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  Yıldız Teknik Üniversitesi, 100 yılı aşkın köklü 
geçmişi, güçlü akademik kadrosu, ulusal ve uluslarar-
ası alanda lider bir araştırma üniversitesi olma vizyonu 
ile kurulduğu günden bu yana araştırma ve geliştirme, 
eğitim ve öğretim, toplumsal katkı gibi üniversite-
lerin temel fayda alanlarında ülkemizin en nitelik-
li ve seçkin köklü kurumları arasında yer almaktadır.

  Türkiye’nin en büyük kamu üniversitelerinden 
biri olarak akademik gücümüzün odak noktası, hizmet 
ettiğimiz toplumun karşılaştığı zorlukların üstesinden 
gelmek ve karşısına çıkan fırsatları değerlendirmek-
tir. Küresel gelişmeler hangi doğrultuda olursa olsun 
Üniversitemiz, öğrencileri, akademik ve idari persone-
li, mezunları ve profesyonel iş dünyasının da katılımıy-
la, güçlü yanlarını kullanıp iyileştirmeye açık yönler-
ini geliştirerek “uluslararası düzeyde eğitim, öğretim 
ve araştırma mükemmelliğine ulaşarak toplumun ihti-
yaçlarına ve ulusal rekabet gücüne katkıda bulunan bi-
reyler yetiştirme” misyonu ile hareket edecektir. Üniver-
sitemiz bu misyon için akademik mükemmeliyet ve 
yenilikçilik temel değerlerinden ödün vermeyecektir.

 Yıldız Teknik Üniversitesi, 2021-2025 Stratejik Planı, Üniversitemizin “İnsan odaklı, bilimsel, te-
knolojik ve sosyal boyutuyla küresel ölçekte lider bir üniversite olmak” vizyonu kapsamında, eğitim ve 
araştırmadaki mükemmelliğini ve liderliğini sürdürmek yolundaki amaç, hedef ve stratejilerine ulaşmak 
için Üniversitemize rehberlik edecektir. Özenli ve özverili çalışmaları, iyileştirmeye yönelik önerileri, çözüm 
odaklı ve yenilikçi fikirleri ile stratejik plan hazırlama sürecindeki katkılarından dolayı idari ve akademik 
personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve tüm paydaşlarımıza en derin teşekkürlerimi sunarım.

                                                                                                                                        Prof. Dr. Tamer YILMAZ
                                                                                                                                                          Rektör
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1.GİRİŞ

 Bilgi teknolojileri tabanlı ekonomilere ulaşmanın uluslararası rekabette olduğu kadar ulu-
sal düzeydeki rekabette de önem kazandığı günümüz “DİJİTAL ÇAĞI”nda dünya hızla değişme-
ktedir. Bu bağlamda bilgi tabanlı ekonomilere erişmede en büyük rol sahibi yeni nesil üniversite, 
değişime en hızlı biçimde ayak uyduran, araştırmacı, dünyadaki yeniliklere ve önceliklere hâkim, 
girişimci, üretken, kamu-sanayi işbirliğine açık, PROAKTİF üniversite olarak tanımlanabilir. 
“ARAŞTIRMA” artık laboratuvardan çıkarak sanayi-kamu ekseninde öncelikli ve kritik alanlar 
çerçevesinde taleplere göre yeniden şekillenmektedir. Üniversitede üretilen ve rekabet gücünde 
önemli pay sahibi olan “BİLGİ”, teknoloji geliştirme bölgelerinde, kuluçka merkezlerinde “iş 
modellerine” kamunun ve sanayinin ihtiyacı doğrultusunda ticarileşerek “ürüne” dönüşmektedir.
 Dijital teknolojiler ve dönüşüm, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de milyonlarla ifade 
edilen sayıda iş kolunun kaybolmasına neden olduğu gibi daha da fazla sayıda yeni iş artışı potan-
siyelini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerle 
birlikte sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve ülkenin rekabet gücüne fayda sağlamak için bu hızlı 
dönüşüm dalgasını yakalamak üniversiteler için son derece önemlidir. Zira dijital teknolojilerin 
benimsenmesi hem uygulamada hem de AR-GE anlamında ekonomik büyümenin en önemli 
faktörü olarak kabul edilmektedir.
 Bu alanlarda köklü geleneklere sahip, çağı yakalayacak yeni nesil “PROAKTİF” üniversi-
telerden biri olarak Yıldız Teknik Üniversitesinde,
           • Dijital çağın ve dönüşümün getirdiği faydalardan yararlanılması ve zorlukların üstesinden 
gelinmesi,
           • Teknoloji geliştirme bölgelerinin bilgiyi ticarileşebilir ürüne dönüştürebilme etkinliğinin 
güçlü teknoloji, transfer ofisi ve girişimci hızlandırma mekanizmalarıyla artırılması, 
           • Yeni eğitim modeli güncellemeleriyle, üniversite sanayi işbirliğinin ve dijital çağda gerek-
sinim olan yetkinliklerle ilgili eğitimlerin müfredata eklenmesi, bunlara bağlı yeni programların 
geliştirilmesi,
           • Proje bazlı eğitim, eğitimin sektörle birlikte yapılması, iş başında yetkinliklerin kazandırıl-
ması (Cooperative education) - COOP modeli sistemine geçilmesi; lisans ve lisansüstü eğitimde 
endüstri ile işbirliği modelinin yaygınlaştırılması,
           • Dijital çağda sürekli yeni yetkinliklere sahip olunması gereksiniminden yola çıkarak 
“öğrenmeyi öğrenme” ve yaşam boyu öğrenme becerisinin kazandırılması, verilmesi,
           • Öğrencilerin programlama, problem çözme ve en önemlisi yaratıcılık gibi geleceğin 
önemli yetkinliklerine ve niteliklerine odaklanmaları ve bu anlamda yeni eğitim modelleriyle bu 
yetkinlikler doğrultusunda teşvik edilerek eğitilmeleri vazgeçilmez zorunluluklardan sadece bir 
kısmı olarak gözükmektedir.



Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Planı 2021-2025 9

 Ülkemizin kalkınma vizyonu, On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) “Daha faz-
la değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü̈ ve müreffeh Türkiye” olarak belirlenmiş ve bu 
vizyona bağlı hedefler, “İstikrarlı ve güçlü ekonomi; rekabetçi üretim ve verimlilik; nitelikli insan 
güçlü toplum; yaşanabilir şehirler sürdürülebilir çevre; hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi 
yönetişim” olarak sıralanmaktadır. Üniversitelerin bu hedefler doğrultusunda üzerlerine düşen 
rolü ve sorumluluğu “araştırma ve geliştirme, eğitim ve toplumsal sorumluluk faaliyetleri” ile 
yerine getirmesi önem arz etmektedir. 
 Bu çerçevede, kalkınma planlarında belirlenen öncelikli sektörlerde, güçlü bir AR-GE 
ve yenilik yaklaşımı benimsenerek, yaşadığımız dijital çağın tetikleyicisi olan kritik teknolojiler 
odağında ülke ve dünya gereksinimlerine ve her alanda rekabet gücümüzü artıracak araştırma 
geliştirme faaliyetleri ve eğitim programlarının gerçekleşmesi sağlanacaktır. Araştırma ve geliştir-
menin, “ürün odaklı olarak” teknoloji transferi mekanizmaları sayesinde üniversite ile buluşan 
sanayi aracılığıyla tasarım, yatırım, üretim, pazarlama ve ihracat süreçlerinin tamamını içere-
cek şekilde gerçekleşmesi desteklenecek ve teşvik edilecektir. Üniversite bünyesinde, “Öncelikli 
sektörler” ve “kritik teknolojiler” gözetilerek kurulacak araştırma altyapılarının ve mükemmeliyet 
merkezlerinin bir kısmının 6550 Sayılı Kanun kapsamına alınması sağlanacaktır. Üniversitenin 
laboratuvar altyapısının “kritik teknolojilere” yönelik AR-GE çalışmalarının ihtiyaçlarına göre 
geliştirilmesi sağlanacaktır. Eğitim modelleri, günümüz gereksinimleri gözetilerek sanayi işbirliği 
odaklı olarak iyileştirilecek ve geliştirilecektir. Yıldız Teknik Üniversitesi, toplumun da çağa ayak 
uydurma anlamında gereksinim duyduğu “yaşam boyu öğrenme” ve “girişimcilik” gibi ihti-
yaçlarını belirleyerek, derinliğini toplumun sürekli gelişmesi ve iyileşmesi için değerlendirecektir. 
 Yıldız Teknik Üniversitesini ulusal alanda öncü, uluslararası alanda üst sıralarda yer alan, 
ülkenin kalkınmasına ve millî hamlesine katkı sağlayarak dünyadaki problemlerin çözümünde 
rol oynayan yenilikçi ve proaktif, yeni nesil dijital çağa uygun donanım ve yetkinliklere sahip bir 
üniversite hâline dönüştürmek esas hedefimiz olacaktır.
 Üniversitemiz; uluslararasılaşma ve yüksek akademik üretkenlik, yenilikçi, ulaşılabilir ve 
özgün bilginin üretimi ve etkin kullanımı, özgür, sorgulayıcı ve etik araştırma kültürü, şeffaf, he-
sap verebilir uygulama ve politikalara sahiplik, farklılığı ve çeşitliliği destekleyen kurum kültürü 
ve insana, toplum ve çevreye duyarlı olma temel değerleri çerçevesinde aşağıdaki hedefleri belir-
lemiştir:
           • Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda ülke kalkınmasına ve millî teknoloji ham-
lesinin gerçekleştirilmesine, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve AR-GE faaliyetleriyle hizmet 
etmek,
           • Yükseköğretim Kurulumuzun “Yeni YÖK” vizyonuyla, kalkınma planında yer alan politi-
kalara ve tedbirlere azami katkı sağlamak,
           • Akademik programlarımızın (lisans, yüksek lisans ve doktora)  çeşitliliğini, belirlenen 
millî öncelikli sektörlerde artırmak; eğitim müfredatını kritik teknolojiler ile geliştirmek,
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           • Öncelikli sektörlerde kritik teknolojileri kullanan AR-GE faaliyetlerini desteklemek,
           • Üniversitemizin temel bilimlerdeki nitelikli araştırmacı potansiyelinin uygulamalı bilim-
lerdeki AR-GE projelerine katkısını artırmak, 
           • Nitelikli uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi olmak ve katma değeri yüksek uluslar-
arası projeler ile Üniversitemizin uluslararasılaşma düzeyini artırmak, 
           • YÖK 100/2000 ve TÜBİTAK 2244 gibi doktora burs programlarından faydalanan öğrenci 
sayısını artırmak,
           • Ülkemizin öncelikleri doğrultusunda yetkin araştırma altyapısı olarak 6550 Sayılı Kanun 
kapsamında faaliyet gösteren mükemmeliyet merkezleri kurmak,
           • Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim süreçlerinde hızla değişen dijital dünyayı anlamak, 
gelişmeleri takip etmek ve bu değişimlere ayak uydurmak için gereken tedbirleri almak,
           • Heyecan verici yeni araştırma ve keşif alanlarını takip etmek ve takip ettiğimiz her alan-
larda mükemmellik elde etmek,
           • Üstün akademik başarıya sahip, gelecek vaat eden, rekabetçi, analitik ve yönetsel yetkin-
liklere sahip öğrenci kitlesine hitap etmek, onları eğitmek, uzmanlaştırmak sürekli değişen ve 
gelişen küresel dünyaya hazırlamak ve mezun etmek,
           • Alanında uzman bilim insanlarını istihdam etme yeteneğimizi güçlendirmek; akademik 
kadronun gelişimi için gerekli kaynakları ve destekleri sağlamak,
           • Kampüs alanlarımızın doğal ve tarihî yapısını korumak, kültürel çeşitliliği desteklemek, 
akıllı ve sürdürülebilir bir büyüme modeli benimsemek,
           • Yaşadığımız şehrin karakterini ve yaşanabilirliğini korumak; ekonomik ve kültürel siner-
jisini artırmak, toplumsal sorunlara çözüm geliştirmek ve sosyal fikirleri hayata geçirmek,
           • Üniversitemizin eğitim, araştırma geliştirmeye ayrılan kaynaklarını ve destek yapılarını 
artırmak, mükemmeliyetçilik ilkesi doğrultusunda etkin kullanımını sağlamak ve küresel düzeyde 
lider araştırma üniversitesi olmak,
           • Sanayi ile iş birliği içerisinde eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öncü olmak; 
yeni işbirliği modelleri oluşturmak; toplumsal fayda sağlamak,
           • Akademik ve idari birimler arasında tutarlılık, eşitlik, işbirliği ve katılımı sağlamak.
Temel İlkeler
 Üniversitemizin eğitim-öğretimde ve araştırmada “lider üniversite” hedefine yönelik 
olarak hazırlanan bu stratejik plan, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası arenadaki rolünü yerine 
getirmek ve daha da geliştirilmesi gereken bazı yeni fikirleri hayata geçirmek için bir çerçeve sun-
maktadır. Bu kapsamda, Üniversitemizin stratejik planı üç temel ilkeyi vurgulamaktadır:
         1. Eğitim-öğretimde ve araştırmada öncü üniversite olmak,
         2. Değişim ve yeniliğe açık, farklılık ve çeşitliliği benimseyen araştırma kültürünü 
sürdürmek,
         3. Sanayi iş birliği ile Dijital Çağ’ın dayandığı kritik teknolojilere hâkimiyet ve yenilikçi 
çözümler için dijital dünyanın yeterliklerine sahip olmak.
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Eğitim- Öğretimde ve Araştırmada Öncü Üniversite 
 Yıldız Teknik Üniversitesi, ulusal ölçekte üst sıralarda yer alan çok sayıda lisans ve 
lisansüstü programa sahiptir. Ayrıca son yıllarda, uluslararası derecelendirme kuruluşları 
tarafından da Türkiye’de çok az sayıda üniversitenin kendine yer edinebildiği, dünyadaki hatırı 
sayılır üniversiteler arasında konumlandırılmaktadır. Üniversitemizin bu başarısını sürdüre-
bilmesi ve yeni başarılara imza atabilmesi, sürekli, sistemli ve stratejik çabalar gerektirmekte-
dir. Üniversitemiz akademik kadroları için atanma ve yükseltilme ölçütleri periyodik olarak 
gözden geçirilmekte; bilimsel üretkenliği geliştirmek ve teşvik etmek için iyileştirme çalışmaları 
yürütülmektedir. Alanlarında uzman, toplumsal bilince ve etik anlayışa sahip, çok yönlü liderler 
yetiştirmeyi hedefleyen lisans eğitimimiz ve profesyonel alan uzmanlığı, mesleki gelişim, araştır-
ma becerileri ve faaliyetlerine derinlemesine odaklanan lisansüstü eğitimimizin ulusal rekabet 
düzeyini korumak, geliştirmek ve uluslararası düzeylere taşımak, akademik mükemmeliyetçilik 
ilkemiz altındaki diğer hedeflerimizdir. Program müfredatlarını, problem çözme, işbirliği, araştır-
ma, sorgulama ve eleştirel düşünmeye dayalı olarak geliştirerek ve ders sayısını çeşitlendirerek 
lisans ve lisansüstü öğrencilerimize daha zengin öğrenim imkânları sunmak; hem lisans  hem de 
lisansüstü düzeydeki öğrencileri üniversitemizde yürütülmekte olan araştırma faaliyetlerine dâhil 
etmek önceliklerimiz arasındadır. 

Değişim ve Yeniliğe Açık, Farklılık ve Çeşitliliği Benimseyen Araştırma Kültürü
 Yıldız Teknik Üniversitesinin yenilikçi araştırma kültürü, tüm akademik birimlerde, lisans 
ve lisansüstü düzeyde farklılık ve çeşitliliği teşvik etmekte; ulusal, uluslararası ve disiplinlerar-
ası alanlarda öğrencilerinin ve akademik personelinin bilimsel gelişimlerini desteklemektedir. 
Akademik kadrosunun nicelik ve niteliğini artırmak, Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında 
yer almaktadır. Alanında uzman, nitelikli, bilimsel üretkenliğe sahip yeni akademik personel isti-
hdamının yanı sıra, mevcut akademik personelin niteliklerini ve mesleki becerilerini geliştirme-
leri çeşitli kurum içi etkinliklerle desteklenmekte; personelimizin ulusal ve uluslararası bilimsel 
toplantılara katılmaları, proje vb. faaliyetleri yürütmeleri teşvik edilmektedir.  Özellikle lisansüstü 
programların sayısı, çeşitliliği ve disiplinlerarası doğası, üniversitemizin çeşitlilik ve yenilikçilik-
ten beslenen güçlü yanlarıdır. 

Sanayi İşbirliği, Kritik Teknolojilere Hâkimiyet, Dijital Dünya Yeterlikleri
 Yıldız Teknik Üniversitesi, güçlü akademik ve araştırma altyapısının yanı sıra, sanayi ile iş 
birliği alanında da Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasındadır. Türkiye’nin en büyük Te-
knopark’larından biri olan Yıldız Teknopark ve Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri 
ile akademik birimlerde üretilen teorik bilginin uygulamaya dönüştürülmesi ve ticarileştirilmes-
ine olanak sağlanmaktadır. Üniversitemiz, köklü akademik öğrenmeyi sınıf ortamının ötesine 
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ötesine taşıyarak sanayi-üniversite iş birliği projelerini teşvik etmekte, girişimcilik atölyeleri, 

kuluçka programları, sanayi gezileri gibi faaliyetleri desteklemektedir. Lisans ve yüksek lisans 

öğrencilerinin sınıf dışı uygulamalarla sanayi ve topluma katılımının artırılması, öğrencilerim-

izin işbirlikçi, problem çözücü ve girişimci liderler hâline gelmesine yardımcı olmaktadır. Ay-

rıca Üniversitemiz, akademik birimler arası iletişim ve işbirliğini destekleyerek disiplinlerarası 

çalışmaları teşvik etmektedir. Dijital dönüşümü bir fırsat olarak değerlendiren ve bunun için 

altyapı çalışmalarını uzun yıllar önce başlatan üniversitemiz, güçlü bir uzaktan eğitim altyapısına 

sahip olup; akıllı kampüs ve dijital yetkinliklerini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen çalışma-

larını sürdürmektedir. 

A. Üniversitelerde Stratejik Planlamanın Önemi

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla değiştiği, çevresel belirsizlik ve çalkantının yaşandığı 

günümüz dünyasında, katılımcı ve şeffaf yönetim, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ve 

performansa bağlı değerlendirmeler üniversiteler için de zorunluluk hâline gelmiştir. Bu bağlam-

da üniversiteler yasal zorunluluk olmasının yanı sıra kurumsal hedeflerini de görünür kılmak ve 

başarıyı sağlamak için stratejik planlarını titizlikle hazırlamaktadır. 

 Üniversiteler öğrencilerin değişen demografik özellikleri, üniversiteler arasındaki rek-

abetin güçlü olması, üniversite ve yakın çevre ilişkisinin sosyo-ekonomik katkıları nedeniyle 

kendilerini zamanla yenileyebilecekleri, kendi güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirebilecekleri, 

hedeflerini net şekilde görebilecekleri stratejik planlara önem vermektedir. Üniversitelerin yapmış 

oldukları stratejik planlar, öncelikli olarak belirlenmiş vizyonun tüm üyeler tarafından benim-

senmesini, belirlenen stratejiler doğrultusunda akademik ve idari çalışanların yaratıcı bir şekilde 

teşvik edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede üniversiteyi oluşturan tüm akademik ve idari personel 

birlikte görev ve sorumluluklarının bilincinde stratejik planı daha kolay bir şekilde sahiplenecek 

ve tüm personelin üniversiteye karşı aidiyet ve bağlılık duyguları gelişecektir.

 Üniversitelerde özellikle son yıllarda üzerinde durulan üniversite-sanayi-kamu ve toplum 

dörtlü sarmalının etkileşim ve iş birliğinin artması, bu paydaşlarla bütünsel bir şekilde hareket 

etme gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, üniversiteler tarafından ortaya konulan strate-

jik plan üniversitenin iç ve dış çevresinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmesini kolay-

laştırmaktadır. Üniversiteler yapmış oldukları stratejik plan ile önceliklerinin farkında olarak 

paydaşlarıyla iş birliklerini kendilerinin ve toplumun ihtiyaçlarına göre düzenleyecektir.
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B. Stratejik Planın Amacı ve Kapsamı

 Yıldız Teknik Üniversitesinin stratejik plan hazırlamasındaki amaç, belirlenen vizyon 

çerçevesinde en üstünden en alt halkasındaki zincirindeki aktörlere kadar motive olmuş bir ku-

rum yaratmaktır. Vizyonumuza ulaştıracak stratejik amaçların, bu amaçlara ulaştıracak hedeflerin 

ve hedefleri gerçekleştirmek için kullanılacak stratejilerin zincirdeki tüm paydaşlar tarafından 

benimsenip aynı istek, arzu ve şevkle gerçekleştirilmesini sağlamak üniversitemizin başarısını 

kuşkusuz artıracaktır. Aşağıda üniversitemizin 2021-2025 yılı stratejik planının kapsamına ilişkin 

bir özeti yer almaktadır.

C. Bir Bakışta Stratejik Plan

Uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma 
mükemmelliğine ulaşarak toplumun ihtiyaçlarına ve 
ulusal rekabet gücüne katkıda bulunan bireyler 
yetiştirmek, yenilikçi �kirleri ve uygulamaları hayata 
geçirmektir.

İnsan odaklı, bilimsel, teknolojik ve sosyal boyutuyla 
küresel ölçekte lider bir üniversite olmak.

TEMEL DEĞERLER

 • Özgür, açık ve sorgulayıcı araştırma kültürü 
 • Millî değerlere ve hedeflere katkı
 • İşbirlikli, paylaşımcı, bütünlükçü bir üniversite ruhu
 • Değişime ve yeniliğe açıklık
 • Sürekli öğrenmeye odaklılık 
 • Stratejik düşünme ve davranma
 • İnsana, topluma ve çevreye farkındalık
 • Sosyal sorumluluk ve etik değerlere bağlılık
 • Ehliyet ve liyakat
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      STRATEJİK AMAÇLAR VE
HEDEFLER TABLOSU

Amaç 1. 
Araştırma ve Geliştirmede Öncü Üniversite 
Olmak

Amaç 2. 
Dijital Kapasitesi Yüksek Eğitim ve Öğretimde 
Öncü Üniversite Olmak

Amaç 3.
Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve 
Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Amaç 4.
Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine 
Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek

Hedef 1.1. İnovasyon Amaçlı Bilimsel Çalışmaları 
Artırmak
Hedef 1.2. AR-GE Çalışmalarının Ticari Değere 
Dönüştürmek
Hedef 1.3. Ülkemizin Bilgi Birikiminin Artırılmasına 
ve Teknolojik Gelişimine Katkıda Bulunmak Üzere 
Araştırma Altyapılarını Kurmak ve Kapasitelerini 
Güçlendirmek

Hedef 2.1. Lisans ve Lisansüstü Öğretimde Tercih 
Edilen Üniversite Olmak
Hedef 2.2. Yenilikçi Eğitim Modelleri, Bilgi ve Kültür 
Kaynakları Geliştirmek ve Erişimini Kolaylaştırmak
Hedef 2.3. Uluslararası Eğitim Standartlarında 
Eğitim-Öğretim Vermek
Hedef 2.4. Alanında Yetkin, Araştırmacı, Bilgi Üreten 
ve Aktaran Akademisyenlerin Yetiştirmek
Hedef 2.5. Öğrenci Yaşamını İyileştirmek

Hedef 3.1. Yönetim Uygulamalarını ve Sistemlerini 
Geliştirmek
Hedef 3.2. Bilişim Altyapısını Tasarlamak ve Sürekli 
İyileştirmek

Hedef 4.1. Toplumun Temel Sorunlarını Tespit Ederek 
Bu Sorunlara Çözümler Üretmek
Hedef 4.2. Paydaşlarımızın Üniversite Faaliyetlerine 
Katılım ve Katkılarının Sürekliliğini Sağlamak

     STRATEJİK AMAÇLAR                                  HEDEFLER
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AR-GE'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı (%)

Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı

Ulusal/Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen AR-GE 
projesi sayısı

Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı

Öğretim elemanı başına düşen ulusal/uluslararası ar-ge proje 
sayısı

Lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (%)

Kütüphanede öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak 
sayısı

Öğrencilerin eğitim-öğretim hizmetlerinden memnuniyet oranı 
(%)

Öğrenci başına düşen kapalı alan (m²)

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı

YÖK 100/2000 Doktora bursundan yararlanan öğrenci sayısı

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı

Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı

Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı

Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı

Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı (m²)

Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı

İdari birimler tarafından sunulan hizmetlerden memnuniyet 
oranı (%)

Üniversitenin sahip olduğu yazılım sayısı

Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı

Dış paydaşlarla düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik 
sayısı

15

65

235

1.250

0,16

22

95

85,3

9,3

32,1

166

546

5

2.258

31.000

1,8

8

81

46

84

150

17

100

345

1.830

0,23

32

138

90

10,4

28,9

243

800

9

3.758

33.000

2,2

16

85

53

167

200

D. Temel Performans Göstergeleri

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
BAŞLANGIÇ 

DEĞERİ 
(2021)

PLAN DÖNEMİ
SONU 

HEDEFLENEN
DEĞER 
(2025)
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2. STRATEJİK PLAN 
HAZIRLIK SÜRECİ
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2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

A. Planın Sahiplenmesi

 Yıldız Teknik Üniversitesi 2021-2025 Dönemi Stratejik Planı “Kamu İdarelerinde Stratejik 

Planlama Kılavuzu” nun üçüncü sürümü ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi’ndeki 

stratejik plan şablonuna göre hazırlanmıştır. Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığının 

27.01.2017 tarih ve E.1701270388 sayılı yazısı ile Stratejik Plan Komisyonu görevlendirilmiştir. 

28.06.2018 tarihli Senato Kararı ile de YTÜ Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur. Rektör 

ve ilgili Rektör Yardımcılığının desteğiyle Stratejik Plan Komisyonu ve YTÜ Strateji Geliştirme 

Kurulu titizlikle çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Planın tüm kurum tarafından benimsenmes-

ine yönelik olarak plan çalışmalarının öncesinde tüm akademik ve idari personelleri kapsayan 

“Stratejik Plan Bilinçlendirme Seminerleri” düzenlenmiştir. Bu seminerlerde stratejik planın 

tanımı, önemi ve kapsamı hakkında genel bilgi verilerek üniversitemiz için gerekliliği vurgul-

anmıştır. Aynı zamanda stratejik plan hazırlama süreci hakkında bilgi verilerek süreç içerisinde 

paydaşların tam katılım göstermeleri vurgulanmıştır. 

 Stratejik plan hazırlama sürecinde kurumun tüm üyeleri sürece istek ve arzu ile katılarak 

görüşmelerde doğru ve gerçek bilgileri paylaşmış ve gerekli bilgilerin edinilmesinde de kolaylıklar 

sağlamıştır. Ayrıca tüm süreç boyunca üst yönetimin desteği ve katılımı devam etmiş, her bir 

adımda beyin fırtınası yapılarak ortak kararlar alınmasına özen gösterilmiştir.

 Süreç sonunda plan ile ilgili akademik ve idari birimlerin stratejik plan sorumlularına 

planın içeriği hakkında bilgilendirmeler yapılacak, böylelikle kendi kontrol alanlarında plana tüm 

çalışanların motive olmuş şekilde katılım göstermeleri sağlanacaktır.

B. Planlama Sürecinin Organizasyonu

 28.06.2018 tarihli Senato Kararı ile de YTÜ Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur. 

Strateji Geliştirme Kurulu’nun görevi stratejik planlama ekibini ve hazırlık programını onaylam-

ak, sürecin ana aşamaları ile çıktılarını kontrol etmek, harcama birimlerinin stratejik planlama 

sürecine aktif katılımını sağlamak ve tartışmalı hususları görüşüp karara bağlamaktır. Bunun 

yanında, alternatif misyon, vizyon ve temel değerler taslakları ile taslak amaçları ve hedef kart-

larını değerlendirerek nihai hâle getirmektir. YTÜ Strateji Geliştirme Kurulu Ek Tablo 1’de 

gösterilmektedir. 

 Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığının 27.01.2017 tarih ve E.1701270388 sayılı yazısı 

ile Stratejik Plan Komisyonu görevlendirilmiştir. Stratejik Plan Komisyonu’nun görevi hazırlık 

programının oluşturulması, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak 

yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji Geliştirme Kurulu’nun uygun
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görüşüne ve Rektörün onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasıdır. Ekip başkanı; ekibin 

oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerin-

in motivasyonu ile ekip ve üst yönetim arasında eşgüdüm sağlanması görevlerini yerine getirir. 

Stratejik Plan Komisyonu Ek Tablo 2’de yer almaktadır.

C. Hazırlık Programı

 Stratejik plan çalışmasının amacı; Yıldız Teknik Üniversitesinin misyonu ve vizyonu ile 

güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemek ve tüm dış çevre aktörlerinin (politik, ekonomik, 

sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal faktörler) etkileri dikkate alınarak; oluşabilecek risklerin, fır-

satların ve tehditlerin saptanıp değerlendirilmesi ve bu doğrultuda üniversitemizin faaliyetlerine 

yön verecek bir stratejik planın hazırlanmasıdır. Bu doğrultuda;

 ✓  PESTLE analizi gerçekleştirilmiş,

 ✓ GZFT analizi yapılmış,

 ✓ Stratejik amaçlar ve bu amaçlara yönelik hedefler belirlenmiş,

 ✓ Hedeflere ulaşmak için uygulanması gereken stratejiler ortaya konmuş ve

 ✓ Yıllara göre performans göstergeleri oluşturulmuştur

Sürece ilişkin aşamalar, Tablo 1. YTÜ 2021-2025 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Aşamaları tablo-

sunda yer almaktadır.

Tablo 1.  YTÜ 2021-2025 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Aşamaları

AŞAMALAR FAALİYETLER
TAMAMLANACAĞI

TARİH
SORUMLU

BİRİMLER/ KİŞİLER

• STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA-
LARININ BAŞLATILDIĞININ 
DUYURULMASI

• YTÜ STRATEJİK PLANLAMA 
EKİPLERİNİN ÇALIŞMAYA 
BAŞLAMASI              

• STRATEJİK PLAN HAZIR-
LAYACAK BİRİM VE BİRİM 
SORUMLULARININ BELİRLEN-
MESİ (ALT KOMİSYONLARININ 
KURULMASI)

STRATEJİK PLAN HAZIRLAYA-
CAK TÜM AKADEMİK VE İDARİ 
BİRİMLERDEN BİRİM KOMİSYON 
BAŞKAN VE ÜYELERİNİN TESPİT 
EDİLEREK REKTÖRLÜĞE BİLDİRİL-
MESİ İSTENMESİ

I . HAZIRLIK VE KU-
RUMSAL TEMELLERİN 
OLUŞTURULMASI 
AŞAMASI

ARALIK
2019

ÜST YÖNETİCİ

ÜST YÖNETİCİ/EKİP 
LİDERLERİ

STRATEJİK PLAN 
HAZIRLAYACAK TÜM 

BİRİMLER
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AŞAMALAR FAALİYETLER
TAMAMLANACAĞI

TARİH
SORUMLU

BİRİMLER/ KİŞİLER

FAKÜLTE / ENSTİTÜ / 
YÜKSEKOKUL 
✓ HER BİR FAKÜLTE, ENSTİTÜ 
VE YÜKSEKOKULDA EN AZ 
3 ÜYEDEN KURULU STRATE-
JİK PLANLAMA KOMİSYON-
LARI OLUŞTURULACAK. 
(İDARİ BİRİM: DEKANLIK/ 
MÜDÜRLÜK)
✓  HER BİR BÖLÜM/ENSTİTÜ/
ANABİLİM DALI/YÜKSEKOKUL 
PROGRAM DÜZEYİNDE EN AZ 
3 ÜYEDEN KURULU STRATE-
JİK PLANLAMA KOMİSYONU 
OLUŞTURULACAK
MESLEK YÜKSEKOKULU
✓ MESLEK YÜKSEKOKULUN-
DA EN AZ 3 ÜYEDEN KURULU 
STRATEJİK PLANLAMA KOMİ-
SYONLARI OLUŞTURULACAK 
✓ PROGRAM DÜZEYİNDE 
(TEKNİK PROGRAMLAR/ 
SOSYAL PROGRAMLAR 
OLMAK ÜZERE) EN AZ ÜÇ 
ÜYEDEN KURULU STRATE-
JİK PLANLAMA KOMİSYONU 
OLUŞTURULACAK
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER
REKTÖRLÜK İDARİ BİRİMLER
✓  İDARİ BİRİMLERİN HER 
BİRİNDE EN AZ 3 ÜYEDEN 
KURULU STRATEJİK PLANLAMA 
KOMİSYONU OLUŞTURULACAK
GENEL SEKRETERLİK 
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
REKTÖRLÜK BİRİMLERİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRO-
JELERİ KOORD. REKTÖRLÜĞE 

BAĞLI MERKEZLEDAİRE 

BAŞKANLIKLARI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ. BŞK.
PERSONEL DAİ. BŞK. 
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ. BŞK. 
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK. 
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MDR.
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİ. .BŞK. 
KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ.BŞK.
BİLGİ İŞLEM DAİ. BŞK.
ÖĞRENCİ İŞL. DAİ .BŞK.

STRATEJİK PLAN BİRİM 
SORUMLULARININ İLGİLİ 
UZMANLAR TARAFINDAN 
EĞİTİLMESİ İÇİN SEMİNER 
DÜZENLENMESİ

I . HAZIRLIK VE KU-
RUMSAL TEMELLERİN 
OLUŞTURULMASI 
AŞAMASI

OCAK
2020

OCAK
2020

OCAK
2020

BİRİMLERE AİT 
HARCAMA 

YETKİLİLERİ

BİRİMLERE AİT 
HARCAMA 

YETKİLİLERİ

STRATEJİK PLAN 
HAZIRLAMA EKİBİ
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AŞAMALAR FAALİYETLER
TAMAMLANACAĞI

TARİH
SORUMLU

BİRİMLER/ KİŞİLER

✓ DURUM ANALİZİ (Yasal 
Yükümlülükler ve Mevzuat Anali-
zi, Paydaş Analizi, İç ve Dış Çevre 
Analizi ve SWOT Analizi)
✓ YTÜ MİSYON – VİZYON 
DEĞERLERİNİN REVİZE 
EDİLMESİ 
✓ YTÜ ANA STRATEJİLERİNİN 
BELİRLENMESİ                
✓ YAPILAN TÜM KURUMSAL 
ANALİZ ÇALIŞMALARININ 
BİRİMLERE DUYURULMASI
✓ WEB’DE YAYINLANMASI

✓ BİRİMLERE ANA STRATEJİL-
ERE UYGUN AMAÇ-
HEDEF-PROJE HAZIRLAMA 
FORMLARININ GÖNDERİLMESİ
✓ TÜM AKADEMİK VE İDARİ 
BİRİMLERCE STRATEJİK 
PLANLARIN HAZIRLANMASI
BİLİM/ANABİLİM DALI/
PROGRAM DÜZEYİNDE 
HAZIRLANAN STRATEJİK 
PLANLAR BİR ARAYA GETİR-
İLEREK BİRİM DÜZEYİNDE 
(FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL/ 
MESLEK YÜKSEKOKULU)
STRATEJİK PLANLAR 
OLUŞTURULACAKTIR
✓ BİRİMLERCE HAZIRLANAN 
FORMLARIN BÖLÜM-ENSTİTÜ 
ANA BİLİM DALI –
PROGRAM BAZINDA FAKÜLTE 
ENSTİTÜ-YÜKSEKOKUL Y.K. 
KARARI İLE ÜST YÖNETİME 
GÖNDERİLMESİ (WEB ORTAMINDA 
GÖNDERİLMESİ)

✓ BİRİM STRATEJİK PLAN 
TASLAKLARININ ÜST YÖNE-
TİM VE STRATEJİK PLAN KOM-
İSYONUNA SUNULMASI                                 
✓ BİRİMLERDEN ALINAN 
FORMLARIN İNCELENMESİ, 
DEĞERLENDİRİLMESİ
BİRİMLERCE HAZIRLANAN 
VE REKTÖRLÜĞE SUNULAN 
STRATEJİK PLAN TASLAKLAR-
ININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 
DURUM ANALİZİNİN YAPIL-
MASI VE GEREKLİ GÖRÜLMESİ 
HALİNDE BİRİM STRATEJİK 
PLANLARINDA DÜZELTME 
YAPILMASI İSTENECEK.
 ✓ BİRİM STRATEJİK PLAN 
TASLAKLARININ WEB SAY-
FASINDA YAYIMLANMASI

II – KURUMSAL 
ANALİZ AŞAMASI

ŞUBAT
2020

ŞUBAT
2020

ŞUBAT
2020

ÜST YÖNETİCİ –  
STRATEJİK PLAN 

HAZIRLAMA EKİBİ

STRATEJİK PLAN 
HAZIRLAMA EKİBİ

STRATEJİK PLAN 
HAZIRLAYACAK 

BİRİMLER
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✓ ORTAK AKIL ARAMA 
KONFERANSI
YTÜ’NÜN GELECEK TASA-
RIMI VE DEĞİŞİMİ İÇİN 
PAYDAŞLARIN BİLGİ VE 
TECRÜBELERİNDEN YARA-
RLANARAK ORTAK AKIL 
ORTAYA ÇIKARTILMASI VE BU 
AMAÇLA ARAMA KONFERAN-
SI YÖNTEMİYLE BİR ÇALIŞTAY 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.
✓ ÜNİVERSİTE STRATEJİK 
PLAN TASLAĞININ 
HAZIRLANMASI
BİRİMLERDEN GELEN 
VERİLER ÇERÇEVESİNDE 
ÜNİVERSİTE STRATEJİK 
PLANININ HAZIRLANMASI
✓ WEB’DE YAYIMLANARAK 
GÖRÜŞ VE ELEŞTİRİLERE 
AÇILMASI 
✓ ÜNİVERSİTE STRATEJİK 
PLANININ YAZILMASI
✓ WEB’DE SUNULMASI
✓ ÜNİVERSİTE STRATEJİK 
PLANININ ONAYA SUNULMASI
ÜNİVERSİTE STRATEJİK 
PLANININ SENATO/YÖNETİM 
KURULU ONAYINA 
SUNULMASI

✓ DEĞERLENDİRME
SENATO/YÖNETİM KURULU 
ONAYINI MÜTEAKİP ÜNİVER-
SİTE STRATEJİK PLANININ 
KURUMDA RESMEN UYGU-
LAMAYA KONULMASI İLE 
İLGİLİ İLANLARIN YAPILMASI 
VE CUMHURBAŞKANLIĞI 
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKAN-
LIĞININ DEĞERLENDİRMESİNE 
SUNULMASI
✓ ÜNİVERSİTE STRATEJİK 
PLANINA SON ŞEKLİNİN 
VERİLMESİ
CUMHURBAŞKANLIĞI 
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKAN-
LIĞINDAN GELEN DEĞER-
LENDİRME RAPORU DİK-
KATE ALINARAK STRATEJİK 
PLANA SON ŞEKLİ VERİLEREK, 
SUNULMAYA HAZIR HALE 
GETİRİLMESİ

II – KURUMSAL 
ANALİZ AŞAMASI

III- KURUMSAL 
PLAN AŞAMASI

ŞUBAT
2020

MART-NİSAN
2020

MART-NİSAN
2020

ÜST YÖNETİM 

ÜST YÖNETİM 

YTÜ YÖNETİM 

ÜST YÖNETİM, 
AKADEMİK VE İDARİ 

BİRİMLER

AŞAMALAR FAALİYETLER
TAMAMLANACAĞI

TARİH
SORUMLU

BİRİMLER/ KİŞİLER
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✓ REKTÖR ONAYINI 
MÜTEAKİP PERFORMANS 
PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIR-
LIKLARINDA ESAS ALINMAK 
ÜZERE,

-HAZİNE VE MALİYE BAKAN-
LIĞINA GÖNDERİLMESİ
- CUMHURBAŞKANLIĞI 
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKAN-
LIĞINA GÖNDERİLMESİ
- YÜKSEKÖĞRETİM 
KURULUNA GÖNDERİLMESİ
-TBMM’NE GÖNDERİLMESİ
-SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA 
GÖNDERİLMESİ

✓ İNTERNET ORTAMINDA 
KAMUOYUNA DUYURULMASININ 
SAĞLANMASI.

IV - ÜNİVERSİTE 
STRATEJİK PLANININ 
İLGİLİ KURUMLARA 
SUNULMASI VE 
KAMUOYUNA 
DUYURULMASI

HAZİRAN
2020

ÜST YÖNETİM 

ÜST YÖNETİM

AŞAMALAR FAALİYETLER
TAMAMLANACAĞI

TARİH
SORUMLU

BİRİMLER/ KİŞİLER
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3. DURUM 
                 ANALİZİ
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3.DURUM ANALİZİ

A. Kurumsal Tarihçe

 Üniversitemizin kurumsal tarihçesi aşağıda özetlenmektedir.

Kondüktör Mekteb-i Âlisi Dönemi (1911-1922) 

 Vilayet Nafıa idarelerinin “fen memuru” (eski adıyla 

kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak 

amacıyla 1911’de Kondüktör Mekteb-i Âlisi adıyla, Paris’teki 

“Ecole de Conducteur”ün müfredat programı esas alınarak 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı bir okul olarak kurulmuş ve 

öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911’de başlanmıştır.

Nafıa Fen Mektebi Dönemi (1922-1937)

 1922’de okulun adı Nafıa Fen Mektebi’ne 

dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926’da 2,5 yıla ve 1931’de 3 

yıla çıkarılmıştır. 

İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937–1969) 

 Türkiye’de imar işlerinin ve teknik hizmet gereksinimin artması karşısında fen memurları ile yüksek 

mühendisler arasında oluşan boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haz-

iran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı yasayla Nafıa Fen Mektebi kapatılarak yerine teknik okul ku-

rulmuştur. 2 yıllık fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, 

bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.

 İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makine bölümleri 

varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. 

Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu’nun Maarif 

Vekâlet’ine devri hakkında kanun uyarınca Nafıa Vekâlet’inden alınarak Maarif Vekâletine bağlanmıştır.

 Millî Eğitim Bakanlığı’nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadastro Mühendisliği 

Bölümü kurulmuş ve Türkiye’de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949–1950 ders yılında 

öğretime başlamıştır. 1951–1952 ders yılından itibaren teknikerlik kısmı kapatılmıştır.

 1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim 

sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar unvanları verilmeye başlanmıştır.

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969–1982) 

 İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 

sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasasıyla, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve 

araştırma kurumu olarak kurulmuştur.

 1971’de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları 

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne bağlanmıştır. 
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Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992)

 İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile bu kuruma bağlanmış olan mühendislik 

yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu’nun il-

gili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve bu kararnamenin 

değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur.

 Yeni kurulan üniversite; Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli’nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- ) 

 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla üniversitemiz Yıldız Teknik Üniversitesi adını almış; 

Mühendislik Fakültesi dört fakülteye ayrılarak, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine ve Kimya-Metalurji 

Fakülteleri olarak yeniden yapılandırılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bünyesine eklemiştir. 

Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu üniversitemizden ayrılarak Kocaeli Üniversi-

tesi adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

 Günümüzde üniversitemiz Yıldız ve Davutpaşa olmak üzere 2 yerleşkeye sahip olmakla birlikte 11 

Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, 27 uygulama/araştırma/teknoloji 

merkezi ve 30000’i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir. 

 Üniversitemiz Yıldız ve Davutpaşa olmak üzere 4 yerleşkeye sahiptir:

 - Yıldız Kampüsü,

 - Davutpaşa Kampüsü,

 - Maslak Kampüsü,

 - Acıbadem Kampüsü.

                       Tablo 2. Davutpaşa Yerleşkesi’nde Bulunan Akademik Birimler
FAKÜLTELER

• Eğitim Fakültesi

• Elektrik-Elektronik Fakültesi                 

• Fen-Edebiyat Fakültesi

• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
• Eğitim Bilimleri 
• Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
• Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
• Temel Eğitim 
• Yabancı Diller Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliği 
• Biyomedikal Mühendisliği
• Elektrik Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)

• Batı Dilleri ve Edebiyatları
• Moleküler Biyoloji ve Genetik 
• Fizik 
• İstatistik 
• Kimya
• Kimya (İngilizce)
• Matematik 
• Türk Dili ve Edebiyatı
• İnsan ve Toplum Bilimleri 

BÖLÜMLER
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• İnşaat Fakültesi

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

• Kimya-Metalurji Fakültesi

• Sanat ve Tasarım Fakültesi

• Uygulamalı Bilimler Fakültesi

• Yabancı Diller Yüksek Okulu

• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü

• Beden Eğitimi
• Türk Dili
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• Enformatik 

• Meslek Yüksek Okulu

*Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunun 26.12.2013 Tarih ve 2013/08-20 Sayılı Senato Kararına istinaden 20.01.2014 Tarihli Yüksek 
Öğretim Kurulu Oluru ile kapatılmasına karar verilmiş olup, mevcut öğrencilere eğitim vermeye devam etmektedir

• İnşaat Mühendisliği 
• İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
• Çevre Mühendisliği 
• Harita Mühendisliği

• İktisat 
• İktisat (İngilizce)
• İşletme 
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

• Biyomühendislik
• Biyomühendislik (İngilizce)
• Gıda Mühendisliği 
• Kimya Mühendisliği 
• Kimya Mühendisliği (İngilizce)
• Matematik Mühendisliği 
• Matematik Mühendisliği (İngilizce)
• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

• İletişim Tasarımı 
• Sanat
• Müzik ve Sahne Sanatları

• Havacılık Elektroniği 

• Modern Diller 
• Temel İngilizce

• Teknik Programlar                                 
• İktisadi ve İdari Programlar

 MESLEK YÜKSEKOKULU

ENSTİTÜLER

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER

YÜKSEKOKULLAR BÖLÜMLER

BÖLÜMLER

FAKÜLTELER BÖLÜMLER
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Tablo 3. Yıldız Yerleşkesi’nde Bulunan Akademik Birimler

FAKÜLTELER

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 

• Makine Fakültesi 

• Mimarlık Fakültesi

• Millî Saraylar ve Tarihî Yapılar MYO

• Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
• Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

• Makine Mühendisliği 
• Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
• Mekatronik Mühendisliği 
• Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
• Endüstri Mühendisliği

• Mimarlık 
• Mimarlık  (İngilizce)
• Şehir ve Bölge Planlama
• Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım

• Teknik Programlar Bölümü

BÖLÜMLER

PROGRAMLAR

 Üniversitemiz bünyesinde yer alan Uygulama ve Araştırma Merkezleri ise aşağıda yer almaktadır.
✓ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
✓ Tarihî Mirası Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi
✓ Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi
✓ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi  
✓ Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezi
✓ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi-ICUS
✓ Ulaştırma Uygulama-Araştırma Merkezi
✓ Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi
✓ Stratejik Araştırmalar Merkezi
✓ Yıldız Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
✓ Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi
✓ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
✓ Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
✓ Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Uygar Merkezi
✓ İstanbul Tarihî Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi 
✓ Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
✓ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
✓ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
✓ Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi 
✓ Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygar Merkezi
✓ Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
✓ Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi
✓ Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
✓ Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
✓ İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi
✓ Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi  (SOSYO-PARK)  
✓ Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAT-PARK)  
✓ Biyomekatronik ve Robotik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi
✓ Konut ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi 
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Tablo 4. Öğrenci Sayıları (2020-2021 Güz Yarıyılı itibariyle )
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B. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

 Yıldız Teknik Üniversitesi 2018-2020 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin 

gerçekleşme durumları, 2019 yılı itibariyle tamamen iç kaynaklarımızı kullanarak hazırlamış olduğumuz 

Veri Yönetim Sistemi (YTÜ-VYS) üzerinden kontrollü ve onaylı bir şekilde toplanarak ortaya konmaktadır. 

Bu kapsamda, stratejik planda yer alan 2019 hedeflerine toplamda % 85 düzeyinde erişim sağlanmıştır.

 Araştırma amacı altında ulaşılamayan hedefler incelendiğinde, ulaşılamayan hedeflerin genel ned-

eni, dergi editörlüğü görevinde bulunan öğretim elemanı sayımızın düşük olmasıdır. Buradaki kök neden 

ise, dergi editörlük görevlerinin başvuru ile değil teklif usulüyle gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bu itibarla 

burada ulaşılamayan hedeflerde dış kaynaklı süreçler etkili olmuştur. Aynı amaç altındaki diğer ulaşılama-

yan göstergeler de akademik projelerde çalışan lisans öğrenci sayısının düşük ve akredite program sayısı 

hedeflerinin gerçekleşmemiş olmasıdır. Akredite olan lisans programları için de çalışmalar 2019 yılı içer-

isinde başlatılmış ancak sürecin uzun olmasından  “gerçekleşme” olarak belirtilememiştir. Bununla birlikte 

hedeflenenden daha fazla programın akreditasyon çalışmasının başlamış ve başvurularının yapılmış olması 

olumlu olarak değerlendirilebilir. 

 Eğitim-öğretim amacı altında ulaşılamayan hedefler incelendiğinde, ulaşılamayan hedeflerin genel 

nedeninin öğretim elemanlarının SCI, SSCI, AHCI gibi endeksli dergilerdeki çalışmalarına ağırlık verme-

si nedeniyle diğer endeksli dergilerdeki yayın sayılarının düşük olmasıdır. Bu nedenle gösterge detayına 

bakıldığı zaman temelinde bir kayıp gibi yorumlanmaması doğru olacaktır. Aynı amaç altında yer alan ve 

ulaşılamayan hedef olarak değerlendirilen bir diğer önemli husus ise yurt dışı araştırma görevlendirme-

lerindeki düşüştür. Burada da etkili olan husus tasarruf tedbirleri nedeniyle Maliye Bakanlığı tarafından 

uygulanan bütçe kısıtlamasıdır. Dolayısı ile bu amaç altında ulaşılamayan hedefler genel olarak dış orijinli 

süreçlerden kaynaklanmaktadır. 

 Yönetim/kurumsallık amacı altında ulaşılamayan hedefler incelendiğinde ulaşılamayan az sayıdaki 

hedefin genel nedeninin e-posta hizmetleri, teknik servis, internet hızı ve benzeri Bilgi İşlem Hizmetleri 

olduğu tespit edilmiştir. Buradaki sorunlar da 2019 yılı içerisinde başlatılan iyileştirme çalışmalarının 

sonuçlarının 2020 yılı başlarında görülmesiyle ortadan kalkmıştır.

Toplumsal katkı amacı altında ulaşılamayan hedefler incelendiğinde ulaşılamayan hedeflerin genel nedeni, 

etkinliklerden memnuniyet oranları ile paydaşlarla birlikte düzenlenen etkinlik sayılarının düşük olmasıdır. 

Bu konuların da 2020 yılında iyileştirilmesi için birimlerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve faali-

yetlerin ölçümlerinin yapılması gerekliliği açıklanmıştır.
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C. Mevzuat Analizi
Üniversitemiz mevzuatta verilen görevleri yerine getirmek üzere 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Kanununun 15. maddesi ile kurulmuştur. Üniversitemizin faaliyetlerini yerine getirirken tabi 
olduğu mevzuat listesi ile mevzuat hükümlerine ilişkin açıklamalar Tablo 5’de belirtilmiştir. 
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D. Üst Politika Belgelerinin Analizi
 Üniversitemizce kurumsal düzeydeki strateji belgelerinin (stratejik plan, performans programı vb.) 
hazırlanmasında, bu belgelerin; üst politika metinleriyle (kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet 
alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar) olan uyum ve tutarlılığı gözetilmektedir. 
Üst politika belgeleri analizine Tablo 6’de yer verilmektedir.

                                                 Tablo 6. Üst Politika Belgeleri Analizi
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G. Kuruluş İçi Analiz

1. İnsan Kaynaklarında Yetkinlik Analizi

Yükseköğretim Kurumları arasında yer alan Yıldız Teknik Üniversitesinde insan kaynakları; akademik ve 

idari personel ile sürekli işçiler olmak üzere üç farklı istihdam türü söz konusudur.

YTÜ İnsan Kaynaklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.
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2. Kurum Kültürü Analizi

 Üniversitelerin de tıpkı özel sektörde faaliyet gösteren firmalarda olduğu gibi en temel fonksiyonel 

bileşenlerinden biri kurum kültürüdür. Üniversitelerin misyon, vizyon, dış çevre, sahip olunan hedefler, ku-

rum imajı, yönetim süreci, kişiler arası ilişkiler ve liderlik açısından değerlendirildiğinde farklı kültürlere sahip 

oldukları görülmektedir. Üyeler tarafından paylaşılan inançlar, normlar, değerler, felsefe, rutinler, kurallar ve 

duygular kurum kültürünün önemli parçalarıdır. Bilgi-tabanlı ve başarısı esnekliğine ve yenilikçiliğine bağlı 

olan üniversiteler için de güçlü bir kurum kültürüne sahip olmak rekabet üstünlüğü, değişimlere adapte olma, 

yenilikçi faaliyetlerde bulunma ve varlıklarını başarıyla sürdürebilmeleri açısından önemlidir.

 Güçlü bir kurum kültürüne sahip bir üniversite olarak YTÜ stratejilerini, yönetim araçlarını, tutum-

larını ve değerlerini oluştururken yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısıyla oluşturmaktadır. Kurum kültüründe 

kimliğini oluşturan; misyon (üniversitenin var olma nedeni nedir), yapısı, yönetimi ve karar verme süreci 

(hedeflerine nasıl ulaşacak), eğitim ve araştırma faaliyetlerinin (üniversite topluma ne sunuyor) yer alması 

gerekmektedir. YTÜ kurum kültürü hem kurumsal hem de sembolik olarak faaliyetleri, kararları ve iletişimi 

dikkate almaktadır. Özellikle, üniversitemizin kurum kültürü bireylerin ve kurumun davranışlarından oluşan, 

geçmiş yıllardan gelen hikâyeleri, kurumsal ideolojileri, özel bir dili ve tutumları kapsamaktadır.

 Üniversitemiz başarılı bir yol izleyebilmek için ilk olarak tüm paydaşların misyon nedir sorusuna 

doğru cevap verecekleri bir kültürü yaşatması gerektiğinin bilincindedir. Öğrencileri cesaretlendiren, kendi 

kendine yeten bireyler yetiştiren ve öğrencilere en yeni eğitim araçlarını kullanarak cevap veren bir kültür 

üniversitenin tüm paydaşlarını bir arada tutmaktadır. İkinci olarak, esnek yönetim sistemini kapsayan destek-

leyici, yeniliğe açık ve değişime hazır otonomi ve katılımcı yönetim değerlerine sahip yapı ve esnek karar 

verme mekanizmalarına önem verilmektedir. Nitekim bu örgütsel kültürün benimsenmesinde ve desteklen-

mesinde elzemdir. Son olarak yeni araştırma programlarını destekleyen, akademisyenlerini araştırma ve 

geliştirme konusunda ödüllendiren bir kültür benimsenip öğretim üyeleri ve kurum arasında güven ilişkisi 

sağlanması amaçlanmaktadır. Karşılıklı güven ilişkisiyle oluşturulan kültür, üyeler tarafından daha kolay 

benimsenmekte ve kültürün genç araştırmacılara aktarılarak devamlılığının sürdürülmesine olanak sağlamak-

tadır.
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NOT 1: Sosyal Tesisler Diğerleri Bölümünde Toplantı /Konferans Salonları, Kulüp/Dernekler, 

Eğitim /Dinlenme Tesisleri, Kantin/Kafeterya, Kreşler yer almaktadır.

NOT 2: Tabloda yer alan veriler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’ndan temin edilmiş olup 

T.C. Cumhurbaşkanlığı MEK-SİS’te yer alan verilerdir.

Üniversitemizin mevcut taşıt bilgisi ise Tablo 17’de gösterilmektedir.

3. Fiziki Kaynak Analizi

 Fiziki kaynak analiziyle, üniversitemizin bina, arazi ve altyapısı ile sahip olduğu taşıtların özellikleri 

ve sayıları belirlenmektedir. 
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4. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

 Üniversitemizin sahip olduğu teknoloji ve bilişim altyapı uygulamaları aşağıda detaylandırılmaktadır. 

YTÜ-VYS (Veri Yönetim Sistemi): Üniversitemizin başta stratejik planının takibi olmak üzere sayısal ver-

ileri içeren göstergelerinin toplanabilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla tamamen iç kaynaklar kullanılarak 

oluşturulmuş internet tabanlı (vys.yildiz.edu.tr) bir uygulamadır. Sistem içerisinde tanımlanan stratejik 

plan göstergeleri ilgili birimlerden veri girişi ve üst yönetici onayı yöntemiyle veri toplanmaktadır. Veriler 6 

aylık (Ocak-Temmuz) dönemlerde aylık olarak toplanmaktadır. Sistem sayesinde değer girilen göstergelerin 

kanıt dosyaları da talep edilebilmektedir. Sistem esnek bir raporlama özelliğine sahiptir. İçerisinde tanımlı 

göstergelerde herhangi bir isimde rapor veya doğrudan stratejik plan durum raporu anında oluşturulabil-

mektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Veri Yönetim Sistemi (VYS) içerisinde AR-GE Üniversiteleri Göstergeleri, 

Girişimcilik Endeksi Göstergeleri, Üniversiteleri İzleme Kriterleri, YÖK Kalite Güvenceleri ve Stratejik Plan 

Göstergeleri olmak üzere 5 başlık için veri toplanmaktadır. Stratejik Plan Göstergeleri mevcut sistemde aynı 

zamanda birimlerin kalite hedefleri olarak tanımlanmıştır.

Üniversitemiz, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerek-

li bilgi ve verileri periyodik olarak toplamakta, analiz etmekte ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullanmak-

tadır. 

Üniversitemizde Veri Yönetim Sistemi haricinde her türlü faaliyet ve süreçlere ilişkin verileri toplamak, 

analiz etmek ve raporlamak üzere kullanılan diğer bilgi sisteminin işleyişi aşağıda kısaca açıklanmıştır. Bu 

sistemlere, üniversitenin internet sayfasında, uygulamalar başlığı altında erişmek mümkündür. Bunlar aşağı-

da kısaca açıklanmaktadır.

Öğrenci bilgi sistemleri: Üniversitemizdeki Öğrenci Bilgi Sistemi, USİS (lisans) ve GSİS (Lisansüstü) bilgi 

sisteminde bulunan tüm veriler online olarak YÖKSİS sistemine aktarılabilmektedir. Öğrenci kayıt işlemind-

en mezuniyet işlemine kadar geçen süreçte ihtiyaç duyulan bütün işlemler bu uygulamada yer almaktadır. 

Akademik süreçler kapsamında müfredat değişimi, mezuniyet gereksinimleri, denklikler ve yönetmelik 

düzenleme işlemleri de bu uygulamadan gerçekleştirilmektedir. USİS, GSİS, ARAS bilgi sistemi üzerinden 

öğretim görevlileri ayrıca dersini alan öğrencilerin devam takibini yapabilir, dosya paylaşabilir ve ödev vere-

bilirler. 

Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS): Üniversitemiz, araştırma süreçlerini izlemek amacıyla Akade-

mik Veri Yönetim Sistemi AVESİS programını kullanmaktadır. Bu program, akademik envanterin oluşturul-

ması, anlık veya dönemsel raporların ve istatistiksel bilgilerin üretilmesi gibi amaçlara yönelik sahip olduğu 

bir çok fonksiyonel modül sayesinde kurumun etkili ve stratejik yönetim sergileyebilmelerine imkân sağlam-

aktadır. AVESİS, birçok göstergeye göre kişi, bölüm, birim ve kurum düzeyinde performansın ölçülmesi, 

değerlendirilmesi ve kurumsal karne modeline göre performans yönetimi için etkili bir sistem sunmaktadır. 
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Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS): AVESİS ile uyumlu çalışan BAPSİS olarak adlandırılan proje 

süreçleri yönetim sistemi, yükseköğretim kurumları BAP Koordinasyon Birimleri bünyesinde yürütülen tüm 

akademik, idari ve mali süreçlere ilişkin çok sayıda fonksiyonel araç içermektedir. Bu sayede, araştırmacıların 

projelerden ürettikleri yayın, patent vb. çıktılar AVESİS sisteminden BAPSİS sistemine kolaylıkla aktarılır 

ve komisyon değerlendirmesine sunulur ve araştırmacıların akademik performanslarına dayalı destek uy-

gulamaları, sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilir. BAPSİS, akademik, idari ve mali tüm süreçler 

için tam otomasyon sağlayan Performans Değerlendirme Modülü, Proje Çıktıları İzleme Modülü, Sistem 

Yönetim Modülü gibi çok sayıda modül ve alt sistem içermektedir. 

Ek Ders Ücretlendirme Sistemi: EUS ile öğretim üyelerinin ek ders hesaplama ve ücretlendirme işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile de tüm yazışmalar elektronik ortama 

taşınmış ve arşivleme sistemi oluşturulmuştur. 

Lojman Yönetim Sistemi (LSİS): Üniversitemiz lojman bilgileri ve başvuru süreci buradan yapılmaktadır. 

Bologna Bilgi Sistemi (BOLOGNA): Üniversitemiz hakkında, programlar hakkında genel bilgiler yer almak-

tadır.

Elektronik Dergi Sistemi (EJournal): Üniversitenin e-dergilerine (Sigma (Journal of Engineering and Natu-

ral Sciences), Journal of Thermal Engineering, Yıldız Social Science Review, Journal of Sustainable Construc-

tion Materials and Technologies, Yıldız Journal of Educational Research, Journal of Advances in Manufactur-

ing Engineering) erişim imkânı veren bir sistemdir.   

Laboratuvar Bilgi Sistemi (LABSİS): Üniversite bünyesinde kurulan laboratuvar bilgi sistemi ile üniver-

sitemizin sahip olduğu imkân ve kabiliyetlere erişimin kolaylaştırılması ve verilen endüstriyel hizmetlerin 

listelenmesi yoluyla ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla iş birliklerimizin artırılmasını sağlayacak bir ara 

yüz oluşturulması amaçlanmıştır.

Teşvik Sistemi (KTEŞVİK): Kitap, yarışma, makale vd. teşvik süreçlerinin elektronik ortamda yürütülebilm-

esi amacıyla oluşturulmuştur.

Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS): ATÖSİS, Akademik Teşvik Ödeneği süreçler-

inin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 

Personel Bilgi Sistemi: PERSİS ile personelin özlük bilgileri işlemleri yapılmaktadır. 

Emekli Akademik Personel Bilgi Sistemi: EPERSİS ile emekli akademik personelin özgeçmiş bilgilerine 

ulaşmak mümkündür. 

Üniversite Yönetim Bilgi Sistemi (ÜYBS): YÖKAK tarafından Üniversitemizde kullanımı sağlanan sistem 

ile Programlarımızda Özdeğerlendirme ve Akran Değerlendirmesi yapılmaktadır.
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AYDEK: AVESİS ile uyumlu çalışan AYDEK sistemi, Akademik Yükseltme ve Değerlendirmeler için kişi, 

bölüm, birim ve kurum düzeyinde performansın değerlendirilmesine imkân vermektedir. Ayrıca bütün 

kadro başvuruları ve değerlendirme süreci de bu sistem üzerinden yürütülmektedir. 

TTO Portal: Teknoloji Transfer Ofisi modüllerinin tamamı tarafından kullanılan, iş ve süreç takibi için kul-

lanılan, uzun dönemli kurum hafızasını saklamak üzere kayıtların tutulduğu bir kurumsal yönetim 

sistemidir. 

Mezun Bilgi Sistemi: Mezunlar Koordinatörlüğünün, üniversiteden mezun olanların, üniversite aidiyetinin 

artırılması ve kişisel ve mesleki birliktelik oluşturulabilmesi adına kullanılan mezun bilgi sistemi bulunmak-

tadır. Ayrıca Mezun Platformu da mezunlarımızın yer aldığı sanal buluşma mekânı olarak oluşturulmuştur.

Ayrıca bilgi ve verilerin periyodik olarak toplanması ve analiz edilmesi amacıyla, İstatistik Uygulama ve 

Araştırma Merkezi kurulmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi hazır-

lanarak üniversitemizin akademik, idari ve tüm öğrencilerimizin her türlü bilişim ve iletişim araçları ile 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili kurallar belirlenmiştir. Kullanılan bilgi yönetim sistemi, 

eğitim ve öğretim faaliyetlerine, AR-GE faaliyetlerine, mezunlara yönelik konuları kapsamakta olup süreçler-

in hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Verilerin sürekli güncellenmesi ve takibinin 

yapılması da mümkün olabilmektedir.
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Üniversitemize ait bilgisayarların nicel durumu Tablo 18’de verilmektedir.

5. Mali Kaynak Analizi 

Mali kaynak analizinin temel amacı, üniversitenin bütçesi göz önünde bulundurularak stratejik planda 

yer alan amaç, hedef ve performans göstergeleri ile stratejilerin gerçekçi bir şekilde belirlenmesidir. Bu 

bağlamda üniversitemize ait tahminî kaynaklar belirlenmiştir (Tablo 20).
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6. Akademik Faaliyetler Analizi 

Üniversitelerin yüksek değer ürettiği ya da başarılı performans gösterdiği alanlar ile iyileştirilmesi gerek-

en sorun alanları; temel akademik faaliyetler olan eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal katkı 

bağlamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda üniversitemizin akademik faaliyetler analiz sonuçları 

Tablo 21’de yer almaktadır.
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7. Yüksek Öğretim Sektör Analizi

 Üniversitenin faaliyet gösterdiği dış çevrenin analiz edilebilmesi için yükseköğretim sek-

töründeki gelişmeler ile bu gelişmelerin üniversiteye olan etkisinin değerlendirilmesi gerekmekte-

dir. Makro düzeyde yapılacak bu analizler üniversitemizin stratejik kararlarına temel teşkil 

etmektedir.

a. Sektör Eğilim Analizi

 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin dış çevre analizini gerçekleştirmek üzere birincil ve ikincil veri 

kaynaklarından yararlanılmıştır. Birincil veri kaynağı olarak iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirilen 

görüşmelerden elde edilen nitel veriler ve dış paydaşlara uygulanan anket çalışmasının sonuçları 

kullanılmıştır. İkincil veri olarak ise kurum içi raporlar,  sektör dergileri, bakanlıklar ve kamu ku-

ruluşlarının bülten ve raporları gibi kaynaklardan yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 22’de 

özetlenmektedir.
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b. Sektörel Yapı Analizi

 Yapısal güçlerin sektörün performansını üniversitemiz açısından nasıl etkilediği Tablo 23’de ele 

alınmaktadır.
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8. GZFT Analizi

 Üniversitenin güçlü ve zayıf yönleri ile üniversite dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler 

belirlenir. Aşağıda buna ilişkin yapılan GZFT Analizi Tablosu yer almaktadır.
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9. Tespit ve İhtiyaçların Analizi

 Veriler analiz edilirken ihtiyaç analizi perpsektifi ile hareket edilmiş ve üniversitemizin tüm 

paydaşlarının beklentileri dikkate alınarak tespitler ve ihtiyaçların analizi yapılmıştır.

Bu bulgular ışığında  tespitler ve ihtiyaçlar  Tablo 26’da oluşturulmuştur.
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4. GELECEĞE
                    BAKIŞ
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4. GELECEĞE BAKIŞ

A. Misyon

 Uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma mükemmelliğine ulaşarak toplumun ihti-

yaçlarına ve ulusal rekabet gücüne katkıda bulunan bireyler yetiştirmek, yenilikçi fikirleri ve uygulama-

ları hayata geçirmektir.

B. Vizyon

 İnsan odaklı, bilimsel, teknolojik ve sosyal boyutuyla küresel ölçekte lider bir üniversite olmaktır.

C. Temel Değerler

 •  Özgür, açık ve sorgulayıcı araştırma kültürü: YTÜ; hem üniversite içi hem de üniversite dışı 

paydaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanmakta; bunları tatmin etmek için de sürekli bir öz değerlendirme 

yaparak yeni teknoloji ve fikir geliştirme kapasitesini artırmakta ve üniversitemizin marka ve araştırma 

imajını yükseltmektedir.

 •  Millî değerlere ve hedeflere katkı: YTÜ; ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, ülke 

kalkınmasına ve millî teknoloji hamlesinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak nitelikli iş gücü 

yetiştirmeyi ve AR-GE faaliyetleriyle hizmet etmeyi önceliği olarak belirlemektedir.

 •  İşbirlikli, paylaşımcı, bütünlükçü bir üniversite ruhu: YTÜ; bağlantısal bütünsellik bil-

inciyle üniversite-sanayi-kamu-toplum dörtlü sarmal etkileşimi ve iş birliği çerçevesinde çalışmalarını 

sürdürmekte; ulusal ve küresel problemlere sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanmaktadır.

 •  Değişime ve yeniliğe açıklık: YTÜ; tüm paydaşlarının zihninde “ilham verici bilimsel araştır-

malara, yenilikçi fikirlere, teknolojik ve sosyal dönüşümlere öncülük eden uluslararası rekabetçi bir 

üniversite” olarak konumlanmayı arzulamaktadır.

 •  Sürekli öğrenmeye odaklılık: YTÜ; başarıyı sürdürebilmenin ve yeni başarılara imza atabil-

menin sürekli, sistemli ve stratejik çabalar gerektirdiğinin bilincindedir. 

 •  Stratejik düşünme ve davranma: YTÜ; ulusal ve uluslararası arenadaki rolünü yer-

ine getirmek ve daha da geliştirilmesi gereken bazı yeni fikirleri hayata geçirmek için stratejik plan 

çerçevesinde hareket etmektedir.

 •  İnsana, topluma ve çevreye farkındalık: YTÜ; toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine 

yönelik çalışmalara öncülük ederek farklılaşmayı tercih etmektedir.

 •  Sosyal sorumluluk ve etik değerlere bağlılık: YTÜ; toplumsal bilince ve etik anlayışa sahip, 

toplumsal yönlü projeler üretme bilincindedir.

 •  Ehliyet ve liyakat: YTÜ; objektif ve şeffaf atama kriterleri ile Yükseköğretim mevzuatındaki 

değişim ve belirsizliklerden etkilenmeyen bir akademisyen kadrosunun sürekliliğini sağlamaktadır.
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5. FARKLILAŞMA
            STRATEJİSİ
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5. FARKLILAŞTIRMA STRATEJİSİ

A.Konum Tercihi 

 Yıldız Teknik Üniversitesi tüm paydaşlarının zihninde “ilham verici bilimsel araştırmalara, 

yenilikçi fikirlere, teknolojik ve sosyal dönüşümlere öncülük eden uluslararası rekabetçi bir üniver-

site” olarak konumlanmayı arzulamaktadır. Bu bağlamda üniversitemiz stratejik marka yönetimini 

dikkatlice ve titizlikle sürdürerek marka değerini daha yukarılara taşımaktadır. İlk adım; gelenekleri 

ve kökleri olan üniversite imajı ile desteklenen mevcut marka değerinin 2021-2025 yılı stratejik 

amaçlarına paralel olarak konumlandırılmasıdır. Bu bağlamda Yıldız Teknik Üniversitesi önceliği 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerine vererek, ama aynı zamanda eğitim ve öğretimde ve kurumsallık-

ta mükemmelleşerek ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara öncülük 

ederek farklılaşmayı tercih etmektedir. Bu sayede dörtlü sarmal kapsamında tüm paydaşlara değer 

üretilecek ve bağlantısal bütünsellik oluşturularak tüm paydaşlar nezdinde ortak, tek ve akılda kalıcı 

bir konumlandırma yapılacaktır. 

B. Başarı Bölgesi Tercihi

 Yıldız Teknik Üniversitesi, dördüncü nesil üniversitesi kimliğini ön plana çıkaracak atılım ve 

düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda üniversitemizin tercih ettiği ilk başarı kriteri dijital 

kapasiteyi artırarak başarılı bir “dijital dönüşüm” gerçekleştirmektir. Eğitim ve öğretim faaliyetler-

inde; bulut hesaplama uzmanlığı, 3D üretim mühendisliği, artırılmış gerçeklik geliştiriciliği, yapay 

zekâ eğitmenliği, teknoloji tasarımcılığı, veri güvenliği uzmanlığı, robot koordinatörlüğü gibi yeni 

bölüm ve ilgili derslerin açılmasında; sınıf ortamında ve kitlesel açık çevrim içi dersler ve açık eğitsel 

kaynakların oluşturulmasında başarılı olmak önem arz etmektedir. 

 Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi bir diğer önemli başarı bölgesi olarak “çeşitlilik-

ten beslenen ve yenilikçi araştırma kültürü”nü belirlemiştir. Buradaki başarısını ise üniversitemiz 

dört alandaki yönetim yaklaşımını kuvvetlendirerek oluşturmuştur. Bunlar, insan kaynakları yöne-

timi, örgütsel kaynak yönetimi, ilişkisel kaynak yönetimi ve fiziksel kaynak yönetimidir. Örgütsel 

kaynak yönetimi ile üniversitemiz, geleneksel eğitim-öğretim kültürünü bir araştırma kültürüne 

dönüştürmüştür. Bu bağlamda YTÜ, araştırma odaklı, sürekli öğrenen ve gelişen bir üniversite hâline 

gelmiştir. Üniversitemiz hem üniversite içi hem de üniversite dışı paydaşlarımızın ihtiyaçlarına odakl-

anmakta; bunları tatmin etmek için de sürekli bir öz değerlendirme yapmaktadır. Bu öz değerlendir-

meler sonucunda, yeni teknoloji ve fikir geliştirme kapasitesi artırılmakta ve üniversitemizin marka 

ve araştırma imajı yükseltilmektedir. Ayrıca, AR-GE alanında ün elde etme ve ilişkileri geliştirme 

stratejileri uygulanmaktadır. Fiziksel kaynak yönetiminde ise üniversitemiz sürekli gelişmekte olup 

bu bağlamda hizmet alt yapısını sürekli güncellemekte, yeni araştırma laboratuvar ve tesisleri kur-

maktadır. Bu sayede üniversitemizde araştırma merkezleri, araştırma birim ve ofisleri, Teknopark 

ve Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde kurumlar arası ve disiplinler arası ve çok disiplinli araştırma 

faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 
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C. Değer Sunumu Tercihi

 Yıldız Teknik Üniversitesi, bağlantısal bütünsellik bilinciyle üniversite-sanayi-kamu-toplum 

dörtlü sarmal etkileşimi ve iş birliği çerçevesinde çalışmalarını sürdürmekte; ulusal ve küresel prob-

lemlere sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanmaktadır. Bağlantısal bütünsellik yaşamın her 

yerinde olan yeni bir bilim, yeni bir matematiktir. Bu anlayışa göre her şey içinde bulunduğu ağ ile an-

lamlıdır ve başarı bu ağın etkili yönetilmesiyle elde edilmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi, kaotikmiş 

gibi görünen bu bağlantısallığın matematiğini çözerek tüm paydaşlar arasında bir bütünsellik yaratıp 

sinerji açığa çıkarmayı ve paydaş temelli değer yaratmayı temel önceliği hâline getirmiştir. Bu sayede 

Yıldız Teknik Üniversitesi geniş bir perspektife sahip  ve geleceğin problemleriyle başa çıkabilen birey-

leriyle ilham verici bilimsel araştırmalara, yenilikçi fikirlere, teknolojik ve sosyal dönüşümlere öncülük 

eden uluslararası rekabetçi bir üniversite olma yolunda emin adımlar atmaktadır. 
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D. Temel Yetkinlik Tercihi

 Yıldız Teknik Üniversitesinin temel yetkinliği; uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştır-

ma mükemmelliğidir. Bu temel yetkinlik üniversitemizin stratejik amaçlarına ulaşmak üzere kaldıraç 

rolü üstlenmektedir. Böylelikle toplumun ihtiyaçlarına ve ulusal rekabet gücüne katkıda bulunan 

bireyler yetiştirilmekte, yenilikçi fikirler ve uygulamalar hayata geçirilebilmektedir.

Bununla birlikte üniversitemiz akademisyenlerinin uzmanlık alanları göz önüne alınarak bir envant-

er çıkarılması ve üniversitemizin öncelikli alanlarının belirlenmesi YTÜ için önem arz etmektedir. 

Üniversitemizin; araştırmacılarını ortak paydalarda birleştirmek, ülkemizin çıkarları doğrultusunda 

öncelikli alanlarını belirlemek, AR-GE potansiyelini artırmak, disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek 

ve AR-GE Üniversitesi olma kararlılığını artırmak için kümelenme çalışmaları yürütülmektedir. Bu 

kapsamda, ulusal bilim ve teknoloji politikaları vizyon 2023, 100/2000 YÖK doktora burs alanları, 

ülkemizin öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak enerji teknolojileri, gıda teknolojileri, 

ileri malzeme teknolojileri gibi 18 öncelikli alan seçilmiş ve bunlara göre 18 konu kümesi oluşturul-

muştur. Bu kümeler kendi içerisinde yoğun çalışarak 4 tematik alanı ön plana çıkarmıştır. Bunlar; 

Enerji Teknolojileri, Ulaşım Teknolojileri, Genetik ve Biyoteknoloji, İleri Malzeme Teknolojileri alan-

larıdır. Bu alanlar aynı zamanda ülkemizin stratejik öncelikleriyle örtüşmektedir. 
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6. STRATEJİ
          GELİŞTİRME
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6. STRATEJİ GELİŞTİRME

A. Amaçlar ve Hedefler
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B. Performans Göstergeleri
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C. Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri

Üniversiteler kendi içsel faaliyetlerinin yönetiminden doğan risklerin yanında tipik ticari kurum-

lardan farklı olarak toplumun büyük bir bölümü tarafından tanınmanın yaratmış olduğu risklerle 

de karşı karşıya kalmaktadır. Üniversiteler genel olarak stratejik, operasyonel, finansal, bilgi te-

knolojileri ve itibar riskleri ile karşılaşmaktadır. İçinde bulunulan zaman ve yapılan stratejik plan 

çerçevesinde Yıldız Teknik Üniversitesi için Risk Kategorileri Tablosu’nda yer alan risk kategorileri 

ve örnek riskler hazırlanmıştır. Riskler, YTÜ’nün günlük faaliyetlerini ve stratejik amaç ve hedefler-

ine ulaşmasını etkileyen, engelleyen her türlü durumu, eylemi ve olayı göstermektedir. Risk seviyesi 

için riskin olasılığı, olayın/durumun olabilme ihtimali ve riskin etkisi, faaliyetlerin başarısını 

etkileyen kesin veya belirsiz olabilen ifade gözlemlenmektedir. Belirlenen risk seviyesi risk matrisine 

göre düşük, orta, yüksek olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Yıldız Teknik Üniversitesi için 

oluşturulan riskler ve öneriler Risk Değerlendirmeleri Tablosu’nda yer almaktadır. Riskler bu şekilde 

değerlendirildikten sonra izlenmesi ve duruma göre güncellemelerin yapılması gerekmektedir. Risk-

ler YTÜ’nün ilgili birimlerince kontrol edilecektir. Risklerin İzlenme Sürecinde Sorumlu Birimler 

Tablosu’nda ilgili birimler detaylıca yer almaktadır. 
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Yeşil renk: Düşük risk

Mavi renk: Orta risk

Kırmızı renk: Yüksek risk 

Yapılan risk değerlendirilmesinde risklerin genel olarak yeşil renkli ve mavi renkli alanlarda yer 

aldığı görülmektedir. Bu genel olarak risklerin düşük ve orta risk grubunda olduğunu göstermekte-

dir. Risklerin ilgili birimlerin üst düzey yöneticileri ve üniversite üst yönetimi tarafından periyodik 

olarak takibinin yapılması ve güncellenmesi gerekmektedir. 
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D. Maliyetlendirme

 Yıldız Teknik Üniversitesi, hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmek için bütçeleri 

ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini planlamaktadır. Bu nedenle, üniversitemizin bütçesi 

stratejik plandaki amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmektedir.
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7. İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
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7.İZLEME ve DEĞERLENDİRME

A. İzleme ve Değerlendirme

 İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli 

olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kul-

lanılarak stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırma 

sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın güncellenmesi kararı verilebilir. Stratejik planın 

izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme 

sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur. İzleme, amaç ve hedeflere göre 

kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistema-

tik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans gösterge-

leri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen 

dönemler itibariyle raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini 

oluşturur. Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaş-

mayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla 

yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans 

göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir.

 İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk üniversitemizin rektöründedir. Hede-

flerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilis-

inin; hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması ve Rektöre 

sunulması ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın sorumluluğundadır. İzleme ve değerlendirme 

sisteminde üretilen bilgi, raporlar vasıtasıyla kayıt altına alınır ve ilgililere sunulur. Raporlama, izleme 

ve değerlendirme faaliyetlerinin temel aracı olup objektif bir biçimde hazırlanır.

 Tablo 36 stratejik amaç ve hedeflere ait izleme ve değerlendirme sorumluluğuna sahip ilgili 

rektör yardımcıları ve ilgili birimleri göstermektedir.
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8. EKLER
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