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1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE YÖNTEM 

1.1. Strateji Ve Stratejik Planlama 

Strateji, bir görevi gerçekleştirmek için seçilen yol ya da temel hareket tarzıdır. Eş deyişle, strateji, bir 

kurumun uzun dönemdeki yönelimi ve bakışıdır. Strateji kavramı, ilk ve yaygın biçimde askeri 

yönetim alanında kullanılmıştır. Önemi anlaşıldıkça, uluslararası politikada, işletme yönetiminde ve 

kamu yönetiminde de kullanılmaya başlanılmıştır.  Bu bağlamda kurumsal strateji, kurumun güçlü ve 

zayıf yanlarının belirlenmesini, kurum üzerinde etkili olabilecek çevresel güçlerin durumunun 

incelenmesini gerektirir.  

Strateji kavramının içini dolduran ilkeler şunlardır: İleriye yönelik politikalar üretme, iyi durumunu 

sürekliliğini sağlama, daha güçlü olma, güçleri birleştirme, amaç-araç uygunluğunu sağlama, 

değişimlere karşı esneklik (Yeniliğe, gelişmeye açıklık), eldeki güçleri etkin kullanma, kurumun 

çevreye uyumunu sağlama, geleceği yönetme. 

Stratejik planlama kavramı ise,  1960’larda özel sektör tarafından gündeme getirilmiş olup, 1980’li 

yıllardan başlayarak kar amacı gütmeyen kuruluşlarca da kullanılmaya başlanılmış, giderek kamu 

kesimi de kullanıcılar arasında yerini almıştır. Stratejik planlama, bir mikro planlama modelidir. Bu 

özelliğiyle stratejik planlama, kurumun gelecekte olmak istediği yerin belirlenmesinde kullanılır. 

Stratejik planlamayla, rekabetçi bir ortamda çevredeki değişmeleri denetim altında tutarak, kurumun 

çevresiyle uyumunun sağlanması amaçlanır.  

Stratejik plan, yaygın kullanılan bir  “karar verme” aracı olarak çeşitli biçimlerde tanımlanabilir. 

Örneğin, bir tanıma göre, stratejik planlama; örgütün, ne ve nerede olduğu, neyi neden yaptığı, nereye 

gitmek istediği, bunun için gerekli yol haritasının ne olacağı, hedefe ulaşma yönteminin bileşenleri ve 

derinliği, kurumsal başarı göstergelerinin ve bunların izlenip değerlendirmenin nasıl yapılacağı, 

konularında kendine özgü bir planlama türüdür. Bir başka tanıma göre de kuruma vizyon 

kazandırarak, gelişme hedeflerini belirleyen ve bunlara ulaşmada izlenecek stratejileri ortaya koyan 

plan türüdür.  

Devlet Planlama Teşkilatı da Türk kamu kesimi açısından stratejik planlamayı; “kamu idarelerinin 

orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans 

ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak 

değerlendirmektedir. 

Sözü geçen anlamda stratejik planlama,  yapılacak çalışmalara yön verir, önceliklerin saptanmasına 

yardımcı olur, kurumun sürekli gelişimini destekler. Dolayısıyla, stratejik planlama, kurumun 

“gelecek kimliği” edinmesinde, ‘dönemsel’ geçerliği olan bir tür “örgüt anayasası” gibi düşünülebilir. 

Sonuçta, stratejik planlama, kuruma ilişkin misyonu, vizyonu, ilke ve değer ölçütleri ile izlenecek 

stratejileri ortaya koymak suretiyle, kurumsal beklentilere açıklık-gerçeklik kazandırmaktadır. 

DPT tarafından hazırlanan, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’te de belirtildiği gibi, stratejik planlama, yönetsel yanı ağır basan baştan sona teknik 

boyutlu bir süreç özelliğindedir. Nitekim söz konusu planlamada belli ilkelere uyulması sürecin 
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etkililiği bakımından yönetsel bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ilkelerden birisi, doğrudan 

ya da dolaylı biçimde de olsa kurumsal hizmetten yararlananların planlama sürecine katılması, 

katkılarının alınmasıdır. Atılım Üniversitesi için bunlar; öğretim elemanları, üniversite idari personeli, 

öğrenciler, veliler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve öteki paydaşlardır. Bir başka ilke ise, 

stratejik planlama sürecinde yürütülen çalışmaların, ilgili geliştirme ekibinin eşgüdümü altında ve tüm 

kurumu kucaklayacak bir genişlikte ve katılımda yürütülmesidir ki, bu sağlanamadığında, öngörülen 

stratejilerin benimsenmesi ve uygulanması sorunu ortaya çıkacaktır.  Bir başka nokta ise, stratejik 

planlamada başarının hazırlık süreciyle yakından ilgili olmasıdır. Bu anlamda, yöntem ve süreç 

danışmanlığı ile stratejik planlama ekibinin eğitimi gibi konular her ne kadar danışmanlık hizmeti 

gerektirebilmekteyse de asıl olarak stratejik planlamanın uygulamacı kurum tarafından hazırlanması 

özel önem taşımaktadır. Böylece, kurumsal olarak hazırlanan stratejik planlamaya ilişkin uyum, 

işbirliği ve eşgüdüm içinde, hesap verme sorumluluğu gereklerinin dikkate alınması sağlanmış 

olunacaktır. Atılım Üniversitesi’ nde yürütülen stratejik planlama etkinliklerinde bu ilkelere özen 

gösterilmiş, olabildiğince geniş katılım temelli bir geliştirme anlayışı etkin kılınmaya çalışılmıştır. 

Stratejik planın kapsamı az çok farklılık gösterebilmekle birlikte, planın belli olmazsa olmazları 

vardır. Genel olarak alındığında stratejik plan; kurumsal kimliğin açık seçik ortaya konulmasından 

başlayarak, orta ve uzun dönemli amaçlar ve temel ilke ve politikalar ile hedef ve önceliklerin 

belirlenmesine, performans ölçütlerine, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemlere ve kaynak 

dağılımına yöneliktir. Bunlar içinde stratejik amaçlar ve hedefler ile performans ölçütleri ayrı bir değer 

taşımaktadır.  

Stratejik planların ne kadarlık bir zaman dilimini kapsayacağı tartışmalıdır. Bu süre koşullara göre 5-

15 yıllık kesitleri kapsayabilmektedir. Genelde orta ve uzun dönemli perspektifleri belirlemek üzere 

hazırlanan stratejik planlar, kurumsal gereksinimlere göre daha kısa süreli de olabilmektedir. Kamu 

kesiminde benimsenen anlayış, stratejik planlamanın beşer yıllık süreleri kapsamak üzere 

hazırlanması yönündedir. Kuşku yok ki, stratejik planlar bir kez yapılıp bırakılan etkinlikler değildir.  

Hızlı toplumsal ve ekonomik değişim gerekleri gözetildiğinde, hazırlanan planların en az iki yıl 

uygulandıktan sonra kalan süresi için güncelleştirilebilmesi önerilmektedir. Güncelleştirme daha çok, 

stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklere 

yöneliktir.  

Stratejik planlamanın kurumsal işleyişteki yararları çok çeşitlidir. Bir kez, stratejik planlama, 

kurumsal misyon ve vizyona açıklık kazandırırken, kurum vizyonunun içte-dışta geniş kitle tarafından 

paylaşılmasını da sağlamaktadır. Hizmet verilen hedef kitle özelliklerinin belirlenmesi de bu 

kapsamda düşünülebilir. En önemlilerinden birisi ise, örgüt yapısındaki güçlü ve zayıf yanların ortaya 

çıkarılmasına temel oluşturmasıdır. Dolayısıyla, stratejik planlama, örgütün iç kaynaklarını 

gösterirken, geleceğe ilişkin fırsat ve tehditleri de gözler önüne sermeye yöneliktir. Böylece de 

yapılacak çalışmaların benimsenmesini, katılımı ve iletişimi kolaylaştırır, uygulama başarısını artırır. 

Yine stratejik planlamanın bir başka olumlu özelliği de ‘stratejik düşünme ve stratejik eylem 

yeteneğini’ geliştirmesi; örgütsel duyarlılık düzeyini yükseltmesidir. Bu planlama tekniğinde dikkat, 

kurumun karşılaştığı yaşamsal konular ve güçlükler üzerine daha kolayca odaklanabildiğinden, 
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stratejik planlama karar vericilere, denetimleri altındaki alanlarda en üst düzeyde sağlıklı kararlar 

verebilme yeteneği kazandırmaktadır.  

A. Üniversite İçin Stratejik Planlama 

Yaşadığımız dönemde bir yandan rekabet koşulları, öte yandan da kurumsal etkililik ve verimliliği 

yükseltme gerekleri, sektör ayırımı gözetmeksizin tüm örgütleri  - o arada elbette üniversiter örgütleri 

de- değişimi yönetme konusunda daha dinamik kılmaya yöneltmektedir. Kendi geleceğini sağlam 

temeller üzerinde sürdürmek isteyen kuruluşlarda yapı ve işleyiş koşullarının değişim gerekleriyle 

uyumlaştırılması zorunluluğu, bunları bir biçimde, ister istemez, yeni arayışlara, daha yaratıcı çözüm 

avcısı olmaya itmektedir. 

Sürdürülebilir kurumsal başarının güvence altına alınabilmesi; öngörülen örgütsel siyasaların belirli 

(somut) iş program ve bütçelerine dayandırılarak planlı hizmet üretme ve uygulamayı etkili bir 

biçimde izleme çabalarına girişilmesini gerekmektedir. Bu noktada stratejik planlama, söz konusu 

eylemlerin belirli bir bütünlük içinde görülüp yürütülmesinin temel aracı konumundadır. 

Gerçekten de stratejik planlama; değişimin ve sonuçların planlanmasıdır. Başka bir deyişle,  kurumsal 

anlamdaki güçlü yönler ile öne çıkan fırsatlar arasındaki uyumlama süreci olarak da görülebilir. 

Stratejik planlama, günü kurtarmaya dönük, sıradan bir belge olmanın çok ötesinde; hesap verme 

sorumluluğuna temel oluşturan, kaliteli yönetimin aracıdır. 

Kurumsal çalışmalar yoluyla en uygun verimliliğin sağlanmasında belirleyici olan köklü 

değişkenlerden biri, tanımlanan amaçları gerçekleştirecek yapısal araçların geliştirilmesidir. Bu 

anlamda, varolan kurumsal yapının öngörülen vizyon ve misyona taşıyıcı biçimde incelenip sonuçlara 

göre yeniden tasarımının yapılmasına gerek bulunmaktadır. Bu yönüyle alınırsa, stratejik planlama 

kapsamlı bir süreç özelliğindedir.   
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1.2. Atılım Üniversitesi Stratejik Planlama Projesi 

Yukarıda açıklanmaya çalışılan bakışla, Atılım Üniversitesi için stratejik planlama çalışmasının 

amacı,  Üniversitenin genel ve akademik birimler düzeyinde stratejik amaç ve hedeflerini 

oluşturmasını sağlamaktır. Böylece, Atılım Üniversitesi’nün eğitim ve araştırma hizmet kalitesinin 

iyileştirilmesine yönelik performans ölçütlerini karşılamayı öngören amaç ve hedeflerin neler olması 

gerektiği bir proje konusu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu gerekçeden yola çıkarak geliştirilen Atılım Üniversitesi Stratejik Planlama Projesi (Atılım 

Üniversitesi Stratejik Plan)’nin temel amacı da; Üniversitenin ‘dünkü, bugünkü ve gelecekteki 

durumunu dikkate alarak; ona yön verecek sürdürülebilir kurumsal politikaları, politika önceliklerini, 

hedefleri ve hedefe ulaştıracak performans göstergelerini‘ katılımcı bir yaklaşım içinde ortaya koymak 

olarak tanımlanmıştır. Kısaca Atılım Üniversitesi Stratejik Plan olarak anılan projenin kapsamı ise, şu 

boyutlardan oluşturulmuştur: 

1. Üniversitenin örgütsel yapı ve işleyişinin incelenip değerlendirilmesini kapsayan durum analizi, 

2. Üniversite için kurumsal kimliğin tanımlanması (Kurumsal misyon, vizyon ve değerlerin ortaya 

konulması), 

3. Yönlendirici stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, 

4. Hedefleri gerçekleşme düzeyini ortaya koyacak performans göstergelerinin belirlenmesi, 

5. Stratejik Planın uygulanması ve sonuçların izlenip değerlendirilmesi. 

Şekil 1 Stratejik Planlama Süreci 

Durum Analizi

Misyon-İlkeler ve Vizyon

Stratejik Amaçlar-Hedefler

Performans Göstergeleri

İzleme ve Değerlendirme
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Gerçekte, anılan boyutlar, Stratejik Planlama Sürecinde verildiği biçimiyle stratejik planlama 

kapsamlı hemen her çalışmada olması gereken öğelerdir. Önemli olan, bu öğelerin ne kadar etkin 

biçimde yaşama geçirilebileceğidir.  Bu ise, daha çok, yapılacak görevsel örgütlenmeye vurgu yapar 

görünmektedir. 

A. Stratejik Planlama İlkeleri 

Atılım Üniversitesi Stratejik Plan’de strateji geliştirme etkinliklerinin başarısı için belirli ilkelerden 

yola çıkılmasının sürecin etkinleştirilip hızlandırılmasına katkı sağlayabileceği değerlendirilmiştir. Bu 

düzlemde, başlangıçta projeye yönelik belirli ilkeler öngörülmüştür. Bunlar aşağıda verilmektedir. 

1. Stratejik planlamanın başarısı için; açık, tutarlı ve bütüncül bir yaklaşım sergilenmelidir. 

2. Üst yönetimden başlayarak her düzeydeki karar verici, her düzeyde kurumsal değişme ve 

yenileşmenin gereğine ve sürekliliğine inanmalıdır. 

3. Üst yönetim, daha iyiye ulaşabilmek için, ‘proje sürecini önemseme-duyarlık gösterme 

konusunda’ kararlılık içinde olmalıdır. 

4. Proje ekibine güven duyulmalı, yaratıcılıklar desteklenmelidir. 

5. Proje sürecine “aktif katılım” için gerekli çaba gösterilmelidir. 

6. Geliştirilen ürün ve stratejiler için ‘uygulama kararlılığı’ sergilenmelidir. 

7. Stratejik planlama üniversitenin yapısal bütünlüğü içinde, Atılım Üniversitesi’nün ‘kendine özgü 

koşulları’ gözetilerek hazırlanmalıdır.  

8. Stratejik planlama üniversitenin hareket yeteneğini artırmaya yönelmelidir.  

9. Stratejik planlama uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalıdır. 

10. Stratejik planlama tepeden inme değil, her düzeyde katılımcı bir yaklaşımla ele alınıp 

hazırlanmalıdır.  

Özellikle projenin yönlendirilmesinde söz konusu ilkelerin bir kılavuz işlevi görmesine önem verilmiş 

ve bunların olabildiğince öne çıkarılmasına çaba gösterilmiştir. Nitekim projenin örgütlenmesinde de 

anılan ilkeler yönlendirici olmuştur. 

B. Proje Örgütlenmesi 

Üniversite tarafından hazırlanan stratejik planlamada, yapısal ve işlevsel boyutlar birbirinden 

ayrıştırılmaya çalışılmıştır. Makro bir yaklaşımla yapısal planlama; örgüt analizi, iş analizi, iş yükü 

analizi gibi teknik analizleri gerektirmektedir. İşlevsel planlama ise, görevsel durum analizi ile 

kurumsal kimlik ve gelecek analizini (vizyon, misyon, ilke ve politikalar ile stratejik amaç ve hedefleri 

belirleme), uygulama stratejilerini geliştirme, izleme ve değerlendirme araçlarını ortaya koyma 

süreçlerini kapsamaktadır. Belirli noktalarda bu iki planlama alanının kesiştiği pek çok durum söz 

konusudur.   
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Belirtilen adımları kapsayıcı biçimde kendine özgü bir yapısal proje olarak ele alınan Atılım 

Üniversitesi Stratejik Plan’nin başlangıcında, stratejik planlama için iki temel yöntem üzerinde 

durulmuştur. Bunlardan ilki, tüm çalışmanın kurum dışından sağlanacak uzman ekip tarafından 

yürütülmesidir. İlk bakışta en uygunu gibi görülen tümüyle dışarıdan hizmet alımı yaklaşımı, stratejik 

planlamanın kurumun kendi iç işi olması ve uygulayacak olanının da yine kendisi olma zorunluğu 

karşısında yeterli işlevsellikte görülmemiştir.  İkincisi ve uygun bulunanı ise, üniversite içinde ilgili 

çalışmaları yürütmek üzere çalışma ekipleri kurulması, daha üst düzeyde de tüm çalışmayı 

yönlendirecek bir komitenin oluşturulmasıdır. Bu gruba, Atılım Üniversitesi dışından katılımı 

sağlanacak bir alan uzmanıyla yöntem, süreç ve değerlendirmede bakış zenginliği kazandırılabileceği 

ve stratejik planlamanın gerektirdiği işlevsel geçerliğin yükseltilebileceği öngörülmüştür. 

Kuşku yok ki her iki yöntemin de kendine özgü üstünlük ve sınırlılıkları vardır. Bunlar ağırlıklı olarak, 

sorunları “yansızlık” içinde ve çok boyutlu olarak algılama, tanımlama ve çözüm önerisi geliştirme 

bağlamında kendisini göstermektedir. Ayrıca, çalışmanın durum analizinden başlayarak, her 

düzeydeki analiz ve strateji üretimine ve raporlanmasına kadar olan pek çok aşamasında profesyonel 

deneyim ve bu amaçla geliştirilmiş uygulama araçları gerekmektedir. Sonuçta, SP’yi kullanacak olan 

üniversitenin kendisi ise, bunu ortaya çıkaracak olan da kendisi olmalıdır. Nitekim konuyla ilgili 

mevzuat da SP’nin kurumların kendileri tarafından hazırlanmasını ancak bu amaçla kurum dışından 

süreç danışmanlığı hizmeti alabileceklerini öngörmektedir. Bu bağlamda, yapılan teknik 

değerlendirme sonunda ikinci modelin Atılım Üniversitesi için daha işlevsel olacağı 

değerlendirilmiştir. 

Atılım Üniversitesi’de stratejik planlama için yapılması öngörülen çalışma, niteliği gereği başlangıç 

anıyla birlikte bir proje olarak alınmıştır. Belli süreye dayalı proje türü çalışmalarda, projenin başarısı, 

onun örgütlenme ve işleyiş düzeniyle yakından ilgilidir. Atılım Üniversitesi Stratejik Planlama Projesi 

(Atılım Üniversitesi Stratejik Plan)’nin örgütlenmesi, üzerinde düşünülüp tartışılan ve modellenme 

biçimi önemle ele alınan konulardan birisi olmuştur. Projede rol dağılımı ve üye özellikleri ile çalışma 

düzeni konusunda akademik danışman desteği her adımda öne çıkarılmıştır.  

Prof. Dr. Feyzi Uluğ tarafından geliştirilen modelde etkinlik temelli bir örgütlenme anlayışı işe 

koşulmaya çalışılmıştır. Model Atılım Üniversitesi’nün stratejik planlama sürecinde tüm akademik 

birimlerin ve öğretim elemanları ile seçilmiş öteki paydaş kitlelerinin doğrudan sürece katılımına 

olanak sağlamıştır. Böylece, sürece katkı sağlayacak olanların ‘aşağıdan yukarıya’ alabildiğine bu 

olanağı işe koşabilecekleri bir mekanizma yaratılmaya çalışılmıştır.  Bu çerçevede, Çizim 2’den de 

anlaşılabileceği gibi, tüm çalışmayı yönlendirecek bir Stratejik Planlama Komitesi ile ona bağlı 

Stratejik Çalışma Grubu oluşturulması öngörülmüştür.  

Stratejik Planlama Komitesi (SPK), tüm çalışmayı yönetip yönlendirme ve bu konudaki gerekli 

politika tayini ile öze ilişkin yönetsel kararları alma görevini üstlenmiştir. Komite; Mütevelli Heyet 

Başkanı, Mütevelli Heyet Temsilci Üyesi, Rektör ve Rektör Yardımcıları ile Proje Koordinatörü ve 

Akademik Danışmandan oluşturulmuştur. 

Stratejik Çalışma Grubu, SPK kararları doğrultusunda stratejik planlan hazırlık çalışmalarını ortaya 

koyma işlevini üstlenmiştir. Bu düzlemde ve anılan grup şemsiyesi altında; Proje Koordinatörü ve 
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Akademik Danışman dışında, proje boyunca görev yapacak Strateji Geliştirme Eylem Grubu ile daha 

kısa erimli Akademik Birim Stratejik Planlama Çalışma Gruplarının kurulması sağlanmıştır. Ayrıca, 

stratejik planlamaya dönük görüş ve düşüncelerinden yararlanılmak üzere İşlik Uygulama Grupları 

oluşturulmuştur. Durum analizinden başlayarak çalışma sürecinin çeşitli aşamalarında yaratıcı 

katkıların açığa çıkarılmasına yönelik İşlik Uygulama Grupları farklı amaçlarla ve çok sayıda 

kurulmuştur. Böylece, bir yandan çalışmanın uygulama geçerliğinin yükseltilmesi, öte yandan da 

özellikle üniversite içinde demokratik katılım mekanizmasına işlerlik kazandırılmasına temel 

oluşturulması amaçlanmıştır. Sayısal olarak 5-9 arasında, dar amaçlı, kısa süreli ve değişken üyeli 

küçük ekipler halinde oluşturulan işlik grupları özelliğine göre öğretim üye ve yardımcıları ile idari 

yönetici ve görevlilerden ya da öğrencilerden kurulmuştur. 

Stratejik planlama açısından kendine özgü belli bir akademik program uygulayan her bölüm bir 

akademik birim olarak benimsenmiş ve bu birimlerin kendilerine yönelik stratejik planlama 

etkinliklerini yürütmeleri için her birimde bir Akademik Birim Stratejik Planlama Çalışma Grubu 

oluşturulmuştur. Bu süreçte, bölüm ayrımı olmayan fakülte ve enstitüler ile Hazırlık Okulu da kendi 

başına birer akademik birim olarak değerlendirilmiştir.  

Atılım Üniversitesi Stratejik Plan’nin ağırlıklı işyükü, proje süresince görev yapmak üzere kurulan 

Strateji Geliştirme Eylem Grubu’na verilmiştir. Bu grup, Stratejik Planlama Çalışma Grubunu 

oluşturan alt gruplar içinde yoğunluğu en yüksek olanıdır. Strateji Geliştirme Eylem Grubu, projenin 

uygulama düzeyindeki ilgili çalışmalarını planlayıp yürütmek üzere kurulmuştur. Başlangıçta bu 

ekibin tam zamanlı görev yapması öngörülmüşse de uygulamada ekip üyelerinin ders yükü ve başka 

gerekçelerle tam zamanlı istihdamı sağlanamamış, bu da projede zorunlu sarkmaların doğmasına 

neden olmuştur.  

Çekirdek bir ekip olarak düşünülen Strateji Geliştirme Eylem Grubunun oluşturulması, üye saptaması 

ve takım ruhu geliştirilmesi belli bir zaman almıştır. Dinamik ve nitelikli insangücünden oluşması 

beklentisi karşısında, özellikle başlangıç aşamalarında ekipte çok sayıda üye değişimleri yaşanmıştır. 

Kimi üyeler birkaç toplantıdan sonra çalışmadan kopmuşlar ya da yerlerine astları konumundaki başka 

üyeleri yönlendirmişlerdir. Sonuçta, ekip büyüklüğü 7 üye olarak tasarlanmasına karşın kopmalar 

nedeniyle bu büyüklüğe ulaşılamamış, çalışma sürekli üye sayısı 5 ile sınırlı kalmıştır.  

Stratejik planlama projesinin öngörülen modeli çerçevesinde, çalışmaya ilişkin yöntem, güvenirlik ve 

geçerlik sorunlarını en aza indirgemek üzere Atılım Üniversitesi dışından bir alan uzmanın 

danışmanlığına başvurulması öngörülmüştür. Akademik danışman; genel planlama, programlama, 

veri aracı hazırlama, geliştirme, uygulama, gözlem, görüşme, inceleme, tartışma, analiz ve 

değerlendirme konuları ile raporlama konularına yönelik daha çok teknik nitelikli “yönlendirme ve 

gözetim” odaklı danışmanlık görevlerini üstlenmiştir.  

Stratejik Çalışma Grubu etkinliklerinin belli bir uyum ve düzenlilik içinde yürütülmesi Proje 

Koordinatörünün sorumluluğuna verilmiştir. Bunun için bir rektör yardımcısı Proje Koordinatörü 

olarak görevlendirilmiştir. Koordinatör; projeye ilişkin yönetsel işlemlerin gerçekleştirilmesi, destek 

hizmetlerine yönelik kolaylaştırıcı işlemlerin yürütülmesi, proje etkinliklerinin izlenmesi, genel 
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kapsamlı eşgüdümleme işlemleri ve ilgili yönetsel kararlar konusunda yetki ve sorumluluk 

üstlenmiştir.  

Kurulan geçici ve sürekli gruplara yapacakları işler tanımlanmış olarak verilmiş, oturumlar halinde 

yapılan her toplantıda somut sonuçlara ulaşılması ilke edinilmiştir. Bu çerçevede ‘sürekli alt grup 

özelliğindeki’ Strateji Geliştirme Eylem Grubunun onlarca oturum yapması gerekmiştir. Bilindiği 

gibi, bu tür çalışmalarında takım ruhu yapılan işin kalitesi üzerinde başlı başına bir belirleyicidir. 

Bunun için üyelerin belli donanım ve özelliklere sahip olması beklenir.  

Bu bağlamda, Atılım Üniversitesi Stratejik Plan’da sürekli olarak görev alacak üyelerin belirli 

özelliklere sahip olması –hiç değilse ilke düzeyinde- öngörülmüştür. Bunlar; paylaşıma ve işbirliği 

yatkınlık, gelişmiş işe bağlılık (sorumluluk) duygusu taşıma, çalışmalar için yeterli zamanı 

ayırabilecek durumda olma, yaratıcılık ve geniş perspektifte düşünebilme becerisi olma, karşı 

görüşleri duyarlı ve saygılı olma, pozitif enerjili olma gibi özelliklerdir. Elbette ekip çalışması için 

gereken ana bileşenleri tanımlayan bu özelliklerin tüm üyelerde toplanabilmesi kolay değildir. Ancak, 

çalışmalarda ekip ruhunun yaratılması sürecinde bu özellikler alabildiğince gözetilmeye çalışılmıştır. 

Atılım Üniversitesi’de gerçekleştirilecek çok kaynaklı veri analizine dayalı belirtilen bağlamdaki 

araştırma için bir yıl dolayında süreye gereksinim duyulmuştur. Sürenin ‘görece’ uzun gibi 

görünmesinin nedeni, yapılacak çalışmaların hacim ve büyüklüğünden öte, bunların belirli bir aşama 

sırası üzerine oturması, daha çok da Atılım Üniversitesi koşullarında işin doğası ve akışkanlığıyla 

ilgili olmasıdır. Bu noktada, süre üzerindeki olası sınırlamaların işin kalitesi üzerinde baskı 

yaratabileceği dikkate alınmıştır. 
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Şekil 2 Atılım Üniversitesi Stratejik Plan Örgütlenme Modeli 

 

C. Stratejik Alan-Amaç ve Hedefler 

Mikro bir yaklaşımla, stratejik planlamanın en kritik öğesini stratejik hedefler oluşturmaktadır. 

Bunlar, planlamanın yapıtaşı olarak görülebilir. Ancak, stratejik hedeflere yol gösteren yönlendirici 

öğeler stratejik amaçlar olmakta, bunlar da kendi bütünselliği içinde belli bir stratejik alana yönelik 

olmaktadır.  

Bu durumda stratejik alan, kuruma ilişkin belli bir konu alanında ve tanımlanmış sınırlar içindeki 

stratejik değişkenleri tanımlamaktadır. Bir başka deyişle, aynı kapsama yönelik alt alanlar 
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birleştiklerinde stratejik alanlar ortaya çıkmaktadır. Stratejik alanların içeriği ve sayısı incelenen 

kuruma göre değişkendir. Ayrıca, kimi konular vardır ki, taşıdığı önem nedeniyle bir alt konu alanı 

gibi görünse de doğrudan strateji alanı olarak değerlendirilebilir. Örneğin fiziksel sorunları görece 

çözümlenmiş bir örgütte kurumsal destek hizmetleri kendi başına bir stratejik alan olarak alınırken, 

bu sorunları ağırlıkla yaşayan örgütlerde destek görevler kendi içinde bölünerek özel önemde stratejik 

alanlar yaratılabilir.  

Belirtilen kavramsal bakış içinde Atılım Üniversitesi’de gözlenen genel durumsal yapı ve sorunlar 

düzleminde gerek inceleme gerekse özel stratejiler üretmeye yönelik alanlar analiz edilmiş, sonunda 

bunların sayısı 9 olarak sınırlandırılmıştır. Böylece, Atılım Üniversitesi için öngörülen stratejik 

alanlar; kurumsal kapasiteyi güçlendirme, eğitim programları, araştırma ve geliştirme, teknolojik 

kapasiteyi güçlendirme, insan kaynakları, kurumsal iklim ve kültürel ortam, kurumsal imaj ve halkla 

ilişkiler, sosyal ve fiziksel donatılar ile mali yapı olarak alınmıştır. 

Stratejik alanların belirlenmesi kadar onun alt bileşenlerinin ortaya konulması da özel önem 

taşımaktadır. Bir yandan alanlar arası rol binişmelerini ortadan kaldırıcı, öte yandan da alanlar arası 

olası  konu boşluklarını ortadan kaldırmak üzere her bir alanın kapsamının tanımlanması gerekmiştir.    

Strateji alanları bir kez tanımlandıktan sonra yapılması gereken, bu alanların içini dolduracak stratejik 

amaçların ortaya konulmasıdır. Böylece, alan kavramı bir anlamda, amaçlar arasında bütünlük ve 

tamamlayıcılık olanağını da yaratmış olmaktadır.  

En genel anlamıyla stratejik amaç, “ulaşılması hedeflenen sonuçların genel düzeydeki anlatımı” olarak 

tanımlanabilir. Eş deyişle, stratejik amaçlar, kurumun belli bir stratejik alana ilişkin olarak ulaşmayı 

öngördüğü sonuçların kavramsal anlatımıdır. Disipliner bir çalışmada gelişigüzel tanımlamalar 

yapılamaz. Amaçların tanımlanması da belirli ilke ve kurallara dayalı olmak durumundadır. Başka bir 

anlatımla, amaçlar belirli özelliklere sahip olmalıdır. Atılım Üniversitesi için bu özellikler ilgili 

literatürden de yararlanılarak şöylece belirlenmiştir:  Amaçlar, (1) Ulaşılmak istenen genel sonucu 

göstermelidir. (2) Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. (3) Durum analizi sonuçlarıyla uyumlu 

olmalıdır. (4) İddialı, ancak ulaşılabilir olmalıdır. (5) Kurumsal misyon, vizyon ve temel değerlerle 

uyumlu olmalıdır. (6) Ortaya çıkması beklenen niyeti betimlemelidir. (7) Hedefleri yönlendirme 

gücünde olmalıdır. (8) Belli bir süreğenlik gösterebilir karakterde olmalıdır. (9) Her amaç belirli bir 

mastar eki ile anlamlandırılmalıdır. (10) Gerçekleştirilebilmesi için alt parçalara (hedeflere) 

bölünebilir olmalıdır. 

Kuşkusuz ki, burada sıralanan ilkelere başkaları da eklenebilir. Ancak, amaç belirlemede uyulacak 

değişken sayısı arttıkça, amaç belirlemenin de o ölçüde zorlaşıp karmaşıklaştığını belirtmek gerekir. 

Stratejik hedefler, bir anlamda amaçların daha somutlanmış ya da bir başka deyişle ete kemiğe 

büründürülmüş bileşenleridir. Gerçekten de, hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilmesine yönelik 

daha özel nitelikli tanımlanabilir alt amaçlardır. Stratejik amaçlar ne kadar soyutsa, hedefler de o kadar 

somut olmak durumundadır. Bu bakımdan, hedeflerin; zaman, kalite, maliyet, nicelik ve verimlilik 

değişkenleri açısından –hiç değilse bunlardan en az birisi yönüyle- açıklanabilir olması 

beklenmektedir.  
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Buradan giderek, bir stratejik hedef;  

(1) Bağlı olduğu stratejik amaca hizmet eder nitelikte olmalıdır.  

(2) Sonuçları bakımından ölçülebilir olmalıdır.  

(3) Yeterince açık ve anlaşılırlık taşımalıdır.  

(4) Gerçekleştirilebilir özellik göstermelidir.  

(5) Belli bir süreyi dikkate almalıdır.  

Böylece stratejik alan, amaç ve hedefler birlikte değerlendirildiğinde, bunların kendi içlerinde ve 

aralarında belirli bir tutarlılık, bütünlük, anlamlılık sergilemesi öne çıkarılmış olunmaktadır. 

Belirtilen ilke ve kurallar gözetilerek Atılım Üniversitesi Stratejik Plan kapsamında yürütülen 

çalışmada üniversitenin bütününü kucaklayıcı genel amaç ve hedeflerin belirlenmesi özel önem 

verilen konuların başında yer almıştır. Stratejik planlama çalışmalarında en somut ve uygulanabilir 

ürünlerden birisi öngörülen vizyona gerçeklik kazandıracak stratejik amaç ve hedeflerdir.  Bunların 

gerçekliği yaşamsal önemdedir. 

Atılım Üniversitesi Stratejik Plan’da stratejik amaç ve hedeflerin oluşturulmasında tam anlamıyla 

katılımcı bir işleyiş süreci işe koşulmuştur. Bu amaçla, ağırlıklı olarak Üniversitenin öğretim üyeleri 

ve daha sınırlı biçimde da öğretim yardımcılarından destek alınmıştır. 

Başlangıç çalışmaları heterojen karakterde olması yeğlenen İşlik Uygulama Grupları üzerinden 

yürütülmüştür. Bunun için, işlik uygulama çalışmasına (fikir üretme toplantısı) katılacak üyeler 

belirlenerek biraraya getirilmiş; Atılım Üniversitesi’nin genel durumsal özelliklerini bütüncül biçimde 

görmelerini sağlayarak ilgili amaç ve hedeflerde daha rasyonel biçimde odaklanabilmek üzere, 

Üniversiteye yönelik -daha önce kendilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen- SWOT analizi özet 

sonuçları -datashow destekli olarak- bilgilerine sunulmuştur.   

Aynı biçimde, Atılım Üniversitesi’nin yenilenen misyonu, vizyonu ve bu vizyona götürmesi beklenen 

kurumsal değerleri de katılımcı gruplarla paylaşılmıştır. Yoksa bunlar yapılmadan belli strateji 

alanlarında düşünce üretilmesini beklemenin olanağı yoktur. Sonrasında ise, ilgili grup üyeleri 

stratejik amaç ve hedef geliştirme ve bunları yazıya dökme konusunda kısa süreli bir eğitimden 

geçirilmişlerdir. Örnek uygulamalarla desteklenen bu toplu eğitime ilişkin çıktılar yazılı olarak da 

üyelere verilmiştir. 

Atılım Üniversitesi’ne ilişkin hem genel olarak hem de üzerinde çalışılması istenilen ‘strateji alanı’ 

hakkındaki durumu konusunda bilgilenmeleri sağlanan, o arada da yeni dönemdeki kurumsal misyon, 

vizyon ve temel değerler çerçevesinin paylaşımı sağlanan üyelerden işlik çalışması sırasında tek bir 

şey istenmiştir: O da belirlenen strateji alanındaki amaçlar ve bunları gerçekleştirecek hedeflerin neler 

olabileceğini tartışıp ortaya koymalarıdır. 

Yürütülen işlik çalışmaları sonunda ortaya çıkan rapor taslakları, Strateji Geliştirme Eylem Grubu 

tarafından; kapsamlılık, basitlik, anlaşılırlık, uyumluluk, bütünlük, tutarlılık, ulaşılabilirlik ve öteki 

değişkenler açısından yeniden gözden geçirilerek redaksiyona tutulmuştur. Sonrasında, düzeltili 

taslaklar, farklı katılımcıların dâhil olduğu odak grup toplantılarında yine benzer ölçütler üzerinden 

gidilerek geliştirilip Akademik Danışmanca son biçimine getirilmiştir. 
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Tablo 1 Atılım Üniversitesi Strateji Alanları; 2006-2009 

Strateji Alanı1 Strateji Alanın Kapsamı 

Kurumsallaşma 

politikaları ve uygulama 

Geçerli kural-norm ve standartlar, insan ilişkileri, iletişim örüntüleri, bilgi akışı, 

hiyerarşik yapı, işleyişte akışkanlık, akademik kurullar, kurumsal bellek, görev-

yetki ve sorumluluklar, yetki devri. 

İdari yapı ve işleyiş Genel idari işleyişle ilgili politikalar, idari örgütlenme, işleyiş ilkeleri, katılım 

istek ve düzeyi, yönetici atama politikası, yönetsel saydamlık, iletişim 

düzenleri, YÖK ve kamu otoriteleriyle ilişkiler, yönetimde hesap verebilirlik, 

yazışmalar- arşiv hizmetleri. 

Kurumsal iklim ve 

kültür ortamı 

Akademik iklim ve kültür ortamı, kurumsal değerler, kurumsal aidiyet ve 

bağlılık, isteklendirme ve yönlendirme yöntemleri, sosyal ilişkiler, kültürel 

etkinlikler, öğrenci klüpleri, öğrencilerde aidiyet. 

Eğitim programları 

(lisans-yüksek lisans) 

Program kontenjanları, program yapısı, öğretim sorunları, öğrenci niteliği, 

öğrenci danışmanlığı, öğrenci başarısı, çıktı (mezun) niteliği ve hizmet kalitesi, 

istihdam piyasası.   

Araştırma ve geliştirme 

(AR-GE) 

Araştırma alt yapısı, araştırma projeleri, ortak araştırmalar, araştırma fonları, 

bilgi ve bilgiye ulaşım  (kütüphane), lisansüstü araştırmalar, araştırma 

destekleri, araştırma yatırım alanları, yeni araştırma alanları. 

Teknolojik kapasiteyi 

güçlendirme 

Teknolojik donanım, laboratuar ve derslik durumu, makine ve teçhizat, 

teknolojik kapasite ve kullanım düzeyi. 

İnsan kaynakları politika 

ve uygulama 

Akademik insangücü ve istihdam politikası, öğretim elemanı sayı ve niteliği, 

ders yükleri, yayın üretimi, insangücü kullanımında verimlilik; idari personel 

dağılımı ve yeterlikleri, idari personel istihdam politikası, insan kaynaklarıyla 

ilgili genel sorunlar. 

Kurumsal imaj-tanıtım 

ve halkla ilişkiler 

Kurumsal imaj algısı, mezunlarla ilişkiler, paydaşları tanıma etkinlikleri, sosyal 

ortam ve etkinlik yaratma kapasitesi, kurumsal çekim odağı olma (cazibe 

yaratma), öğrenci barınma olanakları, bursluluk.  

Sosyal ve fiziksel 

donatılar 

Fiziksel kapasite ve kapasite kullanımı, yerleşke düzeni, peyzaj, güvenlik, 

ulaşım, iç trafik düzeni, sağlık hizmetleri, sosyal alanlar, yapı ve tesisler, 

yerleşke genel sorunları. 

Mali yapı ve kurumsal 

politikalar 

Mali yönetim, bütçeleme, hizmet alım alanları, gözlenen maliyetler, maliyet 

azaltıcı önlemler, gelir politikası (öğrenci ücretleri, vb), giderler, yatırım 

politikaları. 

 

                                                           

1 Kurumsallaşma Politikaları ve Uygulama alanı ile İdari yapı ve işleyiş alanları çalışmanın ilerleyen aşamalarında  “Kurumsal kapasiteyi güçlendirme”  

adı altında birleştirilmiştir.  
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Bu noktada, işlik uygulama çalışmaları sırasında stratejik amaç ve hedef belirleme güçlüğü çekilen 

alanlar üzerine yeniden odaklanılarak bunların gözden geçirilip zenginleştirilmesi sağlanmıştır.  

Bu süreçte, birbiriyle çelişen, kapsama uymayan, belirsizlik sergileyen, dönem içinde 

gerçekleştirilmesi olası görülmeyen ya da öngörülen vizyonla uyum göstermeyen amaç ve hedef 

anlatımları rapor metninden çıkarılmış yahut yeniden düzenlemeye tutulmuştur.  Stratejik hedeflerin 

gerçekleşme derecesini belirlemeye yönelik performans göstergeleri de aynı süreçte belirlenmiştir.  

Böylece Atılım Üniversitesi İçin Stratejik Amaç ve Hedeflerin Dağılımında verildiği gibi, yürütülen 

çalışmalar sonunda Atılım Üniversitesi geneline yönelik 35 amaç çerçevesinde bu amaçları 

gerçekleştirici olabilecek 237 stratejik hedef belirlenmiş bulunmaktadır. 

Tablo 2 Atılım Üniversitesi İçin Stratejik Amaç ve Hedeflerin Dağılımı 

Sıra Strateji Alanı Stratejik Amaç Sayısı Stratejik Hedef Sayısı 

1 Kurumsal kapasiteyi güçlendirme  5 33 

2 Kurumsal iklim ve kültürel ortam 4 27 

3 Eğitim programları  5 32 

4 Araştırma ve geliştirme 3 31 

5 Teknolojik kapasiteyi güçlendirme 5 30 

6 İnsan kaynakları uygulaması ve politika 2 14 

7 Kurumsal imaj ve halkla ilişkiler 3 21 

8 Sosyal ve fiziksel donatılar 4 25 

9 Mali yapıya yönelik kurumsal politikalar 4 24 

              Toplam 35 237 

 

Öte yandan, dokuz strateji alanı içinde Atılım Üniversitesi bütününe ilişkin stratejik amaç ve hedefler 

belirlenirken, daha mikro düzeyde bunlarla uyumlu olmak üzere de –her akademik birim için-  anılan 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Akademik Birim Strateji Planlama Gruplarınca yürütülen bu çalışmalar 

da genel olarak işlik çalışması tekniğine göre yürütülmüştür.  

Doğaldır ki, akademik birim düzeyinde stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde daha özelleşmiş 

stratejik alanlar tanımlamasına gerek duyulmuştur. Bu konudaki ayrıntılar konu bütünlüğü açısından 

ileriki sayfalarda açıklanmaktadır. 
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D. Performans Göstergeleri 

Verimlilikte artış ya da aynı bütçeyle daha çok hizmet üretme anlayışı etkin yönetim yaklaşımlarını 

öne çıkarırken bu konudaki araçlardan birisi performans ölçümüdür. Misyon, vizyon ve amaca dayalı 

hedeflere ulaşmada ulaşılan başarının saptanması performans ölçümleriyle olasıdır. Performans 

ölçümü, hizmet niteliğini geliştirirken, yönetici ve çalışanların amaç ve hedeflere ulaşmada neyin daha 

önemli olduğuna odaklanmalarına da katkı sağlamaktadır.  

Stratejik planlama çalışmalarında dört tür performans ölçütünden söz edilebilir. Bunlar; işgücü, 

materyal, hedef kitle gibi girdileri kapsayan ‘girdi ölçütleri’; bir program ya da etkinliğin düzeyini 

belirlemeye yönelik ‘çıktı ölçütleri’; beklentilerin karşılanma düzeyini ortaya koyan ‘kalite ölçütleri’; 

girdi ile sonuçları karşılaştıran ve sonuçların yararını ya da etkisini ölçen ‘verimlilik ölçütleri’dir. 

Anlaşılabileceği gibi, ilk bakışta performans ölçümü çok çekici görünse de başvurulan değişkenler ve 

uygulama sorunları bakımından kendi içinde ciddi çelişki ve çıkmazları da barındırmaktadır.  

Bilinmektedir ki, kalite uygulamalarının özünde performansın ölçümü ve çalışanların verimliliklerinin 

artırılabilmesi yönünde bunların güdülenmesi düşüncesi vardır. Bunun için, performans ölçütlerinin 

nesnel bir biçimde ortaya konulması gerekmektedir.  

Öte yandan, kurumsal performansın nasıl belirleneceği de ayrı bir sorun kaynağıdır. O noktada, 

performans ölçümünün nasıl yapılacağı üzerinde ayrıntılı biçimde durulması gerekmektedir. Sonuçta, 

performans ölçümü çok çaba ve maliyet gerektiren bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Stratejik planlama çalışmalarında performans ölçütlerinin (göstergelerinin) belirlenmesi kadar, 

uygulamaların izlenip bu ölçütler çerçevesinde değerlendirilmesi de yaşamsal önemdedir. Atılım 

Üniversitesi’nin değişim gereklerine ayak uydurabilmesi ve toplumsal işlevini yerine getirebilmesi, 

üniversitede görev alan tüm yönetici ve çalışanların bir bütün olarak stratejik amaç ve hedeflere 

istenilen düzeyde katkıda bulunabilmesine bağlıdır.  

Performans göstergelerinin belirlenmesinde farklı yollar vardır. Ancak, bunlar ne olursa olsun, 

kurumsal performansın ölçülmesi özellikle sonuçlar bakımından hiç de kolay bir iş değildir. Çünkü 

sonuçlar performans dışı etmenlere de bağlıdır. Bununla birlikte, performans ölçümünde bilinen en 

pratik yollardan birisi, daha çok, sayıyla açıklanabilecek olan sonuçlara bakmaktır. Sonuçlar ya da 

çıktılar niceliksel olarak ortaya konulabildiği ölçüde performans ölçümü kolaylaşmaktadır. Ancak, bu 

çıktıların ölçülebilmesi için bile belli bir bürokrasi gerekmektedir. Eş deyişle, stratejik hedeflerin ilgili 

performans göstergeleri ışığında değerlendirilebilmesi, Atılım Üniversitesi içinde birtakım yeni izlek 

ve izleme sistemlerinin kurulmasını gerektirecektir. Yoksa işlerin kayda bağlanmadığı bir düzende 

kurumsallaşmadan söz etme olanağı da bulunmamaktadır.  

Stratejik hedeflere yönelik performans göstergelerinin ilkece ölçülebilir standartlar olması temel 

olmakla birlikte, sürece yönelik daha niteliksel değerlendirmeler için göstergeleri ölçülebilir kılma her 

koşulda sağlanabilecek bir durum da değildir.   

Performans ölçütü belirlemek teknik bir iştir. Bunun için belirli değişkenlerin gözetilmesi gerekir. 

Bunlar şöylece özetlenebilir: (1) Gösterge yükselen hedefleri içermelidir. (2) Amaç ve hedefleri 
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karşılayabilecek gerçekçi bekleyişleri yansıtmalıdır. (3) Deneyim ve beklentilere göre ayarlanmalıdır. 

(4) Nicel anlatıma izin vermelidir. (5) Olabildiğince; anlamlılık-kapsamlılık-geçerlik-basitlik-

güvenilirlik- ulaşılabilirlik ölçütlerine uygun olmalıdır. (6) Verimliliğe yol açmalıdır.  

Kuşku yok ki, belli bir stratejik hedefle ilgili birden çok performans göstergesi geliştirilebilir. Bu, o 

hedefe yönelik performans konusundaki değerlendirme kalitesini de artırıcı olarak düşünülebilir. 

Ancak, burada benimsenen ilke, beklenen performansın yönüyle ilgilidir. Dolayısıyla Atılım 

Üniversitesi kapsamında öngörülen stratejik hedeflerle ilgili belirlenen performans göstergeleri o 

hedefle ilgili gerçek performanstan çok, stratejik olarak önemli görülen performansı belirlemeye 

odaklandırılmıştır.  

Atılım Üniversitesi Stratejik Planlama kapsamında ortaya konulan performans göstergelerinin 

hazırlanıp geliştirilmesi stratejik amaç ve hedeflerde izlenen süreçle eşdeğer özelliktedir.  

E. Stratejik Planlama Sürecinde Saydamlık 

Stratejik planlama bütünlük gerektirir. Belli bir kurumsal yapı söz konusu olduğunda bu bütünlüğün 

yönetenler kadar, hizmet üretim sürecini yürütenler ve çıktılardan etkilenenleri de kapsaması 

kaçınılmazdır. Buradan yola çıkarak, stratejik planlamanın baştan sona katılımcı bir anlayışla ve 

saydamlık içinde yürütülmesi, bunların işe koşulmasından beklenen verimlilik bakımından 

belirleyicidir. 

Bu bakımdan, gerek Üniversiteye ilişkin varolan durumu ortaya koymayı temel alan durum analizi 

çalışmalarında, gerek kurumsal kimliği yeniden tanımlamayı öngören etkinliklerde, gerekse de yeni 

döneme ilişkin stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde paydaşa saygı etiğine önem verilmiştir. 

Bunun için de ilkesel olarak, stratejik planlama etiği gereği,  bireylere saygı duymak ve onların 

Üniversitenin paydaşları olarak seslerine kulak vermek üzere, Üniversite sistemi içindeki paydaşların 

stratejik planlama sürecine katılımına özel önem verilmiştir. Anılan stratejilerin geliştirilmesinde 

çalışanların yapıcı katkıları en üst düzeyde değerlendirmeye tutulmuş ve dikkate alınmaya 

çalışılmıştır. Her şey bir yana, kimi durumda bu tip katkıların doğrudan öneminin sınırlı olduğu bile 

düşünülse, sürecine katma, beklentileri ortaya koyma ve karşılıklı iletişimi güçlendirme bakımından 

stratejik planlama sürecinin iç dinamizmi geliştirici olduğunu söylemek gerekmektedir.  

Stratejik planlama bütüncül özelliği yanında, yöneticilerin davranışlarını daha dikkatli ve hesaplı 

yapmaları gereğini de ortaya koymaktadır. Böylece, keyfi uygulamalar yerine, belirli öncelikler içinde 

plana yönelik hedeflere yönelme beklentisi öne çıkmaktadır.  

F. Akademik Birimler Düzeyinde Stratejik Planlama 

Atılım Üniversitesi Stratejik Planı’nda bir yandan üniversitenin bütününe yönelik stratejik amaç ve 

hedefler belirlenirken, öte yandan da daha mikro düzeyde bu amaç ve hedefleri destekleyen ve bir 

anlamda da onlara gerçeklik kazandıracak alt planlamalar yapılması anlayışı benimsenmiştir. Böylece, 

Üniversite bünyesindeki her akademik birimin Atılım Üniversitesi Stratejik Planı için öngörülen genel 

çalışma ilkelerine bağlı kalmak üzere kendi stratejik planlamalarını yapmaları ilkece öngörülmüştür.  
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Bunun için, öncelikle akademik birimin durumsal yapısına yönelik veri sağlayıcı “Akademik Birim 

Genel Bilgi ve Değerlendirme Formu” geliştirilerek doldurulması sağlanmıştır. Ardından, her bölüm 

düzeyinde, bölüm başkanları ile anılan çalışmaların eşgüdümünde görev alacak akademisyenden 

oluşan bir ilgililer grubuna çalışmanın süreci, niteliğe ve çıktıları konusunda kısa süreli bir seminer 

verilmesi sağlanmıştır. Seminerde, durum analizinden başlayarak stratejik amaçlar, hedefler ve 

performans göstergeleri konusunda örnekli bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır. 

Bu çerçevede, akademik birim düzeyinde yürütülecek çalışmalar konusunda genel bir eğitim verilmiş, 

uygulama formları oluşturulmuştur. Eğitimin hemen ardından her akademik birimde kurulan 

Akademik Birim Stratejik Çalışma Grubu üzerinden, katılımcı bir yaklaşımla stratejik planlama 

çalışmalarının yapılması istenmiştir. O arada, uygulamalar arasında birlik sağlamak amacıyla, 

gerektiğinde danışmanlık ve bilgilendirme yapması için her grup, Strateji Geliştirme Eylem Grubunda 

yer alan üyelerden birisiyle ilgilendirilmiştir. Yürütülen çalışmada, akademik birimlerin anılan 

çalışmayı yapmaları beklenmiş, gereksinim duyan birimlere danışmanlık hizmeti sunulmuştur.  

Her akademik birimden yürüteceği çalışmayı aşağıdaki çizelgede verilen 5 stratejik alan üzerine 

odaklayarak gerçekleştirmesi istenmiştir. Bu stratejik alanların kapsamı da yine çalışma öncesi 

tanımlanarak, ilgililere yazılı doküman biçiminde iletilmiştir. Ayrıca, hazırlık süreciyle ilgili görsel 

sunu metinlerin de isteyen bölümlere verilmesi sağlanmıştır.  

Tablo 3 Atılım Üniversitesi Akademik Birimleri Strateji Alanları 

Strateji Alanı Strateji Alanı Kapsamı 

Eğitim programı ve 

öğretim 

Program yapısı, öğretim kalitesi, öğretim içeriği, öğretim sorunları, 

öğrenci niteliği, öğrenci danışmanlığı, öğrenci başarısı, çıktı (mezun) 

niteliği ve hizmet kalitesi, istihdam piyasası ile program uyumu ve 

ilişkiler, eğitim ortamının geliştirilmesi.   

Araştırma ve 

araştırma ortamı 

Araştırma ve araştırma kültürünün geliştirilmesi, birim düzeyindeki 

destek politikaları, yıllık araştırma üretim standartları, araştırma alan ve 

proje potansiyelinin belirlenmesi,  araştırma kurumlarıyla ilişkiler, 

kurumlar arası araştırma olanakları,  ortak araştırmalar, araştırma 

fonları, araştırma destekleri. 

Akademik iklim ve 

kültür ortamı 

Birimde insan ilişkileri,  birim değerleri, aidiyet ve bağlılık, 

isteklendirme ve yönlendirme yöntemleri, sosyal ilişkiler, kültürel 

etkinlikler, öğrencilerde aidiyet. 

Birim imajı ve tanıtım Birim imaj algısı, mezunlarla ilişkiler, paydaşları tanıma etkinlikleri, 

sosyal ortam ve etkinlik yaratma kapasitesi, kurumsal çekim odağı olma 

(cazibe yaratma), vb. 

Birim yapı ve işleyişi Birim işleyiş ilkeleri, genel kural ve standartlar, kurullar, karar süreçleri, 

görev dağılımları, yazışma ve arşiv işleri 
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Kendilerine verilen yaklaşık üç haftalık zaman diliminde, akademik birimlerden gelen stratejik 

planlama metin taslakları bu kez, Strateji Geliştirme Eylem Grubu tarafından toplu analiz ve 

değerlendirmeye tutulmuştur.  

Değerlendirmeler sonunda, kimi akademik birimlerce yürütülen çalışmalarda yer yer yetersizlikler 

gözlenmiştir. Bunlar arasında; misyon ve vizyon karışıklığı, genel anlatım bulanıklığı, amaç ve 

hedeflerin birim yönetimince yönlendirilir ya da denetlenebilir olmaması (hedefin birimi değil, 

üniversite bütününü ya da başka akademik birimi içermesi), hedef ve performansa yönelik 

ölçülebilirlik sorunları, hedef yinelemeleri, hedefler arası tutarsızlıklar, amaçlarda yüzeysellik, 

hedefte anlatım/açıklık sorunu, performans göstergelerinde ölçüm güçlükleri de yer almaktadır.  

Kimi akademik birimlerin de özellikle amaç ve hedef belirlerken kendi yetki ve sorumluluk alanları 

dışında kalan konulara yöneldikleri gözlenmiştir. Gözlenen olumsuzluklar, ilgili metinler üzerinde 

yapılan kısmi düzeltilerle giderilmeye çalışılmıştır. Bu sırada Üniversiteye ilişkin bütüncül amaç ve 

hedeflerle uyumluluk sağlanmasına da özen gösterilmiştir.  

Sonuçta, genel düzeltisi yapılan metinler yeniden son görüşleri için akademik birimlere sunulmuş, 

katılımcılık ilkesi gereği, “birimlerce yapılacak değerlendirme ardından oradan gelecek metinlerin ana 

rapora girecek son metin olacağı” açıklanmıştır.  

Nitekim akademik birimlerden gelen bu metinler çok küçük istisnalar dışında genel olarak ayrıca bir 

edit işlemine tutulmadan rapor kapsamına alınmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla, akademik birim/bölüm 

stratejik planlama raporları, bu birimlerin kendi görüşlerini yansıtır özelliktedir. 
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2. DURUMSAL DEĞERLENDİRME 

2.1. Genel Durum 

Stratejik planlama sürecindeki temel aşamalardan birisi, varolan durumun olduğu gibi ortaya 

konulması, bir başka deyişle, gözlenen durumun fotoğraflanmasıdır. Kurumsal güç ve kapasite ile 

yaşanan sorunlar açık seçik ortaya konulamadığında, geleceği etkin biçimde yönetip yönlendirmek 

olanağı ortadan kalkar. Dolayısıyla, kurumsal değişim için bir plan hazırlamadan önce, kurumun yeri, 

değişim için sahip olduğu fırsatlar ve önündeki engellerin saptanması gerekmektedir.  

Gerçekte, içinde bulunulan durumun ortaya konulması yalnızca stratejik planlamaya özgü bir olgu da 

değildir. Kurumsal siyasaların geliştirilmesi ve gözlenen sorunlara çözümler üretebilmenin yolu da 

yaşanılan durumun sağlıklı biçimde gözlenmesini gerektirmektedir.  

Stratejik planlamada durumsal değerlendirme kurum içi ve kurum dışı olarak ayırımlanmaktadır. 

Kurum içi değerlendirme, varolan durumun sistematik analiziyle ilgilidir.  Bu değerlendirme, kabaca, 

kurumun güçlü ve güçsüz yanlarının, fırsat ve tehditlere karşı yanıt verebilme yeterliğinin 

belirlenmesini içermektedir.  Kurum dışına yönelik değerlendirme ise, kurumun çevresinde olan 

gelişmeler ışığında kendisini gösteren fırsatların ve tehdit öğelerinin açıklığa kavuşturulmasını 

amaçlamaktadır.  

Kurum içi değerlendirmeye konu olan değişkenler, bunlara verilen göreli önem de dikkate alındığında 

çeşitlidir. Atılım Üniversitesi açısından yaklaşıldığında; üniversitenin yapısı, personel yapı ve 

nitelikleri, genel işleyiş süreçleri, fiziksel kaynak ve olanakları ile kurumsal teknolojisi, yönetim 

sisteminin yapı ve niteliği, yürütülen projeler ile mali yapı ve iletişim sistemleri, hizmet maliyeti ve 

kalite ile kurumsal imajı, sahip olduğu değerler gibi farklı değişkenler, anılan değerlendirmeye konu 

olacak niteliktedir. Dış çevre ise, kurumu kuşatan toplumsal yapı ile toplumsal sistemlerdeki değişim 

ve gelişmelerdir. Eş deyişle, dış çevre, üniversiteye etkide bulunabilecek olan dış güçleri 

kapsamaktadır. Atılım Üniversitesi için bunlar arasında, kalkınma programları, hükümetçe izlenen 

eğitim politikası ile ekonomik ve toplumsal politikalar, Yükseköğretim Kurulu, ortaöğretim 

kurumları, diğer vakıf üniversiteleri ile kamu yükseköğretim kurumları, yurtdışı yükseköğretim 

kurumları, yerel yönetim birimleri, toplumsal yapı ve beklentiler, küreselleşme sürecinin etkileri, AB 

uyum sürecine yönelik düzenlemeler ve benzerleri sayılabilir.  

Öte yandan, durumsal değerlendirmede işe koşulabilecek araçlar, işin özelliğine göre 

farklılaşmaktadır. Sırasında doküman inceleme, mülakat, odak grup toplantısı, H analizi, SWOT 

analizi, senaryo analizi, beyin fırtınası tekniği, anket tekniği gibi birçok yöntem ve teknik durumsal 

yapıyı anlayıp değerlendirmede kullanılmaktadır. Atılım Üniversitesine yönelik durumsal yapı ve 

değerlendirme sürecinde de bu yöntem ve tekniklerden kapsamlı biçimde yararlanılmaya çalışılmıştır. 

Bunlar arasında üniversite ve onun tabi olduğu üst sistemlerle ilgili hukuksal düzenlemeler, genel 

sayısal veriler de vardır. Atılım Üniversitesi durum analizine yönelik veri toplamada kullanılan 

araçlardan bir başkası ise, akademik birim düzeyinde, akademik birim ilgililerinden birimleriyle ilgili 

değerlendirmeye temel olarak kullanılmak üzere geliştirilen soru kâğıtlarıdır. Bu yolla her akademik 
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birimle ilgili genel tabloyu ortaya çıkarıcı verilerin sağlanması amaçlanmıştır. Aynı biçimde, 

çalışanlara yönelik kurumsal algı ve değerlendirmelerini saptamak için de yine soru kâğıdı 

yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada odak grup ve küçük grup toplantıları daha çok belli durumsal 

değişkenlere yönelik değerlendirme çerçevesi oluşturmak amacıyla işe koşulmuştur. H Analizi ve 

SWOT analizleri ise durumsal değerlendirmelere temel veri oluşturmada yaygın olarak kullanılan 

araçlar olmuşlardır. Bu süreçte, işin özelliğine göre diğer durumsal değerlendirme araçlarından da 

yararlanılmıştır. 
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2.2. Akademik Ve İdari Birimler 

Atılım Üniversitesi, akademik anlamda 4 fakülte, iki enstitü ile iki araştırma ve bir eğitim merkezinden 

kuruludur. Fakülteler; Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Mühendislik 

Fakültesidir. Bunlardan Fen-Edebiyat Fakültesi; Matematik, Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı ile Psikoloji olmak üzere 4 bölüme sahiptir. İşletme Fakültesi ise; İşletme, İktisat, Halkla 

İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Turizm İşletmeciliği ve Türkçe İşletme olmak üzere 6 bölümden 

oluşmaktadır. Mühendislik Fakültesi de İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Üretim (İmalat) 

Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği olmak üzere 8 bölüme sahiptir. 

Bölümlerden kimileri henüz kuruluş aşamasında olduğundan, kadrolu akademik insangücü açısından 

takviye edilmesi gereksinimi vardır.  

Atılım Üniversitesi’nin Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere lisansüstü 

eğitim ve araştırma hizmeti üreten iki adet enstitüsü vardır. Üniversitenin ayrıca akademik anlamda; 

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, İşletme-Muhasebe Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ile Sürekli Eğitim Merkezi adlarıyla 3 merkezi bulunmaktadır. İngilizce öğretim yapılan 

üniversitede lisans öğretimi hazırlık eğitiminden sonra 4 yıldır. Ayrıca, dil hazırlık eğitimi vermek 

üzere, Hazırlık Okulu Müdürlüğü de kurulmuş bulunmaktadır. Üniversitede servis dersi olarak 

adlandırılabilecek dersler, kurulan koordinatörlükler üzerinden yürütülmektedir. Bu grupta; Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi Koordinatörlüğü, Türk Dili Koordinatörlüğü, İngilizce Servis Dersleri 

Koordinatörlüğü ve Spor Koordinatörlüğü bulunmaktadır. 

Atılım Üniversitesi, laboratuvar sayı ve olanakları bakımından gelişmiş sayılabilecek bir durumdadır. 

Üniversitede 37 laboratuvar işler durumdadır. Üniversitenin toplam kapalı alanı ise 32 681 m2’dir. 

Öğrenci başına düşen kapalı alan miktarı 11 m2 kadardır. 

Üniversitenin lojistik hizmetlerini yürütmekle görevli idari yapısı Genel Sekreter ile bağlı 

müdürlüklerdir. Bunlar; Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Bilişim Servisleri ve 

Teknolojileri Müdürlüğü, Personel ve Haberleşme Müdürlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon 

Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Sağlık 

Müdürlüğü’dür. Anılan müdürlükler örgüt şemasında yer alsa da bunların bölümü kurumsal varlığa 

sahip değildir, müdürlük kapsamlı işler görevlendirme yoluyla gördürülmektedir.  

Öte yandan, Genel Sekreter üniversite idari sisteminin tepe yöneticisi konumunda bulunmakla birlikte, 

uygulamada bir bölüm idari birimlerin hiyerarşik bağlantısında kopukluklar gözlenmektedir. Bu 

anlamda, kimi idari birimler doğrudan Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na bağlıdır.  Yine, burada 

belirtilen çoğu müdürlükte; idari kadro yeterliği, yönetsel yapı ve işleyiş yönünden ciddi sorunlar göze 

çarpmaktadır. Benzer durum, akademik yapılaşma ve işleyiş düzeni anlamında akademik birimler için 

de genel olarak geçerlidir.  
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2.3. Akademik Personel 

Atılım üniversitesi 1996 yılında 2547 sayılı yasada yapılan bir düzenlemeyle kurulmuştur. Oldukça 

hızlı sayılabilecek bir gelişim sergileyen Üniversite, Haziran 2006 tarihine göre tam zamanlı 247 

akademik ve 154 idari personele ulaşmıştır. Çizelge 1’den tam zamanlı akademik personelin 

dağılımına bakıldığında ise, Üniversitede 30’u profesör toplam 88 öğretim üyesi ile 159 öğretim 

yardımcısı bulunmaktadır.2 

Tablo 4 Atılım Üniversitesi Akademik Personel Dağılımı (tam zamanlı) 

Ünvan  Sayı Ünvan Sayı 

Profesör  30   Öğretim Görevlisi 43 

Doçent  4 Uzman   6 

Yardımcı Doçent 54 
Okutman 1(HO) + Okutman 2 68+13 

Araştırma Görevlisi 29 

Toplam Öğretim Üyesi  88 Toplam Öğr. Yardımcısı 159 

Toplam Öğretim Elemanı  247 
 

Tam zamanlı olan akademik kadro, öğrenci sayısıyla oranlandığında, belirtilen tarih itibariyle 

‘öğretim üyesi’ başına düşen öğrenci sayısı 34,14’tür (lisans programlarında 29,21). Bu oran öğretim 

yardımcıları da dikkate alındığında, ‘öğretim elemanı’ başına 12,16’ya düşmektedir. Aynı 

karşılaştırma Türk Yükseköğretim Sistemi açısından aynı karşılaştırma yapıldığında, lisans düzeyinde 

öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 29’dur.3 Aynı oran açısından AB ülkeler ortalaması 20’nin 

altındadır. Diğer üniversitelere ilişkin elde sağlıklı veri olmamakla birlikte, Haziran 2006 itibariyle 

Üniversitede akademik ve idari personel oranı da 0,62’dir. Bunun anlamı, yaklaşık 2 öğretim 

elemanına 1 idari personel düşmesidir. Öte yandan, bir idari görevli başına düşen öğrenci sayısı da 

19,5’tir.  

Türkiye’de vakıf üniversitelerinde tam zamanlı istihdamı sağlanan profesör ve araştırma görevlisi 

sayıları aşağıda verilmektedir. Vakıf Üniversitelerinde Profesör ve Araştırma Görevlisi Dağılımı 

(2004) verilerine göre,  Atılım Üniversitesi özellikle deneyimli profesör kadrosunun yanı sıra, genç 

ve dinamik bir eğitmen grubunu da bünyesinde barındırmaktadır. Üniversitedeki öğretim elemanları 

yönünden bir dağılım dengesizliği ise, –hemen tüm vakıf üniversitelerinde sıkça gözlendiği gibi-  

doçent sayısının çok sınırlı olmasıyla ilgilidir. Bunun da nedeni, öğretim elemanı kaynağının Devlet 

üniversiteleri olmasıdır. Devlet üniversitesinden emekli olan profesörlerin vakıf üniversitelerine daha 

kolayca yönelmelerine karşın, üniversite doçentleri, Devlet üniversitesinden ayrılma konusunda daha 

isteksiz davranmaktadırlar.  

 

                                                           

2 Bu başlık altındaki çoğu veri, üniversite web sitesinden alınmıştır (27.6.2006). 
3 YÖK, Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi (Taslak Rapor), Yükseköğretim Kurulu, Ankara, Temmuz 2006. 
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Tablo 5 Vakıf Üniversitelerinde Profesör Ve Araştırma Görevlisi Dağılımı; YÖK, 2004 

Üniversite Adı Prof. Arş. Gör. Üniversite Adı Prof. Arş. Gör. 

Bilkent Ü.  76 8 Sabancı Ü. 28 2 

Yeditepe Ü. 61 108 Işık Üniversitesi 27 2 

Çankaya Ü. 38 49 Bahçeşehir Ü. 25 51 

Koç Üniversitesi 30 3 Doğuş Ü. 20 26 

Maltepe Ü. 30 49 Ufuk Üniversitesi 19 2 

Atılım Üniversitesi 28 24 İzmir Ekonomi Ü. 13 14 

 

Üniversitede idari çalışanlarla ilgili sayısal döküm Atılım Üniversitesi İdari Personel Dağılımında 

verilmektedir. Anılan çizelgeden de anlaşılabileceği gibi, destek hizmetlerini yürüten 154 kişi içinde 

54 personel ile temizlik görevlileri başı çekmekte, onu sekreter ve güvenlik birimi elemanları 

izlemektedir.  

Tablo 6 Atılım Üniversitesi İdari Personel Dağılımı 

Ünvanı / Birimi Sayı Ünvanı / Birimi Sayı 

Genel Sekereter 1 Doktor+ hemşire 1+1 

Müdür 6 Sekreter  26  

Uluslararası İlişkiler Ofisi + Kariyer 

Planlama Ofisi 

2 +1 Teknisyen + onarım görevlisi 10+2 

Mimar-mühendis 2 Santral memuru 1 

ENİLO 3 Güvenlik görevlisi 15 

Halkal İlişkiler Müdürlüğü 5 Araç sürücüsü 7 

Muhasebe görevlisi 8 Temizlik görevlisi 54 

Ayniyat görevlisi + Mutemet 2+2 Diğer 5 
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2.4. Öğrenci Durumu 

Üniversite Adı Öğrenci Sayısı 

Yeditepe Üniversitesi 10257 

Bilkent Üniversitesi 9277 

Bilgi Üniversitesi 6952 

Başkent Üniversitesi 5604 

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2336 

Koç Üniversitesi  2319 

Atılım Üniversitesi 1676 

Çağ Üniversitesi 771 

Tablo 7 Seçilmiş Vakıf Üniversiteleri Lisans Programlarında Kayıtlı 
Öğrenci Sayıları; YÖK, 2004 

 

Çeşitli vakıf üniversitelerindeki lisans 

programlarına kayıtlı öğrenci durumuna 

ilişkin Seçilmiş Vakıf Üniversiteleri Lisans 

Programlarında Kayıtlı Öğrenci Sayıları 

2004 yılı verileri karşılaştırıldığında 

Üniversitenin sıralamada gerilerde yer aldığı 

anlaşılmaktadır. Üniversitede öğrenim 

gören öğrenci sayısı fiili öğretimin başladığı 

1997 yılında 100 iken, düzenli bir büyüme 

sonunda bu sayı 2005-2006 ders yılı 

sonunda 3004’e ulaşmıştır. Hazırlık 

Okuluyla birlikte lisans programlarında 

2571 öğrenci kayıtlıdır. 

 

Fakülte / Enstitü Öğrenci Sayısı 

Fen-Edebiyat Fakültesi 328 

Hukuk Fakültesi 134 

İşletme Fakültesi 824 

Mühendislik Fakültesi 1285 

Fen Bilimleri Enstitüsü 83 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 350 

Tablo 8 Atılım Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Birim Bazında 
Dağılımı 

Atılım Üniversitesi Öğrencilerinin 

Akademik Birim Bazında Dağılımından 

anlaşılabileceği gibi öğrenci yoğunluğunda 

Mühendislik Fakültesi başı çekmektedir. 

Nitekim Fen-Edebiyat Fakültesinde 328, 

Hukuk Fakültesinde 134,  İşletme 

Fakültesinde 824 Mühendislik Fakültesinde 

de 1285 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Toplamda 3004 öğrenci mevcuttur. 

 

Üniversite Adı 

Öğrenci Sayısı 

Y. 

Lisans 

Doktora 

Bilkent Üni. 659 352 

Beykent Üni. 537 - 

Başkent Üni. 475 48 

Atılım Üni. 433* - 

Çankaya Üni. 217 - 

Bahçeşehir Üni. 121 - 

Doğuş Üni. 183 - 

Çağ Üni.  47 - 

Tablo 9 Vakıf Üniversitelerine Kayıtlı Lisansüstü 
Öğrenci Sayıları; YÖK, 2004 * Atılım Üni, Haziran 
2006 verisi 

Üniversitenin lisansüstü programlarda öğrenim gören 

öğrenci sayısı 433’tür. Bunlardan 350’si Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nde, 83’ü de Fen Bilimleri Enstitüsündedir. 

Üniversitenin öğrenci kaynağı incelendiğinde yabancı 

uyruklu öğrenci sayısının yok denecek kadar sınırlı 

kaldığı gözlenmektedir. Üniversitede kuruluşundan 

bugüne öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı 29’dur. Şu 

anda lisans programlarında kayıtlı yalnızca 1 yabancı 

uyruklu (Sudan) öğrenci bulunmaktadır. Üniversitenin 

lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenci durumu 

açısından öteki kimi vakıf üniversiteleri arasındaki yeri 

ise daha yukarılardadır. Vakıf Üniversitelerine Kayıtlı 

Lisansüstü Öğrenci Sayılarında görülebileceği gibi, 

doktora programı oluşturma çalışmaları sürdürülen 

Üniversitede önemli sayıda öğrenciye lisansüstü eğitim 

olanağı sağlanmaktadır. 
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Atılım Üniversitesi uluslararası indekslerde taranan süreli yayınlara yönelik bilimsel bilgi üretiminde 

dikkate değer bir durumdadır. Yükseköğretim Kurulu'nun verilerine göre, Türkiye’deki 77 

üniversitenin (53'i devlet, 24'ü vakıf) 2003 yılı yayın performansları açısından Atılım Üniversitesi 

toplamda 28. sırada, vakıf üniversiteleri arasında da 7 inci sırada yer almıştır.  2004 yılı sıralamasında 

ise tüm üniversiteler genelinde 11 inci, vakıf üniversitesi arasında da 4 üncü sıradadır. 

Tablo 10 Vakıf Üniversitelerinin Uluslararası İndekslere Giren Yayınlar Açısından Bilimsel Performansları; 2000-2006 

Perform. 

Sırası 
Üniversite Adı 

Yayın 

Sayısı 

Perform. 

Sırası 
Üniversite Adı 

Yayın 

Sayısı 

1 Başkent Üni. 1553 8 Işık Üni. 133 

2 Bilkent Üni. 1350 9 Çankaya Üni. 127 

3 Koç Üni. 583 13 Bilgi Üni. 58 

4 Sabancı Üni. 406 15 
TOBB Ekonomi ve 

Teknoloji Üni. 
44 

5 Fatih Üni. 397 16 Bahçeşehir Üni. 29 

6 Yeditepe Üni. 258 19 Ufuk Üni. 10 

7 Atılım Üni. 190 23 İzmir Ekonomi Üni. - 

 

Vakıf Üniversitelerinin Uluslararası İndekslere Giren Yayınlar Açısından Bilimsel Performanslarında 

verildiği gibi, 2000-2005 dönemi uluslararası bilimsel yayın üretim performans sıralamasında da 

Atılım Üniversitesi 24 üniversite içinde 7 inci sırada yer almaktadır. 
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2.5. Kurumsal Cazibe Ve Çekicilik 

Örgütsel kültür ve iklim özellikleri açısından alındığında, Üniversitenin yeni kayıt öğrencilerce tercih 

nedenleri konusunda Halkla İlişkiler Müdürlüğünün topladığı veriler anlamlı olabilecek sonuçlar 

ortaya koymaktadır. Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin Atılım Üniversitesi’ni Tercih Sıralarında verildiği 

gibi, öğrencilerin ortalama yüzde 80’ini Üniversiteyi ilk 10 tercih arasında göstermektedir.  

Son üç yıllık veriler karşılaştırıldığında, öğrencilerin Üniversiteyi tercihleri artan ölçülerde üst sıralara 

doğru ilerlemektedir. İlk 5 tercih arasında yeğleyenler ise, 2005-2006 öğretim yılında yüzde 47 gibi 

oldukça önemli bir değere ulaşmaktadır ki, bu durum, öğrencilerin üniversiteye gelirken Atılım 

Üniversitesi yönünden belirli bir tercih kararlılığı içinde bulunduklarını gösterir. 

Tablo 11 Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin Atılım Üniversitesi’ni Tercih Sıraları (%) 

Tercih Sırası 2003-04 2004-05 2005-06 

1-5 41 42 47 

6-10 41 38 32 

11-15 15 11 14 

16-24 12 9 8 

 

Bununla birlikte, “öğrenci tercih derecesine göre” kurumsal cazibe yaratma yeterliği yönüyle 

incelendiğinde, Atılım Üniversitesi için bu iyimser tablonun daha çok güçlendirilmesi gereği ortaya 

çıkmaktadır. Nitekim Çizelge 9’dan da anlaşılabileceği gibi,  Ankara’da konuşlanmış vakıf 

üniversiteleri öğrenci tercihleri yönünden karşılaştırıldığında, gösterilen gelişime karşın Üniversitenin 

yeri çok gerilerdedir. Bu sıralamada, Atılım Üniversitesi ilk tercih açısından Ankara’daki altı vakıf 

üniversitesi arasında 5. sıradadır. İlk üç tercihiyle programa kaydolanlar yönüyle yapılan 

karşılaştırmada da yüzde 23 dolayındaki toplam öğrenci oranıyla Atılım Üniversitesi son sıradadır. 

Tablo 12 Ankara’daki Vakıf Üniversitelerine Öğrenci Tercihleri; ; 2005-2006, Hürriyet İK, 23.8.2006. 
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1 Bilkent Ü. 2442 698 28.6 1-3 Bilkent Ü. 1459 59,8 

1 Başkent Ü. 1704 218 12.8 1-3 TOBB E.T.Ü. 209 47,5 

1 TOBB E.T.Ü. 440 56 12,7 1-3 Başkent Ü. 601 35,2 

1 Çankaya Ü. 735 59 8,0 1-3 Çankaya Ü. 221 30,1 

1 Atılım Ü. 767 37 4.8 1-3 Ufuk Ü. 31 26,3 

1 Ufuk Ü. 118 4 3,3 1-3 Atılım Ü. 173 22,6 
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Açıklanan verilerden de anlaşılabileceği gibi, Üniversitenin önemli sorunlarından birisi tanıtımla 

ilgilidir. Nitekim Halkla İlişkiler Birimi verilerine göre, Üniversiteye yeni kayıt öğrencilerin yüzde 

43’ler düzeyinde üniversite adını ilk kez “ÖSYM Kılavuzunda” gördüklerini söylemeleri de bunun 

bir başka açık göstergesidir. Yine yüzde 42’lik bir kesim ise üniversite adını ilk kez “üniversite tanıtım 

organizasyonları” nedeniyle duyduğunu belirtmektedir. Bu da -sayının güvenilir olduğu varsayılarak- 

tanıtımın tercihteki önemini göstermektedir. Öte yandan, öğrencilerin yaklaşık yüzde 20’lik diliminin 

daha sınava girmeden Üniversitede öğrenim için kararlı olduğunu belirtmesi ise, Üniversitenin belli 

bir öğrenci kitlesi için özel tercih konumuna sahip olduğunu açıklamaktadır. Ancak asıl ağırlığı 

oluşturan yüzde 76’lık kesim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih döneminde Üniversiteye tercih 

kararı vermektedir.  

Tablo 13 Öğrencilerin Tercih Döneminde Atılım Üniversitesi’ne İlişkin Gözlem Kaynakları 

Bilgi Kaynağı 2003-04 2004-05 2005-06 

İnternetten inceleme 40 39 57 

Kampus ziyareti 32 32 30 

Telefon ilgisi 21 14 14 

Rehberlik Servisi 13 18 19 

 

Öğrencilerin Tercih Döneminde Atılım Üniversitesi’ne İlişkin Gözlem Kaynaklarından görülebileceği 

gibi, Üniversitede öğrenime başlayan öğrencilerden derlenen veriler, öğrencilerin yüzde 57 gibi büyük 

bir kesiminin Atılım Üniversitesi’yle ilgili araştırma bilgileri için internete başvurduğunu 

göstermektedir. Bu da Üniversitenin internet ortamında halkla ilişkilerine ne denli önem verilmesi 

gerektiğini göstermesi bakımından çarpıcıdır.  

Tablo 14 Öğrencilerin Atılım Üniversitesi’ni Tercih Nedenleri (%) 

Tercih Nedeni 2003-04 2004-05 2005-06 

Arzulanan bölüm olma 54 59 57 

İngilizce eğitim verme 41 43 39 

Ankara’da olması 38 42 44 

Eğitim kalitesine güvenme 20 16 16 

Öğretim kadrosunu beğenme 12 10 11 

Kampus ortamı sağlama 7 8 9 

Burs olanağı  14 14 14 

Çevreden olumlu duyumlar 10 10 9 
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Eldeki verilerden, tercih için karar verme sürecinde yerleşkeye gelenlerin yüzde 30’lar düzeyinde 

olduğunu ortaya koymaktadır. Yüzde 15’e yakın bir kesim ise tercih konusunda telefonla 

üniversiteden bilgi almaktadır. Her iki değişken de öğrencilere üniversiteyi tanıtma bakımından 

yaşamsal önemde değerlendirilmektedir. Bu veri, gerek kampüs tanıtımı gerekse telefon yoluyla 

halkla ilişkiler görevi görenlerin özel donanımlı olması gerektiğini açıklamaktadır.  

Öğrencilerin Atılım Üniversitesi’ni Tercih Nedenlerinde ortaya konulan verilere göre, öğrencilerin 

Üniversiteye gelme nedenleri arasında birkaç ana etken vardır. Birinci geliş nedeni (% 57),  bunların 

arzuladıkları bir bölüme girme olanağı elde etmeleridir. Yüzde 40’lık önem derecesiyle bir başka 

neden ise, eğitim dilinin İngilizce olmasıdır. Atılım’ın tercih nedenleri arasında Ankara’da 

konumlanmış olmasının yüzde 44 gibi yüksek bir oran sergilemesi ise, ilk bakışta öğrenci kitlesinin 

önemli bölümünün Ankaralı olabileceğini düşündürmektedir. Yine de Ankara’nın gerçek bir 

üniversite kenti olması, huzurlu bir nitelik taşıması da Ankara dışından gelenlerin tercihleri üzerinde 

rol oynamış olsa gerektir.  

2.6. Güçlü Yönler ve Fırsatlar 

Atılım Üniversitesi durum analizi verileri üniversite mütevelli heyeti ile üst yönetim kadrosu, öğretim 

üyeleri, öğretim görevlisi, okutman ve araştırma görevlileri ile idari personel üzerinden sağlanan 

veriler ve öğrenciler üzerinden yapılan çalışmalarda ulaşılan sonuçların değerlendirilmesine 

dayanmaktadır. 

A. Yapı ve İşleyişteki Güçlü Yönler 

Üniversitenin yapı ve işleyişinde sahip olduğu üstün yanlara bakıldığında, üstünlüklerin, akademik 

kadro ve verilen eğitimin niteliği ile öğretim programları üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. 

Katılımcı gruplar tarafından dile getirilen öncelik sırası içinde Üniversiteye ilişkin üstünlükler aşağıda 

verilmektedir. 

(1) Akademik kadronun –genel olarak- nitelikli, güçlü, genç ve dinamik oluşu. Akademik kadroya 

yönelik bu değerlendirme genel olarak paylaşılan bir görüştür. Özellikle, öğretim kadrosunun 

mezuniyet yeri, geldiği üniversite ve yaş durumu bu değerlendirmede etkin olsa gerektir.  

(2) Verilen eğitimin kaliteli olması. Öğretim sürecine alınan öğrenci yeterlikleriyle birlikte, öğretim 

kadrosu üzerinden sunulan eğitim değerlendirme konusu yapıldığında, Devlet Üniversiteleri ve 

çeşitli vakıf üniversiteleri bağlamında Üniversitede sunulan eğitimin görece nitelikli olduğu 

yönünde yaygın bir iç kamuoyu vardır.  

(3) Ders programlarının uluslararası gelişmeler de gözetilerek sürekli güncellenmesi. Öğretim 

programlarının çağdaş gelişmeler ışığında yenilenmekte olması, değerlendirmeye katılan 

akademik kadro açısından olumlu özellikler arasında bulunmaktadır. 

(4) Öğretim kadrosu ve öğrenciler arasında olumlu ilişkiler. Üniversitede davranış kazanımı 

sürecindeki öğrencilerle yapıcı ilişkiler eğitim niteliğini olumlu etkileyen etmenlerdendir. Bu 



 

 

Atılım Üniversitesi 2006-2009 Dönemi Stratejik Planı                                                                               31 

 

anlamda, öğretim elemanları ile öğrenciler arasında sağlıklı sayılabilecek bir iletişim ortamının 

kurulmuş olunduğu gerek öğretim kadrosu gerekse öğrenci grupları tarafından paylaşılan bir 

görüştür.  

(5) Bölüm düzeyinde yeni lisans öğretim programlarına sahip olma. Üniversiteyi geleneksel 

üniversitelerden farklı kılan bir üstünlük olarak uygulanmakta olan lisans programları 

gösterilmektedir. Bu aynı zamanda, üniversiteye karşı ilgili kamuoyunda da bir çekicilik öğesi 

olarak algılanmaktadır. 

(6) Üniversite yönetimi ile öğretim elemanları arasında yapıcı sayılabilecek ilişkiler. Kimi 

çevrelerde, vakıf üniversitelerinde mütevelli heyet ile öğretim kadrosu ya da üniversite 

rektörlüğü ile öğretim elemanları arasında çeşitli baskı ve yönlendirmelerin olacağı kaygısı  söz 

konusudur. Öğretim elemanlarının değerlendirmelerine bakılırsa, Üniversitedeki ilişkiler bu 

düşünceyi doğrulamamaktadır. Genel anlamda, akademik işleyişle ilgili konularda öğretim 

elemanlarına yönelik bir baskının hissedilmediği, ilişkilerde belli bir olumluluk bulunduğu 

anlaşılmaktadır.  

(7) İdari personelin göreve bağlılığı ve üniversiteyi sahiplenme özelliği. Üniversite lojistik 

hizmetlerinin yerine getirilmesi destek personeli ile sağlanmaktadır. Destek personeline yönelik 

değerlendirmeler genel olarak çalışanların özveri içinde işlerini yaptıkları yönündedir. İdari 

personelin göreve bağlılığı ve kurumu sahiplenme özelliği aidiyet ilişkisi açısından önem 

taşımaktadır. 

(8) Öğrenci-öğretim elemanı oranının düşüklüğü. Devlet üniversitelerinde en önemli sorunlardan 

birisi öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının yüksekliğidir. Üniversite geneline 

bakıldığında, derslik ya da laboratuar başına düşen öğrenci sayısının görece düşük görünmesi 

olumlu bir özellik olarak değerlendirilmektedir. 

(9) Oldukça iyi işleyen öğrenci danışmanlık sistemi. Görüşüne başvurulan kimi katılımcı gruplara 

göre, öğrenci danışmanlık sistemi oldukça sağlıklı biçimde çalışması bir üstünlük konusudur.  

(10) Oldukça gelişmiş laboratuvar olanakları. Katılımcı gruplar Üniversitedeki laboratuar 

olanaklarını kısmen gelişmiş bulmaktadırlar.  

(11) Akademik kadro arasında olumlu ilişkiler. Öğretim elemanları arasındaki ilişkilerin genel olarak 

olumlu bulunmakta, karşılıklı ilişkiler açısından çalışma ortamı huzurlu olarak 

değerlendirilmektedir. 

(12) Bilimsel yayın üstünlüğü. Üniversitenin uluslararası yayın sıralamasında genel dağılımda iyi 

konumda bulunması, bilimsel anlamda onu ayırıcı kıldığı yönünde değerlendirilmektedir. 

Öğretim kadrosunun nitelikli olduğu yönündeki algıyla örtüşen bir değerlendirmeyi 

yansıtmaktadır.  

(13) Yapılan araştırmalara verilen kısmi destek. Üniversitede özellikle uluslararası indekslerde 

taranan dergilerde yayın yapanlara yönelik belirli bir destek söz konusudur. Bildiri sunumu 
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amaçlı etkinliklerde de izin vb destekler sağlanmaktadır. Bunlar araştırmanın önemiyle ilgili 

farkındalık durumunu göstermesi bakımından olumlu bulunmaktadır. 

B. Yapı ve İşleyişteki Fırsatlar 

Fırsatlar temelde üniversitenin çevresinde yer alan potansiyel kaynaklar olarak düşünülebilir. 

Üniversitenin bugünkü üstün ve zayıf yanları yanında, işe koşulduğunda üstünlüğü dönüştürebileceği, 

bir takım fırsatları da bulunmaktadır. Bunlar, etkin biçimde işe koşulabildiğinde kimi zayıflıkların 

ortadan kaldırılmasına da temel oluşturabilecek olanaklar olarak görülmektedir.  

(1) Ankara’da Kurulu bir yerleşke üniversitesi olması. Ankara çağdaş bir üniversite kentidir. Kentin 

kendi nüfus yoğunluğu yanında, taşra için de bir çekim merkezidir. Bu anlamda üniversite 

olanaklarının ve o arada da öğrenci sayısı ve öğretim kadrosunun geliştirilmesinde Ankara kendi 

başına bir potansiyel güç kaynağı olarak değerlendirilmektedir.  

(2)  Toplumun gözünde vakıf üniversitelerine yönelik artan meşruluk düzeyi. Vakıf üniversiteleri 

ilk kurulduğunda çeşitli kesimler açısından eğitim niteliği ve belgegeçerliği açısından tartışmalı 

görünürken, bu algı giderek önemini azaltmakta; söz konusu üniversiteler toplumsal kesimler 

üzerinde meşruluk düzeylerini gün geçtikçe daha çok geliştirmektedirler. Bunun özellikle 

öğrenci sayısının geliştirilmesine ve mezun istihdamına yönelik olumlu çıktıları olması 

kaçınılmazdır. Nitekim vakıf üniversitelerine olan öğrenci talebinin giderek artmakta oluşunu 

da bu bağlamda değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Meşruluk algısındaki genişleme tüm vakıf 

üniversitelerini ilgilendirdiği kadar, tek tek her vakıf üniversitesini de kendi yönüyle 

ilgilendirmektedir. Üniversitede bunlardan birisidir. 

(3) Yerleşkenin geliştirilebilir çekiciliğe sahip olması. Atılım Üniversitesi her ne kadar varolan 

çevre düzeni, baraka binaları ve sosyal mekânlarıyla ilk anda yüksek bir ortam çekiciliği 

sunamıyorsa da sahip olduğu geniş arazi ve farklı işletme modelleriyle yeni bina, yurt ve sosyal 

donatılar oluşturabilme olanağına sahip görünmektedir. Bunlar işe koşulabildiği ölçüde, 

üniversitenin fiziksel/ mekânsal çekiciliğinin çok daha yukarılara çıkacağı 

değerlendirilmektedir. 

(4) 4. Yurtiçi ve yurtdışı araştırma fonlarından yararlanma olanağı.  Üniversitenin zayıf görünen 

yanlarından birisi proje üretme güç ve kapasitesiyle ilgilidir. Özellikle AB süreci ile bilimsel ve 

teknolojik alandaki araştırmaları destekleyen DPT, TÜBİTAK gibi kuruluşlarla olan işbirliğinin 

geliştirilmesi gerek bilimsel alana gerekse özel sektöre ve kamu kesimine proje üretme 

konusunda, sahip olduğu akademik ve teknik olanaklarla Üniversiteyi aranan bir marka 

konumuna getirebilecektir.  

(5) Genç ve yeni bir üniversite olmanın getirdiği üstünlük ve potansiyele sahip olma. Atılım 

Üniversitesi genç ve dinamik bir öğretim kadrosuna sahiptir. Bu kadronun teorik ve uygulamalı 

araştırma alanlarına yoğunlaşacak biçimde yönlendirilmesi, araştırma açığı olan Türkiye için 

belirgin bir boşluğun doldurulmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle, ‘uygulamalı araştırmalar’ 

alanında üniversiter alandaki boşluğun doldurulmasında Atılım Üniversitesi başlı başına bir güç 
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olarak yerini alabilecek konumdadır. Aynı biçimde, toplumun örgün öğretim dışında kalan 

eğitim açıklarının karşılanmasında da yeni roller üstlenebilecek konumda bulunmaktadır.  

(6) Ulusal ekonomideki olumlu gelişmeler. Son yıllarda ekonomik alandaki olumlu gelişmelerin 

gerek Atılım Üniversitesi öğrenci potansiyeline, gerekse kamu ve iş piyasalarına yönelik eğitim 

ve araştırma istemine etkileri olması doğaldır. Bu noktada, anılan gelişmeleri dayanak noktası 

yaparak harekete geçirebilecek güç ve irdadenin açığa çıkarılabilmesi gerekmektedir.  

(7) Yabancı dile sahip yükseköğrenimli mezun açığı. Türkiye’nin Batı ile olan ilişkilerini geliştirme 

çabaları, o arada da AB süreci ve küreselleşme olgusu yabancı dili kariyer meslekler için 

olmazsa olmaz kılmaktadır. Yabancı dille öğrenim yapan Devlet üniversitelerine girişin çok 

yüksek puanlar istemesi karşısında, Atılım Üniversitesi bu boşluğu doldurabilecek bir alternatif 

olma özelliğindedir. Ankara’da yabancı dille eğitim yapan iki üniversiteden biri olması da onu 

ayırıcı kılmaktadır. Yabancı dilin önemini kavrayan veli ve öğrenciler için Üniversitenin bir 

çekim merkezi durumuna gelebilmesi gerekir. Bunun için halkla ilişkiler bağlamında tanıtım 

etkinliklerini güçlendirmesi belirleyicilerden birisidir. Öte yandan yabancı dille eğitimin 

uluslararası değişim programlarından daha etkin biçimde yararlanılması sonucunu doğurması 

beklenmelidir. 

(8) Mezunlar ile bağlantının güçlendirilmesi. Üniversitenin dikkat sorunlarından birisi tanıtımla 

ilgili görünmektedir. Ancak tanıtımda geleneksel ve çağdaş araçların bir bütünlük içinde işe 

koşulabilmesi gerekir. Çok yakın zamana kadar Mezunlar Derneği bile olmadığı dikkate alınırsa 

bunun önemi daha kolayca görülür. Özellikle Mezunlar Derneği başta olmak üzere, mezunlarla 

geliştirilecek sosyal ilişkileri güçlü tutma yönündeki uygulamaların Atılım Üniversitesi 

tanıtımına katkı sağlayacağı ortadadır.  
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3. KURUMSAL KİMLİĞİ TANIMLAMA 

3.1. Kurumsal Misyon 

Misyonumuz; toplumsal duyarlılık anlayışı içinde, bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmasında 

performansı yüksek alanlar yaratarak, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler 

yetiştirmektir. 

 

Misyon Bileşenleri 

(1) Toplumsal duyarlılık 

Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kendisini gösteren sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel tabanlı 

değişimler ile bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerin  “yakından izlenmesi, çözümlenmesi ve 

yorumlanması” gereği vurgulanmaktadır.  

(2) Bilgiyi üretme ve kullanmada performansı yüksek alan yaratmak 

Bilimsel bilgiye ulaşma ve bunu yeniden üreterek uygulama alanına aktarma ve yaygınlaştırmada 

görevdeşlik yaratma güç ve yeteneğine sahip proaktif bir üniversite olma özelliği dile getirilmektedir. 

(3) Ulusal ve evrensel donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirmek  

Yaratılmış olan kendine özgü bilimsel çevre ve burada açığa çıkan yüksek etkililikle; hem istihdam 

piyasası koşullarına uygun hem de sosyo-kültürel ve psiko-sosyal anlamda ulusal ve evrensel değerleri 

birbiriyle örtüştürebilen özellikte, üstün donanıma sahip bireylerin yetiştirilmesi rolü anlatılmaktadır. 

Evrensel donanım bağlamında, bu değerlere yatkınlık, bunları önemseme ve bunlarla yoğrulma, 

özellikle AB süreci ve küreselleşme gerekleri açısından öne çıkarılmaktadır. 
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3.2. Kurumsal Vizyon 

Vizyonumuz; özgün bilimsel çalışmalarda adı olan, nitelikli ve yetkin bireyler yetiştiren, geleceğe iz 

bırakan bir üniversite olmaktır.  

 

Vizyon Bileşenleri 

(1) Özgün bilimsel çalışmalarda adı olmak  

Her şeyden önce, üniversite; bilgiyi toplayan, analiz edip yeniden üreten ve yayan bir sosyal 

kurumdur. Bilimsel seçkinlik, üniversitenin vazgeçilmezidir. Onun yolu da bilgi üretimine katkı 

sağlamaktan geçer. Üniversiteyi başka yükseköğretim kurumlarından ayıran temel özellik de budur. 

Bu anlamda, ATÜ’nün ‘bilgi üretiminde öne çıkacak’ bir anlayışı benimseyerek, bilim dünyasındaki 

konumunu daha çok güçlendirmesi öngörülmektedir. 

(2) Nitelikli ve yetkin bireyler yetiştirmek  

İş dünyasının istemlerine ayak uyduramayan bir yetiştirme sistemi yaşayamaz. İstihdam yaratan 

alanların yakından izlenmesi ve buna göre öğretim programlarının güncel kılınması ‘rekabetçi bir 

üniversite’ olmanın koşulları arasındadır.  

Çevresinde olup bitenlere duyarlı, sorun çözme becerisi gelişmiş, üst düzeyde analiz ve yorumlama 

yeteneğine sahip, çevresiyle barışık, işbirliği ve paylaşma kültürüne sahip, iletişim gücü yüksek 

bireylerin yetiştirilmesi çağdaş toplumun ayrılmazlarıdır. ATÜ gerek dinamik öğretim programları, 

gerekse yaratmaya soyunduğu sosyal ve kültürel iklim ortamıyla, çağdaş toplumun yapıcı ve üretken 

üyelerini yetiştirmeye yönelmektedir.  

(3) Geleceğe iz bırakan bir üniversite olmak 

ATÜ kurumsal misyonu ile uyumlu olarak gerek bilim dünyasına yapacağı katkılar, gerekse 

yetiştireceği yüksek donanıma sahip nitelikli öğrenciler ile iş piyasasında mezunlarına kolaylıkla yer 

açabilen bir üniversite olma iddiasındadır. 
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3.3. Kurumsal İlke ve Değerler 

(1) Bilimsel üretimi destekleyip özendiren üniversite  

(2) Eğitimde sürekli mükemmellik arayan üniversite 

(3) Toplumsal gelişmelere duyarlı, tartışan üniversite 

(4) Etik değerlere bağlılıkta taraf üniversite 

(5) Yaratıcılık ve özgünlüğün değer olduğu üniversite 

(6) Değişimi izleyen değil, yönetip yönlendiren üniversite 

(7) Yetki ve sorumlulukların paylaşıldığı üniversite 

(8) Görevsel ilke ve standartları temel alan üniversite 

(9) Kuralları uygulamada kararlılık sergileyen üniversite  

(10) Her düzeyde ortak aklın işe koşulduğu üniversite 

(11) Emeğiyle güç katan her üyesini kucaklayan üniversite 

(12) Aldığı kararların arkasında duran üniversite 

 

İlke ve Değer Bileşenleri 

(1) İlke ve Değerlerin Kapsamı 

İlke ve değerler, ATÜ’nin belirlenen misyon çerçevesinde, öngörülen vizyona ulaşılmasında işe 

koşulacak olan tutum ve davranış standartlarıdır. Anılan standartların neleri içerip içermeyeceği 

doğrudan kurum tepe yönetiminin belirleme sınırları içindedir.  O bakımdan, standartların çerçevesi 

ile çizilen vizyon arasında doğrudan bağ kurulmak durumundadır. Burada yapılmaya çalışılan da odur.  

(2) İlke ve Değerlerin İşlevi 

İlke ve değerler, varolan yetersizliklerin aşılması ve daha iyi duruma geçilmesinde, bir tür birleştirici 

yapı harcı olarak düşünülmelidir. Kurumsal tutum ve davranış standartları yeterli düzeyde 

oluşturulamadığında, vizyona da ulaşılamaz. Bu yöndeki aksi beklenti boşunadır. Dolayısıyla, vizyona 

dönük performansın ön koşulu ilke ve değerlerdir. 

(3) İlke ve Değerlerin Benimsenmesi 

İlke ve değerler bir kez ortaya konulduktan sonra, yapılacak iş, kurum çalışanlarının bunları 

benimsemesini sağlamaktır. Standartların kurum kültürünün bir parçası olarak geçerlik kazanabilmesi, 

en üst yöneticiden başlayarak her düzeydeki ilgililerin bunlara hem kendilerinin uymalarını hem de 

astlarının uyumunu sağlamalarını gerektirmektedir  
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4. ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL STRATEJİLERİ 

4.1. Strateji Alanı – 1: Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirme 

STRATEJİK AMAÇ 1.1   
Kurumsal yapı ve işleyişteki iyileşmeyi sürdürülebilir 

kılmak 

Hedef 1.1.1 Üniversite idari yapısında reorganizasyona gidilmesi  

Hedef 1.1.2 
Akademik ve idari birimlerde yöneticilerin görevsel yetki sınırlarına 

açıklık kazandırılması 

Hedef 1.1.3 
Yönetim görevlerine atanmada, görev türüne göre temel yeterlik alan 

ve alan ölçütlerinin belirlenmesi 

Hedef 1.1.4 
Akademik ve idari görevlendirmelerde genel ve kurumsal mevzuat 

uyumunun sağlanması 

Hedef 1.1.5 
Akademik ve idari personele yönelik performans değerlendirme 

sistemine geçilmesi 

Hedef 1.1.6 Yönetim görevlerindeki özendiriciliğin artırılması 

Hedef 1.1.7 Kurumsal yapı ve işleyiş normlarına paydaşların erişilebilir kılınması 

Hedef 1.1.8 
Üniversiteye yeni katılan idari ve akademik personelin kurumsal 

uyum ve alıştırma eğitimine alınması 

Hedef 1.1.9 

Akademik ve idari yönetim görevlerinde bulunanlara yönelik 

standartlaştırılmış “Yönetim Formasyonu Geliştirme Programı”nın 

(YFGP) uygulanması 

Hedef 1.1.10 

Akademik birimler ile destek hizmet birim yöneticilik görevlerine 

atanacaklara, görev öncesi standartlaştırılmış “Temel Yönetim 

Formasyon Eğitimi” (TYFE) verilmesi  

Hedef 1.1.11 
Temel görev, yetki ve sorumluluk alanlarının belirtildiği ATÜ Kurum 

El Kitabının hazırlanıp dağıtılması 

Hedef 1.1.12 
Uluslararası yükseköğretim kurum ve birlikleriyle ilişkilerin 

güçlendirilmesi 
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STRATEJİK AMAÇ 1.2  
Kurumsal iletişim kalitesini geliştirmek, kaliteli 

iletişimde süreklilik sağlamak 

Hedef 1.2.1 Bilgi ve belge akış düzeninin hiyerarşik yapıyla uyumlu kılınması  

Hedef 1.2.2 
Yetkili organlarınca alınan kararların uygulayıcılara bildiriminde 

iletim standartlarının oluşturulması 

Hedef 1.2.3 Yönetime yapılan yazılı başvuruların yazılı olarak cevaplandırılması 

Hedef 1.2.4 Bilgi ve belge bildirimlerinin süresi içinde yapılmasının sağlanması 

Hedef 1.2.5 Web sayfasında duyuru ve bilgi güncelliğinin korunması 

Hedef 1.2.6 Web sayfasında enformasyon içeriğinin zenginleştirilmesi 

Hedef 1.2.7 
Elektronik posta, internet ve intranetin ileti aracı olarak etkinlik 

düzeyinin artırılması 

 

STRATEJİK AMAÇ 1.3  
Mevzuat uyumunu ve uygulama bütünlüğünü 

iyileştirmek 

Hedef 1.3.1 
Mevzuat metinleri ile aynı kapsamdaki düzeneklerin (genel ilke, norm 

ve standartların) güncel kılınması 

Hedef 1.3.2 Mevzuat değişikliği öncesinde ‘etki analizi’ yapılması 

Hedef 1.3.3 Mevzuat kapsamlı metinlere erişim kolaylığı sağlanması 

Hedef 1.3.4 
Öğrencilere yönelik kural ve düzenlemeler için etkin duyurma, 

bilgilendirme sağlanması 

 

STRATEJİK AMAÇ 1.4  Kalite güvence sistemini oluşturmak 

Hedef 1.4.1 Kalite sistem modelinin belirlenmesi 

Hedef 1.4.2 
Kalite güvence sistemine ilişkin idari ve mali düzenlemelerin 

yapılması 

Hedef 1.4.3 İç kalite güvence sisteminin kurulması 

Hedef 1.4.4 Dış kalite güvence sisteminin oluşturulması 
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STRATEJİK AMAÇ 1.5  Arşiv sistemine işlerlik kazandırmak 

Hedef 1.5.1 Birimlerde arşiv mekân ve düzeninin oluşturulması 

Hedef 1.5.2 Arşiv hizmetlerine yönelik idari personelin eğitilmesi 

Hedef 1.5.3 Arşiv personelinde sürekliliğin sağlanması 

Hedef 1.5.4 Arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılması 

Hedef 1.5.5 Arşiv ve belge mevzuat sisteminin geliştirilmesi  

Hedef 1.5.6 Yetkilere göre erişime dayalı arşiv yazılımının sağlanması 
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4.2. Strateji Alanı – 2: Eğitim Programları 

STRATEJİK AMAÇ 2.1  Eğitim programlarının yapısını güçlendirmek 

Hedef 2.1.1 Öğretim programlarının (müfredatın) ulusal ve uluslararası gelişmelere paralel 

olarak güncelliğinin korunması 

Hedef 2.1.2 Her akademik programa ilişkin akreditasyon koşullarıyla ilgili hazırlık 

gereklerinin yerine getirilmesi 

Hedef 2.1.3 Aşamalı olarak akademik programların akreditasyonunun sağlanması 

Hedef 2.1.4 Öğretim programı kapsamında açılan derslere, birbirini destekleyici yönde 

tümleşik olma niteliğinin kazandırılması 

Hedef 2.1.5 Fakültelerin diğer fakültelere sunabilecekleri servis dersleri ile seçmeli derslerde 

eşgüdümün ve akademik personel desteğinin sağlanması 

Hedef 2.1.6 Seçmeli derslerin lisans öğretim programları içindeki oranının artırılması 

 

STRATEJİK AMAÇ 2.2  Öğrenci yabancı dil yeterlik düzeyini yükseltmek 

Hedef 2.2.1 Öğrencilerin yabancı dili öğrenme becerilerinin geliştirilmesi 

Hedef 2.2.2 Yerleşke içinde yabancı dil öğrenimini teşvik edecek fiziksel ve psiko-sosyal 

ortamların güçlendirilmesi 

Hedef 2.2.3 Yurtdışı staj, uygulama ve değişim programı olanaklarının yaratılması  

Hedef 2.2.4  Yabancı dil okutman sayı ve yeterliklerinin artırılması 

 

STRATEJİK AMAÇ 2.3  Öğretim kalite ve etkinliğini artırmak 

Hedef 2.3.1 Eğitime ilişkin mevcut teknik yazılımların (yeni sürümleriyle)  güncellenmesi 

Hedef 2.3.2 İnternet üzerinden uzaktan eğitime geçilmesi 

Hedef 2.3.3 Öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının desteklenmesi 

Hedef 2.3.4 Öğretim yöntem ve tekniklerinin bilişim teknolojileriyle desteklenmesi 

Hedef 2.3.5 Öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve teknikleri konusunda yeterliklerinin 

geliştirilmesi 
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Hedef 2.3.6 Proje tabanlı ders öğretiminin desteklenip yaygınlaştırılması 

Hedef 2.3.7 Öğretimde disiplinlerarası (inter disciplinary) yaklaşımlara ağırlık verilmesi 

Hedef 2.3.8 Öğrencilerin ‘öğrenmeyi öğrenme’ becerilerinin geliştirilmesi 

Hedef 2.3.9 Öğrenci odaklı eğitim uygulamalarının desteklenmesi 

Hedef 2.3.10 Öğrenci burs türlerinin ve sayısının geliştirilmesi  

Hedef 2.3.11 İş piyasasına yönelik eğitim açığını karşılamak üzere Sürekli Eğitim Merkezi 

(SEM) kurulması 

 

STRATEJİK AMAÇ 2.4  Öğrenci danışmanlık sistemini iyileştirmek 

Hedef 2.4.1 Öğrenci kayıt sistemi (ÖKS)’ne erişim güvenliğinin artırılması 

Hedef 2.4.2 ÖKS erişim yetkilerinin sınırlanması ve izlenmesi 

Hedef 2.4.3 ÖKS’nin öğrenci ve danışmanlar için daha işlevsel kılınması 

Hedef 2.4.4 Öğrenci mevzuatıyla ilgili uygulama yönergeleri düzenlenmesi ve izlenmesi 

Hedef 2.4.5 Öğrenci danışmanlığı görev tanımının yapılıp sınırlarının belirlenmesi, görevsel 

etkililiğin yükseltilmesi  

Hedef 2.4.6 Öğrenci danışmanları ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin eşgüdümlü 

çalışmalarının sağlanması 

 

STRATEJİK AMAÇ 2.5  Kariyer planlaması çalışmalarına etkinlik kazandırmak  

Hedef 2.5.1 İş piyasasının gereksinimleri ile öğretim programları arasında doğrusal ilişki 

kurulması 

Hedef 2.5.2 ATÜ Mezunlar Derneğinin etkinliklerinde desteklenmesi 

Hedef 2.5.3 Kariyer Planlama Ofisi tarafından yürütülecek etkinliklerde yönlendirici olmak 

üzere Kariyer Planlama Komitesi (KPK)’nın oluşturulması 

Hedef 2.5.4 Kariyer yönlendirme etkinliklerinin yıllık programa oturtularak niteliğinin 

artırılması  

Hedef 2.5.5 Üniversiteyi iş piyasasına tanıtıcı çoklu yöntem ve tekniklerin geliştirilip 

uygulanması 
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4.3. Strateji Alanı – 3: Araştırma Ve Geliştirme 

STRATEJİK AMAÇ 3.1  Bilim ve teknoloji üretimini geliştirmek 

Hedef 3.1.1 Bilimsel yayınlarda sayı ve nitelik gelişiminin desteklenmesi 

Hedef 3.1.2 Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) üretiminin artırılması 

Hedef 3.1.3 Sektörel düzeyde Uygulamalı Araştırma Projesi (UAP) üretiminin artırılması 

Hedef 3.1.4 Patent erişimine yönelik politikaların belirlenerek uygulamaya konulması 

Hedef 3.1.5 
Ulusal ölçekli bilimsel etkinlik (kongre, bilgi şöleni, panel, konferans) sayısının 

artırılması 

Hedef 3.1.6 Uluslararası bilimsel etkinlik sayısının artırılması 

Hedef 3.1.7 
Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarına yönelik hakemli iki ayrı ATÜ süreli 

yayınının çıkarılması 

Hedef 3.1.8 
Teknolojik araştırma geliştirme çalışmalarına yönelik kurumsal yapı (ARGEDA) 

işlerliğinin artırılması 

Hedef 3.1.9 ARGEDA üzerinden patente yönelik özgün tasarımlar yapılması 

Hedef 3.1.10 ARGE çıktılarının ödüllendirilmesi 

Hedef 3.1.11 
Endüstriyel İlişkiler Ofisi (ENİLO) bağlamında, üretim sektörleriyle işbirliğinin 

güçlendirilmesi 

Hedef 3.1.12 ATÜ Teknokenti için yeterlik araştırması yapılması 

 

STRATEJİK AMAÇ 3.2  Üniversitenin araştırmacı kimliğini geliştirmek 

Hedef 3.2.1 
Öne çıkan sosyal ve teknik alanlarda özel amaçlı araştırma ve uygulama 

birimlerinin yapılandırılması  

Hedef 3.2.2 Lisansüstü programların tezli programlar yönünde gelişiminin sağlanması    

Hedef 3.2.3 Kurumsal araştırma teknik altyapı yeterliğinin geliştirilmesi 

Hedef 3.2.4 
Kurumsal destek sağlanan araştırmalarda, öğretim üyesi haftalık ders yükünün 

araştırma sürecini teşvik edici olarak düzenlenmesi 

Hedef 3.2.5 Kütüphane fiziksel ortam ve olanaklarının geliştirilmesi 

Hedef 3.2.6 Kütüphane kitap ve süreli yayın sayısının artırılması 
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Hedef 3.2.7 Kütüphanenin uluslararası elektronik indekslere üyelik sayısının artırılması 

Hedef 3.2.8 
Uluslararası kongre ve bilgi şöleni türü bilimsel etkinliklerde bildiri sahiplerine 

maddi destek sağlanması 

Hedef 3.2.9 Yedinci yıl (sabbatical) ücretli izin politikasının uygulanması 

Hedef 3.2.10 
Yutdışından araştırma ya da seminer verme amacıyla konuk gelişinin 

desteklenmesi 

Hedef 3.2.11 Araştırma etkinliklerinin ATÜ yayınlarıyla desteklenmesi 

Hedef 3.2.12 Ortak araştırmalar için diğer üniversitelerle işbirliğinin artırılması  

 

STRATEJİK AMAÇ 3.3  Araştırma ve eğitim-öğretim ilişkisini etkinleştirmek 

Hedef 3.3.1 Tezli yüksek lisans öğretim programı sayısının artırılması 

Hedef 3.3.2 
Öğretim sürecinin ezberleyen değil, sorup araştıran birey paradigması anlayışıyla 

yapılandırılması 

Hedef 3.3.3 
Seçmeli derslerin (lisans ve lisansüstü) araştırma faaliyetleri doğrultusunda 

güncellenmesi 

Hedef 3.3.4 Tezli lisansüstü programı öğrencilerine yönelik burs destekleri yaratılması 

Hedef 3.3.5 
Özgünlük düzeyi yüksek nitelikte bulunan lisansüstü tezlerin ATÜ yayınları 

arasında basılması 

Hedef 3.3.6 
Akademik birimler arası (interdisipliner) potansiyel ortak araştırma alanlarının 

belirlenmesi  

Hedef 3.3.7 
AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisinin donanım ve personel açısından etkinliğinin 

artırılması 
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4.4. Strateji Alanı – 4: Teknolojik Kapasiteyi Güçlendirme 

STRATEJİK AMAÇ 4.1  Teknik donanım ve sarf malzemesi alımında kaliteyi artırmak 

Hedef 4.1.1 
Teknik donanım ve malzeme alımlarında etkililik kuralı (mal alım kalite 

standartları) oluşturulması 

Hedef 4.1.2 
Donanım ve malzeme sağlanmasına yönelik işler için Satın Alma Komisyonu ile 

Muayene Komisyonu oluşturulması 

Hedef 4.1.3 
Satın Alma Komisyonu ile Muayene Komisyonu çalışma yönergelerinin 

düzenlenmesi 

Hedef 4.1.4 
Teknik tedarikler için ilgili alan uzmanlarının satın alma ve muayene 

komisyonlarına dâhil edilmesi  

 

STRATEJİK AMAÇ 4.2  Mevcut teknolojik donanımın işlerlik ve güncelliğini sağlamak  

Hedef 4.2.1 

Teknolojik politika uygulama ilkeleri, teknoloji tercihleri ve bu konudaki 

istihdam gereksinimleri için danışmanlık hizmeti vermek üzere, kurumsal 

“Teknoloji Değerlendirme Kurulu” (TDK) oluşturulması 

Hedef 4.2.2 TDK için çalışma ortamı ve yönergesi hazırlanması 

Hedef 4.2.3 
Kurumsal teknolojilerin sürdürülebilirliği için nitelikli ara eleman (teknisyen, 

teknisyen yardımcısı) istihdam edilmesi 

Hedef 4.2.4 
Bakım ve onarımda üniversite personelinin yeterli olmadığı durumlarda hizmet 

satın alınabilmesi için bütçede yeterli ödenek ayrılması 

Hedef 4.2.5 
Kullanılan teknolojik altyapının (bilgisayar, yerel ağ, yazılım gibi)  işler 

kılınmasına yönelik periyodik izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması 

Hedef 4.2.6 
Yapılacak izleme ve değerlendirmeler ışığında teknolojik alt yapı 

güncellemelerinin gerçekleştirilmesi 
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STRATEJİK AMAÇ 4.3  Öğrencilere dönük bilgi işlem hizmet kalitesini iyileştirmek 

Hedef 4.3.1 
Öğrenci işlemleriyle ilgili bilgi işlem teknolojilerinde çeşitlilik (optik tarayıcı, 

renkli fotokopi, renkli yazıcı, kablosuz yerel ağ) sağlanması 

Hedef 4.3.2 
Öğrenci kullanımına açık optik tarayıcı, renkli fotokopi, renkli yazıcı ve benzeri 

donanım sayısının artırılması 

Hedef 4.3.3 

Bilgi işlem giderlerinin (kâğıt, toner vb.) azaltılması (gereksiz kullanımın 

engellenmesi) için, bunların katkı bedelli kullanımını sağlayacak kotalı sistem 

geliştirilmesi 

 

STRATEJİK AMAÇ 4.4 
Yönetim Bilişim Sistemini (YBS) etkinleştirmek                                                    

(Management Information System-MIS) 

Hedef 4.4.1 
Öğretim üyelerinin web teknolojilerini daha etkin kullanabilmeleri için eğitim 

programları düzenlenmesi 

Hedef 4.4.2 
Web tasarımcısı, grafiker gibi elemanlardan kurulu bir web tasarım ve 

koordinasyon ekibinin oluşturulması  

Hedef 4.4.3 
Öğrenci bilgi sistemi yazılımının güvenilir hale getirilmesi, hata ve eksikliklerinin 

giderilmesi,  

Hedef 4.4.4 
Yönetim Bilişim Sistemi bağlamında öngörülen yeni işlevlerin (öğrenci 

fotoğrafları ve bilgilerine ulaşma gibi)  yaşama geçirilmesi 

Hedef 4.4.5 
Öğrenci bilgi sistemi yazılımını kullanacak personele (sekreter, öğrenci işleri) 

gerekli eğitimin verilmesi 

Hedef 4.4.6 YBS kapsamında kütüphaneyle ilgili iyileştirmelerinin sağlanması  

 

STRATEJİK AMAÇ 4.5 Eğitim ortamlarını ve kullanım standartlarını geliştirmek  

Hedef 4.5.1 İnteraktif sistemlere dayalı uzaktan eğitim için alt yapının kurulup güçlendirilmesi 

Hedef 4.5.2 Kontenjan belirlemede bölüm altyapılarının dikkate alınması  

Hedef 4.5.3 Öğrenci sayısı ile eğitim altyapısı arasında bütünlük sağlanması 
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Hedef 4.5.4 
Bölümlere göre öğrenci başına düşen ve düşmesi gereken fiziksel standartların 

belirlenerek, derslik sayı ve olanaklarının buna göre geliştirilmesi 

Hedef 4.5.5 
Büyük dersliklerde amfi düzeni oluşturacak tadilatların yapılıp işlevselliklerinin 

artırılması 

Hedef 4.5.6 Derslik tasarımında ergonomik kurallara uyulması  

Hedef 4.5.7 
Kurumsal altyapı kullanımında eşgüdüm için teknolojik olanakların (planlama, 

arşivleme yazılımları) işe koşulması 

Hedef 4.5.8 
Laboratuar derslerinde öğrenci sayısıyla altyapı yeterliği arasında denge 

sağlanması 

Hedef 4.5.9 
Her eğitim dönemi öncesinde mevcut laboratuarların öngörülen kapasiteye göre 

kullanıma hazırlanması 

Hedef 4.5.10 
Mevcut laboratuar donanım ve kapasite kullanımının ilgili bölümlerce öğretim 

dönemi sonunda saptanıp raporlanması 

Hedef 4.5.11 Laboratuarlarda ilk yardım donanımının kurulması 
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4.5. Strateji Alanı – 5: İnsan Kaynakları Politikası Ve Uygulama 

STRATEJİK AMAÇ 5.1  Akademik ve idari personel istihdam niteliğini geliştirmek 

Hedef 5.1.1 
Mevcut ve olası iş/görev yükünün ve personel sayısının karşılaştırmalı olarak 

belirlenmesi 

Hedef 5.1.2 Mevcut ve olası iş/görev yükü gözetilerek norm kadroların oluşturulması 

Hedef 5.1.3 Personel istihdamını sağlamada niteliği öne çıkaran nesnel ölçütlerin belirlenmesi 

Hedef 5.1.4 
Akademik ve idari personelin kariyere ilişkin kadro yükseltilmesindeki niteliksel 

standartların aşamalı olarak artırılması 

Hedef 5.1.5 
Akademik ve idari personel için performans değerlendirme ölçütlerinin 

belirlenmesi ve Performans Değerlendirme Sistemi (PDS)’nin kurulması 

Hedef 5.1.6 
Akademik ve idari personelin uzmanlığını geliştirici eğitim ve programların 

desteklenmesi  

Hedef 5.1.7 Öğretim üyesi sayısının akademik personel sayısına oranının geliştirilmesi 

 

STRATEJİK AMAÇ 5.2  
Personel özlük hakları, isteklendirme ve verimlilik ortamını 

iyileştirmek  

Hedef 5.2.1 Öğretim elemanı kullanımına verilen ofis araç ve mekân olanaklarının geliştirilmesi 

Hedef 5.2.2 Ödemelerin zamanında yapılması  

Hedef 5.2.3 Akademik ve idari personel devir hızının dengelenmesi 

Hedef 5.2.4 
Personele sunulan sosyal hizmetlerde (ulaşım, yemek, sportif etkinlikler, vb) destek 

ve kolaylıklar sağlanması 

Hedef 5.2.5 Personele özel sağlık sigortası desteği sağlanması 

Hedef 5.2.6 Ücret artışlarında emek piyasası koşullarının gözetilmesi 

Hedef 5.2.7 Ücret politikasında performans değerlendirme yaklaşımına geçilmesi 

Hedef 5.2.8 Akademik ve idari personel görevlendirmelerinde uzmanlık alanının gözetilmesi 
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4.6. Strateji Alanı – 6: Kurumsal İklim ve Kültürel Ortam 

STRATEJİK AMAÇ 6.1  
Öğrencilerin üniversitenin kurumsal iklim ve kültürel ortamıyla 

etkileşimini geliştirmek 

Hedef 6.1.1 Öğrenci Dekanlığının kurulması 

Hedef 6.1.2 Öğrencilerin sosyal/kültürel faaliyetlere katılımının desteklenmesi  

Hedef 6.1.3 
Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere Tanıtım ve Sosyal Oryantasyon Programı 

(TASOP) uygulanması  

Hedef 6.1.4 
Bölümler düzeyinde her yıl tanışma, iletişimsel yakınlaşma gün ve toplantıları 

yapılması 

Hedef 6.1.5 Öğrenci Konseyi ile düzenli gelişim ve izleme toplantıları yapılması 

Hedef 6.1.6 
Her öğretim yılı sonunda öğrenci görüş, tepki ve beklentilerinin toplanarak izlenim 

saptama çalışmalarının yapılması, sonuçların duyurulması  

 

STRATEJİK AMAÇ 6.2  Öğrenci kulüplerinin etkinlik düzeyini artırmak 

Hedef 6.2.1 Öğrenci kulüpleri yıllık etkinlik planlamasının özendirilmesi 

Hedef 6.2.2 Öğrenci kulüplerine çalışma ve etkinlik mekânları sağlanması 

Hedef 6.2.3 Öğrenci kulüp bütçelerine mali destek sağlanması  

Hedef 6.2.4 Öğrenci kulüp etkinliklerinin moral yönden desteklenmesi, danışmanlık sağlanması 

Hedef 6.2.5 Üniversitelerarası / kurumlararası kulüp etkinlik düzenlemelerinin özendirilmesi 

 

STRATEJİK AMAÇ 6.3 Kültürel ve sportif etkinlikleri geliştirmek  

Hedef 6.3.1 Öğrencilere yönelik tarihi - kültürel gezi ve organizasyon oranının artırılması  

Hedef 6.3.2 ATÜ bünyesindeki kültürel- sportif etkinlik tür ve niteliklerinin artırılması 

Hedef 6.3.3 Kültürel- sportif etkinlik mekânları ile bunların kullanım oranının artırılması 

Hedef 6.3.4 ATÜ mensuplarının kültürel- sportif etkinliklere katılımlarının desteklenmesi 



 

 

Atılım Üniversitesi 2006-2009 Dönemi Stratejik Planı                                                                               49 

 

Hedef 6.3.5 Yerleşke içinde çok amaçlı Kültür Merkezinin kurulması 

Hedef 6.3.6 
Sanal ortamda üniversite öğrenci ve personeline yönelik süreli iç haber bülteni 

hazırlanması 

 

STRATEJİK AMAÇ 6.4  Akademik iklim, kültür ve dayanışma ortamını güçlendirmek 

Hedef 6.4.1 Akademik yaşama özgü çok yönlü aktif katılımcılığın desteklenmesi 

Hedef 6.4.2 Akademik süreçlerde saydamlığın artırılması  

Hedef 6.4.3 Akademik kararlarda hesap verilebilirliğin artırılması 

Hedef 6.4.4 
Üniversite ve bölümler düzeyinde kutlama ve törensel etkinliklerin desteklenmesi 

(unvan alma, emeklilik, bir başarı durumu, vb.) 

Hedef 6.4.5 Kurumsal başarı öykülerinin derlenip yayımlanması 

Hedef 6.4.6 Üniversite ve akademik birim tarihçelerinin hazırlanması 

Hedef 6.4.7 Haber ve duyuruların intranet sistemi üzerinden dağıtımının sağlanması 

Hedef 6.4.8 Şehir merkezinde bir lokal kurulması 

Hedef 6.4.9 
Yerleşke içerisinde tüm çalışanların buluşabileceği çok amaçlı bir sosyal tesisin 

oluşturulması 

Hedef 6.4.10 
Çalışanlar arasındaki birlik ve dayanışmayı artıracak sosyal etkinlik türlerinin 

geliştirilip düzenlenmesi 

Hedef 6.4.11 Çalışanlara yönelik düzenlenen sosyal etkinlik sayısı ve düzeyi 
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4.7. Strateji Alanı – 7: Kurumsal Algı Ve Halkla İlişkiler 

STRATEJİK AMAÇ 7.1  Kurumsal imaj ve tanınırlık algısını iyileştirmek 

Hedef 7.1.1 
Kurumsal imaja ve beklentilere ilişkin farklı katmanlar düzeyinde sürekli veri girişi 

ile yeni stratejiler geliştirilmesi 

Hedef 7.1.2 Hedef kitle özelliklerini tanımaya yönelik sürekli veri girişinin sağlanması  

Hedef 7.1.3 Yazılı ve görsel medyayla ilişkilerin güçlendirilmesi 

Hedef 7.1.4 Atılım Üniversite Radyosunun yeniden faaliyete geçirilmesi 

Hedef 7.1.5 ATÜ web sitesinin yeterlik düzeyinin yükseltilmesi  

Hedef 7.1.6 ATÜ web sitesi bilgi güncelliğinin artırılması 

Hedef 7.1.7 Çevresel kurumlarla işbirliği ve kurumsal yakınlıklar sağlanması 

Hedef 7.1.8 Güncel konularda konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenmesi 

Hedef 7.1.9 ARGE çalışmalarının üniversite içinde ve dışında duyurulması  

Hedef 7.1.10 
ATÜ’nün kurum dışı idari ve akademik toplantılarda katılım ve temsilinin 

artırılması 

Hedef 7.1.11 Alanında isim yapmış öğretim üyesi istihdamını öne çıkarma 

 

STRATEJİK AMAÇ 7.2  ATÜ mezunlarıyla ilişkileri geliştirmek 

Hedef 7.2.1 Mezunlar ile ilgili veritabanı oluşturulması  

Hedef 7.2.2 Bahar şenliklerine mezunların aktif katılımının sağlanması  

Hedef 7.2.3 ATÜ kariyer günlerine mezunların davet edilmesi 

Hedef 7.2.4 Mezunlar arasında etkileşim amaçlı forum portalı oluşturulması 

Hedef 7.2.5 Mezunlar günü etkinliklerinin düzenlenmesi 
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STRATEJİK AMAÇ 7.3 Öğrenim talebi ve burs türlerini geliştirmek 

Hedef 7.3.1 Öğretim programlarına yönelik genel tercih düzeyinin yükseltilmesi 

Hedef 7.3.2 Öğrenim ücretleriyle ilgili ödeme seçeneklerinin zenginleştirilmesi 

Hedef 7.3.3 Burslu öğrenci sayısının aşamalı biçimde artırılması 

Hedef 7.3.4 Burslu öğrenci oranının bölümler arasında dengeli dağılımının sağlanması 

Hedef 7.3.5 
Lisans ve lisansüstü burs verme ölçütlerinin genel uygulamalar çerçevesinde 

güncellenmesi 
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4.8. Strateji Alanı – 8: Sosyal Ve Fiziksel Donatılar 

STRATEJİK AMAÇ 8.1 Fiziksel kapasite kullanımında etkinlik sağlamak 

Hedef 8.1.1 Bölümlerce derslik kullanımlarının tespiti ile daha etkin planlama yapılması 

Hedef 8.1.2 Öğretim elemanı ofis alanlarından uygun olanlarının bölünerek tekli ofise 

dönüştürülmesi 

Hedef 8.1.3 Bilgisayar ve deney laboratuvarlarında eğitimsel kullanım etkinliğinin 

artırılması 

Hedef 8.1.4 Sürekli öğrenci kullanımına açık (tahsisli) bilgisayar laboratuarları oluşturulması 

 

STRATEJİK AMAÇ 8.2 Yerleşkede sosyal yaşam kalitesini güçlendirmek 

Hedef 8.2.1 Mediko-sosyal merkezinin kurularak işlerlik kazandırılması 

Hedef 8.2.2 Tüm çalışma ve yaşam alanları için sağlığa uygun standartlar geliştirilerek, 

sağlığa uygunluk kalitesinin yükseltilmesi 

Hedef 8.2.3 Yerleşke içinde yurt binaları yapılması 

Hedef 8.2.4 Yerleşkede öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik iş ve alışveriş merkezi 

kurulması 

Hedef 8.2.5 Kırtasiye ve fotokopi hizmet sunum alanlarının artırılması 

Hedef 8.2.6 Öğrenci işlerine erişim ve işlemsel etkileşim ortamının geliştirilmesi 

Hedef 8.2.7 Yiyecek içecek hizmet kalitesinin yükseltilmesi 

Hedef 8.2.8 Yerleşke içindeki sigarasız alanların (kantin, vb.) artırılması 

Hedef 8.2.9 Servis güzergâh ve saatleri ile yapılan değişikliklerin pano ve web ortamında 

duyurulması 

 

STRATEJİK AMAÇ 8.3 Yerleşke bakım onarımı ile çevre düzenlemesini gerçekleştirmek 

Hedef 8.3.1 Binaların iç ve dış cephelerinin peyzaj planına bağlanarak yenilenmesi 

Hedef 8.3.2 Yaya kaldırımlarının yapılarak motorlu araç ve yaya yollarının ayrılması  
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Hedef 8.3.3 Yerleşke çevre planlamasına uygun otopark, yürüyüş yolları ve parkların 

yapılması  

Hedef 8.3.4 Yerleşke çevre planlamasına uygun yeşillendirme ve ağaçlandırmaların 

yapılması 

Hedef 8.3.5 Binaların ısıtılmasında etkinliğin artırılması 

 

STRATEJİK AMAÇ 8.4  Yerleşke iç trafik düzeni ile genel güvenliği sağlamak 

Hedef 8.4.1 Otopark ve trafik akışı düzenlemesi bağlamında yerleşke içinin yaya ağırlıklı 

kullanımının sağlanması 

Hedef 8.4.2 Yerleşkeye girecek motorlu araçların izin belgesi (pul) ve benzeri üzerinden 

kontrol edilmesi  

Hedef 8.4.3 Kampüs içinde tehlikeli ve hızlı araç kullanımının önlenmesi 

Hedef 8.4.4 Ulaşım hizmetlerinde güvenliğin artırılması 

Hedef 8.4.5 Üniversite ile jandarma arasında trafik güvenliği ve denetimi açısından 

işbirliğinin etkinleştirilmesi  

Hedef 8.4.6 Yerleşke içi güvenlik personeli ve önlemlerinin yeter kılınması (güvenliğin 

teknolojik donanımla desteklenmesi -sensörlü ışıklandırma, gizli kamera sistemi 

vb.) 

Hedef 8.4.7 Servis hat sayısının ve servis sıklığının artırılması 

 

  



 

 

Atılım Üniversitesi 2006-2009 Dönemi Stratejik Planı                                                                               54 

 

4.9. Strateji Alanı – 9: Mali Yapı Ve Mali Disiplin 

STRATEJİK AMAÇ 9.1  Üniversite mali olanaklarını geliştirmek 

Hedef 9.1.1 Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenci kapasitesinin geliştirilmesi  

Hedef 9.1.2 Gelir getirici uygulamalı araştırma proje üretme kapasitesinin artırılması   

Hedef 9.1.3 Sürekli yaygın eğitim proje uygulama kapasitesinin geliştirilmesi 

Hedef 9.1.4 AB projelerine katılım düzeyinin yükseltilmesi  

Hedef 9.1.5 Öğrenim ücretlerinin program türü ve talep özelliklerine göre farklılaştırılması 

STRATEJİK AMAÇ 9.2  Bütçe hazırlık ve düzenleme kapasitesini geliştirmek 

Hedef 9.2.1 
Bütçe hazırlığında akademik ve idari birimler arasındaki işbirliğinin 

güçlendirilmesi 

Hedef 9.2.2 Bütçenin teknik yeterlik düzeyinin geliştirilmesi 

Hedef 9.2.3 Bütçe oluşturmada veri kaynaklarının geçerliğinin yükseltilmesi 

Hedef 9.2.4 Bütçe hazırlık sürecinde gelir-gider dengesinin temel alınması 

 

STRATEJİK AMAÇ 9.3  Harcamalarda rasyonellik sağlamak 

Hedef 9.3.1 
Bütçe harcamalarında bütçeye bağlılık, planlılık ve verimlilik ilkelerinin 

gözetilmesi 

Hedef 9.3.2 
Yeni bölüm ve programlar açılırken rapora dayalı fayda-maliyet analizleri 

yapılması 

Hedef 9.3.3 
Öğretim elemanı ve idari personel ücretlerinde birimlerarası farklılıkların 

giderilmesi ve piyasa uyumunun sağlanması 

Hedef 9.3.4 Öğretim elemanlarında aylık karşılığı ders yükü doluluğunun sağlanması 

Hedef 9.3.5 
İdari personele verilen işin günlük ve yıllık iş zamanını dolduracak düzeyde 

tutulması 

Hedef 9.3.6 
Öğretim (ders verme) ve araştırma geliştirme işlerinde, öncelikli olarak, kurumsal 

(full time)  insan kaynağından yararlanılması 
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Hedef 9.3.7 
Öğretim elemanları arasında dengeli görev dağılımının (ders verme, laboratuar ve 

atelye görevleri, tez danışmanlığı, vb) sağlanması 

Hedef 9.3.8 Mal alımında kalite ve dayanım standartlarının gözetilmesi 

Hedef 9.3.9 Rapora dayalı gider analizleriyle tasarruf alanlarının belirlenip uygulanması 

Hedef 9.3.10 
Ani elektrik kesintilerinin neden olduğu bilgisayar sorunlarının genel UPS ve 

jenaratör sistemiyle çözülmesi 

 

STRATEJİK AMAÇ 9.4 Yatırım politika ve önceliklerini belirlemek 

Hedef 9.4.1 Yatırım önceliklerinin belirlenerek plana bağlanması 

Hedef 9.4.2 Toplam giderler içinde yatırım giderleri payında oransal artış sağlanması 

Hedef 9.4.3 Yatırımların hedeflenen kontenjan artışlarına göre yönlendirilmesi 

Hedef 9.4.4 
Kütüphanenin kitap, periyodik dergi ve yazılım gereksinimlerinin yatırım alanları 

içine alınması 

Hedef 9.4.5 
Fiziki altyapı ve donanım kalitesini artırıcı yatırım alanlarının saptanıp 

planlanması 
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5. KURUMSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

5.1. Performans Alanı – 1: Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirme  

Perf. Kod. Performans Göstergesi 

PG 1.1.1 Üniversite idari reorganizasyonun gerçekleştirilmesi durumu 

PG 1.1.2 Akademik ve idari birim yönetim pozisyonlarıyla ilgili görev ve yetki sınırlarına 

açıklık kazandırılma durumu 

PG 1.1.3 Yönetim görevlerine atanmada, görev türüne göre temel yeterlik alan ve alan 

ölçütlerinin belirlenme ve uygulanma durumu 

PG 1.1.4 Akademik ve idari görevlendirmelerin belirli kural ve izlekler çerçevesinde 

gerçekleştirilmesi durumu 

PG 1.1.5 Akademik ve idari denetim alt alanlarının saptanma ve duyurulma durumu 

PG 1.1.6 Yönetim görevlerindeki özendiriciliğin artırılması durumu 

PG 1.1.7 Kurumsal işleyiş ve düzenlemelere paydaşların erişim kolaylığı  

PG 1.1.8 Yıllık olarak kurumsal uyum ve alıştırma eğitiminden geçenlerin yeni alınan 

personele oranı 

PG 1.1.9 YFGP’den geçen akademik ve destek hizmet birimi yöneticilerinin sayısı 

PG 1.1.10 Akademik birimler ile destek hizmet birim yöneticiliğine atanma sürecinde 

standartlaştırılmış TYFE’den geçen yönetici sayısı 

PG 1.1.11 Temel görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsayan el kitapçığı hazırlanıp 

dağıtılma durumu 

PG 1.1.12 Üyesi olunan uluslararası yükseköğretim örgütleri ile ilişki içinde bulunulan 

yükseköğretim kurumu sayısı 

PG 1.2.1 Bilgi ve belge akışının hiyerarşik yapıyla uyumluluk düzeyi  

PG 1.2.2 İletişim standartlarının oluşturulup uygulanmasındaki etkililik düzeyi 

PG 1.2.3 Yazılı başvurulara verilen yanıt sayısı 

PG 1.2.4 Süre aşımına uğrayan bilgi ve belge bildirimi oranı 
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PG 1.2.5 Genel duyuru ve bilgilerin web sayfasında eşzamanlı güncellenme düzeyi 

PG 1.2.6 Web sayfasında işlenen bilgilerde sayısal gelişme oranı 

PG 1.2.7 Bilgi ve belge iletiminde elektronik posta, internet ve intranetin kullanılma oranı 

PG 1.3.1 Mevzuatın amaca hizmet etme düzeyi  

PG 1.3.2 Yeni mevzuatla ilgili etki analizi durumu 

PG 1.3.3 Web sitesine konulan mevzuatın sayı ve güncelliği 

PG 1.3.4 Kendilerine yönelik kural içeren metinler ve ulaşma yolları konusunda 

öğrencilerin bilgi düzeyi 

PG 1.4.1 Kalite sistem modelinin belirlenme durumu 

PG 1.4.2 Kalite sistemiyle ilgili idari ve mali düzenlemelerin yapılma durumu 

PG 1.4.3 İç kalite güvence sisteminin kurulma durumu 

PG 1.4.4 Dış kalite güvence sisteminin oluşturulma durumu 

PG 1.5.1 Arşiv mekânına sahip birim sayısı 

PG 1.5.2 Arşiv yönetimi eğitimine katılan personeli sayısı  

PG 1.5.3 Arşiv personelinin değişim oranı 

PG 1.5.4 Dijital ortama aktarılan belgelerin oranı  

PG 1.5.5 Arşiv ve erişim mevzuatının geliştirilme durumu  

PG 1.5.6 Yetkilere göre erişime dayalı arşiv yazılımının sağlanma hızı ve etkililik durumu 
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5.2. Performans Alanı – 2: Eğitim Programları  

Perf. Kod. Performans Göstergesi 

PG 2.1.1 Akademik birimler itibariyle öğretim programlarının güncellenme durumu 

PG 2.1.2 Akredite hazırlık çalışmaları yürütülen akademik program sayısı 

PG 2.1.3 Akretide edilmesi sağlanan akademik program sayısı 

PG 2.1.4 Programlarda önkoşul gerektiren derslerin toplam ders sayısına oranı 

PG 2.1.5 Fakültelerin diğer fakültelere yönelik sunduğu servis dersi veya seçmeli ders ile 

unvanlarına göre görevlendirdiği öğretim elemanı sayısı 

PG 2.1.6 Seçmeli ders kredisinin öğretim programlarındaki toplam kredi miktarına oranı 

PG 2.2.1 Öğrencilerin yabancı dil başarı durumlarındaki yıllık değişim oranı 

PG 2.2.2 Yabancı dil öğrenimini teşvik edecek yerleşke içi  fiziksel ve psiko-sosyal 

ortamların yeterlik düzeyi 

PG 2.2.3 Yurtdışı staj, uygulama ve değişim programına yönlendirilip gönderilmesi 

sağlanan öğrenci sayısı 

PG 2.2.4 Yabancı dil okutman sayı ve yeterliklerinin artırılma durumu 

PG 2.3.1 Mevcut eğitim yazılımlarının güncellenme oranı 

PG 2.3.2 İnternet üzerinden uzaktan eğitime geçilme durumu 

PG 2.3.3 Değişim programlarına katılanlar ile değişimde bulunulan yükseköğretim kurumu 

sayısı 

PG 2.3.4 Öğretim yöntem ve tekniklerinin bilişim teknolojileriyle desteklenme düzeyi 

PG 2.3.5 Öğretim yöntem ve teknikleri konusunda eğitimden geçen öğretim elemanı sayısı 

PG 2.3.6 Bölümlere göre proje tabanlı işlenen program/ders sayısı 

PG 2.3.7 Disiplinler arası yaklaşıma dayalı program sayısı 

PG 2.3.8 Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme yeterlik testlerindeki gelişim durumu 
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PG 2.3.9 Öğrencilerin ders ve öğretim elemanına yönelik memnuniyet anketi ölçüm 

sonuçları 

PG 2.3.10 Burslu öğrenci sayısının burssuz öğrenci sayısına oranı 

PG 2.3.11 Sürekli Eğitim Merkezinin kuruluş ve etkinlik durumu 

PG 2.4.1 ÖKS erişim güvenliğinin etkililik durumu 

PG 2.4.2 ÖKS erişimine sahip eleman sayısı ve niteliği 

PG 2.4.3 Öğrenci ve danışmanların ÖKS yazılımından memnuniyet düzeyi 

PG 2.4.4 Genel öğrenci mevzuatı uygulama yönergelerinin hazırlanma durumu 

PG 2.4.5 Görev tanım ve sınırlarının belirlenme ve ilgili kişilere duyurulma durumu 

PG 2.4.6 Öğrenci danışmanları ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin 

gerçekleştirdiği eşgüdümlü çalışma sayısı 

PG 2.5.1 Akademik eğitim programı güncellik çalışmalarında iş piyasası gereksinimlerin 

gözetilme ve işbirliği düzeyi 

PG 2.5.2 ATÜ Mezunlar Derneğince yürütülen etkinliklere sağlanan destek oranı 

PG 2.5.3  KPK’nın oluşum durumu 

PG 2.5.4 KPK’ca programa dayalı yürütülen kariyer yönlendirme etkinliği sayısı 

PG 2.5.5 Üniversiteyi iş piyasasına tanıtıcı yöntem ve tekniklerin kullanılma durumu 
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5.3. Performans Alanı – 3: Araştırma Ve Geliştirme  

Perf. Kod. Performans Göstergesi 

PG 3.1.1 Öğretim elemanı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın sayısındaki artış oranı  

PG 3.1.2 Desteklenen bilimsel araştırma projesi sayısı 

PG 3.1.3 Gerçekleştirilen uygulamalı araştırma proje sayısı  

PG 3.1.4 Kurumsal patent erişimine yönelik politikaların uygulanma düzeyi 

PG 3.1.5 Gerçekleştirilen ulusal düzeydeki bilimsel etkinlik sayısı 

PG 3.1.6 Gerçekleştirilen uluslararası bilimsel etkinlik sayısı 

PG 3.1.7 ATÜ Fen Bilimleri Dergisi ile ATÜ Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayım durumu 

PG 3.1.8  ARGEDA’nın yapısal işlerlik durumu 

PG 3.1.9 Patentli ürüne yönelik desteklenen proje sayısı 

PG 3.1.10 Ödüllendirilen ARGE çıktılarının toplama oranı 

PG 3.1.11 ENİLO üzerinden işbirliği içine girilen sektörel birim sayısı 

PG 3.1.12 Teknokent için yeterlik araştırması ve gerçekleşme durumu 

PG 3.2.1 Özel amaçlı araştırma ve uygulama birimi yapılandırma ve etkinlik durumu 

PG 3.2.2 Yüksek lisans tezi sayısının kayıtlı yüksek lisans öğrenci sayısına oranı 

PG 3.2.3 Araştırma altyapısının ihtiyacı karşılama düzeyi 

PG 3.2.4 
Kurumsal destek sağlanan araştırmalarda teşvik edici olarak ders yükü düşürülen 

öğretim üyesi sayısı 

PG 3.2.5 Kütüphane kullanımı ve fiziksel ortamında yapılan iyileştirme durumu 

PG 3.2.6 
Kütüphanede yıllık temelde yenilenen dergi abonelikleri ve kitap sayısındaki artış 

oranı 
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PG 3.2.7 
Kütüphanenin yıllık temelde yenilenen uluslararası elektronik veri tabanlarına 

üyelik sayısı 

PG 3.2.8 Bilimsel bildiriler için sağlanan yıllık maddi destek tutarı 

PG 3.2.9 Yedinci yıl araştırma iznine olanak sağlanan öğretim üyesi sayısı  

PG 3.2.10 Yutdışından araştırma ya da seminer amacıyla gelen çağrılı konuk sayısı 

PG 3.2.11 Yayımı yapılan araştırma sayısı 

PG 3.2.12 
Diğer üniversitelerle işbirliği ve katılım ortaklığı ile yürütülen araştırma projesi 

sayısı 

PG 3.3.1 Tezli lisansüstü program sayısının toplam lisansüstü program sayısına oranı 

PG 3.3.2 Proje öğretimi temelinde yapılandırılan ders sayısı 

PG 3.3.3 
Teknik ve sosyal alanlarda seçmeli ve lisansüstü ders çeşitliliği durumu (sayı ve 

alan dağılımı) 

PG 3.3.4 Burs desteği sağlanan yüksek lisans tezli öğrenci sayısı 

PG 3.3.5 ATÜ yayınları arasında basımı sağlanan tez sayısı 

PG 3.3.6 
Akademik birimler arası ortak tez, proje, akademik yayın sayısındaki gelişim 

durumu 

PG 3.3.7 AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi etkinliklerine yönelik genel memnuniyet düzeyi 
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5.4. Performans Alanı – 4: Teknolojik Kapasiteyi Güçlendirme  

Perf. Kod. Performans Göstergesi 

PG 4.1.1 Donanım ve malzeme alımları için etkililik kuralı oluşturma düzeyi 

PG 4.1.2  Satın Alma Komisyonu ile Muayene Komisyonunun oluşturulma durumu 

PG 4.1.3 Satın Alma Komisyonu ile Muayene Komisyonu çalışma yönergelerinin 

hazırlanma ve işlerlik durumu 

PG 4.1.4 Teknik tedarikler için ilgili alan uzmanlarının satın alma ve muayene 

komisyonlarına dâhil edilme sıklığı 

PG 4.2.1 Kurumsal Teknoloji Değerlendirme Kurulunun (TDK) oluşturulma durumu 

PG 4.2.2 TDK için çalışma ortamı ve çalışma yönergesi hazırlanma durumu 

PG 4.2.3 Bakım ve onarım işleri için istihdam edilen personel sayısı ve nitelik uygunluk 

durumu 

PG 4.2.4 Bakım onarım hizmet alımı için ayrılan bütçenin talep edilene oranı 

PG 4.2.5 Mevcut teknolojik altyapının yıllık olarak form rapora dayalı gözden geçirilme 

durumu 

PG 4.2.6 Teknolojik alt yapı güncellemelerinin gerçekleştirilme sıklığı ve etkinlik düzeyi 

PG 4.3.1 Bilgi işlem hizmetlerinin çeşitlilik düzeyi 

PG 4.3.2 Öğrenci kullanımına açık optik tarayıcı, renkli fotokopi, renkli yazıcı ve benzeri 

donanım sayısal artış oranı 

PG 4.3.3 Bilgi işlem sarf malzeme (kâğıt, toner vb.) gereksinimini karşılama amaçlı sistemin 

aktif olma durumu 

PG 4.4.1 Web programlarının daha etkin kullanımını sağlamak üzere düzenlenen 

programlara katılan öğretim üyesi sayısı 

PG 4.4.2 Web tasarım ve koordinasyon ekibinin oluşturulması ya da bu konuda dışarıdan 

hizmet alınması durumu 

PG 4.4.3 Öğrenci bilgi sistemi yazılımının güvenilir hale getirilmesi, hata ve eksikliklerinin 

giderilmesi düzeyi 
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PG 4.4.4 YBS kapsamında öngörülen işlerin gerçekleştirilme oranı 

PG 4.4.5 Öğrenci bilgi sistem yazılımını kullanacaklara verilen eğitim durumu 

PG 4.4.6 YBS kapsamındaki Kütüphane ile ilgili iyileştirmelerin sağlanma düzeyi 

PG 4.5.1 İnteraktif sistemlere dayalı uzaktan eğitim alt yapısının etkililik düzeyi 

PG 4.5.2 Sisteme giren yıllık öğrenci sayısı ile alt yapı yeterlik oranı 

PG 4.5.3 Öğrenci sayısı ile eğitim altyapısı arasındaki genel uyumluk düzeyi 

PG 4.5.4 Mevcut derslik kapasitesinin öngörülen kapasiteye oranı 

PG 4.5.5 Büyük dersliklerde işlevselliği artırıcı tadilat durumu 

PG 4.5.6 Ergonomik kurallara uygun olan sınıfların oranı. 

PG 4.5.7 Altyapı koordinasyonunda teknolojik imkânların işe koşulma durumu 

PG 4.5.8 Laboratuar başına düşen öğrenci sayısının sınır sayıdan farkı. 

PG 4.5.9 Mevcut laboratuarların kullanıma hazırlanma durumu 

PG 4.5.10 Bölümlerce kullanılan labaratuarların donanım ve kapasite yeterliklerinin süresi 

içinde raporlanma durumu 

PG 4.5.11 İlk yardım donanımı kurulan laboratuar oranı. 
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5.5. Performans Alanı – 5: İnsan Kaynakları Politikası Ve Uygulama  

Perf. Kod. Performans Göstergesi 

PG 5.1.1 Mevcut ve olası iş/görev yükünün ve personel sayısının belirlenme düzeyi 

PG 5.1.2 
Kurumsal norm kadronun gerektirdiği personel sayısı ile mevcut personel sayısı 

arasındaki farkın azalma oranı 

PG 5.1.3 
Akademik ve idari personel istihdamına ilişkin ölçütlerin belirlenme, duyurulma 

ve uygulanma düzeyi 

PG 5.1.4 
Akademik ve idari personelin yükseltilmesine ilişkin standartların belirlenme ve 

duyurulma durumu  

PG 5.1.5 Akademik ve idari personele ilişkin PDS’nin uygulanırlık düzeyi 

PG 5.1.6 Personelin uzmanlık geliştirici aktivitelere katılımının desteklenme düzeyi 

PG 5.1.7 Öğretim üyesi sayısının akademik personel sayısına oranında yükselme düzeyi 

PG 5.2.1 Öğretim elemanlarına sağlanan ofis araç ve mekân miktarı  

PG 5.2.2 Ödemelerde yıllık gecikme gün sayısı 

PG 5.2.3 Akademik ve idari personel yıllık değişim oranı  

PG 5.2.4 Personelin üniversitenin sağladığı sosyal hizmetlerden memnuniyet düzeyi 

PG 5.2.5 Personele özel sağlık sigortası desteği sağlama durumu 

PG 5.2.6 Ücret artışında emek piyasası koşulları ve enflasyon değerinin gözetilme durumu 

PG 5.2.7 Performans değerlendirmesine dayalı ücret politikasının belirlenme durumu 

PG 5.2.8 
Uzmanlık alanları dışında istihdam edilen ve görevlendirilen akademik ve idari 

personel sayısı 
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5.6. Performans Alanı – 6: Kurumsal İklim Ve Kültürel Ortam 

Perf. Kod. Performans Göstergesi 

PG 6.1.1 Öğrenci Dekanlığının kurulma durumu 

PG 6.1.2 
Üniversite içindeki ve dışındaki kulüp ve derneklere üye olan ve sosyo-kültürel 

etkinliklere aktif katılan öğrenci oranı 

PG 6.1.3 
Tanıtım ve uyum-alıştırma programına katılan öğrencilerin yeni gelen öğrencilere 

oranı 

PG 6.1.4 Her yıl bölüm düzeyinde öğrencilerle yapılan toplantı sayısı 

PG 6.1.5 Öğrenci Konseyi üyeleriyle yapılan toplantı sayısı 

PG 6.1.6 İzlenim saptama çalışmaları raporları ve buna dayalı eylem planı 

PG 6.2.1 Öğrenci kulüplerince planlanıp gerçekleştirilen yıllık etkinlik sayısı 

PG 6.2.2 Çalışma ve etkinlik mekânı sağlanan aktif kulüp sayısı 

PG 6.2.3 Öğrenci kulüplerine verilen mali desteğin kulüp bütçesine oranı 

PG 6.2.4 Öğrenci kulüp etkinliklerine sağlanan moral destek ve danışmanlık durumu 

PG 6.2.5 Kulüplerce düzenlenen üniversitelerarası /kurumlararası etkinlik sayısı  

PG 6.3.1 Öğrencilere yönelik düzenlenen tarihi/kültürel gezi ve organizasyon sayısı  

PG 6.3.2 ATÜ bünyesindeki kültürel- sportif etkinlik türlerinin sayısı 

PG 6.3.3 Kültürel- sportif etkinlik mekân gelişim durumundaki artış düzeyi 

PG 6.3.4 Kültürel ve sportif etkinliklere katılan ATÜ mensuplarının sayısı 

PG 6.3.5 Yerleşkede çok amaçlı Kültür Merkezi kurulma durumu 

PG 6.3.6 Haber bültenlerinin hazırlanıp iç kamuoyuna ulaştırılma durumu 

PG 6.4.1 Akademik kurulların demokratik anlamda işlerlik durumu 

PG 6.4.2 Akademik kurul kararlarına erişilebilirlik durumu 

PG 6.4.3 Akademik kararlarda hesap verilebilirlik düzeyi 
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PG 6.4.4 Kutlama ve törensel etkinliklerin özendirilme durumu  

PG 6.4.5 Derlenip yayımı sağlanan kurumsal başarı öyküsü sayısı 

PG 6.4.6 Üniversite ve akademik birim tarihçelerinin hazırlanıp güncellenme durumu 

PG 6.4.7 İntranet sisteminin duyuru amaçlı kullanılma sıklık düzeyi 

PG 6.4.8 Şehir merkezinde bir lokalin kurulma durumu 

PG 6.4.9 Yereleşke içerisinde çok amaçlı sosyal tesis oluşturma durumu 

PG 6.4.10 Çalışanlara yönelik düzenlenen sosyal etkinlik sayısı ve düzeyi 
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5.7. Performans Alanı – 7: Kurumsal Algı Ve Halkla İlişkiler 

Perf. Kod. Performans Göstergesi 

PG 7.1.1 
Kurumsal imaja ilişkin yapılan araştırma ve görüşüne başvurulan farklı katmanlardan birey 

sayısı 

PG 7.1.2 Hedef kitleyi tanımaya yönelik araştırma ve görüşüne başvurulan birey sayısı 

PG 7.1.3 Yazılı ve görsel medyada ATÜ’ye ilişkin çıkan haber sayısı 

PG 7.1.4 Atılım Üniversite Radyosunun aktif olma durumu 

PG 7.1.5 ATÜ web sitesiyle ilgili ölçülen memnuniyet algısı 

PG 7.1.6 ATÜ web sitesi kullanıcılarının siteye ilişkin bilgi güncellik algısı 

PG 7.1.7 Çevresel kurumlarla işbirliği ve kurumsal yakınlık kurma düzeyi 

PG 7.1.8 Güncel konularda düzenlenen konferans ve benzeri etkinlik sayısı 

PG 7.1.9 
ARGE çalışmalarına ilişkin Üniversite web sitesinde ve medyada çıkan haber, duyuru 

sayısı 

PG 7.1.10 Kurum dışı idari ve akademik toplantılara katılma oranı 

PG 7.1.11 Öğretim kadrosunun kamuoyunda tanınırlık düzeyi 

PG 7.2.1 Hazırlanan veri tabanında yer alan mezunların tüm mezunlara oranı 

PG 7.2.2 Bahar şenliklerine katılan mezun sayısı  

PG 7.2.3 ATÜ kariyer günlerine katılan mezun sayısı 

PG 7.2.4 Mezun etkileşimi için forum portalı oluşturma durumu 

PG 7.2.5 Mezunlar günü etkinliklerinin düzenlenme durumu 

PG 7.3.1 
ATÜ’yü hem genel olarak hem de bölüm düzeyinde tercih eden öğrencilerin kayıtlı 

öğrencilere oranı 

PG 7.3.2 Öğrenim ücretlerine ilişkin farklı ödeme şekillerinin sunulması durumu 

PG 7.3.3 Burslu lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı 

PG 7.3.4 Bölümlere göre burslu öğrenci oranları 

PG 7.3.5 Bursu kesilen öğrenci sayısındaki değişim oranı 
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5.8. Performans Alanı – 8: Sosyal Ve Fiziksel Donatılar 

P. Kodu Performans Göstergesi 

PG 8.1.1 Her dersliğin haftalık kullanım süresi  

PG 8.1.2 Bireysel kullanım ofisine sahip olmayan öğretim elemanlarının oranı 

PG 8.1.3 Bilgisayar ve deney masalarının haftalık kullanım yoğunluğu 

PG 8.1.4 Sürekli öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı 

PG 8.2.1 Mediko-sosyal merkezin kurulma ve etkinlik durumu 

PG 8.2.2 
Geliştirilen sağlığa uygunluk standartlarına göre sıhhi koşulların oluşturulma 

durumu (periyodik tuvalet temizliği, musluk suyu ve yiyecek-içecek analizi vb.) 

PG 8.2.3 Yerleşke içinde yurt binaları yapım planlama ve inşa durumu 

PG 8.2.4 Yerleşke içinde hizmet sunan iş ve alışveriş birimlerinin sayısı 

PG 8.2.5 Kırtasiye ve fotokopi hizmeti sunan birim sayısındaki artış 

PG 8.2.6 Öğrenci İşleri Ofisi çalışma ortamındaki gelişme ve işlemsel etkileşim durumu 

PG 8.2.7 Öğrencilerin yiyecek-içecek kalitesine ilişkin memnuniyet durumu 

PG 8.2.8 Yerleşkede oluşturulan sigarasız alan yeterlik durumu 

PG 8.2.9 
Yerleşkeye ulaşım sağlayan servis bilgilerinin ilgili pano ve web ortamında 

duyurulma durumu 

PG 8.3.1 
İç ve dış cephelerin iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmaların tamamlanma 

durumu 

PG 8.3.2 Yapılan yaya kaldırımı uzunluğu 

PG 8.3.3 
Yerleşkede tamamlanan kaldırım ve yürüyüş yolları uzunluğu ile otopark ve park 

alanı büyüklüğü  

PG 8.3.4 Peysaj düzenlemesi çerçevesinde yeşillendirilen ve ağaçlandırılan alan büyüklüğü 

PG 8.3.5 Isınma konusunda şikâyetlerin sayısı 

PG 8.4.1 Yaya ağırlıklı ve yaya öncelikli alan büyüklüğü 
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PG 8.4.2 
Kampüse girecek motorlu araçların izin belgesi (pul) üzerinden kontrol edilmesi 

durumu 

PG 8.4.3 Tehlikeli ve hızlı araç kullanımından dolayı iptal edilen izin belgesi sayısı 

PG 8.4.4 Ulaşım hizmetinde güvenlik ile ilgili şikâyet sayısı 

PG 8.4.5 
Üniversite ile jandarma arasındaki trafik güvenliği ve denetimine ilişkin temas 

sayısı 

PG 8.4.6 
Yeterli güvenlik personeli ve güvenlik amaçlı teknolojik donanımın kurulma 

durumu 

PG 8.4.7 Servis sayısındaki ve hareket sıklığındaki artış. 
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5.9. Performans Alanı – 9: Mali Yapı Ve Mali Disiplin 

P. Kodu Performans Göstergesi 

PG 9.1.1 Öğretim düzeylerine göre öğrenci sayısındaki gelişme oranı 

PG 9.1.2 Araştırma projelerine bağlı gelir artışı 

PG 9.1.3 Sürekli eğitim projelerine bağlı gelir artışı 

PG 9.1.4 AB projelerine bağlı gelir artışı 

PG 9.1.5 Öğrenim ücretlerinin program özelliklerine göre belirlenme durumu 

PG 9.2.1 Bütçe hazırlık sürecine akademik ve idari birimler arasındaki işbirliği düzeyi 

PG 9.2.2 Bütçenin teknik yeterlik düzeyi 

PG 9.2.3 Bütçe veri kaynaklarının geçerlik düzeyi 

PG 9.2.4 Bütçede öngörülen ve gerçekleşen gelir gider oranları 

PG 9.3.1 Harcamalarda bütçeye bağlılık, planlılık ve verimlilik ilkelerinin gözetilme durumu 

PG 9.3.2 Açılan yeni bölüm ve programlar ile fayda-maliyet analizi ilişki düzeyi 

PG 9.3.3 Personel ücretlerinde yıllık değişim oranı ve farklılıkların giderilmesi durumu 

PG 9.3.4 Sürekli öğretim elemanlarınca okutulan derslerin bunların toplam yüküne oranı 

PG 9.3.5 Personel istihdamında norm kadroya bağlılık oranı 

PG 9.3.6 Öğretim ve araştırma geliştirme işlerinde, kurumsal insan kaynağından yararlanma   

PG 9.3.7 Öğretim elemanları arasındaki görev dağılımına ilişkin memnuniyet düzeyi 

PG 9.3.8 Kullanıcıların memnuniyeti ve kalite sürekliliği 

PG 9.3.9 Akademik birim bazında gider analizine dayalı yıllık tasarruf oranı  

PG 9.3.10 Bilgisayar onarım giderlerindeki azalma oranı 

PG 9.4.1 Yatırımların sayısı, belirlenen öncelikler ve dönem planı ile uyum düzeyi 

PG 9.4.2 Yatırım giderlerinin toplam bütçeye oranı 

PG 9.4.3 Yatırımların hedeflenen kontenjan artışlarına göre yönlendirilmesi durumu 

PG 9.4.4 Kütüphane ihtiyaçlarının belirlenen plan dâhilinde karşılanma düzeyi 

PG 9.4.5 
Fiziki altyapı ve donanım kalitesini artırıcı yatırım alanlarının saptanıp planlanma 

durumu 

 

 


