIŞMA PROGRAMLARI VE
BALTA SALLAYANLAR İÇİN ÜCRETLENDİRME PROGRAMLARI
HAZIRLAR... BURADA LİDER, EN YÜKSEK AĞACA TIRMANARAK ETRAFI
İNCELEYEN VE SONRA DA “YANLIŞ ORMANDAYIZ!” DİYE BAĞIRAN
KİŞİDİR.

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

DEĞİŞİME TEPKİ GÖSTERMEKTEN ÖTE, DEĞİŞİMİ

HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA YÖNLENDİRMEK.

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN
YÖNETİMİ SÜRECİ
çözülme

A. DEĞİŞİM GEREKSİNİMİNİN GELİŞMESİ
(Mevcut Durumdan Rahatsız Olma)
- Problem algılama
- Mevcut durumu problem haline getirecek bir vizyon tanımlama
B. DEĞİŞİM İLİŞKİSİNİN OLUŞMASI (opsiyonel)

değişime
hareket

C. SORUNUN YA DA GELİŞİM ALANLARININ TEŞHİSİ YA DA AYDINLATILMASI
- SWOT
- Yüzleşme Toplantısı
- Arama Konferansı
- Mevcut Durum Analizi
D. ALTERNATİF AMAÇ VE YOLLARIN OLUŞTURULMASI
- Stratejik Planlama
E. DEĞİŞİMİN UYGULANMASI

istikrara
kavuşma

F. DEĞİŞİMİN KURUMSALLAŞTIRILMASI
- Kurumsal Sistemlerin Kurulması
G. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME KARŞI
DİRENÇ
DAYANAKLARI AÇISINDAN DEĞİŞİME DİRENÇ
z

RASYONEL DİRENÇ
- Araştırma ve incelemeler sonucunda ortaya çıkar
- Rasyonel dayanaklara sahiptir

z

DUYGUSAL DİRENÇ
- Kişisel avantajları koruma odaklıdır
- Mantık dışı, duygusal nedenlerle ortaya çıkar

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME KARŞI
DİRENÇ
SONUÇLARI AÇISINDAN DEĞİŞİME DİRENÇ
z

AKTİF DİRENÇ
Belirtileri:
- Eleştirel davranmak
- Hata bulmak
- Küçümsemek, alaycılık
- Gerçekleri seçici bir biçimde kullanmak
- Başarısızlıklar karşısında başkalarını suçlamak,
- Çalışmaları sabote etmek
- Gerçekleri çarpıtmak
- Çalışmaları baltalamak, engellemek, bloke etmek
- Söylentiler yaymak
- Kavga etmek

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME KARŞI
DİRENÇ
SONUÇLARI AÇISINDAN DEĞİŞİME DİRENÇ
z

PASİF DİRENÇ
Belirtileri:
- Çalışmaları sözel olarak desteklemek ancak bu yönde davranmamak
- Uygulamalarda kasıtlı olarak başarısız olmak
- İşleri ağırdan almak, geciktirmek
- Bilgisiz gibi görünmek
- Bilgi ve önerileri saklamak, gizli tutmak
- Değişimin başarısız olmasına seyirci kalmak, elinden gelse dahi başarısızlığı
gidermek için çaba harcamamak

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME KARŞI
DİRENÇ
DEĞİŞİME DİRENCİN NEDENLERİ
z

BİREYSEL NEDENLER
- Örgüte bağlı olmayan nedenler
- Temelinde kişilik, sezgiler ve ihtiyaçlar gibi temel insani
özellikler yer alır

z

ÖRGÜTSEL NEDENLER
- Örgüte bağlıdır, işletmeden işletmeye farklılık gösterir
- Bireysel nedenlerden daha etkilidir

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME KARŞI
DİRENÇ
BİREYSEL NEDENLER
z

Yeniye Karşı Direnç Gösterme Eğilimi
- Belirsizlik
- Alışkanlıklardan Vazgeçme Zorluğu

z

Kişisel Çıkarların Kaybedileceği Korkusu

z

Değişimin Başarısız Olacağına İnanma

z

Değişimi Gereksiz Görme

z

Değişim Hakkında Bilgi Sahibi Olmama

z

Ek Çaba Gerektirmesi

z

Değişimin Birtakım Getirileri Olsa Bile Risklerinin Daha Ağır Basacağı Görüşü

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME KARŞI
DİRENÇ
ÖRGÜTSEL NEDENLER
z

Organizasyonun Mevcut Başarı Durumu

z

Önceki Çalışmaların Başarısızlığı

z

Ön Hazırlık Yapılmaksızın Değişime Başlama

z

Grup Normlarının Etkisi

z

Tepe Yönetim ile Değişim Görevlisi/ Görevlilerinin Tutum ve Davranışları

z

Dirençli Örgüt Kültürü

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME DİRENÇLE
BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
z

Eğitim ve İletişim

z

Katılım

z

Destek

z

Müzakere ve Anlaşma

z

Manipülasyon ve Kooptasyon

z

Baskı

SWOT ANALİZİ
z

Strengths (Güçlü Yönler)

z

Weaknesses (Zayıf Yönler)

z

Opportunities (Fırsatlar)

z

Threats (Tehditler)
SWOT Analizi, kurumun misyonunu netleştirerek
ve belli bir hedef dönem için bir vizyon hedefi
tanımlayarak mevcut durumunu katılımcı bir
anlayışla sorgulaması sürecidir.

MİSYON
(ÇEKİRDEK İDEOLOJİ)
∗ Kuruluş olarak varoluş gayemiz nedir?
∗ Vizyonumuzu müşteri gözünde bizi başkalarından
ayırt edecek şekilde nasıl başaracağız?

MİSYON
∗ TEMEL AMAÇ
∗ TEMEL DEĞERLER

MİSYONUN ÖZELLİKLERİ
Misyon aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
∗ Kuruluş olarak temel asli işimizin ne olduğunu tarif
etmelidir.
∗ Müşteriye
rakiplerimizden
farklı
sunduğumuz değeri ortaya koymalıdır.

olarak

∗ Çalışanlarda bir sorumluluk ve harekete geçme
duygusu oluşturmalıdır.
∗ Nihai müşterilerin ihtiyaçlarına hitap etmelidir.

VİZYON
(TASARLANAN GELECEK)
X yıl süre içerisinde
− Müşterilerimiz
− Çalışanlarımız
− Ortaklarımız ve
− Toplum
için NE ÖZELLİKLERDE
istiyoruz?

bir

VİZYON
♦ BÜYÜK, ZORLU, CESUR HEDEF
♦ CANLI TARİF

kuruluş

olmak

VİZYONUN SAHİP OLMASI
GEREKEN ÖZELLİKLER
Süre
Vizyonu belirleme ve
gerçekleştirme için
öngördüğümüz süre

1 - 3 yıl
4 - 6 yıl
7 - 10 yıl

Kriter
Vizyon aşağıdaki özelliklere
sahip olmalıdır.
∗ Kurumun değerlerini yansıtmalıdır.
∗ Çalışanların duygularına da hitap
edebilmeli, onlarda harekete geçme
coşkusu oluşturmalıdır.
∗ Yönetici ve çalışanlarda kişisel
sorumluluk duygusu oluşturmalı,
kişiler vizyondan kişisel sorumluluklar
algılayabilmelidir.

11 - 15 yıl

∗ Kapsamlı, açık ve net olmalıdır.

Diğer

∗ Belirlenen zaman diliminde gerçekleşip
gerçekleşmediği ölçülebilir,
gözlemlenebilir olmalıdır.
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Üniversitelerde

STRATEJİK PLANLAMA
Prof.Dr.Hayri ÜLGEN
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
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Yönetim
Yönetim, bir kurumda, hedeflere ulaşabilmek amacı
ile, kurum kaynaklarının, etkin ve verimli bir şekilde
kullanılarak işlerin görülmesidir.
Bu işler, yönetimin 4 temel işlevi olan;


planlama,



organize etme,



yürütme ve



kontrol

işlevleri kullanılarak görülür.
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Yönetim İşlevleri
Planlama

Girdiler

Organize
etme

Kontrol

• Bütçe olanakları,
• Döner Sermaye,
• Bağışlar, Sponsorlar,
• Tesisler,
• Donanımlar,
• İnsan Unsuru: Personel,
Öğretim Kadrosu ve Öğrenciler
• Diğerleri....

Yürütme

Çıktılar
•
•
•
•
•
•

Eğitim Hizmeti,
Sağlık Hizmeti,
Üretilen Projeler,
Makaleler, Yayınlar,
Mezunlar,
Diğerleri....

©2004 S.K
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Stratejik Yönetim
Kurumun genelde günlük ve olağan işlerinin
yönetimi ile değil,
 Uzun Dönemde

yaşamını sürdürebilmesini

mümkün kılacak işlerin yönetimi ile ilgilidir

4

Stratejik Yönetimin Unsurları


“Uzun Dönem”
Dönem”deki faaliyetlere ve “Nihai Sonuçlara”
Sonuçlara” yoğunlaşan
bir yönetim süreci



“Yaşamını sürdürebilmek için”
için” kendisini tehdit eden çevre
(Rekabet) unsurlarını inceleyerek uygun önlemler alınması



Bilgi toplama, analiz etme, karar verme ve uygulamayı kapsayan
“analitik bir süreç”
süreç”dir



Bu süreç “etkin ve verimli”
verimli” olmayı amaçlar



Hedeflenen sonuçlara varmak için “yönetimin dört işlevini
(planlama, organize etme, yürütme, kontrol)” kullanır
5

Stratejik Planlama
Stratejik planlama, stratejik yönetim süreci içinde yer alır.
Stratejik Planlama sürecinin evreleri:
• Stratejik Analiz: “Neredeyiz?”
Neredeyiz?” sorusuna cevap verecek şekilde kuruluş içi
ve dışı faktörlerin inceleneceği durum analizinin genel çerçevesi
çerçevesi

• Stratejik Yönlendirme: “Nereye gitmek istiyoruz?”
istiyoruz?” sorusu

çerçevesinde kuruluş için misyon, vizyon, ilkeler, stratejik amaç
amaç ve hedeflerin
belirlenmesi konusunda temel kavram ve yaklaşımlar

• Strateji/Faaliyet Oluşturma: “Ulaşmak istediğimiz yere nasıl
ulaşabiliriz?”
ulaşabiliriz?” sorusu kapsamında uygulama stratejisi geliştirme
-----------------------------

• Stratejik Kontrol:
değerlendiririz?”
Kontrol: “Başarımızı nasıl izleyip ve değerlendiririz?”

sorusuna yönelik olarak izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin sistematik bir şekilde
yürütülmesi
6

Stratejik Yönetim Süreci:
Genel Bakış
Stratejik Yönetim
Stratejik Planlama
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Kamuda Stratejik Planlama
10 Aralık 2003 tarih 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(KMYKK)

Stratejik Plan Tanımı: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini,
önceliklerini,
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek
yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plan..
Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen
temel ilkeler doğrultusunda;

•
•

8

KURUM STRATEJİK PLANLAMASI
MAKRO PLANLAMA İLİŞKİSİ

MAKRO DÜZEY

•

Misyon ve vizyon oluşturmak
Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak
Performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek
Uygulamanın izleme ve değerlendirilmesini yapmak

Kalkınma planları, Programlar

Planlama

Değerlendirme

Bütçeleme

Uygulama

KURUM DÜZEYİ

•

9

Üniversitelerde

Stratejik Planlama Çalışmalarının
Kaynakları
 Kamuda


Stratejik Planlama

10 Aralık 2003 tarih 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kanunu
(KMYKK)

 Yükseköğretim

kurumlarının akademik ve
hizmet kalite düzeylerinin iyileştirilmesi



Bologna Süreci (Bologna 1999; Prag 2001; Berlin 2003; Bergen 2005)
kapsamında “Kalite güvencesinde Avrupa işbirliğinin desteklenmesi”
desteklenmesi”



20 Eylül 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Yönetmeliği (YADYÖN)
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Kamuda Stratejik Planlama
10 Aralık 2003 tarih 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK)

KMYKK ile yeniden tanımlanan bütçe sürecindeki yeni unsurlar;

•

Stratejik planlama (SP)
(Kamu kurulumlarının misyon, vizyon, orta ve uzun dönemli amaçlarını,
amaçlarını,
temel ilke ve politikalarını,hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak
ulaşmak için
izlenecek faaliyet ve kaynak dağılımlarını içeren bir plan)

•

Performans programı
(Stratejik planların yıllık uygulama dilimleri. Bütçeler performans
performans
programına uygun olarak hazırlanır)

•

Performans esaslı bütçeleme ve faaliyet
raporları
11

Kamuda Stratejik Planlama ve Mali Hizmetlerin Organizasyonu

Strateji Geliştirme Birimi
ve Görevleri

•

Stratejik Yönetim ve Planlama
- Misyon ve vizyon belirleme
- Kurumsal amaç ve hedefler oluşturma
- Veri ve analiz geliştirme

•
•
•

Performans ve kalite ölçütleri geliştirme
Yönetim bilgi sistemi
Mali Hizmetler
- Bütçe ve performans programı
- Muhasebe , kesin hesap ve raporlama
- İç kontrol

12

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik ve Hizmet İyileştirmesi

Bologna Süreci

(Bologna 1999; Prag 2001; Berlin 2003; Bergen 2005)

Kaynak:Bologna Süreci;Nitelikler Çerçevesi; Prof.Dr.Mehmet A.Kısakürek
A.Kısakürek Ankara Üniversitesi)
















Kolay anlaşılır ve kıyaslanabilir bir derece sisteminin adaptasyonu
adaptasyonu (BO)
İkiİki-basamaklı eğitim sisteminin adaptasyonu (BO)
Ortak “kredi sisteminin” oluşturulması (BO)
Hareketliliğin desteklenmesi (BO)
Kalite güvencesinde Avrupa işbirliğinin desteklenmesi (BO)
Yükseköğretimde Avrupa boyutunun desteklenmesi (BO)
Yaşam boyu öğrenme (PR)
Yükseköğretim kurumları ve öğrenciler (PR)
Avrupa Yükseköğrenim Alanının(AYA) cazibesinin artırılması (PR)
Doktora çalışmaları ve AYAAYA-Avrupa Araştırma Alanı(AAA) sinerjisi (BER)
Doktora çalışmaları ve Avrupa (BGN)
AYA ile AAA sinerjisi (BGN)
Yaşam boyu öğrenme (BGN)
Kalite güvencesi ve tanınma (BGN)
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Kurumsal otonomi ve yönetim (BGN)

YADYÖN Kapsamında Yükseköğrenim Kurumlarının Gerçekleştireceği

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmalarındaki
Süreçler
 Yükseköğretim

Kurumlarında Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci
 Stratejik Planlama Süreci
 Kurumsal Değerlendirme Süreci
 Periyodik İyileştirme ve İzleme Süreci
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Kamu Stratejik Planlama İlkeleri


SP’lar Kalkınma Planı ve Programlarla ilişkilendirilecek



SP’lar sonuç odaklı yönetim anlayışı ve bütçelerin
geliştirilmesine katkıda bulunacak



SP’ların hazırlanmasında kamu hizmetlerinden yararlanan
kişi ve kuruluşların katılımı sağlanacak, kamu hizmetlerinden
yararlananların taleplerine duyarlı olacak



SP’lar kamu kurumunun hesap verme sorumluluğuna
esas teşkil edecek



SP’lar 5 yıllık bir dönem için hazırlanacak… ancak esnek
olacak…

- Plan en az 2 yıl uygulandıktan sonra kalan süre için güncelleştirilebilir.
güncelleştirilebilir.
(Güncelleştirme misyon, vizyon ve amaçlar değiştirilmeden,
değiştirilmeden, sadece
hedeflerde ve faaliyetlerde yapılan nicel değişikliklerdir.)
değişikliklerdir.)
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Kamuda Stratejik Planlamanın Amaçları


Politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin
güçlendirilmesi



Amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışının ve
bütçelemenin geliştirilmesi



Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı (paydaşlar)
taleplerine duyarlılığın arttırılması



Hesap verme sorumluluğunun oluşması

…özetle, kamuda bir “Yönetim Kültürü” değişimi
söz konusu olmaktadır…
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Stratejik Planlama Sürecinde
Dikkat Edilecek Hususlar


Katılımcılık sağlanacaktır.
(Kamu idaresinin tüm birimleri ve çalışanları; Yararlanıcılar;İlgili
Yararlanıcılar;İlgili kişi ve
kuruluşlar; STK’lar).
STK’lar).



Stratejik planlar ilgili kamu idarelerinin öz ürünü olmak
durumundadır. (Özgünlük)
(Planlar kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından,
tarafından,
katılımcılık ilkesi göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır.)



İhtiyaç halinde kuruluş dışından temin edilecek
danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç
danışmanlığı ile eğitim hizmetlerini kapsayabilir.
(Hazırlık programında eğitim ihtiyacı, danışmanlık hizmeti ihtiyacı,
ihtiyacı,
katılımcıların seçimi hususlarına yer verilir.)
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Kamu’da Stratejik Planların
Değerlendirilmesi
¾

Stratejik planlar kamu kurumlarında DPT müsteşarlığınca incelenecek ve
değerlendirilecektir;

¾

Üniversitelerde ayrıca ADEK (Üniversitenin Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Kurulu) ve YÖDEK (Yükseköğretim Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu) inceleme ve değerlendirme
değerlendirme
yapacaktır.



Kalkınma planı, program ve ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal,
ulusal, bölgesel
ve sektörel plan ve programlara uygunluk,



Yönetmelik, kılavuz ve diğer rehberlerde belirtilen usul ve esaslara
esaslara
uygunluk,



Plandaki misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin birbirleri ile bağlantıları
bağlantıları ve
kavramsal tutarlılık,



İdarelerin stratejik planlarının (örtüştüğü takdirde) birbirleri ile uyumu ve
tutarlılığı.

Değerlendirme Kıstasları;
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Stratejik Planlama Nedir?
1. Sonuçların planlanmasıdır
2. Geleceğin biçimlendirilmesidir
3. Gerçekçidir
4. Disiplinli ve Kaliteli yönetimin aracıdır
5. Hesap verme sorumluluğuna temel
oluşturur
6. Katılımcı bir yaklaşımdır

19

Stratejik Planlama Ne Değildir?
1. Günü kurtarmaya yönelik değildir, uzun

döneme odaklanmıştır

2. Her kuruma uygun bir şablon değildir,
değildir, genel

bir modeldir

3. Salt bir belge değildir,
değildir, uygulamaya yönelikdir
4. Mevcut bütçeden kaynaklanmaz ve onun bir
uzantısı niteliğinde değildir, değişimci ve
dönüşümcüdür.
20

Stratejik Yönetim Süreci:
Genel Bakış
Stratejik Yönetim
Stratejik Planlama
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Stratejik Planlama Ekibinin
Oluşturulması
Sorular:

1. Planlama ekibinde kurumun temel birimleri temsil ediliyor
mu?
2. Ekip üyeleri stratejik planlama sürecinin gerektirdiği bilgi ve
becerileri taşıyor mu?
3. Ekip üyeleri faaliyet alanı ile ilgili yeterli bilgiye sahip mi?
mi?
4. Ekip üyeleri kurum hakkında yeterli bilgiye sahip mi?
5. Ekip üyeleri kurumun hedef kitlesi veya hizmetten
yararlananları yeterince tanıyor mu?
6. Ekip üyeleri stratejik planlama çalışmalarına yeterli zaman
ve enerji ayırabilecek durumda mı?
7. Planlama süreci boyunca ekipte süreklilik sağlanabilecek mi?
22

Planlama
sisteminin
kurulması

Sistemin
kurulması

El kitabı

Eğitim
seminerleri

Bütçelerin
revizyonu

Dış Çevre
Analizi

Stratejik
Plan
Çalışmaları

Kurumu
Tanıma

SWOT
Durum
Belirleme

Bilgi
Toplama
İç Çevre
Analizi

Stratejik
Planlama
çalışmaları

Kaynak
Bütçeleri
Uygulama,
İzleme
Değerlendirme

Stratejiler
Faaliyetler

Misyon,Vizyon
Amaç,Hedef

Maliyet
Bütçeleri

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI – 1
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Planlama
sisteminin
kurulması

Sistemin
kurulması

El kitabı

Eğitim
seminerleri

Bütçelerin
revizyonu

Dış Çevre
Analizi

Stratejik
Plan
Çalışmaları

Kurumu
Tanıma

SWOT
Durum
Belirleme

Bilgi
Toplama
İç Çevre
Analizi

Stratejik
Planlama
çalışmaları

Kaynak
Bütçeleri

Uygulama,
İzleme
Değerlendirme

Stratejiler
Faaliyetler

Misyon,Vizyon
Amaç,Hedef

Maliyet
Bütçeleri

BİRİMLERDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR – 2
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Stratejik Planlama Süreci: Genel Bakış

Stratejik Planlama
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Stratejik
ANALİZ

Plan ve Programlar
Paydaş analizi
SWOT(GZFT)Matrisi

Kuruluşun Varoluş Gerekçesi
Temel İlkeler

Stratejik
YÖNLENDİRME Arzu Edilen Gelecek
Orta Vadede Ulaşılacak
Amaçlar
Spesifik, Somut ve Ölçülebilir
Sonuçlar

Strateji/
Faaliyet
OLUŞTURMA

Amaç ve Hedeflere Ulaşma
Yöntemleri
Detaylı İş Planları
Maliyetlendirme

DURUM
ANALİZİ

NEREDEYİZ ?

MİSYON
ve
İLKELER

NEREYE

VİZYON

ULAŞMAK

STRATEJİK AMAÇ
ve
HEDEFLER

İSTİYORUZ?

FAALİYET/STRATEJİ
ve
PROJELER

GİTMEK
İSTEDİĞİMİZ
YERE
NASIL
ULAŞIRIZ ?

Raporlama

İZLEME

Karşılaştırma

Stratejik
KONTROL

Geri Besleme
Ölçme Yöntemlerinin
Belirlenmesi

DEĞERLENDİRME

Performans Göstergeleri

BAŞARIMIZI
NASIL
İZLER
ve
DEĞERLENDİRİRİZ ?

Performans Yönetimi
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Stratejik Analiz

(Dış ve İç Çevre Durum Analizi)

Plan ve Programlar
Paydaş analizi
SWOT(GZFT)Matrisi

DURUM
ANALİZİ

NEREDEYİZ ?

27

Durum Analizi
Durum analizi kapsamında aşağıdaki konulara yer verilir.







Tarihi gelişim
Kurumun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi
Kurumun faaliyet alanları ve hizmetlerinin belirlenmesi
Paydaş analizi (Kurumun hedef kitlesi, kurum
faaliyetlerinden etkilenenler, ilgili taraflar)
Çevre analizi (Kurumun faaliyette bulunduğu ortamın
ve dış koşulların analizi)
Kurum içi analizi (Kurum yapısı, insan kaynakları, mali
kaynaklar, kurum kültürü, teknolojik düzey, vbg.)
vbg.)
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Kurumun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi
Aşamasında Cevaplandırılması Gereken Temel Sorular







Yasal yükümlülükler açısından kurumun ürettiği hizmetlerin
kapsamı nedir? Bunlardan faydalananlar kimlerdir?
Kurum hizmetlerinin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi yasal
hükümler mevcuttur?
Kurumun yapısına, çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin
hangi yasal düzenlemeler bulunmaktadır?
Kurumun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini
düzenleyen yasal hükümler nelerdir?
Kurumun (var ise) mevcut misyonu yasal yükümlülüklerini
içermekte midir?
Yasal yükümlülükler ile kurumun yürütmekte olduğu program
ve faaliyetler arasındaki bağlantı nedir? (Tüm yükümlülüklere
karşılık gelen programprogram-faaliyet bulunmakta mıdır?
29

Kurumun Faaliyet Alanı ile
Mal ve Hizmetlerinin Belirlenmesi


SORULAR:

 Faaliyet alanımızı nasıl
tanımlıyoruz?

 Coğrafi olarak faaliyet
alanımız neresidir?
 Kurumun kuruluş
kanunundan
kaynaklanan yetki,
görev ve
sorumlulukları/alanı
nedir?
 Sağladığımız hizmet
türleri nelerdir?

Faaliyet AlanıAlanı-Mal/Hizmet
Faaliyet

Alanı 1

¾Mal/Hizmet

1

¾Mal/Hizmet

2

Faaliyet

Alanı 2

¾Mal/Hizmet

1

¾Mal/Hizmet

2

¾Mal/Hizmet

3
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Paydaş Analizi-1
Katılımcılık Stratejik Planlamanın temel unsurlarından biridir.
Paydaşlar, kurumun mal ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan
doğrudan
veya dolaylı olarak, olumlu ya da olumsuz etkilenen; veya kurumu etkileyen
kişiler, gruplar, kurumlardır.
– İç Paydaşlar
– Dış paydaşlar
– Yararlanıcılar/Müşteriler

Paydaş analizi ile;
•
•
•
•

Paydaşların ilgi ve katkısının sağlanması,
Paydaşların görüş ve beklentilerinin tesbiti,
tesbiti,
Paydaşlararası ilişki ve olası çıkar çatışmalarının belirlenmesi,
Paydaşların kurum hakkında görüşlerinin alınarak kurumun zayıf ve
ve güçlü yönleri
hakkında fikir edinilmesi,
• Paydaşların hangi konu ve aşamalarda katkı sağlayacağının belirlenmesi,
belirlenmesi,
• Paydaşların katkı ve katılımı ile stratejik planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve
uygulanma olasılığının arttırılması

amaçlanır.
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Paydaş Analizi-2
Paydaş analizinde yer alan aşamalar:
Paydaşların belirlenmesi
 Paydaşların önceliklendirilmesi
 Paydaşların değerlendirilmesi
 Görüş ve önerilerinin alınması ve
değerlendirilmesi
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Paydaş Analizi-3
Paydaşların belirlenmesi:





•
•

Kurumun faaliyetleri/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?
Kurumun faaliyetlerini/hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?
Kurumun faaliyetleri/hizmetlerini kullananlar kimlerdir?
Kurumun faaliyetlerinden/hizmetlerinden etkilenenler
kimlerdir?
Kurumun faaliyetlerini/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?
Paydaşlar alt gruplara bölünebilir
Bir sonraki aşamada iç paydaşlar, dış paydaşlar, yararlanıcılar/müşteriler
yararlanıcılar/müşteriler
olarak sınıflandırılır.
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Paydaş Analizi-4
Paydaşların önceliklendirilmesi:
önceliklendirilmesi:
Paydaş önceliklendirmede dikkate alınacak hususlar:
 Paydaşın kuruluşun faaliyetlerini etkileme gücü
 Paydaşın kuruluşun faaliyetlerinden etkilenme derecesi

Not: Paydaşları veya paydaş gruplarını yukarıdaki hususların
ışığı altında 11-5 arasında derecelendiriniz.
Paydaş Adı

İç Paydaş
Dış Paydaş/Müşteri

Neden Paydaş

Önceliği
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Paydaş Analizi-5
Paydaşların etki ve önem derecelendirilmesi:


Paydaşın Etki derecesi (Zayıf/Güçlü) :
Paydaşın kurum faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme,
destekleme, veya olumsuz etkileme gücü



Paydaşın Önem derecesi (Önemli/Önemsiz) :
Kurumun paydaşın beklenti ve taleplerinin
karşılanması konusuna verdiği öncelik
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Paydaş Analizi-5
ETKİ

ZAYIF

GÜÇLÜ

İzle

Bilgilendir

ÖNEM
ÖNEMSİZ

Çıkarlarını

ÖNEMLİ

gözet
Çalışmalara
dahil et

Birlikte çalış
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Paydaş Analizi-6
Paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi:


Görüş ve öneriler hangi yöntemle alınacak



İlgili paydaş itibarı ile hangi kişi ya da birimlerin görüşü
alınacak



Çalışmanın sorumluları kimler olacak



Görüş ve önerilerin alınması ne zaman ve hangi sürede
gerçekleştirilecek



Alınan görüş ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler
tarafından raporlanacak, değerlenecek
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Paydaş Analizi-7
Paydaş görüş ve önerileri hangi yöntemle
alınacak:

•
•
•
•

•
•
•

Mülakat
Anket
Atölye çalışması
Toplantı

Hangi yöntemin uygulanacağına karar verilirken
dikkate alınacak hususlar;
Görüşülecek kişi sayısı
Paydaşın erişilebilirliği
Paydaşın etki ve önem derecesi
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Paydaş Analizi-8
Paydaş görüşlerinin alınması ve
değerlendirilmesi ile ilgili sorulacak sorular:
Kurumun hangi faaliyetleri sizin için önemlidir?
 Kurumun olumlu olarak bulduğunuz yönleri
nelerdir?
 Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri
nelerdir?
 Kurumdan beklentileriniz nelerdir?
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Kurum
Dış ve İç Çevre Analizi

40

Faaliyet Alanı :

Faaliyet alanımızı nasıl tanımlıyoruz?
Coğrafi olarak faaliyet alanımız neresidir?
Sağladığımız hizmet türleri nelerdir?
Kurumun kuruluş kanunundan kaynaklanan yetki,
görev ve sorumlulukları/alanı nedir?

Dış v
e İç
Çevre
analiz
le
husu rini bu
s
altınd lar ışığı
a yap
ınız.

Beklentiler:

Kurumumuz neye ve kime hizmet için kuruldu?
Kurumun varlığının sürdürebilmesinin ana nedenleri nelerdir?
Üst birimin kurumumuzdan beklentileri nedir?
Ulusal, Sektörel ve bölgesel plan ve programlar kurumdan neler
beklemektedir?
Hizmet ettiğimiz/edeceğimiz, direkt ilişki ve etkileşim içinde
bulunduğumuz kesimin (birincil paydaşlar) beklentileri nelerdir?
Direkt ilişki veya etkileşim içinde bulunmasak dahi, çalışmalarımızdan
çalışmalarımızdan ve
faaliyetlerimizden endirekt olarak etkilenebilecek kesimlerin (ikincil
(ikincil
paydaşlar) beklentileri nelerdir?
Kurum çalışanlarının beklentileri nelerdir?
Paydaşların beklentilerine uygun olabilecek, yeni olarak neler (görevler)
yapabiliriz?
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Dış Çevre Analizi

Kurumun kontrolu dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek
kurum için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesi süreci…
süreci…


Kurum faaliyet alanında ilgili kalkınma planı, sektörel ve
bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve
politikalar ve bunlar arasındaki uyum



Kurum faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişmeler



Kurum faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişmeler



Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar

arasında kurumu yakından ilgilendiren kritik konular ve

bu konuların kuruluşu nasıl ve ne yönde etkileyeceği


Kurumun karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler

Ekonomik Çevre Unsurları
















DIŞ
ÇEVRE

Ekonomik gelişmeler ve eğilimler
Toplum genel refah düzeyi (ekonomik büyüme
oranları, tasarruf ve yatırım oranları, tüketim
harcamaları, yatırım harcamaları, altyapı
yatırımları v.s)
Yerel faaliyet alanında toplumun genel refah
düzeyi
Kalkınma planları ve programları ile, varsa
istikrar programları
Para politikalarında gelişmeler (para arzı, faiz
oranları, fon ve kaynak kullanımı, v.s.)
Maliye politikalarında gelişmeler (bütçe
dengeleri, kamu harcamaları ve gelirleri, vergi
politikaları ve devlet borçlarında gelişmeler,
eğilimler)
Milli Gelir trendinin belirlenmesi (toplam milli
gelir, milli gelir yıllık artış oranları, gelir dağılımı,
fert başına düşen milli gelir v.s.)
Üretim faktör(işgücü, sermaye, doğal kaynaklar,
girişimcilik) pazarlarında gelişmeler, eğilimler
Dış ödemeler dengesi ile ilgili faktörler ve
gelişimleri
Ekonomik gelişmeler ve eğilimler sonucu
enflasyonistenflasyonist-deflasyonist etkiler, döviz
kurlarında değişim ve trendler
Yerel altyapı ve finansal kaynaklar açısından
gelişim ve trendler

42

Politik ve Yasal Çevre Unsurları


















Devlet, hükümet, resmi ve yerel
makamlar ile ilgili gelişmeler, eğilimler
Devlet, hükümet, resmi ve yerel makam
ilişkilerinde gelişim ve eğilimler
Hükümet ve üst kurum programları
Güç dengeleri, siyasal yapı ve tercihler
Kamu bürokrasisi
DevletDevlet-birey ilişkileri
UlusalUlusal-uluslararası hukuk etkileşimleri ve
gelişmeler; globalleşme eğilimlerinin
yasal uygulamaları
Devlet ve hükümet çevrelerinde
globalleşme(politik ve ekonomik ÇEVRE
alanlarda) eğilimleri
Devletin ekonomi ve iş alanına
müdahaleleri; ve/veya özelleştirmeözelleştirmedevletleştirme eğilimleri ve gelişmeler
Çevre hukuku ile ilgili gelişmeler,
eğilimler
İş hukuku ile ilgili gelişmeler
Kamu ve özel hukuk alanında gelişmeler,
eğilimler
Yönetişim, paydaş hakları, tüketici
hakları ile ilgili gelişimler, eğilimler
Belediye/özel idare alanı ve faaliyetleri
ile sınırlı yasal gelişimler, eğilimler
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Teknolojik Çevre
Unsurları

Sosyokültürel Çevre Unsurları










Faaliyet alanını
etkileyebilecek uluslar
arası teknolojik
değişim ve gelişme
potansiyeli
Faaliyet alanını ve
çalışmalarınızı
etkileyebilecek
iletişim ve bilgi
teknolojilerinde
gelişimler, eğilimler
Hizmet ve faaliyetleri
etkileyebilecek üretim
süreçlerinde
teknolojik gelişimler,
eğilimler
Faaliyet alanındaki
diğer teknolojik
gelişmeler, eğilimler














DIŞ E
VR
ÇE



Uluslarası Çevre Unsurları

Faaliyet alanında toplumda dünya görüşü, yaşam
biçimi, alışkanlıkları ve değer yargıları ile ilgili
gelişmeler, eğilimler
Önemli toplumsal sorunlar
Ulusal ve uluslararası politik ve ekonomik olaylara
bakış açıları ve çeşitli olaylara karşı tutum ve
davranış biçimlerinde değişim veya gelişimler
Toplumsal etik ve ahlak düşünüş ve davranışlarında
gelişimler, eğilimler
Kültürel alışkanlıklarda gelişmeler
Faaliyet alanı içinde değişik paydaş grupları ve
gereksinimlerinin özellikleri
D
Globalleşme ile ilgili gelişmeler ve eğilimler
ÇE I Ş
VR
Alt kültürlerde baskın eğilimler
E
Sivil toplum, işadamları ve iş gören örgütlerinin
gelişimi ve güç dengelerinde yerleri, eğilimler
Çeşitli baskı gruplarının gelişimi ve güç dengelerinde
yerleri, eğilimleri
Çevre bilinci ile ilgili eğilimler ve değişimler
Çalışanların kurum ve ekonomik alanlarda düşünüş,
tutum ve davranış eğilimleri
Hizmet verilen kesim ve diğer paydaşların, faaliyet
alanında kurumun yaptığı çalışmaları ile ilgili tutum
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ve davranışları ile ilgili gelişmeler, eğilimler
DIŞ
ÇEVRE

Yakın çevre: Ülkenin, komşuları ve etkileşim
derecesi yüksek diğer ülkeler ile birlikte
yer aldığı çoğrafi bölge
1.Uzak çevre : Ülkenin yakın çevresinde
sayılmayan ama yoğun politik ve
ekonomik ilişkileri nedeni ile etkileşimi
bulunan ülkelerin oluşturduğu çevre
2.Uzak çevre : Yakın ve 1.Uzak çevre dışında
bulunan coğrafya ve bölgeler
 Kurumun faaliyet alanında dünyada
gelişmeler ve eğilimler
 Ülkenin yakın, 1.uzak ve 2.uzak
çevresinde yüksek gerginlik durumları
(askeri müdahale ve faaliyetler dahil)
 Yakın çevrede yeni politik ve ekonomik
oluşumlar; ülkelerarası politik/ekonomik
birleşme veya ayrılmalar, blok
değiştirmeler, siyasal işbirlikleri, v.s.
 1.Uzak çevrede yeni politik/ekonomik
oluşumlar(yukarıdaki unsurların aynı)
 2.Uzak çevrede politik/ekonomik
gelişmeler

Demografik Çevre Unsurları






Faaliyet alanında toplum nüfusu ile
ilgili bilgiler;
– sayısal büyüklük,
– nüfus trendleri, yapısı,
özellikleri,
– kadınkadın-erkek nüfus oranları,
– yaş grupları,
– etnik yapı ve kültürel özellikler
– bölgelerarası nüfus dağılımı,
– bölgesel nüfus hareketleri,
– bölgesel gelir dağılımı,
– bölgesel eğitim durumu, v.s.)
Faaliyetlerin sürdürülmesi için
kuruma girdi sağlayan dış kuruluşlar
İşbirliği yapılması gereken temel
kurum ve kuruluşlar
Bölgesel coğrafi ve topografik yapı
Ş
DI RE
V
ÇE
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Üniversitelerde
Dış Çevre Değerlendirme Çalışmaları

D
ÇE IŞ
VR
E

Kaynak:Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
(YÖDEK); Sürüm:2006/1.0;Mayıs 2006

• Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin
değerlendirilmesi
• Yükseköğretim alanındaki uluslar arası ve ulusal gelişmelerin
değerlendirilmesi
• Mezunlar ile ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi
• Toplumal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi
• Sanayi ve sosyal kurumları ile ilişkiler ve gelişmelerin
değerlendirilmesi
• Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi
• Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari
kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi
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Kurum İçi Analizi
Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek
iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği
koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf
yönlerin belirlenmesi süreci…

Kurum Yapısı
• İnsan Kaynakları
• Kurum Kültürü
• Teknolojik durum
• Mali durum
•
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Kurum İçi Analizde Dikkate Alınacak Hususlar
Kurumun Yapısı
Örgütsel yapı
• Aynı ya da benzer görev yapan birimler ve yetki çakışmaları
• Kurum yapısınd gündemde olan değişmeler
• İzleme ve değerlendirme sistemi
•

İnsan Kaynakların Durumu
Çalışan sayısı ve dağılımı
• Çalışan eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi
•

Kurum Kültürü
İletişim süreçleri
• Karar alma süreçleri
• Gelenekler ve değerler
•

Teknoloji Durumu
Kurumun teknolojik alt yapısı
• Teknolojiyi kullanma düzeyi
•

Mali Durum
Mali kaynaklar
• Bütçe büyüklüğü
• Kurumun bina envanteri, araç ve diğer varlıkları
•
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•Kurum geçmişi, mevzuatı ve görevleri
•Genel bürokrasi içinde yeri ve yönetim yapısı
•Kurum insan kaynakları/çalışanlarının sayı, nitelik, etkinlik,ve
motivasyon açısından düzeyleri
•Kurum yöneticilerinin liderlik ve yönetim becerileri
İç
•Çalışanların tatmini ve memnuniyeti açısından düzeyi
Çev
re
•Kurum içi iletişim süreci, karar alma ve raporlama sistemi
•Kurum dışı hizmet verilen kesim ve diğer paydaşlarla iletişim ve tatmin
düzeylerinin ölçme ve değerlendirme sistemi
•Kurumun planlama ve teknoloji kullanımı açısından düzeyi
•Bürokratik ve kırtasiyecilikler açısından kurumun düzeyi
•Kurumun küresel, ulusal ve yerel gelişmeleri izleme, değerlendirme ve
uyumu düzeyi
•Kurumun maddi varlık yapısı(bina, araçlar, makineler, v.s.)
•Kurum teknolojik alt yapısı
•Kurum finansal kaynak yapısı(bütçe, döner ser., v.s.) ve gücü
•Kurum yatırım ve masraf yönetimlerinde etkinliği
•Üst, yan ve benzer kurumlarla yetki ve görev çakışmaları
•Kurum faaliyetlerinin izlenme, kontrol ve değerlendirme sistemi açısından
düzeyi
•Gerçekleştirilen faaliyetlerde kritik başarı noktaları ve/veya sorunların
belirlenmesi açısından etkinliği
•İşlevsel faaliyetlerde(üretim, lojistik, pazarlama, ar-ge, halkla ilişkiler,
v.s.)üstünlük ve zayıflıklar
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•Diğer…

Üniversitelerde
Özdeğerlendirme (İç Çevre) Çalışmaları

Kaynak:Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
(YÖDEK); Sürüm:2006/1.0;Mayıs 2006
İç
Çev
re
•Girdilerin (Kaynaklar ve İlişkiler) Değerlendirilmesi
•Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerin Değerlendirilmesi
•Eğitim ve Öğretim süreçlerinin Değerlendirilmesi
•Araştırme ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi
•Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi
•İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi
•Yönetsel özelliklerin Yapısal Değerlendirilmesi
• Yönetsel özelliklerin Davranışsal Değerlendirilmesi
•Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi
•Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi
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Dış ve İç Çevre Analizi Sonucu:

SWOT
(GZFT)

•Strengths / Üstünlükler
•Weaknesses / Zayıflıklar
•Opportunities / Fırsatlar
•Threats / Tehditler
51

Stratejik Yönlendirme

(Geleceğe Bakış)

Kuruluşun Varoluş
Gerekçesi
Temel İlkeler

MİSYON
ve
İLKELER

Arzu Edilen Gelecek

VİZYON

Orta Vadede
Ulaşılacak Amaçlar
Spesifik, Somut ve
Ölçülebilir Sonuçlar

STRATEJİK AMAÇ
ve
HEDEFLER

NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?
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Misyon
Kurumun varlık nedeni;… Kurumun sunduğu tüm mal, hizmet
ve faaliyetleri kapsayan şemsiye kavram…

Yasal düzenlemelerle kuruma verilmiş görev ve
yetkiler çerçevesinde,
•
•
•

Kurumun ne yaptığını (mal, hizmet, faaliyet),
Nasıl (işlevler) yaptığını,
Kimin için (yararlanıcılar, müşteriler) yaptığını
özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade eder.
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Misyon
MİSYON SORULARI
Kurumun var olma nedeni nedir?
Kimlere hizmet verilmektedir?
Faaliyet alanı nedir?
Paydaşların hangi gereksinimleri karşılanmaktadır?
Kurumun yasal görevleri nelerdir?
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Etkili Misyon

Hayır:0 AzAz-çok:1 Evet:2
15 puan ve üstü : Etkili bir Misyon Açıklaması
10 puan ve altı :Misyon açıklaması yeterli değil
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Misyon açıklaması, çeşitli paydaş guruplarının kendi çıkarları ile
ile ilgili baskılarını ve
zorlamalarını engelleyebilecek, çekici ve ilham verici kurumsal amaçlara yönelik hususları
kapsamakta mıdır?
Misyon açıklaması, kurumun paydaşlarına karşı sorumluluklarını açık olarak belirtmekte
midir?
Misyon açıklaması, kurumun iş’i, faaliyet alanı, ve bu alanın çekiciliği
çekiciliği ile ilgili bilgiler ve
hususları kapsamakta mıdır?
Misyon açıklaması kurumun varmak istediği ve stratejik üstünlük sağlayabileceği stratejik bir
konumu tanımlamakta mıdır?
Misyon açıklaması, kurumun amaçları ile uyumlu olan, çalışanlarının
çalışanlarının gurur duyacağı
değerleri belirtmekte midir?
Misyon açıklamasında yer alan değerler seçilecek stratejilere uyumlu
uyumlu ve onları destekleyici
özellikte midir?
Misyon açıklaması, strateji ve değerlere uygun, çalışanlara rehberlik
rehberlik edebilecek önemli
davranış standartlarını belirtmekte midir?
Misyon açıklamasında yer alan davranış standartları, çalışanlara rehber olabilecek şekilde
kendi kişisel doğru ve yanlış davranışlarını kontrol edebilecekleri
edebilecekleri açıklıkta belirtilmiş midir?
Misyon açıklaması, kurum kültürünü de yansıtan özellikte kurumun geniş bir resmini
(portresini) verebilmekte midir?
Misyon açıklaması kolayca okunabilir ve anlaşılabilir nitelikte midir?
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Vizyon

Kurumun ideal ve ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi
gerçekçi ifadesidir.
ETKİLİ VİZYON
ÖZELLİKLERİ

SORULAR

İdealist, özgün ve ayırt edicidir
Çekici ve teşvik edicidir.
İddialı ve ilham vericidir.
Kısa ve akılda kalıcıdır.
Gelecekteki başarıları ve ideal
olanı tanımlayıcıdır.

Kurumun ideal geleceği nedir?
Kurum, paydaşlar tarafından
nasıl algılanmak ve değerlenmek
istiyor?
İdeal gelecek tanımı özgün,
çekici ve ayırt edici özelliğe
sahip mi?
Hesap verme sorumluluğunu
taşıyan idari ve siyasi otoriteler
nasıl bir gelecek öngörüyor.
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Temel Değerler

Kurumun ilkeleri, davranış kuralları ve yönetim biçimini ifade eder
eder
Üç temel alanda ilke ve
temel değerler…
 Paydaşlara(çalışanlar,
yararlanıcılar) yönelik ilke
ve değerler
 Süreçlere( karar
alma,üretim süreci, v.s.)
yönelik ilke ve değerler
 Performansa (üretilen mal
ve hizmet kalitesine)
yönelik ilke ve değerler

İLKE VE TEMEL DEĞERLER İLE
İLGİLİ SORULAR
Kurumun çalışma felsefesi
nedir?
Kurumun çalışma ve
faaliyetlerine temel teşkil eden
değerler, inançlar, standartlar
ve idealler nelerdir?
Kurumun çalışanları ve hizmet
verdiği paydaşlarla ilgili
değerleri nelerdir?
Kurumun hizmet kalitesi ve
sonuçları ile ilgili değerleri
nelerdir?
Kurum çalışanlarının
benimsediği değerler ve inançlar
nelerdir?
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Temel Değerler
Örnekler…
 Kalite
 Güncellik
 Güvenilirlik

Mesleki uzmanlık
 Tarafsızlık
 Şeffaflık, Saydamlık
 Kişisel verilerde gizlilik
 Katılımcılık
 Hesap verebilirlik
 Ulaşılabilirlik
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Amaç

Kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesi;
elde edilecek sonuçlar…
ETKİLİ AMAÇ ÖZELLİKLERİ

SORULAR

Misyon, vizyon ve temel değerlerle
uyumlu olmalı
İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir
olmalı
Ulaşılacak noktayı açık ve seçik
olarak tanımlamalı, ama buna nasıl
ulaşılacağını ayrıntılı olarak
açıklamamalı
Hedefler için bir çerçeve çizmelidir
Durum analizine göre
şekillendirilmelidir
Orta vadeli bir zaman dilimini
kapsamalıdır
Planlama sürecinin daha sonraki
aşamaları için bir çerçeve sunmalı,
yol göstermelidir

Misyonu yerine getirmek için
ne yapmalı?
Orta vadede nelerin
başarılması
amaçlanmaktadır?
Dış çevre ile uyumlu mudur?
Değilse ne değişmelidir?
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Hedef

Spesifik, ölçülebilir alt amaçlardır
ETKİLİ HEDEF
ÖZELLİKLERİ
Yeterince açık ve anlaşılabilir
olmalı
Ölçülebilir olmalı
İddialı ama gerçekleşebilir
olmalı
Sonuca odaklanmış olmalı
Zaman dilimi belirlenmiş
olmalıdır

SORULAR
Hedefler kurumun misyon, vizyon
ve amaçları ile tutarlı mı?
Hangi spesifik sonuçlara
ulaşılmaya çalışılıyor? Sonucu
etkileyen etkenler nelerdir?
Bir amaca ilişkin hedeflerin tümü
gerçekleştirildiğinde o amaca ne
ölçüde ulaşılabiliyor?
İstenilen sonuçlara ulaşılması
konusunda belirli bir zaman
belirlenmiş midir?
Bu sonuçlara ulaşmak için
sağlanan gelişme nasıl ölçülür?
Sonuçlar açık ve anlaşılabilir
midir?
 Sonuçlar ölçülebilir midir? Ölçme
için hangi verilerin sağlanması
gerekir?
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Faaliyet/Strateji Oluşturma

Kurumun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar
kararlar bütünü…
Her faaliyet/strateji belirli bir hedefe yönelik olmalıdır.
Önemli Not: Belirlenen faaliyet, strateji ve projelerin kuruluş strateik planında
yer almaları zorunlu değildir.

Amaç ve Hedeflere
Ulaşma Yöntemleri
Detaylı İş Planları
Maliyetlendirme
Performans
Programı
Bütçeleme

FAALİYET/STRATEJİ
ve
PROJELER

GİTMEK
İSTEDİĞİMİZ
YERE
NASIL
ULAŞIRIZ
?
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Faaliyetler-Stratejiler
“Kritik sorular yöntemi” ile karşılaşılabilecek sorunlar belirlenip
belirlenip bu

sorunları en aza indirgemeye yönelik faaliyetler/stratejiler belirlenebilir.
belirlenebilir.

•

ZT Stratejileri: Zayıf yönlerin ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza
indirgemeye yönelik stratejilerdir.

•

ZF Stratejileri: Zayıf yönlerin olumsuz etkilerini en aza indirgerken
fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yönelik
yönelik
stratejilerdir.

•

GT Stratejileri: Dış çevreden gelen tehditlerin olumsuz etkilerini,
kurumun güçlü yönlerini kullanarak en aza indirgemeye yönelik
stratejilerdir.

•

GF Stratejileri: Kurumun güçlü yönlerinden ve dış çevreden gelen
fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yönelik
yönelik
stratejilerdir.
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Faaliyetler-Stratejiler
DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR
Kurum her bir amaca ait
hedefleri bu başlık altında
ayrıntılı olarak açıklayacak ve
bu hedeflere ulaşmak için
gerekli olan faaliyet ve
projeleri detaylı olarak ifade
edecektir.
Her bir hedefin yerine
getirilmesinden sorumlu
birimler(rol, sorumluluk ve
yetkileri ile) belirlenecektir.
Öncelik verilen hedeflere
ulaşmak için gerekli
faaliyet/stratejiler aynı
öncelik sırasında ele
alınacaktır.

SORULAR
Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler
yapılabilir?
Olası sorunlar nelerdir? Bunları nasıl
aşabiliriz?
Hedefin yerine getirilmesinde seçilen bu
faaliyet/stratejinin rolü ve önemi nedir?
Hedefleri gerçekleştirecek faaliyetlerde yol
ve yöntemler tanımlanmış mıdır?
Sorumlu birimler ve sorumlulukları açık
olarak belirlenmiş midir?
Aynı hedefi gerçekleştirecek alternatif
faaliyetler değerlendirilmiş midir?
Her bir faaliyet belirli bir hedefe yönelik
midir?
Faaliyetlerin diğer faaliyet/stratejilerle
çakışan noktalarının olmamasına dikkat
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edilmiş midir?

Misyon, Amaç, Hedef, Faaliyet
Misyon,
Vizyon,
İlke

Amaç B

Amaç A

Hedef A1

Hedef A2

Faaliyet
A1/1

Faaliyet
A2/1

Faaliiyet
A1/2
Faaliyet
A1/3

Hedef B1

Amaç C

Hedef B2‘

Faaliyet
B1/1

Hedef C1

Hedef C2

Faaliyet
B2/1

Faaliyet
C1/1

Faaliyet
C 2/1

Faaliyet
A2/2

Faaliyet
B2/2

Faaliyet
C1/2

Faaliyet
C 2/2

Faaliyet
A2/3

Faaliyet
B2/3

Faaliyet
A2/4

Faaliyet
C 2/3
Faaliyet
C 2/4
Faaliyet
C 2/5
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Stratejik Amaç – Örnek
 Üniversitemizin

mevcut kaynakları
geliştirmesini ve yeni kaynaklar
yaratmasını sağlamak
 Üniversitemizde akademik, idari personel
ve öğrencilerin kurumsal kimliğinin ve
aidiyet duygusunun geliştirilmesi
 Kurumumuz misyon ve vizyonunu
gerçekleştirecek araştırma ve uygulama
çalışmalarının yapılmasını sağlamak
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Stratejik Hedefler – Örnek


Üniversitemizde 2007 yılına kadar 2.000.000.2.000.000.YTL kaynak üretmeye yönelik kolay işleyen bir
danışmanlık birimi ve sistemi kurulacaktır.



2009 yılına kadar 5.000.000.YTL lik
kaynak sağlayacak sponsorluk sistemi
etkin hale getirilecektir.



2008 yılına kadar telif hakkı, patent konularından
sağlanan kaynakları %30 oranında artırılacaktır.
66

Faaliyetler – Örnek
Faaliyet 1.

Tanım: Kaynak yaratma konusunda uzmanlaşmış, hedefi
gerçekleştirecek bir Sponsorluk biriminin üniversitemizde kurulması
kurulması
 Sorumlu Birim: Personel Daire Başkanlığı
 Sorumluluk: 2007 yılının Mart ayı sonuna kadar personelin temin
edilmesi, seçim, yerleştirme ve eğitim işlemlerinin tamamlanmış olması


Faaliyet 2.

Tanım: İstanbul ilinde en büyük 100 sanayi kuruluşunda üniversitemizin
tanıtılması ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi
 Sorumlu Birim: Sponsorluk birimi
 Sorumluluk: Söz konusu tanıtımların 2008 yılı sonuna kadar
gerçekleştirilmesi
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Performans Göstergeleri
Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilmediği durumlarda
stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine
yer verilmesi gerekir.



-

Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden
belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya
konulmasında kullanılır.
Bir performans göstergesi ölçülebilirliğin sağlanması
açısından

Miktar
Zaman
Kalite
Maliyet

cinsinden ifade edilir.
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Performans Göstergelerinin
Sınıflandırılması


Girdi Göstergeleri: Bir mal veya hizmetin üretilmesi için gereken insani,
mali ve fiziksel kaynaklardır.



Çıktı Göstergeleri: Üretilen mal ve hizmetin miktarıdır.



Verimlilik göstergeleri: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir.



Sonuç göstergeleri: Çıktıların amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde
nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterir. En önemli performans
performans
göstergesidir.



Kalite göstergeleri: Mal ve hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin

beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzey(güvenilirlik, doğruluk,
doğruluk,
duyarlılık, davranış biçimi, bütünlük, v.s. gibi ölçüler)

Not: Bir hedef için herhangibir sınıfa ait olmak üzere birden fazla performans
göstergesi belirlemek mümkündür.
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Maliyetlendirme

Geliştirilen stratejiler/faaliyetlerin ve bunların yansıtıldığı amaç ve hedeflerin
gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması sureti ile strateji tercihlerinin
tercihlerinin ve
karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmak…


Maliyetlendirme,
Maliyetlendirme, stratejik planlar ile bütçeler arasındaki bağlantıyı
güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine katkıda
bulunur.



Faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir.



Hedef maliyet tahminlerinden amaç maliyet tahminine; amaç
maliyetleri tahmini toplamından stratejik planın o yılki tahmini
maliyetine ulaşılır.



Maliyetler ile kaynakların örtüşmesi gereklidir.
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Maliyet Tablosu
Planın
1.yılı

Planın
2.yılı

Planın
3.yılı

Planın
4.yılı

Planın
5.yılı

AMAÇ 1
Hedef 1.1
Hedef 1.2

AMAÇ 2
Hedef 2.1

……..
……..
……..
……..
TOPLAM
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Kaynak Tablosu
Planın
1.yılı

Planın
2.yılı

Planın
3.yılı

Planın
4.yılı

Planın
5.yılı

Genel Bütçe
Özel Bütçe
Yerel Yönetimler
Sosyal Güvenlik Kurum.
Bütçe dışı fonlar
Döner Sermaye
Vakıf ve Dernekler
Diğer(Kaynak belirtilecek)

TOPLAM
NOT: İlk 3 yıl için kaynaklar Orta vadeli Mali Planda yer almaktadır. Bütçe
dışı kaynaklar ile ilk 3 yıldan sonraki kaynaklar kurum tarafından tahmin
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edilecektir.

Maliyetlendirme
Maliyet tablosunda öngörülen maliyetler ile tahmin
edilen kaynakların örtüşmesi gereklidir.
Öngörülen maliyetlerin tahsis edilen kaynakları aşması
durumunda;
•
•
•
•

Daha düşük maliyetli stratejiler seçilebilir
Hedefler küçültülebilir
Amaç ve hedeflerin zamanlaması değiştirilebilir
Amaç ve hedefler önceliklendirilerek bazı amaç ve
hedeflerden vazgeçilebilir.
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Stratejik Kontrol

(Ayrıntılı Bilgi için Bkz.:Maliye Bakanlığı Performans Esaslı Bütçeleme
Bütçeleme Rehberi)

Raporlama
İZLEME

Karşılaştırma

Geri Besleme
Ölçme
Yöntemlerinin
Belirlenmesi
PERFORMANS ÖLÇME
Performans
VE
Göstergeleri
DEĞERLENDİRME
Uygulamaya
yönelik ilerleme ve
sonuçların
değerlendirilmesi

BAŞARIMIZI
NASIL
İZLER
ve
DEĞERLENDİRİRİZ
?
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Stratejik Kontrol
 İzleme
¾
¾
¾

Kurum içi periyodik gözden geçirme
Sorgulama ve ölçme
Saha ziyareti

 Değerlendirme
¾
¾

YÖDEK, ADEK, Değerlendirme ekipleri
Dış Değerlendiriciler: Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine
sahip bağımsız kurumlar(Yurtiçikurumlar(Yurtiçi-Yurtdışı)

 İyileştirme
¾
¾

İyileştirme eylem planları
Kalite geliştirme
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Picasso & Velasquez

Las Meninas; “The Royal Family”
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Stratejik Planlama ve Yönetim:
Gelecekte var olabilmenin yönetimi


“Yaşamda, çalışma ortamında hiçbirşey
Velasquez'in resmi kadar belirgin ve net
değildir.



Çalışma ortamının gerçekleri genellikle
Picasso'nun resmindeki gibi şekil değiştirmiş
olarak karşımıza çıkabilecektir.



Picasso'nun resmine bakıp, Velasquez'in
resmini görebilenlerin başarı olasılıklarının
daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
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İlginize Teşekkür eder…
…Çalışmalarınızda başarılar dileklerim...
Prof.Dr. H.ÜLGEN
İ.Ü. İşletme Fakültesi
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YÜKSEK ÖĞRETİMDE
SÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME

Prof.Dr.İnci Oktay

I. YÜKSEK ÖĞRETİMDE
ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

AB BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI
‘AB sürdürülebilir ekonomik büyüme
becerisi ile vatandaşlarına daha iyi
iş/yaşam ve sosyal bütünlük sağlayarak
dünya genelinde rekabetçi ve bilgiye
dayalı bir ekonomiye sahip olmalıdır’

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

2010 YILI İTİBARIYLA AVRUPA,
EĞİTİM SİSTEMİ VE EĞİTİM
KALİTESİ İLE DÜNYANIN LİDERİ
OLMALIDIR

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

1987

ERASMUS PROGRAMI

1988

MAGNA CHARTA UNİVERSİTATUM

1995-1999 SOCRATES PROGRAMI
1998

SORBONNE BİLDİRİSİ

1999

BOLOGNA DEKLERASYONU

2001

PRAGUE (GRAZ KONGRESİ)

2003

BERLİN

2005

BERGEN

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

1999 BOLOGNA DEKLERASYONU
Deklerasyona imza atan ülkelerin hükümetleri
üniversite sistemlerinde gerekli reformları
gerçekleştirerek 2010 yılına kadar
AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETİM ALANI’nı
oluşturmayı taahhüt etmişlerdir.

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

BOLOGNA SÜRECİ
2010 yılı hedefine ulaşabilmek amacıyla
yapılan etkinlikler

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

BOLOGNA SÜRECİ
Diploma Eki:Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir
dereceler,
3 düzeyde eğitim; lisans, lisansüstü, doktora
ECTS; ortak kredi sistemi,
Öğrenci/öğretim üyesi hareketliliği,
Kalite güvencesi konusunda işbirliği,
Yüksek öğrenimde Avrupa boyutu

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

2001

PRAGUE, SALAMANCA

2003

BERLİN, GRAZ

2005

BERGEN, GLASGOW Dek.
GLASGOW DEKLERASYONU
‘Güçlü Avrupa İçin Güçlü Üniversiteler’
Eğitim Bilimlerindeki Gelişmeler
(Yenilikçi Öğretim Metodları)

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

BOLOGNA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERDEN
BEKLENENLER
Bologna sürecine uyum kararlılığı,
Bologna sürecinin tanıtılması ve paydaşların sürece
katılımlarının özendirilmesi,
Üniversite içinde bir Bologna Süreci çalışma grubu
kurulması ve yönetsel destek verilmesi,
Bu amaçlar doğrultusunda stratejik planlama
yapılması,
Öğrenim programlarının gözden geçirilmesi,
Sürekli kalite iyileştirme mekanizmalarının kurulması,
Bologna sürecine bütün programlar düzeyinde katılımın
sağlanması

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

BERGEN BİLDİRGESİ
Yüksek öğretimde araştırmanın önemi

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

AB VE ABD ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Ar-Ge (GSH %)

AB

ABD

1.97

2.59

Endüstri finanslı Ar-Ge%

55.9

63.1

!000 çalışana düşen araştır.

5.5

9.0

639.0

809.0

30.5

53.1

!.000.000 kişiye yayın
1.000.000 kişiye patent
Yüksek tek. Endüstr ihracat
Payı

16.7

20.0

Ayhan Bilsel Doğu Akdeniz Üniversitesi 2005

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

LİSANS EĞİTİMİ (Bachelor)

YÜKSEK LİSANS (Master)
Meslek Esaslı
YÜKSEK LİSANS (Master)
Araştırma Esaslı
DOKTORA
Meslek Esaslı

Ph.D.
Araştırma Esaslı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

3. AŞAMA DOKTORA
Tam zamanlı 3-4 yıl

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI
Ortak Araştırma Merkezi

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ
(300 MİLYON Avro)
Referans Materyelleri ve Ölçüleri Enstitüsü-Belçika
Transuranyum Elementleri Enstitüsü-Almanya
Enerji enstitüsü-Hollanda
Vatandaşların Korunması ve güvenliği E.-İtalya
Çevre ve Sürdürebilirlik E.-İtalya
Sağlık ve Tüketicinin korunması E-İtalya
Gelecek Teknolojileri Araştırmalar E-İspanya

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı
Doktora Programları ve
Avrupa Araştırma Alanı’nın bütünleştirilmesi

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

LİZBON KARARLARI
Avrupa içerisinde üniversiteye giriş ve sonrasında
elde edilmiş diploma ve derecelerin tanınması
yönündeki Avrupa Konseyi kararları
EUROPASS AKADEMİK TANINMA
EUROPASS Belgeleri
Europass CV
Diploma eki
Hareketlilik
Dil portföyü
Sertifikalar eki

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

ABD KANADA

AVUSTRALYA

Tüm mesleklerde akreditasyon kurumları bulunmakta
ve akreditasyon standartları belirlenmiştir
ABET: Accreditation Board for Engineering and
Technology-ABD
YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
EUA

ENQA

EURASHE

ESIB

ENIC/NARIC

YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMUNUN 11 STRATEJİK
ALANINDAN 2. ‘Öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve
uluslar arası geçerliliği olan bir kalite güvence
sisteminin geliştirilmesidir.

II. YÜKSEK ÖĞRETİMDE YAPILAN ÇALIŞMALARI
YÖNLENDİREN ZORLAYICI FAKTÖRLER

BİLİM ALANLARINDA GELİŞME
EĞİTİM BİLİMLERİNDE GELİŞME
YÖNETİM BİLİMLERİNDE GELİŞME

YÜKSEK ÖĞRETİMDE YAPILAN ÇALIŞMALARI YÖNLENDİREN ZORLAYICI FAKTÖRLER

Yüksek Öğretime Eğitim Biliminin Etkileri
Eğitim programlarında amaç ve hedef yazımı;
•Bilgi,
•Tutum,
•Beceri hedefleri

Yüksek Öğretime Yönetim Bilimlerinin Etkileri

YÜKSEK ÖĞRETİMDE YAPILAN ÇALIŞMALARI YÖNLENDİREN ZORLAYICI FAKTÖRLER

Yüksek Öğretime Eğitim Biliminin Etkileri
•Öğrenme öncelikli eğitim,
•Ölçme ve değerlendirme yöntemleri

Yüksek Öğretime Yönetim Bilimlerinin Etkileri
•SWOT analizi,
•Misyon,
•Vizyon yazımı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE YAPILAN ÇALIŞMALARI YÖNLENDİREN ZORLAYICI FAKTÖRLER

Yüksek Öğretime Eğitim Biliminin Etkileri
BOLONYA DEKLERASYONU
•ECTS,
•3-5-8 düzenlemesi,
•Diploma eki
Yüksek Öğretime Yönetim Bilimlerinin Etkileri
SWOC analizi

YÜKSEK ÖĞRETİMDE YAPILAN ÇALIŞMALARI YÖNLENDİREN ZORLAYICI FAKTÖRLER

Yüksek Öğretime Eğitim Biliminin Etkileri
Eğitim programlarında yapısal değişim
•Multidisipliner,
•Yeterlilik esaslı,
•Kanıta dayalı hekimlik esaslı
Yüksek Öğretime Yönetim Bilimlerinin Etkileri
Kurumsal etkililik,
•Stratejik yönetim,
•Stratejik planlama,
•Stratejik amaç ve hedef yazımı
YÜKSEK ÖĞRETİMDE YAPILAN ÇALIŞMALARI YÖNLENDİREN ZORLAYICI FAKTÖRLER

Yüksek Öğretime Eğitim Biliminin Etkileri

SPICES Öğrenci Merkezli (Student Centered),
Probleme Dayalı (Problem Based),
Toplum Esaslı (Community Based),
Seçmeli (Electives)
Sistematik (Systematic)
Yüksek Öğretime Yönetim Bilimlerinin Etkileri
Toplam kalite yönetimi,
Performans yönetimi,
Kalite güvence standartları,
Performans göstergeleri

SÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME

EĞİTİMDE SÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME
KALİTE İYİLEŞTİRME; tüm süreçlerin ve performanslarının
sorgulanarak iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve
geliştirilmesidir. Kuruluşa ve paydaşlarına artı bir değer
kazandırmak ve kuruluştaki süreçlerin etkinliğini
arttırmak için yapılan işlemlerdir.
Başarılı Eğitim/Öğretim’in Gereklerini Stratejik Planlama
Esasına Uygun Olarak Sürekli Geliştirme ve Yayma

Yeni Terminoloji ve Kavramlar

SÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME

KALİTE

Mükemmeliyet
Sıfır Hata
Stratejik Hedeflere Uyum
Dönüşüm
Tam Öğrenme

SÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)

Yüksek Öğrenimde Toplam Kalite Yönetimi
KALİTE GÜVENCESİ: Bir ürün ve hizmetin her
türlü kalite unsurunu tam olarak yerine
getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için
yapılan tüm planlı ve sistematik işlemler.
AKREDİTASYON: yetkili bir kuruluş tarafından,
kabul edilmiş standartlara uygun ve dönemsel
olarak yapılan akademik değerlendirmeler
sonucunda bir programın kalitesi hakkında resmi
olarak yapılan yetkin kılma beyanını almak.
http://kartal.kku.edu.tr/~abofisi/bologna.htm

EĞİTİM/ÖĞRETİM’DE STRATEJİK PLANLAMA
Sunu:42-44

III. EĞİTİMDE DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitimde durum değerlendirmesi
yapılırken kısıtlı, yöresel, branşa
bağlı ülke içi kriterler değil,
dünyadaki başarılı eğitim
kurumları, yeni yaklaşımlar ve
mezunların dünya üzerindeki yeri
karşılaştırma parametresi olarak
dikkate alınmalıdır.

EĞİTİMDE DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ

En iyi yapılan uygulamanın bile
iyileştirilecek, geliştirilecek,
değiştirilecek, güncellenecek
yönleri olacağı unutulmamalıdır.
Gelişme dinamik bir prosestir
ve sonu olamaz.
Önemli olan yetiştirdiğimiz öğrencinin kazanımlarıdır.
Bu kişinin, mesleğini ileriye taşıyacak çalışmalar
yapabilmesi için, gerekli bilgi ve beceriye sahip
olması yeterli değildir. Hayata bakışının yaratıcı,
araştırıcı, problem çözmede başarılı, bilgiyi kullanma
ve daha sonrasında bilgi yaratmada ihtiyacı olacak
eleştirel düşünce yapısına sahip olması gereklidir.

EĞİTİMDE DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ

Tüm bu gerekler sadece iyi fiziksel şartlar ve
donanımla değil aynı zamanda belletme yerine
öğrenme öncelikli bir eğitim yaklaşımını gerektirir.

IV.EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN
UYGULAMALAR

EĞİTİMDE AMAÇ VE HEDEFLERİN YAZIMI
(Bilgi-Beceri-Tutum)

Sunu:44-46

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

EĞİTİM/ÖĞRETİM STRATEJİLERİ
Sunu:48-51

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

EĞİTİMİN
EĞİTİMİN AMACI
AMACI

Bilgi, tutum, beceri
(davranış değişikliği)
oluşturmak

Bilginin analiz ve sentez
edilmesi
Bilginin kullanılması
Bilginin özümsenmesi
Sorgulama ve nedenini
anlama
Bilginin pekiştirilmesi

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

Konferans
%5
Okuma %10
Odiyovizuel %20
Demostrasyon %30
Tartışma Grubu %50
Yaparak Uygulama %75
Öğrenme ve Başkasına Öğretme %80

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

EĞİTİMDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Sunu:52-57

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

SINAVLAR
Sınavlarda;
Ölçme:

Gözlem sonuçlarının sayısal
ifadesi

Değerlendirme:

Programın amaç ve hedeflerinin
gerçekleşip gerçekleşmediği

Sınavların Amaçları
Tanımlayıcı (Diagnostic)
Geliştirici (Formative)
Sonuç Değerlendirme (Summative)

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

SINAVLAR,
Eğitimin bilgi, tutum, beceri hedeflerine
ulaşıp ulaşmadığını,
Bilginin analiz ve sentez edilerek kullanılıp
Kullanılmadığını,
Yetkinliğin oluşup oluşmadığını (performansı)
test etmelidir

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

EĞİTİMDE PROGRAM
DEĞERLENDİRME MODELLERİ
Kirkpatrick Modeli
IPO (Input Process Output Outcome)
TVS (Training Validation System)
CIPP (Contex Input Process Product)
COPA (Competency Outcomes Performance
Assessment)

V. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN
EĞİTiM/ÖĞRETİM’DEKİ STRATEJİK
AMAÇLARI

STRATEJİK ALAN 3
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YAPISININ
GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK VİZYON (5-10 yıl): Mevcut yapının
ulusal ve uluslar arası hedefler dikkate alınarak
gözden geçirilmesi, yeni yaklaşımları içerecek
şekilde geliştirilmesi

STRATEJİK AMAÇLAR (3-5 YIL): Ders kredilerinin ve
diploma denkliğinin uluslar arası standartlarda
sağlanması
STRATEJİK HEDEFLER (1 YIL)
1. …….
2. ….
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1. …….
2. ……
EYLEM PLANI
DEĞERLENDİRME:
Çıktı Değerlendirilmesi: Verimlilik
Sonuç Değerlendirilmesi Etkililik

EĞİTİM/ÖĞRETİM’DE STRATEJİK PLANLAMA

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
NEREDEYİZ
SWOT ANALİZİ
Kurum İçi Değerlendirme: Güçlü ve Zayıf
Yönler
Çevresel Değerlendirme: Fırsatlar, Tehditler

NEREYE ULAŞMAK
İSTİYORUZ
Misyon, Vizyon,
İlkeler
Stratejik Amaçlar ve
Hedefler

BAŞARIMIZI NASIL
İZLER VE
DEĞERLENDİRİRİZ
Kalite Güvence
Standartları,
Performans Göstergeleri

STRATEJİK
PLANLAMA

GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE
NASIL ULAŞABİLİRİZ
Stratejiler, Eylem Planı

GİRDİ

Öğrencinin giriş koşulları
Akademik personel
Alt yapı
Ekonomik kaynaklar
Eğitim programları
Destek hizmetler

EĞİTİM/ÖĞRETİM’DE STRATEJİK PLANLAMA

TOPLAM KALİTE
YÖNETİMİNDE SİSTEM
YAKLAŞIMI

SÜREÇ

Eğitim:Öğretme/Öğrenme stratejisi
Ders programlarının içeriği
Sınav politikarı
Disiplin esaslı öğrenme vb
Araştırma: Araştırma politikası

VERİMLİLİK

Hizmet: Kalite güvence standartları

SONUÇ
Çıktıların
değerlendirmesi
Eğitim

ÇIKTI

Eğitim: Öğrenci başarısı
Araştırma : Yayınlar

Araştırma

Hizmet

Hizmet

ETKİLİLİK

kalite

EĞİTİM/ÖĞRETİM’DE
STRATEJİK PLANLAMA

ÖZ DEĞERLENDİRME
Misyon Vizyon
Kurumsal ilke ve değerler
SWOT analizi
Değişim Kapasitesi

STRATEJİK PLANLAMA
Performans İndikatörleri
Performans Standartları
Kalite Güvence Standartları
Denetim Standartları vb

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

YENİ AMAÇ VE HEDEFLER

EYLEM PLANI

SÜREKLİ
İYİLEŞTİRME
UYGULAMA
Süreç Yönetimi
Performans Yönetimi

DEĞERLENDİRME

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

BİLİŞSEL ALAN
Değerlendirme
Düşünce Becerisi

Analiz ve Sentez
Kavrama (Comprohed)
Hatırlama (Recall)

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

DUYUŞSAL ALAN (Tutum, Değer)

Harekete Geçme

Örgütlenme (Arrange)
Değer verme (Values)
Tepkide Bulunma
Alma ve Katılma

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

PSİKOMOTOR BECERİ
Uzmanlık
Uygulama (Does)
Nasıl Yapıldığı (Shows How)
Know How ?
Gerekli Bilgi (Knows What)
Farkına Varma (Aware)

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

EĞİTİM YÖNTEMLERİ
BİLGİ BLOKLARI

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

Disiplin Esaslı Öğrenme
Öğrenme

Multidisipliner

(Dikey Öğrenme)
(Yatay öğrenme)
EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

PROBLEME DAYALI EĞİTİMİN
ÖZELLİKLERİ
Multidisipliner
(Konu Esaslı)
Öğrenme Öncelikli
(Aktif Eğitim)
Öğrenci Merkezli
Dikey ve Yatay Entegre Bilgi
Öğrencinin Bilgi Eksikliğini Tanımlaması
Bilginin Analiz ve Sentez Edilmesi
Problem Çözme yeteneğini Kazanma

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

YETERLİLİK MODÜLÜ

ÖĞRENME YÖNTEMİ
YETERLİLİK ESASLI ÖĞRENME
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
TASK’A DAYALI ÖĞRENME
PROJE ESASLI ÖĞRENME
BİLGİ, TUTUM VE
PERFORMANS
DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

ÖĞRENCİ MERKEZLİ
(STUDENT CENTERED)

ENTEGRE EDİLMİŞ
(ENTEGRATED)
PROBLEME DAYALI
(PROBLEM-BASED)

S P I C E S

SEÇMELİ
(ELECTİVES)
TOPLUM ESASLI
(COMMUNİTY-BASED)

SİSTEMATİK
(SYSTEMATİC)

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

Davranış
Aşaması

PERFORMANS
SİMÜLASYON
UYGULAMA SÜRECİNİN
ÖĞRENİLMESİ

Aşama

BİLGİ

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

YAZILI
SINAVLAR

UYGULAMALI
SINAVLAR

Çoktan seçmeli

Performans
değerlendirilmesi

Açık uçlu
Deneme (Essay)
Doğru Yanlış
Kısa soru

Bilişsel

Hasta simulasyonu
(OSCE)
Hasta
Standardizasyonu

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

SINAVLARIN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
GÜVENİRLİK (Reliability)

Ölçme aracının duyarlı,
birbiriyle tutarlı ve kararlı
sonuçları verebilme gücü

GEÇERLİK (Validity)

Ölçme aracının, bu araçla
ölçülmek istenen özelliğin
değerlerini karıştırmadan
verebilme gücü

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

SINAV SORULARININ İNCELENMESİ

Ayırdedici İndeks
Aİ= 2x (H-L/N)
H: Nota göre sıralamada ilk % 33
içindeki doğru yanıt sayısı
L: Nota göre sıralamada son % 33
içindeki doğru yanıt sayısı
Zorluk İndeksi
Zİ=(H+L/N)

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

YANSIZ YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV

OSCE

Objective Structured Clinical
Examination

VOSCE

Virtual Objective Structured Clinical
Examination

OSPE

Objective Structured Practical
Examination

EĞİTİMDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

SÜREKLİ DEĞERLENDİRME (Portfolio)
Sınavlar

Vize

Uygula
ma

1.
Çoktan Hasta
Sömestr Seçmeli Simulas
yonu
Bilgi
Beceri
Tutum
2.
Sömestr
Final

%

%

Forma
tif
sınav

Vize

Kısa
soru

Açık
uçlu

%

%

Uygula
ma
OSCE

%

Final

Prof.Dr.Feyza Erkan Krause

İstanbul Üniversitesinin birçok biriminde stratejik planlama ve toplam kalite
çalışmaları başlamış ve birbirinden bağımsız bir şekilde yürütülmektedir. Bildiğimiz
kadarıyla Üniversitemiz çerçevesinde kalite ve stratejik yönetim ilkelerini uygulayan
birimler şunlardır :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

İstanbul Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları ABD.
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Merkez Laboratuarı
İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD.
Diş Hekimliği Fakültesi
Orman Fakültesi
Veteriner Fakültesi
İletişim Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hemşirelik Hizmetleri
İşletme Fakültesi

Bize ulaşan bilgilere göre ilk olarak İstanbul Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı 1998 yılında uluslararası akreditasyonlu bir kuruluş olan SGS’ den ISO 9001
belgesini almıştır. Bu çerçevede Anabilim Dalının vizyonu ve misyonu belirlenmiş,
organizasyon şeması hazırlanmış ve tüm elemanların görev tanımları yapılmıştır. Belirlenen
objektif performans kriterleri doğrultusunda ölçümler ve denetimler gerçekleştirilmiştir.
Bu hedefler temelinde iyileştirme ve eğitim çalışmaları yürütülmüştür. Toplam
kalite çalışmaları sonucunda çalışanların bilgi, iş tatmin ve motivasyon düzeyleri artmış,
objektif tam ve tedavi kriterlerinde önemli ölçüde düzelmeler sağlamıştır. 1999 yılındaki
deprem hasarının onarımı konusundaki gecikme nedeniyle belge önce dondurulmuş,
inşaatın tamamlanması uzayınca iptal edilmiştir.
Ancak stratejik yönetim ilkeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar ve ölçümler
belgelendirmeden bağımsız olarak halen devam etmektedir.
Bu konudaki en büyük zorluk Fakültemizdeki diğer birimlerde bu çalışmaların eksikliğidir.
Sağlık hizmetleri, diğer bilim dallarıyla integre olarak yürüyen, aynı zamanda otopark
imkanı, temizlik, yemek gibi genel işletmecilik hizmetlerini ilgilendiren kompleks bir
yapıya sahiptir.
Ancak Fakültemiz ve Üniversitemiz düzeyinde sonuç odaklı çalışma anlayışının
yerleşmesiyle toplam kaliteden ve gerçek bir iyileştirmeden söz edilebilecektir.
Rektörlüğün resmi yazısına Fakülte Dekanlarının verdiği yanıtlar ve BAP birimi
çalışmaları ekte sunulmaktadır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP)
Komisyon oluştuktan sonra hızla stratejik yönetim çalışmaları başlamış, 5 Mart 2005
tarihinde tam günlük bir çalışma ile genel program belirlenmiştir. Daha sonra 14-15 Haziran
2005 tarihlerinde Danışma Kurulunun tüm üyeleri ile birlikte SWOT çalışması
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya İ.Ü.İşletme Fakültesinin öğretim üyeleri:
Prof.Dr.Hayri Ülgen, Prof.Dr.Mahmut Paksoy, Doç.Dr.Fatih Semerci, Öğr.Gör.Dr.Kadri
Mirze, Arş.Gör.A.Özgür Karagülle, Arş.Gör.Gültekin Altuntaş, Arş.Gör.Uğur Erdoğan
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Misyon, Vizyon ve Temel İlkeler şu şekilde belirlenmiştir:

MİSYON
Üniversitemizde,


Çok gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulması ve bunun verimli bir şekilde
kullanılması,



En ileri bilgiye ulaşma olanaklarının yerleştirilmesi,



Yeterli mali kaynağın sağlanması, yönetimi, etkin ve adil dağıtımı,



Ulusal-uluslararası, kamu-özel, sektör-sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin
geliştirilmesi,



Ulusal ve uluslararası araştırma grupları arasında iletişim, etkileşim, yardımlaşma ve
paylaşımın arttırılması,



Ülkemiz kültürel değerlerinin ortaya çıkartılması ve insanlığın düşünsel ufkunun
genişletilmesini sağlayacak çalışmaların öncelikli olarak desteklenmesi,

yoluyla insanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretimi, yayılması ve yönetimini
gerçekleştirmek, İ.Ü. araştırıcılarının başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını
kolaylaştırmak ve bu yolla üniversitenin toplumsal etkinliği ve saygınlığına katkıda
bulunmak.

VİZYON
“ARAŞTIRMALARIYLA DÜNYA BİLİMİNİN ÖNCÜLERİ ARASINDA OLAN BİR İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ”
Araştırmalarıyla, insanlığa ve topluma yararlı nitelikli bilgiyi üreten, yayan ve yöneten
uluslararası saygın üniversiteler arasında olmak,
Araştırıcı başına düşen ulusal ve uluslar arası yayın, patent ve atıf sayısıyla dünyanın
önde gelen üniversiteleri arasında yer almak,
Tüm dünyadaki başarılı genç araştırıcılar için evrensel bir çekim merkezi haline gelmek.

DEĞERLER VE İLKELER







İnsana, emeğe, bilgiye ve çevreye saygı
Nesnel ve saydam değerlendirme
Kaynakların kullanımında verimliliğe öncelik
Hesap verilebilirlik ve katılımcı yönetim anlayışı (Yönetişim)
Özgür araştırma ortamı
Bilimsel etik kurallara mutlak uyum

Güçlü, zayıf yönler, fırsatlar-tehditler ise aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

GÜÇLÜ YÖNLER
BAP’ın sürekli gelir ve yeterli parasal destek sağlaması
1. Bilgi birikimi ve altyapısı ile BAP’ın kurumsal bir nitelik taşıması
2. BAP yönetiminin kararlı, şeffaf ve yeniliğe açık olması
3. Program çeşitliliği (Destek programları)
4. Çok disiplinli çalışmaları teşvik edebilecek ortamın olması
5. Yöneticilerin müdahalesi az veya yok
6. Güdümlü Projelerin yaratılabilmesi
7. Disiplinlerarası kaliteli araştırıcıların varlığı
8. Fakültelerden soyutlanmış bir değerlendirme sistemi
9. Birimi destekleyen ortamın güçlü olması

ZAYIF YÖNLER
1. Araştırma konularındaki öncelikli alanların belirlenmemiş olması
2. Satınalma ve ihale sorunları (gecikme, dolaysız ithalat, kalitesiz ürün alımı)
3. Araştırma yapmayan çok sayıda öğretim üyesinin olması
4. BAP sekreteryasının nitelik ve nicelik bakımından zayıflığı ve bürokrasi
5. Projelerin yayına dönüşme oranının düşüklüğü
6. BAP biriminin yeterince kendini tanıtamamış olması
7. Proje bütçesinin tamamının kullanılmasındaki sorunlar
8. Proje sonrası makine ve teçhizatın takibi ve aletlerin etkin kullanılamaması
9. Kongre desteğinde avans verilmemesi
10. Çok ortaklı projelerin özendirilmemesi

FIRSATLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TUBİTAK, DPT ve AB, UNESCO gibi dış fonlardan faydalanma imkanı
Araştırmaya gereksinim duyan özel ve kamu kuruluşlarının bulunması
Yeni yönetimin bilimsel politikası
Araştırmacıları destekleyebilecek bağışçılar ve etkin konumda mezunlarımızın olması
Sanayi işbirliği için sanayi merkezinde olmamız
İki Tıp Fakültesinin bulunması
İstanbul’un demografik, sosyo kültürel ve coğrafi yapısının araştırmalara olanak
tanıması
8. Uluslararası Biotek, Nanotek ve bilgi teknolojilerindeki yeni gelişmeler
9. İstanbul’un bir MARKA olması, Kültür, bilim, medya, Turizm ve Kongre merkezi
olması
10. Toplumda bilime, sanata, çevreye duyarlılıkların ve bilgilendirme ihtiyacının
artması

TEHDİTLER
1. Mali özerkliğe müdahale eden unsurlar
2. Ekonomik nedenlerle öğretim üyesi kaybı, vakıf üniversiteleri ve yurtdışı beyin göçü
3. Akademik piramidin tersine dönmesi, araştırma görevlileri kadrolarının kısıtlı olması
4. Ulusal bilim ve teknoloji politikalarındaki belirsizlikler
5. Yeni teknolojilere yatırım yapmakta gecikmiş olmamız
6. Döner sermaye mevzuatı ve gelirlerinin azalması
7. TUBİTAK, DPT ve üst kuruluşlarında yeterli düzeyde temsil edilmeyişimiz
8. Çalışma ortamı altyapısının teknolojik anlamda geri kalması
9. Katma bütçeden üniversiteye ayrılan payın azalması ve diğer bütçe sorunları
10. Üniversitelerin büyük kalabalık ve dağınık oluşu, düşük üretkenlik
En son olarak kurumun yukarıda sözü edilen güçlü yönlerini ve dış çevresindeki fırsatları
kullanarak, zayıf yönlerini ve ne şekilde değiştirilebileceği ve dış çevredeki tehditlerden ne
şekilde korunabileceği üzerinde öneriler toplanmıştır. En çok puanı alan önerilere göre
yapılan sınıflandırma sonucunda en çok kabul görülen öneriler aşağıda belirtilmiştir.

ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLAR
1. BAP sekreteryasının nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi ve bürokratik sorunların
çözülmesi
2. Sağlık, sosyal ve fen bilimleri için öncelikli araştırma alanlara göre farklı hedeflerin
belirlenmesi
3. Öğretim üyelerini araştırma, nitelikli yayın, patent vb. çalışması yapmaya özendirici
ve projelerin yayınlara dönüşmesi konusunda zorlayıcı önlemler alınması
4. Üniversitemiz için güdümlü projeler yaratılarak çalışma altyapısının güçlendirilmesi
5. BAP dışı fonlardan yararlanma (TUBİTAK, DPT, AB) için destek birimi
6. Çok ortaklı ve çok disiplinli çalışmaların özendirilmesi
7. Projelere eleman istihdamı için gerekli düzenlemelerin yapılması
8. Projelerin uluslar arası yayına dönüşmesinin teşvik ve takip edilmesi
9. Proje hazırlama seminerlerinin düzenlenmesi
10. BAP’ın yurtdışı alım yapabilecek ve ihalelerde gecikmeyi önleyecek bir yapıya
kavuşturulması
Bu stratejik amaçlar doğrultusunda çalışmalar hızla başlatılmıştır.
BAP çalışanlarının sayısı arttırılmış, nitelikli elemanlar alınmıştır. Uzun ve katılımcı bir
süreç sonucunda öncelikli araştırma alanları belirlenmiştir. Bu alanlarda çok merkezli
projelerin oluşturulması için yeni bir format tanımlanmıştır.
TUBİTAK, Avrupa Birliği ve diğer dış fonlardan kaynak alan projelerin yönetimi için yeni bir
birim kurulmuştur.

Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Çalışmaları
İ.Ü.Diş hekimliği Fakültesinde göreve geldiğimiz 15.07.2005 tarihinden hemen sonra
kalite geliştirmeye yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu amaçla Dekanlığa bağlı “ Eğitim ve
Araştırmada Toplam Kalite Yönetimi “ ile ilgili komisyonlar kurulmuştur. “ Hizmette Toplam
Kalite Yönetimi “ çalışmaları bir önceki dönemde başlatılmış olup, Fakültemizden 3 anabilim
dalı ISO 9001-2000 belgesini almış bulunmaktaydı. Bu çalışmalar bütün fakülte bazına
yayılmış ve tarihinde tüm fakültemiz ISO 9001-2000 belgesini almıştır. “ Hizmette Toplam
Kalite Çalışmaları “ da eğitim ve araştırma çalışmaları gibi geliştirilerek devam edecektir.
Bologna sürecinde Diş Hekimliği Eğitimi ile ilgili hızlı gelişmeler olmaktadır. 22.
Avrupa Komisyonu İdare Heyetinin – Gençlik ve Eğitim ile ilgilidir – oluşturduğu 30’un
üzerinde Tematik Network Projelerinden biri diş hekimliği ile ilgili DENTED projesidir.
Bu projelerin oluşturulma amacı; eğitim ve kültür açısından kooperasyonu sağlamak
ve aynı disiplin içinde yer alan ancak farklı yapıda olabilen dallar arasında iletişim kurmaktır.
Dented Projesi 3 aşamalıdır:
1) DENTED : 1997-2000 : Avrupa’da 160 ‘ın üzerinde dişhekimliği fakültesi ziyaret
edilmiş ve minimum standartlar bir rapor halinde yayınlanmıştır.
2) DENTED Evolves: 2000-2003 : “Yeni Avrupa Diş Hekiminin Tanımı ve
Profili “ Diş Hekimliğinde yeterlilik alanları belirlenmiştir.
3) DENTED III : 2004-2007
- Ders programları
- ECTS
- Öğrenme Metodları
- Değerlendirmeler
- Eğitimde Kalite Güvencesi
Konuları gözden geçirilmekte ve Avrupa’da diş hekimliği fakültelerinde
standardizasyonun son aşamasına gelinmektedir.
Amaç, 2010 yılında Bologna sürecinin sonunda Avrupa’da diş hekimliği fakültelerinin
standartlarının yükseltmektedir.
DENTED III’ de planlanan konuların tartışıldığı 3. ABSTD Meeting/ Dublin
toplantısına Fakültemiz Araştırma Komisyonundan Prof.Dr. Yegane Güven davet edilmiş
olup, Türkiye’de Diş Hekimliği eğitiminde gelinen noktayı “ Dental Education in Turkey “
adlı konuşmasında anlatacaktır.
İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi olarak varmak istediğimiz nihai hedef “Diploma
Denkliğidir”. Hedefimize ulaşmanın, “ Eğitimde Toplam Kalite “ yi sağlamak ve bunu “
sürekli iyileştirme” ye dönüştürmek ve bir “ kalite kültürü” nün oluşturulmasıyla
sağlanacağını biliyoruz.

Bu amaçla aşağıdakiler gerçekleştirilmektedir.
1- Fakültenin ve tüm Anabilim Dallarının amaç ve hedefleri ve fakültenin misyon ve
vizyonu yazılmıştır.
2- Tüm Anabilim Dalları dişhekimliğinde belirlenen 127 yeterlilik alanını incelemiş, verilen
derslerin hangi yeterlilik alanı ile ilişkili olduğunu saptayıp bir rapor halinde Dekanlığa
bildirmiştir.
3- Eğitim, sınıflara göre ve bilim dallarına göre incelenmiş, Fakültenin tüm müfredatı bir
pano haline getirilmiş, yatay ve dikey entegrasyonun sağlamak ve tekrarları önlemek için
öğretim üyelerinin incelemesine sunulmuştur.
4- Diş hekimliği eğitiminde multidisipliner alaların saptanması çalışmaları devam
etmektedir. “ Probleme dayalı eğitim modeli “ ile hazırlanan böyle bir multidisipliner ders:
Ağız Kuruluğu, ekim ayında sunulacaktır.
5- “Diş Hekimliği Eğitiminde Toplam Kalite Çalışmaları- I “ Toplantısı Nisan ayında
Fakültemizde ulusal düzeyde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının II. Si 3 Kasımda yine
Fakültemizde yapılacaktır.
6- Fakültemizde eğitim, araştırma ve hizmetle iyileştirme alanlarının belirlenmesinde, bir
önceki dönemde yapılan SWOT analizinin sonuçlarından yararlanılıyorsa da, 5-6 Eylül 2006
tarihinde Fakültemizde yeni bir SWOT analizi yapılacaktır.
7- SWOT analizinin sonuçları, stratejik planımızı daha kapsamlı yapabilmemizi
sağlayacaktır.
8- Başarı ve başarısızlıkları ölçmede kullanacağımız “performans kriterleri “ ni
oluşturmaktayız. Bunda, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) nin oluşturduğu; öğrenci,
öğretim üyesi performansını değerlendiren kriterlerden olduğu kadar araştırma kalitesi,
etkinliği ve verimliliği, yönetimi ve kaynakları değerlendiren kriterlerden de
yararlanmaktayız.
9- Değerlendirmeler ve sınav sistemleri de gözden geçirilmekte, “ Tarafsız Yapılandırılmış
Klinik Sınav “ gibi objektif kriterleri içeren sınav sistemleri üzerinde çalışılmaktadır.
10- Eğitim yöntemleri incelenmekte;
-

Kanıta dayalı
Probleme dayalı
Vakaya dayalı eğitim modelleri üzerinde durulmaktadır.

11- Ders kredileri ECTS ye uygun hale getirilmiştir. Ancak, eğitim programları yeniden
gözden geçirildiğinden, oluşturulacak yeni multidisipliner derslerin, diğer diş hekimliği
fakültelerinin dersleri ile “ aynı ECTS kredisine sahip olması” ve “ aynı dönemde okutulması
“ na özellikle dikkat edilecektir. Bu konu EASMUS – Sokrates kapsamında öğrenci değişimi
açısından çok önemlidir.
12- “ Entegre Öğrenci Kliniği “ kurulması konusu üzerinde durulmaktadır.
13- Ek diploma hazırlığı yapılmaktadır. Bütün bu çalışmaların sonucunda “
Geçici
Yönetmelik Değişikliği “ gündeme gelecektir.
14- Yüksek Lisans-Doktora Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi ve Unvan Denkliği ile
ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Orman Fakültesi Stratejik Yönetim Planı
İ.Ü.Orman Fakültesi Kurumsal Stratejik Planını hazırlama çalışmaları 2005 yılı Temmuz
ayı içinde bu amaçla hazırlanan bir projenin Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmesiyle
resmen başlamıştır.
Yönetim Kurulu, hazırlanan bu projenin Akademik Genel Kurulda görüşülmesini
kararlaştırmış ve proje Fakülte Akademik Genel Kurulunda da tartışılmıştır. Proje hakkında görüş
belirten öğretim üyelerinin hemen hemen tamamı, böyle bir plana ihtiyaç olduğunu, planlama
çalışmalarının, hazırlanan projede de belirtildiği gibi, katılımcı bir anlayışla yürütülmesi
gerektiğini bildirmiştir.
Plan hazırlama kararının oluşmasını takip eden süre içerisinde, Stratejik Planlama ile ilgili
olarak yapılan işler, ana başlıklar halinde ve gerçekleşme tarihleri İtibariyle, aşağıda
gösterilmiştir.
Tarih
25.07.2005
12.08.2005
16.08.2005
17.12.2005
18.02.2006
28.03.2006
29.03.2006
30.03.2006
31.03.2006
16.04.2006
02.05.2006
03.05.2006
04.05.2006
05.05.2006
23.05.2006
12.06.2006
15.06.2006
15.06.2006
16.06.2006
10.07.2006
21.07.2006

Tamamlanan Planlama İşleri
Fakülte Kurumsal Stratejik Planlama Komisyonunun (SPK) Kurulması
SPK görev dağılımının yapılması ve Uygulanacak Planlama Modelinin Tartışılması
Fakülte akademik, idari personeli ile emekli öğretim üyelerine ve kurum dışından planlama
çalışmalarına katılacaklara davet yapılması
Fakülte İç Ortam Analizi
Fakülte Dış Ortam Analizi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Durum Analizi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Durum Analizi
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu Durum Analizi
Orman Mühendisliği Bölümü Durum Analizi
Orman Fakültesi Misyon Belirleme Toplantısı
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Misyon Belirleme Toplantısı
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Misyon Belirleme Toplantısı
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu ve Programlan Misyon Belirleme Toplantısı
Orman Mühendisliği Bölümü Misyon Belirleme Toplantısı
Fakülte Vizyonu ve İlkelerini Belirleme Toplantıları
Orman Mühendisliği Bölümü Vizyon Belirleme Toplantısı
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Vizyon Belirleme Toplantısı
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Vizyon Belirleme Toplantısı
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu ve Programlan Vizon Belirleme Toplantısı
Fakülte ve Bölümleri ile MYO ve Programlarının Misyon ve Vizyonlarının
Karşılaştırılması ve uyumlarının sağlanması
I.U. Stratejik Programlarına Göre Fakülte Stratejilerinin Belirlenmesi Aşamasının
Planlanması

Tamamlanacak Planlama İşleri: Fakültemiz Stratejik Planına erişmek üzere, bu noktadan
sonra yapılması tasarlanan işler;
1- İstanbul Üniversitesinin her stratejik programı için, fakülte ve bölümlere özgü Misyonlara
uygun, vizyonlara eriştirebilecek, üstünlük ve fırsatları kullanan, zayıflık ve tehditlere çare
olabilecek Amaç- amaçlar ve ilgili Stratejileri geliştirmek,

1.1. Geliştirilen Stratejiler için olası stratejik hedefler belirlemek,
1.2. Her Program için Geliştirilen Amaç, Strateji ve Hedefin tutarlılığını analiz etmek,
1.3. Bütün programlar için hazırlanan Amaç, Strateji ve Hedeflerin birbirleriyle ve
misyon ve vizyonlarla uyumunu test etmek,
2- 2007 yılı uygulama (eylem) planını hazırlamak,
2.1. Önerilen Stratejileri uygulamak gerektiğinde "sorumlu uygulayıcı birimin" ve bu
birime araç, eleman, vb. destekleri verecek "destekleyici birimlerin" kimler olması
gerektiği hakkında öneri hazırlamak,

2.2. İlk uygulama planında yer alması gereken Stratejiler ile bu stratejileri hayata geçirmek için gerekli
projelerin neler olabileceği konusunda seçenekler oluşturmak,
3- Plan İzleme ve Değerlendirme Modelini Kararlaştırmak
3.1. Plan uygulama döneminde, önerilen strateji ve hedeflerden hangilerinin "mutlak izlenmesi"
gerektiği veya hangi stratejilerin sonuçlarının "kritik başarı alanı" olarak kabul edilebileceğini
kararlaştırmak,
3.2. Kritik başarı alanlarının hangi "gösterge™ ile izleyebileceği konularında görüş geliştirmek ve
göstergelerle ilgili veri hazırlama yöntemini kararlaştırmak
4 Planın Yazımı ve SPK tarafından denetimi
5- Planın Fakülte Kurullarında görüşülmesi ve onay
6- Planın basımı ve ilgili kişi ve kuruluşlara dağıtımı
Uygulamada Yaşanan Güçlükler:
1- Planlama sürecinin tamamı daha başlangıçta dikkate alınmış ve bir plan hazırlama projesi
dahilinde hareket edilmiş ve yaklaşık 30 haftalık bir sürede planı hazırlamak hedeflenmiştir.
Ancak özellikle geniş katılımlı toplantılar için uygun zaman bulmak sorun olmuş ve bu
nedenle işler planlanan zamanda tamamlanamamıştır.
2- Geniş katılımlı toplantılarda özellikle, memur, öğrenci ve akademik hayatın başındaki
öğretim elemanlarının görüş bildirmelerinde çekingen davrandıkları görülmüştür.
3- Mesai saati içerisinde yapılan toplantılarda eğitim-öğretim nedeniyle katılım düzeyi düşmüş,
SPK üyeleri için dahi toplantı zamanı bulmak güçleşmiştir. SWOT analizlerin (Fakülte iç
ve dış ortam analizi) hafta sonu yapılması katılımın düzeyini yükseltmiştir. Özellikle il
dışından gelenlerin katılım düzeyinin yüksek olmasını sağlamıştır.
Bir Sonraki Planlama Döneminde de Yapılmasına Karar Verilen Olumlu Uygulamalar:
1- Planlamanın gerektirdiği bilgi toplama ve analiz etme, geleceğe yönelik tercihleri yapma
işlerini, katılımcı bir yaklaşımla ve ilgili gruplarla birlikte yapmak, plan hazırlıklarını Fakültenin
ilgi gruplarına kendini anlatması açısından bir fırsat olarak değerlendirmek,
2- Geniş katılımlı toplantıları tüm gün ve mesai saatleri dışında gerçekleştirmek,
3- Geniş katılımlı ve özellikle Fakülte dışından gelen katılımcıların bulunduğu toplantılarda
moderatörlüğün, Fakülte dışından bir uzman tarafından yürütülmesi,
4- Her toplantı öncesi, toplantı işleyiş biçimi, kullanılacak yöntemler ve gerekli veriler
hakkında yapılan sunuşları daha da geliştirerek kullanmak,
Bir Sonraki Planlama Döneminde Tekrar Edilmemesi veya Önlem Alınması Düşünülen
Uygulamalar:
1- İçinde bulunulan aşamayı ilgilendirmeyen veya planlama açısından gerekli bir bilgiyi
üretmeyen tartışmaları olabildiğince azaltacak önlemler almak,
2- Durum analizi öncesi, stratejik program başlıklarını kararlaştırmak ve durum analizini bu
başlıkları dikkate alarak yapmak,
3- Durum Analizlerinde belirlenen SWOT ifadelerini olabildiği kadar tek bir noktayı ifade eden ve
açıklayıcı bir içerikte hazırlamak,
4- Toplantılar öncesi, katılımcıların veriye dayalı tartışmalar yapabilmesi için hazırlanan
raporları, toplantı gününden önce katılımcılara ulaştırmak ve ana verileri toplantı girişinde
yapılacak bir sunuş ile tekrar hatırlatmak,
5- Fakülte dışından katılacak kişileri, motivasyonlarını dikkate alarak belirlemek,kritik kurumların
daha bilgili ve yetkili kişilerce temsil edilmesi yönünde çaba göstermek,
6- Tartışmalar sırasında oluşan gerginlikleri sonraki aşamalara yansıtmamak üzere, önlemler almak,
7- Birimlerin plan çalışmalarında ihtiyaç duyacağı "bağımsız ve tarafsız moderatörlerin"
İstanbul Üniversitesinin farklı birimlerinde yetiştirilecek öğretim üyeleri arasından sağlanması.
08.08.2006.

Veteriner Fakültesi Eğitim Akreditasyonu

Fakültemizin eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla akredite olabilmek için
Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitim Kuruluşları Birliği EAEVE (European Association of
Establishments for Veterinary Education)'a müracaat edilmiştir.
Fakültemizin bu
başvurusu tarihinde EAEVE tarafından kabul edilmiştir. Konu ile ilgili ön
aşamalar tamamlandıktan sonra 22 Şubat-01 Mart 2003 tarihinde EAEVE tarafından beş
kişiden oluşan uzman heyeti fakültemizde incelemede bulunmuştur. Komisyon,
değerlendirmelerini tarihinde bir rapor olarak Fakültemize göndermiştir. Rapor,
akreditasyon için birinci kategorideki mutlaka iyileştirilmesi gereken sekiz hususu
içermekte olup. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalar aşağıdadır.

Akreditasyon İçin 2005-2006 Yılında Yapılan Çalışmalar:
Müfredat:
Mevcut müfredat ve eğitim sistemimiz Avrupa Veteriner Hekimliği Akreditasyon Kurulu
tarafından mutlak düzeltilmesi önerildiğinden öncelikle müfredatın düzeltilmesi
çalışmalarına başlandı. Bu amaçla kurulan komisyon Avrupa Veteriner Fakültelerindeki
eğitim ve öğretimle ilgili yayınlanmış bilimsel literatürü inceledi. Bilgisayara dayalı eğitim
programına (CLIVE) üyelik için başvurumuz kabul edildi. Ayrıca Fakültemizde öğretim
üyelerine, akredite edilmiş Yunanistan Selanik Veteriner Fakültesi ile Almanya Hannover
Veteriner Fakülte Dekanları tarafından, entegre sistemin çalışması ve yararları konusunda
konferans verdirildi. Bilgisayara ve problem çözmeye dayalı, entegre edilmiş ve uygulama
ağırlıklı olan modüler eğitim sistemin, Fakültemiz için yararlı olacağı kanaatine varan
komisyonun raporu Akademik Kurulda görüşüldü. Akademik Kurulda bu sistemin yararlı
olacağı ancak alt yapı yetersizliğinin sorun olduğu belirtildi. Konunun Fakülte Kurulunda
görüşülmesinde, bazı alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve öğretim üyelerinin bu
sisteme göre hazırlanması için zamana ihtiyaç olduğu belirtilerek, gelecek yıl
uygulamaya geçilmesine karar verildi.

Kütüphane:
Öğrenci eğitiminde kullanılmak üzere tüm Anabilim Dallarından eğitim kitapları isimleri
saptanarak, satın alınmaları için Rektörlüğe teklif götürüldü. Kütüphane için "online
katalog" hazırlığı devam etmektedir.

Klinikler:
Kliniklerde alt yapının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara göre, klinik binası tadilatı
ihale aşamasına gelindi. Ekim 2006 tarihinde bu çalışmalar başlayacaktır. Kliniklerde vaka
sayısını artırmak için "mobil klinik-gezici klinik" kurulması amacıyla rektörlük bazında
girişimlerde bulunuldu. Ancak henüz sonuca varılamadı .
Patoloji Anabilim Dalı'na yeni otopsi salonu yapılarak ekipman yönünden eksikliklerin
büyük kısmı giderildi. Vaka sayısının artırılması için belediyelerle işbirliği yapılması
öngörüldü.

Çiftlik:

Çiftlikte çalışanların Tarım îş Sendikasına bağlı olmadıklarından, işçilerin çalışma
saatleri çiftlik işleri için uygun değildir. Bunun sonucunda işler aksamakta ve
yapılamamaktadır. Ayrıca alt yapı eksikliğinin mali kaynak yetersizliğinden
yapılamayışı çiftliği verimsiz bir hale getirmiştir. Öğrenci uygulamaları için uygun bir
çiftlik olmaktan çıkmıştır. Çiftlik işletmesinin Üniversiteye bağlı kurulan şirkete
devredilmesi Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülmesine rağmen, şirket tarafından
henüz bir girişimde bulunulmamıştır. Çiftliğin öğrenci uygulama çiftliği olabilmesi ve
verimli hale getirilmesi için ya üniversite şirketi tarafından ele alınması veya şartlı olarak
özel sektöre kiraya verilmesi gerekmektedir.

Sağlık ve Güvenlik:
Bu konuda laboratuarlarda atık yönetimi ve bazı güvenlik malzemelerine (göz banyosu,
kimyasal malzeme depoları gibi) gerek vardır. Çalışmalar devam etmektedir.

Karşılaşılan Zorluklar:
Mevcut müfredat ve eğitim sistemimiz Avrupa Akreditasyon Kurulu (EAEVE)
tarafından uygun bulunmadığından, müfredatın düzeltilmesi sırasında, mevcut
eğitim sisteminin alışkanlığından kaynaklanan bazı öğretim üyelerinin direnci ile
karşılaşıldı. Bunun dışında;
1. Yeni klinik sistemin oluşturularak büyük hayvan ve küçük hayvan olarak
ayrılmasında yaşanan zorluklar
2. Alt yapı, alet ve ekipman için gereken mali sıkıntılar
3. Mobil klinik için gereken mali kaynak yokluğu
4. Çiftlik alt yapısı için gereken mali kaynak yokluğu ve çiftlikte çalışanların
Tarım İş Sendikasına bağlı olmayışları.
5. Klinikler ve çiftliğin işlemesi için gereken eleman eksikliği

Düzeltimin Yararları:
Müfredat ile ilgili düzeltmeler ile entegre eğitim sistemine geçilecek ve bu sistemle
eğitim kalitesi artırılacaktır. Ayrıca AB ülkelerinin Veteriner Eğitimi müfredatına
uyumu sağlanabilecektir. Bu uyumun yaran Sokrates ve Erasmus programlarında
görülecektir. Öğrenci değişimi kolaylaşacak ve ECI'S hesabı uyumu oluşacaktır.
CLIVE- Bilgisayara dayalı eğitim sistemine hizmet eden bir kuruluştur. Öğrencilerimiz
bu sistemden eğitimde yararlanacaklardır.

Akreditasyon İçin Henüz Düzeltilemeyen Eksiklikler

1.
2.
3.
4.

Klinikler ve patolojide vaka sayısının azlığı, mobil klinik servisinin kurulamaması,
Kliniklerin ve çiftliğin alt yapısının, alet ve ekipman eksikliği,
Kliniklerin ve çiftliğin eleman yetersizliği,
Kütüphane olanaklarının yetersizliği,

Düzeltilememesinin Nedenleri:
Mali kaynak yetersizliği, bürokratik zorluklar ve Öğretim üyelerinin alışkanlıkları
başlıca nedenlerdir.

İletişim Fakültesi Kalite Çalışmaları
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 21 Nisan 2004 tarihinde, Kalite Yönetim
Sistemini, İSO 9001: 2000 Standardına uygun olarak kurarak, Türk Standartları Enstitüsü
Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Müracaat Kontrol Formu ile, ilgili kuruma
başvurmuştur. Fakülte kalite politikasının da yer aldığı, Kalite El Kitabının TSE
tarafından uygun bulunması ile fakültemiz, Kalite El Kitabında yer alan talimatlara uygun
olarak çalışmalarına başlamıştır.
Fakültemiz ilgili çalışmalarını tamamlayarak 22 Mart 2005 tarihinde, TSE
Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüğü'ne başvurmuş ve TS EN ISO 9001:2000
".Belgelendirme Tetkiki" yapılmasını talep etmiştir. TSE Personel ve Sistem
Belgelendirme Müdürlüğü tarafından incelenen dokümanlarımızın uygun görülmesini
takiben Fakültemizde, TS EN 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Standardı çerçevesinde
4-5 Temmuz 2005 tarihlerinde 2 günlük "Belgelendirme Tetkiki" gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu tetkik sonucunda Fakültemizin, Lisans Eğitim ve Öğretimine Destek
Hizmetleri Sunumu kapsamında, TS EN ISO 9001:2000 şartlarına uygun bir Kalite
Yönetim Sistemine sahip olduğu TSE tarafından onaylanmıştır.
İlgili belgenin alınmasını takip eden bir yıllık süreçte, fakültemiz, Kalite El
Kitabında belirtilen talimatlara uygun bir şekilde çalışmalarına devam ederek, lisans
eğitim ve öğretimine destek hizmetlerini gerçekleştiren personelin eğitimine devam.etmiş,
öğrencilere

yönelik

memnuniyet

anketlerini

gerçekleştirmiş,

kalite

hedeflerini

gerçekleştirmeye ve geliştirmeye devam etmiş, iç tetkikçi eğitimi alan akademik
personel tarafından gerçekleştirilen iç tetkikler sonucunda düzeltici faaliyetler açarak
hizmeti sürekli iyileştirmeye devam etmiştir. Belgenin alınmasını takip eden bir yıllık
süreç sonunda fakültemizde TS EN
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Standardı çerçevesinde TSE tetkikçileri
tarafından, 25 Temmuz 2006 tarihinde "Gözetim Tetkiki" gerçekleştirilmiştir. Yıllık gözetim
tetkiki sonucunda da fakültemiz olumlu rapor almıştır. Çalışmalarına azami titizlikle devam
eden fakültemiz, lisans eğitim ve öğretimine destek hizmet birimleri; Fakülte Sekreterliği,
Öğrenci İşleri, Personel İşleri, Mali İşler, Maaş İşleri, Ayniyat, İdare Amirliği, Teknik İşler
proses kontrol çizelgeleri ile aylık kontrole alınmıştır. Söz konusu çalışmalar
gerçekleştirilirken, Kalite Yönetim Sisteminin Kurulmasında zorluklar yaşanmakla beraber,
sistemin yerleşmesi ile birlikte kazanılan deneyim, rutin kontroller ve yönetimin

gözden geçirmesi toplantıları ile bu zorluklar aşılmıştır. Birimlerin görev tanımlarının
yapılması ve işlerin standardın gerektirdiği prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmesinin
sağlanması ile hatalar asgariye indirilmiş, arşiv konusundaki eksikliğimiz tamamen
giderilmiştir. Bu noktada temel hedefimiz sürekli iyileştirmedir. Kalite el kitabımızda da
taahhüt ettiğimiz gibi, kalite politikamız; görev ve hizmetlerin yönetmelik ve mevzuata
uygun, doğru, zamanında, güler yüzlü, hızlı ve etkin bir biçimde sunulabilmesini sağlamak
ve öğrenciler tarafından bilinçli bir şekilde tercih edilen bir fakülte olarak, mezun olan
öğrencilerine, olumlu imajı sayesinde iyi referans olabilmek amacıyla; Teknolojik
gelişmelere sürekli açık, hizmetlisinden

idari personeline, öğrencisinden akademik

personeline kadar karşılıklı iletişim içinde davranan, tüm çalışanlarının eğitim ve
gelişimini önemseyen, içeride ve dışarıda hizmet vermekle yükümlü olduğumuz kişi ve
kurumların beklenti ve önerilerine yanıt verebilen, kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak,
etkinlik ve verimliğin sürekli iyileştirileceğini güvence ve garanti altına alan bir fakülte
olmaktır.
Fakültemizin, 2 sene önce başlattığı çalışmalar, Üniversitemizin stratejik planının
hazırlanmasına temel teşkil edecek, birim bazında gerçekleştirilecek kalite geliştirme
çalışmalarında, daha önce yaşadığımız deneyim nedeniyle bize önemli ölçüde zaman
kazandıracaktır. Fakültemiz, biriminizden gelen yazı doğrultusunda, stratejik planlamanın
istenilen sürede tamamlanabilmesi için birim temsilcisi, alt birim temsilcileri ve birim
komiteleri oluşturmuştur.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
2003 yılı Şubat ayında başlatılan ISO çalışmaları kapsamında, çeşitli anabilim
dallarında görevli toplam 60 hemşire, Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Standartlar
ve Prosedürler, Dokümantasyon, Kuruluş İçi Kalite Denetimi gibi konularda eğitime
katılmışlardır. Bu süreç içerisinde Kalite Sistem Prosedürleri ve ilgili formlar ISO
standartlarına uygun hale getirilmiş ve 27 Ekim 2003 tarihinde United Registrar of
Systems Limited (URS) tarafından yapılan denetim ve değerlendirmede, yapılan
çalışmalar ISO 9001:2000 kriterlerine uygunluk açısından başarılı bulunarak 26 Aralık
2003 tarihinde URS Türkiye temsilcileri tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik
Hizmetleri Müdürlüğü' ne (CTFHHM) sertifika verilmiştir. Çalışılan denetçinin, firma
değiştirerek Transpacifıc Certifıcations Limited (TCL) ile çalışmaya başlaması nedeniyle,
27 Eylül 2005' te yapılan denetim sonucunda, kalite çalışmaları başarılı bulunarak TCL
tarafından sertifika yenilenmiştir.
ISO 9001:2000 standardı referans alınarak, Kalite El Kitabı hazırlanmıştır. Kalite
El Kitabı kapsamında; CTFHHM kalite yönetim sistemi dokümante edilmiş, Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün Tanıtımı, Kalite El Kitabı' in
kapsamına alınan ve kapsam dışı tutulan maddeler, vizyon, misyon, kalite politikası,
hemşirelik hizmetleri organizasyon şeması, proses akış diyagramı (genel) ve yürürlükteki
kalite sistem prosedürleri yer almaktadır.
Çeşitli tarihlerde revize edilerek yürürlükteki şeklini alan kalite sistem
prosedürleri; 1 .Kalite Sistemi Kayıt ve Dokümanların Kontrolü Prosedürü, 2.Yönetimin
Sorumluluğu Prosedürü, 3.însan Kaynakları Yönetimi Prosedürü, 4.Hasta Kabul ve
Hemşirelik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü, 5.İç Denetim Prosedürü,
6.UygunsuzIuklar, Düzeltici Önleyici ve Geliştirici Faaliyetler Prosedürü, 7.Veri Analizi
Prosedürleridir.
CTFHHM' nde sunulan hizmetin, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
standartlarıyla ve çalışan / hasta ve hasta yakınlarının gereksinimleriyle uyumlu
yürütülmesini sağlayacak hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenerek
görev tanımları oluşturulmuştur.
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından Yönetim Temsilcisi ve Kalite Sistem
Yöneticisi atanmıştır. Oluşturulan görev tanımlarına göre Yönetim Temsilcisi; kalite
sisteminin kurulması ve sürdürülmesinden, kalite ile ilgili faaliyetlerde Hemşirelik
Hizmetleri Müdürünün temsil edilmesinden, sistemin işleyişine ve iyileştirilmesine ilişkin
Hemşirelik Hizmetleri Müdürüne rapor verilmesinden ve hazırlanan dokümanların,
CTFHHM politikalarına uygunluğu açısından kontrol edilmesinden sorumludur. Kalite
Sistem Yöneticisi; ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanların,
talimat, yönetmelik, zorunlu standart, kanun ve resmi kararnameler ile mevzuata uygun
olarak
hazırlanmasından,
dokümanların
asıllarının
saklanmasından,
korunmasından, yayınlanmasından, uygulanmasından, kalite kayıtlarının belirlenmesi
ve imhasından sorumlu olarak belirlenmiştir. Ayrıca; her Anabilim Dalında, birim
yöneticileri (Başhemşireler), kalite sorumlusu olarak görevlendirilmiş, çalışan tüm
hemşirelerin, kalite sisteminin işleyişinden sorumlu olduğu görev tanımlarında belirtilmiştir.
CTFHHM tarafından her yılın son ayında bir sonraki yıl için Hemşirelik Hizmetleri
ile ilgili hedefler belirlenmektedir. Her anabilim dalı bu hedefler doğrultusunda kendi
hedeflerini oluşturarak faaliyetlerini planlamaktadır. Birimlerin kalite sorumlularından, üç

ayda bir kalite raporları istenmektedir. Bu raporlarda; yıllık kalite hedeflerine ulaşma,
genel ve birime özel bakım indikatörlerinin izlemi, hasta memnuniyeti, Öneriler, şikayetler,
îç denetim sonuçlan, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve izlem sonuçlarının yanı sıra eğitim
ve sosyal faaliyetler belirtilmektedir. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve Yönetim
temsilcisi Anabilim Dallan raporlarına dayanarak yılda 2 kez Kalite Sistemini gözden
geçirme toplantısı düzenlemektedir.
CTFHHM yönetiminin ve hemşirelik hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek
ve kontrol etmek amacıyla bakım indikatörleri olarak; 1.Damar Dışına İlaç Kaçması,
2.Bası Yarası İzlem, 3.Yanlış İlaç/Kan/Kan Ürünü Uygulamaları, 4.0ral Enfeksiyon
İzlem, 5.Periferik Venöz Katater Komplikasyonları, 6.Kontamine Bulaş Durumu
belirlenmiştir. Yönetim indikatörleri olarak da; aylık hasta memnuniyeti, yıllık hemşire
memnuniyeti değerlendirilmektedir. Hemşire performans değerlendirme ölçümü iki yılda
bir yapılmaktadır. Bu indikatörlerin yanı sıra; hasta, hasta yakını, hemşire, diğer kişi ve
kuruluşlardan gelen şikayet ve öneriler alınmakta ve değerlendirilmektedir.
Hemşirelik bakım ve uygulamalarının ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman ve kim
tarafından yapılacağını ayrıntılı bir şekilde açıklayan 2001' de yayınlanmış olan Hemşirelik
Bakım Protokolleri El Kitabı' nın yanı sıra; iş talimatlarının hazırlanmasına yönelik
çalışmalar 2006 yılı hedefleri arasında yer almakta ve sürdürülmektedir.
Kalite Sistem Yönetiminin faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla, düzenli
olarak iç denetim yapılmaktadır. İç denetimler yılda en az iki kez, denetlenen bölümlerde
direkt sorumlu olmayan ancak kurumda görev yapan eğitimli ve sertifikalı denetçi
hemşireler tarafından gerçekleştirilmektedir. CTFHHM' nde; 2003 yılında eğitim almış
olan 25 iç denetçiye ek olarak, 20-22 Mayıs 2006 tarihinde 18 kişinin daha iç denetçi
sertifikası alması sağlanmıştır. Dış denetimler; yılda 1 kez ilgili firma tarafından
yapılmaktadır. CTFHHM' nde ISO 9001:2000 kalite belgesi aldığı günden itibaren 7 kez iç,
3 kez dış denetim yapılmış ve yapılan çalışmalar başarılı bulunmuştur.
CTFHHM1 nün hemşirelik hizmetlerini Kalite Sistem Yönetim Prosedürleri
doğrultusunda yürütmesi; hasta bakımının sürekliliğini ve bakımın sürekli iyileştirilmesine
yönelik istatistiksel çalışmaların düzenli olarak yapılmasını sağlamıştır. Bakımın
standartlaştırılması ile herkese eşit ve aynı bakımın sunulması amaçlanmıştır. Gerektiği
durumlarda, istenilen zamanda istenilen belgeye ulaşılarak, çalışanların / hasta ve hasta
yakınlarının yasal hakları da güvence altına alınabilmektedir. Düzenli olarak hazırlanan
kalite raporları ile sorunlar objektif verilerle ortaya konulabilmekte, sorunların
nedenleri ve çözümlerine yönelik girişimler tüm çalışanların da katılımıyla
planlanmaktadır.
Hemşire sayısında ve fiziksel koşullardaki yetersizlikler nedeniyle ISO
9001:2000 kalite yönetim sisteminin yürütülmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Zaman
zaman formların basılmasından kaynaklanan zorlukların yanı sıra; yalnız hemşirelik
hizmetlerinde kalite belgesi alınmış olmasından dolayı; hemşirelik hizmetleri dışındaki
konularda
yaşanan
sorunların
çözümlenmesi,
şikayet
ve
önerilerin
değerlendirilmesinde zorluklarla karşılaşılmıştır. Kalite çalışmalarından edinilen
deneyimler doğrultusunda, Toplam Kalite yönetimine geçilmesinin sorunların aşılmasında
yararlı olabileceği sonucuna varılmıştır.

İşletme Fakültesi Akreditasyonu
İ.Ü. İşletme Fakültesi, “AACSB International” kurumuna akredite olma çalışmaları
kapsamında, bir “Accreditation Plan” hazırlamış ve ilgili planı ön incelemeyi yapan AACSB
International Pre-Accreditation Committee (PAC)’ye sunmuştur. İlgili komite planı ayrıntıları
ile gözden geçirmiş ve plan hakkında “olumlu” görüş bildirerek raporu bir üst komite olan
“AACSB International Initial Accreditation Committee (IAC)’ye göndermiştir. Ağustos
2006’da ilgili komiteden gelen cevaba göre, planımız komite tarafından kabul edilmiş ve 3
yıllık hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için süreç başlatılmıştır.
Fakültemizin AACSB International akreditasyon planı, oldukça kapsamlı ve yoğun bir
çalışma sonucunda hazırlanmıştır. Planda öncelikle İstanbul Üniversitesi ile ilgili tarihçe,
misyon, vizyon ve bazı istatistiki bilgiler yer almaktadır. Daha sonra İ.Ü. İşletme Fakültesi ile
İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü ayrıntılı olarak tanıtılmıştır.
Tanıtım kısmından sonra, akreditasyon planının büyük bir bölümünü oluşturan standartlar
kısmı yer almaktadır. AACSB International Kurumu’nun, hazırlanacak akreditasyon planları
için genel olarak misyon, sürekli gelişim, finansal kaynaklar ve stratejiler, fiziksel koşullar,
öğrenciler, akademik ve akademik olmayan personel, ders programları ve içerikleri, lisans ve
lisansüstü programlarrın öğrenme amaçları ve ölçülmesi ile ilgili belirlediği toplam 21 adet
standart mevcuttur. Bu standartların başlıkları kısaca aşağıdaki gibidir:
Standard 1: Mission Statement
Standard 2: Mission Appropriateness
Standard 3: Student Mission
Standard 4: Continuous Improvement Objectives
Standard 5: Financial Strategies
Standard 6: Student Admission
Standard 7: Student Retention
Standard 8: Staff Sufficiency-Student Support
Standard 9: Faculty Sufficiency
Standard 10: Faculty Qualifications
Standard 11: Faculty Management and Support
Standard 12: Aggregate Faculty and Staff Educational Responsibility
Standard 13: Individual Faculty Responsibility
Standard 14: Student Educational Responsibility
Standard 15: Management Of Curricula
Standard 16: Undergraduate Learning Goals
Standard 17: Undergraduate Educational Level
Standard 18: Master’s Level General Management Learning Goals
Standard 19: Master’s Degree Learning Goals
Standard 20: Masters Educational Level
Standard 21: Doctoral Learning Goals

Planda her bir standart için fakülte ile bilgiler verilerek ilgili standarda göre güçlü ve zayıf
yönlerimiz anlatılmıştır.

Planda son olarak, her bir standart için güçlü yönleri korumak ve zayıf yönleri düzeltmek
için yapılacak önümüzdeki 3 yıla yönelik somut faaliyetlerin tanımlandığı bir aksiyon planı
“action plan” yer almaktadır. Söz konusu “action plan”, akreditasyon planımızın en can alıcı
kısmıdır ve tüm maddelerin en geç 3. yılın sonunda (2008 yılı sonu) mutlaka tamamlanmış
olması gerekmektedir. Birinci ve üçüncü yılın sonunda planımızı gerçekleştirip
gerçekleştiremediğimizi incelemek amacıyla, AACSB kurumu Fakültemizi ziyaret edecektir.
Akreditasyon Planımızda ayrıca ek olarak, AACSB için hazırlanmış olan “action plan”dan
bağımsız olarak bir “İ.Ü. İşletme Fakültesi Stratejik Planı” yer almaktadır. Bu stratejik plan
içinde de ayrıca bir “aksiyon planı” yer almaktadır. Söz konusu aksiyon planı da 5 yıllık bir
süreci kapsamaktadır.
Akreditasyon Planı kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetler için fakültede komiteler
kurulacaktır. Ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde her yıl, hazırlanan akreditasyon planına benzer
nitelikte, yıllık değerleme raporları (annual self-evaluation report)’lar hazırlanacak ve
AACSB’ye sunulacaktır.
2008 yılı sonunda akreditasyon planımızda taahhüt ettiğimiz tüm hedeflerin
gerçekleştirilmiş
olması
gerektiğinden,
söz
konusu
hedefler
tanımlanırken
“gerçekleştirilebilmesi mümkün” olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Ancak planımızda yer
alan ve akreditasyonu alabilmek için AACSB International kurumunun en çok önem verdiği
ve mutlaka gerçekleştirilmesini beklediği aşağıdaki hedefler bizi zorlayabilecek niteliktedir:
1) DERS YÜKLERİ: Öğretim üyelerinin her birinin, toplam haftalık ders yükü (sadece
fakülte içi lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri-danışmanlıklar hariç) toplamının
maksimum 9 saat olması sağlanacaktır.
2) AKADEMİK YAYINLAR: Tüm öğretim üye ve yardımcılarının akademik bilimsel
yayınlarının yeterli sayıda olması sağlanacaktır. Yayın sayıları ile ilgili hedefler
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
• Tüm öğretim üye ve yardımcıları, önümüzdeki 3 yıl boyunca her yıl en az bir akademik
yayın yapacaktır (ulusal veya uluslararası hakemli dergide makale, ulusal veya uluslararası
bildiri, kitap, kitapta bölüm yazarlığı vb. gibi yayınlanmış eser)
• Tüm öğretim üye ve yardımcıları, önümüzdeki 3 yıl içinde toplam olarak, en az 2 adet
hakemli dergi makale yayını veya hakemli kongre bildirisi yayınlayacaktır (ulusal veya
uluslararası).

• Tüm öğretim üyeleri, önümüzdeki 3 yıl içinde en az 1 adet uluslararası hakemli dergi
makale yayını yapacaktır.

İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Merkez Laboratuarı
- Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı ISO 9001/2000 kalite belgesini bu
konuda uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketinin yönlendirdiği, yaklaşık 9 ay süren bir
grup çalışması sonucunda 6 Temmuz 2001 tarihinde almıştır Kalite belgesinin
alınmasını takiben 2002 ve 2003 yıllarında iki ara denetim yapılmış ve 2004
yılındaki ana denetimden sonra kalite belgemiz üç yıllık bir süre için yenilenmiştir.
Belgenin temini surecinde yapılan çalışmalar:
- Organizasyon şeması yapılarak laboratuvar, Kayıt ve Kan Alma, 'Klinik
Kimya, Acil, Hematoloji ve Elektroforez Bölümlerine ayrılarak bu bölümlerin sorumluları
belirlenmiştir.
- Laboratuvarda

çalışanların

görev

tanımları,

süreçlerin

akış

şemaları

hazırlanmış, uygulanan yöntemler tarif edilmiştir.
- Bütün cihazlar için haftalık ve aylık bakım ve arıza takip formlarının yanı sıra
çalışan eğitim, hasta ve çalışan memnuniyet, hata takip, iç denetim, temizlik kontrol,
tedarikçi performans takip formları, vb gibi dokümanlar hazırlanmıştır. Her bölüm için
kendisini ilgilendiren süreçler, yöntemler ve dokümanları içeren dosyalar düzenlenerek
takipler bu dosyalar aracılığı ile yürütülmüştür.
- Yıl boyunca tutulan kayıtlarla, yapılan hataların türleri, yüzdeleri ve
kaynaklandıkları noktalar tespit edilerek bir sonraki yıl için yeni hedefler saptanmıştır.
Kalite geliştirme amacı ile yapılan çalışmaların sağladığı yararlar:
- Laboratuvar yönetim kadrosu ve çalışanlarının iş tanımlarının yapılması ile
yetki ve sorumluluklar netleşmiş, böylece süreçler sırasında ortaya çıkabilecek hatalara
daha hızlı bir biçimde müdahale etmek mümkün olmuştur.
- Bütün süreçler kayıt

altına alındığı i çi n iyileştirme gerektiren noktaların

tespiti kolaylaşmıştır.
Altı ayda bir yapılan iç denetimler ile iyileştirme gerektiren süreçler ortaya çıkmış,
belirli zamanlarda yapılan eğitim anketleri ile laboratuvar çalışanlarının eğitim ihtiyaçları
saptanmış, verilen eğitimler yazılı olarak ölçülerek etkinlikleri tespit edilmiştir.
- Belirli aralıklarla yapılan hasta ve çalışan memnuniyet anketleri müdahale
gerektiren noktaları ortaya koymuştur.

Klinik

Biyokimya

Merkez

Laboratuvarı

ile

çalışan

firmaların

performanslarının, malzeme temini ve arıza halinde cevap süresi gibi kriterlerle
değerlendirilmesi sağlanmıştır.
- ISO 9001/2000 kalite belgesini almak için yapılan çalışmalar dahilinde,kalite
yönetim sisteminde yer alan sistem elemanlarını, laboratuvarın vizyon, misyon,kalite
politikası ve kalite ilkelerini tanımlamak, süreçler ve uygulama için bilgi kaynağı
oluşturmak amacı ile Kalite El Kitabı hazırlanmasının yanısıra basılı ve elektronik
ortamda güvenilir bir arşiv oluşturulmuştur.
Kalite belgesini alma sürecinde karşılaşılan en önemli zorluklar;
- Hazırlanması gereken çok sayıda dokümanı organize edebilecek bir elemana
sahip olunmaması nedeni

i l e bütün sekreterlik işlerinin öğretim üyeleri tarafından

gerçekleştirilmesi ve
- Bu belgenin alınması ve geçerliliğinin sürdürülmesi için gerekli parasal kaynağın
sağlanmasındaki güçlüktür.

İ.Ü. STRATEJİK PLANLAMA
UYGULAMASI
Prof. Dr. NİL CURA
İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
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STRATEJİK
ANALİZ

NEREDEYİZ?
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ULAŞMAK
İSTİYORUZ?

STRATEJİ
(FAALİYET)
OLUŞTURMA

GİTMEK İSTEDİĞİMİZ
YERE
NASIL ULAŞABİLİRİZ?

STRATEJİK
KONTROL

BAŞARIMIZI
NASIL TAKİP EDER &
DEĞERLENDİRİRİZ?

DURUM ANALİZİ

MİSYON VE İLKELER

SWOT Analizi
Plan ve Programlar
Piyasa Analizi
Hedef Kitle/ İlgili Tarafların
Belirlenmesi
Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel İlkeler

VİZYON

Arzu edilen gelecek

STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

FAALİYETLER
VE
PROJELER

Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri
Detaylı iş planları
Maliyetlendirme

İZLEME

Raporlama
Karşılaştırma

DEĞERLENDİRME
VE
PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Geri besleme
Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi
Performans göstergeleri
Performans Yönetimi
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Stratejik Planlama Süreci
STRATEJİK
ANALİZ

NEREDEYİZ?

STRATEJİK
YÖNLENDİRME

NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?

DURUM ANALİZİ

MİSYON VE İLKELER

SWOT Analizi
Plan ve Programlar
Piyasa Analizi
Hedef Kitle/ İlgili Tarafların
Belirlenmesi
Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel İlkeler

VİZYON

Arzu edilen gelecek

STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

Stratejik Planlama Çalıştay Süreci
•
Çalıştay katılımcıları gruplara ayrılır
•
Her grup başkan ve raportör seçer
•
Gruplarda her başlık için çalışma süreleri belirlenir
•
Konu başlıkları ile ilgili olarak ‘Beyin Fırtınası’ yapılır
•
Öneriler, maddeler halinde listelenir
•
Konsolidasyon işlemi: Gruplardan elde edilen swot analizi sonuçları (güçlü/zayıf
yönler; fırsatlar ve tehditler) dört ana başlık altında birleştirilir
•
Katılımcıların oyları ile yeniden listeleme yapılır
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STRATEJİK
YÖNLENDİRME

NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?

MİSYON kurumun varlık nedenidir.
Kurumun ;

MİSYON VE İLKELER

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel İlkeler

VİZYON

Arzu edilen gelecek

STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

Misyon Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular
• Kurumun var olma nedeni nedir?
•Kurum kimlere hizmet sunuyor?

• NE yaptığını ,
• NASIL yaptığını,
• KİMİN İÇİN yaptığını ifade eder.

•Kurum hangi alanda çalışıyor?
•Kurum hangi ihtiyaçları karşılıyor?
•Kurumun yerine getirmek zorunda olduğu yasal
görevler nelerdir?
•Kurumun amacı ilk kurulduğundan bu yana değişti
mi?
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STRATEJİK
YÖNLENDİRME

NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?

MİSYON VE İLKELER

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel İlkeler

VİZYON

Arzu edilen gelecek

STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

İlkeler kurumun temel değerlerinin
bir ifadesidir.

İlkeler Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken
Sorular
• Kurumun çalışma felsefesi nedir?

İlkeler, kurumun vizyonu ve
misyonunun gerisinde yatan değer ve
inançların temelidir

•Kurumun çalışmalarına temel teşkil eden değerler,
standartlar ve idealler nelerdir?
•Kurumun personeli tarafından benimsenen değerler

ve inançlar nelerdir?

İlkeler bildirimi üç temel alana ilişkindir:
1. Kişiler: Kurum çalışanları ve kuruluş dışındaki kişiler
2. Süreçler: Kurumun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreci
3. Performans: Kurumun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler
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MİSYON VE İLKELER

NEREYE

STRATEJİK
ULAŞMAK
YÖNLENDİRME

İSTİYORUZ?

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel İlkeler

VİZYON

Arzu edilen gelecek

STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

Misyon Tanımı

Misyon ve ilkeler
Örnekleri

Misyon İfadesi
ve
İlkeler

Misyon Tanım Formu

Misyon Tanım Formu

Tanım ve Örnekler

Misyon Tanımı
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Stratejik Planlama Süreci
STRATEJİK
YÖNLENDİRME

NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?

MİSYON VE İLKELER

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel İlkeler

VİZYON

Arzu edilen gelecek

STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

Vizyon;

Bir Kurumun Tüm Paydaşlarının Ortak
Bir Hedefe Sahip Olmalarını Sağlayan,
Ulaşılabilir, Kurumsal Bir İddiadır.

Vizyon,

uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve
durumu, ilerlenecek yönü gösterir.
Kurumun Görünüşünü,
ayırt ediciliğini, düşüncelerini
temsil eder.
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STRATEJİK
YÖNLENDİRME

NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?

MİSYON VE İLKELER

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel İlkeler

VİZYON

Arzu edilen gelecek

STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

Vizyon niçin gereklidir?
Organizasyonlarda birbirinden farklı faaliyetleri, işlevleri ve projeleri
uyumlu kılabilmek,
Farklı uzmanlıkları ve görevleri olan insanları, bir mozayiğin parçaları gibi
bütünsel uyum içinde çalıştırmak,
tek bir hedefe kilitlemek ve sinerji yaratmak için
vizyon oluşturmak gerekir.
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STRATEJİK
YÖNLENDİRME

NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?

MİSYON VE İLKELER

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel İlkeler

VİZYON

Arzu edilen gelecek

STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

Vizyon özellikleri nelerdir??
İdealistlik
yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir
Özgünlük;
kuruluşa aidiyeti belirgindir
Ayırt edicilik
kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir
Çekicilik
kuruluş içinden olan ve olmayan kişilerin ilgisini çeker
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STRATEJİK
YÖNLENDİRME

NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?

MİSYON VE İLKELER

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel İlkeler

VİZYON

Arzu edilen gelecek

STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

Vizyon ifadesi neleri içermelidir?
Çalışanlara, hizmetten yararlananlara, kurumdan beklentisi olanların
(paydaşların) tümüne hitap etmelidir.
Çalışanların rol ve yükümlülüklerini keşfetmelerine imkan vermelidir.
Bağlılık duygusu oluşturmalı, paydaşları motive etmelidir.
Hedef koymalı, hedef birliği sağlamalı, hedeflere yönlendirmelidir.
Beklentilerden doğmalı ve onlara cevap vermelidir.
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STRATEJİK
YÖNLENDİRME

NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?

MİSYON VE İLKELER

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel İlkeler

VİZYON

Arzu edilen gelecek

STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

Vizyon ifadesinin özellikleri nelerdir?
İyi bir vizyon ifadesi
Kısa ve akılda kalıcıdır.
İlham verici ve iddialıdır.
Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.
Tüm kuruluş çalışanları, hizmet sunulan kitle ve diğer kişiler için çekicidir.
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MİSYON VE İLKELER

NEREYE
STRATEJİK
ULAŞMAK
YÖNLENDİRME
İSTİYORUZ?

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel İlkeler

VİZYON

Arzu edilen gelecek

STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

Vizyon Tanımı

Vizyon İfadesi

Vizyon Örnekleri

Vizyon Tanım Formu

Vizyon Tanım Formu

Tanım ve Örnekler

Vizyon Tanımı
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Swot Analizi

Stratejik
Analiz

Neredeyiz?

Durum
Analizi

Plan ve Programlar
Piyasa analizi
Hedef Kitle / İlgili tarafların
belirlenmesi

Temel yöntem: SWOT (GZFT) Analizi
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Kuruluş İçi Analiz

Strengths
Güçlü Yönler

Weaknesses
Zayıf Yönler

Çevresel
Analiz

Opportunities
Fırsatlar

Threats
Tehditler

Stratejik Planlama Süreci
Stratejik analiz > neredeyiz? > durum analizi > SWOT analizi
SWOT çalışması form örneği

Kuruluş İçi Analiz

Çevresel
Analiz

Güçlü
Yönler

Zayıf Yönler

Fırsatlar

Tehditler

15

Stratejik Planlama Süreci
Stratejik analiz > neredeyiz? > durum analizi > SWOT analizi
İ.Ü. Stratejik Planlama Çalıştayı Süreçleri
Çalıştay katılımcıları gruplara ayrılır
Her grup başkan ve raportör seçer
Gruplarda her başlık için çalışma süreleri belirlenir
Konu başlıkları ile ilgili olarak ‘Beyin Fırtınası’ yapılır

Öneriler, maddeler halinde listelenir
Konsolidasyon işlemi: Gruplardan
elde edilen swot analizi sonuçları
(güçlü/zayıf yönler; fırsatlar ve
tehditler) birleştirilir
Katılımcıların oyları ile yeniden listeleme yapılır
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Kuruluş İçi
Analiz

Strengths
Güçlü Yönler

Çevresel
Analiz

Opportunities
Fırsatlar

Weaknesses
Zayıf Yönler
Threats
Tehditler

Stratejik Planlama Süreci
Stratejik analiz > neredeyiz? > durum analizi > SWOT analizi

İ.Ü. Stratejik Planlama Çalıştayı Süreçleri
Çalıştay katılımcıları gruplara ayrılır
Her grup başkan ve raportör seçer
Gruplarda her başlık için çalışma süreleri belirlenir
Konu başlıkları ile ilgili olarak ‘Beyin Fırtınası’ yapılır
Öneriler, maddeler halinde listelenir
Konsolidasyon işlemi: Gruplardan elde edilen swot analizi
sonuçları (güçlü/zayıf yönler; fırsatlar ve tehditler)
birleştirilir

Katılımcıların oyları ile yeniden
listeleme yapılır

Kuruluş
İçi Analiz

Strengths
Güçlü Yönler

Çevresel
Analiz

Opportunities
Fırsatlar

Weaknesses
Zayıf Yönler
Threats
Tehditler
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Stratejik analiz>neredeyiz?>durum analizi>SWOT analizi
İ.Ü. Stratejik Planlama Çalıştayı Süreçleri
Çalıştay katılımcıları gruplara ayrılır
Her grup başkan ve raportör seçer
Gruplarda her başlık için çalışma süreleri belirlenir
Konu başlıkları ile ilgili olarak ‘Beyin Fırtınası’ yapılır
Öneriler, maddeler halinde listelenir
Konsolidasyon işlemi: Gruplardan elde edilen swot analizi
sonuçları (güçlü/zayıf yönler; fırsatlar ve tehditler)
birleştirilir

Katılımcıların oyları ile yeniden
listeleme yapılır
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Stratejik Planlama Süreci
Stratejik analiz>neredeyiz?>durum analizi>SWOT analizi
Swot çalışması sonrasında yapılan puanlama örneği
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Stratejik Planlama Süreci
Stratejik analiz>neredeyiz?>durum analizi>SWOT analizi
İ.Ü. Stratejik Planlama Çalıştayı Süreçleri
Çalıştay katılımcıları gruplara ayrılır
Her grup başkan ve raportör seçer
Gruplarda her başlık için çalışma süreleri belirlenir
Konu başlıkları ile ilgili olarak ‘Beyin Fırtınası’ yapılır
Öneriler, maddeler halinde listelenir
Konsolidasyon işlemi: Gruplardan elde edilen swot analizi
sonuçları (güçlü/zayıf yönler; fırsatlar ve tehditler)
birleştirilir

Katılımcıların oyları ile yeniden
listeleme yapılır
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Stratejik Planlama Süreci

STRATEJİK
YÖNLENDİRME

NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?

MİSYON VE İLKELER
VİZYON

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel İlkeler
Arzu edilen gelecek

STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir
hedefler

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Fırsatlar

Kurumun güçlü yönleri
ile çevreden gelen
fırsatları eşleştiren
stratejiler

Fırsatları kullanmak
amacıyla zayıf
yönleri ortadan
kaldırmaya
yönelik stratejiler

Tehditler

Güçlü yönleri kullanarak
dış tehditleri bertaraf
etmeye yönelik
stratejiler

Kurumsal zayıflıkların
dış tehditleri etkili
kılmasını önleyecek
savunma stratejileri
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ETKİLİ AMAÇ ÖZELLİKLERİ
Misyon,vizyon ve temel değerlerle
uyumlu olmalı
İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir
olmalı
Ulaşılacak noktayı açık ve seçik
olarak tanımlamalı, ama buna nasıl
ulaşılacağını ayrıntılı olarak
açıklamamalı
Hedefler için bir çerçeve çizmelidir
Durum analizine göre
şekillendirilmelidir.
Orta vadeli bir zamen dilimini
kapsamalıdır
Planlama sürecinin daha sonraki
aşamaları için bir çerçeve sunmalı,
yol göstermelidir.
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SORULAR

•Misyonu yerine getirmek
için ne yapmalı?
•Orta vadede nelerin
başarılması
amaçlanmaktadır?
•Dış çevre ile uyumlu
mudur? Değilse ne
değişmelidir?

Stratejik Planlama Süreci
STRATEJİK
YÖNLENDİRME

NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?

•ETKİLİ HEDEF ÖZELLİKLERİ
•Yeterince açık ve anlaşılabilir olmalı
•Ölçülebilir olmalı
•İddialı ama gerçekleşebilir olmalı
•Sonuca odaklanmış olmalı
•Zaman dilimi belirlenmiş olmalıdır
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MİSYON VE İLKELER

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel İlkeler

VİZYON

Arzu edilen gelecek

STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak amaçlar
Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

SORULAR
•Hedefler kurumun misyon, vizyon ve
amaçları ile tutarlı mı?
•Hangi spesifik sonuçlara ulaşılmaya
çalışılıyor? Sonucu etkileyen etkenler
nelerdir?
•Bir amaca ilişkin hedeflerin tümü
gerçekleştirildiğinde o amaca ne
ölçüde ulaşılabiliyor?
•İstenilen sonuçlara ulaşılması
konusunda belirli bir zaman belirlenmiş
midir?
•Bu sonuçlara ulaşmak için sağlanan
gelişme nasıl ölçülür?
•Sonuçlar açık ve anlaşılabilir midir?
• Sonuçlar ölçülebilir midir? Ölçme için
hangi verilerin sağlanması gerekir?

Stratejik Planlama Süreci
Stratejik Plan Örneği
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Stratejik Plan Unsurlarının Organizasyonu
Misyon,
Vizyon,
İlke

Amaç B

Amaç A

Hedef A1

1. Düzey

Hedef A2

Faaliyet
A1/1

Faaliyet
A2/1

Faaliiyet
A1/2
Faaliyet
A1/3

Hedef B1

Amaç C

Hedef B2‘

Hedef C2

Faaliyet
B2/1

Faaliyet
C1/1

Faaliyet
C 2/1

Faaliyet
A2/2

Faaliyet
B2/2

Faaliyet
C1/2

Faaliyet
C 2/2

Faaliyet
A2/3

Faaliyet
B2/3

Faaliyet
A2/4

Faaliyet
B1/1

Hedef C1

Faaliyet
C 2/3
Faaliyet
C 2/4
Faaliyet
C 2/5

25

2. Düzey

3. Düzey

Stratejik Planlama Süreci

Dikkatiniz için teşekkür eder
çalışmalarınızda başarılar dilerim.....
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Form Örnekleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MİSYON TANIM FORMU
Tanım:
Misyon, kurumun temel değerleri doğrultusunda varoluş nedenini, kurumun asli işini ve
ilgili çıkar gruplarına (müşteriler, tedarikçiler, ortaklar, çalışanlar, devlet ve diğer kamuoyu
unsurları) olan vaadini tanımlayan ifadelerdir. Misyon bir kurumun değer, düşünce ve
duygu dünyasında benimsenir ve paylaşılır olmalıdır.

Örnekler:
1. Apple’ın misyonu mükemmel kişisel bilgisayar ürünleri ve yenilikçi müşteri hizmetleri
sunmak yoluyla insanların çalışma, öğrenme, iletişim tarzlarını dönüştürülmesine
yardımcı olmaktır.
• İnsan potansiyelinin sınırlarını genişletmek üzere bilgisayar teknolojisinin yenilikçi
biçimlerde kullanılacağı yollar bulunarak yeni yönelimlerin ve yaklaşımların öncüsü
olacağız.
• Apple fark yaratacaktır : Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve derin görüşümüzle
21.yüzyılda iş ve eğitimin icra ediliş tarzlarını insanların şekillendirilmelerine
yardımcı olacağız.

(Apple; Bilgisayar Sektörü)

2. Müşterilerimizin daha başarılı olmak için değişimlerine yardımcı olmaktır.

(Andersen Consulting ; Yönetim Danışmalığı Sektörü)

3. Kurum Prensibi
Uluslar arası bir bakış açısını muhafaza ederek en yüksek etkinlik düzeyindeki ürünleri
dünya standartlarında müşteri tatmini için makul fiyatlarla arz etmek temel
prensimizdir.
Yönetim Politikası
• Her zaman genç bir ruhu ve coşkusuyla çalışmak,
• Bilime saygılı olmak, yeni ve taze fikirler geliştirmek ve zamanı en etkin biçimde
kullanmak,
• Çalışmaktan hoşlanmak ve çalışma atmosferimizi sürekli güzelleştirmek,
• Uyumlu bir iş akışı için sürekli çabalamak,
• Araştırma ve gayretin değerini takdir etmek.

(Honda Motor Company; Otomotiv Sektörü)
4. Sıradan insanlara, zenginlerle aynı şeyleri satın alabilme şansını vermek.

(Wall-Mart; Hiper Market Sektörü)

5. Lider şirketlerin ve hükümetlerin daha başarılı olmalarına yardım etmek.

(Mc Kinsey; Yönetim Danışmanlığı Sektörü)

6. İnsanlığın ilerlemesi ve refahı için teknik katkılarda bulunmak.

(Hewlett-Packard; Bilgisayar Sektörü)

7. Boğaziçi Üniversitesi'nin Misyonu, evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu
genişletmek, çağdaş bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını
sağlayacak, toplumun gelişmesini katkıda bulunacak, aydın ve yaratıcı düşünebilen
insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için Boğaziçi Üniversitesi'nin bugün
ulaştığı yüksek düzeyi aşarak, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçü alan
bir araştırma ve eğitim kurumu haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

(Boğaziçi Üniversitesi)

8. Koç Üniversitesi'nin varlık nedeni, en yetkin mezunları yetiştirmek; bilimin sınırlarını
ilerletmek; bu alanlarda Türkiye ve insanlığa hizmet etmektir. Koç Üniversitesi'nin
mezunları mesleklerinde önder olacaklar, eleştirel düşünmeyi öğrenecekler ve yaratıcı
bireyler olacaklar; her türlü ortamda başarılı olabilecekler, en üst düzeyde ahlaki
değerlerle donatılmış olacaklar, toplumsal sorumluluk taşıyacaklar ve demokrasinin
değerlerine sahip çıkacaklardır. Koç Üniversitesi'nde yürütülen bilimsel araştırmalar
evrensel bilgi hazinesinin gelişmesine katkıda bulunacak; Türkiye'de fikri, teknolojik,
ekonomik ve toplumsal gelişmeleri etkileyecektir.

(Koç Üniversitesi)

9. Misyonumuz, her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce
yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek; bilim
ve teknolojik gelişmelere ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasına katkıda bulunmaktır.
(Sabancı Üniversitesi)
10. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini
evrensel standartlarda yürüterek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel,
ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi
uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Temel Değerler
• Bilimsel yaklaşım
• Akademik özgürlük
• Disiplinler arası yaklaşım
• Yaşam boyu eğitim
• Nitelikli insan yetiştirme
• Öğrenciye destek
• Toplumla iletişim
• Katılımcı yönetim

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

11. Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya
gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek;
bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine
çalışmak.
Temel Değerler
• Bilimsellik
• Evrensellik
• Toplumsal yararlılık
• Çağdaşlık
• Yenilikçilik ve yaratıcılık
• Katılımcılık
• Güvenilirlik

(Ege Üniversitesi)

12. Misyonumuz en çok 15 yıl içerisinde yani 2012 yılında varlık nedenimiz (vizyon) olarak
belirlediğimiz tüm hususları yerine getirmiş saygın bir üniversite olarak dünya
yükseköğretiminde onurlu yerimizi almaktır.

(Haliç Üniversitesi)

13. Misyonumuz; evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı,
paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve
mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.
Temel Değerler
• Atatürk ilkelerine bağlı olmak
• Kanun ve yönetmeliklere uymak
• Bilimin evrenselliğine inanmak
• Yenilikçi olmak
• Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek
• Kurum içinde uyum, intibak ve dayanışmaya önem vermek
• Herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı
olmak
• Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak
• Zamanın kıymetini bilmek
• Özgün araştırmalar yapmak
• İşimizi sevmek

(Sakarya Üniversitesi)

14. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat
verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı
ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri ve
anayasal
haklar doğrultusunda;
• İnsan haklarına saygılı,
• Dürüst,
• Ayrımcılık yapmayan,
• İfade özgürlüğü ve demokrasiye saygılı,
• Etik ve ahlaki değerlere sahip,
• Bilime ve analitik düşünceye inanan,
• Bilimsel özgürlüğü yücelten,
• Eğitimin toplumsal dönüşüme öncülük ettiğine inanan,
• Çevreye saygılı,
• İletişime açık, uzlaşmacı,
• Kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip,
• Mükemmelliğe ulaşmaya çalışan,
• İşbirliği anlayışına sahip,
• Paylaşımcı,
• Sorumluluk bilincinde,
• Şeffaf, adil ve hoşgörülü,
• Takdir eden,
• Yaratıcı ve yenilikçi bir kurum olarak varlığını sürdürmeyi hedefler.

(Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MİSYON TANIM FORMU
Yukarıdaki tanım ve örneklere dayanarak kurumunuz için uygun/gerekli gördüğünüz misyon
ifadesini yazınız.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MİSYON TANIMI:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
VİZYON TANIM FORMU
Tanım:
Vizyon, kurumun misyon, amaç ve stratejilerini yönlendirecek nitelikteki geleceğe ilişkin
trendler çerçevesinde belirlenen; kurumun gelecekte nerede ve nasıl bir durumda olmak
istediğini ortaya koyan; insanları ortak bir gelecek duygusuyla harekete geçirebilen
taahhüdüdür.
Vizyon bir kurumun gerçekleştirmeyi arzuladığı, yaşamayı tercih ettiği, ideal olarak
gördüğü geleceği; bu geleceğin ortak olarak paylaşılan ve motive edici resmi ve ifadesidir.

Örnekler:
1. İnsanların dünyanın her yerinde olup bitenlere ilişkin haber ihtiyacını 24 saat sürekli ve
canlı biçimde karşılayan TV istasyonu olmak.
2. 2000 yılında 6 milyar insanı Coca Cola Sistemi’nin müşterisi yapmak.

(The Coca Cola Company; İçecek Sektörü)
3. Bankamızı, McDonald’s gibi franchising sistemiyle çalışan, her şubesi çalışanları
tarafından sahiplenilmiş ve işletilen; Genel Merkez’in yalnızca şubelerine operasyonel
destek, ürün geliştirme ve tanıtım hizmetleri sunduğu Amerika’nın en yaygın ve karlı
bankası haline getirmek.

(Seafirst Bank, Seattle, USA; Finans Sektörü)
4. Hizmet verdiğimiz piyasalarda bir ya da iki numara olmak ve bu şirketi, küçük bir
şirketin incelik ve çevikliği ile büyük bir şirketin gücüne sahip olacak şekilde yenilemek.

(General Electric, Elektronik Sektörü)
5. Şirketi, en çok Japon ürünlerinin dünya genelindeki kalitesizlik imajını değiştirmekle
tanınır hale getirmek.

(Sony, Elektronik Sektörü 1950’lerin Başı)
6. Boğaziçi Üniversitesi araştırma ağırlıklı bir üniversite modelini benimsemektedir. Buna
göre lisansüstü eğitim ve araştırma için ilave kaynaklar yaratılacak ve lisans eğitimi
kalitesinden ödün verilmeyecektir. Bütün faaliyetlerde mükemmeliğin ölçüsü
uluslararası düzeydir. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de en iyi öğretim üyesini ve en iyi

öğrenciyi almaya devam ederek, dünyadaki en kaliteli üniversiteler arasında gösterilen
bir yükseköğrenim kurumu olmayı amaçlar.

(Boğaziçi Üniversitesi)
7. Koç Üniversitesi gelecek on yıl içinde Türkiye’de model olacak; öğrencileri, öğretim
üyeleri, eğitim ve araştırma programları dünyada saygıyla tanınacaktır.

(Koç Üniversitesi)

8. Katılımcılığa ve takım çalışmasına bağlı bir kurum kültürü oluşturarak, tüm
paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı, yenilikçi bir üniversite olacağız. Disiplinlerarası
bir eğitim altyapısı ile, öncülüğe yol açan özgün bilginin yaratılmasını ve yayılmasını
sağlayacağız. Sabancı Üniversitesi, eğitim alanındaki yaratıcılığı ile tüm dünyada bir
referans noktası olmayı hedeflemektedir.

(Sabancı Üniversitesi)

9. Ulusal ve uluslar arası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal
kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve
araştırma kurumu olmak.

(Ege Üniversitesi)

10. Vizyonumuz;
• Eğitimde kaliteyi ön planda tutmak
• Bilgi çağının gereklerini yerine getirmek
• Uluslararası düzeyde tanınmak ve rekabet edebilmek
• Disiplinler ve kurumlar arası sinerjinin olumlu etkilerini ortaya çıkarmak ve
bunlardan yararlanabilmek
• Ekip çalışmaları ve katılımcılığı ön planda tutmak, paydaşlarımız ile etkili iletişim ve
işbirliği yapabilmek
• Ulusal ve evrensel etik ve moral değerlere sahip teori, uygulama ve teknoloji ile
bütünleşik, yaratıcı, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk taşıyan, ülke ve
dünya barışına ve refahına katkı sağlayan, geleceğin nitelikli bireylerini
yetiştirmektir.

(Haliç Üniversitesi)
11. Vizyonumuz;
• Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk
sıralarda tercih edilen;
• Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip;
• İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik
çalışmalar yapan, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlamada öncü;
• Internet üzerinden yürütülen önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir
şekilde yürüten ve servis sağlayan;
• Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya
koyan;
• Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli
gelişen; bir üniversite olmaktır.

(Sakarya Üniversitesi)
12. Sağlık

Bilimleri

Enstitüsünün

Vizyonu;

sağlık

bilimleri

alanında

eğitim

ve

araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan,
değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar
yetiştiren bir kurum olmaktır.

(Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
VİZYON TANIM FORMU
Yukarıdaki tanım ve örneklere dayanarak kurumunuz için uygun/gerekli gördüğünüz vizyon
ifadesini yazınız.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VİZYON İFADESİ:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SWOT ÇALIŞMASI
KURUMUN MEVCUT AMAÇ VE HEDEFLERİNE ULAŞMASINI
OLUMLU YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?
Kurum İçi Olumlu Faktörler:Kurumunuzun Güçlü Yönleri
KONULAR
Yönetim
Akademik Kadro
İdari Kadro
İnsan Kaynakları
Sistemleri
Akademik Yayın, Bilimsel
Araştırma Yeterliliği ve
Ar-Ge
Uluslar Arası ve Kurumlar
Arası İlişkiler
Eğitim-Öğretim Kalitesi
• Lisans
• Yüksek Lisans
• Doktora
Hizmet Kalitesi
Sosyal İmkanlar
Teknolojik Altyapı
Bilgi İşlem Altyapısı
Finansman
Kurumsal İmaj
İşbirlikleri:
• Mezunlar
• Sanayi
• Sosyal Çevre(Toplum)

Diğer

B- OLUMLU ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE GÜÇLÜ YÖNLER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SWOT ÇALIŞMASI
KURUMUN MEVCUT AMAÇ VE HEDEFLERİNE ULAŞMASINI
OLUMLU YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?
Kurum
Dışı
Olumlu
Yararlanabileceği Fırsatlar
KONULAR
Siyasal Gelişmeler/
Hükümet Politikaları
Ekonomik Gelişmeler
Demografik Yapı
Uluslar Arası Gelişmeler
Avrupa Birliği Standartları
Uygun Personel Bulma
Teknolojik Değişim
Diğer Üniversiteler

Diğer

Faktörler:

Kurumunuzun

Gelişimi

C- OLUMLU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İçin

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SWOT ÇALIŞMASI
KURUMUN MEVCUT AMAÇ VE HEDEFLERİNE ULAŞMASINI
OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?
Kurum İçi Olumsuz Faktörler:Kurumunuzun Geliştirilmeye Açık (Zayıf) Yönleri
KONULAR
Yönetim
Akademik Kadro
İdari Kadro
İnsan Kaynakları
Sistemleri
Akademik Yayın, Bilimsel
Araştırma Yeterliliği ve
Ar-Ge
Uluslar Arası ve Kurumlar
Arası İlişkiler
Eğitim-Öğretim Kalitesi
• Lisans
• Yüksek Lisans
• Doktora
Hizmet Kalitesi
Sosyal İmkanlar
Teknolojik Altyapı
Bilgi İşlem Altyapısı
Finansman
Kurumsal İmaj
İşbirlikleri:
• Mezunlar
• Sanayi
• Sosyal Çevre(Toplum)
Diğer

D- OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ZAYIF YÖNLER

•

•

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SWOT ÇALIŞMASI
KURUMUN MEVCUT AMAÇ VE HEDEFLERİNE ULAŞMASINI
OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?
Kurum Dışı Olumsuz Faktörler: Kurumunuzun Başarısızlığına Sebep
Olabilecek Tehditler
KONULAR
Siyasal Gelişmeler/
Hükümet Politikaları
Ekonomik Gelişmeler
Demografik Yapı
Uluslar Arası Gelişmeler
Avrupa Birliği Standartları
Uygun Personel Bulma
Teknolojik Değişim
Diğer Üniversiteler

Diğer

E- OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

