T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
2016-2020 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2016-2020 yılları arasındaki döneme ait Stratejik Planı 15 Ocak -20 Mart 2016
tarihleri arasında aşağıda isimleri belirtilen Kurul Tarafından hazırlanmıştır.
Kurul Üyeleri:
Prof.Dr. Can Solakoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı, Başkan
Prof. Dr. Necla Öztürk, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof.Dr. Altuğ Koşar, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof.Dr. Zafer Öztek, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Selim Nalbant, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Alpay Orki, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Esra Sağlam, Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Ender Levent, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1

T.C. Maltepe Üniversitesi
2016-2020 Stratejik Planlama Çalışması
STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek.
Hedef 1. Akademik kadrolara nitelikli akademisyenleri çekmek ve varolanların kalmasını sağlamak.
Proje Adı: Tıp Fakültesine nitelikli akademisyenler atamak, var olan akademisyenlerin istihdam süresini 10 yıla çıkarmak.

Nedir?
Tıp Fakültesinde görev yapan öğretim elemanları kendi alanlarında deneyimli, çoğu yurtdışında bulunmuş akademisyenlerdir. Ancak öğretim üyelerinin
kurumda istihdam süreleri düşük olup genel olarak 2-3 yıl içinde fakültemizden ayrılmaktadırlar. Ayrıca, hastanede görev yapan akademisyenlerin hastane
hizmeti iş yükleri fazla olduğundan derslere ayırdıkları zaman azdır, ücretlendirme yöntemi üniversitedeki diğer fakültelerde uygulanandan farklı
olduğundan derslere ayırdıkları zaman karşılığında bir ücret alamamaktadırlar. Bu durum eğitim-öğretimin hem niteliğini etkilemekte hem de öğretim
programının sürekliliğine, programın belirli bir kapsam içinde geliştirilmesine engel olmaktadır. Bu nedenle Tıp Fakültesine nitelikli akademisyenlerin
atanması, var olan akademisyenlerin istihdam süresinin 10 yıla çıkarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda
 Atamalar için kriterler geliştirmek,
 Akademik personel sayısını ve dağılımını yeniden yapılandırmak,
 Ücret politikasını daha gerçekci koşullara göre düzenlemek,
 Akademik personelden etkin yararlanmak,
 Araştırma laboratuvarlarını ve hastane olanaklarını geliştirmek,
konulu faaliyetlerin yapılması planlanmıştır.

Neden Önemlidir?

 Öğrencilerin fakülte seçiminde öğretim üyelerinin nitelikleri önemli bir faktördür. Bu sebeple nitelikli öğrencileri fakültemize kazandırmak için bu
projeler önemlidir.
 Eğitim-öğretim dinamik bir süreçtir. Eğitim-öğretimin kalitesini geliştirmek için araştırma yapan, bilim alanındaki gelişmeleri takip eden, uzun süre
kurumda çalışan akademisyenlere gerek vardır.
 Eğitimin ve araştırmaların devamlılığı bakımından önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?





Eğitimin ve araştırmaların niteliğinin gelişmesi
Eğitimin ve araştırmaların devamlılığının sağlanması
Tıp alanında nitelikli öğrenci yetiştirilmesi
Kurumsal kimliğin gelişmesi
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STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek.
Hedef 1. Akademik kadrolara nitelikli akademisyenleri çekmek ve varolanların kalmasını sağlamak.
Proje Adı: Tıp Fakültesine nitelikli akademisyenler atamak, var olan akademisyenlerin istihdam sürelerini 10 yıla çıkarmak.

Tanım

Uygula Projenin Genel Hatları
ma
Planı

Tıp Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri kendi
alanlarında deneyimli, çoğu yurtdışında bulunmuş
akademisyenlerdir. Ancak öğretim üyelerinin kurumda
istihdam süreleri düşük olup genel olarak 2-3 yıl içinde
fakültemizden ayrılmaktadırlar. Ayrıca, hastanede
görev yapan akademisyenlerin hastane hizmetleri iş
yükleri fazla olduğundan derslere ayırdıkları zaman
azdır, ücretlendirme yöntemi üniversitedeki diğer
fakültelerde uygulanandan farklı olduğundan derslere
ayırdıkları zaman karşılığında bir ücret
alamamaktadırlar. Bu durum eğitim-öğretimin hem
niteliğini etkilemekte hem de öğretim programının
Faydası
sürekliliğine, programın belirli bir kapsam içinde
geliştirilmesine engel olmakta, akademik faaliyetlerin
etkin yerine getirilmesine engel teşkil etmektedir.
Bu kapsamda:
 Atamalar için kriterler geliştirmek
 Akademik personel sayısını ve dağılımını
yeniden yapılandırmak,
 Ücret politikasını daha gerçekçi koşullara göre
düzenlemek\
 Akademik personelden etkin yararlanmak
 Araştırma laboratuvarlarını ve hastane
olanaklarını geliştirmek
konulu faaliyetlerin yapılması planlanmıştır.

Etkiler





Stratejik Etkisi

Eğitimin ve araştırmaların niteliğinin gelişmesi
Eğitimin ve araştırmaların devamlılığının sağlanması
Tıp alanında nitelikli öğrenci yetiştirilmesi
Kurumsal kimliğin gelişmesi

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
*Üniversitemiz
 nitelikli öğrenci
yetiştiren
 nitelikli
araştırmaların
yapıldığı
 mezunlarının
kolaylıkla iş
bulabildikleri
bir kurum olarak
Türkiye’de ve dünyada
tanınacaktır.
* Kurumsal kimliğin
gelişmesini
sağlayacaktır.

Süresi
18 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler
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İlişkili Projeler

*Atamalar için kriterler geliştirmek:
1. Tıp fakültesi için belirlenmiş olan atama kriterlerini gözden geçirerek
yenilemek, yeni atamalarda bu kriterleri kullanmak
2. Eğiticilerin eğitimi ve soru hazırlama teknikleri konusunda kurslar
düzenlemek, fakülte içi yükseltmelerde bu kursların alınmış olmasını
önkoşul kabul etmek
3. Fakülte dışından yapılacak atamalarda eğiticilerin eğitimi sertifikasını kriter
olarak kullanmak
* Akademik personel sayısını ve dağılımını yeniden yapılandırmak:
1. Fakültede Türkçe ve İngilizce dilinde eğitim yapan iki program olduğundan
her anabilim dalında üç öğretim üyesi olacak şekilde yapılanma sağlamak,
bu öğretim üyelerinden birisinin profesör diğerlerinin doçent veya yardımcı
doçent seviyesinde genç araştırıcılardan seçmek, böylece eğitimin ve
araştırmaların devamlılığını sağlamak
* Ücret politikasını daha gerçekçi koşullara göre düzenlemek:
1. Devlet üniversitelerindeki tıp fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin
döner sermayeden pay aldıklarını göz önüne alarak; üniversitemizin ücret
politikasını Tıp Fakültesi bakımından yeniden ele almak,
2. Temel Tıp Bilimleri Bölümünde çalışan öğretim elemanlarının ücretlerini
diğer vakıf üniversitelerinde çalışanların düzeyine yükseltmek,
3. Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinde çalışan öğretim elemanlarının
ücretlendirme yöntemini eğitim-öğretime verdikleri katkıyı da gözeterek
yeniden düzenlemek,
* Akademik personelden etkin yararlanmak:
1. Öğretim üyeleri üzerindeki ders iş yükünü 12 saat/haftaya indirerek onların
araştırma ve diğer akademik faaliyetlere gönüllü katılımını sağlamak,
böylece fakültenin bilimsel düzeyini yüksetmek, tanınırlığını artırmak,
kurumsal kimliğin gelişimini sağlamak,
2. Öğretim üyelerinden etkin yararlanmak için tam zamanlı öğretim üyesi
atamalarına öncelik tanımak
3. Etkin ve hızlı idari yapılanma oluşturarak akedemik personelin zaman
kaybını önlemek
*Araştırma laboratuvarlarını ve hastane olanaklarını geliştirmek:
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 Mali kaynak sıkıntısı
 Rekabetin fazla olması

Önemli Çıktılar







Nitelikli eğitim
Desteklenen araştırma sayısı
Yayın sayısı
Öğretim elemanlarının ortalama istihdam süreleri
Gerçekci koşullara göre düzenlenmiş ücret sistemi
Öğrencilerin ÖSYM puanlarındaki artış
 Akademik personelin memnuniyeti

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Akademik elemanlar

1. Temel tıp alanında yapılan araştırmaların sayısını ve kalitesini artırmak ve
nitelikli akademisyenleri fakültemizde istihdam etmek için mevcut olan
araştırma laboratuvarlarının olanaklarını geliştirmek, anatomi, biyokimya
gibi bilim alanlarında araştırma laboratuvarları kurmak,
2. Hastanenin teknik olanaklarını gelişen teknolojiye uygun hale getirmek
a. Hastanede kullanılan teçhizatları güncelleştirmek, olması gereken
standart teknolojileri kurmak: Diyaliz merkezinin kurulması gibi
b. Hastane olanaklarını “state of art” teknolojisine ulaştıracak
teknolojinin kurulması: Robotik cerrahi teknolojisinin kurulması
c. Onkoloji ve Organ Nakli Özel Dal hastanesi oluşturulması Onkoloji
bölümünün iyileştirilmesi, yardımcı personel ve infüzyon hemşiresinin
eksikliğinin giderilmesi
d. Üniversite dışından sağlanan fonlarda kesinti yapılmadan bölümün
kullanımına verilmesi
e. Profesyonel danışmanlık firmasından destek alınması
f. Hastanemizi B sınıfı katogorisinde A grubu hastanesine çıkartmak

STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek.
Hedef 2. Öğrenci profili içinde nitelikli öğrenci ağırlığını arttırmak.
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Proje Adı: Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSYM sıralamasında ilk 7000’e girenlerin oranının %20 olması, kayıt yaptıran en düşük öğrenci
diliminin 20000 olması

Nedir?
Vakıf üniversiteleri ücretli olduğundan yüksek puan alan öğrenciler tanınan devlet üniversitelerine kayıt yaptırmaktadırlar. Ancak ÖSYM puanı yüksek olan
bir kısım öğrenciler, özel nedenlerle, bulundukları veya başka bir şehirdeki vakıf üniversitesini tercih etmektedirler. Bu hedefin amacı, bu tür nitelikli
öğrencileri fakültemize çekmek, sayısını artırarak sınıfta sinerji oluşturmak, öğretimin kalitesini artırmaktır. Ayrıca fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerin
20000 dilimi içinde olması amaçlanmaktadır. ÖSYM puanları yüksek öğrencilerin fakültemize kayıt yaptırmalarını sağlamak için:
 Yüksek puanlı öğrenciler için burs olanaklarının artırılması,
 Eğitim-öğretimin niteliğinin iyileştirilmesi.
 Öğrenciler arasında ve toplumda fakültenin imajının artırılması,
 Eğitim-öğretimde çeşitliliği artırarak diğer tıp fakültelerine göre farklılığın oluşturulması,
 Öğrencilerin araştırma laboratuvarlarında çalışma olanaklarının artırılması,
 Öğrencilerin bilimsel ve sosyal aktivitelerini arttıracak koşulların sağlanması,
 Yurtdışı ilişkilerin artırılması,
 Fakültenin tanıtımına önem verilmesi
planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?
Fakültemiz vakıf üniversiteleri arasında oldukça iyi bir sıralamada olmakla birlikte rekabet gücünü artırmak için daha nitelikli öğrenci yetiştirmek
durumundadır. Nitelikli eğitim verilmesi için yüksek ÖSYM puanı alan öğrencilerin tıp fakültesine kayıt yaptırmalarını sağlanması, sinerji oluşturarak nitelikli
eğitim-öğretimin verilmesi hedeflenmektedir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?





Eğitim-öğretimin kalitesini geliştirmek
Rekabet edebilen nitelikli öğrenci yetiştirmek
Neden-sonuç ilişkileri kuran, sağlık ve sosyal problemlere çözüm üreten, kendi kendine öğrenen, kendini sürekli geliştiren doktor yetiştirmek
TUS sınavında başarının yükselmesi

STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek.
Hedef 2. Öğrenci profili içinde nitelikli öğrenci ağırlığını arttırmak.
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Proje Adı: Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSYM sıralamasında ilk 7000 girenlerin oranının %20 olması, kayıt yaptıran en düşük öğrenci
diliminin 20000 olması

Tanım

Uygula Projenin Genel Hatları
ma
Planı

Vakıf üniversiteleri ücretli olduğundan yüksek puan
alan öğrenciler Türkiye’de tanınan devlet
üniversitelerine kayıt yaptırmaktadırlar. Ancak
ÖSYM puanı yüksek olan bir kısım öğrenciler, özel
nedenlerle, bulundukları veya başka bir şehirdeki
vakıf üniversitesini tercih etmektedirler. Bu hedefin
amacı, bu tür nitelikli öğrencileri fakültemize çekmek,
sayısını artırarak sınıfta sinerji oluşturmak, öğretimin
kalitesini artırmaktır. ÖSYM puanları yüksek
öğrencilerin fakültemize kayıt yaptırmalarını
sağlamak için:
*Yüksek puanlı öğrenciler için burs olanaklarını
artırmak,
Faydası
*Eğitim-öğretimin niteliğini iyileştirmek,
 Fakültenin Akredite edilmesini sağlamak,
 Öğrenciler arasında ve toplumda fakültenin
imajını artırmak,
 Öğrenci işlerinin verimliliğini artırmak,
 Eğitim-öğretimde çeşitliliği artırarak diğer tıp
fakültelerine göre farklılık oluşturmak,
 Öğrencilerin araştırma laboratuvarlarında çalışma
olanaklarının artırmak,
 Öğrencilerin bilimsel ve sosyal aktivitelerini
artıracak koşulları sağlamak,
 Yurtdışı ilişkileri kurmak,
*Fakültenin tanıtımına önem vermek
konularında faaliyetler planlanmaktadır.

Etkiler

Stratejik Etkisi

 Eğitim-öğretimin kalitesini geliştirmek
 Rekabet edebilen nitelikli öğrenci yetiştirmek
 Neden-sonuç ilişkileri kuran, sağlık ve sosyal problemlere çözüm
üreten, kendi kendine öğrenen, kendini sürekli geliştiren doktor
yetiştirmek
 TUS sınavında başarının yükselmesi

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Üniversitemizin;
•Bilime ve toplumsal
sorunlara katkı
sağlayacak doktor
yetiştiren,
•TUS sınavında başarılı,

•Mezunlarının
kolaylıkla iş
bulabildikleri
 Kurumsal yapıya
sahip
bir kurum olarak
Türkiye’de ve
bölgesinde
tanınmasını
sağlayacaktır.
Süresi
24 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler
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İlişkili Projeler

*Yüksek puanlı öğrenciler için burs olanaklarını artırmak:
 ÖSYM puanına göre ilk 5000’ine giren öğrencilere yurt ve yemek ücretini
kapsayan burs vermek; sıralaması 5000-7000 arasında olanlara yurt ücretini
karşılayan burs vermek,
*Eğitim-öğretimin niteliğini iyileştirmek:
 Kampüs ve Maltepe merkez binasında iki öğrenci işleri bürosu kurarak
öğrencilerin hızlı erişimini sağlamak, öğrenci işlerinin verimliliğini artırmak,
öğrencilerin memnuniyetini artırarak “kurumsal bir fakülte” imajının
oluşmasını sağlamak,
 Sınav sistemini “on-line sınav” sistemine dönüştürerek bilişim teknolojisinden
yararlanmak,
 Fakültenin akreditasyonunu tamamlamak,
 Öğrencilerin bilimsel aktivitelere katılımlarını sağlamak, öğrenci
kongrelerinde her yıl en az 5 poster sunmak; posterlerden en az birisinin poster
değerlendirmesinde ilk 3’üncü sıralaya girmesini, böylece fakültenin yurt
içinde bilimsel düzeyi yüksek bir fakülte olarak bilinmesini sağlamak,
 Yurt dışı temasları artırmak, yaptığı araştırmalarla yurt dışında tanınan bir
fakülte olmak,
 Yurt dışı temasları kullanarak her yıl en az bir öğrenciyi yurtdışındaki
araştırma laboratuvarlarına deneyim kazanması için göndermek,
 Mühendislik, hukuk gibi fakültelerle görüşerek yeni programlar oluşturmak,
eğitim-öğretim programında çeşitliliği artırarak diğer tıp fakültelerine göre
farklılık oluşturmak,
 Eğitim-öğretimi diğer tıp fakültelerindeki eğitim-öğretimden farklı hale
getirmek için öğrencilerle görüşmeler düzenlemek, onların bu konudaki
isteklerini belirlemek,
*Fakültenin tanıtımına önem vermek
 Daha iyi tanıtım yapabilmek için öğrencilerle görüşmek, bu konuda
eksiklikleri belirlemek.
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 Diğer Vakıf Üniversiteleriyle olan rekabet
 Ücretli olması nedeniyle devlet üniversitelerine
yatay geçiş yapma isteği

STRATEJİK AMAÇ
1: Eğitim öğretim
faaliyetlerinin
kalitesini sürekli
geliştirmek.
Hedef 3. Başta Tıp
Fakültesi olmak üzere
ulusal ve uluslararası
kuruluşlar tarafından
akredite olan program
sayısını artırmak.
Hedef 5. Yürütülen
programlarda
disiplinlerarasılaşma
düzeyini arttırmak
Proje Adı 2: Tıp ile
diğer disiplinleri
birleştirecek
disiplinlerarası bir
programın
oluşturulması

Önemli Çıktılar
 Yüksek puanlı öğrenci sayısının oranı
 Kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSYM sıralamasındaki
yeri
 Diğer fakültelerle birlikte oluşturulan program
sayısı
 Araştırma/gözlem yapmak için yurtdışına
gönderilen öğrenci sayısı
 Öğrencilerin kongrelerde sunduğu poster sayısı,

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Akademik personel

 Öğrencilerin kongrelerdeki sunumlarla kazandıkları
ödül sayısı
 Bilimsel aktivitelere katılan öğrenci sayısı
 Yapılan tanıtım sayısı
 Öğrenci işleri bürosundaki yapılanma
 Sınavların elektronik ortamda yapılır olması

STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek.
Hedef 3. Başta Tıp Fakültesi olmak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite olan program sayısını artırmak.
Proje Adı: Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programına (ÇEP) göre belirli aralıklarla yenilenmesi, Ulusal Tıp
Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilmesi

Nedir?
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Tıp eğitiminin kalitesini, mezunların yeterliklerini belirli bir düzeyde tutmak, standart bir eğitim vermek için Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)
belirlenmiştir. Ayrıca tıp fakültelerinde eğitim ve öğretimi ulusal düzeyde akredite eden Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) kurulmuştur. Tıp
Fakültemizin eğitiminin niteliğini artırmak, gelişimini sağlamak için eğitim-öğretim programını belirli aralıklarla gözden geçirerek ÇEP’e uygunluğunun
sağlanması ve fakültenin UTEAK tarafından akredite edilmesi planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?
Mezun olan öğrencilerin belirli yeterliklere sahip olmalarını ve eğitim-öğretimin belirli bir düzeyde tutulmasını, eğitimde standardizasyonu sağlamak için
tarafsız bir kurul veya kurum tarafından eğitimin-öğretimin değerlendirilmesi gerekir. Fakültenin akreditasyonun tamamlanması ile mevcut durumda eğitimöğretimde var olan eksikler giderilecek, programın gelişimi sağlanacaktır. Fakültemizin tanınırlığı artacaktır.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?











Tıp öğrencilerine standard eğitim vermek
Akredite edilmek
Tıp Fakültesinde eğitimin niteliğini artırmak, gelişimini sağlamak,
Özdeğerlendirme yapılmasını sağlamak
Ulusal ve uluslararası tanınmayı sağlamak
Standart eğitim vererek öğrencilerin uluslararası dolaşımını sağlamak,
Sağlık hizmetleri niteliğini yükseltmek
Toplum sağlığını korumak
Nitelikli öğrenci alabilmek,
Diğer tıp fakülteleriyle rekabet edebilmek,

STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek.
Hedef 3. Başta Tıp Fakültesi olmak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite olan program sayısını artırmak.

P
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Proje Adı: Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim programını Ulusal Çekirdek Eğitim Programına (ÇEP) göre belirli aralıklarla yenilenmesi, Ulusal Tıp
Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilmesi

Tanım

Etkiler
10

Stratejik Etkisi

Tıp eğitiminin kalitesini, mezunların yeterliklerini
belirli bir düzeyde tutmak için Ulusal Çekirdek Eğitim
Porgramı (ÇEP) belirlenmiştir. Ayrıca tıp
fakültelerinde eğitim ve öğretimi ulusal düzeyde
akredite eden Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu
(UTEAK) kurulmuştur. Tıp Fakültemizin eğitiminin
niteliğini artırmak, gelişimini sağlamak için eğitimöğretim programını her yıl gözden geçirerek ÇEP’e
uygunluğunun sağlanması ve fakültenin UTEAK
tarafından akredite edilmesi planlanmaktadır.








Faydası






Tıp öğrencilerine standard eğitim vermek
Akredite edilmek
Tıp Fakültesinde eğitimin niteliğini artırmak, gelişimini sağlamak,
Özdeğerlendirme yapılmasını sağlamak
Ulusal ve uluslararası tanınmayı sağlamak
Standart eğitim vererek öğrencilerin uluslararası dolaşımını
sağlamak,
Sağlık hizmetleri niteliğini yükseltmek
Toplum sağlığını korumak
Nitelikli öğrenci alabilmek,
Diğer tıp fakülteleriyle rekabet edebilmek,

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
 Akredite edilmiş bir
fakülte olarak yurt
içinde ve yurt dışında
tanınır olması
 Diplomaların ulusal ve
uluslararası alanda
kabul edilir olması

Süresi
24 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

Uygulama Planı

*Ulusal Çekirdek Eğitim Programına ilişkin olarak:

 Ulusal Çekirdek Eğitimi programını oluşturmak için bir komisyon kurulmuştur.
 Her yıl bahar ve yaz aylarında bütün bölümlerle görüşülerek ders içeriklerinin
belirlenmesi, gerektiğinde Fakültenin Çekirdek Eğitim Programııin Fakültenin
ÇEP Komisyonunca güncellenmesi, fakültenin programının Ulusal ÇEP
programına uygunluğunun belirlenmesi.
*Fakültenin UTEAK tarafından akreditasyonu için;
 Fakülte özdeğerlendirme komisyonu kuruldu.
 Akreditasyon için başvuru yapıldı.
Yapılacak aktiviteler:
 Akreditasyon işlemleri yönlendirecek uygun bir firma ile anlaşma yapılması,
 Fakültenin eğitim-öğretim koşullarını inceleyip eksikliklerin tesbit edilmesi
 Özdeğerlendirme raporlarının yazılması,
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Mali kaynak sıkıntısı
İdari sistemin yeterli hızda olmaması
Öğretim üyelerinin iş yükü yoğunluğu
Öğretim üyelerinin direnci

İlişkili Projeler
STRATEJİK AMAÇ
1: Eğitim öğretim
faaliyetlerinin
kalitesini sürekli
geliştirmek.
Hedef 2. Öğrenci
profili içinde nitelikli
öğrenci ağırlığını
arttırmak.
Proje Adı: Fakülteye
kayıt yaptıran
öğrencilerin ÖSYM
sıralamasında ilk 7000
girenlerin oranının %20
olması, kayıt yaptıran en

 Akreditasyon için gerekli alt yapı ve koşulların sağlanması,
 Başvuru, bilgilendirme ve değerlendirme ziyaretlerine hazırlıkların yapılması,
 Eğiticilere Eğiticilerin Eğitimi ve Soru Hazırlama Teknikleri konusunda
toplantı/kurs düzenlenmesi,
 Akredite edildikten sonra sürekli özdeğerlendirme yaparak akreditasyonun
sürekliliğinin sağlanması.

düşük öğrenci diliminin
20000 olması

Önemli Çıktılar
 Fakültenin Çekirdek Eğitim Programının Ulusal
Çekirdek Eğitim Programına uyum oranı
 Fakültenin akredite edilmesi
 Eğitim-öğretimin ulusal ve uluslararası
startadizasyonunun sağlanması
 Sınavların elektronik ortamda yapılır olması
 Eğitim-Öğretimin özdeğerlendirmesinin yapılabilir
olması

STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek.
12

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üst Yönetim
 Akademik
Elemanlar

Hedef 4. Ulusal ve uluslararası düzenleyici kurumların kalite belgelerini almak

Nedir?
Bir fakültenin UTEAK tarafından akredite edilmesi aynı zamanda kalite belgesini alması anlamını taşımaktadır. Uluslararası bir kuruluş olan World
Federation for Medical Education (WFME) dünyada tıp eğitimini akredite eden kuruluşların uygunluğunu belirleyen bir kuruluştur. Türkiyede tıp eğitimini
değerlendiren Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kuruluşu (UTEAK) WFMF tarafından kabul edilen bir kuruluştur. UTEAK’ın fakültemizi akredite etmesi
durumunda eğitimimizin kalitesi dünyaca kabul edilir hale gelecektir.

Neden Önemlidir?
Tıp eğitiminde standardizasyonun sağlandığının tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve belgelenmesi bakımından önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?







Tıp öğrencilerine verilen standard eğitimin güvence altına alınması
Tıp Fakültesinde eğitimin niteliğini artırmak, gelişimini sağlamak,
Özdeğerlendirme yapılmasını sağlamak
Standart eğitim vererek öğrencilerin uluslararası dolaşımını sağlamak,
Nitelikli öğrenci alabilmek,
Diğer tıp fakülteleriyle rekabet edebilmek,

STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek.
Hedef 4. Ulusal ve uluslararası düzenleyici kurumların kalite belgelerini almak

Projenin Genel Hatları

Tanım
Bir fakültenin UTEAK tarafından akredite edilmesi
aynı zamanda kalite belgesini alması anlamını
taşımaktadır. Uluslararası bir kuruluş olan World
Federation for Medical Education (WFME) dünyada
tıp eğitimini akredite eden kuruluşların uygunluğunu
Faydası
belirleyen bir kuruluştur. Türkiyede tıp eğitimini
değerlendiren Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon
Kuruluşu (UTEAK) WFMF tarafından kabul edilen bir
kuruluştur. UTEAK’ın fakültemizi akredite etmesi

Etkiler
 Tıp öğrencilerine verilen standard eğitimin güvence altına
alınması
 Tıp Fakültesinde eğitimin niteliğini artırmak, gelişimini sağlamak,
 Özdeğerlendirme yapılmasını sağlamak
 Standart eğitim vererek öğrencilerin uluslararası dolaşımını
sağlamak,
 Nitelikli öğrenci alabilmek,
 Diğer tıp fakülteleriyle rekabet edebilmek,
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Stratejik Etkisi
Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
 Kurumsal kimliği
gelişmiş,
 Eğitimin kalitesi
güvence altına alınmış
Kurum olarak
tanınacaktır.

durumunda eğitimimizin kalitesi dünyaca kabul edilir
hale gelecektir.

Süresi
24 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler





Mali kaynak sıkıntısı
İdari sistemin yeterli hızda olmaması
Öğretim üyelerinin iş yükü yoğunluğu
Öğretim üyelerinin direnci

Uygulama Planı

Fakültenin akreditasyonu tamamlandıktan sonra
 Belirli aralıklarla yapılacak UTEAK ziyaretlerine hazırlıklı olmak
 Özdeğerlendirme raporları hazırlamak
 Eksiklikleri belirleyerek tamamlamak

Önemli Çıktılar
 Fakültenin akredite edilmesi
 UTEAK tarafından yapılacak ziyaretlerde başarılı
bulunmak

İlişkili Projeler
STRATEJİK AMAÇ
1: Eğitim öğretim
faaliyetlerinin
kalitesini sürekli
geliştirmek.
Hedef 2. Öğrenci
profili içinde nitelikli
öğrenci ağırlığını
arttırmak.
Hedef 3. Başta Tıp
Fakültesi olmak üzere
ulusal ve uluslararası
kuruluşlar tarafından
akredite olan program
sayısını artırmak

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üst Yönetim
 Akademik Elemanlar

STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek.
Hedef 5. Yürütülen programlarda disiplinlerarasılaşma düzeyini arttırmak
Proje 1: Tıp Programındaki Seçmeli Dersler için öğrencilere her yıl en az 3 adet başka disiplinlerden seçmeli ders sunmak, Tıp ile diğer disiplinleri
birleştirecek disiplinlerarası programlar oluşturmak
14

Nedir?
Tıp eğitim-öğretim programlarına diğer bilim alanlarından dersler ekleyerek sinerji oluşturmak, öğencileri kendi alanlarından farklı bilgi ve yaklaşımlarla
donanımlı mezun ederek tıp bilim alanına katkılarını artırmaktır.
Bu kapsamda
 Seçmeli derslere farklı disiplinlerdeki programlardan bilim tarihi, bilim felsefesi, insan hakları, sosyoloji, sanat alanlarından derslerin seçmeli olarak
eklenmesi ve sayılarının artırılması,
 Tıp fakültesi öğencilerinin mühendislik, hukuk, sosyoloji, iletişim, işletme gibi alanlardan yaz döneminde verilen derslere katılması için programların
hazırlanması
planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?
Öğrencilerin gelişen teknik ve sosyal koşullara uyum sağlamaları, kişiliklerinin gelişimine destek olunması ve diğer tıp fakülteleri mezunlarına karşı rekabet
gücünü artırmak için eğitim-öğretim programının farklılaştırılması önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?





Tıp Fakültemizde eğitimin niteliğini artırmak,
Diğer fakülte öğrencilerinden farklı donanımla öğrenci yetiştirerek mezunlarımızın farklı koşullara uyumunu sağlamak
Rekabet edebilir mezunlar yetiştirmek
Sürekli kendini geliştiren mezunlar yetiştirmek

STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek.
Hedef 5. Yürütülen programlarda disiplinlerarasılaşma düzeyini arttırmak
Proje 1: Tıp Programındaki Seçmeli Dersler için öğrencilere her yıl en az 3 adet başka disiplinlerden seçmeli ders sunmak, Tıp ile diğer disiplinleri
birleştirecek disiplinlerarası programlar oluşturmak

Tanım

Pr
oje
ni
n
Ge
nel
Ha
tla
rı

Etkiler
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Stratejik Etkisi

Tıp eğitim-öğretim programlarına diğer bilim
alanlarından dersler ekleyerek sinerji oluşturmak,
öğencileri kendi alanlarından farklı bilgi ve
yaklaşımlarla donanımlı mezun ederek tıp bilim
alanına katkılarını artırmaktır.
Bu kapsamda
 Seçmeli derslere farklı disiplinlerdeki
programlardan bilim tarihi, bilim felsefesi, insan
hakları, sosyoloji, sanat alanlarından derslerin
seçmeli olarak eklenmesi
 Tıp fakültesi öğencilerinin mühendislik, hukuk,
sosyoloji, iletişim, işletme gibi alanlardan yaz
döneminde verilen derslere katılması için
programların hazırlanması
 Girişimcilik derslerinin eklenmesi

Faydası

planlanmaktadır.

 Tıp Fakültemizde eğitimin niteliğini artırmak,
Kurumsal Altyapının
 Diğer fakülte öğrencilerinden farklı donanımla öğrenci yetiştirerek
Sürekli ve Kalıcı
mezunlarımızın farklı koşullara uyumunu sağlamak
İyileşmesi
 Rekabet edebilir mezunlar yetiştirmek
Üniversitemiz
 Sürekli kendini geliştiren mezunlar yetiştirmek
 Bilime ve toplumsal
sorunlara katkı
sağlayacak doktor
yetiştiren,
 nitelikli öğrenci
yetiştiren,
 mezunlarının
kolaylıkla iş
bulabildikleri,
bir kurum olarak
Türkiye’de ve dünyada
tanınacaktır.

Süresi

Uygula
ma
Planı

12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler
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İlişkili Projeler

Tıp Programındaki Seçmeli Dersler için öğrencilere her yıl en az 3 adet başka
disiplinlerden seçmeli ders sunmak
 diğer fakülte ve bölümlerle görüşerek Seçmeli Ders için seçeneklerin
artırılması, diğer fakülte ve bölümlerden alınan seçmeli ders sayısının en az 3
olması






Öğrencilerin isteksizlikleri
Ücret ödemekteki isteksizlik
Öğretim elemanlarının iş yükünün fazla olması
Tıp Fakültesinin programının yoğunluğu
 Açılan sınıfların 30 öğrenciden az olmama koşulu

Tıp ile diğer disiplinleri birleştirecek disiplinlerarası programları oluşturmak
 Tıp fakültesi öğrencilerinin diğer fakültelerin verdiği alan derslerini
alabilmeleri için Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Hukuk, Fen ve Edebiyat,
İletişim ve İktisat Fakülteleri ile görüşmelerin yapılması,
 Yaz aylarında yürütülecek programların hazırlanması

Önemli Çıktılar
 Diğer fakülte ve bölümlerden alınan ders desteği
 Disiplinlerarası programın/programların
oluşturulması ve sayıları

STRATEJİK AMAÇ 1:
Eğitim öğretim
faaliyetlerinin
kalitesini sürekli
geliştirmek.
Hedef 2. Öğrenci
profili içinde nitelikli
öğrenci ağırlığını
arttırmak.
Proje Adı: Fakülteye
kayıt yaptıran
öğrencilerin ÖSYM
sıralamasında ilk 7000
girenlerin oranının
%20 olması, kayıt
yaptıran en düşük
öğrenci diliminin
20000 olması

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üst yönetim
 Akademik eleman
desteği

STRATEJİK AMAÇ 2: Eğitimin, yaşam-boyu öğrenme ve uzaktan eğitimle sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 1, 2. Yaşam boyu öğrenme kapsamında çalışanlara, öğrencilere ve çevresine yönelik eğitim programları geliştirmek, var olanların
sayısını artırmak

Nedir?
Günümüzde gerek teknik gerek sosyal alandaki gelişmeler çok hızlı olmaktadır. Hızla gelişen ortama öğrencilerimiz ile akademik ve idari elemanların uyum
sağlaması, teknik altyapıdaki gelişmeleri gecikmeden kullanır hale gelmeleri gerekir. Bu uyum hem eğitimin niteliğinin artmasına hem de doktor olarak
profesyonel davranışın gelişimini sağlayacaktır. Ayrıca toplumdaki bazı kesimlerin farkındalığını artırarak yaşam kaltitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda
 Her yıl yurtiçinden ve yurtdışından en az 5 bilim insanını davet ederek öğrenciler ve öğretim elemanlarına yönelik konferanslar, seminerlerin
düzenlenmesi
17

 Öğrencilere, akademik ve idari personele ve toplumdaki belirli gruplara “İlk Yardım”, ”Afete Hazırlık“ sertifika kurslarının düzenlenmesi,
 Öğrencilere, akademik personele ”Deney Hayvanları Kullanma“ sertifika kurslarının düzenlenmesi,
 Toplumdaki belirli gruplar ile hasta ve hasta yakınlarına Demans, şeker hastalığı gibi konularda eğitim verilmesi,
 Tıp fakültesi öğrencileri için ‘Tıpta İnsan Bilimleri” seminerlerinin/konferanslarının düzenlenmesi
planlanmıştır.

Neden Önemlidir?
Öğrencilerle, akademik ve idari personelin, ve toplumun gelişimlerini sağlamak, farkındalığı artırmak, yaşam kalitesini yükseltmek bakımından önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?







Farkındalığın artması
Teknik ve sosyal gelişmeleri takip edebilme ve gerektiğinde uygulayabilme
Yaşam boyu öğrenme
Mesleki ve sosyal alanlarda çözüm üretebilme yeteneğinde artış
Nitelikli akademik ve idari personel
Yaşam kalitesinin artması

STRATEJİK AMAÇ 2: Eğitimin, yaşam-boyu öğrenme ve uzaktan eğitimle sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 1, 2. Yaşam boyu öğrenme kapsamında çalışanlara, öğrencilere ve çevresine yönelik eğitim programları geliştirmek, var olanların
sayısını artırmak

Projenin
Genel
Hatları

Tanım
Günümüzde gerek teknik gerek sosyal alandaki
gelişmeler çok hızlı olmaktadır. Hızla gelişen ortama
öğrencilerimiz ile akademik ve idari elemanların uyum

Etkiler
Faydası




Farkındalığın artması
Teknik ve sosyal gelişmeleri takip edebilme ve gerektiğinde
uygulayabilme
18

Stratejik Etkisi
Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi

sağlaması, teknik altyapıdaki gelişmeleri gecikmeden
kullanır hale gelmeleri gerekir. Bu uyum hem eğitimin
niteliğinin artmasına hem de doktor olarak profesyonel
davranışın gelişimini sağlayacaktır. Ayrıca toplumdaki
bazı kesimlerin farkındalığını artırarak yaşam
kaltitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.






Yaşam boyu öğrenme
Mesleki ve sosyal alanlarda çözüm üretebilme yeteneğinde artış
Nitelikli akademik ve idari personel
Yaşam kalitesinin artması

Üniversitemizin
 Teknolojilerdeki
gelişmelerden
haberdar olan,
gelişmeleri
uygulayabilen nitelikli
akademik ve idari
elemanların çalıştığı
 Toplumun belirli
alanlarda gelişimine
katkı veren
 Toplumsal projeler
üreten, toplumun
ihtiyaçlarına cevap
veren
bir kurum olarak
saygın bir yer
edinmesini
sağlayacaktır.

Süresi

Uygulama Planı

60 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

*Öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personel için:




Her yıl yurtiçinden ve yurtdışından en az 5 bilim insanını davet ederek
öğrenciler ve öğretim elemanlarına yönelik tıpta yeni gelişmeleri konu alan
konferanslar, seminerler düzenlemek.
Öğrencilere, akademik personele ”Deney Hayvanları Kullanma“ ve “Tıpta
İleri Teknolojileri” konularında sertifika kursları düzenlemek,
Tıp fakültesi öğrencileri için ‘Tıpta İnsan Bilimleri” konusunda
seminer/konferans’ düzenlemek
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 Mali kaynak yetersizliği
 Hastanede çalışan akademik ve idari elemanların
programlarının yoğunluğu
 Öğrencilerin ve toplumun gelişime karşı
gösterdikleri direnç
 İlgisizlik

İlişkili Projeler



Öğrencilere, akademik ve idari personele ve toplumdaki belirli gruplara “İlk
Yardım”, ”Afete Hazırlık “ sertifika kursları düzenlemek,

*Fakültenin eğitim kapasitesi analiz edilerek hangi alanlarda topluma yarar
sağlayabileceği tesbit edilmesi, tesbit edilen alanlar dahil olmak üzere toplum için:
 TV, radyo ve konferanslar yoluyla demans gibi toplumsal sorun oluşturan
hastalıklar konusunda eğitici programlar hazırlamak, yapılan programların
sayısını artırmak
 Eğitici broşür ve saire materyaller dağıtmak
 Toplumdaki belirli gruplara ve hasta ve hasta yakınlarına Demans hastalığı
gibi konularda eğitim vermek

Önemli Çıktılar
 Düzenlenen konferans/seminer sayısı
 Düzenlenen sertifika programı sayısı
 Toplantı sayısında yıllık artış
 Katılımcı sayısı

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üst Yönetim
 Akademik elemanlar

STRATEJİK AMAÇ 2: Eğitimin, yaşam-boyu öğrenme ve uzaktan eğitimle sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 3. Uzaktan eğitimle yaşam boyu öğrenme eğitim ve sertifika programları düzenlemek.
Proje Adı: Hasta ve hasta yakınlarına demans, şeker hastalığı gibi hastalıklara yönelik eğitici bilgilerin internet ortamına konulması

Nedir?
Hasta ile hasta yakınlarını demans, şeker hastalığı gibi konularda bilgilendirmek amacıyla bilgi notları hazırlamak, internet ortamında bu bilgilere erişimi
sağlamak.
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Neden Önemlidir?
Hasta ile hasta yakınlarını demans, şeker hastalığı gibi konularda bilgilendirerek onların yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?



Hastaların yaşam kalitesinde yükselme
Hastane başvuru tercihinde artma

STRATEJİK AMAÇ 2: Eğitimin, yaşam-boyu öğrenme ve uzaktan eğitimle sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 3. Uzaktan eğitimle yaşam boyu öğrenme eğitim ve sertifika programları düzenlemek.
Proje Adı: Hasta ve hasta yakınlarına demans, şeker hastalığı gibi hastalıklara yönelik eğitici bilgilerin internet ortamına konulması

Uygulama Planı

Projenin Genel Hatları

Tanım

Etkiler

Stratejik Etkisi

 Hastaların yaşam kalitesinde yükselme
 Hastane başvuru tercihinde artma
 Fakültenin tanınır olması

Hasta ile hasta yakınlarını demans, şeker hastalığı gibi
konularda bilgilendirmek amacıyla bilgi notları
hazırlamak, internet ortamında bu bilgilere erişimi
sağlamak.

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Toplumsal Sorunlara
çözüm üreten
üniversite

Faydası

Süresi
12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi






Olası Riskler

Fakültenin eğitim kapasitesi analiz edilerek hangi alanlarda topluma yarar
sağlayabileceğinin tesbit edilmesi
Öğretim üyelerinden internet ortamına yerleştirilmesi için hastalıklarla ilgili
bilgi notları istenmesi
Ders notları ile hazırlanan notlar oluşturulacak ara yüze yerleştirmesi
Notlarının yerleştirildiği arayüz sürekli takip edilmesi.
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İlişkili Projeler

 Internet sisteminin yeterli olmaması
 Akademik elemanların iş yüklerinin fazla olması
nedeniyle ders notlarını hazırlamak için yeterince
zaman ayıramamaları

Önemli Çıktılar

Gerekli Kurum
Kaynakları

 Hastaların yaşam kalitesinde yükselme
 Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti

 Üst yönetim
 Teknik personel
 Akademik elemanlar

STRATEJİK AMAÇ 2: Eğitimin, yaşam-boyu öğrenme ve uzaktan eğitimle sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 4. Uzaktan eğitim sistemlerinin etkinliğini artırmak.
Proje Adı : Ders materyallerinin internet ortamına konulması

Nedir?
Eğitimde etkinliği artırmak için ders materyallerinin internet ortamına konulması, öğrencilerin evde veya herhangi bir ortamda ders notlarına
erişiminin kolaylaştırılması için gerekli alt yapının oluşturulması planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?
Öğrencilere derslerde konuların işlenmesi, genellikle, slaytlar üzerinden anlatım şeklinde yapılmaktadır. Genellikle slaytlar öğrencilere
verilmekle birlikte tüm bilgiler slaytlarda bulunmamaktadır. Dersi takip etmekte zorluk çeken veya derse devam etmeyen öğrencilerin bilgilere
ulaşması zor olmaktadır. Ders notlarının internette ulaşılabilir olması öğrencilerin ders dışında da konuyu takip etmesini kolaylaştıracak,
zamanlarını etkin kullanamlarını ve daha iyi öğrenmelerini sağlayacaktır.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?





İlgili öğrencilerin konu hakkında edindikleri bilginin niteliğinde artış
Öğrencilerin kendi aralarında konuyu tartışması
Eğitimin niteliğindeki artış
Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar yükselme

STRATEJİK AMAÇ 2: Eğitimin, yaşam-boyu öğrenme ve uzaktan eğitimle sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 4. Uzaktan eğitim sistemlerinin etkinliğini artırmak.

Proj
e
Adı
1:
Der
s
mat
erya
lleri
nin
inte
rnet
orta
mın
a
kon
ulm
ası

Tanım

Proj
e
Adı
2:
Has
ta
ve
hast
a
yakı
nlar
ına
De
man
s,
şeke
r
hast
alığı
gibi
hast
alıkl
ara
yön
elik
eğiti
ci
bilgi
leri
n
inte
rnet
orta
mın
a
kon
ulm
ası

Proje 1: Ders materyallerinin internet ortamına konulması

Etkiler
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Stratejik Etkisi

Eğitimde etkinliği artırmak için ders materyallerinin
internet ortamına konulması, öğrencilerin evde veya
herhangi bir ortamda ders notlarına erişiminin
kolaylaştırılması
amaçlanmaktadır.

Faydası

 İlgili öğrencilerin konu hakkında daha derin bilgi edinmelerini
sağlayacak
 Öğrencilerin kendi aralarında konuyu tartışma olanağı sağlayacak
 Eğitimin niteliği artacak
 Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar yükselecektir

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Nitelikli eğitim veren,
Sosyal projeler üreten
bir kurum

Süresi
12 ay

Uygulama Planı

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler


Proje 1: Ders materyallerinin internet ortamına konulması




Öğretim üyelerinden internet ortamına yerleştirilmesi için ders notlarının
istenmesi
Ders notları ile hazırlanan notların oluşturulacak ara yüze yerleştirilmesi
Notların yerleştirildiği arayüzün sürekli takip edilmesi



Internet sisteminin yeterli olmaması
Akademik elemanların iş yüklerinin fazla olması
nedeniyle ders notlarını hazırlamak için yeterince
zaman ayıramamaları

Önemli Çıktılar




İlişkili Projeler

Ders takibinde kolaylık
Öğrenci puanlarında yükselme
Ders notları bakımından öğrenci memnuniyeti

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üst yönetim
 Teknik personel
 Akademik elemanlar

STRATEJİK AMAÇ 2: Eğitimin, yaşam-boyu öğrenme ve uzaktan eğitimle sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 6. Üniversite dışına yönelik girişimcilik, teknoloji yönetimi, teknoloji transferi, inovasyon konularında eğitim ve sertifika programları
geliştirmek.
Proje 1: Sağlık alanında çalışan akademsiyenlere ve teknik elemanlara Kök Hücre ve Kanser konusunda kurs/sertifika programları düzenlemek
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Proje 2: Klinik sorunlara çözüm üretmek amacıyla biyomedikal mühendisliği ile tıbbi cihaz , tibbi alet ortez-protez gibi ve saire geliştirilmesi alanında
çalışmalar yapmak

Nedir?
*Tıp bilimi alanında Kök Hücre Teknolojisi hastalıkların tedavisinde yeni bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle de günümüzde bu konuda
araştırmalar yapılmaktadır. Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji anabilim dalında çalışan öğretim üyeleri bu konuda araştırma yapmakta, sonuçlarını ulusal ve
uluslararası bilimsel alanlarda sunmaktadırlar. Edindikleri bilgileri diğer üniversiteler ile sağlık kurumlarında çalışan biyolog ve kimyagerler gibi diğer teknik
elemanlara aktarmak üzere kurslar düzenlemektedirler. Bu projede düzenlenen bu tip kursların türünün ve sayısının artırılması düşünülmektedir.
Ayrıca altyapısı kurulmakta olan Deney Hayvanları Laboratuvarlarının teknik olanaklarını geliştirerek
 Türkiye’de deneysel hayvanlar için ilk kök hücre bankasının kurulması;
 kök hücre çalışması yapan/yapacak olan tüm deney hayvan laboratuarlarındaki çalışmalara öncülük etmek, kök hücre taleplerini karşılamak;
 deney hayvanlarında oluşturulacak olan hastalık modellerinde, kök hücre çalışmalarını kullanmak, bu konularda akademik ve teknik elemanlara
kurslar düzenlenmesi
planlanmaktadır.
*Klinik sorunlara çözüm üretmek amacıyla biyomedikal mühendisliği ile tıbbi cihaz , tibbi alet ortez-protez gibi ve saire geliştirilmesi alanında çalışmalar
yapmak

Neden Önemlidir?
Kök hücre teknolojisi sağlık alanında günümüzün “art of science” konularından birisi olup kök hücre teknolojisini geliştirerek değişik hastalıkların tedavisi
araştırılmaktadır. Kök hücre teknolojisinin sağlık alanında çalışanlara öğretilmesi toplum sağlığı ve teknoloji geliştirme/üretme bakımından önemlidir.
Sağlık alanında inovatif teknoloji olarak gelişen alanlardan biri de biyomühendisliktir. Klinik çalışmalarda karşılaşılan teknik sorunlara çözüm üretilmesi,
amaca uygun cihaz ve aletlerin yapılması hekimlik mesleğinin daha etkin yapılması bakımndan önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?

 Sağlık alanında çalışan elemanların bilgi ve becerilerini artırmak
 Sağlık kuruluşlarına çözüm üretebilen eleman yetiştirmek
 Sağlık alanının ihtiyacı olan cihaz, alet üretmek

STRATEJİK AMAÇ 2: Eğitimin, yaşam-boyu öğrenme ve uzaktan eğitimle sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 6. Üniversite dışına yönelik girişimcilik, teknoloji yönetimi, teknoloji transferi, inovasyon konularında eğitim ve sertifika programları
geliştirmek.
Proje 1: Sağlık alanında çalışan akademsiyenlere ve teknik elemanlara Kök Hücre ve Kanser konusunda kurs/sertifika programları düzenlemek
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Proje 2: Klinik sorunlara çözüm üretmek amacıyla biyomedikal mühendisliği ile tıbbi cihaz , tibbi alet ortez-protez gibi ve saire geliştirilmesi alanında
çalışmalar yapmak

Projenin Genel Hatları

Tanım
Tıp bilimi alanında Kök Hücre Teknolojisi hastalıkların
tedavisinde yeni bir yöntem olarak kullanılmaktadır.
Bu nedenle de günümüzde bu konuda araştırmalar
yapılmaktadır. Fakültemiz Histolojiv ve Embriyoloji
anabilim dalında çalışan öğretim üyeleri bu konuda
araştırma yapmaktadırlar. Edindikleri bilgileri diğer
üniversiteler ile sağlık kurumlarında çalışan biyolog ve
kimyagerler gibi diğer teknik elemanlara aktarmak
üzere kurslar düzenlemektedirler. Bu projede
düzenlenen bu tip kursların türünün ve sayısının
artırılması düşünülmektedir.
Ayrıca altyapısı kurulmakta olan Deney Hayvanları
Laboratuvarlarının teknik olanaklarını geliştirerek
 Türkiye’de deneysel hayvanlar için ilk kök hücre
bankasının kurulması;
Faydası
 kök hücre çalışması yapan/yapacak olan tüm deney
hayvan laboratuarlarındaki çalışmalara öncülük
etmek, kök hücre taleplerini karşılamak;
 deney hayvanlarında oluşturulacak olan hastalık
modellerinde, kök hücre çalışmalarını kullanmak,
bu konularda akademik ve teknik elemanlara
kurslar düzenlenmesi
planlanmaktadır.

Etkiler
 Sağlık alanında çalışan elemanların bilgi ve becerilerini artırmak
 Sağlık kuruluşlarına çözüm üretebilen eleman yetiştirmek
 Sağlık alanının ihtiyacı olan cihaz, alet üretmek

Stratejik Etkisi
Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Toplumsal kalkınmaya
destek sağlayan bir
üniversite

Süresi
60 ay

*Klinik sorunlara çömzüm üretmek amacıyla
biyomedikal mühendisliği ile tıbbi cihaz , tibbi alet
ortez-protez gibi ve saire geliştirilmesi alanında
çalışmalar yapmak
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Uygulama Planı

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi





Olası Riskler

İlgili kuruluşlar ile protokol yapılması
Kurs/sertifika programlarının oluşturulması
Eğitim için gerekli alt yapının hazırlanması
Deney Hayvanları laboratuvarında Kök Hücre Bankası oluşturmaya uygun alt
yapının oluşturulması, gerekli cihazların satın alınması

İlişkili Projeler

 Eğitim için gereken materyaldeki temin güçlüğü
 Eleman sayısının yetersizliği

Önemli Çıktılar
 Düzenlenen kursların alanları
 Yapılan kurs sayısı
 Katılımcı sayısı

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üst yönetim
 Akademik personel
 Katılımcıların desteği

STRATEJİK AMAÇ 3: Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma düzeyini arttırmak.
Hedef 1. Uluslararası üniversitelerle yükseköğretim alanında işbirliğini artırmak.

Nedir?
Akademik elemanların ve öğrencilerimizin uluslararası alanda bilimsel gelişmeleri takip edebilmeleri, bu ortamların teknik ve bilimsel olanaklarından
yararlanabilmeleri, rekabet güçlerini artırabilmeleri amacıyla uluslararası üniversiteler ile anlaşmalar yaparak akademik personelin ve öğrencilerin uluslararası
üniversitelerin laboratuvarlarında eğitim, araştırma ve tartışma yapabilme olanaklarının geliştirlmesi hedeflenmektedir.

Neden Önemlidir?
Diğer üniversitelerde olduğu gibi üniversitemizin/fakültemizin maddi olanakları sınırlıdır. O nedenle akademisyenler istedikleri teknik düzeyde araştırma
yapamamakta ve bilimsel tartışma ortamı bulamamaktadırlar. İşbirliği yaparak bilimsel olanakları daha ileri olan ortamlarda çalışabilecekler, kendilerini
geliştirebileceklerdir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?
*Öğretim elemanlarının
 bilimsel düzeylerinde yükselme,
 bilim alanına daha fazla katkı yapabilmeleri,
 toplumun sağlık sorunlarına çözüm üretebilecek potansiyele gelmeleri
 rekabet edebilme gücünde artış
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*Eğitimin niteliğinde artış

STRATEJİK AMAÇ 3: Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma düzeyini arttırmak.
Hedef 1. Uluslararası üniversitelerle yükseköğretim alanında işbirliğini artırmak.

Uygulama Planı

Projenin Genel Hatları

Tanım
Akademik elemanların ve öğrencilerimizin uluslararası
alanda bilimsel gelişmeleri takip edebilmeleri, bu
ortamların teknik ve bilimsel olanaklarından
yararlanabilmeleri, rekabet güçlerini artırabilmeleri
amacıyla uluslararası üniversiteler ile anlaşmalar
yaparak akademik personelin ve öğrencilerin
uluslararası üniversitelerin laboratuvarlarında eğitim,
araştırma ve tartışma yapabilme olanaklarının
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefi yerine
getirmek için her yıl en az bir uluslarası üniversite ile
işbirliğinin yapılmış olması istenmektedir.

Etkiler

Stratejik Etkisi

 Öğretim elemanlarının bilimsel niteliğinin artması
 Öğretim elemanlarının bilim alanına katkısının artması
 Öğretim elemanlarının toplumun sağlık sorunlarına çözüm
üretebilmeleri
 Öğretim elemanlarının rekabet edebilme gücünde artış
 Eğitimin niteliğinde artış

Faydası

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Üniversitemiz
 Rekabet edebilen,
teknik ve bilimsel
donanıma sahip,
nitelikli akademik
personeli olan
 Nitelikli, rekabet
edebilecek öğrenci
yetiştiren
bir kurum olarak
Türkiye’de ve dünyada
tanınacaktır.

Süresi
12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi




Olası Riskler
 Maddi destek yetersizliği
 Fakülte olanaklarının yeterli düzeyde olmaması

Uluslararası Üniversitelerle bilimsel ve teknik alanda protokol yapmak
Yapılmış olan protokol sayısını artırmak
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İlişkili Projeler
STRATEJİK AMAÇ
1: Eğitim öğretim
faaliyetlerinin
kalitesini sürekli
geliştirmek.

Hedef 2. Öğrenci
profili içinde nitelikli
öğrenci ağırlığını
arttırmak.
Proje Adı: Fakülteye
kayıt yaptıran
öğrencilerin ÖSYM
sıralamasında ilk 7000
girenlerin oranının
%20 olması, kayıt
yaptıran en düşük
öğrenci diliminin
20000 olması

Önemli Çıktılar






Protokol sayısı
Giden öğretim üyesi sayısı
Giden öğrenci sayısı
Gelen öğretim üyesi sayısı
Gelen öğrenci sayısı

STRATEJİK AMAÇ 3: Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma düzeyini arttırmak.
Hedef 2. Yurt dışında yürütülen bilimsel araştırma faaliyet ve projelerine öğretim elemanlarının katılımını artırmak.
Proje Adı: Yurt dışındaki üniversite/üniversitelerle ortak en az bir proje yürütmek

Nedir?
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Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite kaynakları
 Akademik personel

Akademik personelin niteliğini ve yayın sayısını artırmakiçin yurt dışındaki üniversitelerle yürütülen bilimsel araştırma faaliyetlerine ve projelere katılımı
desteklemek, ortak proje oluşturulmasını sağlamak

Neden Önemlidir?
Akademik elemanların uluslararası alanda bilimsel gelişmeleri takip edebilmeleri, bu ortamların teknik ve bilimsel olanaklarından yararlanabilmeleri, rekabet
güçlerini artırabilmeleri bakımından önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?





Akademisyenlerin bilimsel düzeylerinin yükselmesi
Akademisyenlerin rekabet edebilmeleri
Yayın sayısının artması
Eğitimin kalitesinin yükselmesi

STRATEJİK AMAÇ 3: Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma düzeyini arttırmak.
Hedef 2. Yurt dışında yürütülen bilimsel araştırma faaliyet ve projelerine öğretim elemanlarının katılımını artırmak.
Proje Adı: Yurt dışındaki üniversite/üniversitelerle ortak en az bir proje yürütmek

Tanım

Etkiler





Projenin Genel Hatları

Akademik personelin niteliğini artırmak için yurt
dışındaki üniversitelerle yürütülen bilimsel araştırma
faaliyetlerine ve projelere katılımı desteklemek, ortak
proje oluşturulmasını sağlamak
Bu amaçla yurt dışındaki niversite/üniversitelerle
ortak en az bir proje yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Akademisyenlerin bilimsel düzeylerinin yükselmesi
Akademisyenlerin rekabet edebilmeleri
Yayın sayısının artması
Eğitimin kalitesinin yükselmesi

Stratejik Etkisi
Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Üniversitemiz
 Rekabet edebilen,
teknik ve bilimsel
donanıma sahip,
nitelikli akademik
personeli olan
 Nitelikli, rekabet
edebilecek öğrenci
yetiştiren kurum olarak
tanınacaktır.

Faydası

Süresi
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36 ay

Uygulama Planı

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

 Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapmak
 Ortak projenin yapılabileceği yurt dışı üniversiteri araştırmak, onlarla temasa
geçmek
 Uluslararası projeleri destekleyen kuruluşların tanıtımını yapmak
 Uluslararası proje desteği alan kişi/kişilerin fakültede konuşma yapmasını,
deneyimlerini paylaşmasını sağlamak
 Uluslararası kurumlara proje vermek

 Maddi destek yetersizliği
 Fakültenin araştırma olanaklarının yeterli düzeyde
olmaması
 Akademik personelin yoğun iş yükü
 Yeni durumlara adaptasyon güçlüğü

Önemli Çıktılar





Proje desteklerini tanıtan toplantı sayısı
Ortak yürütülen proje sayısı
Ortak projelerden üretilen yayın sayısı
Ortak projelerden laboratuvarlara sağlanan teçhizat,
sarf malzeme vs destek
 Projeye katılan mezuniyet öncesi ve sonrası öğrenci
sayısı

STRATEJİK AMAÇ 3: Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma düzeyini arttırmak.
Hedef 3. Öğrenci ve akademik personelin uluslararası hareketliliğini artırmak.
Proje 1: Erasmus programı ile yurt dışına giden öğretim elemanı ile öğrenci sayısını iki kat artırmak,
Proje 2: Erasmus programı kapsamı dışındaki ülkelerle en az iki işbirliği protokolü yapmak

Nedir?
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İlişkili Projeler
STRATEJİK AMAÇ
1: Eğitim öğretim
faaliyetlerinin
kalitesini sürekli
geliştirmek.
Hedef 2.

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite kaynakları
 Akademik personel
 Proje desteği veren
kuruluşlar

Öğretim elemanları ile öğrencilerin yurt dışı deneyimi kazanmaları, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, farklı ortamlarda bulunma ve adaptast-yonlarını
geliştirmeleri amacıyla Erasmus porgramından yararlanan öğretim elmanı ile öğrenci sayısının iki kat artırlması ve Erasmus programından yararlanamayan
ülkelerle protokol yaparak bu ilkelere öğretim elemanı ve öğrencilerin gönderilmesi planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?
Öğretim elemanları ile öğrencilerin yurt dışı deneyimi kazanmaları, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, farklı ortamlarda bulunma ve adaptast-yonlarını
geliştirmeleri, rekabet edebilmeleri bakımından önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?





Öğretim elemanları ile öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişimini sağlamak
Nitelikli akademik eleman
Nitelikli öğrenci yetiştirme
Rekabet edebilir olmak

STRATEJİK AMAÇ 3: Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma düzeyini arttırmak.
Hedef 3. Öğrenci ve akademik personelin uluslararası hareketliliğini artırmak.
Proje 1: Erasmus programı ile yurt dışına giden öğretim elemanı ile öğrenci sayısını iki kat artırmak,
Proje 2: Erasmus programı kapsamı dışındaki ülkelerle en az iki işbirliği protokolü yapmak

Projenin Genel Hatları

Tanım
Öğretim elemanları ile öğrencilerin yurt dışı deneyimi
kazanmaları, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, farklı
ortamlarda bulunma ve adaptast-yonlarını
geliştirmeleri amacıyla Erasmus porgramından
yararlanan öğretim elmanı ile öğrenci sayısının iki kat
artırlması ve Erasmus programından yararlanamayan
ülkelerle protokol yaparak bu ilkelere öğretim elemanı
ve öğrencilerin gönderilmesi planlanmaktadır.

Etkiler
 Öğretim elemanları ile öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişimini
sağlamak
 Nitelikli akademik eleman
 Nitelikli öğrenci yetiştirme
 Rekabet edebilir olmak

Faydası

Stratejik Etkisi
Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Üniversitemiz
 Rekabet edebilen
öğretim üyelerinin
görev yaptığı
 Rekabet edebilen
mezun yetiştirdiği bir
kurum olarak
tanınacaktır.

Süresi
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12 ay

Uygulama Planı

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

 ERASMUS programının tanıtımının iyi yapılması
 İlgili üniversitelerle iletişime geçmek
 ERASMUS kapsamı dışındaki ülkelerde üniversitelerle görüşme yapmak,
protokol hazırlamak

 Maddi destek yetersizliği
 Akademik personelin yoğun iş yükü
 Yeni durumlara adaptasyon güçlüğü
 İlgisizlik

Önemli Çıktılar
 ERASMUS programı kapsamında yurt dışında
işbirliği yapılan ülke ve üniversite sayısı
 ERASMUS programı dışında yurt dışında işbirliği
yapılan ülke ve üniversite sayısı
 ERASMUS programından yararlanan öğretim
elemanı sayısı
 ERASMUS programından yararlanan öğrenci sayısı

İlişkili Projeler
STRATEJİK AMAÇ
1: Eğitim öğretim
faaliyetlerinin
kalitesini sürekli
geliştirmek.
Hedef 2.

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Akademik personel

STRATEJİK AMAÇ 3: Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma düzeyini arttırmak.
Hedef 4. Yabancı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından tercih edilme düzeyini artırmak.

Nedir?
Fakültede İngilizce dilinde eğitim yapan program bulunmaktadır. Bu programa yurtdışından öğrenci çekebilmek için fakültedeki eğitimin bölgedeki tıp
fakültelerine göre daha iyi olması, uluslararası standartlara ulaşması gerekir. Yine özellikle ana dili İngilizce olan, yurtdışında tanınmış üniversitelerden
fakülteye bilimsel, klinik araştırma ve/veya ders vermek için akademisyenlerin gelmesi istenir. Öğrencilerin ve akademisyenlerin fakültemizi tercih etmesi
fakültenin eğitim ve araştırma koşullarına, ve ilişkilerin kurulmasına bağlıdır. Şu anda fakültede yurtdışından eğitim vermeye veya araştırma yapmaya gelmiş
olan akademisyen bulunmamaktadır. Bu hedefin amacı fakültenin koşullarını iyi hale getirmek, sınıflardaki yabancı öğrenci sayısını iki kat artırmak, en az iki
yabancı akademisyeni fakültede görevlendirmektir.
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Neden Önemlidir?
Öğrenciler bakımından: Yurtdışında fakültenin tanınırlığını artırmak, üniversiteye maddi destek sağlamak, yetiştirmek
Öğretim elemanı bakımından: Yurtdışından gelenlerle birlikte sinerji oluşturarak eğiitmin ve akademik çalışmaların niteliğini yükseltmek

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?






Standartlara ulaşmış nitelikli eğitim
Nitelikli bilimsel/klinik araştırmalar
Nitelikli tartışma ortamı
Uluslararasılaşma
Farklı kültürleri tanıma fırsatı

Projenin Genel Hatları

STRATEJİK AMAÇ 3: Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma düzeyini arttırmak.
Hedef 4. Yabancı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından tercih edilme düzeyini artırmak.
Tanım
Etkiler
Fakültede İngilizce dilinde eğitim yapan program
bulunmaktadır. Bu programa yurtdışından öğrenci
çekebilmek için fakültedeki eğitimin bölgedeki tıp
fakültelerine göre daha iyi olması, uluslararası
standartlara ulaşması gerekir. Yine özellikle ana dili
İngilizce olan, yurtdışında tanınmış üniversitelerden
fakülteye bilimsel, klinik araştırma ve/veya ders
vermek için akademisyenlerin gelmesi istenir.
Öğrencilerin ve akademisyenlerin fakültemizi tercih
etmesi fakültenin eğitim ve araştırma koşullarına, ve
ilişkilerin kurulmasına bağlıdır. Şu anda fakültede
yurtdışından eğitim vermeye veya araştırma yapmaya
gelmiş olan akademisyen bulunmamaktadır. Bu
hedefin amacı fakültenin koşullarını iyi hale getirmek,
sınıflardaki yabancı öğrenci sayısını iki kat artırmak,
en az iki yabancı akademisyeni fakültede
görevlendirmektir.

 Standartlara ulaşmış nitelikli eğitim
 Nitelikli bilimsel/klinik araştırmalar
 Nitelikli tartışma ortamı
 Uluslararasılaşma
 Farklı kültürleri tanıma fırsatı

Stratejik Etkisi
Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi

Faydası
 Uluslararası
 Gelişime açık
üniversite

Süresi
24 ay
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Uygulama Planı

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

 Öğretim elemanlarının Eğiticilerin Eğitimi Kursundan geçmesi için programlar
hazırlamak
 İngilizce dili bakımından öğretim elemanlarını güçlendirmek için programlar
hazırlamak
 Akredite olmak
 Öğretim elemanı sayısını artırarak etkin eğitim vermek
 Öğrenci İşleri Bürosunu yeniden yapılandırmak ve güçlendirmek
 Öğrenci işleri Bürosunda İngilizce bilen bir eleman görevlendirmek
 Sınıfların fiziki koşullarını daha iyi duruma getirmek, özellikle Maltepe Merkez
Binasında eğitim gören dönem 3, 4, 5, 6 öğrencilerinin sınıflıklarını
düzenlemek, fiziki koşulları eğitime uygun yeni sınıflar oluşturmak
 ”art of science” niteliğinde olan mevcut “Kök Hücre ve kanser Merkezi”
araştırma laboratuvarlarının olanaklarını geliştirmek
 Akademik elemanlarla toplantılar düzenleyerek fakültenin araştırma kapasitesini
belirlemek, yeni araştırma laboratuvarları oluşturmak
 Sık sık bilimsel toplantılar yapabilmek, akademik elemanlar arasında ilişkiyi
kuvvetlendirmek için Temel Tıp Bilimleri Bölümü için bir Seminer Odası
düzenlemek
 Kitap ve dergi bakımından kütüphanenin koşullarını iyi hale getirmek, süreli
yayın yapan dergilere abonelik sayısını artırmak

 Maddi yetersizlik
 Öğretim elemanlarının isteksizlikleri
 Yoğun ders yükü
 İdari ve teknik işlerde yavaşlık

Önemli Çıktılar








Kurslara katılan öğretim elemanı sayısı
Akredite olmak
Öğretim elemanı sayısında artış
Yeni kurulan araştırma laboratuvar sayısı
Sınıflardaki iyileştirme çalışmaları
Öğrenci İşleri Bürosundaki yapılanma
Kütüphaneye alınan kitap ve dergi sayısındaki
artış

İlişkili Projeler
STRATEJİK AMAÇ 3:
Eğitim ve öğretimde
uluslararasılaşma
düzeyini arttırmak.
Hedef 2. Yurt dışında
yürütülen bilimsel
araştırma faaliyet ve
projelerine öğretim
elemanlarının katılımını
artırmak.

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Akademik personel

STRATEJİK AMAÇ 3: Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma düzeyini arttırmak.
Hedef 5. Üniversitemizde veya Üniversitemiz tarafından düzenlenen uluslararası konferans, seminer, panel vb. faaliyet sayısını artırmak.

Nedir?
Üniversitemizde veya Üniversitemiz tarafından her yıl en az iki uluslararası konferans, seminer, panel vb. faaliyet düzenlemek.

Neden Önemlidir?

 Üniversitenin tanınırlığını, bilimsel aktivitelerin niteliğini artırmak, yeni projeler oluşturmak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bilgi ve becerilerini
geliştirmek bakımından önemlidir.
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Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?

 Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bilgi ve becerilerinin gelişimini sağlamak
 Rekabet edebilmek
 Uluslararası ilişkiler kurmak

STRATEJİK AMAÇ 3: Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşma düzeyini arttırmak.
Hedef 5. Üniversitemizde veya Üniversitemiz tarafından düzenlenen uluslararası konferans, seminer, panel vb. faaliyet sayısını artırmak.

Projenin Genel Hatları

Tanım

Etkiler

Üniversitemizde veya Üniversitemiz tarafından her yıl
en az iki uluslararası konferans, seminer, panel vb.
faaliyet düzenlemek.

Faydası

 Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bilgi ve becerilerinin
gelişimini sağlamak
 Rekabet edebilmek
 Uluslararası ilişkiler kurmak

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Süresi
12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Uygulama Planı

Stratejik Etkisi

Olası Riskler

 Uluslarası üniversite, araştırma merkezleri ve kurum/kuruluşlarla temasa
geçmek
 Konferanslar, seminerler düzenlemek

İlişkili Projeler

 Maddi yetersizlik
 Akademik personelin iş yükü
 Akademik personelin isteksizliği

Önemli Çıktılar
 Yapılan toplantı sayısı
 Toplantılara katılan kişi sayısı
 Toplantılar nedeniyle kurulan ilişkiler
 Toplantılar nedeniyle başlatılan proje sayısı
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Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Akademik eleman

 Toplantılar nedeniyle giden öğretim elemanı ve
öğrenci sayısı

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel, teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 1. Öğretim üyesi başına düşen nitelikli yayın, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin sayısını artırmak.

Nedir?
Tıp fakültesinde öğretim üyesi başına düşen SCI kapsamındaki yayın sayısı bire yakındır. 2016-2020 stratejik dönem içinde bu sayının iki katına artırılması
düşünülmektedir.

Neden Önemlidir?
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Bilimsel düzeyi yüksek, bölgesel ve küresel alanda rekabet edebilen bir fakülte olmak için yayın sayısının artırılması, yayınların niteliğinin yükselmesi
gerekmektedir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?







Yayın sayısında artış
Nitelikli öğretim üyesi
Nitelikli eğitim
Rekabet edebilen öğretim üyesi, mezunlar
Bilgi birikimi

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel, teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 1. Öğretim üyesi başına düşen nitelikli yayın, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin sayısını artırmak.
Tanım

Etkiler

Uygula Projenin Genel Hatları
ma
Planı

Tıp fakültesinde öğretim üyesi başına düşen SCI
kapsamındaki yayın sayısı bire yakındır. 2016-2020
stratejik plan döneminde bu sayının iki katına
artırılması düşünülmektedir.

Faydası







Stratejik Etkisi

Yayın sayısında artış
Nitelikli öğretim üyesi
Nitelikli eğitim
Rekabet edebilen öğretim üyesi, mezunlar
Bilgi birikimi

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Bilimsel niteliği yüksek,
sorunlara çözüm
üretebilen üniversite
olarak tanınmak

Süresi
24 ay
Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler
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İlişkili Projeler

 Mevcut olan araştırma laboratuvarlarının altyapısının geliştirilmesi
 Mevcut olmayan Biyokimya ve Anatomi araştırma laboratuvarlarının
kurulması, altyapısının hazırlanması
 Deney hayvanları laboratuvarının işlerlik kazanması
 Proje desteği veren ulusal ve uluslararası kuruluşlar hakında yılda en az iki
bilgilendirme toplantısı düzenlemek
 Deneyimleri paylaşmak için proje yürüten bilim insanları ile yılda en az iki
toplantı düzenlemek
 Proje yazma tekniği konusunda bilgilendirme toplantıları yapmak
 Biyoistatistik anabilim dalının kurulması
 Yayınlarda İngilizce düzeltmeleri ve istatistik analizler için destek olmak

 Araştırma yapabilmek için yeterli desteğin
sağlanamaması
 Laboratuvar olanaklarının kısıtlı oluşu
 Öğretim elemanlarının istahdah sürelerinin kısa
olması
 İş yükünün fazla olması

STRATEJİK AMAÇ 1:
Eğitim öğretim
faaliyetlerinin
kalitesini sürekli
geliştirmek.
Hedef 1.

Önemli Çıktılar
 Yayın sayısı
 Yayınların impact faktörü
 Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı
 Proje sayısı

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Akademik personel
 Proje Desteği veren
kuruluşlardan sağlanan
destekler

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel, teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 2. Öğretim üyesi başına düşen ulusal ve uluslararası araştırma projelerin sayısını artırmak.

Nedir?
Tıp fakültesinde TÜBİTAK veya diğer kuruluşların sağladığı destekle proje yürüten öğretim elemenı sayısı ve desteklenen proje sayısı azdır. Ulusal ve
uluslararası kaynaklardan desteklenen proje sayısının 20’e çıkarılması hedeflenmektedir.
Neden Önemlidir?
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Bilimsel düzeyi yüksek, bölgesel ve küresel alanda rekabet edebilen bir fakülte olmak, yayın sayısını artırmak için yürütlen proje sayısının artması
gerekmektedir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?







Üniversite dışı kurum/kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısında artış
Projelerden sağlanan maddi destek ve satın alınan cihazlar
Yayın sayısında artış
Nitelikli öğretim üyesi
Nitelikli eğitim
Rekabet edebilen öğretim üyesi, mezunlar

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 2. Öğretim üyesi başına düşen ulusal ve uluslararası araştırma projelerin sayısını artırmak.
Tanım

Etkiler
 Üniversite dışı kurum/kuruluşlar tarafından desteklenen proje
sayısında artış
 Projelerden sağlanan maddi destek ve satın alınan cihazlar
 Yayın sayısında artış
 Nitelikli öğretim üyesi
 Nitelikli eğitim
 Rekabet edebilen öğretim üyesi, mezunlar

Projenin Genel Hatları

Tıp fakültesinde TÜBİTAK veya diğer kuruluşların
sağladığı destekle proje yürüten öğretim elemenı
sayısı ve desteklenen proje sayısı azdır. Ulusal ve
uluslararası kaynaklardan desteklenen proje sayısının
20’e çıkarılması hedeflenmektedir.

Faydası

Stratejik Etkisi
Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Bilimsel niteliği
yüksek, sorunlara
çözüm üretebilen
üniversite olarak
tanınmak tanınacaktır.

Süresi
24 ay
39

Uygulama Planı

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

 Mevcut olan laboratuvarları geliştirmek,
 Mevcut olmayan Biyokimya ve Anatomi araştırma laboratauvarlarını kurmak,
altyapısını hazırlamak
 Proje desteği veren ulusal ve uluslararası kuruluşlar hakında yılda en az iki
bilgilendirme toplantısı düzenlemek
 Deneyimleri paylaşmak için proje yürüten bilim insanları ile toplantı
düzenlemek
 Proje yazma tekniği konusunda bilgilendirme toplantıları yapmak
 Deney hayvanları laboratuvarının işlerlik kazanması
 Biyoistatistik anabilim dalının kurulması

 Araştırma yapabilmek için yeterli desteğin
sağlanmaması
 Laboratuvar olanaklarının kısıtlı oluşu
 Öğretim elemanlarının istahdah sürelerinin kısa
olması
 İş yükünün fazla olması

İlişkili Projeler
STRATEJİK AMAÇ
1: Eğitim öğretim
faaliyetlerinin
kalitesini sürekli
geliştirmek.
Hedef 1.
STRATEJİK AMAÇ
4: Yerel, bölgesel ve
küresel öncelikleri
dikkate alarak bilimsel,
teknolojik ve sanatsal
çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 1.

Gerekli Kurum
Kaynakları

Önemli Çıktılar





Desteklenen proje sayısı
Yayın sayısı
Destek miktarı
Satın alınan cihazlar

 Üniversite Yönetimi
 Akademik persone
 Proje Desteği veren
kuruluşlardan
sağlanan destekler

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 3. Fikri mülkiyet hakları kapsamına giren (telif eser, kitap, model oluşturma, patent vb) faaliyetleri/çalışmaları

Nedir?
Tıp fakültesinde öğretim üyeleri tarafından yazılan ve çevirisi yapılan kitap sayısının her yıl 5 olması, patent sayısının 2 olması planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?
Tıp Fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının bilgi birikiminden yararlanmak, öğrencilerin ve toplumun yararına sunmak
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Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?



Öğretim elemanları tarafından yazılan/çevrilen kitap sayısında artış
Patent sayısında artış

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 3. Fikri mülkiyet hakları kapsamına giren (telif eser, kitap, model oluşturma, patent vb) faaliyetleri/çalışmaları

Uygulama Planı

Projenin Genel Hatları

Tanım

Etkiler

Stratejik Etkisi

 Öğretim elemanları tarafından yazılan/çevrilen kitap sayısında artış
 Patent sayısında artış

Tıp fakültesinde öğretim üyeleri tarafından yazılan ve
çevirisi yapılan kitap sayısının her yıl 5 olması, patent
sayısının 2 olması planlanmaktadır.

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Bilimsel niteliği yüksek,
sorunlara çözüm
üretebilen üniversite
olarak tanınmak

Faydası

Süresi
12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

 Lisans ve uzmanlık eğitiminde verilen derslerin içeriğine uygun konunun
belirlenmesi
 Hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi
 Yazım için gerekli programların edinilmesi
 Patent için başvuru yapılması
 Maddi desteğin sağlanması

İlişkili Projeler

 İş yükünün fazla olması
 Öğretim elemanlarının istahdah sürelerinin kısa
olması
 Patent için desteğin yeterli olmaması
 Patent hakları konusunda yeterli bilginin olmaması

Önemli Çıktılar
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Gerekli Kurum
Kaynakları

 Basılan kitap sayısı
 Çevirisi yapılan kitap sayısı
 Patenti alınan ürün sayısı

 Öğretim üyeleri
 Patent için maddi
destek

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 4. Öğretim elemanları ve öğrencilerin aldığı ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal ve tasarım ödül sayısını arttırmak.

Nedir?
Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılarda sundukları çalışmaları nedeniyle aldıkları ödül sayısının yılda 5 olması, öğrencilerin aldıkları ödül sayısının 2
olması planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?
Bilimsel düzeyi yüksek, bölgesel ve küresel alanda tanınan bir fakülte olmak için önemlidir.
42

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?






Proje sayısında artış
Yayın sayısında artış
Bilimsel toplantılara katılan öğretim üyesi sayısında artış
Bilimsel toplantılara katılan öğrenci sayısında artış
Projelerin ve yayınların niteliğinde artış

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 4. Öğretim elemanları ve öğrencilerin aldığı ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal ve tasarım ödül sayısını arttırmak
Tanım

Etkiler






Uygula Projenin Genel Hatları
ma
Planı

Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılarda
sundukları çalışmaları nedeniyle aldıkları ödül
sayısının yılda 5 olması, öğrencilerin aldıkları ödül
sayısının 2 olması planlanmaktadır.

Stratejik Etkisi

Proje sayısında artış
Yayın sayısında artış
Bilimsel toplantılara katılan öğretim üyesi sayısında artış
Bilimsel toplantılara katılan öğrenci sayısında artış
Projelerin ve yayınların niteliğinde artış

Faydası

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Bilimsel niteliği yüksek,
sorunlara çözüm
üretebilen üniversite
olarak tanınmak
tanınacaktır.

Süresi
12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler
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İlişkili Projeler

 Öğrencilerin araştırmalara katılabilmeleri için laboratuvaralara maddi desteğin
sağlanması
 Ödül alabilecek düzeyde araştırma yapabilmek için laboratuvar olanaklarının
geliştirilmesi
 Deney hayvanları laboratuvarının işlerlik kazanması
 “Art of science” kapsamına giren konulara öncülük verilmesi, desteğin
sağlanması
 Bilimsel toplantılara katılıma maddi destek sağlanması

 Araştırma yapabilmek için yeterli desteğin
sağlanmaması
 Laboratuvar olanaklarının kısıtlı oluşu
 Öğretim elemanlarının istahdah sürelerinin kısa
olması
 Öğretim elamanı üzerindeki iş yükünün fazla
olması
 Bilimsel toplantılara katılmak için maddi desteğin
olmaması

STRATEJİK AMAÇ
1: Eğitim öğretim
faaliyetlerinin
kalitesini sürekli
geliştirmek.
Hedef 2.

Önemli Çıktılar
 Öğretim üyelerinin kazandıkları ulusal ödül sayısı
 Öğretim üyelerinin kazandıkları uluslararası ödül
sayısı
 Öğrencilerin kazandıkları ulusal ödül sayısı
 Öğrencilerin kazandıkları uluslararııs ödül sayısı

Gerekli Kurum
Kaynakları





Üniversite Yönetimi
Akademik eleman
Öğrenciler
Destek kuruluşları

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 5. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil
toplum kuruluşları vb.) ilişkiler kurmak.

Nedir?
Fakültemiz anabilim dallarında çalışan öğretim üyeleri kendi alanlarında araştırma yapmakta, araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel alanlarda
sunmaktadırlar. Edindikleri bilgileri uzmanlık alanlarıyla ilgili platformlarda paylaşmaktadırlar. Bu tür aktivitelerin yanısıra fakültemizde görev yapan öğretim
üyeleri diğer üniversite ve kuruluşlara danışmanlık yaparak bu kurumlarda yürütülen araştırmaların gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu projede
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üniversitemizde yürütülen araştırmaların niteliğini geliştirmek ve aynı zamanda başka kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan araştırmaların gelişimine katkı
sağlamak için bu iki yönlü faaliyetlerin sayısının yılda 5 olması planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?

 Üniversitemizde yapılan araştırmaların ve/veya diğer kurum ve kuruluşların yürüttükleri araştırmaların niteliğinin artması bakımından önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?





Nitelikli, multidisiplin araştırmalar
Bilgi birikimi
Nitelikli yayın
Yayın sayısında artış

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 5. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil
toplum kuruluşları vb.) ilişkiler kurmak.

Projenin Genel Hatları

Tanım
Fakültemiz anabilim dallarında çalışan öğretim üyeleri
kendi alanlarında araştırma yapmakta, araştırma
sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel alanlarda
sunmaktadırlar. Edindikleri bilgileri uzmanlık
alanlarıyla ilgili platformlarda paylaşmaktadırlar. Bu
tür aktivitelerin yanısıra fakültemizde görev yapan
öğretim üyeleri diğer üniversite ve kuruluşlara
danışmanlık yaparak bu kurumlarda yürütülen
araştırmaların gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu
projede üniversitemizde yürütülen araştırmaların
niteliğini geliştirmek ve aynı zamanda başka kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılan araştırmaların gelişimine
katkı sağlamak için bu iki yönlü faaliyetlerin sayısının
yılda 5 olması planlanmaktadır.

Etkiler





Nitelikli, multidisiplin araştırmalar
Bilgi birikimi
Nitelikli yayın
Yayın sayısında artış

Faydası

Stratejik Etkisi
Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Nitelikli
araştırmaların yapıldığı
topluma öncülük eden
bir üniversite

Süresi
12 ay
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Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler
 Öğretim elemanlarının yeterince bilgisinin
olmaması
 Öğretim elemanlarının ilgisizliği

Uygulama Planı

 Farklı alanlarda çalışan bilim insanlarıyla ve endüstride çalışanlarla ortak
toplantılar düzenlemek
 Yurtiçinde ve yurtdışındaki bazı üniversitelerde sanayinin ihtiyacını belirleyip
bu ihtiyacı karşılayacak akademik elemanlar ile toplantı düzenleyen, idari yapı
içinde yer alan bir çalışma grubu oluşturularak üniversitenin endüstri ve sanayi
ile iletişimi sağlanmaktadır. Benzer bir yapılanmanın Maltepe Üniversitesinde
oluşturulması veya Girişimcilik biriminin bunu üstlenmesi bu konudaki
faaliyetin yürütülmesinde yardımcı olabilir.

İlişkili Projeler
STRATEJİK AMAÇ 4:
Yerel, bölgesel ve
küresel öncelikleri
dikkate alarak bilimsel ,
teknolojik ve sanatsal
çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 2. Öğretim üyesi
başına düşen ulusal ve
uluslararası araştırma
projelerin sayısını
artırmak.
STRATEJİK AMAÇ 4:
Yerel, bölgesel ve
küresel öncelikleri
dikkate alarak bilimsel ,
teknolojik ve sanatsal
çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 6. Bilimsel ve
teknolojik
araştırmalarda
yetkinliği arttırmak.

Önemli Çıktılar
 Yapılan toplantı sayısı
 Verilen danışmanlık hizmeti sayısı
 Alınan danışmanlık hizmeti sayısı

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Akademik eleman
 Sanayi kuruluşları

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel, teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
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Hedef 6. Bilimsel ve teknolojik araştırmalarda yetkinliği arttırmak.

Nedir?
Üniversitemizde bir merkez olarak kurulan Kök Hücre ve Kanser Merkezinde Histoloji ve Embriyoloji anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri kök
hücre ve kanser konusunda araştırmalar yapmakta, sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel alanlarda sunmaktadırlar. Ayrıca altyapısı kurulmakta olan
Deney Hayvanları Laboratuvarlarının teknik olanaklarını geliştirerek Kök Hücre Bankasının kurulması düşünülmektedir. Böylece üniversitenin Kök Hücre ve
Kanser konusunda yetkinliğinin artırılması planlanmaktadır.
Bu faaliyetlerle birlikte fakültemizdeki diğer araştırma laboratuvarlarının olanakları geliştirilerek moleküler biyoloji, biyokimya, genetik, cerrahi gibi
alanlarda yetkinliğin artırılması planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?
Kök Hücre Teknolojisi hastalıkların tedavisinde yeni bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle de “Art of science” niteliğinde bir araştırma konusu olup
teknolojinin geliştirlmesi ve farklı tedavilerde uygulama alanları oluşturmak için yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Gelecekte bazı hastalıkların bu yöntemle
tedavi edilebilecek olması tekniğin önemini ortaya koymaktadır. Araştırma laboratuvarlarının geliştirilmesi duurmunda bu laboratuvarlarda yapılacak
çalışmalar tıp alanına katkı sağlayaktır.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?






Yöntemde gelişme
Yeni uygulama alanları
Teknolojinin sağlık kuruluşlarına ve sanayiye aktarımı
Öğrencilerin bilgi becerilerinde gelişme
Küresel sorunlara çözüm

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 6. Bilimsel ve teknolojik araştırmalarda yetkinliği arttırmak.

Projenin Genel
Hatları

Tanım
Üniversitemizde bir merkez olarak kurulan Kök Hücre
ve Kanser Merkezinde Histoloji ve Embriyoloji
anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri kök
hücre ve kanser konusunda araştırmalar yapmakta,
sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel alanlarda
sunmaktadırlar. Ayrıca altyapısı kurulmakta olan

Etkiler

Faydası







Yöntemde gelişme
Yeni uygulama alanları
Teknolojinin sağlık kuruluşlarına ve sanayiye aktarımı
Öğrencilerin bilgi becerilerinde gelişme
Küresel sorunlara çözüm
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Stratejik Etkisi
Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Bilim alanında küresel
problemlere çözüm
üreten üniversite

Deney Hayvanları Laboratuvarlarının teknik
olanaklarını geliştirerek Kök Hücre Bankasının
kurulması düşünülmektedir. Böylece üniversitenin Kök
Hücre ve Kanser konusunda yetkinliğinin artırılması
planlanmaktadır.
Bu faaliyetlerle birlikte fakültemizdeki diğer araştırma
laboratuvarlarının olanakları geliştirilerek moleküler
biyoloji, biyokimya, genetik, cerrahi gibi alanlarda
yetkinliğin artırılması planlanmaktadır.

Süresi
36 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

Uygulama Planı

*Kök Hücre ve Kanser Merkezinin Geliştirilmesi

 Laboratuvar olanaklarının geliştirilmesi
 Laboratuvarda çalışan teknik personel sayısının artırılması
 Laboratuvarda öğrencilerin çalışabilmeleri için maddi desteğin sağlanması
*Deney Hayvanları Laboratuvarının kurulması ve Geliştirilmesi
 Türkiye’de deneysel hayvanlar için ilk kök hücre bankasının kurulması,
bunun için gerekli maddi desteğin sağlanması
 deney hayvanlarında oluşturulacak olan hastalık modellerinde, kök hücre
çalışmalarının kullanılması,
*Biyokimya ve anatomi, farmakoloji gibi araştırma laboratuvarlarının kurulması
*Laborauvarların işlerlik kazanması için projelerin üretilmesi
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Maddi destek yetersizliği
İdari yapının yeterince hızlı karar alamayışı
Yeni durumlara adaptasyon zorluğu

İlişkili Projeler
STRATEJİK AMAÇ
2: Eğitimin, yaşamboyu öğrenme ve
uzaktan eğitimle
sürdürülebilirliğini
sağlamak
Hedef 6.

Önemli Çıktılar
 Laboratuvarda yapılan çalışmalarla Kök hücre,
kanser, genetik, moleküler biyoloji alanlarında
sağlanan gelişmeler
 Kök hücre teknolojisinin kullanıldığı alan sayısı
 Yayın sayısı
 Desteklenen proje sayısı
 Katılınan toplantı sayısı
 Davetli konuşmacı olarak katılınan toplantı sayısı
 Sertika eğitim sayısı
 Oluşturulan hastalık modeli sayısı

Gerekli Kurum
Kaynakları





Üniversite Yönetimi
Akademik eleman
Teknik eleman
Proje desteği veren
kuruluşlar
 Sanayi kuruluşları

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 7. Üniversitemiz yakın çevre ve bölgesine yönelik bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

Nedir?
İlk ve orta dereceli okullarda çocuklardaki huzursuz bacak sendromu, bas ağrısı, uyku bozuklukları gibi çeşitli hastalık taramaları yapmak, çocuk gelişimi
izleme projesi-prospektif obezite araştırması yapmak, Maltepe İlçesindeki restaurantlarda çalışan garson, aşcı ve mutfak çalışanlarının besin güvenliği
konusunda eğitmek ve sertifikalandırmak, çocuk bakıcılığı sertifika programı oluşturmak

Neden Önemlidir?
Çocuklardaki huzursuz bacak sendromu, bas ağrısı, uyku bozuklukları gibi sorunların durumunu incelemek, bu konuda kişileri tedaviye
yönlendirmek ve doğru kullanılabilir veriler elde ederek ilgililerin kullanımına sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca çocuklardaki obezite
sorununun boyutunu, kişiler tarafından algılanmasını, nedenlerini ve gelecekteki durumunu incelemek, bu konuda doğru ve kullanılabilir veriler
elde ederek ilgililerin kullanımına sunulması amaçlanmaktadır.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?



Baş ağrısı, Huzursuz Bacak sendromu gibi hastalıklarlailgili olarak yakın bölgede ikamet eden çocukların sorunlarını ortaya koymak
Çocuklardaki obezite sorununun boyutunu, kişiler tarafından algılanmasını, nedenlerini ve gelecekteki durumunu incelemek

Projenin Genel Hatları

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve desteklemek
Hedef 7. Üniversitemiz yakın çevre ve bölgesine yönelik bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

Tanım
İlk ve orta dereceli okullarda çocuklardaki huzursuz
bacak sendromu, bas ağrısı, uyku bozuklukları gibi
çeşitli hastalık taramaları yapmak, çocuk gelişimi
izleme projesi-prospektif obezite araştırması yapmak,
Faydası
Maltepe İlçesindeki restaurantlarda çalışan garson, aşcı
ve mutfak çalışanlarının besin güvenliği konusunda
eğitmek ve sertifikalandırmak, çocuk bakıcılığı
sertifika programı oluşturmak

Etkiler
 Yakın bölgede ikamet eden çocukların sorunlarını ortaya
koymak
 Çocuklardaki obezite sorununun boyutunu, kişiler tarafından
algılanmasını, nedenlerini ve gelecekteki durumunu incelemek
 Yakın bölgede yaşayan kişilerin sağlığının korunmasına
yardımcı olmak
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Stratejik Etkisi
Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Toplumun sağlık
sorunlarına duyarlı
üniversite

Süresi

18 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

Uygulama Planı

*İlk ve orta dereceli okullarda çocuklardaki huzursuz bacak sendromu, baş ağrısı,
uyku bozuklukları gibi çeşitli hastalık taramaları yapmak:
 İlgili kuruluş/lardan izin alınması
 Çocuklara ve gerekirse velilerine anket uygulayarak veri toplanması
 Değerlendirmesi
 Yayına dönüştürülmesi
*Çocuk gelişimi izleme projesi-prospektif obezite araştırması yapmak
 Bir kohort örneğini seçmek
 En az 3, en çok 5 yıl izleyerek veri toplamak,
 Değerlendirmek
 Yayına dönüştürmek
*Maltepe İlçesindeki restaurantlarda çalışan garson, aşcı ve mutfak çalışanlarının
besin güvenliği konusunda eğitmek ve sertifikalandırmak
 İlgili küçük ve orta işletmelerle temasa geçerek ihtiyaçları belirlemek,
 besin güvenliği konusunda sertifika porgramları düzenlemek.
*Çocuk bakıcılığı sertifika programı oluşturmak
* Bu tür sertifika programlarının sayısını artırmak için çevrenin ihtiyacını
belirlemek

İlişkili Projeler

Maddi destek yetersizliği
Öğretim üyelerinin iş yükü
Öğretim elemanlarının ilgisizliği
Öğrencilerin ve velilerin ilgisizliği

Önemli Çıktılar






Yapılan anket türü sayısı
Ankete katılanların sayısı
Toplanan veri
Yayın sayısı
Sertifika programı sayısı

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi,
 Akademik Eleman
 Öğrenciler
 Sağlık Kuruluşları
 Çevredeki küçük ve
orta işletmeler

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 9. Üretilen bilginin ekonomik katkı yaratmasını / ticarileşmesini sağlamak.

Nedir?
Fakültede üretilen bilginin patente dönüştürülmesi, danışmanlık ve adli tıp laboratuvar hizmetlerinin verilmesi

Neden Önemlidir?
Üretilen bilgini yayına dönüştürülmesi tabii ki çok önemlidir. Ancak yapılan yayınların yanısıra bilginin ekonomik getirisi olana alanlara dönüştürülmesi,
fakülteye maddi destek sağlaması, araştırmaların sürekliliğini sağlanması bakımından önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?
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 Araştırma laboratuvarlarına maddi destek sağlaması
 Araştırma laboratuvarlarının olanaklarının gelişmesi
 Daha nitelikli araştırmaların yapılması

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 9. Üretilen bilginin ekonomik katkı yaratmasını / ticarileşmesini sağlamak.

Projenin Genel Hatları

Tanım

Etkiler
 Araştırma laboratuvarlarına maddi destek sağlaması
 Araştırma laboratuvarlarının olanaklarının gelişmesi
 Daha nitelikli araştırmaların yapılması

Fakültemizde patent sayısının yılda en az 2, bir kurum
veya kuruluşa verilen danışmanlık sayısının yılda en az
2 olması planlanmaktadır.

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
 Laboratuvar ve
çalışma olanaklarının
iyileştirilmesi,
geliştirilmesine katkı
sağlayacaktır.

Faydası

Süresi
12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Uygulama Planı

Stratejik Etkisi

Olası Riskler

 Patent ve girişimcilik konularında toplantılar düzenlemek
 Danışmanlık ve Adli tıp laboratuvarı hizmetlerinin verilmesi için ilgili kurum
veya kuruluşlarla toplantılar yapmak
 Teknopark çalışmalarının kurgulanması
 Ekonomik katkıya dönüştürülebilecek bilgi ve uygulama alanlarının
belirlenmesi için arama toplantıları düzenlemek
 Üretilen bilginin ekonomik katkıya dönüştürülmesi için arama toplantıları
düzenlemek
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İlişkili Projeler

 Öğretim üyelerinin bu konuda yeterli bilgiye sahip
olmamaları
 Öğretim üyeleri üzerindeki iş yükü

Önemli Çıktılar
 Patent sayısı
 Sunulan danışmanlık sayısı ve çeşiti
 Yapılan toplantı sayısı

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Ünüversite üst
yönetimi
 Akademik personel

 Sanayi ve üniversite ilişkisini geliştirecek toplantılar düzenlemek

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 11. Teknopark ve teknoloji ofisini etkin hale getirmek.

Nedir?
Fakültede ürüne dönüştürülebilecek araştırmalar yapılması, inovatif teknolojilerin geliştirilmesi suretiyle teknoloji transfer ofisinin etkinleştirilmesi
düşünülmektedir. Bu amaçla
 Kök hücre, moleküler biyoloji, genetik gibi alanlarında ürüne dönüştürülebilecek projeler oluşturmak
 Biyomedikal mühendisliği ile ortak çalışarak cihaz ve tıbbi alet geliştirmek
 Tıbbi kayıt ve görüntüleme sistemleri ile ilgili yazılımlar geliştirmek
konularında faaliyetlerin yapılması planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?
Üretilen bilginin ekonomik katkıya dönüştürülmesi bakımından önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?
 Teknoloji transferini sağlamak
 Proje çıktılarını ürüne dönüştürmek
 Ekonomik katkı sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 11. Teknopark ve teknoloji ofisini etkin hale getirmek.

Projenin Genel
Hatları

Tanım
Fakültede ürüne dönüştürülebilecek araştırmalar
yapılması, inovatif teknolojilerin geliştirilmesi
suretiyle teknoloji transfer ofisinin etkinleştirilmesi
düşünülmektedir. Bu amaçla

Etkiler

Faydası

 Teknoloji transferini sağlamak
 Proje çıktılarını ürüne dönüştürmek
 Ekonomik katkı sağlamak

Stratejik Etkisi
Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Ülkenin ve bölgenin
teknolojik ihtiyaçlarını
karşılayan bir
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 Kök hücre, moleküler biyoloji, genetik gibi
alanlarında ürüne dönüştürülebilecek
projeler oluşturmak
 Biyomedikal mühendisliği ile ortak
çalışarak cihaz ve tıbbi alet geliştirmek
 Tıbbi kayıt ve görüntüleme sistemleri ile
ilgili yazılımlar geliştirmek
konularında faaliyetlerin yapılması
planlanmaktadır.

üniversite olmasını
sağlayacaktır.

Süresi
12 ay

Uygulama Planı

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi




Olası Riskler

İlişkili Projeler

 Projelerin amaca ulaşmaması
 Öğretim üyelerinin teknoloji transferi konusunda
yeterli bilgi sahibi olmamaları
 Öğretim üyelerinin iş yükü

Disiplinlerarası araştırma yapabilmek için toplantılar düzenlenmesi
Ürüne dönüştürülebilecek projelerin oluşturulması

Önemli Çıktılar
 Teknoparkta yürütülen proje sayısı
 Araştırma yapan eleman sayısı
 Teknoloji transferinin yapıldığı alanlar

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Akademik eleman

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 12. Akademisyen ve öğrencilerin teknoparkta, teknoloji ofisinde, kuluçka merkezinde, TEKMER’de ortak veya firma sahibi olmasını
desteklemek.

Nedir?
Bilimsel araştırma yöntemleri, tıbbi istatistik, proje hazırlama, girişimcilik ve inovasyon konularında seminerler düzenleyerek akademik elemanların ve
öğrencilerin teknoloji transferi konusunda farkındalığın artırılması düşünülmektedir. Bu kapsamda en az 5 seminerin düzenlenmesi, tıp fakültesi
öğrencilerinin gönüllü olarak bilimsel çalışmalara katılımının sağlanması planlanmaktadır.
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Neden Önemlidir?
Üretilen bilginin teknolojnin yararına sunmak için önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?
 Teknoloji transferini sağlamak
 Proje çıktılarını ürüne dönüştürmek
 Ekonomik katkı sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel , teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve
desteklemek
Hedef 12. Akademisyen ve öğrencilerin teknoparkta, teknoloji ofisinde, kuluçka merkezinde, TEKMER’de ortak veya firma sahibi olmasını
desteklemek.

Uygulama
Planı

Projenin Genel Hatları

Tanım
Bilimsel araştırma yöntemleri, tıbbi istatistik, proje
hazırlama, girişimcilik ve inovasyon konularında
seminerler düzenleyerek akademik elemanların ve
öğrencilerin teknoloji transferi konusunda farkındalığın
artırılması düşünülmektedir. Bu kapsamda en az 5
seminerin düzenlenmesi, tıp fakültesi öğrencilerinin
Faydası
gönüllü olarak bilimsel çalışmalara katılımının
sağlanması planlanmaktadır.

Etkiler

Stratejik Etkisi

 Teknoloji transferini sağlamak
 Proje çıktılarını ürüne dönüştürmek
 Ekonomik katkı sağlamak

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Ülkenin ve bölgenin
teknolojik ihtiyaçlarını
karşılayan bir
üniversite olarak
tanınmasını
sağlayacaktır.

Süresi
12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

 Bilimsel araştırma yöntemleri tıbbi istatistik proje hazırlama girişimcilik ve
inovasyon konularında en az 5 seminer düzenlemek

 Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin teknoloji
transferi konusunda yeterli bilgi sahibi olmamaları
54

İlişkili Projeler

 Tıp fakültesi öğrencilerinin bilimsel çalışmalara gönüllü katılımını sağlamak

 Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin iş yükü
Önemli Çıktılar
 Seminer sayısı
 Katılımcı sayısı
 Sahip olunana firma sayısı

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite yönetimi
 Akademik elemanlar
 Öğrenciler

STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 2 . Ulusal, bölgesel ve yerel nitelikli kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin etkinlik, çalıştay, seminer vb. faaliyetlerini
desteklemek.

Nedir?
STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak. Hedef 2 . Sosyal sorumluluk proje ve faaliyetlerinin sayısını artırmak
Hedefinde verilmiştir

Neden Önemlidir?
Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?
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STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür
oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 2 . Sosyal sorumluluk proje ve faaliyetlerinin
sayısını artırmak
hedefinde verilmiştir.

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi

Faydası

Süresi
Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Uygulama Planı

Projenin Genel
Hatları

STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 2 . Ulusal, bölgesel ve yerel nitelikli kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin etkinlik, çalıştay, seminer vb. faaliyetlerini
desteklemek.
Tanım
Etkiler
Stratejik Etkisi

Olası Riskler

İlişkili Projeler

Önemli Çıktılar

Gerekli Kurum
Kaynakları

STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 3 . Sosyal sorumluluk proje ve faaliyetlerinin sayısını artırmak.

Nedir?
Fakültemiz ilkokul öğrencilerinin göz muayenesi gibi sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir. “STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel
öncelikleri dikkate alarak bilimsel, teknolojik ve sanatsal çalışmalar yapmak ve desteklemek Hedef 7. Üniversitemiz yakın çevre ve bölgesine yönelik
bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak” hedefi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerinde huzursuz bacak sendromu, uyku bozuklukları ve baş ağrısı gibi
hastalıkların taranması; çocuk gelişimi izleme projesi- prospektif obezite araştırması yapmak, Maltepe İlçesindeki restaurantlarda çalışan garson, aşcı ve
mutfak çalışanlarının besin güvenliği konusunda eğitmek ve sertifikalandırmak, çocuk bakıcılığı sertifika programı oluşturmak gibi projeler planlamaktadır.
Bu tür projeler aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düşünülebilir.

Neden Önemlidir?
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Toplumun sağlık sorunlarını belirlemek, bu sorunlara çözüm üretmek,

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?




Toplumda değişik grupların karşılaştığı sağlık sorunlarını belirlemek,
Çözüm üretmek
Toplumu ilgili konularda aydınlatmak

STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 2 . Sosyal sorumluluk proje ve faaliyetlerinin sayısını artırmak

Uygulama Planı Projenin Genel Hatları

Tanım
Fakültemiz ilkokul öğrencilerinin göz muayenesi gibi
sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir.
“STRATEJİK AMAÇ 4: Yerel, bölgesel ve küresel
öncelikleri dikkate alarak bilimsel, teknolojik ve
sanatsal çalışmalar yapmak ve desteklemek Hedef 7.
Üniversitemiz yakın çevre ve bölgesine yönelik
bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak” hedefi
kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerinde huzursuz
bacak sendromu, uyku bozuklukları ve baş ağrısı gibi Faydası
hastalıkların taranması; çocuk gelişimi izleme projesiprospektif obezite araştırması yapmak, Maltepe
İlçesindeki restaurantlarda çalışan garson, aşcı ve
mutfak çalışanlarının besin güvenliği konusunda
eğitmek ve sertifikalandırmak, çocuk bakıcılığı
sertifika programı oluşturmak gibi projeler
planlamaktadır. Bu tür projeler aynı zamanda sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında düşünülebilir.

Etkiler




Stratejik Etkisi

Toplumda değişik grupların karşılaştığı sağlık sorunlarını
belirlemek,
Çözüm üretmek
Toplumu ilgili konularda aydınaltmak

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
 Toplumsal sorunlara
duyarlı
 Çözüm üretebilecek
kapasitede
 Nitelikli Üniversite

Süresi
12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

İlk ve orta dereceli okullarda çocuklardaki huzursuz bacak sendromu, baş ağrısı,
uyku bozuklukları gibi çeşitli hastalık taramaları:
 İlgili kuruluş/lardan izin alınması
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 Maddi destek yetersizliği
 Öğretim üyelerinin iş yükü
 Öğretim elemanlarının ilgisizliği

İlişkili Projeler
STRATEJİK AMAÇ
4: Yerel, bölgesel ve
küresel öncelikleri

 Çocuklara ve gerekirse velilerine anket uygulayarak veri toplanacak
 Değerlendirmek
 Yayına dönüştürmek

 Öğrencilerin ve velilerin, meslek gruplarının
ilgisizliği

Çocuk gelişimi izleme projesi-prospektif obezite araştırması yapmak
 Bir kohort örneğini seçmek
 En az 3, en çok 5 yıl izleyerek veri toplamak,
 Değerlendirmek
 Yayına dönüştürmek

Önemli Çıktılar
 Yapılan anket türü sayısı
 Ankete katılanların sayısı
 Toplanan veri
 Yayın sayısı

dikkate alarak
bilimsel, teknolojik
ve sanatsal
çalışmalar yapmak
ve desteklemek
Hedef 7.
Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi,
 Akademik Eleman
 Öğrenciler
Sağlık Kuruluşları

STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 4 . Yönetim ve karar süreçlerine öğrenci katılımını sağlamak.

Nedir?
Fakülte ve Akademik Kurul toplantılarına öğrenci temsilcisinin katılımını sağlamak, öğrencilerin idari ve akademik alanlarda görüşlerine yer vermek.

Neden Önemlidir?
Demokratik bir üniversite için önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?
Öğrencilerin idari ve akademik kararlara gönüllü katılımını sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
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Hedef 4 . Yönetim ve karar süreçlerine öğrenci katılımını sağlamak.

Projenin Genel Hatları

Tanım

Etkiler

Fakülte ve Akademik Kurul toplantılarına öğrenci
temsilcisinin katılımını sağlamak, öğrencilerin idari
ve akademik alanlarda görüşlerine yer vermek.

Öğrencilerin idari ve akademik kararlara gönüllü katılımını sağlamak

Faydası

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Demokratik üniversite
yapılanması
Süresi
2 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Uygulama Planı

Stratejik Etkisi

Olası Riskler

 Fakülte ve Akademik Kurul toplantılarına öğrenci temsilcisinin katılımını
sağlamak,
 Ders kurullarının değerlendirme toplantılarına ilgili sınıfın temsilcisinin
katılımını sağlamak
 Ders programlarının düzenlenmesinde ilgili sınıfın öğrenci temsilcisinin
katılımını sağlamak
 Tıp Fakültesinin Akreditasyonu Özdeğerlendirme Kuruluna öğrenci
temsilcisinin dahil edilmesi





Öğretim elemanlarının korkusu
Öğrencinin görüşlerini bildirme konusunda
çekinceleri

Önemli Çıktılar
 Öğrencilerin katılımıyla yapılan toplantı sayısı

STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
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İlişkili Projeler

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Akademik elemanlar
 Öğrenciler

Hedef 5 . Çalışanlara yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlemek.

Nedir?
Kişisel ve mesleki gelişimi sağlamak üzere
İletişim becerileri
Sağlık hukuku
Çatışma yönetimi
Planlama ve zaman yönetimi
Beden dili ve diksiyon
Müşteri odaklılık
Girişimcilik ve inovasyon konularında eğitim
Öğretelemanlarına yönelik eğiticilerin eğitimi kursunun düzenlenmesi, sertifikalanması
Soru yazma tekniği konusunda kurslar
Deney hayvanları sertifika kursları
Sağlık bakanlığının istediği zorunlu mesleki eğitimler:Adverse etki
gibi konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?
Gelişen koşullara çalışanların uyumunu sağlamak, verimliliğ artırmak bakımından önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?
Çalışanların
 Değişen koşullara kolay uyum sağlamaları
 Zamanı verimli kullanmaları
 Motivasyonlarında artış
STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 5 . Çalışanlara yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlemek

Projenin
Genel
Hatları

Tanım
Kişisel ve mesleki gelişimi sağlamak üzere
İletişim becerileri
Sağlık hukuku

Etkiler
Faydası

Çalışanların
 Değişen koşullara kolay uyum sağlamaları
 Zamanı verimli kullanmaları
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Stratejik Etkisi
Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi

Çatışma yönetimi
Planlama ve zaman yönetimi
Beden dili ve diksiyon
Müşteri odaklılık
Girişimcilik ve inovasyon konularında eğitim
Öğretelemanlarına yönelik eğiticilerin eğitimi
kursunun düzenlenmesi, sertifikalanması
Soru yazma tekniği konusunda kurslar
Deney hayvanları sertifika kursları
Sağlık bakanlığının istediği zorunlu mesleki
eğitimler:Adverse etki
gibi konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır.

 Motivasyonunda artış

Süresi
12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Uygulama Planı

Verimli, etkin çalışma
ortamı

Olası Riskler








Hemşirelerin en az iki saat aylık hizmetiçi eğitim alması ve bunun takibi
Tüm personel için aylık bir saat hizmetiçi eğitim alması
Alan eğitimleri düzenlemek
Eğitim kartının oluşturulması ve alınan eğitimlerin bu karta işlenmesi
Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
Personel ve hemşirelere hasta hizmetleri konusunda eğitim vermek
 Yenidoğan biriminde çalışanlara yönelik eğitim programlarının hazırlanması





Maddi destek yetersizliği
Çalışanların isteksizlikleri
Zaman kısıtlılığı
Önemli Çıktılar

 Yapılan toplantı sayısı
 Katılım sayısı

STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 6 . Yükseköğretimdeki ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda gerekli kurumsal değişim ihtiyacını karşılamak.

Nedir?
Tıp eğitimini akreditasyonu.
Bu konu
STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek.
Hedef 3. Başta Tıp Fakültesi olmak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite olan program sayısını artırmak.
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İlişkili Projeler

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Akademik personel
 Çalışanlar

Proje Adı: Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programına (ÇEP) göre belirli aralıklarla yenilenmesi, Ulusal Tıp Eğitimi
Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilmesi
başlığında verilmiştir.

Neden Önemlidir?
Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?
STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 6 . Yükseköğretimdeki ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda gerekli kurumsal değişim ihtiyacını karşılamak.

Uygulama Planı

Projenin Genel Hatları

Tanım
Tıp eğitimini akreditasyonu.
Bu konu
STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim öğretim faaliyetlerinin
kalitesini sürekli geliştirmek.
Hedef 3. Başta Tıp Fakültesi olmak üzere ulusal ve
uluslararası kuruluşlar tarafından akredite olan
program sayısını artırmak.

Etkiler

Stratejik Etkisi



Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Süresi

Faydası
24 ay

Proje Adı: Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim
programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programına
(ÇEP) göre belirli aralıklarla yenilenmesi, Ulusal Tıp
Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite
edilmesi
başlığında verilmiştir.

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

 Ulsal ve uluslararası düzeyde akredite olmak
 Eğitim-öğretim olanaklarını geliştirerek Erasmus ve Farabi programlarından
daha fazla yararlanmak
 Hastanenin A sınıfı kategorisine yükseltilmesi
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Maddi destek yetersizliği
Öğretim elemanlarının isteksizlikleri
Öğretim elemanlarının iş yükü

İlişkili Projeler
STRATEJİK AMAÇ 1:
Eğitim öğretim
faaliyetlerinin kalitesini
sürekli geliştirmek.
Hedef 3.

Önemli Çıktılar



Akredite edilmiş olmak
Erasmus ve Farabi programlarına katılanların sayısı

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Öğretim elemanları

STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 7 .Çalışanlar arasında işbirliği ortamını geliştirmek.

Nedir?
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Marmara Eğitim Köyünde, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümleri ise Maltepe Merkezinde Hastanenin bulunduğu yerde
görev yapmakatdır. Bu ikili yapı bölümler aarsındaki iletişimi zayıflatmakat, etkileşimi zorlaştırmaktadır. Temel Tıp Bilimleri Bölümü Ma ile Dahili ve
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümleri arasındaki işbirliğini artırmak için toplantoıların ve sosyal faaliyetleirn yapılması planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?
Ortak çalışmaların yapılabilmesi, problemler ortak çözüm üretilebilmesi ve çalışanların motivasyonu bakımından önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?
Etkin çalışma ortamı

STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 7 .Çalışanlar arasında işbirliği ortamını geliştirmek.
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Uygulama Planı

Projenin Genel Hatları

Tanım
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Marmara Eğitim
Köyünde, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümleri
ise Maltepe Merkezinde Hastanenin bulunduğu yerde
görev yapmakatdır. Bu ikili yapı bölümler aarsındaki
iletişimi zayıflatmakat, etkileşimi zorlaştırmaktadır.
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Ma ile Dahili ve Cerrahi
Tıp Bilimleri Bölümleri arasındaki işbirliğini artırmak
için toplantoıların ve sosyal faaliyetleirn yapılması
planlanmaktadır.

Etkiler

Stratejik Etkisi

Etkin çalışma ortamı

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Etkin çalışma ortamı

Faydası

Süresi
24 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler


Mesleki ve sosyal toplantılar düzenlemek

İlişkili Projeler

Öğretim elemanlarının isteksizlikleri

 İş yükü
Önemli Çıktılar
 Toplantı sayısı
 Yapıaln işbirliği sayısı
 Çaluışanalrı memnuniyetleri

STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 8 . Paydaş memnuniyetini arttırmak.

Nedir?
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Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Akademik personel

Öğrenci memnuniyetini artırmak için fakültenin akredite edilmesi, öğrenci işleri bürosonun alt yapısının geliştirilmesi, öğrenci işlerinde otomasyonun
artırılması
Hasta memnuniyetini artırmak için hastanenin A sınıfı olması, çalışanlara yönelik hizmetiçi eğitimin verilmesi

Neden Önemlidir?
İş gücünden etkin yararlanmak, verilen hizmetin ilgili paydaşların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda verilmesini sağlamak için paydaşların memnuniyeti
önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?
Verilen hizmetin kalitesinin artması

STRATEJİK AMAÇ 5: Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 8 . Paydaş memnuniyetini arttırmak.

Uygula Projenin Genel Hatları
ma
Planı

Tanım
Öğrenci memnuniyetini artırmak için fakültenin
akredite edilmesi, öğrenci işleri bürosonun alt
yapısının geliştirilmesi, öğrenci işlerinde otomasyonun
artırılması

Etkiler

Stratejik Etkisi

Verilen hizmetin kalitesinin artması, kalitenin güvence altına alınması

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Kaliteli hizmetin
sunulduğu bir kurum

Faydası

Hasta memnuniyetini artırmak için hastanenin A sınıfı
olması
Çalışanlara yönelik hizmetiçi eğitimin verilmesi

Süresi
12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler
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İlişkili Projeler



İlgili Stratejik Amaç ve Hedeflerde belirtilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 1:
Eğitim öğretim
faaliyetlerinin
kalitesini sürekli
geliştirmek.
Hedef 3. Başta Tıp
Fakültesi olmak üzere
ulusal ve uluslararası
kuruluşlar tarafından
akredite olan program
sayısını artırmak.
STRATEJİK AMAÇ 6:
Kurumsal altyapımızı
geliştirmek için gerekli
desteği sağlamak ve
sürekli iyileştirmek.
Hedef 4. Öğrencilere
ve çalışanlara sunulan
hizmetlerin etkililiğini
artırmak
STRATEJİK AMAÇ 5:
Girişimci ve yenilikçi
kültür oluşturmak ve
yaygınlaştırmak.
Hedef 5 . Çalışanlara
yönelik hizmetiçi
eğitim faaliyetleri
düzenlemek

Önemli Çıktılar
 Yapılması planlanan alt yapıların hazır olması
 Memnuniyet anketleri sonuçları
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Gerekli Kurum
Kaynakları
Üniversite Yönetimi
Akademik personel

STRATEJİK AMAÇ 6: Kurumsal altyapımızı geliştirmek için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek.
Hedef 4. Öğrencilere ve çalışanlara sunulan hizmetlerin etkililiğini artırmak.

Nedir?
Tıp fakültesinde öğrenci işlerinin yürütüldüğü ortamın ve teknik ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi

Neden Önemlidir?
Tıp fakültesinde öğrenci işlerine ilişkin işlemler Marmara Eğitim Köyü Kampüsünde bulunan Temel Tıp Bilimleri Binasında yürütülmektedir. Ancak birçok
sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların giderilmesi için alt yapının iyileştirilmesi gerekmektedir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?
Hızlı işlem yapılması
Gizliliğin sağlanması
Güvenilir olması
Doğru işlem yapılması
Çıktıların düzgün olması
Öğrencilerin memnuniyeti
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STRATEJİK AMAÇ 6: Kurumsal altyapımızı geliştirmek için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek.
Hedef 4. Öğrencilere ve çalışanlara sunulan hizmetlerin etkililiğini artırmak.

Projenin Genel Hatları

Tanım
Tıp fakültesinde öğrenci işlerine ilişkin işlemler
Marmara Eğitim Köyü Kampüsünde bulunan Temel
Tıp Bilimleri Binasında yürütülmektedir. Ancak bu
durum eğitim-öğretim programlarının kontrolü,
işlemlerin yavaş ilerlemesi, soruların gizliliğinin
sağlanması dahil birçok konularda sıkıntılara neden
olmaktadır. Bu sıkıntıların giderilmesi için alt yapının
iyileştirilmesi gerekmektedir.

Etkiler

Faydası








Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi

Hızlı işlem yapılması
Gizliliğin sağlanması
Güvenilir olması
Doğru işlem yapılması
Çıktıların düzgün olması
Öğrencilerin memnuniyeti

Günenilir
Hızlı
Alt yapısı olan bir
üniversite

Süresi
12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Uygulama Planı

Stratejik Etkisi

Olası Riskler

Fizik Koşulların iyileştirilmesi:
1. Fakültede eğitim-öğretim iki farklı alanda, Marmara Eğitim Köyü ve Merkez
Maltepe Hastanesinde, yürütülmektedir. Bu iki ayrı grubun öğrenci işlerini
Marmara Eğitim Köyü Kampüsünde bulunan binada yapılmaktadır. Bu durum
Hastane Binasında eğitim gören öğrencilerin işlemlerinin aksamasına neden
olmakta, eğitim-öğretim programlarının kontrolünü zorlaştırmaktadır. İşlemler
yavaş ilerlemektedir. Bu sorunu çözmek için Kampüsdeki öğrenci işlerinin yanısıra
merkez hastanedeki öğrencilerin işlemlerinin yapılacağı ikinci bir öğrenci işleri
bürosuna gerek vardır.
2. Tıp fakültesinde kurul sınavlarında sorulacak soruların yazımı öğrencilerin
rahatlıkla girebildikleri, günlük işlemleri yaptıkları bir ortamda yapılmaktadır. Bu
durum soruların gizliliği konusunda sorunlar oluşturmaktadır. Bu sorunu gidermek
için sınav sorularının yazıldığı ve korunduğu bir odanın tahsis edilmesi
gerekmektedir. Bu odada sınav sorularını saklamak için bir metal kasa
bulunmasında yarar vardır.
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İlişkili Projeler

 Mali kaynak yetersizliği
 İdari işleyişte yavaşlık

Önemli Çıktılar
 İki Öğrenci ileri bürosunun oluşturulması
 Tıp öğrencilerine uygun öğrenci işleri programı

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Teknik elemanlar

Teknik Koşulların iyileştirilmesi:
1.Tıp fakültesinde transkript düzenleme gibi öğrenci işleri ile sınav kağıtlarının
okunması ve değerlendirilmesi “Mubistıp” programı kullanılarak yapılmaktadır. Bu
program düzgün çalışmadığı için gerek transkriptlerin düzenlenmesi gerek diğer
öğrenci işlerinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca program yönetmeliğe göre
düzenlenmiş değildir. Öğrenci işlerine ve soruların değerlendirmesine uygun
programlar alınarak tıp fakültesine adapte edilmesi gerekmektedir.
2. Tıp fakültelerinde objektif sınav yapmak için online sınav teknikleri artık bir çok
tıp fakültesinde rutin kullanılmaktadır. Bu tür bir alt yapı değişikliği fakültenin
akreditasyonunu da kolaylaştıracaktır.

STRATEJİK AMAÇ 6: Kurumsal altyapımızı geliştirmek için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek.
Hedef 5. Kurumsal iletişim faaliyetlerini güçlendirmek

Nedir?
Hastane otomasyon sistemini güçlendirmek, öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında web tabanlı iletişim ağı oluşturmak

Neden Önemlidir?
Hastanede hastaların takibi otomosyon sistemi ile sağlanmaktadır. Bu sistemin daha etkin oluşturulması, ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi
planlanmaktadır.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?
Üniversitemiz hastanesine ve öğenci işlerine kolay erişim
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STRATEJİK AMAÇ 6: Kurumsal altyapımızı geliştirmek için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek.
Hedef 5. Kurumsal iletişim faaliyetlerini güçlendirmek
Tanım

Etkiler
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Stratejik Etkisi

Hastane otomasyon sistemini güçlendirmek, öğrenciler
ve öğretim üyeleri arasında web tabanlı iletişim ağı
oluşturmak.

Üniversitemiz hastanesine ve öğenci işlerine kolay erişim

Faydası

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Eğitm-öğretim ile
hastanenin alt
yapısının
geliştirilmesi
Süresi

Uygulama Planı

12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi
 Firmalarla görüşerek mevcut otomasyon sisteminin iyileştirilmesi
 Web tabanlı iletişim ağının iyileştirilmesi

Olası Riskler


İlişkili Projeler

Maddi destek yetersizliği

Önemli Çıktılar
 Hızlı ve verimli otomasyon sisteminin
oluşturulması

STRATEJİK AMAÇ 6: Kurumsal altyapımızı geliştirmek için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek.
Hedef 7. Üniversite adaylarına yönelik tanıtım faaliyetlerinin etkililiğini arttırmak ve üniversitenin bilinirliliğini arttırmak

Nedir?
Üniversite adaylarına yönelik tanıtım faaliyetlerinin etkililiğini arttırmak ve üniversitenin bilinirliliğini arttırmak amacıyla
 Sosyal paylaşım ağları yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti almak
 Tanıtım filmi hazırlatmak
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Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Bilgi işlem dairesi

 Web sayfasını dinamik yapmak
konularında faaliyetlerin yapılması planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?
ÖSYM puanı yüksek olan öğrencilerin fakülteye kayıt yaptırmalarını sağlamak bakımından üniversitenin ve fakültenin tanıtımının iyi yapılması önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?

 Yüksek puanlı öğrencilerle eğitim öğretimin yapılması
 Nitelikli eğitim
 Rekabet edebilen mezun

Uygulama
Planı

Projenin Genel Hatları

STRATEJİK AMAÇ 6: Kurumsal altyapımızı geliştirmek için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek.
Hedef 7. Üniversite adaylarına yönelik tanıtım faaliyetlerinin etkililiğini arttırmak ve üniversitenin bilinirliliğini arttırmak
Tanım

Etkiler

Stratejik Etkisi

Üniversite adaylarına yönelik tanıtım faaliyetlerinin
etkililiğini arttırmak ve üniversitenin bilinirliliğini
arttırmak amacıyla
 Sosyal paylaşım ağları yönetimi konusunda
danışmanlık hizmeti almak
 Tanıtım filmi hazırlatmak
 Web sayfasını dinamik yapmak
konularında faaliyetlerin yapılması planlanmaktadır.

 Yüksek puanlı öğrencilerle eğitim öğretimin yapılması
 Nitelikli eğitim
 Rekabet edebilen mezun

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Nitelikli eğitimin
verildiği, tanınan bir
üniversite

Faydası

Süresi
12 ay

Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

 Yazılım Firmalarıyla ve tanıtım malzemeleri hazırlayan firmalarla görüşme
yapılması
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Gerekli maddi desteğin sağlanamaması

İlişkili Projeler
STRATEJİK AMAÇ 1:
Eğitim öğretim

 Tanıtım malzemelerinin hazırlanması
 Web sayfasına yerleştirme

faaliyetlerinin
kalitesini sürekli
geliştirmek.
Hedef 2. Öğrenci
profili içinde nitelikli
öğrenci ağırlığını
arttırmak.
Proje Adı: Fakülteye
kayıt yaptıran
öğrencilerin ÖSYM
sıralamasında ilk
7000’e girenlerin
oranının %20 olması,
kayıt yaptıran en düşük
öğrenci diliminin
20000 olması

Önemli Çıktılar
 Tanıtım Filmleri
 Web sayfasında dinamik görüntü
 Görüntülerin sürekli takibi
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Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi
 Bilgi işlem dairesi

STRATEJİK AMAÇ 6: Kurumsal altyapımızı geliştirmek için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek.
Hedef 11. Bilgi işlem, öğrenci işleri ve mali işlerin iş süreçlerini geliştirmek ve uyumlu hale getirmek.

Nedir?
Ücretini ödemeyen öğrencilerin bilgisi öğrenci işlerine zamanında iletilmediği için öğrenci derslere devam edebilmekte, sınavlara girmektedir. Bu duruma
engel olmak üzere öğrencilerin mali durumunu dinamik takip eden ve gerektiği durumlarda öğrenci işlerine bildiren otomasyon sisteminin kurulması
planlanmaktadır.

Neden Önemlidir?
Maddi kayıpların önüne geçmesi bakımından önemlidir.

Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir?
Mali durumun kontrolünün sağlanması

Pr
oje
ni
n
Ge
nel
Ha
tla
rı

STRATEJİK AMAÇ 6: Kurumsal altyapımızı geliştirmek için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek.
Hedef 11. Bilgi işlem, öğrenci işleri ve mali işlerin iş süreçlerini geliştirmek ve uyumlu hale getirmek.
Tanım
Etkiler
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Stratejik Etkisi

Ücretini ödemeyen öğrencilerin bilgisi öğrenci işlerine
zamanında iletilmediği için öğrenci derslere devam
edebilmekte, sınavlara girmektedir. Bu duruma engel
olmak üzere öğrencilerin mali durumunu dinamik takip Faydası
eden ve gerektiği durumlarda öğrenci işlerine bildiren
otomasyon sisteminin kurulması planlanmaktadır.

Mali durumun kontrolü

Kurumsal Altyapının
Sürekli ve Kalıcı
İyileşmesi
Alt yapı eksikliğinin
giderilmesi

Süresi

Uygulama Planı

12 ay
Yaklaşım-Üst Düzey Aktiviteler
Süresi

Olası Riskler

 Bu tür program üreten firmalarla görüşme
 Satın alma



Maddi destek yetersizliği
Önemli Çıktılar

 Maddi kayıpların önüne geçme oranı
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İlişkili Projeler

Gerekli Kurum
Kaynakları
 Üniversite Yönetimi

