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Yeni YÖK’te Madde.1: Kalite 
‘‘Yeni YÖK olarak bizler kaliteyi artık 
gündemimizin ilk maddesi olarak ele 
alıyoruz. 

Yükseköğretimi: 

• kalite,  

• ihtisaslaşma, 

• öncelikli alanlar, 

• ve de nitelikli doktora gibi kavramlarla 
yeniden yapılandırıyoruz. 

Paylaşmış olduğum bu stratejik bakış 
kapsamında, önümüzde iddialı ama 
gayretle çalışıldığında erişilebileceğimiz 
yeni hedeflerimiz var.’’ 

2016/2017 Akademik Yıl Açılış Töreni Konuşması 



Yükseköğretim Kalite Kurulu 
kuruldu. 



Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği yayınlandı 
ve güncellendi. 



Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu yayınlandı. 

BTÜ de diğer üniversiteler gibi        

2015-2016-2017 tarihlerinde iç 

değerlendirme raporunu tamamlayarak 

YKK’ya gönderdi. 



YKK İç Değerlendirmede Online Sisteme 
geçti. 



Göstergeler de online takip 
ediliyor. 



Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 
Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri yayınlandı 

• 2016’da 20 ve 2017’de 50 üniversite Dış 

Değerlendirmeden geçti ve Kurum 

Geribildirim Raporları web sitelerinde 

yayınlandı. 

• 26-28 Kasım 2017’de BTÜ de Dış 

Değerlendirmeden geçti ve olumlu 

geribildirim aldı. 



Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Takımı Ziyareti 
26-28 Kasım 2017 
 



Geribildirim Raporu dikkate alınarak iyileştirme 
çalışmaları devam etmektedir. 



Bursa Teknik Üniversitesi 
 

Kalite Güvence Faaliyetleri 
Yapılanlar ve Yapılacaklar 

 



B - Kalite Güvencesi Sistemi ile ilgili yapılanlar ve 
yapılacaklar 

• Kalite Güvencesi Yönergesi yayınlandı. Kalite Komisyonu çalışma şekli tasarlandı. Kalite Koordinasyon Birimi ve Birim Kalite 

Koordinatörlükleri oluşturuldu. 

• Kalite Politikası yayınlandı. 

• kalite.btu.edu.tr sayfası açıldı ve tüm kalite çalışmaları şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. 

• EFQM eğitimleri alındı ve Özdeğerlendirme yapıldı. 

• Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Ziyaretinden (26-28 Kasım 2017 tarihlerinde) başarıyla geçildi. 

• İç & Öz & Dış Değerlendirmelerde tespit edilen gelişmeye açık noktaların birçoğu 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları 

kapsamında geliştirildi: 

• Anketler, odak grup görüşmeleri, çalıştaylar ve danışma kurulları vasıtasıyla paydaş katılımı sağlandı. Yıllık döngüsü kurgulandı, 

2018’de uygulamaya başlandı. 

• Sektör ve rakipler izlendi, kıyaslama çalışmaları yapıldı. 

• Performansa yönelik göstergeler belirlendi. Anahtar KPIlar tanımlandı. 

• Risk değerlendirmesi yapıldı. 

• Uygulamalarda süreklilik ve sürdürülebilirlik için İzleme ve Değerlendirme Sistemi kuruldu, PUKÖ ile iyileştirme faaliyetlerinin 

takip edilmesi sağlanıyor. 

• Uluslararasılaşma stratejisi oluşturuldu. 

• Kilit süreçler ve sahipleri tanımlandı. Göstergeler, standart formlar ve iş akışları hazırlanıyor. 

• Stratejik Plan, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite çalışmalarının entegrasyonu sağlanacak. 

• Tüm göstergeleri takip etmek ve raporlamak için bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi arayışı bulunmakta. 

 

 

 



www.kalite.btu.edu.tr 



www.kalite.btu.edu.tr 



B
TÜ

 –
 K

al
it

e 
iş

le
yi

şi
 

KİDR, EFQM Mükemmellik Modelini esas alan öz değerlendirme raporu ve iyileştirme planı hazırlıklarında 

BKK, KKB tarafından talep edilen bilgi, belge ya da raporları kendilerine iletmekte, KKB tüm birimlerden gelen 

bilgileri konsolide etmekte, gerektiğinde toplantılar düzenlemekte ve son olarak Kalite Komisyonuna onaya 

sunmaktadır. Kalite Komisyonu gerekli gördüğünde toplantı düzenleyerek karar almakta ve uygulamaktadır.  
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25 kişilik ekip 8 günlük eğitim programını tamamladı. 

• 11-12 Mayıs 2017 EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi 

• 17-18 Mayıs 2017 EFQM Bazlı Özdeğerlendirme Çalıştayı 

• 22 Mayıs 2017 EFQM Bazlı Stratejik Planlama Eğitimi 

• 11-12 Temmuz 2017 Süreç Yönetimi ve İyileştirmesi Eğitimi 

• 14 Temmuz 2017 Moderasyon Teknikleri Eğitimi 

Eğitim ihtiyacı giderildi. 
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EFQM Modeli ışığında 
Özdeğerlendirme yapıldı. 



İç & Öz & Dış Değerlendirmelerden Çıkarılan Sonuç: 
Yeni Stratejik Plan Gelişim Alanlarının İyileştirilmesinde Kritik 
Öneme Sahip 

BTÜ’ye yönelik değerlendirmelerin sonucunda bir çok iyi uygulamanın var 
olduğu; ancak bütüncül bir stratejik yönetim anlayışı açısından gelişim 
potansiyeli olduğu görülmüştür: 

 

1. Süreçlerin tanımlanması 

2. Paydaş katılımının sağlanması 

3. Sektörün ve rakiplerin izlenmesi, kıyaslama çalışmalarının yapılması 

4. Performansa yönelik KPI’ların belirlenmesi / izlenmesi/ 
değerlendirilmesi / iyileştirilmesi 

5. Risk değerlendirmesi 

6. Uygulamalarda süreklilik ve sürdürülebilirlik için izleme, 
değerlendirme ve bilgi yönetim sistemi 



2019-2023 Stratejik Planımızı İç & Öz & Dış 
Değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak tamamladık. 

• Katılımcılık ve işbirliğine dayalı oluşum aşaması 
bizim için öğretici ve planın sahiplenilmesi 
açısından değerli bir süreç oldu. 

 

• Tüm akademik ve idari birimlerimizin farklı 
seviyelerdeki personelinden seçilen yaklaşık elli 
kişilik bir ekiple yürütülen çalıştaylar sonucunda 
mevcut durum analizleri irdelendi ve geleceğe 
bakış ortak akılla netleştirildi.  

 

• Gelecek beş yılda üniversitemizin hedeflerine 
ulaşmasına yol gösterecek olan stratejik planın 
hayata geçirilmesi konusunda hepimizin gerekli 
özeni, kararlılığı ve çalışma azmini göstermesi 
gerekmekte. 



1. Kilit Süreçler, Sahipleri ve 
Sorumlular Tespit Edildi. 

Alt Çalışma Grubu: Prof.Dr. Turan Sönmez, Yrd.Doç.Dr. Aytaç Yıldız, Taner Güler, Oytun 
Cibaroğlu 



Üniversitemizin tüm kilit süreçlerine 
(106 adet) ait haritalar çıkarıldı. 

Süreç KPI’ları ve İş Akış Şemaları çıkarılıyor.  



2. Paydaş Tespiti ve Analizleri 
Tamamlandı. 

• Üniversitemizin tüm paydaşları 

listelendi. 

• Önceliklendirildi. 

• Her biri faaliyetlerimizle 

ilişkilendirildi. 

• Her birinden geribildirim alma 

yöntemi belirlendi ve tüm 

paydaşlarımızdan geribildirim 

alındı. 



Paydaş Analizi Döngüsü Planlandı. 
• Yıllık bir plan dahilinde paydaş memnuniyetinin ölçülüyor ve raporlanıyor. 

• Her bir değerlendirmenin sonunda kendi PUKÖ Döngüsü çevrilecek. 

Paydaş Yöntem ve Sıklık Dönem Sorumlu 

Öğrenciler Anket – Yılda bir 
Odak Grup Görüşmesi – İki yılda bir 

Mayıs-Haziran ÖİDB 

Çalışanlar Anket – Yılda bir 
Odak Grup Görüşmesi – İki yılda bir 

Kasım-Aralık PDB 

Sanayi Kuruluşları ve 
İşverenler 

Anket –  İki yılda bir 
Çalıştay – Beş yılda bir 

Eylül-Ekim BTTO 

Diğer Kurum ve 
Kuruluşlar 

Anket –  İki yılda bir 
Ziyaretler 

Ağustos - Eylül Genel 
Sekreterlik 



3. Sektörün ve Rakiplerin İzlenmesi, Kıyaslama Yapılması 
Akademik Faaliyetler Analizi 

• BTÜ, TU/Delft, ODTÜ, İTÜ, Gebze Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi stratejik planlarından performans göstergeleri ve 

hedefler ile faaliyet raporlarından gerçekleşme değerleri konsolide edildi. Karşılaştırmalı çalışmalar yapıldı. 

• Kalkınma Bakanlığının Üniversiteler için Performans Göstergeleri tablosu da eklendi. 

Alt Çalışma Grubu: Prof.Dr. Turan SÖNMEZ, Doç.Dr. Beyhan Bayhan, Mücahit KARACİF, Azam AY, Arş.Gör. Arş.Gör.Deniz Birlik Kayı, 

Arş.Gör.Gökhan Barış Sakcalı, Arş.Gör.Cavit Çağatay Kızıltepe, Arş.Gör.Yusuf Ziya Yüksel, Pınar İnce 

Tablo 9. Akademik Faaliyetler Analizi Eğitim

Alan Güçlü Yönler Zayıf Yönler/ Sorun Alanları Ne Yapılmalı?

Eğitim

Yüksek Doluluk Oranı (%100)

Üniversiteye giriş taban puanlarımız düşmektedir. 

Kontenjanların artırılmasının bunda katkısı 

olmuştur.

Üniversite tanıtımına ve kaliteli öğrenciyi çekmeye 

yönelik stratejiler oluşturulmalıdır (vakıf ve 

hayırseverlerden burs imkanı vb.)

Araştırma

Girişimci ve Yenilikçi 

Üniversite Endeksi 2016 

sıralamasında BTÜ 41. 

sıradadır.

Teşvik alan öğretim elemanı 

sayısı ve oranı yüksektir.

Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri akademik 

teşvik puanına göre [DÜS-2017] 97 devlet 

üniversitesi arasında BTÜ 42. sırada;  2006'dan 

sonra kurulan 54 devlet üniversitesi arasında 18. 

sıradadır.

Öğretim elemanı sayısı az olduğu için genel 

sıralamalarda geride kalınmaktadır.

Türkiye sıralamalarında ilk 20'ye girme hedefi olabilir.

Nitelikli akademik personel istihdam edilmelidir.

Girişimcilik

Akademisyenlerin %70'inin 

danışmanlık hizmeti vermesi

Danışmanlık sayıları, bütçeleri ve döner sermaye 

gelirlerinin kısıtlı kalması

Yeni kurulan TTO, Kuluçka Merkezleri ve TEKMER 

faaliyetlerinin (Bilgilendirme, Eğitimler, Sanayi Odaklı 

projeler/çalışmalar, vb.) başlaması ile şirketleşme 

danışmanlıkların artırılması

Toplumsal

Katkı

Yeterli mezun vermediğimiz için bizi temsil edecek 

kaliteli öğrenci azdır.

Mezunlar ve Mensuplar Derneği kurulmalıdır. 

Mezunlarımızdan öğretim elemanı olanların dernekte 

aktif rol alması sağlanabilir. PROLİZ otomasyonu 

Mezunlar linkinden bilgiler doldurmalıdır. İrtibat 

sağlanmalıdır.



3. Sektörün ve Rakiplerin İzlenmesi, Kıyaslama Yapılması 
Yükseköğretim Sektörü Analizi - PESTLE 

Alt Çalışma Grubu: Doç.Dr. Beyhan Bayhan, Pınar İnce 

PESTLE Kaynak Fırsatlar Tehditler Ne Yapılmalı?

Politik

* Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı Stratejik 

Planı

* Bilim ve 

Teknoloji Yüksek 

Kurulu Kararları

* TUBİTAK 2013-

2017 Stratejik 

Planı

* Özellikle Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları ve TUBİTAK 2013-2017 Stratejik Planıda belirtilen 

Devlet politikalarının üniversitelerin Ar-Ge stratejileri geliştirmesi, yenilikçilik, ileri teknolojiler, 

girişimcilik, üniversite-kamu-yerel yönetim-sanayi alanlarında sağladığı  teşvik ve fonlarla itici güç 

oluşturması

* Devletin yayın, proje, patent, vs. gibi araştırma faaliyetlerini teşvik ediyor olması

* Araştırmacı insan gücü sayısının artırılmasına yönelik politikalar

* AB Pogramlarına katılımın teşvik ediliyor olması

* Teknoloji transfer ofislerine verilen destek

* Uluslararası arge çalışmalarının desteklenmesi

* Hem ulusal hem de bölgesel kalkınma planları ile öncelikli gelişim alanlarının belirlenmiş olması, bu 

alanlarda projelerin destekleniyor olması. 

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Planı Hedef 1.1. Kapsamında, Makine, Otomotiv, Tekstil,  

Seramik, Kimya, Demir Çelik ve Demir Dışı metaller,  Elektrik-Elektronik sektörlerine yönelik sektörel 

strateji belgelerinin oluşturulmuş olması.

* Ülkemizin, içerisinde yer aldığı bölgedeki siyasi, 

ekonomik ve toplumsal çalkantıların, ülkemizi, 

potansiyelinin gerisinde bırakıyor olması.

* Hain darbe girişimi, OHAL, terör, komşulardaki 

savaş, siyasi sorunlar, seçimlerle Türkiye'nin zorlu 

bir dönemden geçiyor olması.

* Ulusal güvenlik meseleleri, terörle mücadele ve 

mülteciler gibi hayati konuların yönetimine ayrılan 

bütçenin kaçınılmaz büyüklüğü nedeniyle 

yükseköğretim ve Ar-Ge harcamalarının daha da 

artırılmasının güçlüğü

* Var olan teşvik 

ve desteklerden 

ülke ve bölge 

stratejilerine 

uygun araştırma 

faaliyetleri ile 

faydalanmak



3. Sektörün ve Rakiplerin İzlenmesi, Kıyaslama Yapılması 
Yükseköğretim Sektörü Analizi – Sektörel Yapı Analizi 

Alt Çalışma Grubu: 

Doç.Dr. Beyhan 

Bayhan, Pınar İnce 

Fırsatlar Tehditler Ne Yapılmalı?

Rakipler

* Üniversitelerin belirli 

disiplinlerde uzmanlaşmasına 

doğru bir eğilim mevcuttur. 

* Devlet-yerel yönetim-özel sektör 

ve üniversite ilişkilerinin 

güçlendirilmesine yönelik eğilimler 

artmaktadır.

* Üniversitelerin 

uluslararası/ulusal/bölgesel 

düzeyde birbirleriyle güçlü 

entegrasyona ve işbirliklerine 

yönelmektedir.

* Ulusal ve uluslararası kurumların 

bilimsel projelere ilişkin destek 

çeşitliliği ve fon miktarları artma 

eğilimindedir.

* BTÜ de Robotlar ve Akıllı 

Sistemler konusunda 

uzmanlaşacaktır.

* Üniversite sayısının artmış olması

* Kontenjanların YÖK tarafından arttırılmış olması

* Vakıf üniversitelerinin sunduğu imkanların daha iyi olması

* Nitelikli akademisyen ve öğrencilerin köklü devlet 

üniversitelerini, burslu vakıf üniversitelerini ve İstanbul ile 

Anakara'daki Üniversiteleri tercih etmeleri

* Araştırma Üniversitesi listesinde henüz yer almıyor 

olmamız.

* Üniversitelerin disiplinler arası yeni lisans ve lisansüstü 

programlar (güçlü işbirlikleri ile ya da kendi başlarına) açma 

eğilimlerinin olması

* Üniversite içi, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin (ortak 

laboratuvarlar, ortak programlar, ortak projeler) varlığı ve bu 

durumun artma eğiliminde olması

* Araştırma fonlarına ve üniversite dışı kurum/kuruluşlarla 

işbirliklerine yönelik talebin, rekabetin artması

* Üniversitelerin uluslararasılaşarak başarılı diğer 

üniversitelerle öğrenci ve akademisyen değişiminde 

bulunması; ortak yüksek lisans ve doktora programları açması 

* Üniversitelerin yurtdışında temsil bürolarını, hatta küçük 

kampüs alanlarını faaliyete geçirmeleri

* Üniversitemizi rakiplerden ayıracak farklılaşma 

stratejisi belirlenmelidir

* Nitelikli öğrenci ve akademsiyenleri cezbedecek 

imkanlar sunulmalıdır

* Niş programlar (disiplinler arası ve disiplinler 

üstü) açılmalıdır (Büyük bir gölde küçük bir balık 

olacağına, küçük bir gölde büyük bir balık ol)

* Araştırma üniversitesi listesine girmek için 

yapılması gereken çalışmalar hızlandırılmalıdır

* Kurulan araştırma merkezi ve açılan lisansüstü 

programların faaliyetlerinin artırılması için 

alanında yetkin araştırmacılar istihdam 

edilmelidir.

* Diğer üniversiteler ile işbirliklerinin, öğrenci ve 

personel hareketliliğinin artırılması 

gerekmektedir

* Uluslararası işbiriliği arttırılmalıdır.

* Araştırma fonlarından daha çok faydalanılması 

için araştırma projeleri üretilmeli veya paydaşların 

araştırma projelerine dahil olunmalıdır.



Stratejik Plan Çalıştayı 
3-4 Kasım 2017 
 





4-5. Hedef kartları ve KPI’lar çıkarıldı. 
Risk Değerlendirmesi yapıldı. 



6. Uygulamalarda süreklilik ve sürdürülebilirlik için İzleme 
ve Değerlendirme Sistemi Kuruldu. 

• Strateji Geliştirme Kurulu, Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) Döngüsü 
çerçevesinde yılda iki kez toplanır ve Stratejik Plan ile KİDR göstergelerini 
değerlendirir, rapor çıkarır.  

 

• “Stratejik Plan İzleme Raporu” her yılın ilk altı aylık dönemi için Temmuz ayının 
sonuna kadar hazırlanır. Bu rapor sadece izleme amaçlı olup değerlendirmeye 
odaklanmaz. 

 

• “Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” ise; ilgili dönemi takip eden Şubat ayının 
sonuna kadar hazırlanır, Mart ayı sonuna kadar ilgili üst kuruma gönderilir. 

 

• SGDB, harcama birimlerinden sorumlu oldukları hedefler bazında izleme ve 
değerlendirme raporlarını hazırlamasını ister. Gelen raporları, kendi 
değerlendirmelerini de ekleyerek nihai hale getirir ve rektöre sunar. 



C - Eğitim-Öğretim ile ilgili yapılanlar 

• Sektörel Eğitim Programı  (BTÜSEP), 2018-2019 akademik takviminde Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Orman Mühendisliği Bölümlerinde 
uygulanmaya başlandı.  

• Bologna uyum süreci tamamlandı: Programların yeterlilikleri, Türkiye Yükseköğretim 
Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) ile uyumlu hale getirildi.  

• Paydaşların görüş ve önerileri alınmak üzere oluşturulan Bölüm ve Fakülte Danışma Kurulları 
ilk olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonunda toplandı ve toplantılar tutanak altına alındı. 

• Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılarda (Kütüphane, kırtasiye vs. ) iyileştirmeler 
yapıldı. Örneğin, kütüphane çalışma saatleri uzatıldı. Yemekhane hizmetlerinden 
memnuniyet artırıldı. 

• Uluslararası işbirliği protokollerinin sayısı artırıldı. 

• Akademik Takvim (Lisans, Lisansüstü) İngilizce dilinde web sayfamızda yayımlanmaktadır. 

• SKSDB ve KDDB tarafından yeni kayıt olan öğrencilere yönelik öğrenci uyum programı 
yürütülmektedir. 

• Oluşturulan Engelli Öğrenci Birimi tarafından hem öğrenciler hem de çalışanlar için Engelli 
Danışma ve Destek Hizmetleri verilmektedir. 

 

 

 



C - Eğitim-Öğretim ile ilgili yapılacaklar 

• SEP (Sektörel Eğitim Programı) devam eden eğitim-öğretim yılında devam eden yıllarda diğer bölümlerde 
de uygulanmaya başlanacak. Programlarına dahil edilen paydaşların niteliklerine de dikkat edilerek sayıları 
arttırılacaktır.  

• SEP Lisans ve lisansüstü öğrencilerin TÜBİTAK, TUSAŞ ve diğer kurumlarca destekli projelerde yer alması 
için proje başvuru eğitimi verilecektir. 

• Eğitim-öğretim programlarının planlanmasında iç ve dış paydaşlardan görüş alınma süreci bir takvime ve iş 
akışına bağlanarak yazılı hale getirilecektir. Böylece, bu sürecin sürekliliği de güvence altına alınacaktır. Her 
yıl Mayıs-Haziran aylarında danışma kurulları ile toplantılar gerçekleştirilerek Temmuz ortası itibariyle 
eğitim-öğretim müfredatındaki değişiklikler tamamlanmış olacaktır. 

• Öğrenci merkezli eğitim, öğrenci anketleri de göz önünde bulundurularak her yıl eğitim-öğretim 
başlangıcında yapılan fakülte akademik kurullarında gündeme getirilmesi sağlanacaktır. 

• Eğitimcinin Eğitimi planı kapsamında akademisyenlerin mesleki ve pedagojik formasyonunu geliştirmek 
üzere tüm akademisyenlere yönelik seminer, eğitim vb. programlar düzenlenecektir.  

• Uluslararası bilimsel ve kültürel faaliyetlerin sayısının artırılması planlanmakta olup, bu tür faaliyetlerin 
düzenlenmesi için öğrenci topluluk danışmanları ve topluluk başkanları bütçe desteği sağlanarak teşvik 
edilecektir. Bu konudaki süreçler ve kararlar şeffaf hale getirilecek ve ilgili topluluk ve danışmanlarla eğitim-
öğretim dönemi başında paylaşılacaktır. 

• Akademik birimlerde akreditasyon çalışmaları planlanmakta olup, yapılacak fiziki mekan koşulları 
(laboratuvar vb.) ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Buna ek olarak, her bölümde akreditasyon 
komisyonları kurulacaktır. 

• BTÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasına yönelik dosya YÖK’e gönderildi, 
Merkez açıldığında çalışmalara başlanacaktır. 

 

 

 



Ç - “Araştırma ve Geliştirme” ile ilgili yapılanlar 



Ç - “Araştırma ve Geliştirme” ile ilgili yapılanlar ve 
yapılacaklar 

• Araştırma Üniversitesi olmak için başvuru yapıldı. Geçmişten bugüne 
göstergeler belirlendi. Performansın artırılması için faaliyetler 
yürütülüyor. 

• BAP Yönergesi yenilendi. (Proje çeşitleri artırıldı.) 

• Araştırmacıların yetkinliğini artırmak için BTTO ve Kütüphane 
tarafından proje ve makale yazma, veri tabanlarından araştırma yapma 
vb. eğitimler ve faaliyetler yürütülüyor. 

• 2019-2023 Stratejik Planımız temel alınarak BTÜ Araştırma Politikası 
hazırlanıyor. 

• KPI’ların takibi, gerekli verilerin toplanması ve değerlendirme yapılması 
için sistem oluşturma çalışmaları devam ediyor. 



D – Yönetim Sistemi ile ilgili yapılanlar ve yapılacaklar 

• Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve 
Kurumsal Hafıza için Bilgi 
Yönetimi: Birçok iş ve işlem 
online hale getirildi, portaller 
arası entegrasyon sağlandı. 
Bütünleşik bir Bilgi Yönetim 
Sistemi Yazılımı noktasında 
intranet sistemi üzerinde 
çalışmalar devam ediyor. 

• Tüm yönetsel ve 
operasyonel 
faaliyetlerin, verilerin 
ve raporların tek 
yazılım üzerinden 
verilerini toplamak, 
analiz etmek ve 
süreçleri iyileştirmek 
üzere bir komisyon 
kurulacaktır.  

• Ayrıca Meksis, Proliz ve 
Arcgis yazılımlarının 
entegrasyonu 
üzerindeki çalışmalar 
devam etmektedir. 

• Bulut kullanımı 
artırılacaktır.  

 



D – Yönetim Sistemi ile ilgili yapılanlar ve yapılacaklar 



D – Yönetim Sistemi ile ilgili yapılanlar ve yapılacaklar 



D – Yönetim Sistemi ile ilgili yapılanlar ve yapılacaklar 



D – Yönetim Sistemi ile ilgili yapılanlar ve yapılacaklar 

• Kaynakların etkin ve verimli yönetimi için: 

• İnsan Kaynakları Yönetimi: Ödül Yönergesi, Atama ve Yükseltme Kriterleri, memnuniyet 
anketleri, hizmet içi eğitimler 

• Çalışan memnuniyeti için kreş, yüzme havuzu, enstrüman kursu, gezi, vb. faaliyetler 
düzenleniyor. 

• Yemekhane hizmetleri iyileştirildi.  

• Üniversitemizin Risk Yönetimi Uygulama Çalışması (2018) tamamlandı. 

• Birimlerin kullanacağı Harcama Takip Sistemi Programı hazırlandı. 

• Döner Sermaye İş Takip Programı hazırlandı. 

• Üniversite çapında verimlilik ve tasarruf tedbirleri çalışması yürütüldü. 

 

• Tedarikçilerden alınan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik karşılıklı geribildirim 
mekanizması kurulması ve kayıt tutulması planlanıyor. 
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