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REKTÖRÜN SUNUŞU 

 

 

Yüz elli yedi yıllık tarihi ile Boğaziçi Üniversitesi, köklü ve çok sesli bir kültürel birikim ve yerleşmiş 

etik değerler üstüne kurulu bir akademik geleneğe sahiptir. Tarihi boyunca, Boğaziçi Üniversitesi’nin 

eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri, eleştirel akıl ve evrensel değerlerin bilimsel öngörülerle 

sentezlenmesiyle  insanlığa faydalı sonuçlar ortaya çıkarma amacı çerçevesinde şekillendirilmiştir. 

Türkiye’nin en başarılı öğrencilerine eğitim veriyor olmanın sorumluluğunu taşıyan Boğaziçi 

Üniversitesi yaratıcı, yenilikçi, özgür ve özgürlükçü değerlerinden ödün vermeden yaşadığımız toplumun 

gerçekliğinden hareket ederek geleceği olumlu anlamda dönüştürmek üzere çalışmaktadır. Üniversitemiz, 

tarihin kırılma noktalarında elde ettiği tüm birikimi, etkin ve güçlü akademik kadrosu, nitelikli öğrencileri 

ve mezunları, özverili idari kadrosu ile yaşadığımız dünyanın getirdiği birçok yeni zorluğa, sosyal ve 

çevresel koşulların dayattığı acil çözüm gerektiren derin ve karmaşık sorunlara karşı görevini yerine 

getirmeye kararlıdır. Kuruluşundan beri sürdürdüğü mükemmeliyetçi eğitim yaklaşımına ek olarak bir 

araştırma üniversitesi kimliği taşıyan Boğaziçi Üniversitesi için 2020-2024 Stratejik Planının, doğru bir 

zamanlama ile var olan durumu değerlendirmek ve geleceğe dair gerçekçi planlar yapmak için değerli bir 

fırsat yarattığı görüşündeyim. Bu 5 yıllık planda görüleceği gibi, Üniversitemiz, toplumun farklı 

ihtiyaçlarına yanıt üretmek ve ülkemizi yarından sonrasına hazırlamak için teknolojik ve toplumsal 

sorunlara  yönelik çözüm önerilerini disiplinlerarası bir anlayışla ele almak ve bu süreçte   kampüs sınırlarını 

aşarak toplumla buluşmak amacındadır. Bu hedefe ulaşmak için kurum içinde ve dışında yapmamız 

gerekenleri bir araya getirdiğimiz 2020-2024 Stratejik Planını hazırlarken yanıt aradığımız soru şudur: 

Yaşadığımız toplumsal gerçeklik içinde eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik birikim ve 

deneyimlerimizi kullanarak topluma fayda sağlayabilmek için kendimizi nasıl geliştirmeliyiz? 

Bu soru çerçevesinde yürütülecek tüm çalışma ve planlamalarda, Boğaziçi Üniversitesi farklı fakülte, 

bölüm ve programların benzersiz sinerjisi ile bütünleşmiş “toplumsal bir proje” olarak ele alınmalıdır. 

Boğaziçi Üniversitesi sadece meslek sahibi olacakları eğiten bir kurum olarak değil, Türkiye’nin üreten, 

düşünen güçlerine katkıda bulunan, vizyon sahibi mezunlar veren, Anadolu’nun dört bir yanından kendi 

değerleri ile aramıza katılarak değerimize değer katan öğrencilerini yetiştiren bir kurum olarak ülkemize 

sunmakta olduğu ve ileride sunacağı katkılar ile değerlendirilmelidir.  Bu eşsiz sosyo-kültürel gücün 

sağlayacağı katkıların devamlılığı için yapılması gerekenleri paylaştığımız Stratejik Planın uygulamada da 

hayata geçebilmesi, hem kurum içindeki hem de kurum dışındaki paydaşlarımızın çabası ve anlayışı ile 

mümkün olacaktır. 

Boğaziçi Üniversitesi’nin, devam ettirmeyi hedeflediği tüm kültür ve değerler, yenilikçi, yaratıcı, 

girişimci eğitim ve araştırma faaliyetleri bütünüyle, ülkemizin yaşayan bir değeri olarak ele alınması 

gerektiğinin ve bu anlamda Üniversitemizin hedeflerine ulaşmadaki başarısının tüm toplumun kazancı 

olacağının altını çizerek 2020-2024 Stratejik Planını bilgilerinize sunmaktan büyük onur duyarım. 

  

Saygılarımla, 

Prof. Dr. Mehmed Özkan 

Rektör 
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I. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN 

 

1. MİSYON 

Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri 

önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yerele kök salmış, evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel 

formasyonu ve özgüveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler 

yetiştirmek; evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üreterek insanlığın hizmetine sunmak ve bilim, 

sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında ve yaygınlık kazanmasında yardımcı ve öncü olmaktır. 

 

2. VİZYON 

Boğaziçi Üniversitesi’nin vizyonu eğitim, öğretim ve araştırmada öncü konumuyla geleceği 

şekillendiren bir üniversite olmaktır. 

Eğitim ve öğretim deneyimini yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek, 

Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirerek dünyanın lider araştırma 

üniversiteleri arasında yer almak, 

Akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkıda 

bulunmak 

vizyonumuzun ana öğelerini oluşturmaktadır. 

 

3. TEMEL DEĞERLER 

Tarihi boyunca Boğaziçi Üniversitesi’nin kültür ve değerlerinin temelinde, özerk, özgürlükçü, 

demokratik, katılımcı ve şeffaf üniversite modelini tüm akademik süreçlerde uygulamak, geliştirmek; bu 

model çerçevesinde yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, yerele kök salmış, evrensele açık bireyler yetiştirmek 

yer almıştır.  Bu çerçevede, Boğaziçi Üniversitesi’nin kültür ve değerlerinin öğrenci, öğretim üyesi, idari 

personel ve mezunlara aktarılması için mevcut mekanizmaların güçlendirilmesi, yükseköğretim ile ilgili 

konularda ilkeli, yapıcı ve öncü bir duruş sergilenmesi, ademimerkeziyetçi kurum kültürünü koruyarak, 

üniversite genelinde bütünselliği sağlayacak yapıların tesis edilmesi, yaratıcı, eleştirel, özgür ve 

özgürlükçü, bilimsel düşünceyi geliştiren süreçler ve mekanizmaların tasarlanması her zaman 

önceliklerimiz arasında olmuştur. Buna uygun olarak, yüz elli yılı aşan akademik geleneği ile Boğaziçi 

Üniversitesi’nin temel değerleri; 

● Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren bir anlayışla, eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi, 

● Öğrenci odaklı, 

● Yönetimde ve akademik yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı, 

● Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı, 

● Etik değerlere sahip çıkan, 

● Temel hak ve özgürlükleri savunan, 

● Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen, 

● Doğa ve çevresel sorunlar dahil tüm küresel sorunlara duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan, 

● Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılan, 

● Kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı 

olarak ifade edilebilir. 
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4. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ  

 

Temel performans göstergeleri Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(2019) 

Plan Dönemi Sonu 

Hedeflenen Değeri 

(2024) 
PG1.2.2 Kütüphanede bulunan öğrenci 

başına düşen basılı ve elektronik kaynak 

sayısı 

88 211 

PG1.3.3: Öğrencilere yönelik akademik yıl 

boyunca açılan yabancı dil dersleri 

dışındaki seçmeli ders sayısı 

540 550 

PG1.5.1: Lisansüstü programlara kabul 

edilen öğrenci sayısı 

1632 1801 

PG1.5.3: Araştırmacı destek 

mekanizmalarından yararlanan lisansüstü 

öğrenci sayısı (Araştırma Görevlilerimiz 

hariç) 

254 294 

PG2.1.1: Uluslararası endekslerde (SCI-

Expanded, SSCI, AHCI) yer alan bilimsel 

yayın sayısı 

742 860 

PG2.1.3: BAP kapsamında desteklenen 

araştırma projeleri sayısı 

91 110 

PG2.1.4: Öğretim üyesi başına düşen Ar-

Ge proje sayısı 

0,51 0,59 

PG2.3.3: Girişimcilik sertifikası alan 

katılımcı sayısı 

537 623 

PG2.4.1: Kabul edilen kamu ve sanayi 

destekli proje bütçesi (Döner Sermaye, 

diğer) (TL) 

4.976.202,00  5.768.782,00 

PG3.1.1:  Öğrenci başına barınma 

harcaması (TL) (yurtlara yapılan 

harcama/toplam öğrenci sayısı) 

193,7 56,13 

PG3.4.1:  Kültür varlıklarını korumak için 

harcanan bütçe (TL) 

3.716.522,32 5.832.200,00 

PG3.4.4:  Engelli tasarım ilkesine uygun 

bina/mekan sayısı 

123 130 

PG4.1.3: Personele sunulan düzenli 

mesleki eğitim sayısı 

20 24 

PG4.2.4: Ulusal ve uluslararası (bağımsız) 

akreditasyon sürecinde olan bölüm sayısı 

11 21 

PG5.1.2: Dersler dışında bölümler ve 

kulüpler tarafından yürütülen sosyal 

sorumluluk proje sayısı 

82 90 
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5. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 

 

AMAÇLAR HEDEFLER 

AMAÇ-1: Eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

güçlendirmek ve yenilikçi/ yaratıcı 

yaklaşımlarla zenginleştirmek 

HEDEF-1.1: Mevcut eğitim-öğretimin fiziksel altyapısını 

geliştirmek  

HEDEF-1.2: Eğitim-öğretimin iyileştirilmesine yönelik bilişim 

olanaklarını artırmak ve kütüphane hizmetlerini geliştirerek 

sürekli kılmak 

HEDEF-1.3: Sunulan nitelikli eğitimi sürdürebilir kılmak ve 

öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini geliştirip 

çeşitlendirecek mekanizmalar oluşturmak 

HEDEF-1.4: İngilizce dil eğitimini güçlendirmek ve altyapısını 

geliştirmek 

HEDEF-1.5: Lisansüstü eğitimi güçlendirmek ve programlara 

kabul edilecek üstün nitelikli öğrenci sayısını artırmak üzere 

mekanizmalar geliştirmek 

 

AMAÇ-2: Araştırma üniversitesi kimliğine 

uygun olarak araştırma, yenilikçilik kültürü ve 

girişimciliği güçlendirmek, araştırma 

kaynaklarını ve etkinliğini artırmak 

HEDEF-2.1: Nitelikli araştırma faaliyetlerini ve çıktılarını 

artırmak 

HEDEF-2.2: Araştırmaya yönelik insan kaynağı, altyapı ve 

destek hizmetlerini geliştirmek 

HEDEF-2.3: Girişimcilik faaliyetlerini geliştirmek 

HEDEF-2.4: Araştırmalar için mali kaynakları artırmak üzere 

mevcut mekanizmaların etkinliğini yükseltmek 

HEDEF-2.5: Araştırmanın ekonomik değer ve toplumsal faydaya 

dönüştürülmesi olanaklarını artırmak 

AMAÇ-3: Personel ve öğrenci memnuniyetini 

artırmak üzere kampüs yaşamını geliştirmek 

HEDEF-3.1:  Öğrencilere sunulan barınma, sağlık, beslenme ve 

ulaşım hizmetlerini geliştirmek 

HEDEF-3.2: Öğrencilerin çalışma ve dinlenme alanlarını 

artırmak ve kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerini geliştirmek 

HEDEF-3.3: Çalışanlara sunulan temel hizmetlerin kapsamını 

artırmak 

HEDEF-3.4:Üniversitede ekolojik ve beşeri sürdürülebilirliğe 

ilişkin süreçleri iyileştirmek 

HEDEF-3.5: Öğrencilere akademik ve kampüs yaşamına dair 

temel etik değerlerin benimsetilmesi suretiyle her türlü ayrımcılık, 

dışlama gibi tutum ve davranışlara karşı mekanizmalar 

oluşturularak üniversite yaşamına uyumu artırmak 

AMAÇ-4: Hizmet kalitesini ve verimliliği 

artırmak üzere kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

HEDEF-4.1: İnsan kaynakları planlamasına yönelik politikaları 

geliştirmek ve kurumsallaştırmak 

HEDEF-4.2: Kalite güvence kültürünün sürekliliğini sağlamak 

AMAÇ-5: Sosyal sorumluluk ve toplumsal 

hizmet faaliyetlerini güçlendirmek 

HEDEF-5.1: Topluma açık araştırma, uygulama ve eğitim 

programlarını ve faaliyetlerini geliştirmek 

HEDEF-5.2: Akademik bilginin toplumda yaygınlaşmasını 

desteklemek amacıyla topluma açık bilim, sanat ve kültür 

faaliyetlerini çeşitlendirmek ve artırmak 

HEDEF-5.3: Üniversitenin akademik ve kültürel birikimi 

çerçevesinde yaşam boyu eğitim programlarını geliştirmek ve 

çeşitlendirmek 
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II. STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ ve HAZIRLIK 

PROGRAMI 

 

1. ÜST YÖNETİMİN DESTEĞİ  

Üniversitemizin en üst yöneticisi olarak Rektörümüz Prof. Dr. Mehmed Özkan, Strateji Geliştirme 

Kurulu ve Stratejik Planlama Ekiplerinin doğal başkanı ve temel yöneticisi olarak bu süreçte görev almıştır. 

Öncelikle, Üniversitemizin temel faaliyet alanlarında 2020-2024 yılları arasında gerçekleştirmeyi 

hedeflediği tüm projeleri, başarılı bir stratejik plan çerçevesinde bir yol haritası belirleyerek 

gerçekleştirmeye yönelik tasarıları benimseyip sahiplendiğini tüm birimlere ve personele duyurmuştur. 

Rektörümüzün, Stratejik Planımızın daha katılımcı yürütülmesinde ve benimsenmesinde büyük desteği ve 

yönlendirmesi olmuş ve gerekli gördüğü durumlarda ilgili kurul ve çalışma gruplarına başkanlık yaparak 

hazırlık çalışmalarını yakından takip etmiştir. 

 

2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİNİN ORGANİZASYONU 

Üniversitemizin tüm personeline 2018/1 sayılı Genelge ile Stratejik Plan çalışmalarının başladığı 

duyurulmuş ve katkıları talep edilmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Strateji Geliştirme Kurulu, Rektör Prof. Dr. 

Mehmed Özkan başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulunun 13.02.2019 tarih, 2019/04 sayılı 

toplantısında alınan karar uyarınca  aşağıda adı-soyadı yazılı  kişilerden oluşturulmuştur.  

 

 Strateji Geliştirme Kurulu Üyeleri  

KURUL ÜYELERİ 

Prof. Dr. Mehmed Özkan  Rektör Başkan 

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay  Rektör Yardımcısı Üye 

Prof. Dr. Ayşın Ertüzün  Rektör Yardımcısı Üye 

Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan  Rektör Yardımcısı Üye 

Prof. Dr. Ayşe Gürel  Rektör Danışmanı Üye 

Prof. Dr. Günay Anlaş  Mühendislik Fakültesi Dekanı Üye 

Prof. Dr. Yasemin Bayyurt  Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi  Üye 

Prof. Dr. Emine Erktin  Eğitim Fakültesi Dekanı Üye 

Prof. Dr. Nilgün Işık  Fen –Edebiyat Fakültesi Dekanı Üye 

Prof. Dr. Arzu Tektaş  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Üye 

Prof. Dr. Ayşe Gül Toker  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Üye 

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü  Üye 

Prof. Dr. Yavuz Akpınar  Genel Sekreter V. Üye 

Zeliha Balkan  Öğrenci İşleri Daire Başkanı Üye 

Neşe Özgün  Strateji Geliştirme Daire Başkanı Üye 

 

Stratejik Plan hazırlık programı için ayrıca 7 Stratejik Plan Çalışma Ekibi oluşturulmuştur.  

Stratejik planlama sürecine dahil olan  kişi, birim ve ekipler aşağıda yer almaktadır. 

 

2.1. Strateji Planlama Ekipleri 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan başkanlığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 

koordinasyonunda harcama birimlerinin temsilcilerinden 7 çalışma ekibi oluşturulmuştur. Strateji 

Geliştirme Daire Başkanı bu ekiplerin doğal üyesi olarak görev almıştır. Bu ekipler, üyelerin çalışma 

alanlarında yeterli bilgiye sahip olmaları, temel birimleri temsil etmeleri gibi hususlar dikkate alınarak 

Strateji Geliştirme Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Her ekip, kendi üyeleri arasında görev dağılımı 

yaparak, plan metinlerini oluşturmak ve yazmakla görevli üyeleri belirlemiştir. Strateji Planlama Ekipleri, 
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stratejik planlama sürecinin uygun olarak yürütülmesinden, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesinden, 

Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne ve Rektörün onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından 

sorumlu olmuştur. Her çalışma ekibinin başkanı, çalışmaların planlanması, ekip içi görev dağılımının 

yapılması ve üst yönetim ile ekip arasında eş güdüm sağlanması faaliyetlerini yürütmüştür. Ekip başkanının 

toplantılara katılamadığı durumlarda Strateji Geliştirme Daire Başkanı vekalet etmiştir. 

  

 (1 Nolu) Strateji Planlama Ekibi 

Bu ekibin çalışma alanı ‘Kurumsal Kültür ve Değerler’dir. Bu alandaki çalışmalar ayrı bir stratejik 

amaç olarak sunulmuş olmasa da bu kapsamda bazı çalışma ve değerlendirmeler gerekli olmuş ve bunun 

için aşağıdaki ekip oluşturulmuştur. 

Prof. Dr. Necati Aras   Mühendislik Fakültesi 

Metin Göksel   Kurumsal İletişim Direktörü 

Nilgün Orhan   Mezunlar Ofisi  

 

 (2 Nolu) Strateji Planlama Ekibi 

Bu ekibin çalışma alanı ‘Eğitim-Öğretim Faaliyetleri’dir. Bu alan kapsamına giren stratejik amaç 

çalışmaları için aşağıdaki ekip oluşturulmuştur. 

Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan  Rektör Yardımcısı  

Prof. Dr. Özlem Berk Albachten  Fen-Edebiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Turgut Tüzün Onay  Enstitüleri Temsilen  

Prof. Dr. Özlem Öz  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Doç. Dr. Esin Öztürk Işık  Enstitüleri Temsilen 

Doç. Dr. Ebru Zeynep Muğaloğlu  Eğitim Fakültesi 

Doç. Dr. Kutay Orakçal  Mühendislik Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Işık  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Öğr. Gör. Ilgın Büyükkurt  Yabancı Diller Yüksekokulu 

Nazan Leşkeri  Genel Sekreter Yardımcısı 

Zeliha Balkan  Öğrenci İşleri Daire Başkanı 

 

 (3 Nolu) Strateji Planlama Ekibi 

Bu ekibin çalışma alanı ‘Araştırma Kaynakları ve Etkinlikleri’dir. Bu alanda geliştirilen stratejik amaç 

için aşağıdaki ekip oluşturulmuştur. 

Prof. Dr. Ayşın Ertüzün  Rektör Yardımcısı  

Prof. Dr. Lale Akarun       UYGAR Merkezlerini Temsilen 

Prof. Dr. A. Erhan Aksoylu  Tüm Akademik Birimleri Temsilen  

Prof. Dr. Necati Aras  Uluslararası İlişkiler Koordinatörü 

Doç. Dr. Adil Sarıbay  Tüm Akademik Birimleri Temsilen 

Doç. Dr. Umut Şahin  Tüm Akademik Birimleri Temsilen 

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yılmaz  UYGAR Merkezlerini Temsilen 

Vicdan Yalçın  Genel Sekreter Yardımcısı  

Betül Adanur Çubuk  BAP İdari Koordinatörü 

Öznur Kaptan  Teknoloji Transfer Ofisi 
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  (4 Nolu) Strateji Planlama Ekibi 

‘Kampüs Yaşamı ve Geliştirilmesi’ bu ekibin çalışma alanıdır. Bu alanda geliştirilen stratejik amaç 

kapsamında aşağıdaki ekip görev almıştır. 

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök  Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Ayşe Edinçliler Baykal  KRDAE temsilen  

Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak  BÜREM Müdürü  

Doç. Dr. Zeynep Hande Sart  GETEM Müdürü  

Doç. Dr. Zeynep Uysal  Öğrenci İşleri Dekanı  

Öğr. Gör. Dr. Tamer Atabarut  BÜYEM Müdürü  

Bülent Çebi  İdari ve Mali İşler Daire Başkanı  

Figen Kaya Dönmez  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı  

Zeynep Metin  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı  

Nilgün Orhan  Mezunlar Ofisi Koordinatörü  

Şahin Öztürk  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı  

 

 (5 Nolu) Strateji Planlama Ekibi 

‘İnsan Kaynakları’ bu ekibin çalışma alanıdır. Bu alandaki stratejik amaç için aşağıdaki ekip 

oluşturulmuştur. 

Prof. Dr. Yavuz Akpınar  Genel Sekreter V.  

Prof. Dr. Hayat Kabasakal  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini temsilen 

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe  Eğitim Fakültesini temsilen  

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Ahmet Şekerler  Eğitim Fakültesini temsilen 

Ersen Göl  Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Sekreteri 

Çiğdem Günsur  Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitü 

Sekreteri 

Aylin Koç  KRDAE Enstitü Sekreteri 

Sevin Koç Köksal  UBYO Yüksekokul Sekreteri 

Nuray Marangoz  Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri 

Gülay Ofluoğlu  Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri 

Emel Özkal  Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri 

Dilek Özüdoğru  Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri 

Gülşen Pekcan  Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreteri 

Ş. Hatıra Şenkon  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri 

Dilek Tecirli  Atatürk Enstitüsü Enstitü Sekreteri 

Muzaffer Uzunoğlu   YADYOK Yüksekokul Sekreteri 

Özgül Tatar Yıldız  Personel Dairesi Başkanı 
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 (6 Nolu) Strateji Planlama Ekibi 

Bu ekibin çalışma alanı ‘Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Hizmet’tir. Bu alanda geliştirilen stratejik 

amaç çalışmaları için aşağıdaki ekip görev almıştır. 

  Prof. Dr. Zafer Yenal  Rektör Danışmanı 

Prof. Dr. Nilgün Cılız  UYGAR Merkezlerini Temsilen 

Prof. Dr. Mine Eder  UYGAR Merkezlerini Temsilen 

Prof. Dr. Emine Erktin  Eğitim Fakültesi Dekanı  

Prof. Dr. Bengi Ertuna  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Prof. Dr. İrem Nuhoğlu  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Prof. Dr. Haluk Özener  Enstitüleri Temsilen  

Prof. Dr. Balkız Öztürk Başaran  Fen-Edebiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Nisan Selekler Gökşen  Yabancı Diller Yüksekokulu 

Doç. Dr. Aybek Korugan  Mühendislik Fakültesi   

Doç. Dr. Hande Sart  Eğitim Fakültesi 

Doç. Dr. Ziya Umut Türem  Enstitüleri Temsilen 

 

 (7 Nolu) Strateji Planlama Ekibi 

Bu ekibin çalışma alanı ‘Mali Kaynaklar’dır. Bu alandaki çalışmalar ayrı bir stratejik amaç olarak 

sunulmuş olmasa da gerekli çalışma ve değerlendirmeler için aşağıdaki ekip oluşturulmuştur. 

Prof. Dr. Yavuz Akpınar  Genel Sekreter V.  

Prof. Dr. Türkan Haliloğlu  UYGAR Merkezlerini Temsilen 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Coşkun  UYGAR Merkezlerini Temsilen 

Öğr. Gör. Dr. Tamer Atabarut  BÜYEM Müdürü  

Metin Göksel  Kurumsal İletişim Direktörü  

Sevim Tekeli  Teknoloji Transfer Ofisi  

Vicdan Yalçın BAP Mali Koordinatörü  

 

2.2. Birim Stratejik Plan Hazırlık Ekibi 

Birim Stratejik Plan Hazırlık Ekibi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından talep edilen bilgi ve 

belgeleri zamanında ve eksiksiz hazırlamakla görevli bir birim olarak oluşturulmuştur. Ekip üyeleri birim 

yönetimini, akademik ve idari yapıyı temsil edecek şekilde belirlenmiştir. 

Prof. Dr. A. Erhan Aksoylu  

Prof. Dr. Özlem Berk Albachten   

Prof. Dr. Burak Güçlü  

Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız    

Prof. Dr. Hayat Kabasakal  

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu  

Doç. Dr. Kıvanç İnelmen  

Doç. Dr. Tolga Umut Kuzubaş  

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yılmaz   

Seyfi Berk  

Ilgın Büyükkurt  

Celalettin Demirel  

Orhan Durka  

Hanzade Toycu  

Deniz Uçkan  

Onur Zorlu  
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2.3. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB), plan çalışmalarının koordinasyonunu sağlamakla 

görevlendirilmiştir. Bu süreçteki çalışmalarla ilgili toplantıların organizasyonu, her türlü resmi yazışma ve 

üniversite içi ve dışı iletişime destek hizmetini sağlamakla, Genel Sekreterliğin 14 Mart 2019 tarih ve 

E.5563 sayılı olurları ile aşağıda adı ve soyadı verilen  kişiler sorumlu olmuştur.  

Neşe Özgün (Daire Başkanı) 

Atike Çatav  

Sabire Özoğul 

Tuğçe İltaş 

Yunus Yıldırım 
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3. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI 

 

Boğaziçi Üniversitesi’nin 2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları için bir eylem planı hazırlanmıştır. Bu eylem planına ilişkin belirlenen aşamalar, 

takvimlendirme ve sorumlu kişiler aşağıdaki çizelgede sunulmuştur 

 

 Stratejik Plan Hazırlık Çizelgesi 

AŞAMALAR FAALİYETLER 
TAMAMLAMA 

TARİHİ 

SORUMLU 

BİRİMLER/ 

KİŞİLER 

I. HAZIRLIK ve 

KURUMSAL 

TEMELLERİN 

OLUŞTURULMASI 

AŞAMASI 

Stratejik Plan çalışmalarının başlatıldığının duyurulması: Üniversitemiz Rektörü tarafından 

imzalanan ve Üniversitemiz birimlerine gönderilen genelgeyle Stratejik Plan çalışmalarının 

başlatıldığı duyurulmuştur. 

27 Kasım 2018 Üst Yönetici 

BÜ Strateji Geliştirme Kurulunun (BÜSGK) oluşturulması ve  çalışmaya başlanması  13 Şubat 2019 
Üst Yönetici ve 

Strateji Ekipleri 

BÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında (BÜSGDB) bir idari destek ekibinin oluşturulması: 

BÜSGK  faaliyetlerinin desteklendiği ve tüm sekretaryasının yürütüldüğü birim 
13 Şubat 2019 

Genel Sekreter; 

SGDB  

Stratejik planlama web sayfasının oluşturulması: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 

SGDB ait web sayfasının (www.sgdb.boun.edu.tr) altında oluşturularak Stratejik Plan eklentisi 

yapılmıştır. 

15 Şubat 2019 

Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı 

 

Stratejik Planı hazırlayacak ekiplerin belirlenmesi: Stratejik planlama için 7 ayrı ekibin 

kurulması; Stratejik Plan hazırlığına katkıda bulunacak tüm akademik ve idari birimler içinde 

birim sorumlularının tespit edilerek Rektörlüğe bildirilmesi istenmiştir. 

13-22 Şubat 2019 
Birimlere ait 

Harcama Yetkilileri  

II. KURUMSAL 

ANALİZ AŞAMASI 

 

BÜ  Misyon, Vizyon ve Değerlerinin gözden geçirilmesi, GZFT çalışmasının yenilenmesi, BÜ 

ana stratejilerinin belirlenmesi, yapılan tüm kurumsal analiz çalışmalarının birimlere 

duyurulması, web sayfasında yayınlanması 

Mart 2019 

Üst Yönetici; 

BÜSGK-Stratejik 

Plan Ekibi  

Birimlere ana stratejilere uygun formların gönderilmesi: Stratejik Plan hazırlığında kullanılan 

formlar ile dokümanlar birimlere gönderilmiştir. Stratejik Plan ekiplerince Stratejik Planın 

hazırlanmasına yönelik çalışmalar ve hazırlanan stratejik planlamalar toplanmıştır. Birimlerce 

hazırlanan formlar  ve stratejik plan ekiplerince düzenlenen stratejik planlamalar üst yönetime 

gönderilmiştir. 

Mart 2019 

 

 

Ağustos 2019 

 

Birim Stratejik Plan 

Hazırlık Ekipleri  

 

Stratejik Plan 

Ekipleri  

Birim Stratejik Plan Hazırlık Ekiplerinden alınan formların  ve Stratejik Plan ekiplerinin 

Stratejik Plan taslaklarının incelenmesi, değerlendirilmesi: Hazırlanan ve Rektörlüğe sunulan 

Stratejik Plan taslakları  BÜSGK  tarafından değerlendirilmiştir. Alınan veriler, BÜSGK görev 

gruplarınca değerlendirilerek durum analizi  yapılmış ve gerekli görüldüğünde  birimlerden 

Eylül  2019 

 

Üst Yönetim ve 

BÜSGK 

http://www.sgdb.boun.edu.tr/
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AŞAMALAR FAALİYETLER 
TAMAMLAMA 

TARİHİ 

SORUMLU 

BİRİMLER/ 

KİŞİLER 
düzeltme istenmiştir. Stratejik Plan taslakları web sayfasında yayımlanmıştır. 

III.  KURUMSAL PLAN 

AŞAMASI 

Üniversite Stratejik Plan Taslağının Hazırlanması: Ekiplerden gelen veriler çerçevesinde 

Stratejik Planının hazırlanması; Üniversitemiz Stratejik Planının yazılması 

Kasım 2019 

 

Üst Yönetim ve   

BUSGK 

Üniversite Stratejik Planının onaya sunulması; Üniversite Stratejik Planının ilgili üst kurullara 

sunulması 

Aralık 2019 

 
BÜ Senatosu 

Değerlendirme: İlgili kurulların onayını takiben Stratejik Planının kurumda resmen 

uygulamaya konulması ile ilgili duyuruların yapılması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığının değerlendirmesine sunulması 

Aralık 2019 

 
Üst Yönetim 

Üniversite Stratejik Planına son şeklinin verilmesi: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığına gelen değerlendirme raporu dikkate alınarak Stratejik Plana son şekli verilerek, 

sunulmaya hazır hale getirilmesi  

Aralık 2019 

 
Üst Yönetim  

IV.  ÜNİVERSİTE 

STRATEJİK PLANININ 

İLGİLİ KURUMLARA 

SUNULMASI VE 

KAMUOYUNA 

DUYURULMASI 

Rektör onayını takiben performans programı ve Bütçe hazırlıkları esas alınmak üzere aşağıdaki 

makam ve birimlere gönderilmesi: TBMM, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 

Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı 

Ocak 2020 Üst Yönetim 

BÜ 2020-2024 Stratejik Planın internet ortamında kamuoyuna duyurulmasının sağlanması Şubat 2020 Üst Yönetim 

 



 

III. DURUM ANALİZİ 

 

Gelecek dönemlere yönelik stratejik amaç ve hedeflerimizi belirlemek için öncelikle mevcut 

durumumuzu incelemek ve değerlendirmek gerekmektedir. Bu nedenle, bu kısımda belirlenen başlıklar 

altında Boğaziçi Üniversitesi olarak mevcut durumumuzun analizi yapılmıştır. Bu analizin temel amacı 

‘neredeyiz’ sorusuna yanıt bulabilmektedir. Bu tür bir durum tespitini yapılması, Üniversitemizin sahip 

olduğu kaynakların gözden geçirilerek stratejik  amaç ve hedefler çerçevesinde gerçekçi bir yaklaşımla 

artırılıp geliştirilmesine yönelik sağlam bir plan hazırlanmasına temel oluşturacaktır. 

 

1. KURUMSAL TARİHÇE 

 

Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihi, Robert Kolej’e dayanmaktadır. Robert Kolej, Dr. Cyrus Hamlin 

tarafından New York’lu Christopher Rheinlander Robert’ın mali desteği ile 1863 yılında Birleşik Devletler 

sınırları dışındaki ilk Amerikan koleji olarak kurulmuştur. Kolejin, ırk, milliyet, din gözetilmeksizin tüm 

öğrencilere açık olmasına, hiçbir siyasi düşünceye dahil olmamasına ve eğitim dilinin İngilizce olmasına 

karar verilmiştir. Robert Kolej, Cumhuriyet döneminde başlayan “eğitimin birliği ilkesi” çerçevesinde bu 

yeni yaklaşımı benimseyip, eğitim sisteminde yapılan yeni düzenlemelere uyum sağlamış ve Türk eğitim 

sisteminin önemli bir parçası haline gelmiştir. 1957 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Robert Kolej 

Yüksekokulu’nun açılmasına izin verilmiş; kurum, 1971 yılında Boğaziçi Üniversitesi kuruluncaya dek lise 

ve yüksekokul diploması vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi’nin 12 Ocak 1971 tarihli kararına istinaden Robert Kolej Mütevelli Heyeti, Robert 

Kolej Yüksekokulu’nun bir Türk üniversitesine dönüştürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurmuş, 

18 Mayıs 1971’de Robert Kolej ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Robert Kolej Yüksekokulu’nun 

Boğaziçi Üniversitesi’ne dönüştürülmesine ilişkin bir mutabakat imzalanmıştır. Ardından, Boğaziçi 

Üniversitesi Kuruluş Kanunu 25 Ağustos 1971’de Millet Meclisi’nde, 9 Eylül 1971’de Senato’da kabul 

edilmiştir. Böylece, Boğaziçi Üniversitesi, Robert Kolej’in tüm binalarını ve personelini devralarak Robert 

Kolej’in kampüsü olarak kullanılan ve bugün Güney Kampüs olarak bilinen alanda resmi olarak 

faaliyetlerine başlamıştır.  

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine 1971’de tek bir kampüs içinde başlayan Boğaziçi 

Üniversitesi, bugün toplam 1.669.106 metrekareye yayılmış olan yedi kampüsü ile Türkiye’nin öncü, 

dünyada saygınlık kazanmış araştırma üniversitelerinden biri olarak yükseköğretime ve bilimsel gelişmeye 

katkı sağlamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi kampüslerinden Güney Kampüs, Kuzey Kampüs, Hisar Kampüs 

ve Uçaksavar Kampüsü birbirlerine yürüyüş mesafesindedir. Kilyos Kampüsü, bu kampüslere yaklaşık 32 

km. mesafededir. Kandilli Kampüsü, Boğazın Anadolu yakasında olup, araçla 20 dakikalık mesafededir. 

İstanbul dışında olan ve ana kampüse 146 km uzaklıktaki İznik Kampüsümüz deprem araştırmaları için ev 

sahipliği yapmaktadır.  

Güney Kampüs, Rektörlük ve yönetim ofislerinin yanında, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlıkları ile bu 

fakültelerin bazı bölümlerini barındırmaktadır. Bu fakültelere ait binalarda ofislerin yanı sıra sınıflar da yer 

almaktadır. Güney Kampüs’te aynı zamanda konferans, konser ve genel toplantılar için öğrenci ya da 

öğretim elemanlarının kullanımına açık olan tarihi Büyük Toplantı Salonu (Albert Long Hall), içinde bir 

spor salonu ve tiyatro bulunan Öğrenci Faaliyetleri Binası, iki yurt binası, Üniversite Kültürel Miras 

Müzesi, Kurumsal İletişim Ofisi, Bilgi İşlem Merkezi, revir, öğretim elemanları merkezi (Kennedy Lodge) 

gibi başka birçok hizmet noktası ve yönetim ofisleri bulunmaktadır. 

Kuzey Kampüs, Eğitim Fakültesi’nin tüm bölümlerini, Aptullah Kuran Kütüphanesi’ni ve Mühendislik 

ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nin bazı fen bölümlerini barındırmaktadır. Kuzey Kampüste ayrıca derslik 

ihtiyacını karşılayan Yeni Bina (New Hall), dört büyük yurt, yemekhane, kitabevi ve Yabancı Diller 

Yüksekokulu’na ait ek ofis ve sınıflar vardır. 
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Boğaziçi Üniversitesi’nin en yeni kampüslerinden biri olan Hisar Kampüsü, Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu ve Çevre Bilimleri Enstitüsü’nü, bu birimlere ait ofis ve sınıfları barındırmaktadır. Kampüste 

çeşitli amaçlarla kurulmuş üç ana bina, kapalı yüzme havuzu içeren bir spor tesisi ve bir kafeterya yer 

almaktadır. 

Uçaksavar Kampüsünde personel için bir barınma kompleksi, öğrenciler için iki yurt, tam donanımlı 

spor salonu, atletizm pisti ve stadyumdan oluşan bir spor kompleksi ile konferans, toplantı ve kültür 

faaliyetlerine yönelik olarak inşa edilmiş Garanti Kültür Merkezi bulunmaktadır. 

Kandilli Kampüsü, esas olarak 1868 yılında kurulmuş olan ve 1982’de Boğaziçi Üniversitesine 

bağlanan Kandilli Rasathanesi’nin bir devamı niteliğindedir. Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlanmasını 

takiben daha önceki işlevlerine ek olarak deprem araştırma enstitüsü kimliğini de kazanmış ve ismi Kandilli 

Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü olmuştur. Kampüste ayrıca Biyomedikal Mühendisliği 

Enstitüsü, Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi binası, Yaşam 

Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi yer almaktadır. 

Kilyos Sarıtepe Kampüsü büyük ölçüde Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil 

eğitimine ve barınmasına yönelik işlev görmekte ve üç yurt binası, derslikler, öğrencilere yönelik sosyal 

mekanları barındırmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nin Rüzgar Enerji Santrali’nin bulunduğu sürdürülebilir  

yeşil kampüs pilot uygulama alanı olanı Kilyos Kampüsünde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Kıyı 

Mühendisliği, Mikroyosun Biyoteknolojileri, Kent Laboratuvarı başta olmak üzere çeşitli Ar-Ge birimleri 

de bulunmaktadır. 

İznik Kampüsünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü İznik 

Deprem Zararlarının Azaltılması Hizmet Merkezi yer almaktadır. 

2016 yılında, Tarsus’ta bulunan tarihi çırçır fabrikası restore edilerek Tarsus-Gözlükule Kazıları 

Araştırma Merkezi olarak Üniversitemiz bünyesine katılmıştır. 

12 Eylül 1971 tarihli Boğaziçi Üniversitesi Kanunu’nun geçici maddesinde ifade edildiği gibi, “geçiş 

döneminde” sadece Temel Bilimler, Mühendislik ve İdari Bilimler bölümleri bulunan Boğaziçi 

Üniversitesi, bugün yedi kampüsü üzerinde yer alan dört fakülte ve iki yüksekokul bünyesinde 33 lisans 

programı, altı enstitüsü bünyesinde ise 98 lisansüstü programı yürütmektedir. Bölümler ve enstitülere bağlı 

135 araştırma laboratuvarı yanında 32 uygulama ve araştırma merkezi ile geniş bir yelpazedeki disiplinleri 

kapsayacak şekilde etki değeri yüksek araştırmalar yapmayı sürdürmektedir. 

150 yılı aşan geçmişi ile akademik özerklik ve katılımcı yönetim anlayışını temel alan, yaşamın her 

alanında düşünce özgürlüğünü savunan Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve araştırma performansı ile dünyanın 

en seçkin üniversiteleri arasında yerini almış, fark yaratacak eğitim ve araştırma faaliyetlerine odaklanmış, 

mükemmeliyetçiliği benimsemiş bir kamu üniversitesidir. Türkiye’nin en iyi öğrencileri ile seçkin öğretim 

üyelerini bir araya getiren Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilerine kendi alanlarında güçlü bir donanım 

sağlarken, onlara kendilerini, birbirlerini, farklı görüşleri ve bakış açılarını, Türkiye’yi ve dünyayı daha iyi 

tanımalarını sağlayacak bir akademik ve sosyal ortam sunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi kültürünü temsil 

eden mezunlarımız da bilim, iş dünyası, siyaset ve sanatta diğer bir deyişle hayatın her kesitinde önemli 

roller üstlenmişlerdir. 

 

2. ÖNCEKİ STRATEJİK PLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Üniversitemiz, Türkiye ve dünyadaki üniversite sistemi içinde elde etmiş olduğu konumunu sürekli 

kılmak, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin ve çıktılarının nitelik ve etkisini artırmak için stratejik 

planlamanın önemine uzun yıllardır inanmakta ve uygulamalarını bu çerçevede yapmaktadır. Bu konuda 

da öncü olan Boğaziçi Üniversitesi, Rektörlük kararıyla ilk kez 1995 yılında bir Stratejik Plan hazırlamış 

ve Stratejik Planlarını günümüze kadar 2004, 2006, 2010 ve 2015’de olmak üzere dört kez yenilemiştir. 

2004 yılında hazırlanan Stratejik Planda, araştırmaya vurgu yapılmış ve alt başlıklar altında temel araştırma, 

çok disiplinli araştırmalar ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi ile AB kaynaklarının etkin 

kullanımına yönelik hedefler öne çıkmıştır. Ayrıca bir teknopark kurulması fikri plana dahil edilmiştir. 
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2006 yılında yapılan Stratejik Plan çalışması ise, Üniversite Senatosunun benimsediği yöntem uyarınca 

2004 yılı Stratejik Planının güncellenmesi ile oluşturulmuştur. 2006 Stratejik Planında araştırma ortamının 

geliştirilmesi öncelikli hedef olarak benimsenmiştir. Üniversitede, temel araştırmaların yanında uygulamalı 

araştırmaların da desteklenmesi, uluslararası programlara katılımın özendirilmesi ve teknopark ve benzeri 

yapılanmalara gidilmesi hedeflenmiştir.  Boğaziçi Üniversitesi’nin 2010-2014 dönemini kapsayan Stratejik 

Planı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi çerçevesinde, Kamu Kuruluşları 

için Stratejik Planlama Kılavuzu esasına göre hazırlamıştır. 2010-2014 Stratejik Planında 7 stratejik amaç 

ve 31 stratejik hedef belirlenmiştir. Daha sonraki yıllara ilişkin planlamalar, 2015-2019 dönemini 

kapsamıştır. Bu dönem planlamada, 15 stratejik amaç belirlenmiştir. 2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları 

ise önceki planlarda tespit edilen aşağıdaki eksikliklere dikkat edilerek hazırlanmıştır. 

● Stratejik hedefler için belirlenen bazı performans göstergelerinin ölçülmesinde güçlükler 

yaşanabileceği anlaşılmıştır. 

● Stratejik hedeflerin altında ayrıştırılması gereken çok sayıda faaliyet alanının olduğu görülmüştür. 

● Stratejik amaçlarımızın yeteri kadar kapsamlı ve bütünleştirici olmadığı düşünülmüştür. 

● Benzer stratejik hedeflerin farklı amaçlar altında verildiği belirlenmiştir. 

● Stratejik Plan çalışmalarında, tüm faaliyet alanları kapsam içine alınarak Üniversitemizin stratejik 

önceliklerinin belirgin hale getirmesine ve bu önceliklere göre hareket edebilecek bir yapıyı hayata 

geçirebilme olanağı sunulmasına dikkat edilmiştir. 

● Çalışma ekipleri, farklı faaliyet alanlarında iletişim içinde ve tümleşik bir yapıda stratejik amaç ve 

hedeflerin belirlenmesini sağlamıştır. 

 

 



3. MEVZUAT ANALİZİ 

 

Boğaziçi Üniversitesi olarak görev ve sorumluluk bilinciyle kuruluş amacımıza uygun biçimde yasal yükümlülüklerimizin sınırları içinde ilgili 

mevzuatı gözden geçirip stratejik amaç ve hedeflerimizin bu çerçevede değerlendirmelerini yapmış bulunmaktayız. Analiz çalışmaları sırasında mevcut 

durum ile mevzuat yükümlülüklerinden kaynaklanan sorunlar tespit edilerek ihtiyaçlar belirtilmiştir. 

 Mevzuat Analizi  

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar 

Elektronik ortamda süreli yayın satışı için 

KDV alınması zorunluluğu: Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından yayıncılık 

sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından 

yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi 

KDV istisnası kapsamına alınmıştır. Mal 

ve Hizmetlere Uygulanacak Katma 

Değer Vergisi Oranlarının Tespitine 

İlişkin Kararın eki (II) sayılı listenin; “B) 

Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 14 

üncü sırası, 1. Madde, (a) bendindeki 

“vergi uygulanır” kısmına ek “elektronik 

ortamda satışı” eklenmiştir. 3065 sayılı 

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa 

göre KDV oranları (a) bendindeki ekli 

listedekiler hariç olmak üzere % 18 

vergiye tabidir.  

 

 

7166 sayılı Kanunla- değişik 3065 sayılı 

Kanunun- 13 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (n) bendi. B.K.K. No: 

2013/5595; Resmi Gazete 1.12.2013 tarih 

No: 28838 Madde 2(b): 24/12/2007 

tarihli ve 2007/13033 sayılı B.K.K. ile 

yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere 

Uygulanacak Katma Değer Vergisi 

Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki 

(II) sayılı listenin; “B) Diğer Mal ve 

Hizmetler” bölümünün 14 üncü sırasına 

“Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 

tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine 

göre poşetlenerek satılanların tesliminde 

bu Kararın 1 inci maddesinin (a) 

bendinde öngörülen vergi oranı 

uygulanır.” ibaresinden sonra gelmek 

üzere “elektronik kitap (e-kitap) ve 

benzeri yayınların elektronik ortamda 

satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve 

benzerleri hariç),” ibaresi eklenmiştir. 

Basılı yayın alımlarındaki KDV oranları 

ile elektronik ortamda alınan yayınların 

KDV oranları arasındaki dengenin 

sağlanamaması, bütçenin etkin ve verimli  

kullanılmamasına neden olmaktadır ve 

zaten kısıtlı olan yayın alım bütçemizi 

zorlamaktadır. 

İhtiyaç duyulan akademik çalışmalara 

yardımcı kaynakların teminini sağlamak 

açısından elektronik kaynaklardan alınan 

%18’lik KDV uygulanmasının basılı 

yayınlarla aynı düzeye getirilmesi uygun 

olacaktır.  

Üniversitede satın alınan mal, hizmet ve 

yapım işlerinde usul olarak doğrudan 

temin yönteminin kullanımı için bütçeye 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21(f) 

bendi, 22(d) bendi ve 62(i) bendi 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21. 

maddesinin (f) bendi ve 22. maddesinin 

(d) bendinde yer alan usule göre 

ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat 

alınmaksızın parasal limit dahilinde 

Üniversitelerde bulunan harcama 

birimlerinin çok küçük bütçeli olması ve 

ihtiyaçların farklı zamanlarda farklı 

türden  ortaya çıkması sebebiyle satın 

alımların farklı zamanlarda 
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Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar 

verilen yıllık ödenekte % 10’un  üst sınır 

olarak belirlenmesi 

karşılanmasına yönelik karar harcama 

yetkililerinin sorumluluğunda olsa da; 

Üniversitemizde akademik ve idari 28 

harcama birimi mevcuttur. Neredeyse her 

birimin bütçelerinin yıllık toplamları dahi 

doğrudan temin usulündeki parasal limiti 

aşmayacak kadar küçüktür. Bu nedenle, 

akademik birimlerin mal alımlarında 

satın alma yöntemi olarak ihale yoluna 

gidilmemekte ve piyasa fiyat araştırması 

yapılarak doğrudan temin yöntemi ile mal 

satın alınarak ihtiyaçlar karşılanmaktadır. 

4734 sayılı Kanunda her ne kadar 

doğrudan temin yöntemi bir ihale 

yöntemi olarak sayılmamış olsa da yine 

aynı yasa ile düzenlenen bir satın alım 

yöntemidir. Bu nedenle, birimlerimiz ayrı 

ayrı düşünüldüğünde tahsis edilen 

ödenek miktarının düşük olması 

(Mevzuatın izin verdiği ölçüde 

Üniversitemizde tüm akademik 

birimlerde bölümlere, idari birimlerde ise 

şube müdürlüklerine kadar planlanan ve 

ayrıştırılan bir bütçeleme sistemi 

mevcuttur) ve üniversitemizde hem 

akademik hem idari birimler olması 

nedeniyle aynı türden zorunlu 

ihtiyaçların farklı zamanlarda ortaya 

çıkması nedeniyle özellikle tüketim ve 

mamul mal alımlarında yılın tüm aylarına 

yayılan satın alımlar gerçekleşmektedir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/i 

bendinde belirtilen % 10’luk parasal 

sınırın üniversitemizde aşılmaması için 

her mali yıl başında mal, hizmet ve yapım 

işlerindeki doğrudan temin yöntemi ile 

satın alınabilecek sınır belirlenmekte ve 

gerçekleşmesi gerektiğinden; 

mevzuattaki %10 limitinin bu kurumlar 

için uygulanmaması ve bir muafiyet 

sağlanması gerekmektedir. 
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Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar 

bu bilgi” Bütçe/İstek Fişi Programında da 

gösterilmektedir. Aşılması zorunlu olan 

durumlarda da bu konuda yetkili olan 

K.İ.K’dan gereken izinler alınmaktadır. 

Bu izlenen yöntem ihtiyaçların 

zamanında ve gerektiği gibi alınmasında 

gecikmelere neden olmaktadır. 

Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması Kamu İdarelerince hazırlanan Faaliyet 

Raporları hakkında yönetmelik: Madde 

11(2) bendine göre, “Genel bütçe 

kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli 

idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının 

ilgili mali yıla ilişkin idari faaliyet 

raporları, üst yöneticiler tarafından 

izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna 

kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların 

birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştaya 

ve Bakanlığa gönderilir.” 

Birimlerin bilgileri üst yöneticiye 

gönderim tarihi Şubat ayı sonuna kadar 

olması durumunda konsolide etmek için 

verilen süre uzatılmalıdır. 

İlgili maddedeki ifadenin “Mart  ayı 

sonuna kadar kamuoyuna açıklanır” 

şeklinde değiştirilmesi gereklidir. 

Üniversite öğrencilerine burs verilmesi 2547 Yükseköğretim Kanunu (Madde 

46/j) 

Harçların kaldırılmasından sonra Sağlık, 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığının geliri 

azalmıştır. Mevcut gelirin %10’una kadar 

verilen burslar, ihtiyaç sahibi öğrencilere 

yeterli gelmemektedir. 

%10’luk kısıtlamanın kaldırılması veya 

oranın %15’e yükseltilmesi ihtiyaçlara 

daha iyi yanıt verecektir. 

Normal çalışma saatleriyle 

sınırlandırılması kabil olmadan görev 

başında bulundurulması gerektirilen 

personelden ikamet ettiği lojmanlar için 

aylık kira bedeli alınmaması 

2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu 

(Madde 5) 

Yurt 7/24 yaşayan bir ekosistem olduğu 

için yurt amirleri her an işbaşına 

dönebilmektedir. 

Yurt Amirlerinden kalmakta oldukları 

lojmanlar için kira bedeli alınmamalıdır. 

Kamu Konutları Yönetmeliğinde ‘hizmet 

tahsisli’ kısmına yurt müdürlerinin 

eklenmesi gereklidir. 
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Öğrencilere koruyucu aşı uygulanması 

yapılması 

Yükseköğretim Kurumları Mediko 

Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri 

Dairesi Uygulama Yönetmeliği Madde 

11(c) bendi “Öğrencilere, gerektiği 

zamanlarda koruyucu aşılar uygulamak” 

Sağlık sisteminin değişmiş olması nedeni 

ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 

Mediko Sosyal birimlerine aşı 

verilmemektedir.   

Yönetmeliğin Madde 11(c) bendinin 

kaldırılması gerekmektedir.   

Öğrencilerin ilaç, gözlük, ortopedik cihaz 

vb. ihtiyacının  karşılanması 

Yükseköğretim Kurumları Mediko 

Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri 

Dairesi Uygulama Yönetmeliği Madde 

11(g)  bendi “Öğrencilerin, bütçe 

imkanları ölçüsünde görevli hekimlerce 

saptanacak ilaç, gözlük, ortopedik cihaz 

vb. ihtiyaçları sağlamak” 

İlaç, gözlük, ortopedik cihaz vb. 

ihtiyaçlar SGK tarafından karşılanmakta 

olup üniversite bütçesinden 

karşılanmamaktadır. 

Yönetmeliğin Madde 11(g) bendinin 

kaldırılması gerekmektedir.   

Öğrencilerin gözlük ve ortopedik araç 

masraflarının ilgili daireye ödenmesinin 

sağlanması 

Yükseköğretim Kurumları Mediko 

Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri 

Dairesi Uygulama Yönetmeliği Madde 

11(h) bendi Tedavi masraflarını T.C. 

Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar 

Kurumu tarafından karşılanan 

öğrencilerin, bu giderleri ile gözlük ve 

ortopedik araç masraflarının söz konusu 

kurumlar tarafından daireye ödenmesini 

sağlamak 

Gözlük, ortopedik cihaz vb. ihtiyaçlar 

kurumlar birleştiği için SGK tarafından 

karşılanmakta olup üniversite 

bütçesinden karşılanamamaktadır. 

Yönetmeliğin Madde 11(h) bendinin 

kaldırılması gerekmektedir.   

Hekim sevki olmadan diğer sağlık 

kurumlarına gidilememesi 

Yükseköğretim Kurumları Mediko 

Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri 

Dairesi Uygulama Yön. Madde 14: “Acil 

vakalar dışında, dairenin çalışma saatleri 

içinde, dairenin hizmet verdiği kesimden 

hiç kimsenin muayene ve tedavisi, daire 

hekimlerinin havalesi olmadan üniversite 

hastanelerinde veya diğer resmi sağlık 

kuruluşlarında yaptırılamaz.” 

Sağlık sistemindeki değişiklik nedeni ile 

her vatandaş, kurum doktorunun sevki 

olmadan diğer sağlık kurumlarına 

gidebilmektedir.  

Yönetmeliğin 14. Maddesinin 

kaldırılması gerekmektedir.  
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Yükseköğretim öğrencisine açılan 

disiplin soruşturmasının zamanında 

yapılması 

 

 

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği 

MADDE 13(1) Disiplin soruşturmasına 

olayın öğrenilmesini müteakip derhal 

başlanır. Soruşturma, onay tarihinden 

itibaren on beş gün içinde sonuçlandırılır. 

Soruşturmanın bu süre içerisinde 

bitirilememesi halinde soruşturmacı, 

gerekçeli olarak ek süre verilmesi 

talebinde bulunur. Soruşturma açmaya 

yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu 

taktirde soruşturma süresini uzatabilir. 

(3) Danıştay Sekizinci Dairesinin Esas 

No:2012/9483, Karar No:2016/4594 

sayılı kararı ile Yönetmeliğin 13. 

maddesinin birinci fıkrasının son 

cümlesinin iptaline karar verilmiştir. 

Savunma hakkı 

MADDE 15 – (1) Hakkında disiplin 

soruşturması açılan öğrenciye isnat 

edilen suçun neden ibaret olduğu, 

savunmasını yapacağı tarihten en az yedi 

gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu 

yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve 

yerde savunmasını yapmak üzere hazır 

bulunması istenilir. 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği 13(1). maddesinde 

soruşturmanın 15 gün içinde 

sonuçlandırılacağının hükme bağlanması  

İlgili yönetmelik uyarınca tanınan 

savunma süreleri dikkate alındığında 

soruşturmanın belirlenen sürede 

tamamlanamama riski bulunduğundan 

mevcut sürenin uzatılması ya da ek 

süreye ilişkin düzenleme yapılması için 

ilgili kurumlar nezdinde girişimde 

bulunulması gereklidir. 

11 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan 6487 sayılı “Bazı Kanunlar 

ile 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunun 13. maddesi ile 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II 

124 Sayılı Yükseköğretim Üst 

Kuruluşları İle Yükseköğretim 

Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri 

Fakülte, yüksekokul ve enstitülerde 

görev yapan birim sekreterleri, görevli 

bulundukları birimlerde idari personelin, 

en üst (1.derece) disiplin amiri, 

harcamalarda gerçekleştirme görevlisi, 

kurul, yönetim kurulu ve disiplin 

657 sayılı Kanunun 43. maddesi 

kapsamında ek göstergeleri 3600 olarak 

uygulanmalıdır. Fakülte sekreterleri, 

yüksekokul sekreterleri ve enstitü 

sekreterlerine, 657 sayılı Kanunun ek 26. 

maddesi hükmü kapsamında, Kanuna 
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sayılı cetvelde yapılan düzenleme sonucu 

Yükseköğretim Kurumlarında görevli 

Daire Başkanlarının ek göstergeleri 

3000’den 3600’e çıkartılmıştır. 

 kurullarında raportör olarak görev 

yapmaktadırlar. Sekreterler, dekana, 

müdüre en yakın amir olarak üniversite 

hiyerarşisinde üst sırada yer almaktadır. 

dekana ve müdüre bağlı olarak görev 

yapan fakülte, enstitü ve yüksekokul 

sekreterleri dekan ve müdür ile birlikte 

sorumluluğu paylaşan, yaptığı iş ve 

işlemler ile üst yöneticiye, Sayıştay ve 

benzeri kurumlara hesap veren 

yetkililerdir. Öğrenci ve öğretim 

elemanları ile muhatap olan; fakültelerin, 

yüksekokulların ve enstitülerin 

kurullarında alınmış akademik kararların 

uygulanmasını yapan kişidir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. 

Maddesinin (b) fıkrasına göre her 

fakültede, dekana bağlı ve fakülte 

yönetim ağının başında bir fakülte 

sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda ise 

enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı 

enstitü veya yüksekokul sekreteri 

bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet 

görevlerini yapmak üzere gerekli 

görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür 

ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar 

arasındaki iş bölümü dekanın veya 

müdürün onayından sonra uygulanmak 

üzere ilgili sekreterce yapılır. Yine 

yükseköğretim üst kuruluşları ile 

yükseköğretim kurumlarının idari 

teşkilatı hakkındaki 124 sayılı kanun 

hükmünde kararnamenin 38.maddesinde 

“bir kampus yapısı içerisinde yer alan 

fakülte ve yüksekokullarda, fakülte ve 

yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar 

ekli (IV) sayılı Cetvelde üniversite genel 

sekreterleri için öngörülen oranda makam 

tazminatı ödenmelidir. Dünya 

üniversiteler servisinin (WUS) Lima 

bildirgesinde üniversitedeki memurlar da 

akademik personelle akademik çevre 

kapsamında değerlendirildiğinden 2914 

sayılı Kanunun 14. maddesi kapsamında 

ödenmekte olan geliştirme ödeneği, söz 

konusu Kanun maddesi hükmü 

doğrultusunda ve bu hükme göre 

belirlenmiş usul ve esaslara göre 

üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 

sayılı Kanuna tabi çalışan personele de 

öğretim görevlilerine verilen oranda 

ödenmelidir. Bu ödemelerin akademik ve 

idari personelin tümüne ödenmesiyle 

idari personelin mağduriyeti giderilebilir. 

Şube müdürü, müdür kadrosuna atamalar 

sınavla, fakülte, yüksekokul ve enstitü 

sekreteri kadrosuna ise atamalar üst 

yönetim atamaları gibi üç imzalı 

kararname ile yapılmaktadır. Bu nedenle 

birim sekreterlerinin ek ödeme 

grubundaki yeri şube müdürü ve 

müdürlerin bulunduğu (g) grubu olarak 

değil, konumu gereği genel sekreterlerin 

bulunduğu (e) grubu olarak 

düzeltilmelidir. 
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uzman ve personelden oluşan sekreterlik, 

fakültenin veya yüksekokulun idari 

işlerini yürütür” denmektedir. İlgili 

maddelerden de anlaşılacağı gibi fakülte, 

yüksekokul ve enstitü sekreterleri, 

bulundukları idari birimlerde uzman, 

şube müdürü, müdür dahil yönetim 

teşkilatının başı olup; idari, mali, hukuki 

ve teknik hizmetlerin (Personel İşleri, 

Yazı İşleri, Tahakkuk Satın Alma ve 

Ayniyat, Öğrenci İşleri, Bölüm 

Sekreterliği, Teknik İşler, İç Hizmetler 

birimlerindeki işlerin) yürütülmesinden 

fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterleri 

dekana, enstitü müdürüne, yüksekokul 

müdürüne birinci derecede 

sorumludurlar. Fakülte sekreteri 

rektörlük bünyesinde kurulu bulunan 

daire başkanlıklarının tek ünite olarak 

yürüttüğü çalışmalarının aynısını tek çatı 

altında yürütmektedir.  Özlük hakları 

farklılığının çalışma barışı ve eşitlik 

ilkesiyle çelişen yansıması mevcuttur. 

657 Sayılı Devlet Memurları Yasası yasal 

mazeret izni verilmesi 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 

ilgili maddeleri 

“Mazeret izni” tanımlanmış ancak devlet 

memurlarının ihtiyaç duyduğu günlük 

veya saatlik idari izin kısmı 

tanımlanmamıştır  

104. maddeye bir bent eklenmesi uygun 

olacaktır: “Zaruri hallerde devlet memuru 

ilgili amirinden sözlü veya yazılı olarak 

günlük/saatlik izin talep edebilir.  Amirin 

onay vermesi durumunda izin alan kişi 

tarafından izin sonrası/öncesi yazılı 

beyanı uyarınca alacağı gün/saat izni (c) 

fıkrasındaki sürelerden düşülür” 
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Merkezi yönetim yılı bütçe kanununun 

verdiği izinler kapsamında harcamaların 

yapılması 

Merkezi Yönetim Yılı Bütçe Kanunun 8. 

maddesinin 8. bendi “ 03.7- Menkul Mal, 

Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve 

Onarım Giderleri” ile “03.8- 

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 

Giderleri” ekonomik kodlarını içeren 

tertiplerine tahsis edilen ödeneği 

aşmayacak şekilde harcama yaparlar. Söz 

konusu idarelerce anılan tertiplere 

bütçelerinin diğer tertiplerinden 

aktarılacak ödenek tutarları ile bu 

Kanunun 6. maddesinin beşinci fıkrası 

kapsamında eklenecek ödenek tutarları 

toplamı bu tertiplerin başlangıç 

ödeneklerinin yüzde 10’unu aşamaz. 

Ancak, ihtiyaç halinde söz konusu 

ekonomik kodları içeren tertiplerin 

başlangıç ödeneklerinin yüzde 10’unu 

aşan aktarma ve bu Kanunun 6. 

maddesinin beşinci fıkrası kapsamında 

ödenek ekleme işlemlerini yapmaya 

Cumhurbaşkanı yetkilidir.” (İkincil 

mevzuat: Cumhurbaşkanlığı kararları) 

Mevzuat gereği 03.7, 03.6 ve 03.3 

harcama kalemlerinde %10 üzerinde 

eklemeler için Cumhurbaşkanlığı 

tarafından onay zorunluluğu bulunması, 

satın alma süreçlerinin uzamasına, bazen 

imkansız hale gelmesine sebep 

olmaktadır.  

Harcama biriminin kullanımına tahsis 

edilmiş harcama kalemleri arasında 

yapılacak aktarmaların serbest olması 

süreçleri hızlandıracak ve 

kolaylaştıracaktır. 

Üniversite rektör yardımcılığı 1982 tarihli Üniversitelerde Akademik 

Teşkilât Yönetmeliği 

1982 tarihli Üniversitelerde Akademik 

Teşkilât Yönetmeliği’ne göre (Madde 4), 

Rektör, çalışmalarında kendisine yardım 

etmek üzere, Üniversitenin aylıklı 

profesörleri arasından en çok üç kişiyi 

rektör yardımcısı olarak seçebilmekte ve 

bu sayı sadece merkezi açık öğretim 

yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli 

hallerde beşe çıkabilmektedir. Yıllar 

içinde büyük oranda artan lisans ve 

lisansüstü programlar ve öğrenci sayıları, 

hem yurt içi hem yurt dışı işbirlikleriyle 

Üniversite rektörlüklerinde artan ve hız 

kazanan tüm akademik faaliyetlerin ve 

görevlerin etkin ve zamanlıca yerine 

getirilebilmesi için rektör yardımcısı 

sayılarındaki kısıtın kaldırılması ve 

bunun ilgili üniversitelerin iş hacmine 

göre Rektörlüklerce belirlenmesi gerekli 

olmuştur. 
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çeşitlenen ve teknolojik ilerlemelerle 

daha da gelişen eğitim-öğretim, bilimsel 

araştırma, yayın, danışmanlık faaliyetleri, 

üniversite-sanayi işbirlikleri ve diğer 

birçok ek süreç, görev ve sorumluluklar, 

üniversite rektörlükleri için çok boyutlu 

ve eskiye göre daha da ivedilikle 

yönetilmesi gereken akademik ve eğitsel 

faaliyetler haline gelmiştir.  Buna çözüm 

olarak birçok üniversitede uygulanan 

rektör danışmanlıklarının Akademik 

Teşkilât Yönetmeliği’nde yeri yoktur.  

Araştırma faaliyetlerini desteklemek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 12. 

Maddesi 

Araştırma üniversitelerinde lisansüstü 

düzeyde yapılan eğitimlerin geliştirilmesi 

ihtiyacı 

Araştırma üniversitesi kapsamına alınan 

üniversitelerde, lisansüstü birimlerin 

güçlendirilmesi için gerekli personel 

ihtiyacının ve finansal desteğin verilmesi 

için araştırma üniversiteleri özelinde 

mevzuat düzenlemesi önemli bir 

gereksinim olmuştur. 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 

Araştırma Projeleri Hakkında 

Yönetmelik ile BAP koordinatörlüğüne 

verilen yeni görevler 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 

Araştırma Projeleri Hakkında 

Yönetmelik 

26 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren 

“Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 

Araştırma Projeleri Hakkında 

Yönetmelik” kapsamında BAP 

Koordinasyon Birimlerine mevcut 

görevlerine ilave olarak, bir dizi görev 

(örn. yükseköğretim kurumu 

araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve 

uluslararası organizasyonlarca 

desteklenen projelerin ilgili mevzuatla 

belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, 

izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi; 

yükseköğretim kurumu araştırma 

performansının ölçülmesi, 

BAP Koordinasyon Birimlerinin 

Yükseköğretim Teşkilat Kanununda “Ar-

Ge Koordinasyon Daire Başkanlığı” vb. 

gibi uygun görülecek bir birim olarak 

tanımlanması, birimlere nitelikli kadro ve 

bütçe tahsis edilmesi gereklidir. 



30 

 

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar 

değerlendirilmesi) verilmiştir. Ancak 

koordinatörlük bir kadro olmayıp üst 

yönetici tarafından verilen bir görevdir. 

BAP Koordinasyon Birimleri 

Yükseköğretim Teşkilat Kanununda yer 

almadığından personelin özlük hakları, 

yeni çalışanların istihdamında ve 

faaliyetlerin yürütülebilmesi için bütçe 

sağlanmasında güçlükler yaşanmaktadır. 

Bilimsel Araştırma Projelerinde 

araştırmacı istihdamı 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 

Araştırma Projeleri Hakkında 

Yönetmeliğin 3. Maddesi, 657. Sayılı 

Devlet Memurları Kanunun 4. Maddesi 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 

Araştırma Projeleri Hakkında 

Yönetmeliğin 3. Maddesinde, 

“Araştırmacı: Bilimsel araştırma 

projesinin yürütülebilmesi için proje 

yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer 

verilen; öğretim elemanları, proje konusu 

ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim 

görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini 

tamamlamış uzmanlığı nedeniyle projede 

görev verilen kişiler” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Ayrıca aynı 

yönetmeliğin 13. Maddesinde 

ödeneklerin kullanımı başlığında “Özel 

hesapta izlenen tutarlar (öz gelir ve 

hazine yardımı), proje süresi ile sınırlı 

olmak üzere bilimsel araştırma projeleri 

için gerekli olan sözleşmeli olarak 

çalıştırılacakların harcamaları” kapsadığı 

ifade edilmektedir. Bu kapsamda 

projelerde tam zamanlı SGK’lı 

araştırmacı personeller 

çalıştırılabilmektedir. Ancak bu 

personellerin 657. Sayılı Devlet 

Memurları Kanunun 4. Maddesinde 

sayılan istihdam şekillerinden hangisinin 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 

Araştırma Projelerinde çalıştırılan tam 

zamanlı SGK’lı araştırmacı personellerin 

657. Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 

statülerinin açıklıkla tanımlanması 

gerekmektedir. Yine bu kapsamda 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 

Araştırma Projeleri Hakkında 

Yönetmelik kapsamında bazı 

revizyonların gerçekleştirilmesi 

önerilmektedir. 
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kapsamında yer alacağı belirsizdir. 

Ayrıca projelerin ödenek kullanımları ve 

kabulü esnasında araştırmacı 

personellerin kıdem tazminatı ve işsizlik 

maaşı prim ödemelerine ilişkin açık 

hükümler bulunmadığından özlük 

haklarının belirlenmesinde sıkıntı 

yaşanmaktadır. 

BAP ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında 

harcama yapılması 

BAP Koordinasyon Birimlerinin 

harcama mevzuatı 2003 yılında yürürlüğe 

giren 6554 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı  

BAP Koordinasyon Birimlerinin 

harcama mevzuatı 2003 yılında yürürlüğe 

giren 6554 Sayılı Bakanlar Kurulu 

kararına dayalıdır ve güncel ihtiyacı 

karşılamaktan uzaktır. Ayrıca kamu 

kaynaklarını kullanmasına rağmen, BAP 

Birimleri, TÜBİTAK, Bakanlıklar ve 

Kalkınma Ajansları gibi Ar-Ge fon 

desteği sağlayan kurumların harcama 

mevzuatı arasında önemli farklılıklar 

mevcuttur. Bu durum uygulamada 

karışıklıklara ve muhtelif güçlüklere 

neden olmaktadır. Diğer taraftan Ar-Ge 

harcamaları istisna kapsamında olmasına 

rağmen, çok fazla detay ve prosedür 

içeren mali mevzuat, süreçlerin etkin 

şekilde yürütülmesinde önemli güçlükler 

doğurmaktadır. 

BAP Koordinasyon Birimi harcama 

mevzuatının günümüz koşullarına uygun 

olarak revize edilmesi, sadeleştirilmesi ve 

süreçleri kolaylaştıracak/hızlandıracak 

şekilde düzenlenmesi gerekli 

görünmektedir. Ayrıca, kamu destekli 

Ar-Ge harcamaları için ortak bir mevzuat 

oluşturulmasına yönelik alternatif 

yaklaşımın uygulanabilirliğinin 

değerlendirilmesi gereklidir. 

Proje yürütücülerinin görevlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 

Araştırma Projeleri Hakkında 

Yönetmelik 

Mevzuat gereği BAP proje 

yürütücülerine proje teşvik ikramiyesi 

(PTİ) ödenmemektedir. 

Nitelikli BAP proje sayılarının 

çoğaltılması ve yürütücülerin bu yönde 

teşvik edilmesi için BAP bütçesinden 

BAP proje yürütücülerine proje teşvik 

ikramiyesi (PTİ) ödenmesi 

önerilmektedir. 
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Norm kadro ve öğretim görevlisi 

istihdamının sağlanması 

Devlet Yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı norm kadrolarının 

belirlenmesine ve kullanılmasına ilişkin 

yönetmelik  

Madde 4(6)-Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen ders verecek 

öğretim üyesi temininde güçlük çekilen 

özellikli alanlar ile sağlık 

programlarındaki klinik ve laboratuvar 

uygulamaları veya mühendislik 

laboratuvar uygulamalarında ihtiyaç 

duyulanlar hariç olmak üzere, 

fakültelerde öğretim görevlisi kadro 

planlaması yapılamaz. Yukarıda 

belirtilen özellikli ve uygulamalı alanlara 

ilişkin kadro talepleri, anabilim/anasanat 

dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü, 

ilgili birim ve üniversite yönetim 

kurulunun gerekçeli kararı ile 

Yükseköğretim Kuruluna iletilir ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından karara 

bağlanır. Bu şekilde fakültelere ders 

vermek üzere tahsis edilen öğretim 

görevlisi kadroları, ilgili birimin norm 

kadrosundan sayılır. 

Madde 4(6)’da mühendislik haricinde 

diğer fakültelerde öğretim görevlisi (ders 

verecek) kadro planlaması yapılamaz 

ifadesi özellikle Fen-Edebiyat Fakültesi 

gibi hem bütün üniversiteye servis dersi 

veren hem de Fizik, Kimya, Moleküler 

Biyoloji ve Genetik, Psikoloji gibi 

laboratuvarları bulunan bir fakülteyi 

sıkıntıya sokmaktadır. Kimya, Fizik, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji 

ve Matematik Bölümleri gibi 

üniversitede her dönem çok sayıda 

öğrenciye kitle dersi sunan Bölümlere 

öğretim görevlisi kadroları 

gerekmektedir. 

Eğitim kalitesi ve araştırma standartlarını 

korumak, artırmak, açılan servis 

derslerinin sürdürülebilirliği açısından 

servis dersleri veren akademik birimler 

için öğretim görevlisi istihdamı 

gerekmektedir. 

Norm kadro ve öğretim üyesi atama-

yükseltme  

Devler Yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı norm kadrolarının 

belirlenmesine ve kullanılmasına ilişkin 

yönetmelik  

2.11.2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Devlet 

Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim 

Elemanı Norm Kadrolarının 

Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 

Bu maddenin değiştirilmesi Dr. Öğretim 

üyesi alımlarındaki tıkanıklığı gidermeye 

yöneliktir. Aynı düzenlemenin profesör 

ve doçent kadrolarında da yapılması 

gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadrolarına yükselme 

durumundaki öğretim üyelerinin 

önlerinin açılması, 2/3 kuralının Dr. 

öğretim üyelerine uygulandığı gibi 

uygulanmalıdır.  
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Yönetmeliğin 5. maddesinin dördüncü 

fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Yükseköğretim kurumları tarafından 

yapılan talep üzerine Yükseköğretim 

Kurulunca öğretim üyesi temininde 

güçlük çekildiğine karar verilen 

birimlerdeki doktor öğretim üyesi 

kadroları ile meslek yüksekokullarında 

bu şart aranmaz.” 

 

 



Mevzuat Analizi çerçevesinde, Üniversitemiz tarafından yayımlanarak uygulanan yönetmelik, iç 

yönetmelik, yönergeler ve genelgeler aşağıda belirtilmiştir.  

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİKLERİ, YÖNERGELER, USUL VE ESASLAR 

 

Boğaziçi Üniversitesi Dikey Geçiş Sınavı ile Yerleştirilen Öğrencilere Uygulanan İç Yönetmelik 

Boğaziçi Üniversitesi Diplomalı Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilere İlişkin 

Yönetmelik 

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ÇAP İç Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Özel Öğrencilik Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği 

 

TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİ ve YÖNERGELER 

 

Boğaziçi Üniversitesi Akademik Dış İlişkiler Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Akademik Kurallar Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Alt İşveren Denetleme Komisyonu Çalışma Yönergesi  

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Bina ve Arazi Geliştirme Komisyonu Çalışma Yönergesi  

Boğaziçi Üniversitesi Burs Komisyonu Çalışma Yönergesi  

Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu Çalışma Yönergesi  

Boğaziçi Üniversitesi Ders Değerlendirme Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Diploma Töreni Ödül Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Doğal Hayatı Koruma Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Engelliler Komisyonu Çalışma Yönergesi  

Boğaziçi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Kurulu Çalışma Yönergesi  

Boğaziçi Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi İnsan Araştırmaları Kurumsal Değerlendirme Kurulu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi İsim Verme Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Kantin ve Kafeteryalar Denetleme Komisyonu Çalışma Yönergesi  

Boğaziçi Üniversitesi Kiralama Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi  

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Mazeret Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Mediko Sosyal Yürütme Kurulu Çalışma Yönergesi  

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS) Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Okullarla İlişkiler Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi ÖYP Yürütme Kurulu Çalışma Yönergesi  

Boğaziçi Üniversitesi Sanat ve Kültür Etkinlikleri Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Tesis İşletmesi Yönergesi  

Boğaziçi Üniversitesi Üniversite Öğrenci Temsilciliği Seçim Kurulu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi UYGAR Merkezleri Komisyonu Çalışma Yönergesi  

Boğaziçi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (BÜ-UZEM) Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Yönergesi 
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Boğaziçi Üniversitesi Yurt dışından Öğrenci Kabul Komisyonu Çalışma Yönergesi 

Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Komisyonu Çalışma Yönergesi 

 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİKLERİ 

 

Boğaziçi Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji, Geleneksel Mimarlık ve Tarih Uygulama 

ve Araştırma Merkezi 

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi İnsani Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi       

Boğaziçi Üniversitesi İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü  Uygulama ve Araştırma Merkezi       

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa      Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Makro Ekonomi ve Uygulamalı Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

 

GENELGELER 

 

Boğaziçi Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Esasları Uygulama Genelgesi Ön Mali Kontrol İşlemleri 

Genelgesi Lisans Programlarında Ders Muafiyeti Uygulama Esasları 
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4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ 

 

Üst politika belgeleri (kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan 

ve yıllık program) ile Üniversitemizi ilgilendiren ulusal, bölgesel ve sektörel strateji belgeleri analiz 

edilmiştir. Bu belgelerde değinilen hususların Üniversitemiz açısından önemi ve Üniversitemize getirdiği 

görev ve ihtiyaçlar aşağıda sunulmuştur.  

 Üst Politika Belgeleri Analizi 

Üst Politika Belgesi İlgili 

Bölüm/Referans 

Verilen Görev/İhtiyaçlar 

On Birinci Kalkınma 

Planı (2019-2023) 

Madde 331.1 Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek 

amacıyla eğitim-sektör işbirliği protokollerinin 

artırılması/yenilenmesi çalışmaları devam edecektir. 

Madde 349.1  

 

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip 

nitelikli insan kaynağı teminine yönelik olarak 

üniversite-sanayi işbirlikleri artırılarak ilgili doktora 

programlarında yeterli sayıda araştırmacı yetiştirmek 

üzere gerekli planlamalar yapılacaktır. 

Madde 349.3 Üniversite-sanayi işbirliğinde, öncelikli sektörler başta 

olmak üzere sanayinin ihtiyacına yönelik yeni 

lisansüstü programların tasarlanıp hayata geçirilmesi, 

mevcut programların ihtiyaçlara göre güncellenmesi 

için gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır.  

Madde 350.1 Bir araştırma üniversitesi olarak yetkinliklerimiz 

esasına göre farklı sektörel projelerde işbirlikleri 

geliştirilecektir.  

Madde 350.7 Yükseköğretim kurumları adına tescil edilmiş fikri 

hakların, yenilikçi buluşların ticarileştirilmesi ve 

bunların üniversitenin faydasına dönüştürülmesi 

bağlamında faaliyet gösteren TTO’nun finansal 

sürdürülebilirliği için Üniversitemizin girişimleri 

devam edecektir.  

Madde 416.2 Hayvan ve bitki ıslahı, biyoteknoloji ve biyoçeşitliliğin 

korunması alanlarında ilgili enstitüler ve Ar-Ge 

merkezlerimizde yürütülen çalışmalar farklı iş 

birlikleriyle geliştirilecektir. 

Madde 440.2  Üniversitemiz, yükseköğretim kurumları bilimsel 

araştırma proje bütçelerinin etkin ve verimli 

kullanımını artırmaya ve bu hususta mevzuattaki 

iyileştirilmelerin gerçekleşmesine yönelik YÖK 

nezdinde hayata geçirilmesi planlanan girişim ve iş 

birliklerine destek olacaktır. 

Madde 440.3 Araştırma üniversitelerinin, yüksek katma değerli 

üretimi teşvik eden çalışmalar gerçekleştirebilmeleri ve 

araştırma kapasitelerini geliştirebilmeleri için özel 

destek mekanizmalarının kurulması Üniversitemiz için 

önemli bir katkı olacaktır. Üniversitemiz bu konudaki 

iş birliklerine destek verecektir. 

Madde 442.1 Doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı istihdamının 

artırılması araştırma üniversitesi statüsünde olan 

Üniversitemizin bir gereksinimi olarak önem verdiği 

öncelikler arasındadır.   

Madde 443.4 Bilim alanlarına yönelik nitelikli çalışmalar ile öncü ve 

çığır açıcı araştırmaları desteklemek üzere ve özellikle 

temel bilimler alanında araştırmacı insan gücü 

kapasitesinin artırılmasına yönelik ulusal ve 

uluslararası eğitim ve araştırma temalı bilimsel 

etkinliklerin öneminden hareketle Üniversitemizin bu 
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Üst Politika Belgesi İlgili 

Bölüm/Referans 

Verilen Görev/İhtiyaçlar 

kalemde daha fazla bütçe temini çabaları devam 

edecektir. 

Madde 445.2 Bilim atölyeleri, gezici bilim sergileri, seminer ve diğer 

etkinliklerin devamı ve ulaşılabilir kılınması için 

Üniversitemizin etkinlikleri sürdürülecektir. 

On Birinci Kalkınma 

Planı (2019-2023) 

Madde 476.3 Üniversitelerde siber güvenlik lisans ve yüksek lisans 

programları oluşturulması ve bilişim alanında mevcut 

lisans programlarında siber güvenlik müfredatı 

geliştirilmesi hedefine uygun olarak Üniversitemizin 

Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi 

aktif olarak faaliyetler sürdürmektedir. Bu alanda 

eğitim programları planlamaları devam edecektir. 

Madde 483 Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’lar arasındaki 

işbirliği geliştirilerek dijital dönüşüm ekosistemi 

oluşturulması hedefine yönelik olarak Üniversitemiz 

BÜYEM aracılığıyla Dijital Dönüşüm Sertifika 

Programı sunmaktadır. Bu program Dijital Dönüşüm 

Liderlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Madde 492.3 Kendi elektrik ihtiyacını karşılamak üzere lisanssız 

güneş enerjisi santrali ile rüzgâr enerjisi santrali 

uygulamalarının yaygınlaştırılması planlarına uygun 

olarak Üniversitemizin Kilyos Sarıtepe Kampüsünde 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırma 

Laboratuvarı, yenilenebilir enerjinin dönüşümü ve 

saklanması için Organik Rankine Döngüsü çalışmaları 

yürütmektedir. Ayrıca aynı kampüste yosundan 

biyoyakıt üretimi ve BÜRES rüzgar enerjisiyle elektrik 

üretimi projeleri kapsamında negatif karbon emisyonu 

hedefine öncelik verilmektedir. 

Madde 544 

 

“Gençlerin yaşam becerileri yüksek, özgüven sahibi, 

insani ve milli değerlere haiz, bilgi toplumunun 

gerekleriyle donanmış, yetenekleri, eğitimleri ve 

tercihleri ile sosyal, siyasal ve ekonomik hayata aktif 

katılan, yaşadığı topluma ve sorunlarına duyarlı 

olmalarını” amaçlayan politikalara uygun olarak 

Üniversitemizde öğrencilerimize farklı akademik 

birimlerce sunulan seçmeli ders havuzu genişletilerek 

öğrencilerin farklı alanlarda bilgi ve birikimlerinin 

artırılıp, ilgi, yetenek ve donanımlarının 

geliştirilmesine çalışılmaktadır. Kampüslerimizde 

öğrenciler tarafından sürdürülen sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler de, onların yaşam becerilerini 

artırmanın yanı sıra toplumsal sorunlara duyarlı 

özgüven sahibi bireyler olarak hayata hazırlanmalarına 

yardımcı olmaktadır. Ayrıca öğrencilerin, topluma 

hizmet projelerine katılımları bu süreçlere önemli katkı 

sağlamaktadır. Bu kalkınma hedefi çerçevesinde bu tür 

faaliyetlerin sürdürülebilir kılınması öncelikli 

hedeflerimizden biri olacaktır.  

Madde 550.1  Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek 

planlarına uygun olarak Üniversitemizde farklı 

bölümler tarafından tüm öğrencilere açık sunulan 

seçmeli dersler öğrencilerimizin kendi alanları 

dışındaki alanlarda bilgi ve becerilerini artırmaya 

çalışırken, öğrenci kulüpleri de öğrencilerimizin sosyal 

gelişimine katkı sağlamaktadır. 
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Üst Politika Belgesi İlgili 

Bölüm/Referans 

Verilen Görev/İhtiyaçlar 

Madde 555.1  Hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve 

niteliğinin artırılması ve kazanımların 

belgelendirilmesi amacına uygun olarak 

Üniversitemizin Yaşamboyu Eğitim Merkezi 

aracılığıyla düzenlenen  sertifika programları 

çeşitlendirilecektir. 

Madde 561.1 Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı 

itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100’e ve en az 5 

üniversitemizin de ilk 500’e girmesinin sağlanması 

hedefi doğrultusunda Üniversitemiz dünya 

üniversiteleri  arasında üst sıralardaki yerini korumak 

için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. 

On Birinci Kalkınma 

Planı (2019-2023) 

Madde 561.2 Öncelikli sektörler başta olmak üzere plan döneminde 

doktora mezun sayısının yıllık ortalama 15 bine 

çıkarılma hedefine uygun olarak Üniversitemiz nitelikli 

doktora öğrenci sayısını artırmaya ve öğrencilerin 

zamanında mezun olmaları yolundaki engelleri 

kaldırmaya yönelik çeşitli stratejiler geliştirecektir. 

Madde 561.4 Akademik personelin atama ve yükseltme kriterleri alt 

sınırının merkezi olarak yükseltilme planları ve 

Üniversiteler arası farklılıkları azaltarak 

akademisyenlerin niteliklerini artırma çalışmaları 

hızlandırılmalıdır. Üniversitemiz bu konuda kriterlerin 

yüksek tutulması için titizlikle çalışmaya devam 

edecektir. 

Madde 561.5 Yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarının, sektörel 

ve bölgesel beceri bazlı ihtiyaçlar, üniversite 

kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki 

programların asgari doluluk oranları dikkate alınarak 

belirlenmesinin ve eğitim istihdam bağlantısının 

güçlendirilmesinin, Üniversitemizin bazı lisans 

programlarındaki  yığılmaların önüne geçebileceği 

düşünülmektedir. Bu bağlamda, Üniversitemizin 

hedeflediği nitelikli eğitimin temini için öğretim üyesi 

başına düşen lisans öğrenci sayısının azaltılması da bir 

gereksinimdir. 

Madde 561.7 Mezunların kariyer süreçlerinin takibi ve mezun- 

üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi için kurulması 

planlanan mezun izleme sistemi Üniversitemizin de 

geliştirmeyi hedeflediği hususlardan biridir.  Bu 

konuda, Mezunlarla İlişkiler Ofisimiz ve Kariyer 

Merkezimiz aktif rol oynamaktadır. Bu konuda 

akademik birimlerin de kendi mezunlarını izleme 

faaliyetleri faydalı olacaktır. 

Madde 563.1 

 

Etkili tanıtım çalışmalarıyla yükseköğretim sisteminde 

uluslararası erişimin kolaylaştırılması yönünde 

Üniversitemizde çeşitli çalışmalar sürmektedir. Bu 

bağlamda, özellikle Yaz Okulu, Değişim programları 

ve lisansüstü program tercihlerinde birçok öğrencinin 

Üniversitemizi tercih etmesi için yeni tanıtım 

stratejileri geliştirilecektir.  

Madde 563.2 Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası 

öğrenci sayısının artırılması hedefiyle uyumlu olarak 

İngilizce eğitim veren Üniversitemiz, değişim 

programları haricinde de, lisans ve lisansüstü 

programlarımızı tercih eden nitelikli uluslararası 

öğrenci sayısını artırmak için gerekli tanıtım 

faaliyetlerini genişletecektir.  
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Üst Politika Belgesi İlgili 

Bölüm/Referans 

Verilen Görev/İhtiyaçlar 

Madde 563.3 Nitelikli yabancı uyruklu akademisyenlerin toplam 

istihdam içindeki payının artırılması hedefine yönelik 

olarak İngilizce eğitim yapan Üniversitemizin tüm 

birimlerinde uluslararası boyutta çalışmalar yapmış 

nitelikli yabancı uyruklu akademisyen istihdamı için 

arayış sürdürülecektir. 

Madde 563.4 “Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı 

artırılıp, yükseköğretim kurumlarının uluslararası 

öğrencilere yönelik barınma imkânları geliştirilerek 

uluslararasılaşmada kurumsal kapasitenin artırılması” 

hedefine yönelik olarak Üniversitemiz lisans ve 

lisansüstü düzeyde dünyanın önde gelen 

üniversiteleriyle yaptığı değişim anlaşmalarının 

sayısını ve  kapsamını artırmaya devam edecektir. Bu 

bağlamda yurt dışı üniversiteler ve uluslararası eğitim 

ve fon kuruluşlarıyla işbirlikleri geliştirerek daha fazla  

uluslararası öğrencinin kampüslerimizde ağırlanıp 

eğitim görmesi için girişimler devam ettirilecektir. 

Madde 571.1 Üniversite öğrencilerinin iş gücü piyasasına 

geçişlerinin sağlanmasını teminen projeler ve 

üniversite-özel sektör işbirliklerinin geliştirilmesi 

hedefi doğrultusunda, Üniversitemiz Kariyer Merkezi, 

TTO ve ilgili UYGAR merkezlerimizin geliştirdikleri 

faaliyetler artırılacaktır. 

Madde 571.2 Staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının 

etkinleştirilmesi yoluyla gençlerin işe geçişlerinin 

kolaylaştırılma hedefine uygun olarak Üniversitemizde 

staj programlarının niteliği artırılacak ve öğrencilerin 

girişimcilik faaliyetleri desteklenecektir.   

Madde 576.2 İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, seminer ve 

bilgilendirici faaliyetler düzenlenmesi, Üniversitemizin 

de hedefleri arasındadır. Bu çerçevede, 

Üniversitemizin tüm personeli İş Sağlığı ve Güvenliği 

konusunda belli periyotlarda eğitim almaktadır. İş 

Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğümüz yerinde 

denetimler yaparak sağlıklı bir iş ortamı oluşmasında 

katkı sağlamaktadır. Bu faaliyetlerin sürdürülebilir 

olabilmesi için bu alanda deneyimli personele ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Madde 779.4 Üniversite öğrencilerinin gönüllülük ve STK 

faaliyetlerine katılımını teşvik etmeyi amaçlayan 

politikalara uygun olarak Üniversitemizde akademik 

birimlerince ve öğrenci kulüplerince yürütülen birçok 

topluma hizmet projesi mevcuttur. Bu konuda 

çalışmaların çeşitlendirilmesi ve daha çok sayıda 

öğrencinin katılımının artırılması Üniversitemizin 

hedefleri arasındadır. 

Orta Vadeli Mali Plan 

2019-2021 

Madde 1.2.4  Kamu kurumlarının uzun vadeli tedarik planları 

hazırlaması, benzer ihtiyaçlarının ortak alım 

yöntemiyle temininin yaygınlaştırılması, kamu 

alımlarının, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı 

sağlayacak, yerlileştirmeyi ve teknoloji transferini 

teşvik edecek şekilde düzenlenmesi planlamalara 

uygun olarak Üniversitemizin Ar-Ge çalışmaları farklı 

öncelikli alanlarda devam etmektedir. Üniversitemizin 

bu konuda öncülük etmeye devam etmesi için finansal 
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Üst Politika Belgesi İlgili 

Bölüm/Referans 

Verilen Görev/İhtiyaçlar 

engellerin giderilmesi ve kaynak temini çalışmalarının 

devamı gereklidir. 

Madde 1.2.10 Kamu idarelerinin kamu iç kontrol standartlarına uyum 

kapasitesinin artırılması ve kamuda risk yönetimi 

uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefine yönelik 

olarak Üniversitemizin iç kontrol çalışmaları 

tamamlanmak üzeredir. Yönetim tarafından 

desteklenen çalışmanın şekillenmesi ve 

uygulanabilirliğinin artırılması için süre gerekecektir. 

Madde 1.2.11 İç denetim sisteminin, idarelerde daha etkin bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak üzere insan kaynakları 

altyapısının geliştirilmesi çalışmalarına hız verilmesi; 

kamu idarelerinin Kamu İç Denetim Standartlarına 

uyum düzeylerinin artırılması, kamu idarelerinde iç 

denetim faaliyetlerinin dış değerlendirmeye tabi 

tutulması yönündeki faaliyetlere devam edilmesi 

kapsamındaki planlamalar Üniversitemiz tarafından 

izlenmektedir. Ancak Üniversitemizin ayrılmaz ve 

destekleyici parçası olan İç Denetim Biriminin eleman 

sayısının yeterli olmaması ve atamaların diğer personel 

alımları sayısına dahil edilmesi bu birimin faaliyetlerini 

etkilemektedir. 
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5. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN 

BELİRLENMESİ 

 

Üniversite olarak temel faaliyet alanımız eğitim ve araştırma olmakla beraber bilimsel, kültürel, 

sanatsal ve sportif etkinlikler, idari hizmet alanlarındaki hizmetlerimiz stratejik plan çalışmalarında göz 

önünde bulundurulmuştur. 

 Faaliyet Alanı-Ürün/Hizmet Listesi 

FAALİYET ALANI ÜRÜN VE HİZMETLER 

Eğitim-Öğretim 

Yabancı dil hazırlık eğitimi (Ü/H1) 

Lisans eğitimi (Ü/H2) 

Lisansüstü eğitimi (Ü/H3) 

Değişim programları (Ü/H4) 

Kütüphane Hizmetleri (Ü/H5) 

Yaşamboyu eğitim ve sertifika eğitimleri (Ü/H6) 

İdari personel mesleki gelişim programı (Ü/H7) 

Araştırma-Geliştirme 

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde yapılan çalışmalar (Ü/H1) 

Araştırma laboratuvarlarında sürdürülen hizmetler (Ü/H2) 

Bilimsel araştırma (BAP/ TÜBİTAK/AB vb. projeleri) kapasitesi ve destek hizmetleri  

(Ü/H3) 
Döner sermaye projeleri (Ü/H4) 

Teknopark işbirlikleri (Ü/H5) 

Bilimsel yayınlar ve atıflar (Ü/H6) 

Patent, tasarım, fikri ve sınai mülkiyet haklarına yönelik destek hizmetleri (Ü/H7) 

Bilimsel etkinlikler (sempozyum, kongre, çalıştay vb.)  (Ü/H8) 

Girişimcilere sunulan kuluçka hizmetleri  (Ü/H9) 

Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri  (Ü/H10) 

Üniversite-Sanayi İşbirlikleri (Ü/H11) 

Sanatsal, Kültürel ve 

Sportif Etkinlikler 

Üniversite bünyesinde düzenlenen sanat ve kültür faaliyetleri (söyleşi, seminer, tiyatro, 

gösteri, sinema, sergi ve konserler)  (Ü/H1) 

Spor faaliyetleri (spor festivali ve spor müsabakalarına katılım)  (Ü/H2) 

Üniversite tanıtım günleri  (Ü/H3) 

Bahar şenlikleri  (Ü/H4) 

Mezunlar günü  (Ü/H5) 

Topluma Hizmet 

Açık ders seminerler dizisi  (Ü/H1) 

Öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen gönüllü eğitimler  (Ü/H2) 

Araştırma Merkezleri toplumsal hizmetleri  (Ü/H3) 

Danışmanlık ve bilirkişilik  (Ü/H4) 

Diğer kamu kurumları ile işbirlikleri üzerinden personelin sosyal tesislerden faydalanma 

imkanı  (Ü/H 5) 

Eğitim Hizmetleri (sertifika programları, konferanslar, seminerler)  (Ü/H6) 

Mezuniyet törenleri (Ü/H7) 

Tanıtım ve halkla ilişkiler (Ü/H8) 

Tarihi ve kültürel değerlerimizi yaşatmaya yönelik etkinlik ve hizmetler  (Ü/H9) 
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6. PAYDAŞ ANALİZİ 

6.1. Paydaşların Önceliklendirmesi  

Boğaziçi Üniversitesi’nin en temel amaçlarından biri özerk, özgürlükçü, demokratik ve şeffaf 

üniversite modelini tüm akademik süreçlerde uygulamaktır. Bu amaçla uyumlu olarak her zaman katılımcı 

bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış, Stratejik Plan oluşturulurken de temel yaklaşım olarak 

izlenmiş ve plana yönelik çalışmalar, konularında uzman bir grubun koordinasyonunda Üniversitenin tüm 

kesimlerinin ve paydaşlarının katılımını mümkün kılacak şekilde yürütülmüştür. Üniversitenin tüm faaliyet 

alanlarına ilişkin tespit ve iyileştirmelere temel oluşturmak üzere iç ve dış paydaşlardan görüş almaya 

yönelik çok sayıda geri bildirim mekanizması uzun yıllardır mevcuttur. Bu sayede, önceki yıllarda yapılmış 

olan stratejik plan çalışmalarında olduğu gibi bu plan çalışmalarında da iç ve dış paydaşlarımızın görüşleri 

yol gösterici olmuştur. Yol haritamızın belirlenmesi aşamasında paydaş analizi ile Üniversitemizin güçlü, 

zayıf ve geliştirilebilir yönleri belirlenmiştir. Etkileşim içinde olduğumuz paydaşlarımız ile ilişkilerin 

irdelenmesi, hedeflerimizin uygulanabilirliği olan gerçekçi bir plana dönüşmesi ve planımızın 

sahiplenilmesi yolunda faydalı olmuştur.  Öncelikli olarak paydaşlar tespit edilmiş, önceliklendirilmiş ve 

görüş/önerileri alınıp değerlendirilmiştir. Paydaşlarımız iç ve dış olarak gruplandırılmış. Önem derecesi 

olarak ‘önemli’ ve ‘en az önemli’ olarak adlandırılan iki uçlu ve 1-5 aralığında bir ölçüt bazında 

değerlendirilmiştir. Etki derecesinin değer ataması ise 1 (zayıf); 2 (orta); 3 (yüksek) olarak belirtilmiştir. 

Öncelik yapılandırılması, önem/etki derecesi matrisine göre yapılmış ve A (yüksek öncelikli); B (öncelikli); 

C (az öncelikli) ve D (düşük öncelikli) olarak sınıflandırılmıştır. 

 

 Paydaşların Önceliklendirilmesi 

Paydaşlar İç Paydaş / 

Dış Paydaş 

Önem 

Derecesi 

Etki 

Derecesi 
Önceliği 

Akademik Personel İP 5 3 A 

İdari Personel İP 5 3 A 

Akademik Birimler İP 5 3 A 

İdari Birimler İP 5 2 B 

Teknoloji Transfer A.Ş. İP 5 1 B 

Teknopark Şirketleri İP/DP 3 1 C 

Öğrenciler DP 5 3 A 

Aday Öğrenciler DP 4 2 B 

Mezunlar DP 3 2 C 

Kiracılar DP 2 1 D 

Tedarikçiler DP 2 1 D 

Öğrenci Aileleri DP 2 1 D 

Emekli Personel DP 1 1 D 

Cumhurbaşkanlığı DP 5 3 A 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı DP 3 1 C 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı DP 3 1 C 

Gençlik ve Spor Bakanlığı DP 3 1 C 

Hazine ve Maliye Bakanlığı DP 5 3 A 

İçişleri Bakanlığı DP 4 2 B 

Kültür ve Turizm Bakanlığı DP 2 1 D 

Milli Eğitim Bakanlığı DP 4 3 A 

Sağlık Bakanlığı DP 2 1 D 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DP 3 2 C 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı DP 5 3 A 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi DP 3 2 C 

Sarıyer Belediyesi DP 3 2 C 

Üsküdar Belediyesi DP 3 2 C 

Beşiktaş Belediyesi DP 3 2 C 

Diğer yerel yönetimler DP 1 1 D 

Sayıştay DP 5 3 A 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) DP 5 3 A 
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Paydaşlar İç Paydaş / 

Dış Paydaş 

Önem 

Derecesi 

Etki 

Derecesi 
Önceliği 

Üniversitelerarası Kurul DP 4 3 B 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) DP 4 3 A 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DP 4 2 B 

İstanbul Valiliği DP 4 2 B 

İstanbul İlindeki Üniversiteler DP 2 1 D 

Diğer Üniversiteler DP 2 1 D 

Yurt dışı Üniversiteler DP 3 1 C 

Bilgi Teknoloji Kurulu DP 3 2 C 

Gelir İdaresi Başkanlığı DP 3 1 C 

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü DP 4 2 B 

Kamu İhale Kurumu DP 4 3 A 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK) 
DP 4 2 B 

Türk Patent ve Marka Kurumu DP 3 2 C 

Türk Standartları Enstitüsü DP 3 1 C 

İstanbul İli Sağlık Müdürlükleri DP 3 1 C 

Özel Sektör Kuruluşları ve İşverenler DP 2 1 D 

İstanbul İli Anaokulları, İlk ve Ortaöğretim 

Kurumları 
DP 2 1 D 

Ulusal Kütüphaneler DP 2 1 D 

Uluslararası Kütüphaneler DP 2 1 D 

Büyükelçilikler/Yabancı Misyon 

Temsilcilikleri 
DP 2 1 D 

İGDAŞ DP 4 1 B 

İSKİ DP 4 1 B 

Elektrik İdareleri DP 4 1 B 

ULAKNET DP 4 3 A 

Askeri Şubeler DP 2 1 D 

Basın ve Yayın Organları DP 4 3 A 

Sivil Toplum Kuruluşları DP 3 2 C 

Akreditasyon Kuruluşları DP 4 3 A 

İstanbul Valiliği DP 4 2 B 

Sanat/Kültür Kurum ve Kuruluşları DP 3 1 C 

Sendikalar DP 2 1 D 

Ulusal Ajans DP 4 2 B 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA) DP 4 2 B 

Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı DP 3 2 C 

Spor Federasyonları DP 2 1 D 

 



6.2. Paydaşların Değerlendirilmesi 

 

Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarının üniversitemizin hangi ürün/hizmetiyle ilgili olduğu, hangilerinden yararlandığı üzerinden ilişkilendirme kurularak bir 

matris oluşturulmuştur. Aşağıdaki tabloda bu ilişkiledirme açıkça görülmektedir.  

 Paydaş - Ürün/Hizmet Matrisi 

  
Eğitim ve Öğretim Araştırma-Geliştirme 

Sanatsal ve Kültürel 

Etkinlikler 
Topluma Hizmet 

PAYDAŞLAR 

Ü
/H

 1
 

Ü
/H

 2
 

Ü
/H

 3
 

Ü
/H

 4
 

Ü
/H

 5
 

Ü
/H

 6
 

Ü
/H

 7
 

Ü
/H

 1
 

Ü
/H

 2
 

Ü
/H

 3
 

Ü
/H

 4
 

Ü
/H

 5
 

Ü
/H

 6
 

Ü
/H

 7
 

Ü
/H

 8
 

Ü
/H

 9
 

Ü
/H

 1
0

 

Ü
/H

 1
1

 

Ü
/H

 1
 

Ü
/H

 2
 

Ü
/H

 3
 

Ü
/H

 4
 

Ü
/H

 5
 

Ü
/H

 1
 

Ü
/H

 2
 

Ü
/H

 3
 

Ü
/H

 4
 

Ü
/H

 5
 

Ü
/H

 6
 

Ü
/H

 7
 

Ü
/H

 8
 

Ü
/H

 9
 

Akademik Personel    x x x  x x x x x x x x x x x x x x  x x x x  x x x x x 

İdari Personel    x x x x x x x x  x  x    x x x  x x x x  x x x x x 

Akademik Birimler x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

İdari Birimler x x x x x x x x   x        x x x x x   x  x x x x x 

Teknoloji Transfer A.Ş.     x x       x x x x x x x x    x x x x x x x x x 

Teknopark Şirketleri     x x       x x x x x x x x    x x x   x x x x 

Öğrenciler x x x x x x  x x x  x x x x x x x x x x x x x x x   x x x x 

Aday Öğrenciler      x       x      x x x   x x x   x x x x 

Mezunlar     x x       x  x    x x  x x x x x  x x x x x 

Kiracılar     x x       x  x    x x    x x x   x x x x 

Tedarikçiler      x       x  x    x x    x x x   x x x x 

Emekli Personel           x x x x x  x x x x    x x x x x x x x x 

Öğrenci Aileleri      x       x  x    x x x   x x x   x x x x 

Cumhurbaşkanlığı              x  x    x x    x x x x x x x x x 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı             x  x    x x    x x x x x x x x x 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı        x x x   x  x    x x    x x x x x x x x x 

Gençlik ve Spor Bakanlığı             x  x    x x    x x x x x x x x x 

Hazine ve Maliye Bakanlığı             x  x    x x    x x x x x x x x x 

İçişleri Bakanlığı             x  x    x x    x x x x x x x x x 

Kültür ve Turizm Bakanlığı             x  x    x x    x x x x x x x x x 

Milli Eğitim Bakanlığı             x  x    x x    x x x x x x x x x 

Sağlık Bakanlığı             x  x    x x    x x x x x x x x x 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı          x   x x x    x x    x x x x x x x x x 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı             x  x    x x    x x x x x x x x x 

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi        x     x  x    x x    x x x x x x x x x 

Sarıyer Belediyesi               x         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Üsküdar Belediyesi               x         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Beşiktaş Belediyesi               x         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Diğer yerel yönetimler               x         x   x      x x       x x x x x x x x x 
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Eğitim ve Öğretim Araştırma-Geliştirme 

Sanatsal ve Kültürel 

Etkinlikler 
Topluma Hizmet 

PAYDAŞLAR 

Ü
/H
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Ü
/H

 2
 

Ü
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Ü
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Ü
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Ü
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Ü
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Ü
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Ü
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Ü
/H
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Ü
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Ü
/H
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Ü
/H
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Ü
/H
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Ü
/H

 9
 

Ü
/H

 1
0

 

Ü
/H

 1
1

 

Ü
/H

 1
 

Ü
/H

 2
 

Ü
/H

 3
 

Ü
/H

 4
 

Ü
/H

 5
 

Ü
/H

 1
 

Ü
/H

 2
 

Ü
/H

 3
 

Ü
/H

 4
 

Ü
/H

 5
 

Ü
/H

 6
 

Ü
/H

 7
 

Ü
/H

 8
 

Ü
/H

 9
 

Sayıştay                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) x x x x                 x   x      x x       x x x x x x x x x 

Üniversitelerarası Kurul                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) x x x x x x x   x x  x x x        x  x x x x x   x   x 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) x   x                     x   x      x x       x x x x x x x x x 

İstanbul Valiliği                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

İstanbul İlindeki Üniversiteler       x x x   x x x x x x x x   x  x x x     x x x x x x x x x 

Diğer Üniversiteler       x x x   x x x x x x x x   x  x x x     x x x x x x x x x 

Yurt dışı Üniversiteler        x x      x x x x x x x x x x  x x       x x x x x x x x x 

Bilgi Teknoloji Kurulu                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Gelir İdaresi Başkanlığı                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Kamu İhale Kurumu                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

TÜBİTAK                x  x x     x x x      x x       x x x x x x x x x 

Türk Patent ve Marka Kurumu                         x x x      x x       x x x x x x x x x 

Türk Standartları Enstitüsü                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

İstanbul İli Sağlık Müdürlükleri                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Özel Sektör Kuruluşları ve İşverenler               x x x x x x x x x x  x x       x x x x   x x x x 

İstanbul İli Ana, İlk ve Ortaöğretim Kurumları                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Ulusal Kütüphaneler                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Uluslararası Kütüphaneleri                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Büyükelçilikler/Yabancı Misyon 

Temsilcilikleri 
                        x   x     

 
x x       x x x x x x x x x 

İGDAŞ                         x   x      x x       x x x x   x x x x 

İSKİ                         x   x      x x       x x x x   x x x x 

Elektrik İdareleri                         x   x      x x       x x x x   x x x x 

ULAKNET                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Askeri Şubeler                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Basın ve Yayın Organları                         x   x      x x       x x x x   x x x x 

Sivil Toplum Kuruluşları               x x x x x x x x x x  x x       x x x x   x x x x 

Akreditasyon Kuruluşları x x x x x x x   x x  x x x        x  x x x x x   x x x x 

Sanat Kurum ve Kuruluşları                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Sendikalar                         x   x      x x       x x x x x x x x x 

Ulusal Ajans                   x     x   x      x x       x x x x x x x x x 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA)                   x     x   x      x x       x x x x x x x x x 

Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları  Başk.                          x   x      x x       x x x x x x x x x 

Spor Federasyonları                         x   x      x x       x x x x   x x x x 

 



Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarının önceliklendirme tablosundan yararlanılarak paydaş etki ve 

önem matrisi hazırlanmıştır. Paydaşların önceliklendirilmesinin gösterildiği Tablo 6’da yer alan ve A, B, C 

ve D olarak işaretlenen paydaşlar aşağıdaki tabloda etki-önem matrisine yerleştirilmiştir. 

 

 Paydaş Etki – Önem Matrisi 

 ETKİ DERECESİ 

ÖNEMİ Zayıf Yüksek 

Önemli 

Çıkarlarını Gözet (B) 

• Aday Öğrenciler 

• İdari Birimler 

• Teknoloji Transfer A.Ş. 

• İçişleri Bakanlığı 

• TÜBİTAK 

• ÖSYM 

• Üniversitelerarası Kurul 

• İstanbul Valiliği 

• Sosyal Sigortalar Genel 

Müdürlüğü 

• İGDAŞ 

• İSKİ 

• Elektrik İdareleri 

• Ulusal Ajans 

• İstanbul Kalkınma Ajansı 

(İSKA) 

Birlikte Çalış (A) 

• Öğrenciler 

• Akademik Personel 

• İdari Personel 

• Akademik Birimler 

• Cumhurbaşkanlığı 

• Hazine ve Maliye Bakanlığı 

• Milli Eğitim Bakanlığı 

• Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı 

• Sayıştay 

• YÖK 

• YÖKAK 

• Kamu İhale Kurumu 

• ULAKNET 

• Basın ve Yayın Organları 

• Akreditasyon Kuruluşları 

(En) az önemli 

İzle (D) 
• Tedarikçiler 

• Kiracılar 

• Öğrenci Aileleri 

• Emekli Personel 

• Sağlık Bakanlığı 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı 

• İstanbul İlindeki Üniversiteler 

• Diğer Üniversiteler 

• Diğer yerel yönetimler 

• Özel Sektör Kuruluşları ve 

İşverenler 

• İstanbul İli Anaokulları, İlk ve 

Ortaöğretim Kurumları 

• Ulusal Kütüphaneler 

• Uluslararası Kütüphaneler 

• Askeri Şubeler 

• Büyükelçilikler/ Yabancı 

Misyon 

• Temsilcilikleri 

• Sendikalar 

• Spor Federasyonları 

 

 

Bilgilendir (C) 

• Teknopark Şirketleri 

• Mezunlar 

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

• Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı 

• Gençlik ve Spor Bakanlığı 

• İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi 

• Sarıyer Belediyesi 

• Üsküdar Belediyesi 

• Beşiktaş Belediyesi 

• Yurt dışı Üniversiteler 

• Gelir İdaresi Başkanlığı 

• Bilgi Teknoloji Kurulu 

• İstanbul İli Sağlık 

Müdürlükleri 

• Sivil Toplum Kuruluşları 

• Sanat/Kültür Kurum ve 

Kuruluşları 

• Türk Patent ve Marka Kurumu 

• Türk Standartları Enstitüsü 

• Yurt dışı Türkler ve Akraba 

Toplulukları Başkanlığı 
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6.3. Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi  

İç ve dış paydaşlarımızın Üniversitemize ilişkin görüşleri, algıları ve yorumları, Üniversitemizin her 

bir faaliyet alanında gelişme ve iyileştirmeler yapılabilmesi için yol gösterici olmakta ve bu nedenle yapılan 

anket sonuçları her zaman ciddiyetle ele alınmaktadır. Paydaş anketleri sonuçları Stratejik Planın da 

şekillenmesinde büyük faydalar sağlayan araçlar olarak işlev görmüştür. Bu bağlamda iç ve dış 

paydaşlarımızla yapılan görüşme ve anketler tekrarlanmış ve gelen veriler değerlendirmeye alınmıştır. 

Boğaziçi Üniversitesi iç ve dış paydaşları içinde üniversitede okuyan lisans, lisansüstü öğrenciler, 

akademisyenler, idari personel, mezunlar, aday lise öğrencileri ve velileri, başka üniversitelerin 

akademisyen ve öğrencileri, bazı kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin yer 

aldığı 4000’in üzerinde bir gruba ulaşılmış; yüz yüze ve internet ortamında yapılan görüşmelerle akademik 

ve idari personel, eğitim, araştırma, sosyal yaşam/kampüs ve toplumsal sorumluluk gibi kategorilerde 

görüşleri alınmıştır.  Anket sonuçlarına göre, Üniversitemizin güçlü yönleri arasında köklü eğitim-öğretim 

geleneği, disiplinlerarası yaklaşımlara izin veren yüksek eğitim-öğretim kalitesi,  araştırma faaliyetlerinde 

öncü olması, eğitim dilinin İngilizce olması, öğrencilerine sunduğu yurt dışı değişim olanakları, güçlü 

akademik kadrosu, ÖSYM sınav sonuçlarına göre en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite 

olması, mezunların toplumda lider konumlara gelip yaptıkları işlerde fark yaratması, mezunlarla ilişkilerini 

devam ettirmeye çalışan bir üniversite olması, zengin kütüphanesi, kampüsündeki doğal güzelliklerin 

korunmasına özen gösteriyor olması gibi özellikler öne çıkmıştır. Bunun yanı sıra, Üniversitemizde en az 

bir dönem okumuş ve halen kayıtlı olan öğrencilerin memnuniyet düzeyleri ile Üniversitemize yeni gelen 

öğrencileri kapsayacak şekilde yapılan farklı anketlerde de benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Örneğin, 

öğrencilerin Üniversitemizi tercih etme nedenleri içinde ‘mezuniyet sonrası iş olanakları’ ve ‘eğitim-

öğretim kalitesi’ gibi etkenler ilk sıralarda yer almıştır.  Paydaş anketleri sonuçlarına göre, Üniversitemizin 

diğer güçlü yönleri arasında, ulusal ve uluslararası platformlarda saygınlık, yönetim anlayışındaki 

demokratik gelenek, çoğulcu ve farklılıklara saygı duyma anlayışı, farklı şekillerde sürdürülen topluma 

katkı gibi unsurlar yer almıştır. Üniversitemizin gelişime açık yönleri olarak kurumsallaşma yolunda daha 

fazla çalışılması, daha fazla eğitim-öğretim programının iç ve dış akreditasyon süreçlerine katılması, 

bölümler arası işbirliği kültürünün artırılması, kaynak geliştirmede farklı yöntemler kullanılması, 

girişimciliğin daha fazla teşvik edilmesi, yenilikçilik/inovasyon kültürünün yerleştirilmesi, endüstri ve iş 

dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi gibi hususlar ortaya çıkmıştır. Paydaşlardan alınan bu görüşler ışığında 

Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri, Üniversitemize yönelik fırsat ve tehditler belirlenmiştir. 
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7. KURULUŞ İÇİ ANALİZ 

 

Kuruluş içi analiz kapsamında, Üniversitemizin insan kaynakları yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, 

teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynak analizi başlıkları altında Üniversitemizin mevcut 

kapasitesi sunulmuş, teşkilat şemasına yer verilmiştir. 

Tarihi kökleri, 16 Eylül 1863 yılında 4 öğrenci ile eğitime başlayan Robert Kolej’e dayanan Boğaziçi 

Üniversitesi, 10 Eylül 1971 yılında Türk hükümetinin üzerine geçmiş ve yüz yıldan fazla Robert Kolej'in 

kampüsü olarak kullanılan ve bugün Güney Kampüs olarak bilinen alanda binaları, kütüphanesi, 

laboratuvarları ve personeliyle Boğaziçi Üniversitesi adıyla resmi olarak kurulmuştur. Üniversitemiz, 

yaklaşık 156  yıllık deneyimi, çalışma ve araştırma alanlarında yetkin akademik kadrosu ile öğrencilerine 

uluslararası düzeyde bir eğitim sunmasının yanı sıra özgürlükçü, farklılıklara saygılı ve etik değerleri 

benimsemiş, toplumsal sorunlara duyarlılığı yüksek bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş bir anlayışla 

demokratik ve katılımcı bir yönetim ile çalışmalarına devam etmektedir.  

Bünyesinde 4 fakülte, 2 yüksekokul, 6 enstitü ve 32 uygulama ve araştırma merkezi olan 

Üniversitemizde, rektör, 5018 sayılı Kanuna göre üst yönetici sıfatıyla tüm yönetimin başını ifade 

etmektedir. 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yönetim yapısının çatısı oluşturulmuş 

olup Üniversitemiz, Rektör, 3 Rektör Yardımcısı ile 5 Rektör Danışmanı, Öğrenci İşleri Dekanı ve Genel 

Sekreter tarafından yönetilmektedir. Rektör yardımcılarının görev ve sorumluluk alanları Akademik İşler, 

Eğitim-Öğretim ve Araştırma-Geliştirme olarak üçe ayrılmıştır.  Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve 

Öğrenci İşleri Dekanı arasında sorumlu oldukları birimler ve başkanlık ettikleri kurul ve komisyonlar 

açısından görev dağılımı mevcuttur. 

Üniversitemizin amaç, politika ve faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütüldüğünü, varlık ve kaynakların 

korunarak, mali bilgi ve yönetim işleyiş bilgisinin zamanında ve güvenilir biçimde izlenip raporlandığının 

kontrolü amacıyla kurulmuş olan Üniversite İç Kontrol Sistemi, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş 

olan Kamu İç Kontrol Standartlarına uygun olarak bir eylem planı çerçevesinde oluşturulmuştur. İç kontrol 

işlemleri 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3 nolu mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde harcama birimleri ve Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2019 mali yılında 

çağdaş mali yönetim anlayışı ile mali saydamlık, verimlilik ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile harcama 

birimlerinin ön mali kontrol işlemleri titizlikle yerine getirilmiştir. İhale kanunları çerçevesinde mal, hizmet 

ve yapım işlemleri için ön mali kontroller yapılmıştır. Yapılan tüm işlemler üst yönetimden alınan onaylar 

ile mevzuata uygunluğu açısından kontrol edilmiştir. Ödeme için muhasebe birimine gelen ödeme emri ve 

eki belgeler ise, anılan Kanunun 61. maddesi ve ilgili mevzuata göre, ödeme öncesi kontrol edilerek 

muhasebe yetkilisince ödeme ve kayıt işlemlerine tabi tutulmuştur. 

Üniversitemiz bütçesinde harcama birimlerinin satın alma ve ihale işlemleri, yürürlükte bulunan 

mevzuata göre merkezi olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir. Satın alımlarda alınan malzemelerin kontrolü birimlerin satın alma komisyonları 

tarafından, taşınır kaydı ise taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından birimlerince yapılmaktadır. 

Üniversitemizin idari ve akademik teşkilatı, ilgili mevzuata uygun olarak yapılandırılmıştır. 

Üniversitemizin mevcut kapasitesi, insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve 

bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynakların analizleri yapılarak belirlenmiştir. Üniversitemizin akademik 

ve idari birimlerini içeren Teşkilat Şeması, 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunda 

belirtilen üniversite teşkilat esaslarına ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılandırılmış olup organizasyon 

detayları Ek-1 ve Ek-2’de sunulmuştur. 
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8. İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİ 

 

Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere ulaşabilmemizi sağlayacak en önemli 

unsurlardan biri insan kaynağıdır. Belirlenen vizyon, misyon, değerler, hedef ve amaçlarımız çerçevesinde 

tesis edilmiş kurumsal kimliğimizin sürdürülebilirliği ve ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığında 

akademik ve idari personelimizin yetkinliğinin katkısı yadsınamaz. Üniversitemizdeki akademik ve idari 

personele ilişkin nicel veriler de aşağıda sunulmuştur. 

8.1. Akademik Personel Analizi 

Üniversitemizin akademik personelinin tamamının istihdam şekli tam zamanlıdır. Akademik 

personelimizin unvanlarına göre dağılımı sayı ve yüzdelik değer olarak aşağıdaki tablo ve grafikte 

sunulmuştur. 

 

 2019 Yılı Akademik Personelin Dağılımı (Yabancı Uyruklu Dahil) 

Unvan Sayı 

Profesör 201 

Doçent 115 

Doktor Öğretim Üyesi 166 

Öğretim Görevlisi 223 

Araştırma Görevlisi 273 

Toplam 978 

 

Grafik 1. Akademik Personelin Unvanlara göre Dağılımı 

 

  

2547 sayılı Kanunun 34. maddesine göre üniversitemizde görevlendirilen toplam 97 yabancı uyruklu 

akademik personel bulunmaktadır. Unvanlarına göre 45 öğretim üyesi ve 52 öğretim görevlisi olarak 

dağılım gösteren yabancı uyruklu akademik personelin görev yaptıkları birimlere göre dağılımı aşağıdaki 

gibidir: 
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 Yabancı Uyruklu Akademik Personel Dağılımı 

 

A
ta

tü
rk

 İ
lk

el
er

i 
v

e 

İn
k

ıl
âp

 T
ar

ih
i 

E
n

st
it

ü
sü

 

B
iy

o
m

ed
ik

al
 

M
ü

h
en

d
is

li
ğ

i 

E
n

st
it

ü
sü

 

Ç
ev

re
 B

il
im

le
ri

 

E
n

st
it

ü
sü

 

E
ğ

it
im

 F
ak

ü
lt

es
i 

F
en

-E
d

eb
iy

at
 

F
ak

ü
lt

es
i 

İk
ti

sa
d

i 
v

e 
İd

ar
i 

B
il

im
le

r 
F

ak
ü

lt
es

i 

M
ü

h
en

d
is

li
k

 

F
ak

ü
lt

es
i 

R
ek

tö
rl

ü
k
 

U
y

g
u

la
m

al
ı 

B
il

im
le

r 

Y
ü

k
se

k
o

k
u

lu
 

Y
ab

an
cı

 D
il

le
r 

Y
ü

k
se

k
o

k
u

lu
 

G
en

el
 T

o
p

la
m

 

Öğretim 

Üyesi 
- 1 3 1 33 1 3 - 3 2 47 

Öğretim 

Görevlisi 
1 - - 1 3 - - 1 - 44 50 

Toplam 1 1 3 2 36 1 3 1 3 46 97 

 

Tablodan da ve aşağıdaki grafikten de görüleceği gibi, en yüksek sayıda yabancı uyruklu öğretim 

elemanına sahip birim, içinde Modern Diller, İleri İngilizce ve İngilizce Hazırlık Birimlerini barındıran 

Yabancı Diller Yüksekokulu’dur.  

 

Grafik 2. Yabancı Uyruklu Akademik Personel Dağılımı (%) 

 

 

Modern Diller Biriminde İngilizce dışında Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi birçok dil 

seçmeli yabancı dil olarak öğretilmektedir. Bunun dışında Fen-Edebiyat Fakültesi’nde istihdam edilen 36 

yabancı uyruklu akademik personel, bölüm derslerinin yanı sıra Japonca, Korece gibi seçmeli yabancı dil 

derslerini vermektedir. 
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Akademik personelimizin yıllar itibarıyla dağılımına baktığımız zaman son iki yılda kadrolu 

personelimizin gittikçe azaldığı gözlenmektedir.  

 

 Akademik Personelin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (Yabancı Uyruklu Hariç) 
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2015 183 119 150 60 88 1 300 41 942 

2016 177 123 144 58 84 1 271 40 898 

2017 186 113 143 60 81 1 276 37 897 

2018 185 110 140 173 0 0 265 0 873 

2019 190 107 138 173 0 0 273 0 881 

 

Akademik personelin yaş dağılımı aşağıda verilmiştir. Tabloda görülebileceği gibi toplam 201 profesör 

unvanlı öğretim üyesinin 139’u (% 69) 51 yaş ve üzeri iken doçent unvanlı öğretim üyelerinin büyük 

çoğunluğu (% 63) 41-50 yaş bandındadır. Toplam 166 Dr. Öğretim Üyesinin 60’ı (%36) 41-50 yaş bandında 

yer alırken 50’si (%30) 36-40 yaş arasındadır. 223 öğretim görevlisinin 78’sı (%35) 41 ve üzeri yaştadır. 

Araştırma görevlilerinin toplam sayısı 273’dür ve 149’u  (%55) 26-30 yaş bandındadır. Akademik 

personelimizin yaş dağılımları ayrıca öğretim üyelerinin çoğunluğunun 41-50 yaş aralığında olduğunu 

göstermektedir. Bu da üniversitenin akademik kadrosunun dinamik bir yapıda olduğuna işaret etmektedir. 

Ancak Dr. Öğretim Üyesi olanların yaklaşık %50’sinin 41 yaş üzeri olması dikkat çekicidir. Bu unvan 

kategorisinde yaş aralığının daha düşük olması önemli bir gelişme olacaktır. 

 

 Akademik Personelin Yaş Dağılımı (Yabancı Uyruklu Dahil) 

Unvanı 21–25 

Yaş 

26–30 

Yaş 

31–35 

Yaş 

36–40 

Yaş 

41–50 

Yaş 

51-üzeri Toplam 

Profesör - - - 4 58 139 201 

Doçent - - - 18 72 25 115 

Dr. Öğretim Üyesi - 3 31 50 60 22 166 

Öğretim Görevlisi - 13 31 41 78 60 223 

Araştırma Görevlisi 54 149 49 7 7 7 273 

Toplam 54 165 111 120 275 253 978 

 

Akademik personelin hizmet süreleri de unvanlara göre incelenmiş ve aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Buna göre, 978 öğretim elemanının %22’si 21 yıl ve üzeri bir süredir Üniversitemizde görev yapmaktadır. 

Bu hizmet verilerinden, Üniversitemizde bilimsel anlamda katkı sağlayan akademik personelimiz ile uzun 

yıllar birlikte olduğumuz anlaşılmaktadır. Toplam hizmet yılı en kısa olan grup beklendiği gibi araştırma 

görevlileridir. 
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  Akademik Personelin Hizmet Yılı Dağılımı (Yabancı Uyruklu Dahil) 

 

Unvanı 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 

Yıl 

16-20 

Yıl 

21-üzeri Toplam 

Profesör 3 3 8 25 35 127 201 

Doçent 4 14 19 40 15 23 115 

Dr. Öğretim Üyesi 63 27 21 31 14 10 166 

Öğretim Görevlisi 27 28 34 43 42 49 223 

Araştırma Görevlisi 196 52 10 2 6 7 273 

Toplam  293 124 92 141 112 216 978 

 

Aşağıdaki tabloda öğretim üyelerinin farklı unvanlarda cinsiyet dağılımı verilmiştir. Buna göre 

toplamda kadın-erken öğretim elemanı dağılımının yakın olduğu ancak bazı unvanlarda (örn. profesörlük) 

kadın-erkek oranın farklılaştığı (%56’ye %44) görülmektedir. Aynı şekilde, 273 araştırma görevlisinin 

%46’i erkek iken %54’ü kadındır. 

  Akademik Personelin Cinsiyet Dağılımı (Yabancı Uyruklu Dahil)  

Unvanı Kadın Erkek Toplam 

Profesör 113 88 201 

Doçent 63 52 115 

Dr. Öğretim Üyesi 76 90 166 

Öğretim Görevlisi 51 172 223 

Araştırma Görevlisi 148 125 273 

Toplam 451 527 978 

 

Öğretim elemanlarımızın mezun oldukları yurt dışı üniversitelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda 

sunmaktadır.  

 Akademik Personel Mezun oldukları Yurt Dışı Üniversitelere Göre Dağılımı 

Unvanı 

 

Yurt dışı Yüksek Lisans 

Mezun Sayısı 

Yurt dışı Doktora Mezun 

Sayısı 

Profesör 80 73 

Doçent 45 45 

Dr. Öğretim Üyesi 76 72 

Dr. Öğretim Görevlisi 13 13 

Öğretim Görevlisi 39 - 

Araştırma Görevlisi 5 - 
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Tablo 15 listelenen toplam 482 Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi ünvanlı öğretim üyesi içinde yüksek 

lisans derecesini yurt dışındaki bir üniversiteden alan öğretim üyesi yüzdesi yaklaşık %42’dir. Yurt 

dışından yüksek lisans derecesi alan öğretim üyelerinin bir kısmı da dahil olmak üzere birçok öğretim 

üyemiz, doktora derecelerini yurt dışında önden gelen bir üniversiteden almıştır ve bu oran yaklaşık 

%40’dır. Bu sayılar, Boğaziçi Üniversitesi akademik personelinin global düzeyde araştırma ve eğitim 

deneyimi yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönerek Üniversitemize ve ülkemize katkı sağladıklarının bir 

göstergesidir.  Öğretim üyelerinin uzun süreli yurt dışı deneyimi Üniversitemizin yurt içi ve yurt dışındaki 

konumunu ve etkisini direkt olarak olumlu yönde etkileyen bir unsur olarak görülmektedir.  

 

Grafik 3. Yurt Dışından Lisansüstü Derecesi Alan Öğretim Üyesi Yüzdesi 

 

 

 

 2019 Yılı Akademik Atama ve Yükseltmeler 

Akademik Atama ve Yükseltmeler Sayı 

Doçentlik kadrosuna atanma (Doçent olarak) 20 

Profesörlük kadrosuna atanma 16 

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna atanma (Dr. Öğretim Üyesi olarak) 21 

 

Yukarıdaki tabloda 2019 yılı içerisinde gerçekleşen akademik atama ve yükseltmeler sunulmuştur. 

Buna göre, profesörlüğe 16, doçentliğe 20 ve Dr. Öğretim Üyeliğine 21 öğretim elemanımız atanmıştır. 

Akademik personelin atanma ve yükseltilme kriterlerinin oldukça yüksek tutulduğu Üniversitemizde bu 

veriler akademik personelimizin niteliğini destekleyen bir göstergedir. Akademik personelimizin üstün 

niteliklerinin yansımalarına son bir kanıt dünya çapında üniversite sıralamalarında görülmektedir. Örneğin, 

US News & World Report’un hazırladığı “Dünyanın En İyi Üniversiteleri’’ 2018 sıralamasında Boğaziçi 

Üniversitesi 190. sıra ile dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alan tek Türk üniversitesi olmuştur. 

 

41,7039,42
Yurtdışı Yüksek Lisans Yüzdesi

Yurtdışı Doktora Mezun Yüzdesi
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8.2. İdari Personel Analizi 

Üniversitemizdeki idari personele ait nicel veriler aşağıda sıralanmıştır. Öncelikle 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu uyarınca Üniversitemizde görev alan idari personelin kadrolarının doluluk oranı ve 

yıllar itibarıyla hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 

 İdari Personelin Kadroların Doluluk Oranına Göre Dağılımı 

İdari Personel Dolu Boş Toplam 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 1 2 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 9 3 12 

Genel İdari Hizmetler 409 191 600 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 19 32 51 

Teknik Hizmetler Sınıfı 264 115 379 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 110 71 184 

Toplam 812 413 1228 

 

 

 Yıllar itibarıyla İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 
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2015 1 10 469 19 289 171 959 

2016 1 10 459 20 275 152 917 

2017 1 9 451 18 263 149 891 

2018 - 9 428 18 257 141 853 

2019 1 9 409 19 264 110 812 

 

Yukarıdaki tablolarda da görülebileceği gibi, Üniversitemizin tüm faaliyet alanlarında etkin olarak 

işlevini yürütebilmesi için gerekli idari personel sayısında istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Şu anda 413 

boş kadro farklı hizmet sınıflarında sorunlara yol açabilmektedir. Ayrıca yıllar içinde personel sayısının 

azalması verilen idari hizmetleri de olumsuz yönde etkilemektedir.  

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/b maddesi uyarınca üniversitemizde görev alan sözleşmeli 

personelin birimlere göre dağılımı aşağıda verilmiştir. 

 Sözleşmeli Personelin Bağlı Olduğu Birimlere Göre Dağılımı I 

Birimin Adı Personel Sayısı ( 657 / 4-B ) 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 1 

Kandilli Kampüs Koordinatörlüğü 3 
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Kilyos Kampüs Koordinatörlüğü 1 

Mühendislik Fakültesi 1 

Okul Öncesi Eğitim Birimi 2 

Toplam 8 

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca üniversitemizde görev alan Sözleşmeli Personelin 

birimlere göre dağılımı aşağıda verilmiştir.  

 Sözleşmeli Personelin Bağlı Olduğu Birimlere Göre Dağılımı II 

Birimin Adı 
Personel Sayısı 

( 696 KHK) 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 8 

Bilgi İşlem Yayım Daire Başkanlığı 21 

Burs Ofisi 2 

BÜYEM 2 

Çevre Bilimleri Enstitüsü 2 

Eğitim Fakültesi 3 

Fen Edebiyat Fakültesi 10 

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü 1 

Genel Sekreterlik 2 

Hisar Kampüsü 2 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 

John Freely Binası 3 

Biyomedikal Binası 1 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş. Enstitüsü 5 

Kandilli Kampüs TETAM Binası 1 

Kandilli Kampüsü Koordinatörlüğü 1 

Kare Blok 6 

Kennedy Lodge 1 

Kilyos Kampüs Koordinatörlüğü 4 

Konut ve Misafirhaneler Şube Müdürlüğü 1 

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 145 

İdari İşler Şube Müdürlüğü 35 

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 10 
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Birimin Adı 
Personel Sayısı 

( 696 KHK) 

Kuzey Park Binası 2 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 25 

Mediko Sosyal Şube Müdürlüğü 2 

Mezunlar Ofisi 1 

Mithat Alam Film Merkezi 1 

Mühendislik Fakültesi 9 

Natuk Birkan Binası 2 

Newhall Binası 3 

Öğrenci Faaliyetleri Binası 1 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2 

Yabancı Diller Yüksekokulu 9 

Yurtlar Müdürlüğü 63 

Toplam 395 

  

İdari personelimizin hizmet süreleri aşağıda verilmiştir. Bu tabloya göre, özellikle idari personelimizin 

kurumumuzda uzun yıllardır çalıştığı görülebilir. Bu gruptaki personelin %47’si 15 yıl üzeri bir süredir 

Üniversitemizde görev yapan deneyimli personeldir. Bu da kurumumuza olan aidiyeti ve yetkinliği artıran 

bir özellik olarak sayılabilir. Ancak deneyimli personelin emekli olma ihtimali düşünüldüğünde bunun bir 

dezavantaj olduğu da söylenebilir. Bu nedenle, açık kadrolar için kullanım izni verilmesi önem arz 

etmektedir.  

  İdari Personelin Hizmet Yılı Dağılımı 
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İdari Personel 32 51 262 85 75 307 812 

4/B personel - 3 - - - 5 8 

696 KHK 87 173 76 51 7 1 395 

  

Aynı şekilde yaş dağılım tablosu da deneyimli idari personelin %29’unun 51 yaş üstü olduğunu 

göstermektedir. 4/b ve 696 KHK personel grubunda yaş aralığı düşmektedir. 
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  İdari Personelin Yaş Dağılımı 
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İdari Personel 8 40 88 168 276 232 812 

4/B personel - - 1 2 1 4 8 

696 KHK 14 63 95 85 116 22 395 

  

 Cinsiyet dağılımına bakıldığında, Üniversitemizde görev yapan toplam personel içinde erkek 

personelin %59 iken kadın personelin %41’de kaldığı görülmektedir. Bu da Üniversitemizde cinsiyet 

açısından eşit dağılımın sağlanması konusunda bir gereği ortaya koymaktadır.  

 

  İdari Personelin Cinsiyet Dağılımı 

  Kadın Erkek Toplam 

İdari Personel 333 479 812 

4/B personel 4 4 8 

696 KHK 164 231 395 

 

Tüm personelin eğitim durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Bu tablodan da görülebileceği gibi tüm 

personel esas alındığında personelimizin yaklaşık %50’sinin lisans veya ön lisans derecesinin olmadığı 

görülmektedir. Buna karşılık %43’ü bir ön lisans veya lisans derecesine sahiptir. Yüksek lisans ve doktora 

derecelerine sahip personelimizin oranı %7’de kalmaktadır. Bu veriler, personelin eğitim düzeyinin 

artırılması gereğine işaret etmektedir. 

 

  İdari Personelin Eğitim Durumu Dağılımı 
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İdari Personel 111 185 99 339 78 812 

4/B Personel 4 3 1 - - 8 

696 KHK 166 146 30 49 4 395 
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Yabancı Dil Tazminatı Alan Personel sayımız aşağıda verilmiştir. Buna göre 395 idari personel içinde 

dil tazminatını hak edecek düzeyde yabancı dil bilen 28 kişidir. Bu sayının artması yabancı dilde eğitim 

yapan Üniversitemiz açısından istenilen bir durum olacaktır. 

   Yabancı Dil Tazminatı Alan Personel 

 İdari /Sözleşmeli  Personel Çalışan Personel Sayısı 
Yabancı Dil Tazminatı 

Alan Personel Sayısı 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 - 

Din Hizmetleri Sınıfı - - 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 9 - 

Genel İdari Hizmetler 413 11 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 19 3 

Teknik Hizmetler Sınıfı 263 14 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 110 - 

Sözleşmeli İdari Personel (4/B) 8 - 

Sözleşmeli İdari Personel (696 KHK) 395 - 

Aşağıdaki tablo ise Üniversitemizde 2019 yılı itibarıyla emeklilik ve diğer nedenlerle ayrılan 188 kişiye 

karşı sadece 135 yeni personel istihdamının gerçekleştiğini göstermektedir. Özellikle yeni atanan 13 idari 

personele karşı ayrılan 69 idari/sözleşmeli personelin Üniversitemiz için önemli bir sorun teşkil ettiği 

söylenebilir. 

 Ayrılan Personel Sayıları 

  

2019 Yılında 

Ataması 

Yapılan 

Personel 

Sayısı 

2019 Yılında Ayrılan Personel Sayısı 

Emekli Diğer 

Akademik Personel  122 20 99 

İdari Personel  13 40 15 

Sözleşmeli İdari Personel (4/B) - 4 - 

Sözleşmeli İdari Personel (696 KHK) - 1 9 

Toplam 135 65 123 

  

9. KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ 

Üniversitemizin tüm çalışanları tarafından benimsenen ve paylaşılan değerler bütünü olarak 

tanımlanan kurumsal kültür yapısı, geçmiş ve gelecek performansımızı belirleyen en önemli unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yüz elli yılı aşan akademik geleneği ile Boğaziçi Üniversitesi’nin araştırma ve 

eğitim-öğretim başta olmak üzere tüm faaliyet alanlarında başarısını sürdürebilmesinin en önemli nedeni, 

kurumsal kültürümüzün ve değerlerimizin tüm iç paydaşlarımıza ve öğrencilerimize aktarılarak korunması 

için güçlü mekanizmalar kurmuş olması ve bu mekanizmaları devam ettirme yolunda gösterdiği çabadır. 

Dünyada ve ülkemizde hızla değişebilen sosyo-politik ve ekonomik konjonktürde köklü bir geçmişin 
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kurumsal kazanımlarını geleceğe taşıma konusundaki tüm zorluklara rağmen, Üniversitemiz, ulaşmak 

istediği hedef ve faaliyetlerin her zaman kurumsal ilke, değer, inanç ve misyonumuza uygun şekilde 

belirlenmesi ve yürütülmesi hususundaki sorumluluğunun her zaman bilincinde olmuştur. Kurum 

kültürünün alt bileşenleri de bu bağlamda aşağıdaki gibi şekillendirilmiştir. 

Katılım: Yönetimde ve akademik yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı anlayış, 

Üniversitemizin temel değerlerinden biridir. Bu çerçevede Üniversitemiz, her zaman katılımcı ve şeffaf 

üniversite yönetişim modelini savunmuş ve buna uygun uygulamalar geliştirmiştir. Üniversitemizin 

akademik ve idari personeli ve öğrencileri, bu demokratik, yenilikçi, duyarlı, etik değerlere önem veren 

kurumsal kültürün yapı taşları olarak görülmüştür ve karar ve yönetim süreçlerine her zaman katılmış ve 

katılmaktadır.  

İşbirliği: Benzer her kurumda zorunlu olan dikey hiyerarşik yapıya rağmen Üniversitemiz, yöneticileri ve 

çalışanları arasındaki bilgi paylaşımının kesintisiz sürmesi, akademik ve idari birimler arasında 

işbirliklerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için takım çalışmaları, eğitimler, çalıştay ve seminerler 

düzenleyerek işbirliği temelli faaliyetleri güçlendirmeye gayret etmektedir. Bu bağlamda öğrencilerle bilgi 

paylaşımı ve işbirliklerine de özellikle önem verilmektedir. 

Bilginin Yayılması: Üniversitelerde birimlerarası işbirliklerinin sürdürülebilir kılınması için gerekli açık, 

hızlı ve güvenilir bilgi aktarımı Üniversitemizin en önem verdiği konulardan biridir. Bu bağlamda farklı 

yazılımlar, elektronik belge yönetim mekanizmaları, Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS) aktif olarak 

kullanılmakta ve geliştirilmektedir. Kapsam açısından daha da geliştirilmiş yönetim bilgi sistem ağının 

kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Bu şekilde hem bilginin güvenilir, doğru ve hızlı yayılması 

sağlanacak hem de elektronik işlemlerin bütünleştirilmesi mümkün olacaktır. Üniversitemizin tüm kurul ve 

komisyonlarının tutanakları öğretim üyelerimizin erişimine sunulmuştur. Üniversitemizin web sayfası ve 

sosyal medya platformları da bu bağlamda önemli işlev görmektedir.   

Öğrenme: Yöneticilerin eğitimi, akademik ve idari personelin mesleki gelişimleri, birbirleriyle bilgi, beceri 

ve deneyimlerini paylaşmaları hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik Üniversite içinde ve dışında hizmetiçi 

eğitimler, seminerler, atölyeler, konferanslar düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak Üniversitemizin sürekli 

gelişmeyi destekleyen iyi yapılandırılmış bir insan kaynakları yönetim mekanizması oluşturma 

çalışmalarının artması gereklidir. 

Kurum içi iletişim: Boğaziçi Üniversitesi’nin kurum kültürünün önemli bir özelliği paydaşlar arasında 

iletişim kanallarının resmîlik düzeyi korunarak her zaman açık, hızlı ve etkin olarak sürdürülebilmiş 

olmasıdır. Dikey örgütlenmenin gözetildiği durumlarda bile yapılan işin doğasına ve gereklerine uygun 

olarak yatay ve çapraz iletişimden de yararlanılabilmektedir. Bu yapı dinamik çalışma ortamını ve kurumsal 

aidiyeti beraberinde getirmektedir. Üniversitemiz içinde kullanılan e-posta, EBYS sistemi, yerinde ve yüz 

yüze görüşme, etkin takım çalışması gibi yollarla kesintisiz iletişim sağlanmaktadır. Öğretim 

elemanlarımızın önemli gördükleri konularda görüş ve önerilerini paylaştıkları bir e-posta grubu ve ayrıca 

akademik forum olarak adlandırılan bir çevrimiçi platform bulunmaktadır. 

Paydaşlarla ilişkiler: Üniversitemiz, hizmet sunumu ve karar alma süreçlerinde tüm ilgili paydaşları 

zamanında bilgilendirerek sürece dâhil etme amacındadır.  Akademik ve idari işlerin yönetimi için 

oluşturulan kurul ve komisyonlarda temsiliyetin dengeli olması ve tüm ilgili birimlerin katılımı ön koşul 

olmuştur. İç paydaşların birbirleriyle iletişiminde başta etik değerler olmak üzere Üniversitemizin ilke ve 

değerlerinin korunması hedefi gözetilmiştir. Üniversitemizin ülkemiz ve dünyada konumlandığı yer 

dolayısıyla, dış paydaşlar ile ilişkilerimiz de aynı derecede hassasiyet içinde yürütülmekte ve 

işbirliklerimiz, misyon ve vizyonumuza uygun şekilde yapılandırılmaktadır. 

Değişime Açıklık: Üniversitemizin kurum kültürünün en önemli özelliklerinden biri eski ve yeniyi iyi 

sentezlemesi, farklı fikir, görüş, inanç ve eğilimleri bir sinerji içinde bütünleştirip açık görüşlülükle 

kucaklaması, çok sesliliği yaratıcı işbirliklerine dönüştürebilmesidir. Tüm bu özellikler, Üniversitemizin, 

global düzeyde hızla değişen sosyo-kültürel ve ekonomik atmosferde değişiklikleri daha iyi analiz 

edebilmesine ve dezavantaj yaratabilecek değişimleri kurum için olumlu sonuçlara dönüştürebilmesine 

imkan sağlamaktadır. Üniversitemiz, asırlar boyu toplumsal yaşamın tüm katmanlarında görülen 
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değişimleri, kurumsal mantık süzgecinden geçirerek temel değerlerinden ödün vermeden içselleştirme 

hedefini korumuştur. 

Stratejik Yönetim: Üst yönetim, Stratejik Planın tüm aşamalarında tüm ilgili birimlerle koordinasyon 

halinde sürece dahil olmuş, Üniversitenin güncel durumunun analizi, ihtiyaçlarının doğru tespiti, gerçekçi 

ve uygulanabilir stratejik amaç ve hedefler oluşturulması için tüm ilgili paydaşların süreçte sorumluluk 

almasını temin etmiştir.  

Ödül ve Ceza Sistemi: Üniversitemiz tüm faaliyet alanlarında hedef koyduğu başarı kriterlerini yerine 

getirirken, farklı ödül ve teşvik sistemlerini uygulamaya koyma amacındadır. Kurumsal aidiyeti de artırıcı 

ödül/destek mekanizmalarının kurumsal getirisi yüksek olacaktır. Ancak bu kapsamda ilgili mevzuat 

ilkeleri göz önüne alınmaktadır. Üniversitemizde ilkeler ve etik değerlerin ihlal edilmesi gibi istenmeyen 

durumlarda yine mevzuat çerçevesinde ceza sistemi uygulamaları devreye girmektedir.  
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10. FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ  

 

Üniversitenin birçok binası, doğusunda sınır olarak Boğaziçi ve Rumelihisarüstü tarihi kalesine sahip 

olan Güney Kampüs’te yer almaktadır. Bu kampüste Üniversitenin en eski binaları bulunmaktadır. Kuzey 

Kampüs, Hisar Kampüs ve Uçaksavar Kampüsü Üniversiteye yeni katılan olanakları içermektedirler. 

Boğazın Asya kıyısında bulunan Kandilli Kampüsü, tarihi, ulusal sismik istasyonlar ağının merkezi ve 

üniversitenin ünlü araştırma merkezi Kandilli Rasathanesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Kilyos Sarıtepe 

Kampüsü, Karadeniz kıyılarında ve kuzey ve güney kampüslerin kuzey batısında, 34 km uzaklıktadır. 

 

10.1. ÜNİVERSİTENİN BÖLGESEL DAĞILIMI 

 

 Üniversitenin Bölgesel Dağılımı 

Kampüsler 
Arazinin Üniversiteye Giriş 

Şekli 
Toprak Alanı (m2) 

Ankara-Belbaşı Tahsis/Maliye Hazinesi 250 

Arnavutköy 
Kullanım Hakkı/ Boğaziçi 

Üniversitesi 
7.936 

Bursa-İznik Tahsis/Maliye Hazinesi 4.214 

Güney Tahsis/Maliye Hazinesi 267.115 

Hisar Tapulu/Boğaziçi Üniversitesi 21.457 

Kandilli Tahsis/Maliye Hazinesi 305.689 

Kuzey Tahsis/Maliye Hazinesi 56.680 

Mersin-Tarsus Tahsis/Maliye Hazinesi 2.750 

Kilyos Tahsis/Maliye Hazinesi 969.600 

Uçaksavar   Tapulu/Boğaziçi Üniversitesi 44.351 

 Toplam 1.680.042 

 

Boğaziçi Üniversitesi’nin toprak alanlarına bakıldığı zaman en büyük alanın Kilyos Sarıtepe Kampüsü 

olduğu görülmektedir. Tarihi ana kampüsün çevresindeki mekan kısıtı, artan öğrenci sayıları, artan 

akademik programlar, araştırma laboratuvarları, araştırma merkezleri ve idari birimlerdeki yapılandırmalar 

yeni mekan ihtiyacı doğurmuştur.  Bu şekilde Üniversitemiz yıllar içinde ortaya çıkan gelişmeler ve artan 

ihtiyaçlarla farklı kampüslere ayrılmıştır. Kampüslerin fiziki olarak ayrı konumlanması zaman zaman 

zorluklara neden olmakta ancak bunları aşmak üzere farklı çözüm yolları geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

Kampüsler arası ulaşımın sık ve güvenli şekilde yapılabilmesi için mevcut bütçe dahilinde tedbirler 

geliştirilmeye çalışılmaktadır.  
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10.2. ÜNİVERSİTESİNİN KAPALI ALANLARI  

 

Üniversitemizin bina alanları içinde en büyük alan Kuzey Kampüstedir; takiben Güney Kampüsteki 

bina alanları gelmektedir. Aşağıdaki veriler Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Üniversite 

Mekanları Envanter Yönetim Sistemi (Mek-Sis) esas alınarak hazırlanmıştır. 
 

 Üniversitenin Kapalı Alanlarının Fonksiyonlara ve Kampüs Alanlarına göre % Dağılımı 

 

Kampüs Adı 
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Bursa-İznik  0 0 9.35 0 0 18.29 50.91 0 16.68 4.77 1,625.58 

Güney  8.84 2.39 19.68 0.53 0.43 5.43 5.70 1.09 42.04 13.88 53,977.59 

Hisar  17.17 4.95 20.55 0 0.62 1.70 1.60 6.94 45.08 1.38 11,241.15 

Kandilli  2.64 14.81 11.63 0.16 0.18 3.37 4.03 0.54 44.02 18.63 36,883.63 

Kilyos-Sarıtepe  5.14 1.29 2.95 0.57 0.63 1.53 2.32 3.70 41.81 40.06 41,061.72 

Kuzey  15.24 7.67 9.67 0.20 7.11 1.09 2.47 0 41.63 14.92 87,477.46 

Mersin-Tarsus  4.40 0 7.76 0 3.51 10.69 28.32 0 45.32 0 2,237.46 

Uçaksavar  1.59 0 1.41 0.02 0 2.17 0.50 5.85 41.61 46.84 38,301.42 

TOPLAM           272,806.02 

 

 

10.3. KAPALI MEKANLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI 
 

 Üniversitemizin Hizmet Alanları  
 

FONKSİYONLAR TOPLAM KULLANIM ALANI (m²) 

Araştırma(R) 14.546,04 

Eğitim(E) 23.825,33 

Barınma(A) 62.043,11 

Diğer(O) 114.803,20 

Kütüphane(L) 6.923,57 

Sağlık Hizmeti(H) 757,59 

Sosyal Alanlar(G) 9.509,62 

Spor Alanları(S) 5.331,04 

Toplantı ve Konferans(C) 7.311,63 

Yönetim(M) 27.754,88 

TOPLAM 272.806,02 
 

On beş binden fazla öğrencisi, 2000’in üzerinde akademik ve idari personeli ile Üniversitemizdeki 

mevcut kapalı mekanların ihtiyaçları karşılayamadığı söylenebilir.  Mekan ihtiyacı, Üniversitemizin 

öncelikli sorunlarından biridir. Özellikle öğrencilerin kullanımında olan hizmet alanları arasında yer alan, 
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eğitim-öğretim ve barınma-dinleme alanlarının kısıtlılığı önemli bir sorun teşkil etmektedir.  Aşağıdaki 

tablodan da görülebileceği gibi, eğitim alanlarının artırılması artan lisans öğrenci sayıları ile daha elzem bir 

öncelik haline gelmiştir.  Üniversitemizin kapalı mekan artırma planları bütçe kısıtları ve diğer ilgili yasal 

yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır.   

 

10.4. EĞİTİM ALANLARI 

Boğaziçi Üniversitesi’nin tüm kampüslerindeki amfi, sınıf, bilgisayar laboratuvarları, atölye ve diğer 

laboratuvarlarla ilgili veriler aşağıda sıralanmıştır. 

 

 Üniversitenin Eğitim Alanları 

Eğitim Alanı 

Kapasite 

0–50 (Kişi) 
51–75 

(Kişi) 

76–100 

(Kişi) 

101–150 

(Kişi) 

151–250 

(Kişi) 
Amfi - 1 1 4 8 

Sınıf 155 39 18 5 1 

Bilgisayar Laboratuvarı 36 1 3 - - 

Atölye 14 - - - - 

Diğer Laboratuvar 127 4 - - - 

Toplam 332 45 22 9 9 

 

 

10.5. SOSYAL ALANLAR 

Üniversite kampüsleri içinde yer alan eğitim, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılan binaların yanı sıra 

yurt ve yemekhane binalarına ilişkin bilgileri içeren tablolara aşağıda yer verilmiştir.  

 

YEMEKHANELER 

Güney, Kuzey, Kandilli ve Kilyos Kampüslerimizdeki üniversite yemekhanelerinde personelimize 

haftanın 5 iş günü öğle yemeği verilmektedir. Güney ve Kuzey Kampüslerimizdeki üniversite 

yemekhanelerinde öğrencilerimize hafta içi, kahvaltı, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün, hafta sonu ise 

kahvaltı ve akşam olmak üzere 2 öğün yemek verilmektedir. Kilyos Kampüsümüzdeki üniversite 

yemekhanesinde öğrencilerimize haftanın 7 günü kahvaltı, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek 

verilmektedir. Kandilli Kampüsümüzdeki üniversite yemekhanesinde öğrencilerimize haftanın 5 iş günü 

öğle yemeği verilmektedir. Söz konusu kahvaltı ve akşam yemekleri üniversitemizin akademik takviminde 

belirtilen eğitim dönemlerini kapsamaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Rektörlüğünce onay verilen öğrenci 

faaliyetlerinde veya akademik toplantı ve sempozyumlarda da yemek talepleri karşılanmaktadır. 

 

 Üniversitenin Yemekhaneleri  

Yemekhanenin Adı 
Kampüs 

Adı 
Adedi 

Alanı 

(m2) 

Kapasite 

(Kişi) 
Güney Kampüs Öğrenci/Personel Yemekhanesi Güney 1 238 159 

Hisar Kampüs Yemekhanesi Hisar 1 290 124 

Kandilli Rasathanesi Personel Yemekhanesi Kandilli  1 360 138 

Kilyos Öğrenci Yemekhanesi Kilyos  1 573 360 

Kuzey Kampüs Öğrenci Yemekhanesi Kuzey  1 1.697 660 

Toplam 5 3.158 1.441 
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KANTİN VE KAFETERYALAR 

Üniversitemiz kampüslerinde “Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri 

Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği” çerçevesinde işletilen kantin, büfe ve kafeteryalar 

bulunmaktadır.  

 

 Üniversitenin Kantin ve Kafeteryaları  

Kantin/Kafeteryanın Adı Kampüs Adı İşi Kapalı Alanı (m²) 

Budak Gıda  Güney Büfe 4 

Güney Kahve  Güney Kahve Satış 3 

Harikalar Diyarı Güney Kafeterya 48 

Meydan Büfe Güney Büfe 10 

Mühendislik Büfe  Güney Büfe 5 

Orta Kantin Güney Kantin 52 

Rumeli Hisar Börekçisi Güney Börekçi 18 

Pulihoz Cafe Güney Kafeterya 480 

Ağaç Ev Hisar Kafeterya 284 

Hisar Büfe Hisar Büfe 117 

Kandilli Kantin Kandilli Kantin 64 

Kilyos Kantin  Kilyos Kantin 261 

Lazzy Hall Kilyos Kafeterya 135 

Çatı Restorant  Kuzey Yemek Satış 407 

Donut’s  Kuzey Kafeterya 18 

Eğitim Büfe Kuzey Büfe 15 

Puli Cafe Kuzey Büfe 62 

Kuzey Kantin Kuzey Kantin 229 

Kuzey Nokta  Kuzey Kafeterya 90 

Vitamix  Kuzey Meyve Suyu-Salata 9 

YADYOK Büfe Kuzey Büfe 13 

Gökçe Büfe Kuzey Büfe 12 

Toplam 2336 

 

Yukarıdaki tablolarda özetlendiği gibi, öğrenci, idari ve akademik personel sayılarının kampüslerdeki 

dağılımı düşünüldüğünde özellikle Güney ve Kuzey kampüslerinde yeme-içme mekan kapasitesinin ve 

çeşitliliğinin artırılması gereksinimi görülmektedir. Ancak fiziki koşulların buna imkan tanımadığı 

söylenebilir.  

MİSAFİRHANELER 

Misafirhanelerimizde üniversitemize ders vermeye gelen veya üniversitemizde düzenlenen 

sempozyum, konferans veya toplantılara davet edilen misafirlerimiz ağırlanmaktadır. Aşağıdaki tablodan 

da görülebileceği gibi, gelişmiş ulusal ve uluslararası akademik bağlantıları olan Üniversitemizin yürüttüğü 

faaliyetler kapsamında gelen misafirlerin kampüs içinde konaklama imkanı çok kısıtlıdır.  Bütçe kısıtları, 

fiziki koşullar, imar kanunu hükümleri nedeniyle ana kampüste misafir ağırlama hizmetinin geliştirilmesi 

mümkün olmamaktadır.   

  Üniversitenin Misafirhaneleri  

Misafirhane Adı Kampüs Adı 
Adet 

 

Kapalı 

Alanı (m²) 

Kapasite 

(Kişi) 

Bebek Kapı  Güney  10 456 20 

Kennedy Lodge Güney  9 450 16 

Toplam  19 906 36 
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LOJMANLAR 

Üniversitemiz de görev yapan akademik ve idari personel, ‘Kamu Konutları Yönetmeliği’ gereğince 

210 adet lojmanımızdan faydalanmaktadır.  
 

 Üniversitenin Lojmanları  

Lojman Adı Kampüs Adı Adet Kapalı Alanı (m²) 

Güney Lojman Güney 45 4.719 

Hisar Lojman Hisar 4 330 

Kandilli Lojman Kandilli 21 1.784 

Kilyos Lojman Kilyos 63 5.845 

Kuzey Lojman Kuzey 5 60 

Uçaksavar Lojman Uçaksavar 71 5.071 

Atletizm Sahası Lojmanı Uçaksavar 1 67 

Toplam 210 17.876 

 

Fiziki koşullar ve ilgili mevzuattaki kısıtlar nedeniyle özellikle ana kampüse yakın çevredeki lojman 

sayısı çok kısıtlı kalmıştır ve bu nedenle akademik ve idari personelin toplam sayısı içinde sadece küçük 

bir yüzdenin lojmanlardan faydalandırılması söz konusudur. Bu da Üniversitemizi en çok zorlayan 

sorunlardan biridir.  

ÖĞRENCİ YURTLARI 

Boğaziçi Üniversitesi yurtları oda ve daire tipi olmak üzere ikiye ayrılır: Oda Tipi Yurtlar (1. Erkek 

Yurdu, 1. Kuzey Yurdu, 2. Kuzey Yurdu, 2. Kilyos Yurdu ve Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdu) : Bu 

yurtların ikamet alanları odalar şeklinde düzenlenmiştir. Yurtlarda internet (wireless), 24 saat sıcak su, 

dâhili telefon bağlantısı, ahşap mobilya ranza, elbise dolabı, masa, sandalye, kitaplık ve buzdolabı 

bulunmaktadır. Katlarda yer alan banyo ve tuvalet öğrenciler tarafından ortak kullanılmaktadır.  

Daire Tipi Yurtlar (1. Kilyos Yurdu, 3. Kilyos Yurdu, 3. Kuzey Yurdu, 4. Kuzey Yurdu, Kandilli 

Yurdu ve Superdorm-özel): Bu yurtların ikamet alanları, mutfak, banyo ve tuvaleti içinde olan daireler 

şeklinde düzenlenmiştir. Dairelerde internet (wireless), 24 saat sıcak su, telefon bağlantısı, ahşap mobilya 

ranza, elbise dolabı, masa, sandalye, kitaplık ve buzdolabı yer almaktadır.  

1. Kilyos Yurdu, 3.Kilyos Yurdu, 1. Kız Yurdu (Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdu), 1. Erkek Yurdu 1. 

Kuzey Yurdu, 2. Kuzey Yurdu, 3. Kuzey Yurdu, 4. Kuzey Yurdu ve Kandilli Yurdunda bulunan 

çamaşırhaneler ise öğrencilere ücretsiz hizmet vermektedir. Bu yurtlarda ortopedik engelli öğrencilerimiz 

için odalar bulunmaktadır. 

 Üniversitenin Yurtları 

Yurdun Adı Kampüs Adı 
Alanı 

(Net m2) 
Kapasite (kişi) 

1. Erkek Yurdu Güney 4.878 215 

1. Kız Yurdu Güney 3.109 205 

1. Yurt Kilyos 8.554 442 

3. Yurt Kilyos 8.910 641 

Kandilli Yurt Kandilli 8.670 256 

1. Yurt Kuzey 3.950 467 

2. Yurt Kuzey 3.750 450 

3. Yurt Kuzey 6.323 562 

4. Yurt Kuzey 7.407 367 

Süperdorm  Uçaksavar 19.700 486 

Toplam 75.251 4.091 
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Bu tablodan da görülebileceği gibi, on beş binin üzerinde öğrencisi olan Üniversitemizin öğrenci yurt 

kapasitesi tüm öğrencilerin sadece %26’sını barındırabilecek kapasitededir. İstanbul büyük bir metropol 

olarak ulaşım sorunu olan bir şehirdir.  Öğrencilerimizin kampüs yurtlarında barındırılabilmesi, onlara 

zaman tasarrufu getirmek suretiyle çalışmalarında daha verimli olmalarını sağlamak açısından önem arz 

etmektedir. Ayrıca, tüm öğrencilerimize kampüs yaşamının olanaklarını sunmak, Boğaziçili kültür ve 

kimliğinin daha da gelişmesini sağlayacak bir unsurdur. Bu nedenle, Türkiye’nin en seçkin öğrencilerine 

kampüs içinde daha geniş barınma imkanı sağlama konusunda Üniversitemizin ek plan ve projeler 

geliştirmesi zorunlu görünmektedir.  

SPOR TESİSLERİ 

Üniversitemizde bulunan spor alanlarının ve tesislerinin idaresi ve işletmesinden Sağlık, Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığı sorumludur. Güney, Kuzey, Uçaksavar, Hisar ve Kilyos Kampüslerimizde bulunan 

spor tesislerimizden üniversitemiz öğrencileri, öğretim elemanları ve personelimiz yararlanmaktadır. 

Haftanın 7 günü açık olan spor tesislerimizde 07:30–22:00 saatleri arasında öğrenci ve personelimize 

hizmet verilmektedir. 

 

 Üniversitenin Spor Tesisleri  

Kampüs 

Adı 
Spor Tesisin Adı 

Kapalı Spor Tesisi Açık Spor Tesisi 

Kapasite 

(kişi) 

Alan 

(m²) 

Kapasite 

(kişi) 

Alan 

(m²) 
Güney  Açık Basketbol Sahası - - - 550 

Güney  Açık Havuz - - 150 1.073 

Güney  Açık Tenis Kortu - - - 400 

Güney  Bebek Açık Tenis Koru - - - 500 

Güney  Dodge Hall  448 - - 

Güney  Kapalı Tenis Kortu - - - 400 

Hisar  
Kapalı Spor Salonu Fitness ve 

Yüzme Havuzu 
25 1.252 - - 

Hisar Halı Saha    578 

Kilyos  Basketbol Sahası - - - 504 

Kilyos  Halı Saha - - - 800 

Kilyos  Voleybol Sahası - - - 260 

Kilyos Kapalı Spor Salonu 420 1.967 - - 

Kilyos  YADYOK Yurt 12 143 - - 

Kuzey  Basketbol Sahası - - - 350 

Uçaksavar  Atletizm Sahası - - - 12.688 

Uçaksavar  Kapalı Spor Salonu 500 2.569 - - 

Uçaksavar  Tribün - - 1.000 1284 

 

Üniversitemizin spor tesisleri büyük oranda ihtiyacı karşılayacak düzeyde sayılabilir ancak spor 

tesisleri içinde özellikle açık ve kapalı yüzme havuzunda belli dönemlerde büyük yoğunluk yaşanmaktadır. 

Yaşanan yoğunluklar öğrenci sayılarının artması ile ilintilidir. Spor tesislerinden idari ve akademik 

personelin faydalanma oranı öğrencilere göre düşük kalmaktadır.  
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TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI 

Üniversitemiz personeli, öğrenci ve misafirlerinin akademik, kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetleri 

kapsamında düzenlenen konferans, çalıştay, panel, söyleşi, tiyatro, dans gösterileri, konser ve sergiler için 

gerekli alt yapıya sahip salonlar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.  

 

 Üniversitenin Toplantı ve Konferans Salonları  

Birimin Adı 

Kampüs 

Adı 

 

Adedi 
Alanı 

(m2) 

Kapasite 

(Kişi) 
Toplantı 

Salonu 

Konferans 

Salonu 

Eğitim 

Salonu 

GENEL SEKRETERLİK 

Büyük Toplantı Salonu 

(Oditoryum)  

Güney 

1 - - 395 480 

Demir Demirgil Oditoryumu - 1 - 289 170 

İbrahim Bodur Oditoryumu - 1 - 256 220 

Özger Arnas (Toplantı 

Salonu) 
1 - - 103 40 

Kennedy Lodge 

Misafirhanesi (Toplantı 

Odası) 

1 - - 20 10 

Bebek Kapı Misafirhanesi 

(Toplantı Odası) 
1 - - 15 6 

Rektörlük Konferans Salonu - 1 - 232 110 

Seminer Salonu (John 

Freely) 
1 - - 44 25 

Senato Toplantı Odası 1 - - 61 22 

Sergi Salonu (Fuaye) 1 - - 140 200 

Toplantı Salonu (Kriton 

Curi) 
- 1 - 76 86 

Toplantı Salonu (VIP) 1 - - 44 15 

Üniversite Yönetim Kurulu 

Toplantı Odası 
1 - 

- 
74 16 

Nafi Baba Binası 103 Nolu 

Odası 
- 1 

- 
82 65 

Nafi Baba Binası 201 Nolu 

Odası 
- - 

1 
50 30 

Nafi Baba Binası 204 Nolu 

Odası 
- - 

1 
85 30 

Mavi Salon - 1 - 100 72 

Necmettin Tanyolaç Salonu 
Kilyos 

- 1 - 300 264 

Yeşil Salon  - 1 - 100 72 

Ayhan Şahenk Salonu 

(Oditoryum) 

Uçaksavar 

- 1 
- 

449 480 

Dans Salonu - - 1 107 30 

Seminer 1 - - 1 205 110 

Seminer 2 - - 1 156 60 

Seminer 3 - - 1 60 50 

Seminer 4 - - 1 50 30 

Sergi (Fuaye) - - 1 225 150 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Fakültesi 

Kuzey 

1 - - 117 60 

- - 4 129 254 

Eğitim Fakültesi (ET-B) 
- - 1 27 20 

- - 1 25 20 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Dekanlık Güney 1 - - 55 22 
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Birimin Adı 

Kampüs 

Adı 

 

Adedi 
Alanı 

(m2) 

Kapasite 

(Kişi) 
Toplantı 

Salonu 

Konferans 

Salonu 

Eğitim 

Salonu 

Dekanlık Güney 1 - - 26 15 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Güney 1 - - 27 10 

Çeviribilim  
Güney 1 - - 16 15 

Güney 1 - - 16 15 

Dilbilim 
Güney 1 - - 35 25 

Güney - - 1 25 6 

Felsefe Güney - - 1 50 50 

Fizik Kuzey 1 - - 130 50 

Kimya Kuzey - 1 - 50 40 

Matematik 
Güney - - 1 43 20 

Güney - - 1 21 12 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 

Kuzey - - 1 140 126 

Kuzey 1 - - 38 12 

Psikoloji 
Güney 1 - - 30 35 

Güney - - 1 30 35 

Sosyoloji 
Güney - - 1 20 30 

Güney 1 - - 12 15 

Tarih 

Güney - - 1 20 10 

Güney - - 1 18 10 

Güney - - 1 26 25 

Güney - - 1 24 23 

Türk Dili ve Ed. Güney 1 - - 46 20 

Türkçe Ders. Koord. Kuzey 1 - - 19 10 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 
Güney  2 1 - 154 155 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Mühendislik Fakültesi 

(VYKM)  

Güney  

- 1 - 105 100 

- - 1 70 60 

- - 1 70 60 

- - 1 70 60 

1 - - 33 20 

- - 1 38 30 

Toplantı Odası (IE) 

 

1 - - 23 10 

1 - - 40 20 

1 - - 16 10 

Konferans Salonu (CMPE) 

Kuzey 

1 - - 42 15 

Toplantı Odası (ME) 1 - - 33 20 

Toplantı Odası (EE) 1 - - 92 30 

Toplantı Odası (CE) 1 - - 11 6 

Toplantı Odası (CHE) 

Kuzey 

1 - - 29 12 

Toplantı Odası (CHE) 1 - - 37 17 

Toplantı Odası (CMPE) - 1 - 47 30 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

Müdürlük 

Hisar  

- - 1 49 40 

Turizm İşletmeciliği 

Bölümü 
1 - - 32 12 

Uluslararası Ticaret Bölümü 
 - 1 34 25 

1 - - 34 12 

Yönetim Bilişim Sistemleri 

Bölümü 
- - 1 32 35 

Yönetim Bilişim Sistemleri 

Bölümü / İşletme Bilişim 

Sistemleri Yüksek Lisans 

Programı  

1 - - 31 16 
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Birimin Adı 

Kampüs 

Adı 

 

Adedi 
Alanı 

(m2) 

Kapasite 

(Kişi) 
Toplantı 

Salonu 

Konferans 

Salonu 

Eğitim 

Salonu 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

YADYOK Kilyos  1 3 - 601 478 

ATATÜRK ENSTİTÜSÜ 

Atatürk Enstitüsü Güney   2  40+40 

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ 

Biyomedikal Mühendisliği 

Enstitüsü 
Kandilli 

1 - - 50 20 

- - 2 21+50 35+35 

ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

Çevre Bilimleri Enstitüsü 

Hisar 
1 - - 16 8 

1 - - 110 35 

Kilyos 1 - - 24 10 

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Deprem Mühendisliği 

Anabilim Dalı 

Kandilli 

 

1 - - 31 22 

Jeofizik Anabilim Dalı 3 - - 92 40 

Yönetim Binası 2 1 - 372 90 

Afete Hazırlık Eğitim 

Birimi 
1 1 1 494 260 

Astronomi Laboratuvarı - - 1 31 15 

Deprem-Tsunami İzleme ve 

Değerlendirme Merkezi 
2 - - 84 45 

İznik Deprem Zararlarının 

Azaltılması Merkezi 
- 1 - 80 70 

MERKEZLER 

Bilgi Sistemleri Uygulama 

ve Araştırma Merkezi 
Hisar 

1 - - 15 10 

- - 1 22 9 

Bizans Çalışmaları 

Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Güney  

- 1 - 29 40 

- - 1 22 7 

Polimer Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 
Kuzey 1 - - 28 10 

Makro Ekonomi ve 

Uygulamalı Ekonometri 

Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Güney  - - 1 15 10 

Nazım Hikmet Kültür ve 

Sanat Araştırma Merkezi 
Güney  1 - - 24 10 

Teleiletişim ve Enformatik 

Teknolojileri Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

Kandilli 

- - 1 44 25 

- - 1 50 28 

1 - - 48 25 

- - 1 125 75 

Turizm İşletmeciliği 

Uygulama ve Araştırma 

Merkezi  

Hisar  

1 - - 21 8 

- - 1 22 12 

Halet Çambel – Nail 

Çakırhan Arkeoloji, 

Geleneksel Mimarlık ve 

Tarih Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

Tarsus - 1  168 100 

DİĞER BİRİMLER 

Beden Eğitimi Bölümü Uçaksavar - - 1 21 20 

Konfüçyüs Enstitüsü Kuzey  1 - - 16 12 

Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı 

Kuzey  - - 1 40 33 
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Birimin Adı 

Kampüs 

Adı 

 

Adedi 
Alanı 

(m2) 

Kapasite 

(Kişi) 
Toplantı 

Salonu 

Konferans 

Salonu 

Eğitim 

Salonu 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Merkezi 

Güney  1 - - 17 12 

Kuzey - - 1 55 20 

Yaşamboyu Eğitim Merkezi Uçaksavar  
1 - - 19 12 

- - 4 208 80 

Yukarıdaki tabloda listelenen mevcut salonlar artan ihtiyacı karşılamaya yetmemektedir.  Özellikle eş 

zamanlı oturumların olduğu çok sayıda katılımcılı uluslararası toplantı ve etkinliklerde bu ihtiyaç açıkça 

ortaya çıkmaktadır. Özellikle Kuzey Kampüste öğrencilerin belli dönemlerde yoğunlaşan sosyal ve kültürel 

faaliyetleri için mevcut mekanların yetmemesi söz konusu olduğundan sınıfların kullanımı gerekmekte 

ancak böyle durumlarda ders ve sınavlar ile sosyal faaliyetlerin zamanlamaları çakışabilmektedir.   

 

DİĞER SOSYAL ALANLAR 

Üniversitemizde kültür, sanat ve spor olanakları dışında kalan sosyal yaşam alanları mevcuttur.  

 

 Üniversitenin Diğer Sosyal Alanları  

Sosyal Alanın Adı Adet 
Alan 

(m²) 

Kapasite 

(Kişi) 
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Akademik ve İdari Personel 

Dinlenme Odası 
1 70 20 

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Sosyal Alan 1 110 70 

Eğitim Fakültesi Akademik ve İdari Personel Dinleme Odası 1 32 10 

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Dinlenme Odası 3 136 55 

Fen-Edebiyat Fakültesi Personel Dinlenme Odası 1 27 12 

Mithat Alam Film Merkezi Sinema Salonu 1 80 61 

Mühendislik Fakültesi Akademik ve İdari Personel Dinlenme Odası 2 395 85 

Öğrenci Kulüpleri  44 963 *10.928 

Öğrenci Toplulukları 2 35 15 

Sinema Salonu  1 241 137 

Tiyatro Salonu  1 289 177 

Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi UNWTO Eğitim 

Birimi ve Bilgisayar Odası 
1 21 5 

Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci 

Çalışma/Seminer/Çalıştay Alanı 
1 73 30 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrenci Çalışma Alanı 1 16 - 

Toplam 61 2.488  

(* Üye Sayısı) 

Ancak yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi, özellikle öğrencilerin sosyalleşme, dinlenme 

alanları yeterli değildir. Sadece akademik personelin ve misafirlerinin kullanımına açık sosyal alanlar da 

oldukça kısıtlıdır.  Üniversitenin fiziki koşullarının yetersizliği bu alanda eksikliklere yol açmaktadır. Aynı 

problem aşağıdaki tabloda sunulan akademik ve idari personelin hizmet alanları için de söz konusudur. 

 

HİZMET ALANLARI 

 Üniversitenin Hizmet Alanları  

Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 
Akademik Personel Hizmet Alanları 831 15.527 1.335 

İdari Personel Hizmet Alanları 420 8.320 684 

Toplam 1.251 23.847 2.019 
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AMBAR, ARŞİV ALANLARI VE ATÖLYELER 

Devlet Arşivleri Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince birimlerimizde arşiv 

alanları kurulmuştur.   

 

 Üniversitenin Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeleri  

 Adet Alan (m²) 

Ambar Alanları 34 1.794 

Arşiv Alanları 47 1.252 

Atölyeler 27 1.998 

 

Üniversitemizin hizmet alanları ve ambar, arşiv ve atölyeleri şu anda gereksinimleri karşılar gibi 

görünse de artan iş yükü ile bu alanlara yenilerinin katılması gerekecektir. 

 

11. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ 

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgi ve teknoloji sektörü hızla değişmekte ve gelişmektedir. 

Üniversitemiz bu değişime ayak uydurmak üzere çeşitli önlemler alarak teknoloji kapasitesini 

artırmaktadır. Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki en önemli altyapı birimi Bilgi İşlem Merkezi’dir 

(BİM). Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için destek veren önemli birimlerden biri 

olan BİM’in temel görevleri arasında, akademik ve araştırma hizmetlerine yönelik bilgisayar hizmeti 

sunmak ve Üniversite’nin kampüsleri arasında iletişim altyapısını oluşturup, işletmek ve yönetmek 

sayılabilir.  Üniversitemizin, idari ve akademik çalışmalarında kullanılan bilişim malzemeleri ile etkinlik 

ve verimliliğin artırılması ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı karar, destek ve yönetim 

bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik özel bir yazılım çalışması ve portal hazırlığı da yine bu birim 

tarafından sürdürülmektedir. BİM’in diğer önemli görevi, kampüs ağ altyapısını 7/24 düzenli olarak 

çalıştırmak ve üniversite içi internet erişimi sağlamaktır. Üniversitemiz ulusal akademik ağa güney 

yerleşkeden 2500 Mbps hızında, Kandilli yerleşkesinden ise 2000 Mbps hızında bağlıdır. Araştırma 

birimlerine yüksek hızlı bir ağ erişim altyapısı sağlayabilmek için 5 ana kampüs arasında 2000 Mbps 

hızında bağlantı vardır. Kampüslerdeki bütün uçlar yerel alan ağına 1000 Mbps hızında bağlıdırlar. Omurga 

hızı 10 Gbps’tir. Kullanıcıların internete adil ve eşit şekilde erişimini sağlamak için bant genişliği kontrolü 

uygulanmaktadır. Kilyos Sarıtepe Kampüsü ile Güney Kampüs arasında ise 500 Mbps hızında özel devre 

bağlantısı vardır. Güney-Kandilli Kampüsleri arasındaki hat ise 1,3 Gbps hıza sahiptir. Tüm 

kampüslerimizin ağ güvenliği güvenlik duvarı ve saldırı tespit sistemleri ile sağlanmaktadır. Üniversitemiz 

Eduroam ağının bir üyesidir. Bunun yanında bütün kampüslerde iç ve dış mekânları kapsayan kablosuz 

iletişim ağı, Üniversitemiz kullanıcılarına hizmet vermektedir. Akademik birimlerin yazılım ve web sayfası 

ihtiyaçları Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’de bulunan 2 ayrı uzman yazılım ekibi tarafından karşılanmaktadır. 

Üniversitemiz dahilinde kullanılan kart sistemi tamamen Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından 

geliştirilmiştir. Üniversite mensuplarına ve mezunlarına e-posta (Horde ve Roundcube) hizmetleri 

verilmektedir. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından bulut hizmeti olarak BOUN OwnCloud (bulut 

hizmeti) sağlanmaktadır. Ek olarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri açısından gerekli olan birçok 

lisanslı yazılım (örneğin, antivüris, IBM SPSS, MATLAB, MATHEMATICA, SOLIDWORKS, ANSYS) 

BİM aracılığı ile öğrencilere ve üniversite mensubu kullanıcılara ücretsiz tedarik edilmektedir. Üniversitede 

bulunan Microsof WINDOWS işletim sistemleri ve Microsof Ofice de her sene yapılan anlaşmalarla 

lisanslanmaktadırlar. Aşağıdaki tabloda, kullandığımız bilgi ve teknolojik kaynakları ve kullanım 

amaçlarını belirten dökümlere yer verilmiştir. Bunu takip eden tablolarda Üniversitemizin donanım 

altyapısı listelenmiştir. 
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 Üniversitede Kullanılan Lisanslı Yazılımlar 

Birimin Adı Lisanslı Yazılımların Adı 

Tüm Birimler 

Win 2008; WinXP; WİN7; Linux; Matlab; Opnet; Office 2010; Microsoft 

Office; Acrobat Reader; Microsoft Visual Studio; Microsoft Visual C+; 

SOSS, Kaspersky Antivirus; PASW Statistics; SPSS; e-Prime, Vista, 

Microsoft Programları, MATLAB, SPSS, SolidWorks, Adobe Design 

Premium, Virüs Programı, EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 

Mühendislik Fakültesi 

CMPE Bilgi Sistemi, 7-Zip, Abaqus 6.12 ve 6.10.1, Acrobat Reader, 

Adobe Reader11, Adobe Acrobat, AIMMS, Ansys 17.0, Apache, Arena, 

AutoCad 2015–Çizim programı, AVL Boost/Fire, Baron, BreezeSuite 6.2 

ATS/ERS, Chem Cad, Cplex, Cplex, Design Lab Eval 8, Eclipse, 

EFDC_Explorer v.7.2–Çevresel akışkan dinamiği kodu, EMGWorks 3.1, 

Enercon Scada Remote 3–Rüzgar türbini uzaktan izleme sistemi, Flac 3D, 

Fortran90–P rogramlama paketi, Gams, GAMS, Gurobi, HAS 2003T 

(Torque & Digit-digits Grip System), Hp Openview, i-marine AIS MEA 

Analizör–Deniz trafiği izleme sistemi, JGrasp, Kaspersky Antivirus, 

Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Work Stations, Kissofy 03.2011, 

Knitro, Kordil Batimetri Studio-Batimetrik ölçme ve değerlendirme 

yazılım paketi, Latex, Linux, LS-Dyna sonlu Elemanlar yazılımı, , , Mac 

OSX, Mathematica, Mathematica 9.0–Matematiksel hesaplama programı, 

Matlab, Matlab, Matlab, Matlab R 2012 A, Mendeley, MEVIS (Thies)–

Meteoroloji izleme sistemi, Microsoft exchange 2013, 2016, Microsoft Net 

Framework SDK v2.0, Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016, 

Microsoft Office Enterprise 2010/2013, Microsoft Office Visio, Microsoft 

Project Professional, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual C++, 

Microsoft Visual Studio, Microsoft Winddowsxp, vista, 7, 8, 10, Microsoft 

Windows server 2008, 2012, 2012 R2, Monark 818E Analysis Software, 

Monark 839E Analysis Software, Moodle, Mosek, National Instruments, 

NetLogo, Netscape, OmniGraph Sketcher, Opnet, Oracle E-Business 

Suite, Pajek, Plaxis 2D, Polymath, Polymol, Proteje, Pspice Student, Ptc 

Creo Student Edition 2.0, Python-Programlama paketi, R 3.4.3, Reengen 

Energy IoT Platform–Kampüs enerji tüketimi izleme sistemi, Scorbase, 

Skype, SMS v.10.1–Yüzey suyu modelleme sistemi, Solidworks V2010-

Sp51 + Solidworks 2011 Sp5-2011 Sp2, SpectraCAD Engraver, 

SpectraCAM Milling, SpectraCAM Turning, SPSS PASW Statistics, 

STELLA, SVN, Teamviwer, Teledyne PDS2000– hidrografik veri 

görüntüleme ve analiz programı, TextMate, Vensim, VIP-Planopt, View 

Client–Uzaktan görütüleme sistemi, Visual Studio.Net, Vmware ESX 

5.5,6, Vmware Virtual Center, Wiki, Win 8.1 / 10, Win Spice, Windows 

Server 2003/2008/2012, Windows XP, 7,8,8.1 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü 

RedHat LinuxEnterprise, Geotool, Seatools, MatLab, Mathematica, 

Seiscom3, ArcGis, ArcGis v10.6, VMWARE, Gamit-GlobK, Gipsy-Oasis, 

Trimble Pivot, NetCad, Erdas, Idrisi, Scene- Trimble, MAPINFO 

Professional v12.5, MAPINFO Vertical Mapper v3.7, BISPEC, Plaxis 2D-

3D, 3D Reshaper, Leica Geosystems (Cyclone 9.03) 

Enerji Politikaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 
Answer/Times, GAMS 

Polimer Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

AMBER 11, AMBER 9, MOE 2013, IBM ILOG CPLEX, Optimization 

Package, Gaussian 09 

Sosyal Politika Forumu 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Nvivo 

Genel Sekreterlik ENVISION CBK SOFT 

 

Mithat Alam Film Merkezi 

 

Adobe Master Collection 6.6 Program (Film Kurgu Programı), Easy DSP, 

Film Gösterim Programı, Blue-ray Converter Ultimate Yazılım, Convert X 

to DVD Yazılım 
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Birimin Adı Lisanslı Yazılımların Adı 

Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğü 

SDD yazılımı 

DMİS yazılımı (Maliye Bakanlığı) 

GETEM 
Jaws for Windows ekran okuyucusu, Sony Soundforge 11 (Ses kayıt ve 

düzenleme programı) 

Hukuk Müşavirliği Lisanslı Mevzuat Programı, İcra Takip Programı 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 
SDD, KBS, HYS  

İletişim Şube Müdürlüğü 

Merkez Santral   RLS  5.0 

Merkez Santral Call pilot Manager RLS  4.0 

Merkez Santral ücretlendirme Phonex PRO 9 * 

Kandilli Kampüsü Santralı RLS  7.5  

Kandilli Kam. Call pilot Manager RLS 4.0 

Kandilli Kampüsü ücretlendirme Phonex PRO 9 * 

Kilyos Kampüs Santralı  RLS  7.5 

Kandilli TAM Binası  RLS  7.5 

Bilgi İşlem Merkezi  RLS  3.0 

BÜYEM Santralı   RLS  3.0 

(RLS sistem yazılımları) 

Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı 

Sierra Services Platform (Tümleşik Kütüphane Sistemi); Connexion 

(OCLC Kataloglama Arayüzü)  

 

Personel Daire Başkanlığı Özlük İşleri Yazılım Programı, Tahakkuk (Maaş Yazılım Programı) 

Sağlık, Kültür Spor Daire 

Başkanlığı 

Hasta Takip Programı, Hasta Sıra Takip Programı (KİOSK), Diş Kliniği 

Programı (Dentaline Suit) 

Sosyal Tesisler İşletme 

Müdürlüğü 

LOGO GO PLUS Muhasebe Yazılımı, Amonra Otelcilik Rezervasyon 

Sistemi, Logo Muhasebe Sistemi 

Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı 
Taşınmaz Mallar Programı, KBS, KIOS GRC İç Kontrol Programı 

Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı 
AMP Hakediş Düzenleme Programı, Auotocad 

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Yazı İşleri Evrak Takip Programı 
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DONANIM ALTYAPISI 

 

 Üniversitenin Donanım Altyapısı 

 

Adet 

Toplam 
Eğitim 

Amaçlı 

Hizmet 

Amaçlı 

İdari 

Amaçlı 

Araştırma 

Amaçlı 

Sunucular 10 37 121 96 264 

Masaüstü Bilgisayar Sayısı 2.344 280 1.378 897 4.899 

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 983 132 476 950 2.541 

Toplam 3.337 449 1.975 1.943 7.704 

 

 Üniversitenin Diğer Donanım Altyapısı 

 

Adet 

Toplam Eğitim 

Amaçlı 

Hizmet 

Amaçlı 

İdari 

Amaçlı 

Araştırma 

Amaçlı 

Barkod okuyucu 7 44 4 - 55 

Baskı Makinesi 7 6 1 - 14 

DVD  29 17.023 3 - 17.055 

Faks 6 14 62 2 84 

Fotoğraf Makinesi 18 11 7 42 78 

Fotokopi Makinesi 10 22 103 3 138 

Kameralar 74 56 309 130 569 

Mikroskoplar 93 1 1 24 119 

Müzik Setleri 79 12 2 2 95 

Projeksiyon 467 42 25 14 548 

Slayt Makinesi 3 - 1 - 4 

Tarayıcılar 59 18 74 15 166 

Televizyonlar 82 95 7 2 186 

Tepegöz 93 3 2 1 99 

Yazıcı 584 127 640 136 1.487 

Toplam 1.611 17.474 1.241 371 20.697 

 

Yukarıda listelendiği üzere Üniversitemizin teknoloji ve bilişim altyapısında gerekli ihtiyaçlar 

sürekli monitör edilerek karşılanmaya çalışılmaktadır. Gerekli makina-teçhizat ve yazılımlar bütçe 

dahilinde satın alınmaktadır. Ancak Üniversitemizin bu bağlamda eğitim-öğretim alanlarının teknolojik alt 

yapısında geliştirme ve iyileştirmeler yapma ihtiyacı mevcuttur. Özellikle eğitim-öğretimin 

iyileştirilmesine hizmet etmesi amacıyla, internet omurgasının güçlendirilmesi, lisanslı yazılım 

programlarının çeşitlendirilmesi gereklidir. Ayrıca, akademik birimler, hem sınıf ve laboratuvarlarda hem 

de öğretim üyelerinin kullanımında olan ofislerde teknolojik altyapı sorunlarına zamanında müdahale 

edecek teknik personele büyük gereksinim duymaktadır. Teknik donanımların bakım ve onarımlarında 

destek verecek birimlerin eksikliği büyük ölçüde hissedilmektedir.  
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KÜTÜPHANE KAYNAKLARI 

 

Kütüphanede 1998 yılından itibaren kullanılan, Innovative Global Inc. Firmasının ürünü “Millennium” 

tümleşik kütüphane sisteminden, 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren aynı firmaya ait “Sierra Services 

Platform” yazılımına geçilmiştir. Kütüphanenin tüm teknik ve okuyucu hizmetlerinin merkezinde Sierra 

programı bulunmaktadır. Kataloglama, ödünç verme, ders rezervleri, süreli yayın hizmetleri, kütüphaneler 

arası ödünç, envanter sayımı gibi ana modüller, çok sayıda alt modüller ve işlevler ile modern 

kütüphanecilik hizmetlerinin temel alt yapısını oluşturmaktadır. Katalog taraması, elektronik kaynaklara 

kampüs dışı erişim, kullanıcı kaydına erişim, süre uzatma, materyal ayırtma gibi işlemleri, Millennium web 

ara yüzünden kullanıcıların kendilerinin yapmasına olanak sağlamaktadır. Sistem ayrıca, iadesi geciken 

yayınlar, kütüphaneye gelen ayırtılmış yayınlar, süresi geçen kitap ayırtmalar için kullanıcılara mesaj 

göndermektedir. Kullanıcılar web üzerinden kendi kütüphane hesabına erişerek bilgi güncelleme, süre 

uzatma, ayırtma, ödünç alma geçmişini görme ve okuma listeleri oluşturma işlemlerini yapabilmektedir. 

Kütüphanede, Sierra sistemi için iki adet Unix (CentOS) sunucu, ayrıca kütüphane web sunucusu, domain 

sunucu, dosya sunucusu, nadir eser istek sistemi ve kitap sipariş sistemlerinin çalıştığı 2 adet Windows 

sunucu bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda, kullandığımız bilgi ve teknolojik kaynakları ve kullanım 

amaçlarını belirten dökümlere yer verilmiştir. Bunu takip eden tablolarda Üniversitemizin donanım 

altyapısı listelenmiştir. 

Üniversitemiz kütüphanesi, öğretim üyelerinin katkılarıyla farklı disiplinlerdeki en yeni kitapları hızlı 

bir şekilde koleksiyonuna kazandırarak güncelliğini korurken, Nadir Eserler Koleksiyonunda yer alan 16. 

yüzyıldan 20. yüzyıla kadar sayısı on bini aşan değerli matbu eserleriyle geçmişi de en iyi şekilde muhafaza 

etmeye çalışmaktadır. 

  

 Kütüphane Kaynakları 

Kütüphane Kaynakları Adet 
Kitap 538.367 

Basılı Periyodik Yayın 153.639 

Diğer 36.809 

Toplam Basılı Yayın 728.815 

Elektronik Yayın 646.441 
 

Koleksiyon 

Kütüphane koleksiyonuna katılan her tür kaynak, Kataloglama Bölümünde uluslararası kütüphanecilik 

kurallarına göre kataloglanıp, etiketlendikten sonra kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Kitap, süreli 

yayın, film, harita vb. yayın türleri Library of Congress (LC) Sınıflama Sistemine göre kataloglanırken, 

tezler ve müzik eserlerine yerel sınıflama numarası verilmektedir. Kataloglanan eserlere Library of 

Congress Subject Headings (LCSH) konu başlığı dizininden konu başlıkları verilmektedir. 2015 yılından 

itibaren Resource Description and Access (RDA) seviyesi kataloglamada standart olarak kabul edilmiş olup 

uygulamaya devam edilmektedir. Kataloglanan tüm kitapların kayıtları, RDA standartlarına göre 

yapılmaktadır. Kataloglama sırasında personelin yararlanması, üretilen katalog kalitesinin en iyi seviyede 

tutulması amacıyla OCLC Connexion, LC Classification Web, RDA Toolkit kaynaklarına yapılmış olan 

kurumsal abonelik her yıl yenilenmektedir. 

 

 Materyal Türüne Göre Kütüphane Kaynak Sayıları 

Materyal Türü Sayısı 
Kitap   538.367 

Süreli Yayın 153.639 

Tez 13.718 

DVD 5.598 

Mikrofilm 4.664 

Ses CD'si 4.388 
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Materyal Türü Sayısı 
Plak 3.314 

CD-ROM 2.086 

Video Kaseti 1.047 

Gazete 998 

Araştırma Raporu 536 

Disket 482 

Harita 378 

VCD 362 

Blu-Ray 126 

Ses Kaseti 53 

Sesli Kitap 31 

Eğitim Seti  8 

Çizim 6 

Mikrofiş 5 

Atlas 6 

Chart 4 

Slayt 2 

Toplam 13.832 

  
 

 Elektronik Koleksiyon  

Elektronik Kitap 590.667 

Elektronik tam metinli dergi 55.774 

  

 

Kütüphanelerarası Ödünç Hizmeti 

Kütüphanelerarası Ödünç Hizmeti (ILL) ile kütüphanemizde bulunmayan kaynaklar diğer 

kütüphanelerden temin edilmektedir. Yurt dışındaki kütüphaneler ile 1993 yılında yalnızca kitap getirterek 

başlayan uluslararası ILL hizmetinde 2008 yılından itibaren kitap göndermeye de başlanmış ve 

Üniversitemiz kütüphanesi yurt dışındaki akademik kurumlar için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 2019 

yılında yurt dışındaki kütüphaneler ile toplam 270, yurt içindeki kütüphaneler ile toplam 1.459 ILL işlemi 

yapılmıştır. Sahip olduğu değerli ve seçkin koleksiyon sayesinde kütüphane, yurt içindeki ve dışındaki diğer 

kütüphanelerin en çok yararlandığı kütüphanelerin başında gelmektedir. 

 

  2019 Yılı Kütüphanelerarası Ödünç Sayıları 

 Adet 

Yurt Dışındaki Kütüphanelerden Getirtilen Kitap Sayısı 30 

Yurt Dışındaki Kütüphanelerden Getirtilen Makale Sayısı 172 

Yurt Dışındaki Kütüphanelere Gönderilen Kitap Sayısı 49 

Yurt Dışındaki Kütüphanelere Gönderilen Makale Sayısı 19 

Yurt İçindeki Kütüphanelerden Getirtilen Kitap Sayısı 54 

Yurt İçindeki Kütüphanelerden Getirtilen Makale Sayısı 18 

Yurt İçindeki Kütüphanelere Gönderilen Kitap Sayısı 1.254 

Yurt İçindeki Kütüphanelere Gönderilen Makale Sayısı 133 

  

Süreli Yayınlar Bölümü 

Süreli Yayınlar Bölümü, yerli ve yabancı dergiler, mikrofilm ve mikrofişler ve diğer süreli yayınlar ile 

kullanıcılara hizmet vermektedir. Elektronik yayıncılıktaki gelişmeler sonucu kütüphanenin abone olduğu 

süreli yayınların %99,5’i elektronik ortamda yayımlanmakta ve internet üzerinden kullanılmaktadır. 
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Basılı Süreli Yayın Koleksiyonu 

Bu bölümde başlık olarak 4.552 süreli yayın bulunmaktadır. Bu sayının 3.144 adedi İngilizce, 1.206 

adedi Türkçe ve 202 adedi diğer dillerdedir. Bu yayınlardan 248’inin basılı aboneliği halen devam 

etmektedir. Toplam 153.639 ciltlik basılı süreli yayın koleksiyonunun 1980 sonrası sayıları açık raf sistemi 

ile hizmete sunulmakta olup, 1980 öncesi sayılar depoda saklanmakta ve kullanıcı talebi üzerine 

bulundukları depodan getirilmektedir. 

 

 2019 Yılı Basılı Dergi Abonelikleri 

Dergi Tipi Adet 

Yurt Dışından Abone Olunan Basılı Dergi 49 

Yurt İçinden Abone Olunan Basılı Dergi (Türkçe) 53 

Bağış Yoluyla Gelen Türkçe Dergi  125 

Bağış Yoluyla Gelen Yabancı Dilde Dergi 21 

Aboneliği Devam Eden Toplam Basılı Dergi 248 

  

Kütüphanemiz, elektronik dergiler açısından da zengindir. 2019 yılı itibarıyla, toplam elektronik dergi 

abonelik sayısı 55.774’tür.  Aşağıdaki tabloda 2019 yılı veritabanı abonelikleri özetlenmiştir. 

 

 2019 Yılı Veritabanı Abonelikleri 

 Tam Metin Index / Abstract Toplam 

e-Dergi Veritabanı 31 4 35 

e-Kitap Veritabanı 3 - 3 

e-Müzik / Video Veritabanı 1 - 1 

e-Referans Veritabanı 3 3 6 

e-Standart Veritabanı 8 - 8 

Toplam 46 7 53 

İntihal Denetleme Yazılımı 2 - 2 

  

Mikrofilm Hizmetleri 

Süreli Yayınlar Bölümünde 2 adet mikrofilm okuma makinası bulunmaktadır. Bunlardan biri sadece 

okuyucu, ikisi ise bilgisayarlı cihazlar olup, mikrofilmlerden baskı ve elektronik kopya alma imkanı 

sağlamaktadır. 2019 yılında 23 araştırmacıya mikrofilm hizmeti verilmiş, 63 mikrofilm okunmuştur.  

 Görsel – İşitsel Bölümü 

Doğrudan ve dolaylı olarak eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunan bu bölümde, 

özellikle görsel ve işitsel sanat ürünlerinin koleksiyona katılmasına özen gösterilmiştir. Bu amaçla klasik 

ürünlerin yanı sıra, ödül alan veya çok ilgi gören görsel, işitsel ürünler kullanıcıların istekleri de dikkate 

alınarak satın alınmıştır. Plak, kaset, CD, DVD koleksiyonları katalog sistemine dahil olduğundan 

aranmaları ve bulunmaları kolay olup bunları çalan/okuyan cihazlarla kullanıcılara sunulmuştur. 
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 Yararlanılan Kaynaklar 

Dinlenen Plak Sayısı 65 

Dinlenen CD Sayısı 47 

Seyredilen DVD + VCD ve Video Kaset Sayısı 1.769 

  

Kütüphane kaynaklarımız bütçe imkanları dahilinde her yıl artırılmaya çalışılsa da son yıllarda öğretim 

üyesi başına düşen kitap siparişlerinde düşüşler yaşanmaktadır. Bazı elektronik kitapların erişiminde de 

kısıtlamalar olmuştur. Bu tür kaynak kısıtlamaları, bir araştırma üniversitesi olarak hem sosyal ve beşeri 

bilimler  hem de fen ve mühendislik alanlarında öncü araştırmalar yapmakta olan Üniversitemizi 

zorlayabilecek hususlardır. Bunların aşılması ve elektronik ve basılı kaynakların kesintisiz ulaşılabilir 

olması gereklidir. Uzun vadede farklı kampüslerde ayrı kütüphaneler açılması söz konusu olabilecek olsa 

da mevcut kütüphane kaynaklarının elektronik ortamda tüm kampüslerden erişilebilmesi Üniversitemizin 

önem verdiği bir husustur.  
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12. MALİ KAYNAKLAR ANALİZİ 

 

Üniversitemizin 2020-2024 yılları arası öngörülen mali kaynakları aşağıda sunulmuştur. Stratejik 

planda yer alan amaç ve hedeflere göre belirlenen performans göstergelerini gerçekleştirmek üzere 5 yıllık 

süreç içinde kullanılması öngörülen kaynaklar, özel bütçe ve bütçe dışı fonlar dikkate alınarak aşağıda 

sunulmuştur. 

 Tahmini Mali Kaynaklar  

 K
A

Y
N

A
K

L
A

R
 

2020 2021 2022 2023 2024 Toplam Kaynak 

Özel 

Bütçe  
409.136.936,32 458.233.368,68 513.221.372,92 574.807.937,67 643.784.890,19 2.599.184.505,78 

Bütçe Dışı 

Kaynak 

(STİ) 

7.869.632,27 8.341.810,21 8.842.318,82 9.372.857,95 9.935.229,43 44.361.848,69 

Bütçe Dışı 

Kaynak 

(TTO) 

5.749.561,82 6.094.535,52 6.460.207,66 6.847.820,11 7.258.689,32 32.410.814,43 

Bütçe Dışı 

Kaynak 

(AB 

Projeleri, 

TÜBİTAK 

vb.) 

31.330.518,58 33.210.349,69 35.202.970,68 37.315.148,92 39.554.057,85 176.613.045,72 

Döner 

Sermaye 
23.213.295,10 24.606.092,81 26.082.458,37 27.647.405,88 29.306.250,23 130.855.502,39 

Toplam 477.299.944,09 530.486.156,91 589.809.328,45 655.991.170,53 729.839.117,02 2.983.425.717,00 

 

 

 



13. AKADEMİK FAALİYETLER ANALİZİ 
 

 Akademik Faaliyet Analizi 

Temel Akademik 

Faaliyetler 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler/ Sorun Alanları Ne Yapılmalı? 

Eğitim 
 

 Köklü bir eğitim-öğretim geçmişine sahip olması 

 Özgürlükçü, demokratik ve katılımcı bir yönetim 

geleneğinin yerleşmiş olması 

 Kurumsallaşma ve kurum kültürünün yerleşmiş olması 

 Liyakata dayalı sistemin benimsenmiş ve yerleşmiş 

olması 

 Yurt içi ve yurt dışında yüksek bir kurumsal itibara 

sahip olması 

 Yurt dışı deneyimi yüksek, nitelikli akademisyenlere 

sahip olması 

 Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler arasında en 

itibarlı üniversite konumunda olması 

 Ülkemizdeki en üstün yetenekli ve başarılı öğrenciler 

tarafından tercih edilmesi 

 Mezunlarımızın farklı sektörlerde yurt içi ve yurt 

dışında lider konumdaki kurum ve kuruluşlarda aranan 

ve tercih edilen bireyler olması 

 Mezunlarımızla ilişkilerin sürekliliğini sağlayacak 

mekanizmalara sahip olması 

 Ulusal ve uluslararası değerlendirme ve akreditasyon 

ölçütlerini karşılayacak birikim ve alt yapıda olup bu 

sürece artan sayıda bölümle dahil olması 

 Değişen ihtiyaçlara ve gelişmelere yanıt vermek üzere 

eğitim programlarının etkinliğini sürekli monitör edilip 

güncellemesi 

 Disiplinlerarası anabilim dallarına sahip olması 

 Eğitim dilinin İngilizce olması 

 Öğrenci ve mezunlarının İngilizce yeterliklerinin 

yüksek olması 

 Dünyanın birçok önde gelen üniversitesiyle lisans ve 

lisansüstü düzeylerde öğrenci ve öğretim üyesi değişim 

programları yürütüyor olması 

 Lisans öğrenci kontenjanlarının sürekli ve plansız artması 

 Lisans düzeyinde bazı derslerin çok yüksek sayıda 

öğrenciyle yapılmak zorunda kalınması 

 Derslik ve laboratuvarların sayı ve kapasite olarak artan 

öğrenci sayıları karşısında yetersiz kalması 

 Kampüs içinde kısıtlı barınma imkanları yüzünden 

öğrencilerin uzak semtlerden üniversiteye gelip gitmek 

zorunda kalması 

 Bölümlerin yüksek öğrenci sayıları nedeniyle diğer 

fakülte/bölüm öğrencilerine yıllardır sundukları zorunlu 

dersleri artık vermek istememeleri 

 Bölümlerin yüksek öğrenci sayıları nedeniyle diğer 

fakülte/bölüm öğrencilerine seçmeli ders sunmak 

istememeleri 

 Lisans öğrenci sayılarının yüksek olması yüzünden 

lisansüstü programlardaki öğrenci sayılarının 

artırılamaması 

 Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması 

 Öğretim üyelerinin lisans ders yüklerinin fazla olması 

nedeniyle bazı akademik programların lisansüstü dersleri 

düzenli açamamaları 

 Yüksek öğrenci sayıları nedeniyle akademik danışmanlık 

faaliyetlerinin etkin yürütülememesi 

 Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısının 

yetersiz olması 

 Kütüphanenin basılı ve elektronik kaynaklarının 

artırılmasında bütçe kısıtları yaşanması 

 Eğitim-öğretim amaçlı kullanılan bilişim olanaklarının 

bütçe kısıtları yüzünden artırılamaması 

 Eğitim-öğretim altyapısını destekleyecek teknik eleman 

sayısının yetersiz olması 

 Lisans öğrenci kontenjanlarının 

belirlenmesinde üniversitelere karar alabilme 

imkanı verilmelidir. 

 Araştırma üniversitesi statüsündeki 

üniversitelerin öğretim üyesi başına düşen 

lisans öğrenci sayısı düşürülmelidir. 

 Öğrencilere sunulan akademik danışmanlık 

sistemi iyileştirilmeli ve daha etkin 

kullanılmalıdır. 

 Kampüs içinde barınma imkanlarının 

artırılması gereklidir. 

 Derslik ve laboratuvar sayılarını ve 

kapasitelerini artırmak ve teknolojik alt 

yapılarını geliştirmek için ek bütçe temini 

gereklidir. 

 Kütüphanenin basılı ve elektronik 

kaynaklarının artırılmasının önündeki bütçe 

kısıtları giderilmelidir. 

 Eğitim-öğretimin iyileştirilmesine yönelik 

internet omurgasının güçlendirilmesi, lisanslı 

yazılım programlarının çeşitlendirilmesi 

gereklidir.  

 Bilişim olanaklarının yanı sıra  teknik destek 

birimlerinin artırılmasının önündeki bütçe 

kısıtları giderilmelidir. 

 Akademik programlar ve bölümler arası ders 

ve diğer eğitim faaliyetlerindeki işbirliklerini 

artırıcı mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

 Üniversitede açılan seçmeli ders sayıları ve 

çeşidi artırılmalı ve daha fazla öğrencinin bu 

derslerden rahatça faydalanabilmesi 

sağlanmalıdır. 
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Temel Akademik 

Faaliyetler 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler/ Sorun Alanları Ne Yapılmalı? 

 Öğretim elemanlarının yurt dışındaki bilim insanları ve 

akademisyenlerle eğitim projeleri kapsamında güçlü 

bağlantılar içinde olması 

 Farklı alanlarda dünyanın önde gelen bilimsel konferans 

ve toplantılarına ev sahipliği yapması ve bu 

etkinliklerden öğrencilerini faydalandırabilmesi 

 Teknolojik ve bilişim altyapının tüm faaliyet 

alanlarında etkin çalışmalara imkan tanıyor olması 

 Türkiye’nin en iyi kütüphanelerinden birine sahip 

olması 

 Öğrencilerin farklı alanlarda tüm üniversiteye açık 

seçmeli derslerden faydalanabilmesi 

 İngilizce dışında seçmeli olarak alınabilecek çok geniş 

yelpazede yabancı dil dersleri olması 

 Öğrenci kulüplerinin ve diğer öğrenci faaliyetlerinin 

çok çeşitli olması 

 Üniversitenin öğrencilerin katılımına açık kampüs içi 

çok çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler 

sunması 

 Akademik program ve bölümler arası işbirliklerinin yeterli 

düzeyde olmaması 

 Lisansüstü öğrencilere yönelik maddi destek 

mekanizmalarının kısıtlı olması nedeniyle öğrencilerin 

başka kurumlarda tam zamanlı çalışmak zorunda olması 

 BİM’in sistem odası, ağ ve sistem cihazları gibi  altyapı 

ihtiyaçlarının karşılanmasında mali sıkıntılar yaşanması 

 Ders değerlendirmelerine katılan öğrenci sayısının istenilen 

düzeyde olmaması 

 

 Öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve 

tekniklerini geliştirmeye yönelik destek birimi 

oluşturularak eğitim-öğretim ve değerlendirme 

süreçlerinin niteliği artırılmalıdır. 

 Lisansüstü öğrencilere yönelik maddi destek 

mekanizmalarının artırılarak öğrencilerin 

farklı gelir kaynaklarına yönelmelerinin önüne 

geçilmesi ve sadece araştırmaya 

odaklanmaları sağlanmalıdır. 

 BİM’in ihtiyaçlarının karşılanması için bütçe 

kısıtları giderilmelidir. 

 Internet omurgası güçlendirilerek internet hızı 

artırılmalıdır. 

 Ders değerlendirmelerine daha fazla 

öğrencinin katılmasını sağlayacak 

mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

 BİM tarafından öğrenci ile  araştırmacılara 

ücretsiz sunulan lisanslı yazılımların sayısının 

artırılması 

Araştırma 

 Bilimsel ve akademik etik değerleri benimsemiş ve 

öğrencilerine de bunu benimsetmeyi ilke edinmiş bir 

üniversite olması 

 Üniversitemizin iyi bir araştırma geleneği ve kültürünün 

bulunması  

 Etkin uluslararası işbirlikleri kurabilme yetisi 

 Ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeye katkı 

sağlayan güvenilir araştırmalar yapan bir yükseköğretim 

kurumu olduğunun paydaş gözünde de teslim edilmiş 

olması 

 Araştırma üniversitesi olması 

 US News & World Report’un ‘global ve bölgesel 

araştırma saygınlığı, yayınlar, atıflar ve uluslararası 

işbirlikleri’ gibi araştırma odaklı 12 ölçüt bazında 

yapılan değerlendirmeye göre hazırladığı “Dünyanın En 

İyi Üniversiteleri-2018” sıralamasında dünyanın en iyi 

 Özellikle lisans programlarındaki ders yüklerinin ve lisans 

öğrencilerine yönelik diğer akademik görevlerin artmasıyla 

beraber öğretim üyelerinin araştırma ve yayın odaklı 

çalışmalara ayırdıkları zamanın kısıtlanmış olması 

 Nitelikli yayın ve eserleri teşvik amaçlı desteklerin 

yeterince sağlanamaması 

 Uluslararası araştırma projelerine başvuran öğretim üyesi 

sayısının düşük olması 

 Araştırma laboratuvarlarında çalışan uzman personel 

sayısının yetersiz olması 

 Bütçe kısıtlarından dolayı araştırma projelerinde çalışmak 

üzere yeterli sayıda doktora sonrası araştırmacı 

alınamaması 

 Araştırma destek birimlerinde çalışan idari personel 

sayısının yeterli olmaması 

 Kamu–üniversite–sanayi işbirliklerinin kısıtlı kalması 

 Nitelikli yayınlara sağlanan teşvikleri 

sürdürülebilir kılmak için çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Fen-Mühendislik 

alanlarında lisansüstü tezlerin yayın ve diğer 

ürünlere dönüşmesini destekleyen 

mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

 Tüm disiplinlerde uluslararası projelere 

başvuru sayısını artırmak üzere farklı 

mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

 Araştırma laboratuvarlarındaki uzman 

personel istihdamının artırılması için 

stratejiler geliştirilmelidir. 

 Araştırma projelerinde çalışacak doktora 

sonrası araştırmacıların sayıca artırılması için 

önlemler alınmalıdır. 
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Temel Akademik 

Faaliyetler 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler/ Sorun Alanları Ne Yapılmalı? 

200 üniversitesi arasında yer alan tek Türk üniversitesi 

olması 

 YÖK ‘Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri 

2017 ve 2018 Yılları Performans İzleme ve 

Değerlendirme Sonuçlarına göre, ‘Araştırma 

Kapasitesi’, ‘Araştırma Kalitesi’ ve ‘Etkileşim ve 

İşbirliği’ başlıklarında değerlendirmeye alınan 

üniversiteler içinde performansı en yüksek ikinci 

üniversite olması 

 Yenilikçi araştırmalara imza atması ve bu konuda öncü 

olması 

 Bilimsel araştırmalar açısından toplum gözünde ve 

kanun koyucular gözünde saygınlığı olması 

 Uluslararası akademik çevrelerde tanınırlığı ve 

saygınlığı olması ve farklı disiplinlerde güçlü araştırma 

ortaklıkları olması 

 Alanlarında öncü çalışmalar yapmış başarılı bilim 

insanları ve araştırmacılar tarafından tercih edilmesi 

 Araştırma altyapısı ve araştırmacıları bilgilendirme ve 

destek mekanizmalarını geliştirmeye yönelik Rektörlük 

düzeyinde yoğun çalışmalar yürütülüyor olması 

 Yurt içi-yurt dışı konferans ve toplantılara katılım için 

destek sağlanması 

 Disiplenlerarası çalışmaya uygunluk 

 Yabancı dil bilen eleman istihdam edememe ve elde 

tutamama 

 Mali kaynak yetersizlikleri 

 Mekan ve bina açısından yetersizlikler 

 Araştırma destek birimlerinde çalışan idari 

personel sayısının artırılarak artan iş yükünün 

paylaşılması sağlanmalıdır. 

 Bilimsel Araştırma Projeleri mevzuatında 

güncellemeler ve iyileştirmeler için ilgili 

bakanlık, kurum, kuruluşlarla daha etkin 

çalışmalar ve işbirlikleri yapılmalıdır. 

 Kamu–üniversite–sanayi işbirliklerini teşvik 

edici önlemler alınmalıdır. 

 Araştırma projeleri destek birimleri 

güçlendirilmelidir. 

 Öğretim üyelerinin zamanlarını araştırma ve 

eğitime ayrılabilmeleri için idari personel 

sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. 

Girişimcilik 

 

 İnovasyon ve girişimcilik eğitimlerinin ve 

faaliyetlerinin son yıllarda artmış olması 

 Üniversite girişimci ve yenilikçi endeksinde ilk 

sıralarda yer alması 

 Üniversite bünyesinde ‘Hayal Et Ön Kuluçka ve 

Hızlandırma Merkezi’ kurulmuş olması 

 Üniversitemizin iki fakültesinde öğrencilere girişimcilik 

dersleri veriliyor olması 

 Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer A.Ş.’nin 

kurulmuş olması 

 Girişimcilik projesi sayısının kısıtlı olması 

 Girişimcilik sertifikası alan katılımcı sayısının düşük 

olması 

 Endüstri ve iş dünyası ile ilişkilerin çok güçlü olmaması 

 Sosyal girişimciliğe yönelik faaliyetlerin sayıca düşük 

olması 

 Öğrencilerin inovasyon ve buluşçuluklarını 

geliştirmek üzere farkındalıklarının 

artırılmasını sağlayan girişimler ve eğitimler 

yaygınlaştırılmalıdır. 

 Sosyal ve tekno-girişimcilik özendirilmelidir. 

 Öğrencilere verilen girişimcilik dersleri sayıca 

artırılmalıdır. 

 Endüstri ve iş dünyasıyla ilişkilerin yeniden 

tanımlanması ve geliştirilmesi gereklidir. 

 Kuluçka alanları artırılmalıdır 
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Temel Akademik 

Faaliyetler 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler/ Sorun Alanları Ne Yapılmalı? 

 Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 

varlığı 

Topluma katkı 

 

 Üniversitenin topluma fayda sağlayacak işbirliklerine 

girmesi 

 Öğretim elemanları vasıtasıyla sosyal sorumluluk 

projelerini desteklemesi 

 Sosyal sorumluluk bilinci olan öğrencilerinin, ders ve 

kulüp faaliyetleri aracılığıyla sosyal sorumluluk 

projelerinde yer alması 

 İstanbul içi ve dışında öğretim üyeleri tarafından verilen 

topluma açık dersler sunulması 

 BOUN 101 başlığı altında Yaşamboyu Eğitim Merkezi 

kanalıyla lise öğrencilerine yaz ve kış okulları 

düzenleyerek onların akademik yaşama 

hazırlanmalarına ve eleştirel düşünce becerilerini 

geliştirmelerine katkıda bulunması 

 Öğrenci kulüpleri tarafından yürütülen sosyal hizmet 

projelerinin koordinasyonunda ve sürdürülebilir 

kılınmasında sorunlar yaşanması 

 Sosyal sorumluluk ve topluma katkı projeleri için öğretim 

elemanlarının normal görev ve sorumlulukları yüzünden 

zaman ayıramamaları 

 Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğü lisans 

ders sayılarının kısıtlı olması 

 

 Sosyal sorumluluk projelerinin yürütüldüğü 

derslerin tüm fakültelere yaygınlaştırılması 

gereklidir. 

 Sosyal sorumluluk ve topluma katkı projeleri 

koordinasyonu için bir destek birimi 

oluşturulmalıdır. 

 Açık dersler ve BOUN 101 dersleri 

çeşitlendirilmelidir. 

 Yaz ve Kış okullarının katılımcı sayısı 

artırılmalıdır. 

 

 

 

 



 

14. YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ ANALİZİ 

 

Stratejik planlama sürecinin ilk aşaması olan durum analizinin diğer bir alt bileşeni yükseköğretim 

sektörü analizidir.  Yükseköğretim sektöründeki gelişmeler ve bu gelişmelerin üniversite üzerindeki olumlu 

ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir.  Sektör yapısını oluşturan güçlerden biri olan 

paydaşlarımız içinde özellikle öğrencilerimizin, sektörün performansına etkisi yadsınamaz. Bu bağlamda, 

sektörel değerlendirmelerin detaylı sunumundan önce, ülke genelinde yapılan merkezi bir seçme sınavı ile 

Üniversitemize gelen ve sayıları yıldan yıla artmakta olan öğrencilerimize ait bir bilgi notu sunulması 

uygun bulunmuştur. 

Üniversitemiz, Türkiye’nin en seçkin ve nitelikli öğrencilerinin tercih ettiği üniversitelerin başında 

gelmektedir. Üniversitemizin farklı bölümlerine gelen bu seçkin öğrenci kitlesinin, daha donanımlı ve 

özellikle yurt dışındaki rakip üniversite mezunlarıyla küresel boyutta rekabet edebilecek şekilde bilimsel, 

sosyal ve kültürel formasyonu ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmesi temel hedefimizdir. 

Üniversitemiz, nitelikli öğretim elemanları, nitelikli yabancı dil eğitimi ve kampüslerimizde sunulan çok 

yönlü faaliyetlerle bu hedefi sürdürmeye kararlıdır. Ancak lisans öğrenci sayılarında aşağıdaki tabloda da 

açıkça görülen artış, eğitim-öğretimin niteliğini tehlikeye düşürebilecek bir düzeye gelmiştir. Ayrıca lisans 

öğrenci sayısındaki artış, hem yüksek lisans hem de doktora öğrenci sayılarında azalma getirmiştir.  Bu 

düşüşün bir nedeni lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinde ilişik kesme ile ilgili  değişikliktir. Başka bir 

deyişle, öğrenciliği uzun süreden beri devam edenlerde, yönetmelik sonrası, programlarını verilen süre 

içinde bitirme atılımı görülmüştür. Bu da lisansüstü programlardan mezun olanların sayısını artırmıştur. 

Ancak yine de artan lisans öğrenci sayılarının, açılacak lisansüstü programların ve bu programlara kabul 

edilecek öğrencilerin sayılarına olumsuz etkisi olduğu söylenebilir. 

 

 Yıllara Göre Öğrenci Sayıları 

 
2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
2019-2020 

Hazırlık 2534 2628 3001 2918 3136 2835 

Lisans (değişim öğrencileri 

hariç) 8655 8944 9221 9563 9677 9983 

Yüksek Lisans 

(ikinci öğretim dahil) 

(Değişim hariç) 2851 3155 3402 3461 2673 1817 

Doktora 1228 1364 1445 1419 1077 1057 

Toplam 15268 16091 17069 17361 16563 15692 

  

 2019 ÖSYM Tarafından Yerleştirilen ve Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı 
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği 
SAY 50+2 419,73240 49983 377,56607 83479 272,02138 260999 0 100 
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Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2 411,70968 55842 366,89115 93473 307,98978 173123 0 100 

Fizik Öğretmenliği SAY 20+1 435,67327 39146 398,15680 66104 357,3264 103299 0 100 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2 448,88727 30907 426,49520 45361 400,15284 64485 0 105 

İngilizce Öğretmenliği DİL 90+3 517,83498 573 469,61789 3331 448,52872 5435 2 98 

Kimya Öğretmenliği SAY 20+1 441,59914 35404 396,86881 67152 296,57104 196400 0 100 

Matematik Öğretmenliği SAY 20+1 483,00298 13058 447,04984 32044 419,13807 50391 0 100 

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2 468,79388 742 443,84057 2161 399,74031 15038 0 100 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2 470,02974 1636 423,40016 10462 411,31257 17028 0 100 

Batı Dilleri ve Edebiyatları DİL 60+2 533,30333 196 479,64647 2587 466,16339 3626 4 94 

Çeviribilim DİL 60+2 535,81611 151 491,51130 1834 478,94209 2638 0 100 

Dilbilim DİL 50+2 523,65042 400 475,00922 2892 458,61635 4276 6 88 

Felsefe EA 60+2 501,48783 390 417,04636 13647 329,67279 141427 1 98 

Fizik SAY 60+2 550,73709 27 476,64398 15835 466,78168 20687 0 100 

Kimya SAY 60+2 492,04328 9536 446,90493 32130 429,77465 43117 0 100 

Matematik SAY 60+2 532,84719 851 479,52820 14512 439,3483 36813 0 100 

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 70+2 533,10588 821 471,54953 18215 461,34205 23662 0 100 

Psikoloji EA 90+3 540,84095 18 479,73361 1084 469,93338 1643 0 100 

Sosyoloji EA 60+2 523,38380 103 457,25568 2618 404,45767 22020 1 98 

Tarih SÖZ 60+2 515,44528 73 471,05048 669 459,8245 1080 2 97 

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2 501,30897 155 457,85569 1185 446,61715 1889 0 100 

İktisat EA 100+3 549,12644 6 488,21543 749 472,62793 1469 2 98 

İşletme EA 100+3 546,95982 8 494,83535 542 484,95784 870 2 98 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 90+3 557,60600 1 480,65374 1044 466,00968 1906 1 99 

Bilgisayar Mühendisliği SAY 80+2 581,80554 2 538,75084 429 537,89919 480 0 102 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2 555,94654 3 537,25739 533 536,84285 556 0 102 

Endüstri Mühendisliği SAY 70+2 550,22151 37 529,21381 1206 526,26265 1535 0 100 

İnşaat Mühendisliği SAY 70+2 522,53542 2068 475,58903 16308 432,45796 41284 1 99 

Kimya Mühendisliği SAY 70+2 524,42858 1803 492,72120 9299 473,27788 17410 0 100 

Makina Mühendisliği SAY 70+2 547,79033 72 524,25913 1831 516,98441 2960 0 100 

Turizm İşletmeciliği EA 65+2 438,01955 5430 406,26627 20590 328,80603 143613 0 100 

Uluslararası Ticaret EA 65+2 478,48354 1160 442,31585 4553 448,92205 8188 0 100 

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 65+2 478,68874 1143 456,56582 2688 436,08074 5918 0 100 
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Türkiye Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi güncel verilerine göre, ülkemizde 129 devlet, 75 vakıf, 

5 vakıf meslek yüksekokulu ve Milli Savunma Üniversitesi olmak üzere 210 yükseköğretim kurumumuz 

bulunmaktadır. Bu veriler, üniversitelerin resmi kuruluş tarihleri esasına göre incelendiğinde 1980 öncesi 

sadece 19 devlet üniversitesi mevcut iken, 1980-1990 arası 9 devlet, 1 vakıf üniversitesi açılmıştır. 1990-

2000 yılları arasında devlet üniversitelerine 25 yeni üniversite eklenirken, 18 yeni vakıf üniversitesi 

kurulmuştur. 2000 yılı sonrası açılan devlet üniversiteleri sayısı 76, vakıf üniversitelerinin sayısı ise 56 

olmuştur. Meslek Yüksek Okulları statüsündeki kurumların hepsi 2000 yılı sonrası kurulmuştur. 

Buna göre, Türkiye’deki üniversitelerin yaklaşık %66’sının 2000 yılı sonrası faaliyete geçtiği 

görülmektedir. Bu çarpıcı rakamlar, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının oldukça yeni oluşumlar olarak 

sektöre katıldıklarını göstermektedir. Coğrafi açıdan bakıldığında 210 yüksek öğretim kurumunun %45’i  

üç büyük kentte (Ankara, İstanbul, İzmir) toplanmıştır. İstanbul, Türkiye’deki tüm üniversitelerin en büyük 

yüzdesini (%30) barındıran il konumundadır.  Bu nicel veriler nitel verilerle desteklenip detaylı şekilde 

analiz edilmeli ve Türkiye’de yükseköğretim sisteminde alınan kararların ve planlamaların kısa, orta ve 

uzun vadede ülkenin kalkınma hedeflerini, sosyo-ekonomik ve kültürel dokusunu nasıl etkilediği ve 

etkileyeceği araştırılmalıdır. Bir ülkede yükseköğretim sisteminin niteliği, mevcut yükseköğretim 

kurumlarının akademik kadro, öğrenci, idari personel ve fiziksel altyapı bütününde kalite ve niteliğinin 

ötesine geçemeyecektir. Bu nedenle, planlamaların, niceliğin niteliğin önüne geçmediğinden emin olunarak 

dikkatlice yapılması elzemdir. Bu konuda hissedilen gereksinime yanıt vermek üzere Türkiye’de 

yükseköğretim kurumlarının değerlendirme ve akreditasyon süreçleri son yıllarda hız kazanmıştır. Bu 

bağlamda Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kalite güvencesi, kurumsal dış değerlendirme ve 

program akreditasyonuna yönelik birçok çalışma yürütmektedir. Türkiye’de akreditasyon kuruluşlarının 

yetkilendirme ve tanınma faaliyetlerinden sorumlu olan YÖKAK, aynı zamanda uluslararası akreditasyon 

kuruluşlarının tanınması sürecini de yürütülmektedir.  Kalite ve akreditasyon süreçlerinin sağlıklı 

yürütülmesi için akademik ve araştırma deneyimi ve birikimi yüksek olan üniversitelerimizin de bu 

bağlamda dönütleri önemli olacaktır.  

 

14.1. Sektörel Eğilim Analizi  

 

Bu kısımda, dış çevredeki değişimlere bağlı olarak Üniversitemizin gerekli gördüğü değişim ve 

yapılanmaya ilişkin sektörel eğilim analizi sunulmuştur.   

 

 



 Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi 

ETKENLER 

Tespitler (Etkenler/Sorunlar) 

Üniversiteye Etkisi Ne yapmalı? 

Fırsatlar Tehditler  

Politik 

 Ülkemizin jeopolitik konumu 

dolayısıyla bölgesel çatışmalar, 

siyasi belirsizlikler ve göç 

akımlarından doğrudan 

etkilenmesi 

 Komşu ülkelerden üniversitelerimizi 

tercih eden öğrenci sayısının artması 

 Yükseköğretim kurumlarımızın 

yakın coğrafyada tanınırlıklarının 

artması   

 

 Yükseköğretim kurumlarımızın artan 

göçmen ve sığınmacı öğrenciler için yeterli 

kaynak ve altyapı sağlamakta zorlanmaları 

 Bölgesel belirsizlikler ve çatışma 

tehditlerinin ülkemize özellikle AB ve 

Kuzey Amerika üniversitelerinden gelen 

değişim öğrenci sayılarında düşüşe neden 

olması 

 Ülkemizin iç ve dış politik olaylardan 

dolayı olumsuz etkilenmemesi ve her 

alanda istikrarlı gelişimin sağlanması 

için önlemler alınmalıdır.   

 Politik ve ekonomik nedenlerle 

ülkemizden ayrılan genç ve 

eğitimli nüfusun yarattığı iş gücü 

kaybı  

 Çeşitli fonlar sağlanarak yurt 

dışındaki bilim insanları ve genç 

akademisyenlerin ülkelerine 

dönmelerini teşvik eden 

mekanizmalar yaratılması 

 Son yıllarda yurt dışına yerleşen 

akademisyen ve bilim insanlarının 

üniversitelerde yarattığı nitelikli iş gücü 

kaybı 

 Yetişmiş nitelikli iş gücünün 

ülkemizde kalması için gerekli 

tedbirler alınmalı ve yurt dışında 

yaşayan bilim insanlarının ülkemize 

dönmelerini ve kalmalarını özendiren 

strateji ve planlar oluşturulmalıdır.  

 Yükseköğretim politikaları 

planlama aşamalarında   

üniversite görüş ve 

değerlendirmelerine yeterince yer 

verilmemesi  

 

 Türkiye yükseköğretim sisteminde 

iyileştirmeler için paydaş 

üniversitelerin görüş ve önerilerini 

sistemli olarak sunabilecekleri 

mekanizmalar oluşturmasına dair 

ihtiyacın fark edilmesi 

 Yükseköğretim politikalarının belirlenme 

sürecinde, üniversitelerin görüş, öneri ve 

kapsamlı değerlendirmelerinin her zaman 

alınmamasının yarattığı olumsuzluklar   

 Yükseköğretim sisteminin orta ve 

uzun vadede yapılandırılması 

sürecinde üniversitelerin görüş ve 

önerileri sistemli şekilde alınmalı ve 

değerlendirilmelidir.  

 Yükseköğretim politikaları 

planlamalarında üniversitelerin 

kendilerine özgü farklılıklarının 

göz ardı edilmesi ve özellikle 

Eğitim Fakültelerinde tek tip 

akademik programlar 

oluşturulma eğilimi 

  Yükseköğretimde tek tip uygulamaların, 

üniversitelerin güçlü yönlerinin 

sürdürülebilir kılınması ve farklılaşma 

stratejilerini gerçekleşmesinin önünde bir 

engel teşkil edebilmesi 

 Yükseköğretim kurumlarının kendi 

kimliklerini oluşturan güçlü 

özelliklerinin korunması gereklidir. 

 Avrupa yükseköğretim alanı 

yaratmayı hedefleyen Bologna 

süreciyle ilgili uygulamaların 

ülkemizdeki yükseköğretim 

kurumlarınca özümsenip 

benimsenmesi  

 Bologna süreci ile beraber Avrupa 

Yükseköğretim Kurumları ile ortak 

projelerin geliştirilmesi 

olanaklarının artırılması; 

üniversiteler arası 

personel/öğrenci/öğretim elemanın 

hareketliğinin artması 

 AB uyum politikalarının yükseköğretim 

alanındaki olumlu etkilerinin, son yıllarda 

kurulan yeni devlet ve vakıf 

üniversitelerinin sistemsel sorunları ve 

eksikleri yüzünden yeterince 

hissedilmemesi  

 Bologna süreci hedeflerinin 

yükseköğretim kurumlarınca 

benimsenmesi ve uygulaması 

aşamasında çıkan sorunların 

giderilmesi için YÖK nezdinde 

mekanizmalar oluşturulmalıdır.  

 AB uyum politikalarının ve 

yükseköğretim alanındaki etkilerinin 

yakından takip edilmesi gereklidir. 
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ETKENLER 

Tespitler (Etkenler/Sorunlar) 

Üniversiteye Etkisi Ne yapmalı? 

Fırsatlar Tehditler  

 On Birinci Kalkına Planının 

561.5. maddesinde: 

“Yükseköğretim kurumlarının 

kontenjanları, sektörel ve 

bölgesel beceri ihtiyaçları, 

üniversitelerin kapasiteleri, arz-

talep dengesi ve mevcuttaki 

programların asgari doluluk 

oranları dikkate alınarak 

belirlenecek; eğitim istihdam 

bağlantısı güçlendirilecektir” 

şeklinde ifade edilen hedefin  

üniversitelere etkisi 

 Üniversitelerin lisans 

kontenjanlarının belirlenmesinde 

ciddi istihdam planlamaları ve 

sektörel analizlerin yükseköğretim 

kurumlarının niteliğini kısa ve uzun 

vadede artırıcı etkisi 

 Lisans kontenjanları belirleme aşamasında 

üniversitelerin mevcut durumlarının göz 

önüne alınmamasına bağlı olarak verilen 

eğitim niteliğinin ciddi anlamda düşmesi 

 Ülkemizdeki yükseköğretim 

sisteminin nitelik, kalite esasına 

dayanan  küresel rekabet gücünün 

artırılması için mekanizmalar 

oluşturulmalıdır.  

 Araştırma üniversitelerinin öğrenci 

kontenjanlarının bu hedef 

doğrultusunda belirlenmesi gereklidir. 

Ekonomik 

 Kamu kurumlarının yıllık bütçe 

planlamalarında, üniversite 

bütçelerinin genel bütçe oranının 

oldukça küçük bir kısmını teşkil 

ediyor olması 

 

  Üniversitelerin eğitim-öğretim 

harcamalarının yanı sıra araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinin yetersiz mali 

kaynaklar yüzünden kısıtlanması 

 Yıldan yıla bütçe artışlarının çok yetersiz 

kalması 

 Özellikle araştırıma üniversitelerinin  

etkin, verimli ve ekonomik olarak 

varlığını sürdürebilmesi için ayrılan 

mali kaynakların çeşitliliği ve oranı 

artırılmalıdır. 

 Yüksek kurlar ve enflasyonun 

üniversite kaynak ve  harcamaları 

üzerinde olumsuz etkisi 

  Bütçe kesintilerinin yanı sıra kur 

dalgalanmalarının Ar-Ge ve eğitim 

yatırımlarını olumsuz etkilemesi  

 Üniversitelerde eğitim-öğretim ve 

araştırma faaliyetlerinin yaşanan kur 

ve enflasyon bazlı mali koşullardan 

olumsuz etkilenmemesi için çözümler 

üretilmelidir.  

 Bütçe kısıtları ve tasarruf 

tedbirlerinin bilimsel çalışmaların 

sonuçlarının özellikle  

uluslararası platformlarda  

sunulması için gerekli yurt dışı 

görevlendirmeleri ve yurt içinde 

düzenlenecek uluslararası 

nitelikli bilimsel toplantıların 

sayısını kısıtlaması 

 Bütçe kısıtları ve tasarruf 

tedbirlerinin uluslararası bilimsel 

konferans düzenleyebilmek için 

ayrılabilecek mali destek 

miktarını düşürmesi 

  Bütçe kısıtlarının özellikle bilimsel 

araştırma bulgularının uluslararası 

paydaşlarla paylaşımı sürecini büyük 

ölçüde sekteye uğratması 

 Bütçe kısıtları yüzünden  ülkemize davet 

edilebilecek uluslararası saygın bilim insanı 

sayısının düşük kalması  

 Üniversitelerde bilimsel araştırma 

sonuçlarının paylaşımı için 

düzenlenen nitelikli ve uluslararası 

kongre ve toplantılara katılımın kısıtlı 

kalmaması için tedbirler alınmalıdır.  

 Daha çok sayıda uluslararası saygın 

bilim insanın daha sık olarak 

ülkemize gelebilmelerini sağlamak ve 

bilimsel etkileşimi artırılmak için 

mekanizmalar oluşturulmalıdır.  
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ETKENLER 

Tespitler (Etkenler/Sorunlar) 

Üniversiteye Etkisi Ne yapmalı? 

Fırsatlar Tehditler  

Sosyo-kültürel 

 Büyük şehirlerdeki  üniversitelere 

şehir dışından gelen öğrencilerin 

barınma, beslenme ve sağlık 

sorunlarının artması 

  Artan öğrenci nüfusuyla birlikte özellikle 

büyük şehirlerdeki üniversitelere  şehir 

dışından gelen ve ailelerinden uzak yaşayan 

öğrencilerin barınma, beslenme, sağlık 

giderlerinin karşılanabilmesi için 

üniversitelerin yeterli altyapı ve mali 

kaynağa sahip olmaması 

 Öğrencilerin temel ihtiyaçlarının 

karşılanması için üniversitelere ek  

kaynak sağlanması ve burs 

olanaklarının artırılması için tedbirler 

alınmalıdır. 

 Türkiye’deki 207 üniversitenin 

yaklaşık %45’inin üç büyük 

kentte (İstanbul, Ankara ve 

İzmir) yer alması sonucu genç 

nüfusun kentlerde yoğunlaşması  

 Öğrencilerin eğitim için tek 

başlarına veya aileleriyle kentlere 

gelmesinin, bu kentlerin sosyo-

kültürel ve ekonomik canlılığına 

olumlu etkisi 

 Çok fazla sayıda özel ve devlet üniversitesi 

açılması ve bunların çoğunlukla büyük 

kentlerde açılmasının özellikle özel 

üniversiteler arasında rekabeti ciddi boyutta 

artırıp eğitim kalitesinden ödün verilmesine 

yol açması 

 Yükseköğretim politikalarının, 

ülkenin çok katmanlı sosyo-politik, 

sosyo-kültürel ve ekonomik hedefler 

çerçevesinde planlanması ve nitelik ve 

kaliteden ödün verilmeden 

uygulanması gereklidir.  

 Büyük kentlerde öğrenim gören 

üniversite öğrencilerinin 

mezuniyet sonrası daha çok bu 

şehirlerde istihdam imkanı 

araması ile kent nüfusunu artması 

 İyi eğitim almış genç nüfusun daha 

çok büyük şehirlerde iş bulmasının, 

bu kentlerin sosyo-kültürel ve 

ekonomik zenginliğine katkısı  

 İyi eğitim almış genç nüfusun daha çok 

büyük şehirlerde iş bulmasının kentlerin 

gelişmişlik düzeyleri arasında fark 

yaratması   

 Farklı sektörlerde olduğu gibi 

yükseköğretimde istihdam edilmek üzere iş 

arayan genç akademisyenlerin daha çok 

büyük kentlerdeki üniversiteleri tercih 

etmesinin diğer kentlerde yer alan 

yükseköğretim kurumlarında yarattığı 

boşluklar ve eksiklikler 

 Türkiye’nin faklı illerinde özellikle 

yükseköğretim kurumları içinde 

istihdam edilen akademik kadroların 

nitelikleri arasındaki farkların 

giderilmesi için ciddi planlamalar 

yapılması gereklidir. 

 İlk ve ortaöğretim sürecinde 

öğrencilere kazandırılan 

akademik ve sosyo-kültürel 

beceri ve birikimlerdeki 

yetersizliklerin öğrencilerin 

üniversite düzeyinde başarılarına 

ve sosyal adaptasyon becerilerine 

olumsuz yansıması  

  İlk ve ortaöğretim sistemi plan ve 

uygulamalarındaki eksikliklerin ve 

yetersizliklerin, yükseköğretimdeki 

eğitimin niteliğini olumsuz etkilemesi    

 Eğitim sisteminin bir bütün olduğu ve 

ilköğretim aşamalarındaki 

eksikliklerin öğrencilerin 

yükseköğretim sürecinde karşılarına 

çıktığı gerçeğinden hareketle eğitim 

sistemindeki planlamaların bilimsel 

araştırmalar temelinde yapılması 

gereklidir. 

Teknolojik 

 Günümüzde teknolojik 

gelişmelerle bilgiye ulaşma 

hızının artması; artık 

üniversitelerde eğitimde dijital 

interaktif kaynaklara önem veren 

 Z kuşağı olarak adlandırılan yeni 

öğrencilerimizin diğer kuşaklardan 

farklı öğrenme biçimleri, 

üniversitelerin eğitim sistemlerinde 

ciddi teknolojik adaptasyon 

 Eğitimde dijital interaktif yöntemleri 

kullanmaya hazır olmayan üniversitelerin Z 

kuşağı öğrencilerine verimli ve etkin eğitim 

sunamama tehlikesi ve bunun öğrenciler 

 Üniversitelerin dikkatli bir 

değerlendirme ile geleneksel eğitim 

modellerini dengeli şekilde sanal 

eğitim yöntemlerini de içerecek 
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ETKENLER 

Tespitler (Etkenler/Sorunlar) 

Üniversiteye Etkisi Ne yapmalı? 

Fırsatlar Tehditler  

bir neslin bulunması yapmalarını gerektirmesi, e-eğitim 

modelleri üzerine yatırımların 

artması   

üzerinde yarattığı hoşnutsuzluk ve 

tatminsizlik  

şekilde yeniden yapılandırması 

gerekmektedir.  

 Internet ve sosyal medyanın genç 

nesil tarafından kullanım oranın 

çok yüksek olması  

 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

üniversitelerin tüm faaliyet 

alanlarında kaçınılmaz olarak yer 

bulması, öğrencilerle hızlı iletişim 

 İnternet ve sosyal medya kullanımının 

amacını aşarak bağımlılık haline 

gelebilmesi ve üniversite öğrencilerinin 

akademik başarı ve sosyal gelişimlerini 

olumsuz etkilemesi 

 Üniversite öğrencilerinin internet ve 

sosyal medyada geçirdikleri süre ve 

sanal ortamları kullanım amaçları ile 

akademik başarıları ve sosyo-kültürel 

gelişimleri arasındaki ilinti detaylı 

olarak araştırılmalıdır. 

 Teknolojik gelişmelerin 

girişimcilik üzerine olumlu etkisi  

 Teknoloji tabanlı girişimcilik 

faaliyetlerinin üniversitelerin 

öncelikleri arasına girmesi   

 Girişimci üniversite modelinin 

yaygınlaşması ve girişim odaklı rekabetin 

üniversitelerin akademik dokularına zarar 

verme ihtimali 

 Ticarileştirilebilir teknoloji tabanlı 

girişimciliğin, sosyal girişimciliği gölgede 

bırakması ve üniversitelerin temel araştırma 

ve eğitim önceliklerinin önüne geçmesi 

 Temel bilimlere yeterince önem 

verilmemesi 

 

 Teknolojik ve sosyal girişimcilik 

faaliyetlerinin, üniversitelerin 

akademik ve bilimsel önceliklerine ve 

değerlerine uygun ve dengeli şekilde 

yürütülmesi gereklidir.     

 Kişisel ve kurumsal veri ve 

bilgilerin güvenliği, siber 

zorbalıkla mücadele gereği 

 Üniversitelerde siber tehlikelerle 

mücadele üzerine son yıllarda daha 

fazla akademik ve eğitsel faaliyet ve 

insan gücü yetiştirme 

mekanizmalarının artırılması 

 Üniversitelerde siber savunma yatırımları 

ve dijital tehlikelerin farkındalığını artırıcı 

stratejiler geliştirmeye yönelik fon kısıtları 

 Internet üzerinden yaşanacak siber 

tehlikeler ve güvenlik açıkları için 

öğrenciler bilinçlendirilmedir. Ayrıca 

teknolojik zorbalık farkındalık ve 

mücadele eğitimleri verilmelidir. 

Yasal 
 

 İdari personel alımlarında 

uygulanan yasal mevzuatın 

yarattığı sonuçlar 

  Özellikle İngilizce eğitim veren ve 

araştırma üniversitesi olan üniversitelerin 

kendi ihtiyaçlarına yönelik görev ve işlerin 

niteliğine uygun personel alımında yaşanan 

sorunlar 

 Projeler çerçevesinde uzman personel 

istihdam etme zorluğu 

 Üniversitelerin kendi özel konum ve 

ihtiyaçlarının idari personel 

istihdamına ilişkin mevzuat 

düzenlemelerinde dikkate alınması 

gereklidir. 

 Akademik personel alımlarında 

uygulanan yasal mevzuatın 

yarattığı sonuçlar 

  Norm kadro uygulamasının yarattığı bazı 

kısıtlamalar  

 

 Akademik personel istihdamına 

ilişkin mevzuat düzenlemelerinde 

üniversitelerin kendi gereksinim ve 

farklılaşma stratejileri esasına göre 

esneklik tanınması ve tekrar gözden 

geçirilmesi gereklidir. 
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ETKENLER 

Tespitler (Etkenler/Sorunlar) 

Üniversiteye Etkisi Ne yapmalı? 

Fırsatlar Tehditler  

 Sınai ve fikri mülkiyet haklarının 

korunması ile ilgili yasalar 

 Türk Ticaret Kanunu, 5846 sayılı 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 

6769 sayılı Sınai ve Mülkiyet 

Kanunu ile üniversitelerde üretilen 

veya geliştirilen fikri ve sınai 

çalışmaların yasal çerçevelerle 

korunması ve Türkiye’nin üye 

olduğu uluslararası Fikri ve Sınai 

Örgütler ile bu koruma çerçevesinin 

güçlendirilmesi 

 6769 sayılı Kanun çerçevesinde 

patent başvuru ve tescillerinin 

arttması ve nitelikli 

ticarileştirilebilir patentlerin 

çoğalması 

 6769 sayılı Kanundaki bazı net olmayan 

hususların sınai mülkiyet haklarının 

korunmasında yol açtığı olumsuz etkiler 

 6769 sayılı Kanunda yapılacak  

düzenlemeler ile uygulamada yaşanan 

sorunların giderilmesi gereklidir. 

 Üniversite öğrencilerine verilen 

burslarda yasal düzenlemelerde 

sıkıntılar yaşanması 

  Üniversite öğrencilerine verilen burs oran 

ve miktarların yetersiz olması yüzünden en 

başarılı ve üstün nitelikli öğrencilerin devlet 

üniversitelerini tercih etmemeleri 

 Üniversite öğrencilerine verilen burs 

miktarları için yasalarla belirlenen 

oranların yükseltilmesi ve tasarruf 

önlemlerinin burslar için 

uygulanmaması gerekmektedir.  

Çevresel 

 Üniversitemizde tüm öğrenci 

nüfusuna üniversitenin yurtlarında 

barınma sağlanamaması ve 

öğrencilerin farklı ilçelerden 

üniversiteye ulaşmak durumunda 

olması 

 Üniversitemizin ana kampüslerinin 

şehir içinde olması ve İstanbul 

ilinin ulaşım sorunu 

 Üniversitenin ana kampüslerinin 

şehir merkez(ler)ine yakın 

olmasının üniversite öğrencilerinin 

sosyal ve kültürel faaliyetlerden 

yararlanma imkanını artırması 

 Şehir merkezinde olan kampüslerde eğitim 

alanlarının ve sosyal mekanların 

genişletilememesi  

 

 Üniversitelerin öğrenci, akademik ve 

idari personelin kampüslere 

ulaşımlarının en hızlı ve kolay şekilde 

çözülmesi için gerekli yatırımlar için 

bütçe sağlanması gereklidir. 

 İstanbul ilinin deprem kuşağında 

olması nedeniyle alınması gereken  

bir dizi önlemin gerçekleşmesinin 

önündeki yasal ve mali kısıtlar  

  Deprem tehlikesinin üniversite öğrencileri 

ve personeli üzerinde yarattığı kaygı 

 Deprem tehlikesine karşı tüm ilgili 

kurum ve kuruluşların bir seferberlik 

içinde ve hızlıca önlemler alması 

gereklidir.  

 İstanbul ilinin çarpık yapılaşması 

ve yeşil alanlarının azalması 

 

 İç ve dış paydaşlarda çevre 

bilincinin artmış olması 

 Yeşil alanların azalmasıyla özellikle 

İstanbul ilinde yaşayanların sağlık 

sorunlarının artması ve yaşam kalitesinin 

büyük ölçüde düşmesi 

 Tüm üniversitelerin, yerel ve merkezi 

yönetimlerin desteği ile 

“sürdürülebilir yeşil bir kampus olma” 

hedefine odaklanması gereklidir. 
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ETKENLER 

Tespitler (Etkenler/Sorunlar) 

Üniversiteye Etkisi Ne yapmalı? 

Fırsatlar Tehditler  

 

 Yenilenebilir enerji ihtiyacının 

karşılanmasına yönelik 

yatırımların desteklenmesine 

yönelik çabalar 

 Çevresel duyarlılık ve yenilenebilir 

enerji üretme konusunda artan Ar-

Ge çalışmaları 

 Fosil yakıtların oluşturduğu çevresel 

sorunların artması 

 Tüketilen elektrik enerjisini 

yenilenebilir kaynaklardan üretme 

faaliyetleri yürüten üniversitelerin 

sayıca artması ve fon ihtiyaçlarının 

karşılanması gereklidir. 
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14.2. Sektöre Yapı Analizi 

 Sektörel Yapı Analizi 

 

SEKTÖREL 

GÜÇLER 

Tespitler (Etkenler/Sorunlar) Üniversiteye Etkisi  

Ne Yapılmalı? 
Fırsatlar Tehditler 

Rakipler 

 Türkiye’de son yıllarda çok sayıda 

devlet ve vakıf üniversitesi 

açılması ve bunların çoğunun 

İstanbul’da kurulması  

  Yükseköğretim kurumlarının nicelik-

nitelik dengesinin bozulmasıyla ortaya 

çıkan yükseköğretim sistemindeki 

aksaklıkların tüm üniversiteleri 

olumsuz etkilemesi  

 Yükseköğretim kuruluş stratejilerinin 

dikkatli planlanması gereklidir. Bu 

hususta, üniversitelerin paydaş olarak 

görüşlerinin alınması önem arz 

etmektedir. Üniversitemizin de bu 

bağlamda yükseköğretim plan ve 

politikalarını yakından izleyerek, görüş 

oluşturması ve ilgili organlarla görüşleri 

paylaşması önemli bir katkı olacaktır.  

 Üniversitemiz, ülkemizde ve özellikle 

de İstanbul ilinde sayıca artan 

yükseköğretim kurumları içinde öncü 

konumunu sürdürmek ve farklılaşma 

stratejilerini etkin hale getirmek için 

önlemler almalıdır.  

 Yabancı dilde eğitim yapan 

üniversitelerin artması 

 

 Devlet üniversiteleri içinde 

eğitim-öğretimin tamamının 

yabancı dilde yapılması köklü 

bir eğitim kurumu olarak 

Üniversitemizin başarılı 

öğrenciler tarafından tercih 

edilmesi 

 Vakıf üniversitelerinin mali 

imkanlarının ve burs olanaklarının 

geniş olması nedeniyle başarılı 

öğrencilerin bu üniversiteleri tercih 

etmeleri 

 Üniversitemizin tüm yönleriyle daha 

etkin tanıtımı gereklidir. 

 Devlet üniversitelerine sunulan mali 

desteklerin artırılması gereklidir. 

 Üniversitemiz kendi mali kaynaklarını 

çeşitlendirmek ve artırmak üzere 

çalışmalarını yoğunlaştırmalıdır. 

 Vakıf üniversitelerinin üniversite 

sınavlarında dereceye giren 

öğrencilere daha kapsamlı burslar 

sağlayabilmesi   

  Vakıf üniversitelerinin, üniversite 

sınavlarında dereceye giren 

öğrencilere sundukları burs 

imkanlarının miktar ve çeşit olarak 

daha fazla olmasının kamu 

üniversitelerine olumsuz etkisi 

 Daha fazla sayıda başarılı öğrenciyi 

Üniversitemize çekmek için sunulan 

imkanların artırılması ve 

çeşitlendirilmesi gereklidir. 

 Özgelirlerden burs verme imkanlarının 

yaratılması ve bu konuda mevzuat 

geliştirilmesi gereklidir. 
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SEKTÖREL 

GÜÇLER 

Tespitler (Etkenler/Sorunlar) Üniversiteye Etkisi  

Ne Yapılmalı? 
Fırsatlar Tehditler 

Paydaşlar 

 Üniversitemize yeni başlayan 

öğrencilerin  yabancı dil İngilizce 

yeterliklerinde bazı eksikliklerin 

Hazırlık programı süresince 

giderilememesi  

 

 Öğrencilerimizin İngilizce dil 

yeterliklerinin geliştirilmesi için 

Hazırlık programının 

güçlendirilmesi planının 

gündeme alınması ve 

öğrencilerimize tüm eğitimleri 

boyunca alacakları ileri İngilizce 

seçmeli ders sayısının 

artırılmasına yönelik 

çalışmaların başlaması 

 Öğrencilerin İngilizce yeterlik 

düzeylerindeki eksikliklerin akademik 

başarılarını olumsuz etkilemesi 

 Yabancı dil eğitimi altyapısının 

güçlendirilmesi ve öğretim elemanı 

sayısının artırılarak öğrencilerimizin 

akademik İngilizce yetisinin 

güçlendirilmesi için seçmeli ders 

sayılarının artırılması gereklidir. 

 Üniversite adaylarına tanıtım 

etkinliklerinde Üniversitemizi tercih 

edecek olan öğrencilere yabancı dil 

donanımının öneminin vurgulanması 

gereklidir. 

 Şehir dışından gelen öğrencilerin 

İstanbul’a ve üniversiteye 

adaptasyonunda güçlükler 

yaşaması 

 

 Yeni gelen öğrencilerin sosyal 

adaptasyon sorunlarının 

akademik başarılarını etkilemesi  

  Öğrencilerimizin diğer öğrencilerle 

sosyal etkileşimlerini artırmak ve 

kampüs ve şehir yaşantılarında yardımcı 

olmak üzere farklı mekanizmalar 

oluşturulmalıdır. 

 Bu bağlamda, öğrencilerimizin 

sosyalleşmlerini artırmaya yönelik 

mekanizmalar geliştirilmeli ve öğrenci 

kulüp faaliyetlerine katılımları teşvik 

edilmelidir. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

yapılan/yapılacak olan 

çalışmalarda mevzuat kısıtlarının 

olması  

  Mevzuat kısıtları nedeniyle birçok 

çalışmanın süresinin uzaması veya hiç 

yapılamaması  

 Kamu kurum ve kuruluşları ile 

yürütülecek çalışmaların önünde engel 

teşkil edebilecek kısıtların 

kaldırılmasına yönelik ilgili mevzuatta 

iyileştirmeler için öneriler götürülmeye 

devam edilecektir. 

 Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 

ile sistemli ve koordineli yapılan 

toplumsal farkındalık ve topluma 

hizmet projelerinin sayıca az 

olması 

 

 Sosyal sorumluluk projelerine 

Üniversitelerin sistemli destek 

vermesinin üniversite-kent, 

üniversite-toplum ilişkisinin 

güçlendirilmesine olumlu etkisi 

  Sosyal sorumluluk projelerinin 

çeşitlendirilmesi ve STK’lar ile ortak 

projelerin artırılması gereklidir. 

 Üniversitemizde Sosyal Sorumluluk ve 

Topluma Hizmet konulu derslerin 

sayıca artırılması ve tüm fakültelerdeki 

ders programlarına eklenmesi bu yönde 

olumlu bir adım olabilir.  
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SEKTÖREL 

GÜÇLER 

Tespitler (Etkenler/Sorunlar) Üniversiteye Etkisi  

Ne Yapılmalı? 
Fırsatlar Tehditler 

 Girişimcilik ve inovasyon 

(yenilikçilik) alanında iş dünyası 

ile etkili iletişim sağlanamaması  

 Ülke ekonomisinde itici güç 

olan girişimcilik ve inovasyon 

kavramlarının genç üniversite 

nüfusu içinde bilinir ve tanınır 

olmaya başlaması  

 Üniversiteler arasında girişimcilik 

esasına göre artan rekabetin akademik 

misyon ve vizyonlarından sapmalara 

neden olabilmesi  

 UYGAR merkezlerinde ve Teknopark 

uygulamalarında girişimcilik ve 

yenilikçilik/inovasyon üzerine 

başvurunun ve patent, fikri-sınai 

mülkiyet gibi faydalı model çıktılarının 

daha çok desteklenmesi gereklidir. 

 Teknolojik ve sosyal girişimcilik 

faaliyetlerinin dengeli olarak ve 

üniversitelerin akademik ve bilimsel 

odak ve önceliklerinin gözetilerek 

yürütülmesi gereklidir.     

Tedarikçiler 

 Ürün ve hizmet alınan 

tedarikçilerin devlet ile işbirliği 

yapma isteklerinin az olması  

 İstanbul ilindeki birçok 

tedarikçinin olması  

 4734 saylı Kamu İhale Kanunun sık 

aralıklarla değişmesi 

 Doğrudan temin limitinin düşük 

olması nedeniyle ihale sürecinde 

istenen hizmet kalitesinde alım 

yapılamaması  

 İhale için belirlenen şartların birçok 

boyut hesaba katılarak detaylı bir 

şekilde hazırlanması gereklidir. 

 Tekelciliği önlemek için birçok 

tedarikçinin ihalelere katılımının 

sağlanması gereklidir. 

Düzenleyici / 

Denetleyici Kuruluşlar 

 Yükseköğretim Kalite Kurulunun 

hız kazanan kalite odaklı 

çalışmaları 

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 

Eğitim Fakülteleri arasında 

işbirliğinin zayıf olması 

 Yükseköğretim Kurulunun lisans 

program kontenjanlarını 

üniversitenin durumuna göre 

belirlemeyip fazla kontenjan 

ayrılması 

 

 Yükseköğretim Kalite 

Kurulunun çalışmaları ile daha 

çok birimin akreditasyon 

sürecine girmesi 

 İç denetim biriminin aktif olarak 

rol alması  

 Üniversite lisans kontenjanlarının 

artışındaki sorunların sadece lisans değil 

lisansüstü eğitimini de olumsuz 

etkilemesi ve bunun özellikle araştırma 

üniversiteleri için bir tehlike oluşturması 

 Ülkemizde yükseköğretim kurumları 

içinde akreditasyon sürecine giren 

üniversite ve bölüm sayısının artırılması 

gereklidir.  

 MEB ile öğretmen yetiştiren Eğitim 

Fakülteleri arasındaki bağın 

güçlendirilmesi ve iletişimin daha 

sistemli ve etkin hale getirilmesi 

gereklidir. Bu bağlamda, YÖK, MEB ve 

üniversitelerin gerekli durumlarda ortak 

kararlar almaya yönelik daha etkin 

iletişimi faydalı sonuçlar getirecektir.  

 Üniversitelerin lisans öğrenci 

kontenjanları belirlenirken ülkenin 

gereksinimlerinin iyi analiz edilerek 

üniversitelerin ihtiyaç, fiziksel altyapı 

ve akademik ve idari kadro gibi 

özellikleri de göz önüne alınmalıdır. 
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15. GZFT ANALİZİ 

 GZFT Analizi 

 

İç Çevre Dış Çevre 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 

1. Kökleri 19. yüzyıla dayanan köklü 

eğitim geleneğine sahip olması 

2. Toplum ve kanun koyucular 

gözünde saygınlığa sahip olması 

3. Uluslararası tanınırlığı ve güçlü 

uluslararası ilişkileri olması 

4. Yönetim anlayışında demokratik 

geleneği benimsemiş olması 

5. Çoğulcu, demokratik, farklılıklara 

saygılı akademik ortamı muhafaza 

etmesi 

6. Kültürel iklimimizi ve kurumsal 

değerlerimizi içselleştirmiş iç 

paydaşlara, öğrenci ve mezunlara  

sahip olmayı önemsiyor olması 

7. Yüksek eğitim kalitesine ve etik 

değerlere önem veriyor olması 

8. Öğretim elemanlarımızın güçlü 

akademik ve bilimsel niteliklere 

sahip olması 

9. Öğrencilerimizin Türkiye’nin en 

seçkin ve başarılı gençlerinden 

oluşması  

10. Eğitimde ve araştırmada disiplinler 

arası yaklaşımı benimsemiş olması 

11. Araştırma üniversitesi olması 

12. Eğitim dilinin İngilizce olması 

13. Öğrencilere yurt dışı değişim 

programı olanağı sunması 

14. Öğrencilere sosyal, sanatsal ve 

kültürel açıdan zengin kampus 

ortamı sunması 

1. Bir şehir üniversitesi olarak fiziksel 

alan yetersizliği içinde olması 

2. Kampüslerdeki fiziksel altyapı 

yetersizliklerinin giderilememesi 

3. Mali kaynak yetersizliklerinden 

dolayı bazı önemli yatırımların ve 

faaliyetlerin başlatılamaması veya 

tamamlanamaması  

4. Öğretim elemanı başına düşen 

öğrenci sayısının yüksek olması  

5. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin 

hepsine yurt temin edilememesi 

6. Derslik ve sosyal donatı alanlarının 

artan öğrenci sayıları karşısında 

yetersiz kalması 

7. Uluslararası nitelikli öğrenciler 

arasında daha fazla tanınır ve tercih 

edilebilir konuma henüz gelmemiş 

olması 

8. Teknoloji tabanlı sistemle 

desteklenen derslik sayısının 

yetersiz olması 

9. Nitelikli öğretim elemanlarının 

Üniversitemizi tercih etmelerinin 

sürdürülebilir kılınması önünde mali 

ve bürokratik engeller olması 

10. Üniversitede geliştirilen sosyo- ve 

tekno- girişimcilik projelerine 

yeterli ve dengeli 

destek sağlanamaması  

11. Endüstri ve iş dünyası ile olan 

ilişkilerin yeterince 

kurumsallaştırılamamış olması 

1. TÜBİTAK araştırma projeleri destek 

programlarında çeşitlilik ve destek 

miktarı açısından son yıllarda 

gözlenen kayda değer artış 

2. Ülkemizin nitelikli üniversitelerinin 

AB proje desteklerinden 

yararlanabiliyor olması 

3. Yurt dışındaki bilim insanlarının 

çeşitli fonlarla yurda dönmekte 

istekli olmaları ve bu bağlamda 

Üniversitemizi tercih edenlerin 

sayıca yüksek olması 

4. Avrupa, ABD ve dünyadaki diğer 

lider üniversitelerin uluslararası 

eğitim ve araştırmada işbirlikleri 

arayışında Üniversitemizi öncelikle 

tercih etmeleri 

5. Avrupa, ABD ve dünyadaki diğer 

lider üniversiteler ile lisans ve 

lisansüstü düzeyde öğrenci/öğretim 

elemanı değişim hareketliğinin 

artması 

6. Yurt içi ve yurt dışındaki 

mezunlarımızın sayısı ve erişmiş 

oldukları etkili pozisyonlar 

7. Üniversitemizin İstanbul’da 

bulunmasının yarattığı fırsatlar (örn. 

ulusal ve uluslararası bağlantılar, 

fiziksel erişilebilirlik, sanayi ve mali 

kurumlara yakınlık) 

8. Üniversitenin ana kampüslerinin 

şehir merkez(ler)ine yakın olmasının 

üniversite öğrencilerinin sosyal ve 

1. Yükseköğretim politikalarının 

belirlenme sürecinde, Üniversitelerin 

görüş, öneri ve kapsamlı 

değerlendirmelerinin her zaman 

alınmamasının yarattığı 

olumsuzluklar   

2. Yükseköğretimde karar alıcıların, 

üniversitelerin altyapılarının 

yeterliliği ve kontenjan taleplerini 

dikkate almadan lisans öğrencisi 

sayılarını artırması 

3. Ülkemizde ilk ve ortaöğretimindeki 

sorunların yükseköğretimde 

sunulabilen eğitimi de olumsuz 

etkilemesi  

4. Üniversitelerde eğitimde dijital 

interaktif yöntemlerin kullanımına 

yönelik artan beklentiye karşılık 

verecek düzeyde hazırlık ve 

altyapının henüz tamamlanmamış 

olması 

5. Öğrencilerimize sağlanan burs, yurt 

vb.  olanakların kısıtlı oluşu sonucu 

vakıf üniversiteleri ile haksız rekabet 

ortamının yaratılması 

6. Yükseköğretim politikaları 

planlamalarında üniversitelerin 

kendilerine özgü farklılıklarının göz 

ardı edilmesi ve özellikle Eğitim 

Fakültelerinde tek tip akademik 

programlar oluşturulma eğilimi 
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İç Çevre Dış Çevre 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 

15. Öğrenci odaklı eğitim anlayışına 

sahip olması 

16. Türkiye’nin en iyi 

kütüphanelerinden birine sahip 

olması 

17. Doğal güzelliğe sahip bir kampüs 

ortamı içermesi 

18. Öğrencilerinin mezuniyet sonrası 

cazip iş imkanları elde etmesi  

19. Yurt içi ve yurt dışındaki 

mezunlarla etkin iletişime sahip 

olması  

20. Bilimsel bulguları toplumun her 

kesimi için erişebilir hale getirmek 

üzere Açık Dersler sunması 

21. Çok çeşitli öğrenci kulüplerine 

faaliyet imkanı sunması  

22. Üniversiteye hazırlanan lise 

öğrencilerine yönelik BOUN 101 

dersleri altında yaz ve kış 

okullarının sunması 

 

12. Lisansüstü yabancı öğrenci ve/veya 

araştırmacı istihdamında bürokratik 

güçlükler yaşanması 

13. Öğretim elemanlarının, lisans 

dersleri, diğer akademik/eğitim 

faaliyetleri ve idari görevleri 

nedeniyle araştırma ve bilimsel 

yayınlar için istenilen ölçüde zaman 

ayırmada güçlük çekmesi  

14. İdari personel alım süreci ve 

devletin ücret politikaları sonucu 

kritik noktalarda yüksek nitelikli 

idari personel istihdamında 

güçlükler yaşanması 

15. İdari personel arasında, İstanbul’da 

yaşam koşullarının zorlaşması, 

ücret, sosyal hizmetler ve çalışma 

koşullarının yetersizliğinden 

kaynaklanan motivasyon eksikliği  

16. Kurumsal kimliğin yeni akademik 

ve idari personele aktarımı, iç ve dış 

paydaşlarla iletişim konularında 

istenilen ölçüde etkin olunamaması 

17. Eğitim dili İngilizce olan bir 

araştırma üniversitesi olarak artan 

uluslararası ilişkiler ve faaliyetler 

ortamında idari personelin İngilizce 

yeterliklerinin istenilen düzeyde 

olmaması 

18. Ruh sağlığı hizmetleri sunan 

birimlerde personel sayısının 

artırılamaması 

19. Spor tesisleri toplam alanının, 

öğrencilerin yanı sıra personelin de 

kullanabileceği  kadar geniş ve 

sayıca yeterli olmaması 

kültürel faaliyetlerden yararlanma 

imkanını artırması 

9. Yeni öğrencilerimizin dijital 

öğrenme yöntemlerine olan 

eğilimlerinin, Üniversitede akademik 

birimleri farklı e-eğitim modelleri 

üzerine yeni planlamalar yapmaya 

teşvik etmesi   

10. Teknoloji tabanlı girişimcilik 

faaliyetlerinin üniversitelerin 

öncelikleri arasına girmesi ve bunun 

yatırım planları arasına alınması 

11. Siber tehlikelerle mücadele üzerine 

son yıllarda daha fazla akademik ve 

eğitsel faaliyet ve insan gücü 

yetiştirme mekanizmalarının 

artırılmış olması 

12. Çevre ve doğanın korunmasına 

yönelik duyarlılığın artmasıyla 

yenilenebilir enerji üretme ve diğer 

ilgili projelerin ve Ar-Ge 

çalışmalarının artması 

7. Türkiye’de hedeflenen doktoralı 

araştırmacı sayısına henüz 

erişilmemiş olması 

8. Bölgesel belirsizlikler ve çatışma 

tehditlerinin genel anlamda ülkemiz 

üniversitelerine özellikle AB ve 

Kuzey Amerika üniversitelerinden 

gelen değişim öğrenci sayılarında 

düşüşe neden olması 

9. Bölgesel belirsizlikler ve çatışma 

tehditlerinin, yurt dışı araştırma 

projeleri ortaklıkları kurma ve bu 

bağlamda araştırmacı mobilitesi 

sağlama ve ayrıca ülkemizde 

uluslararası bilimsel toplantılar 

organize etme girişimlerinin önünde 

engel olarak çıkması 

10. Mevcut düşük ücret düzeyleri 

nedeniyle öğretim elemanlarımızın 

yaşadıkları zorluklar 

11. Öğretim elemanlarımıza ve idari 

personele sağlayabildiğimiz lojman 

desteğinin yetersiz kalması 

12. Kadro kullanımı konularında 

yaşanan bürokratik güçlükler 

13. Son yıllarda yurt dışına yerleşen 

akademisyen ve bilim insanlarının 

üniversitelerde yarattığı nitelikli iş 

gücü kaybı 

14. Bütçe kesintileri ve kur 

dalgalanmaları yüzünden 

üniversitelerin eğitim-öğretim ve 

araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinin kısıtlanması 

15. Ticarileştirilebilir teknoloji tabanlı 

girişimciliğin, sosyal girişimciliği 

gölgede bırakması ve üniversitelerin 
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İç Çevre Dış Çevre 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 

20. Engelli tasarım ilkesine uygun 

bina/mekan sayısını artırmada 

kaynak sorunları yaşanması 

21. İdari ve akademik birimler bazında 

stratejik plan eksikliği olması 

22. Akademik bilginin halka yayılması 

konusunda topluma hizmet 

çalışmalarının tüm akademik 

birimlerce üstlenilmemiş olması  

23. Akademik birimler ve öğrenci 

kulüpleri tarafından yürütülen 

sosyal sorumluluk projelerinde 

sürdürülebilirlik ve koordinasyon 

eksikliği 

temel araştırma ve eğitim 

önceliklerinin önüne geçmesi 

16. Bağımlılık haline gelen internet ve 

sosyal medya kullanımının 

üniversite öğrencilerinin akademik 

başarı ve sosyal gelişimlerini 

olumsuz etkilemesi 

17. İstanbul’daki deprem tehlikesinin 

öğrenciler ve personel üzerinde 

yarattığı kaygı  

18. Yeşil alanların azalmasıyla özellikle 

İstanbul nüfusunda sağlık 

sorunlarının artması ve yaşam 

kalitesini büyük ölçüde düşmesi 
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 Fırsatlar Tehditler 

Güçlü Yönler 

● Güçlü yönlerimiz arasında yer alan Köklü eğitim geleneğimiz (G1); 

Toplum ve kanun koyucular gözünde saygınlığımız (G2); Öğrencilere 

sunulan sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan 

kampus ortamı (G14); Öğrenci odaklı eğitim (G15); Öğrenci kulüp 

faaliyetlerinin çeşitliliği (G21); Zengin kütüphanemiz (G16); 

Kampüslerimizin doğal güzelliği (G17) gibi özellikler, F7-10 olarak 

listelenen, dünya metropolü İstanbul’da bulunan Üniversitemizin yurt içi 

ve yurt dışından erişilebilir olması (F7); Şehirdeki önemli sanat, kültür, 

spor faaliyetlerinin merkezlerine yakın olması (F8); Öğrencilerin 

beklentilerine uygun dijital eğitim platformlarının devreye sokulması 

(F9); Öğrencilerde teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerinin teşvik 

edilmesi (F10) gibi fırsatlardan yararlanarak gelişen güçlü unsurlardır. 

Bu güçlü yönler listelenen fırsatlarla birleşerek Üniversitemizi 

Türkiye’de en çok tercih edilen üniversite konumuna getirmektedir. 

● Yukarıdaki tabloda verilen ve aşağıda sıralanan F1, F2 ve F3 numaralı 

fırsatlar, G3, G7, G8, G9, G10, G11 ve G12 numaralı güçlü yönlerimizle 

doğrudan ilintilidir. Araştırma konusundaki güçlü yönlerimiz, bu 

fırsatları yarattığı gibi, aynı zamanda fırsatlar da güçlü yönlerimizi 

pekiştirmektedir. Başka bir deyişle, TÜBİTAK araştırma projeleri 

destek programlarında çeşitlilik ve destek miktarındaki artışlar (F1); 

Ülkemizin nitelikli üniversitelerinin AB proje desteklerinden daha fazla 

yararlanabiliyor olması (F2); Yurt dışındaki bilim insanlarının yurda 

dönmelerini teşvik eden mekanizmaları iyi işlemesi ve bu bağlamda 

nitelikli araştırmacıların öncelikle Üniversitemizi tercih etmeleri (F3) 

gibi fırsatlar, Uluslararası tanınırlık ve güçlü uluslararası ilişkilerimiz 

(G3); Yüksek eğitim kalitesine ve etik değerlere önem veriyor olmamız 

(G7); Öğretim elemanlarımızın güçlü akademik ve bilimsel nitelikleri 

(G8); Öğrencilerimizin Türkiye’nin en seçkin ve başarılı gençlerinden 

oluşuyor olması (G9);  Eğitimde disiplinler arası yaklaşımı benimsemiş 

olmamız (G10); Araştırma üniversitesi olmamız (G11); Eğitim dilinin 

İngilizce olması (G12) gibi güçlü yanlarımızı beslemektedir. 

● Aynı şekilde, Avrupa, ABD’de ve dünyadaki diğer lider üniversitelerin 

eğitim ve araştırmada işbirliklerine yönelik artan girişimlerinde 

Üniversitemizi öncelikle tercih etmeleri (F4) ve dünyadaki diğer lider 

üniversiteler ile lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci/öğretim elemanı 

hareketliğinin artması (F5) öğrencilerimize hem lisans hem lisansüstü 

düzeyde değişim ve araştırma olanakları sunmamızı (G13) 

kolaylaştırmaktadır.   

● Öğrencilerimize sağlanan burs, yurt vb. olanakların kısıtlı oluşu (T5); 

Bölgesel belirsizlikler ve çatışma tehditlerinin, yurt dışı araştırma projeleri 

ortaklıkları ve ülkemizde uluslararası bilimsel toplantılar düzenleme 

girişimlerini engellemesi (T9); Mevcut düşük ücret düzeyleri nedeniyle 

öğretim elemanlarımızın yaşadıkları zorluklar (T10); Öğretim elemanlarımıza 

ve idari personele sağlayabildiğimiz lojman desteğinin yetersiz kalması (T11);  

Kadro kullanımı konularda yaşanan bürokratik güçlükler (T12); Yurt dışına 

yerleşen çok sayıda akademisyen ve bilim insanının üniversitelerde yarattığı 

nitelikli iş gücü kaybı (T13); Bütçe kesintileri ve kur dalgalanmaları yüzünden 

üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 

kısıtlanması (T14), genel anlamda araştırma faaliyetlerini olumsuz 

etkileyebilecek unsurlardır.  Bu tehditler,  güçlü yönlerimizden (G3, G7-12) 

ile telafi edilmeye çalışılacaktır. Şöyle ki Üniversitemizin: Uluslararası 

tanınırlığı ve güçlü uluslararası ilişkileri (G3); Yüksek eğitim kalitesine ve 

etik değerlere önem veriyor olması (G7); Öğretim elemanlarımızın güçlü 

akademik ve bilimsel nitelikleri (G8); Öğrencilerimizin Türkiye’nin en seçkin 

ve başarılı gençlerinden oluşması (G9); Eğitimde disiplinler arası yaklaşımı 

benimsemiş olmamız (G10); Araştırma üniversitesi olmamız (G11); Eğitim 

dilinin İngilizce olması (G12) gibi güçlü yönler ile bu tehditlerin olumsuz 

etkilerine karşı koymak mümkün olabilir. Ancak uzun vadede tehditlerin 

sürmesi Üniversitemizin güçlü yönlerini de zayıflatabilir.  

● Aşağıdaki tehditler, eğitim-öğretimin niteliğini düşürebilecek unsurlardır: 

Yükseköğretim politikalarının belirlenme sürecinde, üniversitelerin görüş ve 

önerilerinin her zaman alınmamasının yarattığı olumsuzluklar (T1); 

Yükseköğretimde karar alıcıların, üniversitelerin altyapılarını ve kontenjan 

taleplerini dikkate almadan lisans öğrencisi sayılarını artırması (T2); 

Ülkemizde ilk ve ortaöğretimindeki sorunların yükseköğretimde sunulabilen 

eğitimi de olumsuz etkilemesi (T3); Üniversitelerde eğitimde dijital interaktif 

yöntemlerin kullanımına yönelik artan beklentiye karşılık verecek düzeyde 

hazırlık ve altyapının henüz tamamlanmamış olması (T4). Bu tehditler 

özellikle güçlü yönlerimiz arasındaki demokratik yönetim anlayışı (G4);  

çoğulcu, farklılıklara saygılı akademik ortam (G5) gibi değerlerimizle 

çelişmektedir. Diğer güçlü yönlerimizden, Kültürel iklimimizi ve kurumsal 

değerlerimizi içselleştirmiş iç paydaşlara, öğrenci ve mezunlara sahip olmayı 

önemsiyor olmamız (G6); Yüksek eğitim kalitesine ve etik değerlere 

verdiğimiz önem (G7) bu tehditlere karşı durabilmemize dayanak 

oluşturmaktadır. Aynı zamanda, Ticarileştirilebilir teknoloji tabanlı 

girişimciliğin, sosyal girişimciliği gölgede bırakıp üniversitelerin temel 
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araştırma ve eğitim önceliklerinin önüne geçme tehlikesi (T15), bu 

değerlerimizle kontrol altına alınabilecek ve dengelenebilecek bir unsurdur.  

Zayıf Yönler 

● Zayıf yönlerimiz arasında yer alan birçok unsur fırsatlarla 

dengelenebilir. Ancak tehditlerin sürekliliği ve fırsatların zaman içinde 

azalması ile zayıf yönlerin giderilmesi mümkün olmayabilir. Örneğin, 

altyapı, fiziksel mekan, bütçe kısıtları, yüksek öğrenci sayıları yüzünden 

temel eğitim-öğretim, barınma, sağlık hizmetlerinde eksikliklerin ve 

zayıf yönlerin (Z1-Z6; Z8; Z19-21),  listelenen fırsatlarla tamamen 

dengelenmesi mümkün olmayabilir. Ancak fırsatlar içinde yer alan F1-

F2; F4-F6 gibi unsurlar, Üniversitemizin öz gelirlerini artırmak için 

kullanılabilir.  Listelenen zayıf yönlerin, yükseköğretim sisteminde 

yapılacak değişiklikler, dikkatlice etüd edilmiş uzun vadeli planlamalar 

ve ilgili mevzuattaki güncellemeler ile giderilmesi mümkün olabilir. 

● Z7 olarak sunulan, uluslararası nitelikli öğrenciler arasında fazla tercih 

edilebilir konuma henüz gelmemiş olmamız, F4 (Avrupa, ABD’deki ve 

dünyadaki diğer lider üniversitelerin uluslararası eğitim ve araştırmada 

işbirlikleri arayışında Üniversitemizi öncelikle tercih etmeleri) ve F5 

(Lider üniversiteler ile lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci/öğretim 

elemanı değişim hareketliğinin artması) ile giderilebilir. 

● Z8’de ifade edilen Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik 

sayısına yönelik eksiklikler, F9 (Yeni öğrencilerimizin dijital öğrenme 

yöntemlerine olan eğilimlerinin, Üniversitede akademik birimleri farklı 

e-eğitim modelleri üzerine yeni planlamalar yapmaya teşvik etmesi) ve 

F10 (Teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerinin üniversitelerin 

öncelikleri arasına girmesi ve bunun yatırım planları arasına alınması) 

gibi fırsatlarla karşılanmaya çalışılabilir. Bu bağlamda, F11’de belirtilen 

siber güvenlik ve bilişim sistemlerindeki yatırımlar da önemli olabilir. 

● Z16-Z18 başlığında verilen Kurumsal kimliğin yeni akademik ve idari 

personele aktarımı, iç ve dış paydaşlarla iletişim konularında çok etkin 

olunamaması (Z16) son yıllarda ortaya çıkmış ancak kurumsal 

değerlerimizin tüm paydaşlarca içselleştirilmesine verilen önem 

sayesinde giderilebilir bir zayıf yön olarak nitelendirilebilir.  

● Z17 olarak ifade edilen zayıf yönün (Eğitim dili İngilizce olan bir 

araştırma üniversitesi olarak artan uluslararası ilişkiler ve faaliyetler 

ortamında idari personelin İngilizce yeterliklerinin istenilen düzeyde 

olmaması), Üniversitemizin konumu, eğitim dili ve uluslararası 

bağlantıları (F4, F5, F7) esasına dayandırılarak giderilemeye 

çalışılabilir. 

● Zayıf yönlerimizin birçoğu, özellikle T1-T5 altında sıralanan tehditlerin doğal 

bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve yine bu tehditler yüzünden uzun süredir 

çözülemeyen sorunlar haline gelmiştir. Yükseköğretim mevzuatındaki bazı 

sorunlar, bütçe kısıtları, üniversitelerde, kapasite ve diğer özellikleri dikkate 

alınmadan kontenjan artırımı yapılması  ve lisans eğitiminde bazı fakültelerde 

tek tip program uygulamalarının önerilmesi, Üniversitemizin nitelikli eğitime 

yönelik güçlü yönlerini (G1-13) zayıflatacağı gibi, zayıf yönlerini (Z1-11) de 

derinleştirebilir. Bunlara yönelik olarak yükseköğretim sisteminde karar alıcı 

organlar ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yapıcı görüşmelere devam 

edilecektir. 

● Üniversitede geliştirilen sosyo- ve tekno- girişimcilik projelerine yeterli ve 

dengeli destek sağlanamaması yönündeki zayıf yön (Z10) ile 

Ticarileştirilebilir teknoloji tabanlı girişimciliğin, sosyal girişimciliği gölgede 

bırakması ve üniversitelerin temel araştırma ve eğitim önceliklerinin önüne 

geçmesi şeklinde ifade edilen tehdit (T15) birleşince, Üniversite yönetiminin, 

öğrenci ve mezunlar arasında girişimcilik  faaliyetlerini desteklerken bazı 

dengeleri gözetmesi gereğini ortaya çıkmaktadır. 

● Endüstri ve iş dünyası ile olan ilişkilerin yeterince kurumsallaştırılamamış 

olması (Z11) ile Türkiye’de doktoralı araştırmacı sayısında istenilen hedefe 

henüz ulaşılmamış olunması (T7) tehditi Üniversitemizin sanayi ile ilişkilerin 

etkinliğini artırmak suretiyle giderilmeye çalışılacaktır.  

● Lisansüstü yabancı öğrenci ve/veya araştırmacı istihdamında bürokratik 

güçlükler yaşanması (Z12), Bölgesel belirsizlikler ve çatışma tehditlerinin 

araştırma ve eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilemesine yönelik tehditler (T8-

T9) ile birleşince daha da önemli bir sorun haline gelebilir. Bu tür sorunlar 

hem gerekli mevzuat değişiklikleri hem de ülkemizdeki genel politik ve 

sosyo-ekonomik durumun dengeli ve sağlıklı bir yapıda yürütülmesiyle 

çözülebilir. 

● Öğretim elemanlarının lisans dersleri, diğer akademik/eğitim faaliyetleri ve 

idari görevleri yüzünden araştırma ve bilimsel yayınlar için zaman ayırmada 

yaşadıkları güçlükler (Z13), Öğretim elemanlarımızın yaşadığı maddi 

zorluklar (T10); Öğretim elemanlarımızın lojman sorunu (T11); Kadro 

kullanımı konularında yaşanan bürokratik güçlükler (T12); Son yıllarda 

ülkemizden ayrılan akademisyen ve bilim insanlarının akademik dünyada 

yarattığı nitelikli iş gücü kaybı (T13); Bütçe kesintileri ve kur dalgalanmaları 

yüzünden üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinin kısıtlanması (T14) gibi tehditlerle daha da derinleşmektedir. Bu 
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● Z21-İdari ve akademik birimlerde stratejik plan eksikliği ile ilgilidir ve 

bu zayıf yön, Üniversitemizde ve diğer yükseköğretim kurumlarında 

artan kalite bilinci ve ilgili faaliyetlerle giderilebilir.   

● Aynı şekilde, Z22 ve Z23 olarak ifade edilen zayıf yönlerin, artan 

toplumsal hizmet ve sosyal sorumluluk anlayışı ile güçlendirilmesi 

mümkündür.  

konuda Üniversitemiz, kaynak artırımı için gerekli girişimlerde bulunmaya 

devam edecek ve bilim insanlarının Üniversitemizde kalmalarını özendirecek 

mekanizmalar kurma ve öz gelirlerini artırma yolunda tedbirler alacaktır.  

● Nitelikli idari personel istihdamında güçlükler yaşanması (Z14); kurum 

deneyimi yüksek, yetişmiş idari personelin görevden ayrılma, görev yeri 

değiştirme ve düşük motivasyon sorunu (Z15) ve Kurumsal kimliğin yeni idari 

personele aktarımı (Z16) birbirleriyle bağlantılı sorunlardır. Bu sorunlar, 

İstanbul’daki deprem tehlikesinin yarattığı kaygı (T17); Yeşil alanların 

azalmasıyla özellikle İstanbul nüfusunda sağlık sorunlarının artması ve yaşam 

kalitesini büyük ölçüde düşmesi (T18) gibi tehditlerle de birleşince daha da 

derinleşmektedir. Bu konuda çok boyutlu tedbirler alınmalı ilgili mevzuat 

değişiklikleri gündeme gelmelidir. 

● Bu bağlamda T18, bir taraftan F12’de belirtilen Çevre ve doğanın 

korunmasına yönelik duyarlılığın artmasını ve yenilenebilir enerji üretimi ile 

ilgili Ar-Ge projelerinin hız kazanmasını sağlayabilir. 

 

 

 

 

 



16. TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ 
 

 Tespitler ve İhtiyaçlar 

Durum Analizi 

Aşamaları 
Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim Alanları 

Uygulanmakta Olan 

Stratejik Planın 

Değerlendirilmesi 

Üniversitemizin önceki yıllara ait 

stratejik planlarında bazı performans 

göstergelerinin ölçülmesinde 

güçlükler yaşanabileceği 

anlaşılmıştır. 

Üniversitemizin önceki Stratejik 

Planları dikkatle incelenmiş ve 

Üniversitemizin tüm birimlerinin 

katkılarıyla korunması gereken ve 

güncellemesi gereken tüm stratejik 

amaçlar ve hedefler belirlenerek 2020-

2024 planlamaları yapılmıştır.  Bu 

bağlamda Stratejik Plan izleme 

sürecinde veri yönetim sistemi 

oluşturulması önemli olacaktır.   

Mevzuat Analizi 

Mevzuat analizinde farklı 

kategorilerde (idari ve yönetimsel 

süreçler, bütçeleme, öğrenci işleri, 

araştırma projeleri, vb. hususlarında) 

yasal düzenlemeler gözden 

geçirilmiş ve sadece Üniversitemiz 

için değil tüm yükseköğretim 

kurumları için sorun teşkil 

edilebilecek eksiklikler 

belirlenmiştir. 

Stratejik Planımızda yer verilen 

yükseköğretim kurumları faaliyet 

alanlarını ilgilendiren mevzuata ait 

sorun ve eksikliklerin ilgili mercilere 

daha sık iletilmesi için mekanizmalar 

gerekmektedir. Ayrıca, üniversitelerin 

kendi özel konumlarından 

kaynaklanabilecek gereksinimlerinin 

karşılanabilmesi için mevzuatta 

esneklik söz konusu olabilmelidir. 

Üst Politika Belgeleri 

Özellikle 11. Kalkınma Planında Ar-

Ge ve yenilik faaliyetlerinin 

artırılması, Ar-Ge sonuçlarının 

ekonomik ve sosyal faydaya 

dönüşmesini sağlayan bilgi ve 

teknoloji transferi ile girişimcilik ve 

ticarileştirme faaliyetlerinin 

geliştirilmesine özellikle vurgu 

yapılmıştır.  

Üst politika belgelerinde yer alan 

hedeflere uygun olarak üniversitelerin 

kendi planlamalarını gözden geçirmesi 

önem arz etmektedir. Ancak bu 

bağlamda üniversitelerin kendi 

gereksinimlerini ve kaynak 

kapasitelerini hesaplanması önemlidir. 

Listelenen Üst Politika Belgeleriyle 

uyumlu olarak Üniversitemizin yaşam 

bilimleri, sağlık, enformatik, 

biyoteknoloji, yenilenebilir enerji 

alanlarında yatırımlarının ve bilimsel 

faaliyetlerinin devamı için fon temin 

çalışmaları devam edecektir. Bunun 

yanı sıra, eğitimde dijital donanım, 

girişimcilik/inovasyon, siber güvenlik 

ve yaşamboyu eğitim sertifikasyonları 

gibi alanlarda gelişime açık yönler 

mevcuttur.  

Paydaş Analizi 

Etkileşim içinde olduğumuz 

paydaşlarımızın görüş ve önerileri 

Üniversitemizin güçlü, zayıf ve 

geliştirilebilir yönlerinin 

belirlenmesinde ve gerçekçi bir 

plana dayalı yol haritası 

oluşturulmasında büyük fayda 

sağlamaktadır. 

Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarının 

Üniversitemize ilişkin görüş, algı ve 

yorumlarının düzenli ve sistematik 

şekilde alınması ve ilişkilerin 

değerlendirilmesi tüm faaliyet 

alanlarında sorunlara ayna tutmak ve 

iyileştirmeler yapılabilmek için önem 

arz etmektedir. 
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Durum Analizi 

Aşamaları 
Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim Alanları 

İnsan Kaynakları 

Yetkinlik Analizi 

Üniversitemizin idari ve akademik 

teşkilatı, ilgili mevzuata uygun olarak 

yapılandırılmıştır.  Belirlenen vizyon, 

misyon, değerler, hedef ve 

amaçlarımız çerçevesinde tesis edilmiş 

kurumsal kimliğimizin 

sürdürülebilirliği, ulusal ve 

uluslararası düzeyde tanınırlık ve 

rekabet üstünlüğü açısından akademik 

ve idari personelimizin yetkinliği 

büyük rol oynamaktadır.  

Üniversitemizin mevcut kapasitesinin 

artırılması için insan kaynaklarının 

yetkinlik düzeyinin, yükseköğretim 

sektöründe öngörülen tüm yetkinlik 

türleri ve bileşenleri çerçevesinde hem 

nicel hem nitel veriler esas alınarak daha 

düzenli belirlenmesi, değerlendirilmesi 

ve bulguların gerekli eğitim ve gelişim 

planlamaları için kullanılması gereklidir. 

Kurum Kültürü 

Analizi 

Üniversitemizin tüm çalışanları 

tarafından benimsenen ve paylaşılan 

değerler bütünü olarak tanımlanan 

kurumsal kültür yapısı, geçmiş ve 

gelecek performansımızı belirleyen 

en önemli unsurdur. Üniversitemizin 

başarısı için kurum kültürü 

analizinde önemli olan katılım, 

işbirliği, bilginin yayılması, stratejik 

yönetim gibi alt alanlardaki olumlu 

yönler tespit edilmiştir.  

Kurum kültürü analizinin alt 

bileşenlerinden olan öğrenme 

(yöneticilerin eğitimi, akademik ve 

idari personelin mesleki gelişimleri, 

birbirleriyle bilgi, beceri ve 

deneyimlerini paylaşmaları), 

paydaşlarla ilişkiler ve idari ve 

akademik personel için ödül sisteminin 

güçlendirilmesi önemli olacaktır. 

Fiziki Kaynak 

Analizi 

On beş binden fazla öğrencisi, 

toplamda iki bini aşan akademik ve 

idari personele sahip Üniversitemizin 

mevcut kapalı mekanlarının (eğitim-

öğretim ve sosyal donatı, hizmet 

alanlarının) ihtiyacı karşılamadığı 

belirlenmiştir. Öğrencilere sağlanan 

yurt kapasitesi ve personele 

kullandırılabilen lojman 

sayılarındaki kısıtlar önemli sorun 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

Fiziki mekan kısıtının getirdiği 

sorunların giderilmesine yönelik 

Üniversitemizin kapalı mekan artırma 

planları bütçe kısıtları ve diğer ilgili 

yasal yükümlülükler çerçevesinde 

değerlendirmeye alınacak ve 

iyileştirmeler için çözümler 

üretilecektir. 

Teknoloji ve Bilişim 

Altyapısı Analizi 

Sınıf, eğitim ve araştırma 

laboratuvarlarının teknolojik alt 

yapısının güçlendirilmesi, teknoloji 

tabanlı sınıf sayılarının artırılması, 

personelin hizmet mekanlarında 

kullanılan teknolojik donanımın 

bakım ve onarımı gibi alanlarda 

iyileştirilmelerin gerekli olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca,  Bilgi İşlem 

Merkezi’nde görevli uzman personel 

sayısı ile teknoloji ve bilişim desteği 

verecek personel sayısının 

artırılmasına dair acil ihtiyaç 

mevcuttur. 

Üniversitemizin teknoloji ve bilişim 

altyapısında ihtiyaçların sürekli 

monitör edilmesi ve iyileştirilmelerin 

yapılması gereklidir.  Ayrıca üniversite 

bilgi yönetim sistemi içinde gerekli 

olabilecek tüm modüllerin kapsamlı bir 

yazılım projesi ile bütünleştirilmesine 

yönelik ihtiyaç mevcuttur.   

Mali Kaynak Analizi Üniversitemiz kısıtlı bütçe 

ödeneklerinin verimli ve etkin 

Üniversitemizin mali kaynak analizi 

her yıl dikkatlice izlenecek ve 
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Durum Analizi 

Aşamaları 
Tespitler / Sorun Alanları İhtiyaçlar / Gelişim Alanları 

kullanımı için tedbirler almış ve 

bunları uygulamaktadır. Ancak 

Stratejik Planda yer alan hedeflere 

ulaşmak için 5 yıllık süreçte tahmin 

edilen bütçe içi ve dışı kaynakların 

yeterli kalmama ihtimali vardır.  

güncellenecektir.  Küresel kulvarda 

rekabet edebilecek bir üniversite 

olabilmek için verilen yıllık toplam 

ödenek miktarının ve bütçe dışı 

kaynakların artırılması için ek tedbirler 

alınması gereklidir. 

Akademik Faaliyetler 

Analizi 

Lisans öğrenci sayılarının 

kontrolümüz dışında artması ile 

eğitim verilen fiziksel mekanların 

yetersizliği açıkça hissedilmeye 

başlanmıştır. Artan öğrenci sayıları, 

eğitim-öğretimin niteliğinin 

sürdürebilir olmaktan çıkarmakta, 

öğretim üyelerinin ders yüklerinin 

artmasına yol açarak araştırma ve 

yayın performansına olumsuz etki 

etmektedir. 

Dünya sıralamalarında yer alabilecek 

eğitim-öğretim, araştırma ve 

girişimcilik performansı için öğretim 

üyesi ve lisans öğrencisi sayılarının 

dengelenmesi önem arz etmektedir.  

Yükseköğretim Sektörü 

Analizi 

Günümüzde gereksinim duyulan ve  

gelecekte duyulacak alanlarda insan 

gücü yetiştirme planlamalarındaki 

eksiklikler ve her gün sayıları artan 

özel ve kamu üniversitelerine olan 

gereksinimin bu bağlamda gerçekçi 

şekilde değerlendirilmemesi 

yükseköğretim sisteminde sorunlara 

neden olmaktadır.  

Ülkemizdeki yükseköğretim sisteminin 

nitelik, kalite esasına dayanan  küresel 

rekabet gücünün artırılması için çok 

boyutlu planlamalar yapılmalı ve 

mekanizmalar oluşturulmalıdır. 
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IV. GELECEĞE BAKIŞ 

 

1. MİSYON 

 

Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri 

önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yerele kök salmış, evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel 

formasyonu ve özgüveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler 

yetiştirmek; evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üreterek insanlığın hizmetine sunmak ve bilim, 

sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında ve yaygınlık kazanmasında yardımcı ve öncü olmaktır. 

 

2. VİZYON 

 

Boğaziçi Üniversitesi’nin vizyonu eğitim, öğretim ve araştırmada öncü konumuyla geleceği 

şekillendiren bir üniversite olmaktır. 

Eğitim ve öğretim deneyimini yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek, 

Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirerek dünyanın lider araştırma 

üniversiteleri arasında yer almak, 

Akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkıda 

bulunmak 

vizyonumuzun ana öğelerini oluşturmaktadır. 

 

3. TEMEL DEĞERLER 

 

Tarihi boyunca Boğaziçi Üniversitesi’nin kültür ve değerlerinin temelinde, özerk, özgürlükçü, 

demokratik, katılımcı ve şeffaf üniversite modelini tüm akademik süreçlerde uygulamak, geliştirmek; bu 

model çerçevesinde yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, yerele kök salmış, evrensele açık bireyler yetiştirmek 

yer almıştır.  Bu çerçevede, Boğaziçi Üniversitesi’nin kültür ve değerlerinin öğrenci, öğretim üyesi, idari 

personel ve mezunlara aktarılması için mevcut mekanizmaların güçlendirilmesi, yükseköğretim ile ilgili 

konularda ilkeli, yapıcı ve öncü bir duruş sergilenmesi, ademimerkeziyetçi kurum kültürünü koruyarak, 

üniversite genelinde bütünselliği sağlayacak yapıların tesis edilmesi, yaratıcı, eleştirel, özgür ve 

özgürlükçü, bilimsel düşünceyi geliştiren süreçler ve mekanizmaların tasarlanması her zaman 

önceliklerimiz arasında olmuştur. Buna uygun olarak, yüz elli yılı aşan akademik geleneği ile Boğaziçi 

Üniversitesi’nin temel değerleri; 

● Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren bir anlayışla, eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi, 

● Öğrenci odaklı, 

● Yönetimde ve akademik yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı, 

● Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı, 

● Etik değerlere sahip çıkan, 

● Temel hak ve özgürlükleri savunan, 

● Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen, 

● Doğa ve çevresel sorunlar dahil tüm küresel sorunlara duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan, 
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● Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılan, 

● Kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı 

olarak ifade edilebilir. 

 

V. FARKLILAŞMA STRATEJİSİ 

 

1. KONUM TERCİHİ 

 

Boğaziçi Üniversitesi’nin konum tercihi, yüz elli yılı aşan eğitim-öğretim deneyimi ve akademik 

geleneğin üstüne inşa edilmiş, 21. yüzyıl gereksinimleri ile güncellenmiş, vizyon, misyon ve değerleri ile 

uyumlu bir konum tercihidir. Bu bağlamda, üç konum (Eğitim odaklı, Araştırma odaklı ve Girişim odaklı) 

arasında keskin bir dışlayıcılıkla seçim yapılması mümkün değildir. Üniversitelerin ihtisaslaşması önemli 

olmakla birlikte bu üç konumun birbirlerini beslediği gerçeği unutulmamalıdır. Bu görüşe istinaden, 

Üniversitemizin bu üç konum arasında tercih yerine bir önem sıralaması yaptığını söylemek daha doğru bir 

ifade olacaktır. Üniversitemiz, 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından bir araştırma üniversitesi 

olarak seçilmiş ve tescillenmiştir.  Bu kapsamında yer alan üniversitelerin performansları “Araştırma 

Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İşbirliği” olmak üzere 3 başlık altında son 2 yıldır 

değerlendirilmektedir. Buna göre, Üniversitemiz genel puanlamaya göre 16 üniversite arasında ikinci 

konumdadır. Araştırma kalitesi kriteri esasında göre ise Üniversitemiz birinci durumdadır. Bu başarı, 

nitelikli lisans ve lisansüstü eğitimle oluşan ve desteklenen araştırma kültürünün sonucudur.  Bu başarıda, 

nitelikli akademik ve araştırma altyapısı ile öğretim elemanlarımızın rolü çok büyüktür. Boğaziçi 

Üniversitesi, bu kapsamda, artan öğrenci sayıları ve bütçe kısıtlarına rağmen eğitim-öğretim faaliyetlerini 

en titiz şekilde geliştirmeye çalışırken uluslararası standartlarda nitelikli bilimsel araştırmalarına hız 

vermiştir.  Boğaziçi Üniversitesi’nin konum tercihi Grafik 4’de  gösterilmektedir.  

 

 

 

Grafik 4: Boğaziçi Üniversitesi’nin Konum Tercihi 
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2. BAŞARI BÖLGESİ TERCİHİ 

 

Boğaziçi Üniversitesi’nin Türkiye ve dünya üniversiteleri arasındaki öncü konumunun altında yatan 

en önemli nedenlerden biri liyakata ve akademik performansa dayalı rekabetçi yaklaşımdır. Bir 

üniversitenin temel faaliyet alanlarındaki başarısının, akademik kadrosunun niteliği ölçüsünde belirlendiği 

düşüncesiyle Üniversitemizin farklılaşma stratejisinde nitelikli akademik kadro anahtar konumdadır.  Halen 

üniversitemizde tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri, doktora derecelerini yurt dışında veya 

Türkiye’deki en seçkin üniversitelerden almıştır. Ayrıca, titizlikle yürütülen bir süreç sonrası istihdam 

edilen yabancı uyruklu öğretim elemanlarının da akademik performansları dikkatle takip edilmektedir. Hem 

Fen ve Mühendislik hem de Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de öğrencilerin ilk tercih ettikleri 

üniversite olma statüsünü devam ettirmek, Boğaziçi Üniversitesi’nin başarı bölge tercihi bağlamında 

vazgeçmeyeceği bir hedeftir. Bu amaçla, yıllardır sunduğu nitelikli ve zengin lisans eğitiminin devamı için 

akademik kadronun titizlikle seçilmesi ilk aşamadır. Türkiye’nin en seçkin öğrencileri ile uluslararası 

standartlarda üstün akademik donanıma sahip öğretim elemanlarının buluşturulması Üniversitemizin en 

önemli önceliğidir. Nitelikli lisans eğitimi, kaliteli lisansüstü eğitim ve sağlam bir araştırma altyapısı tesisi 

için de bir önkoşul olarak görülmektedir. Bu nedenlerle, eğitim-öğretimde Türkiye’de öncü olmak ve dünya 

üniversiteleri arasında üst sıralarda yer almak başarı bölge tercihimizin ana unsurlarıdır. Bu bağlamda, 

Üniversitemizin ilk önceliği ülkemizdeki en seçkin ve başarılı öğrencilerini kazanmaktır. Ayrıca, eğitim 

dili İngilizce olan ve dünya sıralamalarında üst sıraları hedefleyen üniversitemizin yurt dışından daha fazla 

sayıda nitelikli öğrenciyi aramıza katmayı da hedeflemektedir.  

Güçlü eğitim-öğretim programlarıyla desteklenmiş bir araştırma üniversitesi olarak, Üniversitemiz, 

araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında çalışan araştırmacıları nitelikli yayın ve yeni araştırma projeleri 

üretmeye özendirmeyi, araştırma-geliştirme-inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerini ve büyük ölçekli, 

stratejik öneme sahip, çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları desteklemeyi, uluslararası etki 

yaratabilecek araştırma alanlarında kapasite geliştirmeyi de öncelikli hedefleri arasına almıştır. Bu konum 

önceliğinden hareketle araştırma projeleri faaliyetlerini ve araştırmacılarına sunulan destek hizmetini 

etkinleştirmek amacıyla son yıllarda birçok farklı mekanizmalar oluşturulmuştur.  

Boğaziçi Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından sağlanan araştırma bütçesi 

toplam yıllık bütçesinin %25-30’unu oluşturmaktadır. Avrupa Birliği Çerçeve programları kapsamında 

desteklenen Ar-Ge projelerinde birçok yüksek bütçeli projede koordinatör veya proje ortağı olarak yer 

almıştır. Üniversitemiz ayrıca Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksinde ilk beş içerisinde yer 

almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde disiplinlerarası araştırmaya önem verilmekte; yer bilimleri ve 

deprem araştırmaları, enformatik, elektronik, bilişim ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji ve 

biyomalzeme, yaşambilimleri, mikroelektronik mekanik sistemler, robotik, yüksek enerji fiziği, enerji, 

çevre bilimleri ve teknolojileri, polimer araştırmaları, iklim araştırmaları, siber güvenlik, insan-makine 

etkileşimi, bilişsel süreçler, veri analitiği, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, akıllı ulaşım, yapı ve zemin 

mekaniği, depreme dayanıklı yapı tasarımı, örüntü tanıma, kıyı mühendisliği, otomotiv, turizm, afet 

yönetimi, iktisat, tarih, psikoloji, dilbilim, dil eğitimi gibi pek çok alanda etkili araştırmalar yapılmakta ve 

araştırma çıktıları elde edilmektedir. ATLAS ve CMS deneyleri kapsamında CERN ve birçok Üniversite 

ve kuruluş ile işbirliği uzun yıllardır devam etmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 

Deprem Araştırmaları Enstitüsü bilimsel ve teknolojik araştırma altyapısında ülkemizde alanında ilk ve 

lider olma özelliğindedir. 

2015 yılında yapılan TÜBİTAK 1000—Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin 

Artırılmasına Yönelik Destek Programı çerçevesinde belirlenmesi istenen üç Araştırmada Öncelikli Alanın 

tespiti için Üniversitemizde uzun soluklu çalışmalar yapılmış ve buna göre Biyoteknoloji, Enformatik ve 

İktisat üç öncelikli alan olarak belirlenmiştir ve bu alanlarda TÜBİTAK’a sunulan projeler kabul edilmiştir. 

Projelerin hayata geçmesi ile bu başlıklar altında çeşitli fakülte ve yüksekokullardan bölümler, enstitüler 

ve UYGAR merkezleri bir araya getirilerek çalışma grupları kurulmuş ve kurumun araştırma stratejisi 

hakkında çalışmalar yürütülmüştür.  Üniversitenin öncelikli konuları olarak belirlenmiş olan biyoteknoloji, 

enformatik ve iktisat alanlarında araştırma ve uygulama çalışmaları yapan UYGAR Merkezileri şunlardır: 

Biyoteknoloji alanında: Yaşambilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi; Enformatik 

alanında: Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilişim Sistemleri Uygulama ve Araştırma 
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Merkezi, Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama 

ve Araştırma Merkezi. Ayrıca Enformatik alanındaki çalışmalarda Tsunami Merkezi, Ulusal Deprem 

İzleme Merkezi de etkin rol oynamaktadır. İktisat alanında: Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, İklim 

Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İktisadi Tasarım Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnsani 

Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi, İş Analitiği ve Müşteri Öngörüsü Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Makro Ekonomi ve 

Uygulamalı Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Turizm İşletmeciliği 

Uygulama ve Araştırma Merkezi. Bu projelerle kamu, sanayi ve sektörel paydaşlar ile ortak araştırma 

stratejisi oluşturulmuş ve strateji belgeleri hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulmuştur. Adı geçen üç öncelikli 

alanımıza ilişkin Üniversitemizin stratejilerini içeren bu belgeler TÜBİTAK tarafından kabul edilerek 

projeler başarı ile sonlandırılmıştır. Bu üç öncelikli alanımıza ilişkin olarak TÜBİTAK 1000 projeleri 

çerçevesinde hazırlanan strateji belgelerine Üniversitemiz web sitesi araştırma ana sayfasından 

(https://arastirma.boun.edu.tr/) ulaşmak mümkündür. 

Öncelikli alanlar dışında, Üniversite bünyesinde iç ve dış paydaşlar ve mezunlardan oluşturulan 

danışma kurulları hem eğitim müfredatı hem de bilimsel araştırmalar için yön önerilerinde 

bulunmaktadırlar. Bilimsel çalışmalarımızla, akademik programımızla ve yetiştirdiğimiz mezunlarla 

yaşadığımız toplumun ekonomik refahının yanı sıra sosyal ve kültürel esenliğine katkıda bulunmak önemli 

hedeflerimizden biridir.  

Sonuç olarak, bir kamu üniversitesi olarak yıllardır farklı toplumsal kesimlerin farklı ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek teknolojiler, projeler ve bilimsel eserler üreten Üniversitemiz, lisans/lisansüstü 

eğitimdeki kalitesini sürdürmeyi, araştırma alanında liderliğe ulaşmayı, uluslararası görünürlüğünü 

artırmayı, toplumsal hizmette ilerlemeyi, toplumun geleceğinin şekillenmesine girişimcilik ve inovasyon 

faaliyetlerini destekleyerek daha belirgin katkı vermeyi amaçlamaktadır. Dünyanın önde gelen araştırma 

üniversitelerinde ve üçüncü nesil üniversitelerde olduğu gibi Boğaziçi Üniversitesi, eğitim-öğretim, 

araştırma ve girişimcilik faaliyetlerinin tümünü konum ve başarı bölgesi tercihi çerçevesinde etkin ve 

verimli şekilde yürütme hedefi taşımaktadır.  

 

3. DEĞER SUNUMU TERCİHİ 

 

Üniversitemiz, dünyadaki lider üniversiteler arasında kendisine yer edinmeyi hedefleyen ve gücünü 

nitelikli eğitim-öğretimden alan bir araştırma üniversitedir. Tüm faaliyet alanlarında her ne koşulda olursa 

olsun nitelikten ve etik değerlerden ödün vermemek esasına dayandırılmış özgürlükçü, farklılıklara saygılı, 

her türlü ayrımcılığa karşı bir yükseköğretim felsefesi ile kendisini benzer konumlandırmış diğer 

üniversitelerden farklılaşmış konumunu sürdürmeyi hedeflemektedir. Belirlenen konum tercihi ve başarı 

bölgesi tercihi çerçevesinde bu planda sunulan tüm amaç, hedef ve stratejilere ulaşmak suretiyle 

Üniversitemiz,  yıllardır sunduğu değerleri ve hizmetleri koruyacak, güncel gereksinimlere göre yenilerini 

ekleyecektir.  Bu bağlamda, başlıca önceliklerimiz eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçiliği 

sürdürmek, nitelikli ulusal ve uluslararası öğretim elemanı ve öğrenciyi çekmek, öğrencilerimize etik 

değerleri benimsetmek, onların bilgi, görgü ve becerilerini artırırken sosyal sorumluluk ve küresel sorunlara 

duyarlılıklarını geliştirmek, girişimci/yenilikçi yönlerini besleyerek edinecekleri mesleklerde uluslararası 

standartlarda başarılara imza atıp toplumda fark yaratacak bireyler olmalarını sağlamak, öğretim 

elemanlarımızın uluslararası bağlantılarını aktif tutmak, onların ses getirecek akademik ve bilimsel eserler 

üretmelerini, öncü araştırmalar, disiplinlerarası çalışmalar yapmalarını desteklemek, bilimsel araştırma 

sonuçlarının toplumsal faydaya dönüşebilmesini sağlayacak mekanizmaları oluşturmak ve bunları öğretim 

üyelerimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımız aracılığıyla üretilen bilginin toplumla paylaşımını sürekli 

kılmaktır.  Bu çerçevede üniversitemizin değer sunum tercihleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

 

https://arastirma.boun.edu.tr/
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 Değer Sunumu Belirleme 

 

Faktörler 

 
Tercihler 

Yok Et Azalt Artır Yenilik Yap 

Kurumsal Kültür/Değerler   X  

Sosyal İmkânlar   X  

Destekler (Burslar vb.)   X  

Eğitim Yöntemleri    X 

Lisansüstü Eğitim Programları   X  

Öğrenci sayısı 

Lisans  X   

Uluslararası Öğrenci 

Sayısı 

  X  

Lisansüstü Öğrenci 

Sayısı 

  X  

Yurt Dışı Değişim 

Öğrenci Sayısı 

Gelen   X  

Giden   X  

İkinci Öğretim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans 

Programları 

  X  

Çok Disiplinli ve Disiplinlerarası Lisansüstü 

Programlar 

  X  

Öğretim Elemanı Sayısı   X  

Uluslararası Araştırma Projeleri   X  

Nitelikli Bilimsel Yayınlar  

 

  X  

Girişimcilik/Yenilikçilik Faaliyetleri   X  

Patent/Faydalı Ürün   X  

Bilimsel, Kültürel ve Sportif Etkinlikler   X  

Sağlık Hizmetleri   X X 

Barınma ve Beslenme Hizmetleri   X  

İşbirlikleri 

(Akademik, Sanayi, 

AR-GE) 

Yurt içi   X  

Yurt dışı   X  

İşbirlikleri (Kültür, 

Sanat, Spor) 

Yurt içi   X  

Yurt dışı   X  

İdari Personel Sayısı   X  

Paydaşlarla İlişkilerin Yönetimi    X 

Toplumsal /Sosyal Hizmet Projeleri   X  
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4. TEMEL YETKİNLİK TERCİHİ 

 

Üniversitemizin temel yetkinlik tercihi, vizyon, misyon, konum, başarı bölgesi ve değer sunumu 

tercihleri göz önünde bulundurularak, kurum olarak mevcut durumda sahip olduğu kaynak ve kabiliyetleri 

ışığında belirlenmiştir. Bu çerçevede, Boğaziçi Üniversitesi, eğitim-öğretimde niteliğin sürdürülebilir 

kılınması ve öğretim elemanı istihdamı için tüm tedbirleri alacak, kaliteli ve uluslararası düzeyde akredite 

olmuş programlar ve çıktılar sunmaya özen göstererek araştırma altyapısını güçlendirmeye devam 

edecektir. Bu amaçla, yurt içi ve yurt dışından seçkin lisans/lisansüstü öğrencileri çekmeyi, araştırma 

merkezleri ve laboratuvarlarında çalışan araştırmacıları nitelikli yayın ve yeni araştırma projeleri üretmeleri 

için özendirmeyi, araştırma-geliştirme-inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerini ve büyük ölçekli, 

stratejik öneme sahip, çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları desteklemeyi, uluslararası etki 

yaratabilecek araştırma alanlarında kapasite geliştirmeyi sürdürme önceliğini koruyacaktır. Bu stratejik 

önceliğinden hareketle, eğitim-öğretim ve araştırma projeleri faaliyetlerini geliştirmek, yenilikçi 

araştırmacılarına sunulan destek hizmetini etkinleştirmek için farklı mekanizmaları devreye sokacaktır. 

Üniversitemiz, bu temel yetkinliklerinin sürdürebilmek ve daha da artırmak için gerekli fon kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi için tedbirler alacaktır. 
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VI. STRATEJİ GELİŞTİRME 
 

1. AMAÇLAR VE HEDEFLER 
 

2020-2024 Stratejik Planda, Üniversitemizin faaliyet alanlarına ilişkin 5 Stratejik Amaç ve her amaç 

altında belirlenen toplam 20 hedef aşağıda sunulmuştur. Hedefler, Üniversitemizin misyon, vizyon, temel 

değerleri ve farklılaşma tercihi ile uyumludur ve durum analizi sonuçları ışığında belirlenmiştir. Hedeflerin, 

nicelik olarak nasıl bir değişime işaret ettiği, her bir hedef altında oluşturulan ölçülebilir performans 

göstergeleri vasıtasıyla gösterilmiştir. Her bir hedefin başarısı, onların altında oluşturulan performans 

göstergeleri bağlamında 5 yıllık süre içinde elde edilen sonuçlar esasına göre hesaplanabilir durumdadır. 

Hedefler altındaki performans göstergelerine, Hedef Kartları kısmında yer verilmiştir. 

 

 Amaç ve Hedefler Tablosu 

AMAÇLAR HEDEFLER 

AMAÇ-1: Eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

güçlendirmek ve yenilikçi/ yaratıcı 

yaklaşımlarla zenginleştirmek 

HEDEF-1.1: Mevcut eğitim-öğretimin fiziksel altyapısını 

geliştirmek  

HEDEF-1.2: Eğitim-öğretimin iyileştirilmesine yönelik bilişim 

olanaklarını artırmak ve kütüphane hizmetlerini geliştirerek 

sürekli kılmak 

HEDEF-1.3: Sunulan nitelikli eğitimi sürdürebilir kılmak ve 

öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini geliştirip 

çeşitlendirecek mekanizmalar oluşturmak 

HEDEF-1.4: İngilizce dil eğitimini güçlendirmek ve altyapısını 

geliştirmek 

HEDEF-1.5: Lisansüstü eğitimi güçlendirmek ve programlara 

kabul edilecek üstün nitelikli öğrenci sayısını artırmak üzere 

mekanizmalar geliştirmek 

AMAÇ-2: Araştırma üniversitesi kimliğine 

uygun olarak araştırma, yenilikçilik kültürü ve 

girişimciliği güçlendirmek, araştırma 

kaynaklarını ve etkinliğini artırmak 

HEDEF-2.1: Nitelikli araştırma faaliyetlerini ve çıktılarını 

artırmak 

HEDEF-2.2: Araştırmaya yönelik insan kaynağı, altyapı ve 

destek hizmetlerini geliştirmek 

HEDEF-2.3: Girişimcilik faaliyetlerini geliştirmek 

HEDEF-2.4: Araştırmalar için mali kaynakları artırmak üzere 

mevcut mekanizmaların etkinliğini yükseltmek 

HEDEF-2.5: Araştırmanın ekonomik değer ve toplumsal faydaya 

dönüştürülmesi olanaklarını artırmak 

AMAÇ-3: Personel ve öğrenci memnuniyetini 

artırmak üzere kampüs yaşamını geliştirmek 

HEDEF-3.1:  Öğrencilere sunulan barınma, sağlık, beslenme ve 

ulaşım hizmetlerini geliştirmek 

HEDEF-3.2: Öğrencilerin çalışma ve dinlenme alanlarını 

artırmak ve kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerini geliştirmek 

HEDEF-3.3: Çalışanlara sunulan temel hizmetlerin kapsamını 

artırmak 

HEDEF-3.4:Üniversitede ekolojik ve beşeri sürdürülebilirliğe 

ilişkin süreçleri iyileştirmek 

HEDEF-3.5: Öğrencilere akademik ve kampüs yaşamına dair 

temel etik değerlerin benimsetilmesi suretiyle her türlü ayrımcılık, 

dışlama gibi tutum ve davranışlara karşı mekanizmalar 

oluşturularak üniversite yaşamına uyumu artırmak 

AMAÇ-4: Hizmet kalitesini ve verimliliği 

artırmak üzere kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

HEDEF-4.1: İnsan kaynakları planlamasına yönelik politikaları 

geliştirmek ve kurumsallaştırmak 

HEDEF-4.2: Kalite güvence kültürünün sürekliliğini sağlamak 

AMAÇ-5: Sosyal sorumluluk ve toplumsal 

hizmet faaliyetlerini güçlendirmek 

HEDEF-5.1: Topluma açık araştırma, uygulama ve eğitim 

programlarını ve faaliyetlerini geliştirmek 
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AMAÇLAR HEDEFLER 

HEDEF-5.2: Akademik bilginin toplumda yaygınlaşmasını 

desteklemek amacıyla topluma açık bilim, sanat ve kültür 

faaliyetlerini çeşitlendirmek ve artırmak 

HEDEF-5.3: Üniversitenin akademik ve kültürel birikimi 

çerçevesinde yaşam boyu eğitim programlarını geliştirmek ve 

çeşitlendirmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. HEDEFLERDEN SORUMLU VE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER 
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H-3.2 
SB         İB                 İB  İB    İB  İB  İB  İB  İB  

H-3.3 
                                SB      İB  İB İB 

H-3.4 
SB          İB İB       İB          İB    İB  İB     İB İB  

H-3.5 
SB İB  İB İB İB İB İB İB İB          İB       İB  İB              

A-4 
                                          

H-4.1 
SB         İB      İB     İB            İB  İB   İB  İB   

H-4.2 
SB         İB                       İB İB    İB  İB   

A-5 
                                          

H-5.1 
SB         İB         İB        İB  İB              

H-5.2 
SB         İB  İB      İB         İB                

H-5.3 
         İB           SB      İB                

 

SB: Sorumlu Birim 

İB: İlişkili Birim 
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3. HEDEF KARTLARI 

HEDEF KARTI 1.1 

 

Amaç A1: Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve yenilikçi/ yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek 

Hedef H1.1: Mevcut eğitim-öğretimin fiziksel altyapısını geliştirmek 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 
 Akademik Birimler 

 Genel Sekreterlik 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

 

 Performans Göstergeleri 

H
ed

ef
e 

E
tk

is
i 

(%
) 

P
la

n
 D

ö
n

em
i 

B
a

şl
a

n
g

ıç
 

D
eğ

er
i 

(2
0

1
9

) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İz
le

m
e 

S
ık

lı
ğ

ı 

R
a

p
o

rl
a

m
a

 

S
ık

lı
ğ

ı 

PG1.1.1: Öğrenci başına düşen 

eğitim alanı (m2)  
20 1,52 1,60 1,97 1,95 2,11 2,10 3 ayda bir 3 ayda bir 

PG1.1.2:  Öğrenci başına düşen 

net kapalı alan (m2)  
20 17,4 17,4 17,9 18,1 20,1 20,8 3 ayda bir 3 ayda bir 

Yukarıda da ifade ediliği gibi, her bir hedef altında ölçülebilir performans göstergeleri mevcuttur. Bir hedefin başarısı, bu performans göstergeleri için 

belirtilen niceliksel değerlerin gerçekleşmesi bağlamında belirlenecektir. Bu çerçevede, bir hedef için 5 yıllık döneme ait tek bir artış/azalış yüzdesi/oranı 

tahmini yapılmamış, bunun yerine, o hedefin bileşenleri olan her bir performans göstergesi kendi içinde değerlendirilerek yıl bazında beklenen 

değişimler nicel olarak ifade edilmiştir. Başka bir deyişle, aşağıdaki Hedef Kartları kısmında her bir performans göstergesi için yıl bazında ulaşılması 

öngörülen değerler verilmiştir ve bu değerlerin gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilen izleme sıklıkları esasına göre takip edilip, belirtilen sıklıkta 

raporlanacaktır. 
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PG1.1.3: Laboratuvar 

(eğitim, bilgisayar, 

araştırma) toplam sayısı    

20 224 224 224 226 227 230 6 ayda bir 6 ayda bir 

PG1.1.4: Teknoloji tabanlı 

sistemle desteklenen toplam 

derslik sayısı  

20 102 103 104 105 106 107 6 ayda bir 6 ayda bir 

PG 1.1.5:  Rehabilite/modernize 

edilen binaların toplam bina 

içerisindeki oranı 

20 0,11 0,16 1,17 0,90 0,78 0,76 6 ayda bir 6 ayda bir 

Riskler • Eğitim-öğretimin fiziksel altyapısını yenileyecek ödenek temini sorunu 

• Eğitim-öğretim için kullanılan derslik sayısı, eğitim alanı ve diğer kapalı alan artışı için gerekli mekan temini konusunda 

yaşanabilecek zorluklar 

• Lisans öğrenci sayılarının üniversitenin kontrolü dışında artması 

Stratejiler • Dersliklerin etkin kullanımına yönelik bir çalışma yapılacaktır. 

• Derslik altyapıları ve fiziksel koşullar ergonomik tasarım ilkeleri gözetilerek iyileştirilecek ve teknolojik altyapı güncel tutularak 

çağdaş öğretim yöntemleriyle uyumlu hale getirilecektir. 

• Eğitim laboratuvarları yenilenecek ve güncel tutulacaktır. 

• Lisans öğrenci sayılarının artmaması için ilgili kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunulmaya devam edilecektir. 

Maliyet Tahmini 222.682.619,06 TL 

Tespitler • Artan öğrenci sayılarını karşısında derslik, eğitim alanları ve toplam kapalı mekanların yetersiz kalması 

• Laboratuvar sayısının yetersiz kalması 

• Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısının yetersiz kalması 

İhtiyaçlar • Yüksek öğrenci sayılarını karşılayacak büyüklükte ve sayıda derslikler, geniş kapalı mekanlar 

• Eğitim laboratuvarı sayısının artması 

• Daha fazla sayıda teknoloji destekli derslik   

• Tüm dersliklerde standart teknolojik altyapı oluşturulması  
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HEDEF KARTI 1.2 

 

Amaç A1: Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve yenilikçi/ yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek 

Hedef H1.2: Eğitim-öğretimin iyileştirilmesine yönelik bilişim olanaklarını artırmak ve kütüphane hizmetlerini geliştirerek sürekli kılmak 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 
 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 Performans 

Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG1.2.1: 

Kütüphanede 

bulunan basılı ve 

elektronik kaynak 

toplam sayısı  

25 1.375,256 1.650.307 1.980.369 2.376.442 2.851731 3.422.077 3 ayda bir 3 ayda bir 

PG1.2.2 

Kütüphanede 

bulunan öğrenci 

başına düşen basılı 

ve elektronik 

kaynak sayısı  

25 88 104 124 148 177 211 3 ayda bir 3 ayda bir 

PG1.2.3: İnternet 

hattının bant 

genişliği (Gbps)  

25 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 6 ayda bir 6 ayda bir 

PG1.2.4: 

Üniversitenin iç ve 

dış mekanlarında 

kablosuz internet 

erişim yüzdesi  

 

25 %92 %92,5 %93 %93,5 %94 %95 6 ayda bir 6 ayda bir 

Riskler • Kütüphanenin basılı ve elektronik materyallerinin geliştirilmesi için yeterli bütçe tahsisi yapılamaması 

• Eğitim-öğretimin iyileştirilmesine yönelik bilişim olanaklarını geliştirecek yeterli bütçe bulunamaması 
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Stratejiler • Kütüphanenin basılı ve elektronik materyallerinin geliştirilmesi için yeterli kaynak tahsisi için girişimlerde bulunulacaktır. 

• Bilişim altyapı hizmetlerine yönelik altyapı geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini   116.908.375,01 TL 

Tespitler • İnternet hattının bant genişliğinin 5 yıl içinde yetersiz kalabileceği 

• Kablosuz internet erişimi sağlanması gereken mekanlar olması 

• Kütüphanenin basılı ve elektronik materyallerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi için ayrılan bütçenin yetersiz kalması 

İhtiyaçlar • İnternet hattının bant genişliğinin artırılması 

• Kablosuz internet erişim imkanını açık ve kapalı alanlarda yaygınlaştırmak 

• Kütüphanenin basılı ve elektronik materyallerinin artırılması ve tüm taleplerin karşılanması için daha fazla bütçe ihtiyacı 
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HEDEF KARTI 1.3 

 

Amaç A1: Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve yenilikçi/ yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek 

Hedef H1.3: Sunulan nitelikli eğitimi sürdürebilir kılmak ve öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini geliştirip çeşitlendirecek 

mekanizmalar oluşturmak 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 
 Akademik Birimler 

 Öğretme ve Öğrenme Merkezi 

 Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  

 Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG1.3.1: Kadrolu Öğretim Üyesi başına 

düşen öğrenci sayısı  
20 36,07 35,97 35,86 35,75 35,65 35,54 3 ayda bir 3 ayda bir 

PG1.3.2: Öğrencilere yönelik akademik yıl 

boyunca açılan İngilizce dışında seçmeli 

yabancı dil ders sayısı  
20 99 99 105 105 117 117 6 ayda bir 6 ayda bir 

PG1.3.3: Öğrencilere yönelik akademik 

yıl boyunca açılan yabancı dil dersleri 

dışındaki seçmeli ders sayısı  
20 540 540 545 545 547 550 6 ayda bir 6 ayda bir 

PG1.3.4: Öğrenci değişim programlarından 

yararlanan öğrencilerin tüm öğrencilere 

oranı (%)  

20 3,1 3,3 3,5 3,8 4,1 4,3 3 ayda bir 3 ayda bir 

PG1.3.5: Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 

(değişim öğrencisi hariç) 20 378 393 408 423 438 453 3 ayda bir 3 ayda bir 

Riskler • Akademik birimlerin sunacağı seçmeli derslerin tüm üniversitedeki öğrenci sayılarını karşılayacak sayıda olmaması 

• Yurt dışından gelecek değişim öğrenci sayısının düşük kalması nedeniyle yurt dışı değişimlere gidebilecek öğrenci 

sayısı kotasının düşük kalması 
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Stratejiler • Lisans öğrencilerine yönelik akademik yıl boyunca açılan seçmeli ders sayısını ve çeşidini artırmak üzere bir Seçmeli 

Dersler Koordinatörlüğü kurulacaktır.  

• Değişim programlarıyla yurt dışına gidebilen lisans öğrenci sayısını yükseltmek için değişim anlaşmaları çoğaltılacak 

ve gelen öğrenci kotalarını artırılacaktır.  

• Uluslararası eğitim ortaklıklarını geliştirmek ve nitelikli uluslararası öğrenci sayısını artırmak üzere daha fazla tanıtım 

yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 89.073.047,62 TL 

Tespitler • Öğrencilere yönelik akademik yıl boyunca açılan seçmeli ders sayısının yeterli olmaması 

• Yurt dışı değişim programlarına talep gösteren lisans öğrenci sayısında artış 

• Türkiye’ye üniversite eğitimi için gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış 

• Yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla eğitim projeleri ve bu bağlamda işbirliklerinin istenilen düzeye henüz gelmemiş 

olması 

İhtiyaçlar • Lisans öğrencilerine yönelik akademik yıl boyunca açılacak İngilizce ve diğer konulardaki seçmeli ders sayılarının ve 

çeşitlerinin çoğaltılması gereği 

• Daha fazla sayıda öğrencinin seçmeli derslerden faydalanmasının sağlanması 

• Tüm üniversiteye açık seçmeli dersleri vermek üzere yeterli öğretim görevlisi istihdamına olanak sağlanması 

• Değişim programlarıyla yurt dışına giden öğrenci sayısının artırılması için daha fazla değişim anlaşması yapılması ve 

gelen-giden öğrenci sayısının dengelenmesi 

• Üniversitemizi tercih edecek uluslararası nitelikli öğrenci sayısının artırılması 

• Dünyanın önde gelen üniversiteleriyle yapılan uluslararası değişim anlaşmalarını sayıca artırmak, kapsamlarını 

genişletmek 

• Değişim programlarıyla yurt dışından gelen ve yurt dışına giden öğretim üyelerinin sayıca artması ve uluslararası eğitim 

projeleri ortaklıklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi 
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HEDEF KARTI 1.4 

 

Amaç A1: Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve yenilikçi/ yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek 

Hedef H1.4: İngilizce dil eğitimini güçlendirmek ve altyapısını geliştirmek 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 
 Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) 

 Genel Sekreterlik 

 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

 Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü 

 Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporla

ma 

Sıklığı 

PG1.4.1: Hazırlık sınıflarında 

öğretim elemanı başına düşen 

öğrenci sayısı   

30 14,23 14,19 14,16 14,11 14,06 14,02 
6 ayda  

bir 

6 ayda  

bir 

PG1.4.2: Yabancı uyruklu 

akademisyen sayısı  
15 97 110 112 115 118 120 

3 ayda 

bir 

3 ayda 

bir 

PG1.4.3:  Kilyos Sarıtepe 

Kampüsündeki toplam derslik 

sayısı  

20 31 31 31 32 32 60 
6 ayda 

bir 

6 ayda 

bir 

PG1.4.4: İleri düzey İngilizce 

derslerinden faydalanan 

toplam öğrenci sayısı 

35 1.108 1.141 1.141 1.175 1.175 1.175 
6 ayda 

bir 

6 ayda 

bir 

Riskler • İngilizce Hazırlık Biriminde istihdam edilecek öğretim elemanı sayısının istenilen düzeyde artırılamaması  

• Kilyos Sarıtepe Kampüsünde ek derslik yapılması için gerekli mekansal ve mali kaynak kısıtlamalarıyla karşılaşılması 

• İleri İngilizce Birimi tarafından açılan seçmeli ders sayısının öğretim elemanı istihdamında yaşanabilecek sorunlar yüzünden 

artırılamaması 
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Stratejiler • Hazırlık sınıflarında öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak üzere İngilizce Hazırlık Biriminde istihdam 

edilecek öğretim elemanı sayısının artırılması için çalışılacaktır. 

• Kilyos Sarıtepe Kampüsünde dersliklerin etkin kullanımını sağlamak  ve ek derslikler için mekan oluşturmak üzere mali kaynak 

ve diğer teknik konularda çalışmalar yapılacaktır. 

• Daha fazla sayıda lisans öğrencisinin İleri İngilizce derslerinden yararlanabilmesi için ilgili birimlerde seçmeli ders açabilen 

öğretim elemanı sayısı ve ders sayısı artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 72.371.851,19 TL 

Tespitler • Hazırlık sınıflarında öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması 

• Kilyos Sarıtepe Kampüsünde dersliklerin yeterli olmaması 

• Öğrencilerin Hazırlık eğitimi sonrası İngilizce dil becerilerinin geliştirmeye devam etmesinin önemi 

İhtiyaçlar • Hazırlık sınıflarında öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak üzere daha fazla öğretim elemanı istihdamı 

• Kilyos Sarıtepe Kampüsünde derslik sayısının artırılması, sınıf/mekan sorununun çözümü 

• İleri İngilizce derslerinden faydalanabilecek öğrenci sayısının artırılmasını sağlamak üzere yeni dersler açılması, öğretim 

elemanı sayısının artırılması 

• Öğrencilerin İngilizce yetilerini geliştirmeye devam edebilmeleri için birden fazla seçme ders alabilmelerinin sağlanması 
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HEDEF KARTI 1.5 

 

Amaç A1: Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve yenilikçi/ yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek 

Hedef H1.5: Lisansüstü eğitimi güçlendirmek ve programlara kabul edilecek üstün nitelikli öğrenci sayısını artırmak üzere mekanizmalar 

geliştirmek 

Sorumlu Birim  Rektörlük  

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 
 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu 

 Akademik Birimler 

 UYGAR Merkezleri 

 Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi 

 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 

 Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü 

 Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG1.5.1: Lisansüstü 

programlara kabul edilen 

öğrenci sayısı  

25 1.632 1.664 1.697 1.731 1.766 1.801 
6 ayda 

bir 

6 ayda  

bir 

PG1.5.2: Yurtlardan 

yararlanan lisansüstü 

öğrenci sayısı  
20 159 170 170 170 250 250 

6 ayda 

bir 

6 ayda  

bir 

PG1.5.3: Araştırmacı destek 

mekanizmalarından yararlanan 

lisansüstü öğrenci sayısı 

(Araştırma Görevlilerimiz 

hariç)  

30 254 262 269 278 286 294 
6 ayda 

bir 

6 ayda  

bir 

PG1.5.4: Doktora eğitimini 

tamamlayanların sayısı  
25 78 86 94 104 114 126 

3 ayda 

bir 
3 ayda bir 
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Riskler • Akademik Birimlerin, lisans öğrenci sayılarının yüksek olmasından kaynaklanan lisans ders yükleri nedeniyle, lisansüstü 

programlarını her yıl düzenli açamaması ve açan birimlerin öğrenci kontenjanlarını artıramamaları 

• Mekan kısıtı yüzünden lisansüstü öğrencilerinin tamamına yurt sağlanamaması 

• Mevzuat ve diğer nedenlerle yeterli sayıda lisansüstü öğrencisine araştırmacı destek mekanizmaları sunulamaması 

• Lisansüstü eğitimi boyunca tam zamanlı çalışma zorunluluğu içinde olan öğrencilerin programları zamanında bitirememeleri ya da 

tamamen bırakmaları 

Stratejiler • Araştırma üniversitesi statüsüyle daha fazla lisansüstü öğrenci alabilmek için lisans öğrenci sayılarının azaltılmasına yönelik 

girişimler yapılacaktır. 

• Lisansüstü programlara yurt içinden ve yurt dışından nitelikli öğrenci çekmek üzere tanıtımlar çoğaltılacaktır. 

• Lisansüstü öğrencilere yönelik fon mekanizmalarını çeşitlendirmek ve artırmak üzere planlamalar yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 55.670.654,77 TL 

Tespitler • Lisansüstü programların her yıl düzenli açılamaması 

• Lisansüstü öğrenci kabul kontenjanlarının lisans program yükleri nedeniyle artırılamaması 

• Lisansüstü öğrencilerinin hepsine yurt temin edilememesi 

• Lisansüstü öğrencilerine sunulan araştırmacı destek mekanizmalarının kısıtlı kalması 

İhtiyaçlar • Yurt içinden ve yurt dışından lisansüstü programlara daha fazla sayıda nitelikli lisansüstü öğrencisi çekilmesi 

• Araştırma Görevlisi istihdamının artırılması  

• Lisansüstü öğrencilere yönelik fon mekanizmalarının artırılması ve çeşitlendirilmesi 

• Lisansüstü öğrencilerine sağlanabilen yurt olanaklarının artırılması  
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HEDEF KARTI 2.1 

 

Amaç  A2: Araştırma üniversitesi kimliğine uygun olarak araştırma, yenilikçilik kültürü ve girişimciliği güçlendirmek, araştırma kaynaklarını 

ve etkinliğini artırmak 

Hedef H2.1: Nitelikli araştırma faaliyetlerini ve çıktılarını artırmak 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 
 Akademik Birimler 

 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 

 Araştırma Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü 

 Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi 

 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  

 Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG2.1.1: Uluslararası 

endekslerde (SCI-Expanded, 

SSCI, AHCI) yer alan 

bilimsel yayın sayısı  

25 742 764 787 811 835 860 
3 ayda  

bir 

3 ayda  

bir 

PG2.1.2: Öğretim üyesi başına 

atıf sayısı (2019 verisi son 5 

yıldaki endeksli yayınlar esas 

alınmıştır)   

25 21,27 21,68 22,11 22,54 22,99 23,44 
6 ayda  

bir 

6 ayda  

bir 

PG2.1.3: BAP kapsamında 

desteklenen araştırma 

projeleri sayısı  
25 91 100 100 100 110 110 

3 ayda  

bir 

3 ayda  

bir 

PG2.1.4: Öğretim üyesi başına 

düşen Ar-Ge proje sayısı  25 0,51 0,53 0,54 0,56 0,57 0,59 
6 ayda  

bir 

6 ayda  

bir 
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Riskler • Öğretim üyelerinin araştırma ve yayın odaklı çalışmalara ayırdıkları zamanın kısıtlı kalması 

• Nitelikli yayın ve eserleri teşvik amacıyla yeterince ve düzenli destek sağlanamaması 

• Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin bütçe kısıtlamalarının giderilememesi 

Stratejiler • Yayın teşviklerinin kesintisiz sürmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

• Lisansüstü tezlerin yayın ve diğer ürünlere dönüşmesini destekleyen mekanizmalar oluşturulacaktır. 

• Bilimsel Araştırma Projeleri mevzuatındaki güncellemeler ve iyileştirmeler için ilgili bakanlıklar ile işbirlikleri devam edecektir. 

Maliyet Tahmini 129.183.844,97 TL 

Tespitler • Öğretim üyelerinin, lisans öğrenci sayıları ve lisans ders yükleri nedeniyle lisansüstü eğitime, araştırma ve yayın odaklı çalışmalara 

ayırdıkları zamanın istenilen düzeyde olmaması 

• Bilimsel yayın ve eserlere teşvik destek miktarlarının son yıllarda azalmış olması ve ödemeleri düzenli yapılamaması 

• İstenilen sayıda öğretim üyesinin Bilimsel Araştırma Projeleri ve diğer Ar-Ge projeleri önerileri sunmaması 

İhtiyaçlar • Fen, Mühendislik ve Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında öğretim üyesi başına düşen endeksli dergi ve diğer nitelikli eser 

sayısının artırılması 

• Daha yüksek fon tutarlı ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleri üretilmesi 

• Öğretim üyelerinin yayınlarının uluslararası platformlarda daha görünür kılınması için mekanizmalar geliştirilmesi 
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HEDEF KARTI 2.2 

 

Amaç A2: Araştırma üniversitesi kimliğine uygun olarak araştırma, yenilikçilik kültürünü ve girişimciliği güçlendirmek, araştırma kaynaklarını 

ve etkinliğini artırmak 

Hedef H2.2: Araştırmaya yönelik insan kaynağı, altyapı ve destek hizmetlerini geliştirmek 

 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

 Akademik Birimler 

 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 

 Araştırma Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü 

 Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi 

 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  

 Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG2.2.1:  Doktora sonrası 

araştırmacı sayısı  
30 13 15 18 20 22 25 6 ayda bir 6 ayda bir 

PG2.2.2: Projelerden 

desteklenen araştırmacı 

sayısı  

30 183 183 185 185 187 190 6 ayda bir 6 ayda bir 

PG2.2.3: Araştırma 

laboratuvarlarında çalışan 

uzman personel sayısı  
20 236 236 238 238 240 240 6 ayda bir 6 ayda bir 

PG2.2.4: Çok disiplinli, 

disiplinler arası ve dış 

paydaşlara açık araştırma 

laboratuvarları sayısı  
20 11 11 11 12 12 12 6 ayda bir 6 ayda bir 
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Riskler • Bilimsel Araştırma Projeleri bütçelerinin (öz gelir ve Hazine katkısı) kısıtlı kalması 

• BAP Proje bütçelerinin kısıtlı kalması sebebiyle proje tavanlarının artırılamaması 

• Çok disiplinli, disiplinler arası ve dış paydaşlara açık araştırma laboratuvarları açmak için mekansal ve mali sorunlar yaşanması 

• Araştırma laboratuvarlarında çalışacak nitelikli uzman personel istihdamında sorunlar yaşanması 

• BAP Birimlerinde görev alacak nitelikli personel sayısının artırılmasında güçlük yaşanması 

Stratejiler • Doktora sonrası araştırmacı çalıştırma mevzuatının geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile temaslar yürütülecektir. 

• BAP harcama mevzuatının güncel gereksinimleri karşılayacak şekilde revize edilebilmesini sağlamak üzere ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları ile görüşmeler yapılacaktır. 

• Üniversitenin araştırma altyapılarının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 192.316.807,37 TL 

Tespitler • Bilimsel Araştırma Projelerine Hazineden gelen ödeneğin kısıtlı kalması 

• BAP proje bütçelerinin araştırmaların maliyetlerini tam olarak karşılayamaması 

• Bütçe kısıtlarından dolayı yeterli sayıda doktora sonrası araştırmacının projelerde yer alamaması 

• Araştırma laboratuvarlarında çalışan uzman personel sayısının yetersizliği 

• BAP biriminde çalışan idari personel sayısının, iş yükünü etkin şekilde yürütebilecek düzeyde olmaması 

• Çok disiplinli, disiplinler arası ve dış paydaşlara açık araştırma laboratuvar sayısının yetersiz olması 

İhtiyaçlar • Bilimsel Araştırma Projelerine Hazineden gelen ödeneğin artırılması 

• BAP bütçelerinin araştırma proje maliyetlerini tam olarak karşılayabilmesi 

• BAP Koordinatörlüklerine nitelikli kadro ve bütçe tahsisi temini 

• Araştırma projelerinde görevlendirilecek daha fazla sayıda doktora sonrası ve diğer araştırmacı gereksinimi 

• Araştırma laboratuvarlarında çalışacak daha fazla sayıda uzman personel gereksinimi 

• BAP biriminde çalışan idari personel sayısının artırılması  

• Çok disiplinli, disiplinler arası ve dış paydaşlara açık araştırma laboratuvarı sayısının artırılmasına yönelik ihtiyaç 
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HEDEF KARTI 2.3 

 

Amaç A2: Araştırma üniversitesi kimliğine uygun olarak araştırma, yenilikçilik kültürünü ve girişimciliği güçlendirmek, araştırma kaynaklarını 

ve etkinliğini artırmak 

Hedef H2.3: Girişimcilik faaliyetlerini geliştirmek 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 
 Akademik Birimler 

 Araştırma Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü 

 Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi 

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

 Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi  

 Mezunlarla İlişkiler Ofisi 

 Öğrenci İşleri Genel Koordinatörlüğü (Dekanlığı)  

 Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 

 

 Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG2.3.1: Üniversitenin 

Girişimci ve Yenilikçi 

Endeksindeki yeri   

20 
5. (2018 listesi; 2019 

henüz 

yayımlanmamıştır) 
5 5 4 3 3 

6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG2.3.2: Girişimcilik projesi 

sayısı  
25 96 96 96 96 100 100 

6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG2.3.3: Girişimcilik 

sertifikası alan katılımcı 

sayısı  

25 537 553 570 587 604 623 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 
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PG2.3.4: Kurum mensubu 

Öğretim üyelerinin 

Teknopark, Kuluçka Merkezi, 

TEKMER’de ortak veya 

sahibi olduğu ya da 

teknogirişim desteği ile 

kurulmuş faal firma sayısı 

(net satış geliri 100.000 TL 

ve üzerinde olan faal firma 

sayısı)  

30 10 10 10 11 11 12 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

Riskler • Yenilikçilik ve girişimciliğe yönelik eğitim ve desteklere ayrılacak mali kaynakların kısıtlı kalması 

• Yenilikçilik ve girişimciliğin önemi konusunda Üniversite genelinde yeterli bilgi ve farkındalığın henüz yerleşmemiş olması 

• Girişimcilik sertifika programlarına yeterli katılım olmaması 

Stratejiler • Öğretim üyeleri, öğrenciler ve mezunların girişimcilik faaliyetlerini daha fazla özendirmek ve desteklemek üzere mekanizmalar 

oluşturulacaktır. 

• Girişimcilik sertifika programları ve eğitimleri artırılacaktır. 

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile girişimcilik ve yenilikçilik destek mekanizmalarının iyileştirilmesi üzerine 

işbirlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 48.079.201,84 TL 

Tespitler • Üniversitenin Girişimci ve Yenilikçi Endeksinde daha üst sıralarda yerini alması 

• Üniversitede geliştirilen girişimcilik proje öneri sayısının istenilen düzeyde olmaması 

• Girişimcilik sertifikası programlarına katılan öğrenci sayısının kısıtlı olması 

İhtiyaçlar • Üniversitede geliştirilen sosyo- ve tekno- girişimcilik projelerine daha fazla destek  

• Öğretim üyelerinin Teknopark, Kuluçka Merkezi, TEKMER’de ortak veya sahibi olduğu ya da teknogirişim desteği ile kurulmuş faal 

firma sayısının artırılması  

• Girişimcilik sertifika programlarını çoğaltıp daha fazla öğrenci ve mezunu teşvik etme 

• Ön-kuluçka ve kuluçka hizmeti verilen girişimci sayısının artması 
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HEDEF KARTI 2.4 

 

Amaç A2: Araştırma üniversitesi kimliğine uygun olarak araştırma, yenilikçilik kültürünü ve girişimciliği güçlendirmek, araştırma kaynaklarını 

ve etkinliğini artırmak 

Hedef H2.4:  Araştırmalar için mali kaynakları artırmak üzere mevcut mekanizmaların etkinliğini yükseltmek 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

 Akademik Birimler 

 Araştırma Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü 

 Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi 

 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  

 Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG2.4.1: Kabul edilen kamu 

ve sanayi destekli proje 

bütçesi (Döner Sermaye, 

diğer) (TL)  

40 4.976.202,00 5.125.488,00 5.279.253,00 5.437.630,00 5.600.759,00 5.768.782,00 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG2.4.2: İkinci öğretim 

programlarına kayıtlı 

öğrenci sayısı  

40 458 472 486 501 516 531 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG2.4.3: Uluslararası 

projelere hazırlık için 

düzenlenen toplantı sayısı 

 

20 6 6 7 7 8 8 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

Riskler • Araştırmalara fon sağlayan kurum ve kuruluşların proje çağrılarını azaltması ve bütçelerini kısıtlaması 

• Öğretim üyelerinin uluslararası projelere yeterli ilgi göstermemesi 
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Stratejiler • Kamu mali mevzuatı ve ilgili kanun maddelerinin kamu üniversitelerinin etkin ve verimli çalışmasına olanak sağlayacak ve rekabet 

gücünü artıracak şekilde yenilenmesi için ilgili kurum ve makamlarla fikir alış-verişleri ve iletişim etkinleştirilecektir. 

• İkinci Öğretim Programlarının daha iyi tanıtılması için mekanizmalar oluşturulacaktır. 

• Kamu ve sanayi destekli projeler (Döner Sermaye, diğer) özendirilecektir. 

Maliyet Tahmini 57.695.042,21 TL 

Tespitler • Döner Sermaye ve diğer kamu ve sanayi destekli projeler yürüten öğretim üyesi sayısının kısıtlı olması 

• Özellikle Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yürütülen Avrupa Birliği ve diğer uluslararası destekli projelerin istenilen sayıda 

olmaması 

İhtiyaçlar • Öğretim üyelerini ulusal ve uluslararası projelere özendirmek için daha etkin mekanizmalar oluşturma 

• Uluslararası projelere hazırlık için düzenlenen toplantıları sıklaştırma, proje hazırlık ve yazım aşamasında verilecek desteği artırma ve 

bu amaçla İngilizceye hakim nitelikli personel alım mekanizmalarının oluşturulması 

• İkinci Öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını daha fazla öğrenciye tanıtma 
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HEDEF KARTI 2.5 

 

Amaç A2: Araştırma üniversitesi kimliğine uygun olarak araştırma, yenilikçilik kültürünü ve girşimciliği güçlendirmek, araştırma kaynaklarını ve 

etkinliğini artırmak 

Hedef H2.5: Araştırmanın ekonomik değer ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olanaklarını artırmak 

Sorumlu Birim  Rektörlük  

 

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

 Akademik Birimler 

 UYGAR Merkezleri 

 Araştırma Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü 

 Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi 

 Performans 

Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İz
le

m
e 

S
ık

lı
ğ

ı 

R
a

p
o

rl
a

m
a

 

S
ık

lı
ğ

ı 

PG2.5.1: Teknoparkta 

bulunan şirket sayısı  20 63 63 65 67 69 71 6 ayda bir 6 ayda bir 

PG2.5.2: 

Teknoparkta 

bulunan şirketlerde 

istihdam edilen 

üniversite 

personeli ve 

öğrencisinin 

toplam istihdam 

sayısına oranı  

20 %25 %25 %25 %26 %27 %28 6 ayda bir 6 ayda bir 

PG2.5.3:  

Laboratuvarlardan 

üniversite dışına 

verilen hizmetlerden 

elde edilen gelir (TL) 

25 2.141.529,00 2.184.336,00 2.228.047,00 2.272.608,00 2.318.060,00 2.364.421,00 6 ayda bir 6 ayda bir 
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PG2.5.4: Patent, faydalı 

model ve endüstriyel 

tasarım başvuru sayısı 

15 7 7 9 9 10 10 3 ayda bir 3 ayda bir 

PG2.5.5: Ar-ge sonucu 

ticarileştirilen ürün 

sayısı  

20 0 1 1 1 2 2 3 ayda bir 3 ayda bir 

Riskler • BÜN Teknoparkın yer aldığı mekandaki kısıtın şirket sayısının artmasına engel olması 

• Öğrencilerin, teknoparklarda bulunan şirketlerde istihdam edilme konusunda öğrencilik süre kısıtı yüzünden istekli olmamaları 

Stratejiler • Yeni Teknoparklar yaratılması için planlamalar yapılacak ve süreçleri başlamış olanların hızlandırılmasına çalışılacaktır.  

• Teknopark alanlarını genişletmek ve geliştirmek için çalışmalar yapılacaktır. 

• Teknoparklarda üniversitelilerin istihdamının artırılması için girişimlerde bulunulacaktır. 

Maliyet Tahmini 52.887.122,03 TL 

Tespitler • Teknopark alanlarının kısıtlı kalması 

• Laboratuvarlardan üniversite dışına verilen hizmetlerin kısıtlı kalması 

• Ticarileşmiş patent oranının yeterince yüksek olmaması 

• Lisans anlaşması sayısının yeterince yüksek olmaması 

İhtiyaçlar • Teknoparklarda bulunan şirket sayısı ve üniversite personeli istihdamının artırılması 

• Laboratuvarların üniversite dışına daha fazla hizmet vermesi  

• Ticarileşmiş patent oranının artması 

• Ulusal ve uluslararası proje ve patent başvuru sayılarının artırılması 

• Lisans anlaşma sayısının artırılması 
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HEDEF KARTI 3.1 

 

Amaç A3: Personel ve öğrenci memnuniyetini artırmak üzere kampüs yaşamını geliştirmek  

Hedef H3.1: Öğrencilere sunulan barınma, sağlık, beslenme ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

 Öğrenci İşleri Genel Koordinatörlüğü (Dekanlığı) 

 Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi  

 Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 

 Genel Sekreterlik 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  

 Performans Göstergeleri 

H
ed

ef
e 

E
tk

is
i 

(%
) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG3.1.1:  Öğrenci başına 

barınma harcaması (TL) 

(yurtlara yapılan 

harcama/toplam öğrenci 

sayısı)1 

20 193,7 724,9 1.563,89  55,8 56,0 56,1 3 ayda bir 3 ayda bir 

PG3.1.2: Öğrenci başına 

beslenme harcaması 

(TL)  

 

20 
925,72 1.168,11 1.345,59 1.550,03 1.785,54 2.056,82 

3 ayda 

bir 
3 ayda bir 

                                                      
1 2019 yılında Üniversitemiz Uçaksavar Öğrenci Yurdu güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalara ayrılan ödeneklerin 

bir kısmı 2019 yılında bir kısmı 2020 yılına aittir.  2020 ve 2022 yılllarında ise Kilyos-Sarıtepe Kampüsüne iki adet yeni öğrenci 

yurdu binası yapılacaktır.  Bu nedenle, göstergelerde her yıl için ayrı hesaplamalar yapılmıştır. 
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PG3.1.3: Öğrencilere 

sunulan sağlık 

hizmetinden yararlanan 

öğrenci sayısının 

toplam öğrenci sayısına 

oranı  

 20 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65 0,70 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG3.1.4:Yükseköğretim

de öğrenci yaşamından 

memnuniyet oranı 
20 — 0,75 0,75 0,75 0,78 0,80 

3 ayda 

bir 
3 ayda bir 

PG3.1.5: Temizlik 

hizmetlerine yönelik 

harcamaların genel 

bütçeye oranı (temizlik 

hizmeti+malzeme 

harcama/toplam bütçe)  

  20 0,008 0,009 0,01 0,012 0,014 0,017 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

Riskler • Öğrenci sayılarının, sunulabilen barınma, sağlık, beslenme hizmet ve imkanlarının çok üstünde artması 

• Yurt kapasitesini artırmak için mekan yaratma sorunu 

• Barınma, sağlık, beslenme, ulaşım ve temizlik hizmetleri için yeterli bütçe tahsis edilememesi 

• Ruh sağlığı birimlerine başvuran öğrencilerin terapilere düzenli gitmemesi 

• Ruh sağlığı birimlerindeki personel eksikliğinden hizmetlerin yetersiz kalması 

Stratejiler • Yurt kapasitesini ve olanaklarını geliştirmek için yeni çözümler oluşturulacaktır. 

• Kampüsler arası ulaşım imkanlarını artırmak için Üniversite içi ve dışı ilgili birimlerle gerekli görüşmeler sürdürülecektir. 

• Kampüslerde temizlik, genel sağlık ve ruh sağlığı hizmetlerini geliştirmek için yeni tedbirler alınacaktır. 

• Öğrencilerin sunulan hizmetlere ait memnuniyet oranlarını artırmak için düzenli değerlendirmeler ve 

izlemeler yapılacaktır.  

Maliyet Tahmini 455.487.175,35 TL 

Tespitler • Yurtların talebi karşılamada yetersiz kalması 

• Yemekhane kapasitesi ve hizmetlerini kalite-fiyat ilişkisini koruyarak geliştirmede zorluklar yaşanması 

• Kampüslerarası toplu taşıma ve özel servis seferlerinin sayı ve saatlerinin öğrenci gereksinimlerine göre düzenlenmesine yönelik talepler 

• Sağlık harcamaları için gerekli bütçenin sağlanamaması 

• Üniversitedeki ruh sağlığına yönelik hizmet veren birimlerde tam zamanlı çalışan personelin sayıca yetersiz kalması 

• İlgili merkezlerde öğrencilerin terapilerinde süreklilik sağlanamaması 
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İhtiyaçlar • Yurt talebinin karşılanma oranının artırılması 

• Yemekhane kapasitesi ve olanaklarının  artırılması 

• Kampüsler arası servis sefer sayısının artırılması ve saatlerinin öğrenci gereksinimlerine göre ayarlanması 

• Sağlık harcamalarına ayrılan bütçenin artırılmasına yönelik gereksinim 

• Yeni bir “Üniversite Sağlık Merkezi” kurulması, bunun çatısı altında ruh sağlığı hizmetlerine yer ayrılması ve yeterli bütçe ayrılması 

• Ruh sağlığı hizmetleri sunan birimlerde personel sayısının artırılması 

• Öğrencileri ruh sağlığı konusunda daha fazla bilgilendirmek ve düzenli profesyonel yardım almaları konusunda bilinçlendirme 

gereksinimi 

• Temizlik hizmetlerinin bütçe kısıtlarından etkilenmeyecek şekilde sürdürülebilir kılınması 
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HEDEF KARTI 3.2 

 

Amaç A3: Personel ve öğrenci memnuniyetini artırmak üzere kampüs yaşamını geliştirmek 

Hedef H3.2: Öğrencilerin çalışma ve dinlenme alanlarını artırmak ve kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerini geliştirmek 

 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

 Genel Sekreterlik 

 Öğrenci İşleri Genel Koordinatörlüğü (Dekanlık)  

 Akademik Birimler 

 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

 Performans 

Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İz
le

m
e 

S
ık

lı
ğ

ı 

R
a

p
o

rl
a

m
a

 

S
ık

lı
ğ

ı 

PG3.2.1: Kütüphane 

dışında ortak ders 

çalışma alanları 

kapasitesi (m2)  

25 3.092 3.400 3.400 3.400 3.700 3.800 
6 ayda 

bir 

6 ayda 

bir 

PG3.2.2 Öğrenci 

başına düşen 

sosyal donatı alanı 

(m2)  

25 0,61 0,61 0,61 0,69 0,69 0,74 
3 ayda 

bir 

3 ayda 

bir 

PG3.2.3: Kulüplere 

üye öğrenci 

sayısının toplam 

öğrenci sayısına 

oranı  

     20 %54 %54 %55 %55 %56 %56 
6 ayda 

bir 

6 ayda 

bir 
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PG3.2.4: Kulüp 

etkinlik sayısı  

 

20 1.972 1.974 1.976 1.978 1.980 1.982 
6 ayda 

bir 

6 ayda 

bir 

PG3.2.5:  Spor tesis 

alanı (toplam m2)   

 

10 18.103 18.103 18.103 18.103 
18.10

3 
21.103 

6 ayda 

bir 

6 ayda 

bir 

Riskler • Kampüslerdeki kısıtlı fiziksel alanın, sayıca her yıl artan öğrencilerin tamamının yararlanabileceği rahat çalışma/dinlenme mekanları 

oluşturmaya imkan vermemesi 

• Ortak ders çalışma ve dinlenme alanları oluşturmak ve dekore etmek için yeterli bütçe tahsis edilememesi 

• Öğrencilerin ders yoğunlukları gerekçesiyle öğrenci kulüplerine üye olma ve faaliyetlerine katılma konusunda yeteri kadar ilgi ve istek 

göstermemeleri 

• Kampüslerdeki spor tesis sayısının fiziksel mekan ve bütçe kısıtları yüzünden istenilen düzeyde artırılamaması 

Stratejiler • Öğrencilerin  gereksinim duyduğu çalışma, dinlenme ve sosyal alanların artırılması ve olanların daha verimli kullanımı için planlamalar 

ve analizler yapılacaktır. 

• Öğrenci kulüplerine üyeliği özendirmek üzere stratejiler geliştirilecektir. 

• Spor tesis alanlarını artırmak ve tesislerden daha fazla öğrencinin kullanımını mümkün kılmak üzere stratejiler geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 334.023.928,59 TL 

Tespitler • Eğitim alanları ve diğer mekanların verimli kullanımına yönelik analiz eksikliği 

• Öğrencilerin kendi fakülte/bölümlerine yakın alanlarda çalışma ve dinlenme mekanları eksikliği 

• Sosyal donatı alanlarının artan öğrenci sayılarını karşılayamaması 

• Kulüplere üye öğrenci sayısının yeterli olmaması 

• Kulüp etkinlik sayısının düşük kalması ve etkinliklerin belli dönemlere yığılması  

• Spor tesisleri toplam alanının artan öğrenci sayısına göre düşük kalması 

İhtiyaçlar • Eğitim alanları ve diğer mekanların verimli kullanımına yönelik tespit ve analizlerin ışığında gerçekçi planlamalar yapılması 

• Öğrenci sayıları oranında öğrenci dinlenme, çalışma ve sosyalleşme alanları oluşturma 

• Öğrencilerin en az bir kulübe üye olması ve aktif olarak faaliyetlere katılmasının özendirilmesi 

• Kulüp etkinliklerinin sayıca artırılması ve tüm akademik yıla mümkün olduğunca eşit dağıtılmasına yönelik gereksinim  

• Spor tesislerinin kapasite ve işlerliğini artırma 
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HEDEF KARTI 3.3 

 

Amaç A3: Personel ve öğrenci memnuniyetini artırmak üzere kampüs yaşamını geliştirmek 

Hedef H3.3: Çalışanlara sunulan temel hizmetlerin kapsamını artırmak 

Sorumlu Birim  Genel Sekreterlik 

 

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

 Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü 

 Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG3.3.1: Konuttan 

(lojmanlardan) faydalanan 

akademik ve idari personel 

sayısı  

20 210 210 210 210 218 218 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG3.3.2: Medikososyal’e 

harcanan bütçe (TL)  30 54.256,25 54.528,00 54.800,00 55.074,00 55.350,00 55.626,00 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG3.3.3: Kreş hizmetlerinden 

yararlanan akademik ve idari 

personel sayısı  
20 90 90 90 100 100 100 

6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG3.3.4: Spor tesis alanı 

(toplam m2)   30 18.103 18.103 18.103 18.103 18.103 21.103 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

Riskler • Lojman ihtiyacının karşılanmasının önündeki mekansal, teknik ve yasal engeller 

• Mediko-Sosyal bütçesinin öğrenciler, idari ve akademik personelin ihtiyaçlarına yanıt veremeyecek kadar kısıtlı kalması 

• Kreş hizmetlerinin genişletilmesinde bütçe ve diğer mevzuat kısıtlamaları yaşanması 

• Kampüslerdeki spor tesislerinin sayısının fiziksel mekan ve bütçe kısıtları yüzünden istenilen düzeyde artırılamaması 
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Stratejiler • Konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilecektir. 

• Gereksinim duyan tüm personelin kreşten yararlanabilmesi için planlamalar yapılacaktır. 

• Spor tesis alanlarını artırmak ve tesislerden akademik ve idari personelin de daha fazla yararlanabilmesini mümkün kılmak üzere 

stratejiler geliştirilecektir. 

 

Maliyet Tahmini 111.341.309,53 TL 

Tespitler • Üniversite lojmanlarından faydalanan akademik ve idari personel sayısının kısıtlı kalması 

• Mediko-Sosyal’e ayrılan bütçenin yeterli olmaması 

• Kreş hizmetlerinin gereksinim duyan tüm akademik ve idari personele zamanında sunulamaması 

• Spor tesisleri toplam alanının, öğrencilerin yanı sıra personelin de kullanabileceği  kadar geniş ve sayıca yeterli olmaması 

İhtiyaçlar • Daha fazla sayıda akademik ve idari personelin kullanabileceği kampüslere yakın lojmanlar 

• Mediko-Sosyal bütçesinin artırılması 

• Kreş hizmetlerinin genişletilmesi 

• Spor tesislerinin kapasite ve işlerliğinin artırılması 
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HEDEF KARTI 3.4 

 

Amaç A3: Personel ve öğrenci memnuniyetini artırmak üzere kampüs yaşamını geliştirmek 

Hedef H3.4: Üniversitede ekolojik ve beşeri sürdürülebilirliğe ilişkin süreçleri iyileştirmek 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

 Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi 

 Çevre Bilimleri Enstitüsü 

 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 

 Öğrenci İşleri Genel Koordinatörlüğü (Dekanlığı) 

 Genel Sekreterlik 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

 Performans 

Göstergeleri Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG3.4.1:  Kültür 

varlıklarını korumak 

için harcanan bütçe 

(TL)  

15 3.716.522,32 4.600.000,00 4.581.000,00 4.820.000,00 5.302.000,00 5.832.200,00 

6 

ayda 

bir 

6 ayda bir 

PG3.4.2:  Üniversitenin 

çevrecilik alanlarında 

aldığı ödül, sertifika 

vb. sayısı  

10 1 1 1 1 1 1 

3 

ayda 

bir 

3 ayda bir 

PG3.4.3: AFAD eğitimi 

sayısı  15 281 281 290 290 290 300 

6 

ayda 

bir 

6 ayda bir 

PG3.4.4:  Engelli 

tasarım ilkesine uygun 

bina/mekan sayısı  
30 123 123 125 125 127 130 

6 

ayda 

bir 

6 ayda bir 
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PG 3.4.5:  Engelsiz 

kampüs çalışmalarına 

harcanan bütçe miktarı 

(TL)  

30 43.628,00 44.064,00 44.950,00 45.399,00 45.853,00 46.312,00 

6 

ayda 

bir 

6 ayda bir 

Riskler • Bütçe kısıtları yüzünden kültür varlıklarını korumaya yönelik çalışmaların tamamlanamaması   

• AFAD eğitimlerinin tüm ilgili kesimlere ulaştırılamaması ve eğitimlerin sürekliliğinin temin edilememesi 

• Engelsiz kampüs çalışmaları kapsamında özel tasarımlı bina/mekan sayısının bütçe kısıtları yüzünden artırılamaması 

Stratejiler • Uluslararası standartlarda fiziksel mekan, eğitim ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişim anlamında engelsiz kampüs olabilmek için gerekli 

bütçe tahsisi ve diğer teknik altyapı çalışmalarına devam edilecektir. 

• Çevrecilik ilkeleri doğrultusunda,  Üniversitenin kültür ve doğa varlıklarını korumak ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak için 

çalışmalar devam ettirilecektir. 

• Afet acil planlama çalışmalarını sürekli kılmak ve afet acil denetleme ve tatbikatlarını yaygınlaştırmak için tedbirler alınacaktır. 

Maliyet Tahmini 50.609.686,15TL 

Tespitler • Kültür ve doğa  varlıklarını korumak için yıllık ayrılabilen bütçenin kısıtlı kalması  

• AFAD eğitimlerinin ulaşabildiği akademik, idari personel ve öğrenci sayısının yeterli olmaması 

• Engelli tasarım ilkesine uygun bina/mekan sayısının henüz yeterli olmaması  

• Engelsiz kampüs çalışmalarına ayrılan bütçenin kısıtlı olması 

İhtiyaçlar • Kültür ve doğa varlıklarını korumak için yeterli bütçe ve sürdürülebilir mekanizmalar 

• Üniversite genelinde çevre duyarlılığını artırma 

• AFAD eğitimlerinin yaygınlaştırılması 

• Engelli tasarım ilkesine uygun bina/mekan sayısının artırılması 

• Engelsiz kampüs çalışmalarına bütçe ayrılması ve bunun sürdürülebilir kılınması 
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HEDEF KARTI 3.5 

 

Amaç A3: Personel ve öğrenci memnuniyetini artırmak üzere kampüs yaşamını geliştirmek 

Hedef H3.5: Öğrencilere akademik ve kampüs yaşamına dair temel etik değerlerin benimsetilmesi suretiyle her türlü ayrımcılık, dışlama gibi 

tutum ve davranışlara karşı mekanizmalar oluşturularak üniversite yaşamına uyumu artırmak 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 
 Akademik Birimler 

 Akademik Dış İlişkiler Etik Kurulu 

 Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu (CİTÖK) 

 Çevre Etik Kurulu  

 Etik Üst Kurulu 

 Kurumsal Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu  

 Öğrenci Etik Kurulu  

 Üniversite Yaşamı Etik Kurulu  

 Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 

 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 

 Öğrenci İşleri Genel Koordinatörlüğü (Dekanlığı)  

 

 Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG3.5.1: CİTÖK ve ilgili etik 

kurulları tarafından düzenlenen 

eğitici ve farkındalığı artırmaya 

yönelik etkinlik sayısı  

35 20 22 25 25 30 30 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG3.5.2: Lisans düzeyinde sınıf 

bazında (hazırlık sınıfı dahil) 

oryantasyon/danışmanlık  

etkinlik sayısı  

35 57 60 60 60 63 63 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG3.5.3:  Üniversite 

öğrencilerinden üniversiteyi 30 1.489 1.490 1.500 1.510 1.520 1.530 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 
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tanıma programlarına 

katılanların sayısı  

Riskler • CİTÖK, Etik ve diğer ilgili kurulların yaptığı eğitici/farkındalığa yönelik etkinliklere katılan öğrenci sayısının yetersiz kalması 

• Öğrencilerin akademik danışmanlık etkinliklerine ve Üniversiteyi tanıma programlarına katılma konusunda ilgi ve motivasyon 

göstermemesi 

Stratejiler • Akademik ve kampüs yaşamına dair etik değerlerin benimsetilmesi için farklı çözümler yaratılacaktır. 

• Üniversite yaşamına uygun davranış kurallarını oluşturmak ve içselleştirilmesini sağlamak üzere mekanizmalar geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 60.731.623,38 TL 

Tespitler • Akademik ve kampüs yaşamına dair etik değerlerin tam anlamıyla benimsenmemiş olması, her türlü ayrımcılık, dışlama gibi tutum 

ve davranışlara karşı tam farkındalık oluşmamış olması 

• Hazırlık sınıfı da dahil olmak tüm öğrencilere yönelik düzenlenen akademik oryantasyon/danışman etkinliklerinin yetersiz kalması 

ve düzenli sunulamıyor olması 

İhtiyaçlar • Üniversiteyi tanıma, üniversite yaşamına uyum, akademik ve kampüs yaşamına dair etik değerlerin benimsenmesi, her türlü 

ayrımcılık ve dışlamaya karşı farkındalık oluşturmaya yönelik stratejiler geliştirme gereksinimi 

• Artan öğrenci sayıları ile birlikte zorlaşan akademik danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha yakından takip edilmesi 
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HEDEF KARTI 4.1 

 

Amaç A4: Hizmet kalitesini ve verimliliği artırmak üzere kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

Hedef H4.1:  İnsan kaynakları planlamasına yönelik politikaları geliştirmek ve kurumsallaştırmak 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

 Akademik Birimler 

 Öğretme ve Öğrenme Merkezi 

 Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 

 Genel Sekreterlik 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 Personel Daire Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  

 

Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 
Raporlama Sıklığı 

PG4.1.1: Personelin 

yetkinliklerinin 

belirlenmesine yönelik 

yapılan çalışma sayısı  

35 10 10 12 12 14 14 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG4.1.2: Birim 

yöneticilerinin yöneticilik 

yetkinliklerinin 

artırılmasına yönelik 

eğitim sayısı  

30 19 19 22 22 25 25 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG4.1.3: Personele sunulan 

düzenli mesleki eğitim 

sayısı  

35 20 20 22 22 24 24 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

Riskler • İdari personele yönelik mesleki eğitimlerin sürekli yapılamaması ve katılımın düşük kalması 

• Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yeterliklerini artırmaya yönelik eğitimlere katılım oranının düşük kalması 

Stratejiler • İdari kadronun mesleki ve bireysel gelişimine destek olmak amacıyla üniversite tarafından sunulan destek hizmetleri sistemli hale 

getirilecek ve geliştirilecektir. 

• Öğretim elemanlarının öğretim yeterliklerini artırmaya yönelik düzenli eğitimler sunulacaktır. 
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Maliyet Tahmini 182.194.870,44 TL 

Tespitler • Akademik personelin, eğitim-öğretim beceri ve yeterliklerini geliştirmeye, güncel öğretim yöntem ve yaklaşımlar konusunda 

bilgilendirilmelerine yönelik etkinliklerin yetersiz olması  

• Öğretim elemanlarının sınıf-içi teknolojileri derslerine entegre etmelerini kolaylaştıracak destek hizmetlerinin yetersizliği 

• İdari personelin ve birim yöneticilerinin mesleki gelişimlerini destekleme mekanizmalarında eksiklikler 

İhtiyaçlar • İdari personelin mesleki yetkinliklerinin belirlenmesine yönelik düzenli çalışmalar yapılması  

• İdari personele mesleki eğitim verilmesi  

• Birim yöneticilerinin yöneticilik yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimler verilmesi  

• Akademik personelin eğitim-öğretim yeterliklerini geliştirmeye, güncellemeye yönelik düzenli eğitimler 
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HEDEF KARTI 4.2 

 

Amaç A4: Hizmet kalitesini ve verimliliği artırmak üzere kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

Hedef H4.2: Kalite güvence kültürünün sürekliliğini sağlamak 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 
 Akademik Birimler 

 Genel Sekreterlik 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 Personel Daire Başkanlığı 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  

 Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG4.2.1: Akademik ve idari 

personelin iş ortamında 

verimliliğini düşüren 

sorunların saptanmasına 

yönelik çalışma sayısı  

15 2 2 4 4 6 6 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG4.2.2: Özdeğerlendirme 

kültürü iletişimi için 

düzenlenen etkinlik sayısı 

15 4 4 6 6 6 6 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG4.2.3: Güncel stratejik plana 

sahip olan birim sayısı  
20 25 30 32 34 36 38 

6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG4.2.4: Ulusal ve uluslararası 

(bağımsız) akreditasyon 

sürecinde olan bölüm sayısı 

 

25 11 13 15 17 19 21 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 
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PG4.2.5: BUİS sistemine 

bütünleştirilmiş iş süreci 

sayısı  

25 6 6 10 10 15 15 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

Riskler • Akademik ve idari personelin iş ortamında verimliliğini düşüren sorunların bütçe ve kadro temini ile bağlantılı olması ve bu 

konulardaki iyileştirme ve düzenlemelerin zaman alması  

• Bazı birimlerin akreditasyon sürecine başlamamış olması  

• Tüm birimleri kapsayacak akreditasyon süreci maliyetinin yüksek olabilmesi 

• Ders ve öğretim üyeleri değerlendirmelerine öğrencilerin katılımlarının kısıtlı kalması 

• BUİS sistemine bütünleştirilmiş işlem sayı ve kapsamını artırma maliyetinin karşılanmasında zorluk yaşanması 

Stratejiler • Akademik ve idari personelin iş verimliliğini düşüren sorunların sistemli olarak saptanması ve giderilmesi için 

mekanizmalar oluşturulacaktır.  

• Kalite güvence sistemi, idari ve akademik süreçlerde geliştirilerek sürdürülecektir. 

• BUİS sistemine entegre edilmiş iş kategorileri ve süreçleri genişletilecektir. 

Maliyet Tahmini 121.436.246,76 TL 

Tespitler • Akademik ve idari personelin iş ortamında verimliliğinin yeterli sıklıkta ölçülmemesi  

• Öz değerlendirme kültürününün yeterince yerleşmemiş ve kapsamının yeterince genişletilmemiş olması 

• Birim bazında stratejik plan eksikliği 

• Ulusal ve uluslararası (bağımsız) akreditasyon almış ve bu sürece girmeye hazır akademik birimlerin sayıca yetersiz kalması 

• Öğrencilerin ders değerlendirmelerine katılım göstermemesi 

• BUİS’e dahil olarak üniversite içi bütünleştirilmiş iş süreci kapsamına alınmış işlemlerin kısıtlı kalması  

İhtiyaçlar • Akademik ve idari personelin iş verimliliğinin izlenmesi, değerlendirmesi ve bulguları gerekli iyileştirilmeler için 

kullanılması 

• Tüm birimlerde öz değerlendirme kültürünü yerleştirme 

• Tüm birimlerin sistemli stratejik planlama yapması 

• Akademik birimlerin ulusal ve uluslararası akreditasyon sürecine girmesi ve akreditasyon alması 

• Öğrencilerin ders değerlendirmelerine katılımını artırmaya yönelik mekanizmalar 

• BUİS’e dahil olan üniversite içi işlemlerin genişletilmesi 
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HEDEF KARTI 5.1 

 

Amaç A5: Sosyal sorumluluk ve toplumsal hizmet faaliyetlerini güçlendirmek 

Hedef H5.1: Topluma açık araştırma, uygulama ve eğitim programlarını ve faaliyetlerini geliştirmek 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 
 Akademik Birimler 

 Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi 

 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 

 Öğrenci İşleri Genel Koordinatörlüğü (Dekanlığı) 

 Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG5.1.1: Sosyal sorumluluk 

projelerinin yürütüldüğü ders 

sayısı  
30 16 16 16 18 18 18 

6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG5.1.2: Dersler dışında 

bölümler ve kulüpler 

tarafından yürütülen sosyal 

sorumluluk proje sayısı  

30 82 82 85 85 90 90 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG5.1.3: GETEM’deki sesli 

kitap sayısı 
15 40.023 40.173 40.323 40.473 40.623 40.773 

6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG5.1.4: Boğaziçi Üniversitesi 

Yaşamboyu Eğitim 

Merkezi’nin (BÜYEM) sosyal 

sorumluluk alanındaki etkinlik 

sayısı  

25 38 40 40 42 42 42 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

Riskler • Akademik birimlerin, sosyal sorumluluk ve topluma hizmet faaliyetlerini koordine etmek için yeterli donanıma sahip olmaması 

• Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet faaliyetlerini sürdürülebilir kılacak nitelikte uzun soluklu işbirlikleri yaratmadaki güçlükler 
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Stratejiler • Topluma hizmet faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve sosyal sorumluluk bilincini yerleştirmek için mekanizmalar geliştirilmeye 

devam edilecektir.  

• Üniversite-toplum bağlarının, sosyal hizmet ve sorumluluk anlayışı esas alınarak güçlendirilmesi ve işlevselleştirilmesi için ilgili iç 

ve dış paydaşlarla farklı yollar geliştirilecek ve çözümler üretilecektir. 

Maliyet Tahmini 53.140.170,46 TL 

Tespitler • Sosyal sorumluluk ile ilintili derslerin sadece kısıtlı akademik birimlerde mevcut olması   

• Akademik birimlerin, dersler dışında sosyal projeler geliştirmek için sistemli ve sürdürülebilir mekanizmalara sahip olmaması 

• Öğrenci kulüpleri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde koordinasyon eksikliği 

• GETEM’deki sesli kitap sayısı yeterli olmaması 

• BÜYEM tarafından sunulan sosyal sorumluluk alanındaki etkinliklerin ve diğer eğitimlerin kısıtlı kalması ve iyi duyurulamaması 

İhtiyaçlar • Sosyal sorumluluk ile ilintili derslerin tüm fakültelerde yer alması 

• Akademik birimlerin sosyal projeler geliştirmeleri ve bunları sürdürebilir kılabilmeleri için destek mekanizmaları 

• Öğrenci kulüpleri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin daha iyi koordine edilmesi ve duyurulması 

• GETEM’deki sesli kitap sayısının artırılması  

• BÜYEM tarafından ‘gönüllülük esasına dayanan sürdürülebilir topluma hizmet’ alanında yetişmiş daha fazla insan kaynağı 

yaratabilmek için sunulan sosyal sorumluluk bilgilendirme/sertifika etkinliklerinin yaygınlaştırması 
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HEDEF KARTI 5.2 

 

Amaç A5: Sosyal sorumluluk ve toplumsal hizmet faaliyetlerini güçlendirmek 

Hedef H5.2: Akademik bilginin toplumda yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla topluma açık bilim, sanat ve kültür faaliyetlerini 

çeşitlendirmek ve artırmak 

Sorumlu Birim  Rektörlük 

 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 
 Akademik Birimler 

 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü  

 Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi 

 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü  

 Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG5.2.1: Kandilli Bilim Tarihi 

Binası ziyaretçi sayısı  20 244 250 290 340 390 440 6 ayda bir 6 ayda bir 

PG5.2.2:  Arşiv  ve 

Dokümantasyon 

Merkezinin etkinlik sayısı   
30 8 8 10 10 10 10 6 ayda bir 6 ayda bir 

PG5.2.3:  Açık Derslerin Sayısı 50 21 21 25 25 30 30 6 ayda bir 6 ayda bir 

Riskler • Açık derslerin iyi duyurulmaması yüzünden katılımcı sayısının kısıtlı kalması 

• Kandilli Bilim Tarihi Binasının düzenli ziyarete açılması için gerekli personel tahsisinde güçlükler 

• Arşiv ve Dokümantasyon Merkezinin etkinlik ve faaliyetlerinin bütçe kısıtları yüzünden artırılamaması 

Stratejiler • Üretilen bilginin toplumla paylaşım kanallarının çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesine devam edilecektir. 

• Öğretim üyeleri tarafından sunulan Açık Derslerin, çeşitlendirilerek İstanbul içi ve dışında daha fazla lokasyonda daha fazla sayıda 

dinleyiciye ulaşabilecek şekilde sürdürülmesi için çalışmalar devam ettirilecektir. 

• Üniversitenin taşınabilir kültür mirasının, müze ve arşivler yoluyla toplumla paylaşılmasına devam edilecektir. 

Maliyet Tahmini 58.454.187,50 TL 

Tespitler • Kandilli Bilim Tarihi Binasının düzenli bir takvimle kamuya açık olmaması 

• Arşiv Merkezinin faaliyet ve etkinliklerinin kısıtlı kalması ve iyi duyurulamaması 

• Açık Derslerin sayı, içerik/kapsam ve sunulan lokasyon olarak genişletme ve yaygınlaştırılması 

İhtiyaçlar • Topluma açık bilim, sanat ve kültür faaliyetlerini çeşitlendirme ve artırma 

• Akademik bilginin daha geniş kitlelerle paylaşımı 
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HEDEF KARTI 5.3 

 

Amaç A5: Sosyal sorumluluk ve toplumsal hizmet faaliyetlerini güçlendirmek 

Hedef H5.3: Üniversitenin akademik ve kültürel birikimi çerçevesinde yaşam boyu eğitim programlarını geliştirmek ve çeşitlendirmek 

Sorumlu Birim  Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 
 Akademik Birimler 

 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 

 Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme 

Sıklığı 

Raporlama 

Sıklığı 

PG5.3.1:  BÜYEM üzerinden 

sunulan meslek edinme ve 

geliştirmeye yönelik sertifikalı 

eğitim programı sayısı  

40 263 263 265 267 269 272 
6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

PG5.3.2: BÜYEM eğitim 

programlarına başvuran kişi 

sayısı   

30 10.320 12.000 13.500 15.000 16.500 18.000 
3 ayda 

bir 
3 ayda bir 

PG5.3.3:  BÜYEM eğitimlerine 

katılanların memnuniyet düzeyi 

(%) 
30 92 92 92 94 94 95 

6 ayda 

bir 
6 ayda bir 

Riskler • Üniversitemiz mensubu farklı disiplinlerden öğretim üyesinin zaman kısıtları yüzünden BÜYEM eğitimlerinde eğitmen olarak yer 

almaması 

• BÜYEM eğitim/sertifika programlarına katılımın düşük olması 

Stratejiler • Üniversitenin akademik ve kültürel birikimi çerçevesinde yaşam boyu eğitim programları geliştirilecek ve çeşitlendirilecektir. 

• BÜYEM eğitim/sertifika programlarının daha iyi duyurulması için farklı planlamalar yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 65.539.543,56 TL 

Tespitler • BÜYEM eğitimci havuzunda yer alan farklı akademik birimlerden Üniversitemiz mensubu öğretim üyelerinin sayıca az olması 

• BÜYEM eğitim/sertifika programlarına katılımın düşük olması  

• BÜYEM faaliyetlerini etkin şekilde yürütecek personelin sayıca yetersiz kalması 

İhtiyaçlar • BÜYEM eğitimci havuzunun genişletilmesi ve eğitim kapsamlarının çeşitlendirilmesi 

• BÜYEM tarafından sunulan sertifikalı eğitim programlarının artırılması 

• BÜYEM tarafından sunulan sertifikalı eğitim programlarının daha fazla duyurulması 

• BÜYEM gelirlerinin artırılıp çalışan personel sayısının yükseltilmesi 
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4. HEDEF RİSKLERİ VE KONTROL FAALİYETLERİ 

 

Hedef 1.1: Mevcut eğitim-öğretimin fiziksel altyapısını geliştirmek 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Eğitim-öğretim için 

kullanılabilecek yeni kapalı 

mekan temini konusunda 

yaşanabilecek zorluklar 

 Mevcut eğitim-öğretimin 

fiziksel altyapısını yenileyecek 

ödenek temini sorunu 

 Üniversitemizin mevcut 

kampüs mekanlarının kısıtlı 

olması ve fiziksel altyapıyı 

yenilenme ihtiyacına 

karşılık yeterli ödeneğin 

olmaması 

 Yatırım projeleri için önerilen 

bütçe ödeneklerinin temini için 

gerekli çalışmaların artırılması   

 Mevcut kapalı eğitim-öğretimin 

mekanlarının verimli kullanımı 

için çalışmalar yapılması 

 Lisans öğrenci kontenjanlarının 

artışının kontrolü 

Hedef: 1.2: Eğitim-öğretimin iyileştirilmesine yönelik bilişim olanaklarını artırmak ve kütüphane 

hizmetlerini geliştirerek sürekli kılmak 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Kütüphane kaynaklarının 

(basılı ve elektronik) 

artırılması için yeterli bütçe 

tahsisi yapılamaması 

 Eğitim-öğretimin 

iyileştirilmesine yönelik 

bilişim olanaklarını istenilen 

düzeyde artırmak için yeterli 

bütçe bulunamaması 

 Kısıtlı bütçe imkanları ve 

artan döviz kurları 

nedeniyle kütüphanenin 

basılı ve elektronik 

kaynaklarının zamanında 

ve istenilen ölçüde 

artırılamaması  

 Teknolojik gelişmelerin çok 

hızlı olduğu çağımızda 

eğitim-öğretimin 

iyileştirilmesine yönelik 

bilişim olanaklarını, 

ihtiyaçların tümüne yanıt 

verecek şekilde geliştirecek 

kadar bütçe sağlanamaması 

 Kütüphanenin basılı ve 

elektronik materyallerinin 

artırılması ve tüm taleplerin 

karşılanması için daha fazla 

bütçe ayrılması 

 Gerekli bilişim olanaklarını 

geliştirmek ve internet hattının 

bant genişliğini artırmak üzere 

kaynak temini 

Hedef 1.3: Sunulan nitelikli eğitimi sürdürebilir kılmak ve öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini 

geliştirip çeşitlendirecek mekanizmalar oluşturmak 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Yüksek öğrenci sayıları ve 

kadro yetersizlikleri nedeniyle 

akademik birimlerin 

sunabileceği seçmeli derslerin 

ve bunlardan yararlanabilen 

öğrencilerin sayıca düşük 

kalması  

 Değişim programları ile yurt 

dışı deneyimi yaşayabilen 

öğrenci sayısının düşük 

kalması 

 

 Üniversitemizde açılan ve 

öğrencilerimizin farklı 

alanlarda gelişimlerini 

sağlayacak seçmeli 

derslerden faydalanabilen 

öğrenci sayısının 

derslerdeki kota 

sınırlamaları yüzünden 

istenilen düzeyde 

gerçekleşememesi  

 Yurt dışı değişim 

programları kapsamında 

yurt dışından gelen öğrenci 

sayılarının düşük kalması 

nedeniye Üniversitemiz 

öğrencilerinden yurt dışına 

gidebilenlerin sayıca  

artırılamaması 

 Tüm öğrencinin seçmeli ders 

ihtiyacını karşılayabilmek için 

akademik birimlerin tüm 

üniversiteye açık daha fazla 

seçmeli ders sunabilmesini 

sağlamak üzere kadro temini 

 Değişim programları ile gelen ve 

giden öğrenci sayılarında denge 

sağlanması için gerekli akademik 

işbirlikleri ve tanıtımların 

artırılması 

Hedef 1.4: İngilizce dil eğitimini güçlendirmek ve altyapısını geliştirmek 



156 

 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 İngilizce Hazırlık Biriminde 

istihdam edilecek öğretim 

elemanı sayısının istenilen 

düzeyde artırılamaması  

 İngilizce Hazırlık Biriminin ek 

derslik ihtiyacının mekansal ve 

mali kaynak kısıtlamaları 

nedeniyle karşılanamaması  

 İleri İngilizce Birimi tarafından 

sunulan seçmeli ders sayısının 

öğretim elemanı istihdamında 

yaşanabilecek sorunlar 

yüzünden artırılamaması 

 Kadro sıkıntısı ve istihdam 

edilebilecek nitelikte 

yabancı uyruklu öğretim 

elemanı bulma sorunları 

nedeniyle İngilizce Hazırlık 

Birimi ve İleri İngilizce 

Biriminde öğretim elemanı 

sayısının kısıtlı kalması 

 İngilizce Hazırlık Dönemi 

sonrası öğrencilerin 

İngilizce dil becerilerini 

geliştirmeye devam 

etmesinin önemli olması 

 İngilizce Hazırlık ve İleri 

İngilizce Birimlerinin kadro 

ihtiyacının karşılanması 

 Yabancı uyruklu öğretim elemanı 

sayısını arttırmak için gerekli 

girişimlerde bulunulması  

 İngilizce Hazırlık derslerinin 

yürütüldüğü kampüste derslik 

sayısının artırılması için mali 

kaynak temini ve mevcut 

sınıfların verimli kullanımlarının 

sağlanması  

Hedef 1.5: Lisansüstü eğitimi güçlendirmek ve programlara kabul edilecek üstün nitelikli öğrenci 

sayısını artırmak üzere mekanizmalar geliştirmek 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Kadro kısıtları ve lisans 

öğrenci sayılarının yüksek 

olmasından kaynaklanan 

nedenlerle,  lisansüstü 

programların her yıl düzenli 

öğrenci alamaması veya az 

sayıda yüksek lisans ve doktora 

öğrencisi kabul etme 

durumunda kalması 

 Mekan kısıtı yüzünden 

lisansüstü öğrencilerinin 

tamamına yurt sağlanamaması 

 Mevzuat ve diğer nedenlerle 

yeterli sayıda lisansüstü 

öğrencisine araştırmacı destek 

mekanizmaları sunulamaması 

 Lisansüstü programların 

düzenli olarak açılması,  

çeşitlendirilmesi ve 

programlara daha fazla 

öğrenci kabul edilmesinin, 

lisans ders yükü ve lisans 

öğrenci sayıları yüzünden 

mümkün olmaması 

 Lisansüstü öğrencilerinin 

hepsine yurt temin 

edilememesi ve bunun 

getirdiği olumsuzluklar 

 Yurt içi ve yurt dışından 

lisansüstü programlara 

başvuran öğrencilere 

araştırmacı ve diğer fon 

kaynakları sunulamaması 

nedeniyle nitelikli 

öğrencilerin başka 

kurumları tercih etmeleri 

 Araştırma üniversitesi statüsüyle 

daha fazla lisansüstü öğrenci 

kabul edebilmek için lisans 

öğrenci sayılarının azaltılmasına 

yönelik girişimler yapılması 

 Lisansüstü öğrencilerin de 

kampüs içinde barınmalarını 

sağlamak üzere yurt alanları 

yaratma hususunda mekan ve fon 

temininin sağlanması 

 Lisansüstü öğrencilere yönelik 

fon mekanizmalarının artırılması 

ve çeşitlendirilmesi 

Hedef 2.1: Nitelikli araştırma faaliyetlerini ve çıktılarını artırmak 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Öğretim üyelerinin araştırma 

ve yayın odaklı çalışmalara 

ayırdıkları zamanın kısıtlı 

olması 

 Bilimsel Araştırma Projelerine 

ilişkin bütçe kısıtlamalarının 

giderilememesi ve yüksek fon 

tutarlı ulusal ve uluslararası 

Ar-Ge projelerinin sayıca az 

olması 

 

 Öğretim üyelerinin, lisans 

ders yükleri ve yoğun idari 

görevler nedeniyle 

araştırma ve yayın odaklı 

çalışmalara ayırdıkları 

zamanın istenilen düzeyde 

olmaması  

 Bilimsel araştırma projeleri 

ve diğer Ar-Ge projeleri 

önerileri sunan öğretim 

üyesi sayısının ve projelerin 

fon tutarlarının düşük 

kalması 

 Öğretim üyelerinin lisans ders 

yüklerini azaltmak üzere lisans 

öğrenci sayısının düşürülmesi, ek 

kadro temini ve nitelikli idari 

kadrolar oluşturulması yoluyla 

öğretim üyelerinin araştırmaya 

ve çıktı üretmeye daha fazla 

zaman ayırmalarının sağlanması 

 Nitelikli yayın ve eserleri teşvik 

amacıyla yeterince ve düzenli 

destek sağlanması 

 Bilimsel Araştırma Projeleri 

mevzuatındaki güncellemeler ve 

iyileştirmeler için ilgili 

bakanlıklar ile işbirliklerine 

devam edilmesi 

 Daha çok sayıda öğretim 
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üyesinin daha yüksek fon tutarlı 

ulusal ve uluslararası Ar-Ge 

projeleri üretilmesinin teşvik 

edilmesi 

 

Hedef 2.2: Araştırmaya yönelik insan kaynağı, altyapı ve destek hizmetlerini geliştirmek 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Bilimsel Araştırma Projeleri 

bütçelerinin (öz gelir ve Hazine 

katkısı) kısıtlı kalması 

 Çok disiplinli, disiplinler arası 

ve dış paydaşlara açık 

araştırma laboratuvarları 

sayısının yetersizliği 

 Araştırma laboratuvarlarında 

çalışan uzman personel 

sayısının yetersizliği 

 BAP Birimlerinde görev alacak 

nitelikli personel sayısının 

düşük kalması 

 Bilimsel Araştırma 

Projelerine Hazineden 

gelen ödeneğin kısıtlı 

kalması 

 Mekansal ve mali kısıtlar 

nedeniyle çok disiplinli, 

disiplinler arası ve dış 

paydaşlara açık araştırma 

laboratuvar sayısının 

yetersiz kalması  

 Araştırma 

laboratuvarlarında çalışacak 

nitelikli uzman personel 

istihdamında sorunlar 

yaşanması  

 BAP biriminde çalışan idari 

personel sayısının, iş 

yükünü etkin şekilde 

yürütebilecek düzeyde 

olmaması 

 Bilimsel Araştırma Projelerine 

Hazineden gelen ödeneğin 

artırılması için girişimlere devam 

edilmesi 

 Çok disiplinli, disiplinler arası ve 

dış paydaşlara açık araştırma 

laboratuvarı sayısının 

artırılmasına yönelik ihtiyaç 

analizi ve fon temini için 

çalışmalar yapılması 

 Araştırma laboratuvarlarında 

çalışacak daha fazla sayıda 

nitelikli uzman personel 

istihdamı için mekanizmalar 

oluşturması 

 BAP biriminde çalışan nitelikli 

idari personel sayısının 

artırılması için ilgili mevzuatta 

iyileştirmeler yapılması için 

girişimlerin sürdürülmesi 

Hedef 2.3: Girişimcilik faaliyetlerini geliştirmek 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Yenilikçilik ve girişimciliğe 

yönelik eğitim ve desteklere 

ayrılan mali kaynakların kısıtlı 

kalması 

 Üniversitede geliştirilen 

yenilikçilik ve girişimcilik 

proje öneri sayısının 

istenilen düzeyde olmaması 

ve ayrılan mali kaynakların 

kısıtlı kalması 

 Üniversitede geliştirilen sosyo- 

ve tekno- girişimcilik projelerine 

daha fazla destek sağlanması, ön-

kuluçka ve kuluçka hizmeti 

verilen girişimci sayısının 

artırılması için yeni 

mekanizmalar oluşturma 

 Öğretim üyelerinin Teknopark, 

Kuluçka Merkezi, TEKMER’de 

ortak veya sahibi olduğu ya da 

teknogirişim desteği ile kurulmuş 

faal firma sayısının artırılması 

için tanıtım ve teşvik  

mekanizmalarını devreye sokma 

 Girişimcilik sertifika 

programlarını çoğaltıp daha fazla 

öğrenci ve mezunun teşvik 

edilmesi 

Hedef 2.4:  Araştırmalar için mali kaynakları artırmak üzere mevcut mekanizmaların etkinliğini 

yükseltmek 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Öğretim üyeleri tarafından  

yürütülen ulusal ve uluslararası 

destekli projelerin istenilen 

sayıda olmaması 

 Özellikle Sosyal ve Beşeri 

Bilimler alanlarında 

yürütülen ulusal, Avrupa 

Birliği ve diğer uluslararası 

destekli projelerin sayıca 

düşük kalması 

 Öğretim üyelerini ulusal ve 

uluslararası projelere özendirmek 

için daha etkin mekanizmalar 

oluşturulması 

 Uluslararası projelere hazırlık 

için düzenlenen toplantı 
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sayılarını, proje hazırlık ve yazım 

aşamasında verilecek desteğin 

artırılması için tedbirler alınması 

 Kamu mali mevzuatı ve ilgili 

kanun maddelerinin kamu 

üniversitelerinin etkin ve verimli 

çalışmasına olanak sağlayacak ve 

rekabet gücünü artıracak şekilde 

yenilenmesi için ilgili kurum ve 

makamlarla fikir alış-verişleri ve 

iletişimin etkinleştirilmesi 

 Araştırma projeleri için kaynak 

temininde önemli rolü olan İkinci 

Öğretim Programlarının daha iyi 

tanıtılması için mekanizmalar 

oluşturması 

 Kamu ve sanayi destekli 

projelerin (Döner Sermaye, 

diğer) özendirilmesi için yeni 

stratejiler belirlenmesi 

Hedef 2.5: Araştırmanın ekonomik değer ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olanaklarını artırmak 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Teknopark alanlarının kısıtlı 

kalması  

 Teknoparklarda bulunan 

şirketlerde istihdam edilen 

üniversitemiz öğrencilerinin 

sayıca düşük kalması 

 BÜN Teknoparkın yer 

aldığı mekandaki kısıtın 

şirket sayısının artmasına 

engel olması 

 Öğrencilerin, 

teknoparklarda bulunan 

şirketlerde istihdam edilme 

konusunda öğrencilik süre 

kısıtı yüzünden istekli 

olmamaları 

 Teknopark alanlarını genişletmek 

ve geliştirmek için çalışmalar 

yapılması 

 Teknoparklarda üniversitelilerin 

istihdamının artırılması için 

girişimlerde bulunulması 

Hedef 3.1: Öğrencilere sunulan barınma, sağlık, beslenme ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Öğrenci sayılarının, 

sunulabilen barınma, sağlık, 

beslenme hizmet ve 

imkanlarının çok üstünde 

artması 

 Artan talebe rağmen ruh sağlığı 

merkezlerindeki personel 

eksikliğinden dolayı 

hizmetlerin yetersiz kalması 

 Yemekhane kapasitesi ve 

hizmetlerini kalite-fiyat 

ilişkisini koruyarak 

geliştirmede zorluklar 

yaşanması 

 Sağlık harcamaları için 

gerekli bütçenin 

sağlanamaması  

 Yurtların talebi karşılamada 

yetersiz kalınması 

 Öğrencilerde ruh sağlığı 

sorunlarının artmasına 

rağmen bu birimlerine 

başvuran öğrencilerin 

terapilere düzenli 

gitmemesi ve personelin 

yetersiz kalması 

 Barınma, sağlık, beslenme, 

ulaşım ve temizlik hizmetleri için 

yeterli bütçe tahsis edilebilmesi 

için girişimlerde bulunulması 

 Yemekhane kapasitesi, yurt 

olanaklarının artırılması için 

mekansal ve bütçe kısıtlarının 

aşılması için ek önlemler 

alınması ve planlamalar 

yapılması 

 Ruh sağlığı merkezlerinde 

personel istihdamı ve 

öğrencilerin terapilerinde 

süreklilik sağlanması için ek 

tedbirler alınması ve farkındalık 

artırıcı faaliyetler düzenlenmesi 

 Yeni bir “Üniversite Sağlık 

Merkezi” kurulması, bunun çatısı 

altında ruh sağlığı hizmetlerine 

daha fazla yer ayrılması ve 

gereken bütçe temini için 

planlamalar yapılması 
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Hedef 3.2: Öğrencilerin çalışma ve dinlenme alanlarını artırmak ve kültürel, sportif ve sosyal 

faaliyetlerini geliştirmek 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Sosyal donatı alanlarının artan 

öğrenci sayılarını 

karşılayamaması 

 Kulüplere üye öğrenci 

sayısının yeterli olmaması 

 Kampüslerdeki spor tesisi 

sayısının fiziksel mekan ve 

bütçe kısıtları yüzünden 

istenilen düzeyde 

artırılamaması 

 Kampüslerdeki kısıtlı 

fiziksel alanın, sayıca her 

yıl artan öğrencilerin 

tamamının 

yararlanabileceği rahat 

çalışma/dinlenme 

mekanları oluşturmaya 

imkan vermemesi  

 Öğrencilerin ders 

yoğunlukları gerekçesiyle 

öğrenci kulüplerine üye 

olma ve faaliyetlerine 

katılma konusunda yeteri 

kadar ilgi ve istek 

göstermemeleri 

 Spor tesisleri toplam 

alanının artan öğrenci 

sayısına göre düşük kalması 

 Öğrencilerin  gereksinim 

duyduğu çalışma, dinlenme ve 

sosyal alanların artırılması ve 

olanların daha verimli kullanımı 

için analizler yapılması, yeni 

mekanlar oluşturmak üzere 

planlamalar yapılması 

 Öğrencilerin en az bir kulübe üye 

olması ve aktif olarak faaliyetlere 

katılmasının özendirilmesi için 

tanıtımların artırılması 

 Spor tesislerinin kapasite ve 

işlerliğini artırmaya yönelik 

tedbirler alınmasıve fon 

sağlanmaya çalışması 

Hedef 3.3: Çalışanlara sunulan temel hizmetlerin kapsamını artırmak 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Lojman ihtiyacının 

karşılanmasının önündeki 

mekansal, teknik ve yasal 

engeller 

 Mediko-Sosyal’e ayrılan 

bütçenin yeterli olmaması 

 Kreş hizmetlerinin 

genişletilmesinde bütçe ve 

diğer mevzuat kısıtlamaları 

yaşanması 

 Kampüslerdeki spor 

tesislerinin sayısının fiziksel 

mekan ve bütçe kısıtları 

yüzünden istenilen düzeyde 

artırılamaması 

 Kampüs içinde veya 

yakınında lojmanlardan 

faydalanan idari ve 

akademik personelin sayıca 

düşük kalması 

 Mediko-Sosyal bütçesinin 

öğrenciler, idari ve 

akademik personelin 

ihtiyaçlarına yanıt 

veremeyecek kadar kısıtlı 

kalması 

 Kreş hizmetlerinin 

gereksinim duyan tüm 

akademik ve idari personele 

zamanında sunulamaması 

 Spor tesisleri toplam 

alanının, öğrencilerin yanı 

sıra personelin de 

kullanabileceği  kadar geniş 

ve sayıca yeterli olmaması 

 Daha fazla sayıda akademik ve 

idari personelin kullanabileceği 

kampüslere yakın lojmanlar 

oluşturmak için planlamalar ve 

fon temini çalışmalarının 

sürdürülmesi 

 Mediko-Sosyal bütçesinin 

artırılması için gerekli kurumlar 

nezdinde girişimlerde 

bulunulması 

 Kreş hizmetlerinin genişletilmesi 

ve ihtiyaca yanıt verir hale 

getirilmesi için planlamalar 

yapılması 

 Spor tesislerinin kapasite ve 

işlerliğinin artırılması için fon ve 

mekan tesisi için ek tedbirler 

alınması 

Hedef 3.4: Üniversitede ekolojik ve beşeri sürdürülebilirliğe ilişkin süreçleri iyileştirmek 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 
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 Kültür ve doğa  varlıklarını 

korumak için yıllık ayrılabilen 

bütçenin kısıtlı kalması 

 AFAD eğitimlerinin tüm ilgili 

kesimlere ulaştırılamaması ve 

sürekliliğinin temin 

edilememesi 

 Engelsiz kampüs çalışmaları 

kapsamında özel tasarımlı 

bina/mekan sayısının bütçe 

kısıtları yüzünden 

artırılamaması 

 Bütçe kısıtları yüzünden 

kültür varlıklarını 

korumaya yönelik 

çalışmaların 

tamamlanamaması  

 AFAD eğitimlerinin 

ulaşabildiği akademik, idari 

personel ve öğrenci 

sayısının yeterli olmaması 

 Engelsiz kampüs 

çalışmalarına ayrılan 

bütçenin kısıtlı olması 

 Kültür ve doğa varlıklarını 

korumak için yeterli bütçe ve 

sürdürülebilir mekanizmalar 

kurulması 

 Üniversite genelinde çevre 

duyarlılığını artırmaya yönelik 

faaliyetler düzenlenmesi 

 AFAD eğitimlerinin 

yaygınlaştırılması için ek 

tanıtımlar yapılması 

 Engelsiz kampüs çalışmalarına 

bütçe ayrılması ve bunun 

sürdürülebilir kılınması için 

çalışmaların sürdürülmesi 

Hedef 3.5: Öğrencilere akademik ve kampüs yaşamına dair temel etik değerlerin benimsetilmesi 

suretiyle her türlü ayrımcılık, dışlama gibi tutum ve davranışlara karşı mekanizmalar oluşturularak 

üniversite yaşamına uyumu artırmak 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 CİTÖK, Etik ve diğer ilgili 

kurulların yaptığı 

eğitici/farkındalığa yönelik 

etkinliklere katılan öğrenci 

sayısının yetersiz kalması 

 Öğrencilerin akademik 

danışmanlık etkinliklerine ve 

Üniversiteyi tanıma 

programlarına katılma 

konusunda ilgi ve motivasyon 

göstermemesi 

 Akademik ve kampüs 

yaşamına dair etik 

değerlerin tam anlamıyla 

benimsenmemiş olması, her 

türlü ayrımcılık, dışlama 

gibi tutum ve davranışlara 

karşı tam farkındalık 

oluşmamış olması 

 Hazırlık sınıfı da dahil 

olmak üzere  tüm 

öğrencilere yönelik 

düzenlenen akademik 

oryantasyon/danışman 

etkinliklerinin yetersiz 

kalması ve düzenli 

sunulamıyor olması 

 Üniversiteyi tanıma, temel etik 

değerlerin benimsenmesi, 

ayrımcılık ve dışlamaya karşı 

farkındalık oluşturmaya yönelik 

eğitim faaliyetlerinin artırılması  

 Artan öğrenci sayıları ile birlikte 

zorlaşan akademik danışmanlık 

hizmetlerinin geliştirilmesi ve 

daha yakından takip edilmesi için  

yeni mekanizmalar oluşturulması 

Hedef 4.1:  İnsan kaynakları planlamasına yönelik politikaları geliştirmek ve kurumsallaştırmak 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 İdari personele yönelik mesleki 

eğitimlerin sürekli 

yapılamaması ve katılımın 

düşük kalması 

 Öğretim elemanlarının eğitim-

öğretim yeterliklerini artırmaya 

yönelik eğitimlere katılım 

oranının düşük kalması 

 İdari personelin ve birim 

yöneticilerinin mesleki 

gelişimlerini destekleme 

mekanizmalarında 

eksiklikler olması 

 Akademik personelin, 

eğitim-öğretim beceri ve 

yeterliklerini geliştirmeye, 

güncel öğretim yöntem ve 

yaklaşımlar konusunda 

bilgilendirilmelerine 

yönelik etkinliklerin 

yetersiz olması  

 Öğretim elemanlarının 

sınıf-içi teknolojileri 

derslerine entegre 

etmelerini kolaylaştıracak 

destek hizmetlerinin 

yetersizliği 

 İdari personelin mesleki 

becerilerinin ve birim 

yöneticilerinin yöneticilik 

yetkinliklerinin belirlenmesine ve 

geliştirilmesine yönelik düzenli 

çalışmalar yapılması ve 

sonuçların izlenmesi  

 Akademik personelin eğitim-

öğretim yeterliklerini, sınıf-içi 

teknolojileri kullanma bilgi ve 

becerilerini geliştirmeye ve 

güncellemeye yönelik düzenli 

eğitimler sunulması 

Hedef 4.2: Kalite güvence kültürünün sürekliliğini sağlamak 
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Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Akademik ve idari personelin 

iş ortamında verimliliğinin 

yeterli sıklıkta ölçülmemesi  

 Akreditasyon sürecine girmiş 

akademik birim sayısının 

düşük kalması   

 Öğrencilerin ders 

değerlendirmelerine katılım 

göstermemesi 

 BUİS’e dahil olarak üniversite 

içi bütünleştirilmiş iş süreci 

kapsamına alınmış işlemlerin 

kısıtlı kalması  

 

 Akademik ve idari 

personelin iş ortamında 

verimliliğini düşüren 

sorunların bütçe ve kadro 

temini ile bağlantılı olması 

ve bu konulardaki 

iyileştirme ve 

düzenlemelerin zaman 

alması  

 Ulusal ve uluslararası 

(bağımsız) akreditasyon 

almış ve bu sürece girmeye 

hazır akademik birimlerin 

sayıca yetersiz kalması 

 Ders ve öğretim üyeleri 

değerlendirmelerine 

öğrencilerin katılımlarının 

kısıtlı kalması 

 BUİS sistemine 

bütünleştirilmiş işlem sayı 

ve kapsamını artırma 

maliyetinin 

karşılanmasında zorluk 

yaşanması 

 Akademik ve idari personelin iş 

verimliliğinin izlenmesi, 

değerlendirmesi ve bulguları 

gerekli iyileştirilmeler için 

kullanılmasına yönelik kurum 

içinde bir mekanizma 

oluşturulması 

 Akademik birimlerin ulusal ve 

uluslararası akreditasyon 

sürecine girmesini teşvik etme ve 

bunun için destek mekanizmaları 

kurulması 

 Öğrencilerin ders 

değerlendirmelerine katılımınını 

teşvik edici mekanizmalar 

oluşturulması 

 BUİS’e dahil olan üniversite içi 

işlemlerin genişletilmesi için 

ihtiyaçların belirlenmesi, 

planlamalar yapılması ve yeterli  

bütçe temin edilmesi 

Hedef 5.1: Topluma açık araştırma, uygulama ve eğitim programlarını ve faaliyetlerini geliştirmek 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Akademik birimlerce yürütülen 

sosyal sorumluluk projelerinin 

kısıtlı kalması ve düzenli 

yürütülememesi 

 

 Akademik birimlerin, 

sosyal sorumluluk ve 

topluma hizmet 

faaliyetlerini koordine 

etmek için yeterli donanıma 

sahip olmaması 

 Sosyal sorumluluk ve 

topluma hizmet 

faaliyetlerini sürdürülebilir 

kılacak nitelikte uzun 

soluklu işbirlikleri 

yaratmadaki güçlükler 

olması 

 Akademik birimlerin sosyal 

projeler geliştirmeleri ve bunları 

sürdürebilir kılabilmeleri için 

destek mekanizmalarının 

kurulması  

 Üniversite-toplum bağlarının, 

sosyal hizmet ve sorumluluk 

anlayışı esas alınarak 

güçlendirilmesi ve 

işlevselleştirilmesi için ilgili iç ve 

dış paydaşlarla farklı çözümler 

üretilmesi 

Hedef 5.2: Akademik bilginin toplumda yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla topluma açık bilim, 

sanat ve kültür faaliyetlerini çeşitlendirmek ve artırmak 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 
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 Açık derslerin iyi 

duyurulmaması yüzünden 

katılımcı sayısının kısıtlı 

kalması 

 Arşiv ve Dokümantasyon 

Merkezinin etkinlik ve 

faaliyetlerinin bütçe kısıtları 

yüzünden artırılamaması 

 Öğretim üyeleri tarafından 

sunulan ve halka açık 

bilimsel veriyi toplumla 

paylaşma, bilgiyi ulaşılır 

kılma çabaları çerçevesinde 

düzenlenen açık derslerin 

daha iyi tanıtılması ve 

sayıca artırılması 

 Arşiv ve Dokümantasyon 

Merkezinin dijitalleşme 

gibi bazı faaliyetlerinin ve 

halka açık faaliyetlerinin 

bütçe kısıtları yüzünden 

artırılamaması 

 Öğretim üyeleri tarafından 

sunulan Açık Derslerin, 

çeşitlendirilerek İstanbul içi ve 

dışında daha fazla lokasyonda 

daha fazla sayıda dinleyiciye 

ulaşabilecek şekilde sürdürülmesi 

için tedbiler alınması 

 Üniversitenin taşınabilir kültür 

mirasının, müze ve arşivler 

yoluyla toplumla paylaşılmasına 

devam edilmesi için yeterli bütçe 

temin edilmesi için çalışmalar 

yapılması 

Hedef 5.3: Üniversitenin akademik ve kültürel birikimi çerçevesinde yaşam boyu eğitim 

programlarını geliştirmek ve çeşitlendirmek 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

 Üniversitemiz mensubu farklı 

disiplinlerden öğretim üyesinin 

zaman kısıtları yüzünden 

BÜYEM eğitimlerinde eğitmen 

olarak yer almaması 

 BÜYEM eğitim/sertifika 

programlarına katılımın düşük 

olması 

 BÜYEM eğitimci 

havuzunda yer alan farklı 

akademik birimlerden 

Üniversitemiz mensubu 

öğretim üyelerinin sayıca 

az olması 

 BÜYEM faaliyetlerini ve 

eğitimlerini etkin şekilde 

yürütecek personelin sayıca 

yetersiz kalması ve bunun 

tanıtım ve proje yürütme 

gibi faaliyetleri olumsuz 

yönde etkilemesi  

 

 Daha fazla sayıda üniversitemiz 

öğretim üyesinin BÜYEM 

eğitimci havuzunda yer 

almasının temin edilmesi ve 

eğitim kapsamlarını 

çeşitlendirilmek üzere 

girişimlerde bulunulması 

 BÜYEM gelirlerinin artırılıp 

çalışan personel sayısının iş 

yükünü yürütebilecek düzeyde 

artırılması için tedbirler alınması 
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5. TAHMİNİ MALİYETLER 

Stratejik 

Amaç ve 

Hedefler 

 

2020 2021 2022 2023 2024 TOPLAM 

AMAÇ-1 87.562.346,10 97.973.162,52 109.848.932,26 123.186.517,55 138.135.589,22 556.706.547,65 

HEDEF-1.1 35.024.938,44 39.189.265,01 43.939.572,90 49.274.607,02 55.254.235,69 222.682.619,06 

HEDEF-1.2 18.388.092,68 20.574.364,13 23.068.275,77 25.869.168,69 29.008.473,74 116.908.375,01 

HEDEF-1.3 14.009.975,38 15.675.706,00 17.575.829,16 19.709.842,81 22.101.694,28 89.073.047,62 

HEDEF-1.4 11.383.104,99 12.736.511,13 14.280.361,19 16.014.247,28 17.957.626,60 72.371.851,19 

HEDEF-1.5 8.756.234,61 9.797.316,25 10.984.893,23 12.318.651,75 13.813.558,92 55.670.654,77 

AMAÇ-2 75.622.026,18 84.613.185,81 94.869.532,41 106.388.356,06 119.298.917,97 480.792.018,43 

HEDEF-2.1 20.417.947,07 22.845.560,17 25.614.773,75 28.724.856,14 32.210.707,85 129.813.844,97 

HEDEF-2.2 30.248.810,47 33.845.274,33 37.947.812,96 42.555.342,43 47.719.567,19 192.316.807,37 

HEDEF-2.3 7.562.202,62 8.461.318,58 9.486.953,24 10.638.835,61 11.929.891,80 48.079.201,84 

HEDEF-2.4 9.074.643,14 10.153.582,30 11.384.343,89 12.766.602,73 14.315.870,16 57.695.042,21 

HEDEF-2.5 8.318.422,88 9.307.450,44 10.435.648,56 11.702.719,17 13.122.880,98 52.887.122,03 

AMAÇ-3 159.204.265,64 178.133.022,77 199.725.331,38 223.975.486,45 251.155.616,77 1.012.193.723,00 

HEDEF-3.1 71.641.919,54 80.159.860,24 89.876.399,12 100.788.968,90 113.020.027,55 455.487.175,35 

HEDEF-3.2 52.537.407,66 58.783.897,51 65.909.359,36 73.911.910,53 82.881.353,53 334.023.928,59 

HEDEF-3.3 17.512.469,22 19.594.632,50 21.969.786,45 24.637.303,51 27.627.117,84 111.341.309,53 

HEDEF-3.4 7.960.213,28 8.906.651,14 9.986.266,57 11.198.774,32 12.557.780,84 50.609.686,15 

HEDEF-3.5 9.552.255,94 10.687.981,37 11.983.519,88 13.438.529,19 15.069.337,01 60.731.623,38 

AMAÇ-4 47.761.279,69 53.439.906,83 59.917.599,41 67.192.645,94 75.346.685,03 303.658.116,90 

HEDEF-4.1 28.656.767,81 32.063.944,10 35.950.559,65 40.315.587,56 45.208.011,02 182.194.870,44 

HEDEF-4.2 19.104.511,88 21.375.962,73 23.967.039,77 26.877.058,37 30.138.674,01 121.463.246,76 

AMAÇ-5 
                          

27.860.746,49  

                   

31.173.278,98  

                   

34.951.932,99  

                       

39.195.710,13  

                        

43.952.232,93  

                                       

177.133.901,53  

HEDEF-5.1 8.358.223,95 9.351.983,70 10.485.579,90 11.758.713,04 13.185.669,88 53.140.170,46 

HEDEF-5.2 9.194.046,34 10.287.182,06 11.534.137,89 12.934.584,34 14.504.236,87 58.454.187,50 

HEDEF-5.3 10.308.476,20 11.534.113,22 12.932.215,21 14.502.412,75 16.262.326,19 65.539.543,56 

GENEL 

YÖNETİM 

GİDERLERİ 

                          

79.289.280,00  

                   

85.153.600,00  

                   

90.496.000,00  

                       

96.052.454,40  

                      

101.950.075,10  

                                       

452.941.409,50  

TOPLAM 
                        

477.299.944,09  

                 

530.486.156,91  

                 

589.809.328,45  

                     

655.991.170,53  

                      

729.839.117,02  

                                    

2.983.425.717,00  

 



 

6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Boğaziçi Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planının hazırlık aşamalarında, planın Üniversitemizin 

vizyon, misyon ve temel değerlerine uygun, uygulanabilir ve ulaşılabilir  amaç ve hedeflerden 

oluşması için titiz bir çaba sarf edilmiştir.  Aynı çaba, izleme ve değerlendirme sürecinde de  

gösterilecektir. Tüm faaliyet alanlarında sürekli olarak iyileştirilme sağlanabilmesi için 

hedeflenenlerin izlenip değerlendirilmesi esastır. Üniversitemizin Stratejik Planı izleme yöntemi, 

sistematik olarak planın uygulanıp takip edilmesini ve raporlanmasını sağlamak şeklinde 

gerçekleşecektir.  Beş yılı kapsayan bu sürecin izlenmesi gerekmektedir.  Bu süreç, izleme ve 

raporlama sıklığı altı ayı geçmeyecek şekilde planlanmıştır. Altı aylık dönemlerde izleme 

toplantıları, bir yıllık dönemlerde değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Her yılın Temmuz 

ayında izleme raporu,  izleyen yılın Şubat ayında hazırlanacak, Mart ayında ise Stratejik Plan 

Değerlendirme Raporunun nihai hali Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 

sunulacaktır. Bu süreçte üst yöneticimiz Rektör tarafından İzleme ve Değerlendirme Kurulu 

oluşturulacaktır. Bu kurulun görev tanımlarının belirlenmesinin yanı sıra yönerge hazırlanarak 

Üniversitenin tüm birimlerine gönderilecek, Kurula Rektör başkanlık edecektir. Teknolojik alt 

yapı hızlı bir şekilde tamamlanarak, verilerin elektronik olarak girilmesi ve üniversitemizde var 

olan sistemlerin yönetim bilgi sistemi adı altında birleştirilerek hızlı bir iletişim ağı oluşturulması 

sağlanacaktır. Hedeflerin ve ilgili performans göstergelerinin sorumluluğu, hedef kartlarında 

belirtilen sorumlu birim ve işbirliği yapılacak birimlerinde olacaktır. Hedeflere ve performans 

göstergelerine ilişkin verilerin koordinasyon görevi, hedeften sorumlu ilgili birimdedir. Kurul, 

stratejik amaç ve hedeflerde belirlenen performans göstergelerinden sorumlu harcama birimleri ile 

koordineli olarak düzenli toplantılar yaparak, toplanan verilerin analiz edilmesini sağlayacaktır. 

Sorumlu birimlerden hedeflere ilişkin alınan gerçekleşme değerlerinin bir araya getirilerek üst 

yöneticiye sunulması ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının sorumluluğunda olacaktır.  

Koordine edilmiş olan verilerden oluşan rapor üst yönetici tarafından gerekli mercilere 

gönderilerek, Üniversite web sayfasında yayınlanacaktır. Belirlenen periyotlarda toplanacak 

verilerle, hedeflere ne kadar ulaşıldığı tespit edilecek ve bu bilgiler ışığında  Stratejik Plan gözden 

geçirilecek ve gerekli durumlarda güncellemeler yapılacaktır. Bu bağlamda, en üst yöneticimiz 

olarak Rektör izleme ve değerlendirme süreçlerinin sağlıklı yürümesi için gerekli tedbirleri 

alacaktır.   

 



SENATO
ÜNİVERSİTE YÖNETİM 

KURULU

REKTÖR 

YARDIMCISI

REKTÖR 

YARDIMCISI
REKTÖR YARDIMCISI

ÖZEL KALEM ŞUBE 

MÜD.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İÇ DENETİM BİRİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KARİYER MERKEZİ
MEZUNLARLA 

İLİŞKİLER OFİSİ

ARAŞTIRMA PLANLAMA 

KOORDİNASYON ŞUBE 

MÜD.

ARAŞTIRMA 

PROJELERİ 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BİLGİ EDİNME BİRİMİ
BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

TRANSFER OFİSİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BURS OFİSİ KOORD.

İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA 

GELİŞTİRME MERKEZ LABORATUVARI

ULUSAL PROJELER 

BİRİMİ
BAP MALİ KOOR.

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME 

PROGRAMI  İDARİ 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

FARABİ DEĞİŞİM 

PROGRAMI KOORD. ENGELLİ ÖĞRENCİLER DANIŞMA VE 

KOORDİNASYON BİRİMİ

SABİH TANSAL YÜKSEK AKIM 

LABORATUVARI

YAZ DÖNEMİ KOORD. MERKEZLER

REKTÖRLÜĞE BAĞLI LABORATUVARLAR

PATENT OFİSİ
SANAYİ İLE İLİŞKİLER 

OFİSİ
BAP İDARİ KOOR.

HALKLA İLİŞKİLER 

ŞUBE MÜD.

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME 

PROGRAMI  AKADEMİK 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ 

FAALİYETLERİ 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KURUMSAL İLETİŞİM 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ 

YAŞAMBOYU EĞİTİM MERKEZİ

ÖĞRETME VE ÖĞRENME MERKEZİ

ÖĞRENCİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIK MERKEZİ 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

GENEL 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÜNİVERSİTE 

ADAYLARINA 

TANITIM 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÖNER SERMAYE 

İŞLETME MÜD.

ULUSLARARASI 

PROJELER BİRİMİ

MEVLANA DEĞİŞİM 

PROGRAMI KOORD.
GÖRME ENGELLİLER 

TEKNOLOJİ LABORATUVARI 

AVRUPA BİRLİĞİ 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MİTHAT ALAM FİLM MERKEZİ

ERASMUS KURUMSAL 

KOOR.
ARŞİV VE DOKÜMANTASYON MERKEZİ

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME 

PROGRAMI KURUM 

KOORDİNASYON OFİSİ 

İDARİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ GENEL 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

(Öğrenci İşleri Dekanlığı)

   GENEL SEKRETER

GENEL SEKRETER 

YARDIMCISI
GENEL SEKRETER YARDIMCISI

ARŞİV ŞUBE MÜD.
HİSAR KAMPÜS 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KANDİLLİ KAMPÜS 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KİLYOS KAMPÜS 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KONTROL TEŞKİLATI 

KURULU

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ 

BİRİMİ

SOSYAL TESİSLER 

ŞUBE MÜD.

YAZI İŞLERİ ŞUBE 

MÜD.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞK.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE 

BAŞK.

KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE 

BAŞK.
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞK. PERSONEL DAİRE BAŞK.

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE 

BAŞK.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞK. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞK.

BİLGİ İŞLEM  ŞUBE 

MÜD. AFET VE ACİL 

DURUM YÖNETİM 

ŞUBE MÜD.

DOKÜMANTASYON 

ŞUBE MÜD.

KAYIT İŞLERİ ŞUBE 

MÜD.

AKADEMİK PERSONEL 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONUT VE 

MİSAFİRHANELER 

ŞUBE MÜD.

BÜTÇE VE 

PERFORMANS 

PROGRAM ŞUBE MÜD.

ARAZİ DEĞERLENDİRME 

ŞUBE MÜD.

YAYIM İŞLERİ ŞUBE  

MÜD. İDARİ İŞLER ŞUBE 

MÜD.

KÜTÜPHANE ŞUBE 

MÜD.

OTOMASYON VE 

RAPORLAMA ŞUBE 

MÜD.

HİZMETİÇİ EĞİTİMİ ŞUBE 

MÜD.

MEDİKO SOSYAL ŞUBE 

MÜD.

 İÇ KONTROL VE ÖN 

MALİ KONTROL ŞUBE 

MÜD.

BAKIM ONARIM ŞUBE 

MÜD.

İLETİŞİM ŞUBE MÜD.
ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞUBE 

MÜD.
HESAP İŞLERİ ŞUBE MÜD.

YEMEK HİZMETLERİ 

ŞUBE MÜD.

MUHASEBE KESİN 

HESAP VE RAPORLAMA 

ŞUBE MÜD.

RESTORASYON ŞUBE MÜD.

TAHAKKUK ŞUBE 

MÜD.

KORUMA VE 

GÜVENLİK ŞUBE MÜD.

ÖĞRENCİ VE MEZUN 

ARŞİV ŞUBE MÜD.

İDARİ PERSONEL ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ
YURTLAR MÜD.

STRATEJİ PLANLAMA VE 

YÖNETİM BİLGİ SİS. ŞUBE 

MÜD.

TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜD.

SATIN ALMA ŞUBE 

MÜD.

PERSONEL ARŞİV ŞUBE 

MÜD.

TAŞINMAZ MALLAR 

BİRİMİ
YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜD.

REKTÖR



Psikoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi

Sosyal Polita Forumu Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Turizm İşletmeciliği Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

SOSYAL BİLİMLER 

ENSTİTÜSÜ

İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü 

Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe Dersleri Koord.

Kurumsal Yönetim ve Finansal 

Düzenleme Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Makro Ekonomi ve Uygulamalı 

Ekonometri Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel 

Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Uygulama 

ve Araştırma Merkezi

İktisadi Tasarım Uygulama ve Araştırma 

Merkezi
Tarih Bölümü

Psikoloji Bölümü
Girişimcilik Uygulama ve Araştırma 

Merkezi

Yaşam Bilimleri ve 

Teknolojileri Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma 

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi
Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü

İnsani Gelişme Uygulama ve Araştırma 

Merkezi
Beşeri Bilimler 

(Humanities)  Dersleri 

Koord.

Sürdürülebilir Kalkınma ve 

Temiz Üretim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Halet Çambel - Nail Çakırhan Arkeoloji, 

Geleneksel Mimarlik ve Tarih Uygulama 

ve Araştırma Merkezi
Sosyoloji Bölümü Teleiletişim ve Enformatik 

Teknolojileri Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Matematik Bölümü

Eğitim Teknolojileri Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Mekatronik Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Böümü

Finans Uygulama ve Araştrma Merkezi
Polimer Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Kimya Mühendisliği 

Bölümü
Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi

Feza Gürsey Fizik ve 

Matematik Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Kimya Bölümü

Makina Mühendisliği 

Bölümü

Eğitim Politikaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

İklim Değişikliği ve 

Politikaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Bölgesel Deprem-Tsunami 

İzleme ve Değerlendirme 

Merkezi

İznik Depremi Zararlarının 

Azaltılması Merkezi

Bilgi Sistemleri Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Felsefe Bölümü

Temel Eğitim Bölümü
İnşaat Mühendisliği 

Bölümü

Bizans Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Enerji Politikaları Uygulama 

ve Araştırma Merkezi

Siyaset Bilimi ve Uluslar 

arası İlişkiler Bölümü

Endüstri Mühendisliği 

Bölümü

Yönetim Bilişim 

Sistemleri Bölümü

Barış Eğitiimi Uygulama ve Araştırma 

MerkeziKANDİLLİ 

RASATHANESİ VE 

DEPREM 

ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ

Fizik Bölümü

Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 

Bölümü

Dilbilim Bölümü

Belbaşı Nükleer 

Denemeleri İzleme 

Merkezi

Asya Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Afet Yönetimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi
ÇEVRE 

BİLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ 

ENSİTÜSÜ

Eğitim Bilmleri 

Bölümü
Çeviribilim Bölümü İşletme Bölümü

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü

Uluslararası Ticaret 

Bölümü

Avrupa Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Arkeometri Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

Bölümü

Batı Dilleri ve 

Edebiyatları Bölümü
Ekonomi Bölümü

Bilgisayar 

Mühendisliği

Turizm İşletmeciliği 

Bölümü

REKTÖRLÜĞE BAĞLI 

BÖLÜMLER

ATATÜRK 

İLKELERİ VE 

İNKİLAP TARİHİ 

ENSTİTÜSÜ

Beden Eğitimi ve 

Spor Bölümü

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ

UYGULAMALI 

BİLİMLER 

YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER 

YÜKSEKOKULU
SOSYAL BİLİMLER FEN BİLİMLERİ

BİYOMEDİKAL 

MÜHENDİSLİĞİ 

ENSTİTÜSÜ

Güzel Sanatlar 

Bölümü

SENATO ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU

ENSTİTÜLER FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR UYGAR MERKEZLERİ

REKTÖR
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