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Samsun Üniversitesi’nin eğitim anlayışı her şeyden önce kültürel ve irfani köklerimize bağlı 
olma ve aziz milletimizin üzerinde taşıdığı tarihsel mirasın hakkını vererek onu geleceğe taşıma esasına 
dayanmaktadır. Çağdaş insanın kendi çağı ve toprakları ile anlamlı bir ilişki içinde olmasının önkoşulunun 
ihtiyaç duyulan eğitimin alınması olduğuna inanıyoruz. Eğitim vizyonumuz, hem bölgesel hem de 
ulusal düzeyde, bilimsel, kültürel ve entelektüel anlamda bir odak noktası olma hedefine dayanmaktadır. 
Böylece, bağlı olduğumuz topraklara ve tarihe olan borcumuzu, geleceği şekillendiren öncü bir kurum 
inşa ederek ödeyebileceğimize inanıyoruz.

Her bir üniversitenin eğitim vizyonunun, özgün bir üniversite perspektifi belirlemenin ötesinde 
üniversite kavramının yeniden yorumlanması olduğunun bilincindeyiz. Genç kuşaklara bilimsel yöntemler 
ışığında emanet edeceğimiz tarihsel miras, taşıdığı bu açıklık sayesindedir ki yeni keşiflerin, icatların 
ve çığır açan çalışmaların kaynağı olacaktır. Bugün, tıbbın felsefe, siyasetin ekonomi, mühendisliğin 
psikoloji, edebiyatın teknoloji ile olan güçlü bağı gittikçe kuvvetlenirken üniversite eğitimi birbirlerine 
katkı yapan çeşitli ihtisas alanlarıyla geniş bir ufka yaslanma durumundadır. Disiplinler arasında keskin 
sınırların kalmadığı, temasın ve geçişkenliğin mütemadiyen arttığı günümüzde, geleceğini özgürlük ya 
da münzevilikten yana bir yerde belirlemek zorunda olan birey, toplumdan izole bir eğitim anlayışına 
layık görülemez. Bu alaka gereğince bireyler “nitelikli toplum için nitelikli üniversite” düsturunu ilke 
edinmiş olan Samsun Üniversitesi’nin her şeyden önce disiplinlerarası bir ufka yaslanan, toplumla iç 
içe kurumsallaşan kültüründe, özgürlüğünü sorumlulukla pekiştirmeye ve münzeviliğini aşmaya imkân 
bulacaktır.

Türkiye’nin bugün ihtiyaç duyduğu eğitim anlayışı, yükseköğretimde niceliksel büyümeye paralel 
olarak gelişmesi gereken niteliksel derinliktir. Samsun Üniversitesi, nitelikli öğretim üyesi kadrosu ile 
bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamayı, yalnızca verdiği çağdaş ve disiplinlerarası örgün eğitim 
ile değil, aynı zamanda bünyesinde bulunan uygulama ve araştırma merkezlerinde geliştirdiği projeler 
ve sertifika programları ile de nitelikli iş gücüne katkı yapmayı hedeflemektedir. Eğitimde belirli bir 
zaman ve mekan mecburiyetinin yavaş yavaş ortadan kalktığı günümüzde, söz konusu hedefleri kampüse 
bağımlı kalmadan gerçekleştirebilecek çok merkezli ve hareketli bir yapıya (Samsun şehir merkezindeki 
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Rektörlük Ofisi, Canik ilçesindeki Merkez Kampüs, 19 Mayıs ilçesindeki Havacılık Fakültesi, Kavak 
ilçesindeki Meslek Yüksekokulu vb.) sahip olan Üniversitemiz, aynı zamanda çok sayıda online eğitim, 
online konferans ve online buluşma gerçekleştirerek Humboldtçu eğitim idealini çoktan aşmış, çağın ve 
ülkemizin ihtiyaçlarıyla hemhal bir eğitim vizyonunu hayata geçirmeye çalışmaktadır. 

Öğrendiğini tecrübe etmek bireylerin profesyonel hayatına hazırlık evresinde giderek daha fazla 
önem kazanmaktadır. Teorik formasyon ile pekiştirilen uygulamalı eğitime yer verilmesi toplum ve 
şehir hayatı içinde daha etkin ve verimli mezunlar üretir. Bu anlamda gerek laboratuvarları ile gerek 
yerel aktörler ile varılan iş birliği sayesinde tecrübeyi eğitimin içine dahil eden, şehrin ve bölgenin 
ihtiyaçlarını yakından bilen ve gözeten bir üniversiteyiz.

Ülkenizin seçkin beyinlerini bünyesinde toplamayı ve onların sıradışı akledişlerinin izinde 
gelişme çizgisini tutturmayı amaçlayan üniversitemiz, makuliyetin entellektüel zeminini arayan sosyal 
bilimci kadromuzla da ülkemizin varoluşsal mücadelesine bir denge katma çabasındadır.

Ezbere dayalı bilgiler sunan değil yeni ve yaratıcı fikirlere yol gösteren bir üniversite olmak, 
öncü ve yenilikçi üniversite olmanın başlıca koşullarındandır. Gelişim ve yaratıcılığı destekleyen, yeniyi 
ve iyiyi hedefleyen bireyler yetiştirmek de bunun esaslı bir parçasıdır. Karadeniz Bölgesi’nde, öncü 
ve yenilikçi bir üniversite olmak amacıyla teknolojik, toplumsal ve çevresel bütün sorunlara ilişkin 
farkındalığı içselleştirmiş olan Üniversitemiz, genç kuşaklara farkındalık ve sorumluluk aktarımını 
kendine ilke edinmiştir. Türkiye’ye ve dünyaya faydalı, farkındalığı yüksek mezunlar yetiştirilmesi adına 
multidisipliner bölüm müfredatlarının yanı sıra çok çeşitli ÇAP (Çift Ana Dal Programları) olanakları ile 
lisans eğitimi veren Samsun Üniversitesi lisansüstü programlarını da aynı vizyon ve ilkeler çerçevesinde 
yürütmektedir.

Samsun Üniversitesi’nin eğitim vizyonu, bölgesel ihtiyaçları ve üniversite-sanayi iş birliği 
başta olmak üzere Samsun şehri ve Karadeniz Bölgesi’nin ekonomisini ayakta tutan bütün sektörlerle 
ilişkilere öncelik vermektedir. Bu çerçevede Karadeniz bölgesinin en büyük sağlık üssü konumunda 
olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin afiliyasyon sistemiyle bağlı olacağı Tıp Fakültesi, 
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik gibi bölümleri 
içeren İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile kendi havaalanına ve pilotaj eğitimine sahip Sivil 
Havacılık Yüksekokulu ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin yanı sıra, bölgedeki tek yazılım 
mühendisliği bölümüne sahip olan Mühendislik Fakültesi ve benzerlerinden farklı ve özgün bir öğretim 
programı sunan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile istihdama doğrudan katkı yapmayı hedefleyen Kavak 
Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, şehrin ve bölgenin ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak planlanmaya ve etkinleştirilmeye çalışılmaktadır.

Samsun Üniversitesi Türkiye üniversitelerinin kendi öznel tecrübelerinin kendi kurumsal 
ilerlemesinin parçası olarak değerlendirilmesine öne verir. Ortak kazanımları, tecrübe ve birikimi kendi 
akademik platformunun bilimsel havuzunda değerlendirmeyi ve onu bütün bu hasılayı daha ileri bir 
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noktaya taşımak üzere harmanlamayı amaç edinir.

Eğitimde temel başarı, soruları açığa vuran tecrübelerin olasılığında kişinin kendini tatbik etmeyi 
öğrenmiş olmasına bağlıdır. Bu bakımdan üniversitelerde bilginin uygulanması nosyonunun hem Sosyal 
Bilimler hem de Fen Bilimleri özelinde farklılaştırılması gerekmektedir. Uygulama, öğrencinin, geçmişte 
tespit edilmiş bir bilgiyi yeniden öğrenmesi değil, henüz gerçekleşmekte olan bir serüvene katılması ya da 
bağlanması olarak anlaşılmalıdır. Dolayısıyla bir bilimsel yasa veya kuralın kişinin kendisine ve yaşam 
tarzına, daha açık bir deyişle somut bir duruma ilişkin pratiğe dökülmesi, üniversitenin öğrencilere kattığı 
bilimsel bilginin yanı sıra kültürel zenginliğe bağlıdır. Samsun Üniversitesi, öğrencilere katabildiği ufuk 
ve perspektif ölçüsünde kendine bir kıymet, değer ve anlam kazandıracağının farkındadır. 

Samsun Üniversitesi’nin vizyonu, bu bağlamda, nitelikli toplum için nitelikli üniversite düsturunun 
temelini bilimsel bilgi, entelektüel donanım, kültürel derinlik ve çağdaş birikimle çok katmanlı şekilde 
inşa etme fikrine dayanır. Üniversitenin eğitim vizyonu Cumhuriyet’in 100. yılına emin adımlarla 
yaklaşırken Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarından ayrı düşünülemez ve kendi varlığını ülkenin 
kültürel, entelektüel ve bilimsel nitelikte gelişiminden bağımsız görmeme bilincini içerir. Bu anlamda 
omuzlarındaki tarihsel mirası omuz omuza, elden ele bir karanfil gibi özenle taşırken, Üniversite, her 
bireyin ayrı ve çok sesli doğasından çıkacak sonsuz katkı ile nitelikli bir topluma kavuşulabileceğine 
inanır.

              Prof. Dr. Mahmut AYDIN
     Rektör
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 1. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

 1.1. Misyon

 Nitelikli öğretim ve araştırma imkanları sunan, AR-GE ve yenilikçi faaliyetleri destekleyen, 
ülkemizin öncelikli alanları için katkı sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir 
vizyonla yaklaşan ve çözüm arayışında olan bir üniversite olmak; bu kurumsal kimliği özümsemiş, 
katılımcı ve eleştirel anlayışı benimseyen bireyler yetiştirmeye öncülük etmektir.

 1.2. Vizyon

 Nitelikli toplum tahayyülüne ulaşmış, nitelikli eğitim ve araştırmalar ile Türkiye’nin gününe ve 
geleceğine katma değer sağlayan üniversite.

 1.3. Temel Değerler

 - Uygulamalı eğitim
 - Nitelikli mezunlar
 - Öncelikli alanlarda araştırmalar
 - Şehrin sorunlarına duyarlı
 - Katma değeri yüksek çalışmalar
 - Katılımcılık anlayışı benimseyen
 - Çözüm odaklı
 - Çevre ve insana saygı
 - Etik değerlere sahip çıkan
 - Farklılıklara saygılı
 - Dış paydaşlarla mutlak uyum

 1.4. Amaçlar

 1- Eğitim-öğretimde kapasite ve kaliteyi geliştirerek nitelikli mezunlar yetiştirmek
 2- Araştırma ve bilgi transferi alanını güçlendirmek
 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak
 4- Topluma sunulan hizmetlerde kaliteyi artırmak ve paydaşlarla etkileşimi yoğunlaştırmak
 5- Uluslararasılaşma düzeyini artırmak
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 Tablo 1. Temel Performans Göstergeleri

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri

(2020)
Temel Performans Göstergeleri

Plan Dönemi Sonu 
Hedeflenen Değeri 

(2025)

0 Akredite olan lisans programlarının toplam 
lisans program içindeki oranı (%) 20

2603 Kütüphanedeki basılı kitap sayısı 27000

685 Eğitim amaçlı laboratuvar büyüklüğü (m²) 2225

0,19 Akademik personel başına düşen yayın 
(SCI, SSCI-exp, AHCI) sayısı

0,69

13 Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan 
öğrenci sayısı

35

1 Yıllara göre destek almaya hak kazanan 
TÜBİTAK proje sayısı

6

0,01
Lisansüstü (tezli yüksek lisans +doktora) 
öğrenci sayısının toplam öğrenci (ön lisans, 
lisans, lisansüstü) sayısına oranı

0,10

0 Kalite Komisyonu tarafından değerlendir-
mesi yapılan birim sayısı

44

0 Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyi 8

50 Sürekli Eğitim Merkezi tarafından topluma 
yönelik gerçekleştirilen eğitim sayısı

210

0
Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi tarafından topluma 
yönelik gerçekleştirilen eğitim sayısı

50

0 Mezunlarla yapılan toplantı sayısı 4

0 Erasmus ve Mevlana programları 
kapsamında gelen öğrenci sayısı

18

10 Diğer üniversitelerle yapılan ikili anlaşma 
sayısı

32

149 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 400
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 2. STRATEJİK PLANIN HAZIRLANMA SÜRECİ

 2.1. Planın Sahiplenilmesi 

 Samsun Üniversitesi 2021-2025 dönemi 1. Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında ilk 
olarak hazırlık çalışmalarını üst düzeyde yönlendirmek üzere Rektör başkanlığında Üniversite Yönetim 
Kurulu üyeleri ve genel sekreterden oluşan Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur. Üniversitemiz 
stratejik plan hazırlık çalışmalarına Rektörlük Makamının 04.07.2019 tarih ve 1472 Sayılı İç Genelgesi 
ile başlanmıştır. Genelge tüm harcama birimlerine resmi yazı ile duyurulmuştur. Genelgede hazırlık 
programının oluşturulması, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, 
gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne ve Rektörün 
onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından sorumlu olmak üzere bir Stratejik Planlama Ekibi 
kurulması gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda stratejik planın katılımcı bir anlayışla hazırlanmasını 
sağlamak amacıyla harcama birimlerinden, genelgede belirtilen nitelikleri haiz bir personeli stratejik 
planlama ekibinde görevlendirmeleri istenmiştir. Strateji Geliştirme Kurulu 09.07.2019 tarihli ilk 2019/1 
toplantısında harcama birimlerinden gelen öneriler doğrultusunda oluşturulan Stratejik Planlama Ekibini 
onaylamıştır. 
  Bu toplantıda stratejik planın önemi, mevzuattaki yeri, amacı, kurum için faydaları ile izlenecek 
yol ve yöntemler hakkında farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Toplantıda çalışmaların üst düzeyde 
sahiplenilmiş olduğu, her türlü destek ve yönlendirmenin üst yönetim tarafından sağlanacağı ve stratejik 
planlama sürecinin her aşamasında çalışmaların takibinin yapılacağı ekip üyelerine açıklanmıştır. 2021-
2025 Dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Stratejik 
Planlama Ekibi tarafından hazırlık programı oluşturulmuş ve Strateji Geliştirme Kurulunun 09.07.2019 
tarihli toplantısında onaylanmıştır. Böylece, hazırlık programı içerisinde yer alan çalışma takvimi 
ile stratejik planın yol haritası belirlenmiştir. Stratejik Planlama Ekibi tarafından Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde zaman çizelgesine uygun bir şekilde çalışmalar başlamıştır. 
Samsun Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planının  İlk altı aşaması eylül  ayı sonuna kadar durum 
analizi çalışmaları tamamlanmıştır. İç ve dış paydaşların sürece  katkısı mümkün olan en üst düzeyde 
sağlanmıştır. Bu kapsamda iç ve dış paydaşlara yönelik olarak ayrı ayrı stratejik planlama anketi 
uygulanmıştır. Anket sonuçları özellikle GZFT (Güçlü Yönler-Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler) analizi 
ile tespit ve ihtiyaçların belirlenmesi aşamasında çalışmalarımıza ışık tutmuştur. “Misyon” ifadesinin; 
üniversitenin yasal yetkisini yansıtması, sunmakla yükümlü olduğu hizmetleri belirtmesi ve kuruluşun 
kaynakları ile tutarlı olması gerekir. Vizyon bildirimi ise stratejik planın kapsadığı zaman diliminin de 
ötesinde, uzun vadede üniversitenin gerçekleştirmek istediklerini ve ulaşmak istediği yeri yansıtacak bir 
şekilde belirlenir. Bu bağlamda misyon ve vizyon bildiriminin kurumun yerine getirdiği hizmet ve sahip 
olduğu kaynaklarla tam olarak örtüşmediği tespit edildiğinden, güncellenmesine karar verilmiştir. Bu 
kapsamda Stratejik Planlama Ekibi misyon ve vizyon bildiriminin belirlenmesinde Rektörün misyon ve 
vizyon bildirimine ilişkin perspektifleri ile Strateji Geliştirme Kurulunun görüşlerini alarak bu perspektif 
ve görüşler çerçevesinde, mevzuatta üniversiteye verilen görevleri dikkate alarak iç paydaşlarla 
katılımcı bir şekilde alternatif misyon ve vizyon taslaklarını hazırlamıştır. Strateji Geliştirme Kurulu 
Ağustos ayı sonuna kadar taslak misyon ve vizyon bildirimlerinden yararlanarak nihai bildirimleri 
oluşturmuştur. Aynı tarihe kadar Rektörün vermiş olduğu perspektif doğrultusunda farklılaşma stratejisi 
oluşturulmuştur. Stratejik amaçlar, hedefler, performans göstergeleri, stratejiler, hedef riskleri ve kontrol 
faaliyetleri ile maliyetlendirme bölümleri Aralık ayı sonuna kadar Stratejik Planlama Ekibi tarafından 
yapılan çalıştaylar neticesinde hazırlanmıştır. Ekibin 10.03.2020 tarihli toplantısında taslak planın Strateji 
Geliştirme Kuruluna sunulması karara bağlanmıştır. Stratejik planlamanın başarısı ancak üniversitenin 
tüm çalışanlarının planı sahiplenmesiyle mümkündür. Kurulda Stratejik Plan Taslağı değerlendirilmiş ve 
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katılımcılığı artırmak amacıyla taslağın Üniversitemizde görev yapan tüm akademik ve idari personele, 
görüş ve önerilerini paylaşımları için, e-posta yolu ile ulaştırılması kararı alınmıştır. Akademik ve idari 
personelin görüş ve önerileri bir sonraki Strateji Geliştirme Kurulu toplantısında değerlendirilerek 
plan üzerindeki gerekli düzenleme ve eklemeler yapılmıştır.  Görüş ve öneriler doğrultusunda son hali 
verilerek 16.03.2020 tarihli Senato toplantısında, Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Plan Taslağı, 
Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmek üzere kabul edilmiştir.
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 2.2. Planlama Sürecı̇nı̇n Organı̇zasyonu

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Başkan   Prof. Dr. Mahmut AYDIN
Başkan  V.  Prof. Dr. Selahattin KAYNAK
Üye   Prof. Dr. Aydın MISIRLIOĞLU 
Üye   Prof. Dr. Hüseyin DEMİR
Üye   Prof. Dr. Mehmet ÇOG
Üye   Prof. Dr. Bahattin KANBER 
Üye   Doç. Dr. Salih KESGİN
Üye   Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
Üye   Doç. Dr. Erdem Emin MARAŞ
Üye   Doç. Dr. Cumhur TÜRK 
Üye   Aydın KARATAY
Üye   İbrahim TAN
Üye   Özgür ÖZMEN
Üye   Samet KOP         

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Başkan  Prof. Dr. Selahattin KAYNAK  
Üye   Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ 
Üye   Doç. Dr. Cumhur TÜRK
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Aydemir Güralp URAL
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ÇAKMAK
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURAN
Üye   Öğr. Gör. İsmail BALKABAK
Üye   Öğr. Gör. Murat Ahmet DOĞAN
Üye   Ertuğrul AKAN
Üye  Fatih BALCI
Üye   Fethiye KOÇYİĞİT
Üye   Tayfun ŞENER
Üye   Kadir CENG
Üye   İbrahim GÜNEY
Üye   Harun AY
Üye   Oğuzhan ERCAN
Üye   Cihan ERDEMİR
Üye   Serkan YAŞAR
Üye   Ayşe FERZAN

                                        



www.samsun.edu.tr 17

         2.3. Hazırlık Programı
         Tablo 2. 2021-2025 Stratejik Plan Çalışma Takvimi

No
Stratejik Planlama
Süreci

Gerçekleştirilecek
Faaliyetler

Uygulama 
Takvimi

Sorumlu 
Birim ve 
Kişiler

1 Üniversite Stratejik Geliştirme 
Kurulunun (ÜSGK) oluşturulması.

Rektörlük oluru ile Üniversite Stratejik Geliştirme 
Kurulunun oluşturulması 04.07.2019 Üst Yönetici

2
Stratejik plan çalışmaları hakkında bilgi 
edinilmesine ve hazırlıkların başlamasına 
yönelik duyurunun yapılması.

Üniversitemizin 2021-2025 stratejik plan hazırlık 
çalışmalarına başlanılması ile ilgili 2019/1 sayılı 
İç Genelge ve Strateji Geliştirme Kurulunun 
Üniversitenin web sitesinde yayınlanması.

04.07.2019 SGDB

3 Üniversite Stratejik Planlama 
Ekibinin(ÜSPE) oluşturulması.

Strateji Geliştirme Kurulu kararı ile Üniversite 
Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması. 10.07.2019 ÜSGK

4 Stratejik  Plan hazırlık programının 
oluşturulması.

Stratejik  Plan hazırlık programını içeren 
2019/2 sayılı İç Genelge ve Üniversite Stratejik 
Planlama Ekibinin Üniversitenin web sitesinden 
yayınlanması.

01.08.2019 SGDB

5
Stratejik plan çalışmaları hakkında tüm 
birimler ile bilgilendirme toplantısı 
düzenlenmesi.

Stratejik Planın hazırlanması konusunda tüm 
birimlerin harcama yetkilileri ile gerçekleştirme 
görevlilerinin katılacağı bilgilendirme toplantısı 
yapılması.

03.09.2019 ÜSPE                                                                 
SGDB

6
Üniversite birimlerinde Birim Stratejik 
Plan ekiplerinin oluşturulması ve 
ÜSPE’ye bildirilmesi.

Her birim, birim yöneticisinin başkanlığında 
Birim Stratejik Plan ekibini oluşturarak ÜSPE ve 
SGDB’ye gönderilmesi.

11.09.2019 Birim 
Yöneticileri

7 Birimlerin birim stratejik plan 
çalışmalarını ÜSPE’ne sunması.

Üniversitemiz birimlerinin, birimleriyle ilgili 
hazırladıkları stratejik planlarını ÜSPE’ye 
gönderilmesi.

13.11.2019 Birim 
Yöneticileri

8

ÜSPE’nin, Birim Stratejik Plan 
çalışmalarını, Stratejik Planlama kılavuzu 
ve ilgili mevzuat hükümlerine göre  
değerlendirmesi.

ÜSPE tarafından, birim stratejik planlama 
ekiplerinden gelen birim stratejik planlarının 
konsolide çalışmalarının tamamlanması ve 
oluşturulan Stratejik Plan Taslağının Stratejik 
Geliştirme Kuruluna sunulması.

04.02.2020 ÜSPE

9
Strateji Geliştirme Kurulu tarafından 
Üniversitemizin Stratejik Plan Taslağının 
değerlendirilmesi.

ÜSPE tarafından oluşturulan Üniversitemizin 
Stratejik Plan Taslağının, ÜSGK tarafından 
değerlendirilmesinin yapılarak Stratejik Planın 
onaylanması.

10.03.2020 ÜSGK

10 Değerlendirme. Onaylanan Stratejik Planının değerlendirilmek 
üzere, Srateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi. 31.03.2020 SGDB

11 Üniversitemizin Stratejik Planının ilgili 
kurumlara sunulması.

Stratejik Planın, Rektör onayını müteakip Strateji 
ve Bütçe Başkanlığına, Sayıştay Başkanlığına,
TBMM ve Hazine ve Maliye Bakanligina 
gönderilmesi.

21.12.2020 SGDB

12 Üniversitemizin Stratejik Planının 
Kamuoyuna duyurulması.

Stratejik Planının Üniversitemizin web sitesinde 
Kamuoyuna arz edilmesi. 01.01.2021

SGDB
Bilgi İşlem DB
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 3. DURUM ANALİZİ

 3.1. Kurumsal Tarihçe

 Samsun Üniversitesi 03.05.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem 3. Yasama 
Yılı 95. Birleşiminde alınan 185. Ek Madde ile kurulmuş olup 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı Resmî 
Gazete’de Yükseköğretim Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile kanunlaşmıştır.

 Samsun Üniversitesi, 5 Fakülte, 1 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve 1 Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü olarak kurulmuştur. Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kanunla kurulan yeni fakülteler iken Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi ile Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden bağlantısı 
değiştirilerek Samsun Üniversitesine aktarılmıştır. Bunun yanı sıra Sivil Havacılık Yüksekokulu 
ile Kavak Meslek Yüksekokulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı iken Samsun Üniversitesine 
aktarılan diğer iki birimdir. Kanunla kurulan Samsun Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarına ek 
olarak 08.08.2019 tarihinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve 31.08.2020 tarihinde Tip Fakultesi  
kurulmustur. Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü, Ballıca Kampüsü ve Kavak Kampüsü olmak üzere 
3 farklı kampüs üzerine kurulmuştur.

 Yükseköğretim Kurulunun 17.05.2018 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde şehrin bir 
diğer üniversitesi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörü tedviren Samsun Üniversitesi rektörü olarak 
atanmıştır.  

 05.09.2018 tarihinde 2547 Sayılı Kanunun 13 üncü ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 
3’üncü ve 7’nci Maddeleri Gereğince Prof. Dr. Mahmut AYDIN, Samsun Üniversitesinin kurucu rektörü 
olarak atanmış olup, 10.09.2018 tarihinde göreve başlamıştır. Rektör Aydın göreve geldiğinde toplamda 
on altı olan bölüm/program sayısı kısa süre içerisinde (07.12.2020 tarihi itibariyle) elliye yükselmiştir. 
Fakülte ve yüksekokullardaki bölüm ve program sayılarının kuruluştan itibaren değişimi Tablo 1’de 
verilmiştir.
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 Tablo 3.  Rektörlük, Fakülte ve Yüksekokullardaki Bölüm Sayılarının Değişimi

Rektörlük/Fakülte/Yüksekokul 10 Eylül 2018 07 Aralık 2020
Rektörlük 0 4
Tıp Fakültesi 0 3
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 3 3
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 0 12
Mühendislik Fakültesi 0 7
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 4
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 2 2
Sivil Havacılık Yüksekokulu 3 3
Kavak Meslek Yüksekokulu 8 8
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 4
Toplam 16 50

 Samsun Üniversitesi bünyesinde açılan bölümler için kısa sürede akademisyen istihdamı 
sağlanmıştır. Böylece 2019 yılının Mart ayı itibariyle 15’i yeni olmak üzere toplamda 23 bölümle ÖSYM 
tercih kılavuzu listesine girilmiştir. YKS tercih sonuçlarındaki verilere göre (06.08.2019 tarihinde 
açıklanan) Samsun Üniversitesi ilk yılında Sosyal Bilimler alanlarında %100, genel olarak ise %98,8 
doluluk oranına ulaşmıştır.

 Kurucu rektör atandıktan sonra açılan 34 program ile toplamda 50 olan lisans/ön lisans 
programının mevcut durumu tablo 2’de verilmiştir.
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 Tablo 4. Samsun Üniversitesi Lisans/Ön Lisans Programlarının Durumu

Fakülte /
Yüksekokul Bölüm/Program Geçmişi Öğrenci Var/Yok

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Yeni - 
Dahili Tıp Bilimleri Yeni - 
Cerrahi Tıp Bilimleri Yeni - 

Mühendislik 
Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Yeni Öğrencisi var
Makine Mühendisliği Yeni Öğrencisi var
Biyomedikal Mühendisliği Yeni Öğrencisi var
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yeni Öğrencisi var
Endüstri Mühendisliği Yeni 2021-2022
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yeni 2021-2022
Temel Bilimler Yeni -

Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi

Uçak ve Uzay Mühendisliği Eski Öğrencisi var
Uçak Bakım ve Onarım Eski Öğrencisi var
Meteoroloji Mühendisliği Eski Öğrencisi var

Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi

Mimarlık Yeni 2021-2022
İç Mimarlık Yeni 2021-2022
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yeni 2021-2022
Endüstriyel Tasarım Yeni 2021-2022

İktisadi İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Yeni Öğrencisi var
Tarih Yeni Öğrencisi var
Coğrafya Yeni Öğrencisi var
Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Öğrencisi var
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Yeni Öğrencisi var
Sağlık Yönetimi Yeni Öğrencisi var
Siyaset Bilimi Yeni Öğrencisi var
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yeni Öğrencisi var
Psikoloji Yeni Öğrencisi var
Mütercim Tercümanlık Yeni Öğrencisi var
Sosyoloji Yeni Öğrencisi var
Ekonomi ve Finans Yeni Öğrencisi var

Gemi İnşaatı ve 
Deniz Bilimleri 
Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Eski -

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 
Mühendisliği Eski -

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Eski Öğrencisi var
Pilotaj Eski -
Hava Trafik Kontrol Eski -
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Kavak Meslek 
Yüksekokulu

Harita ve Kadastro Eski Öğrencisi var
Mimari Restorasyon Eski Öğrencisi var
Coğrafi Bilgi Sistemleri Eski Öğrencisi var
Elektrik Eski Öğrencisi var
Gaz ve Tesisatı Eski -
İnşaat Teknolojisi Eski Öğrencisi var
Yapı Denetimi Eski Öğrencisi var
İş Makineleri Operatörlüğü Eski Öğrencisi var

Teknik Bilimler 
Meslek 
Yüksekokulu

Raylı Sistemler Teknolojisi Yeni 2021-2022

Uçuş Harekât Yöneticiliği Yeni 2021-2022

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Yeni 2021-2022
Uçak Teknolojisi Yeni 2021-2022

 Kurucu Rektörün göreve başladığı tarih olan 10.09.2018 tarihinde Samsun Üniversitesi 
bünyesinde on altı bölüm olup bunların dokuzunda öğrenci bulunmakta iken 10.09.2019 tarihi itibariyle 
öğrencisi olan bölüm sayısı yirmi yediye ulaşmıştır.

 Samsun Üniversitesi kurulurken Ondokuz Mayıs Üniversitesinden aktarılan birimlerde yer 
alan 54 akademik ve 10 idari personel Samsun Üniversitesi’ne geçmiştir. İlerleyen süreçte Samsun 
Üniversitesinde görev yapan akademik personel sayısı (31.12.2019 tarihi itibariyle) 132’ye, idari 
personel sayısı ise 138’e ulaşmıştır. 

 Üniversite bünyesinde ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda kurulmuş ve aktif olarak eğitim veren 
Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi bulunmaktadır. Daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzay 
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde verilen eğitimler, Samsun Üniversitesinin 
kurulmasıyla Uçuş Akademisi bünyesinde devam ettirilmektedir. Kurulum sürecinde üniversite 
bünyesinde araştırma faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Sürekli Eğitim, Teknoloji Transfer Ofisi, 
Uzaktan Eğitim, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi, Düşünce ve Sanat Çalışmaları ve Sosyal İnovasyon 
, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Kariyer Geliştirme ve Planlama olmak üzere 8 farklı uygulama ve 
araştırma merkezi kurulmuştur.
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 3.2. Uygulanmakta Olan  Stratejik Planın Değerlendirilmesi

 Samsun Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yükseköğretim 
Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
kapsamında 7141 sayılı Kanunun Madde 7’de belirtilen 2809 sayılı Kanununa Eklenen Ek Maddelerinin 
Ek Madde 185 ile Samsun’da kurulmuş olup değerlendirilmesi yapılacak stratejik planı bulunmamaktadır.

 3.3. Mevzuat Analizi 

 Üniversitelerin görev ve yetkileri Anayasa’nın 130’uncu ve 131’inci maddeleri çerçevesinde 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirlenmiştir. Üniversitemizin faaliyet alanını düzenleyen, bu 
planda yer alan amaç ve hedeflerin çerçevesini çizen bu görev ve sorumluluklar 2547 sayılı Kanunda 
şöyle sıralanmıştır:

 a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları 
ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, 
bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
 
 b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, 
milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan 
plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,

 c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, 
yazı ve diğer araçlarla yaymak,

  d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda 
modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, 

 e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren 
sorunları, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim 
ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek 
inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

 f) Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen 
kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

 g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının 
yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer 
hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve 
yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici 
önerilerde bulunmak,

 h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak,

 f) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner 
sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli 
düzenlemeleri yapmaktır.
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 Bu kapsamda Üniversitemizin mevzuattan doğan yasal yükümlülükleri, bu yükümlülüklere 
ilişkin tespitlere ve ihtiyaçlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir: 

 Tablo 5. Mevzuat Analizi

Yasal yükümlülük Dayanak Tespit İhtiyaç

Çeşitli düzeylerde eğitim-
öğretim hizmetleri vermek

2547 sayılı 
Kanun, Madde 
12

Üniversitemiz Ön 
Lisans, Lisans 
ve Lisans Üstü 
düzeyde eğitim 
öğretim hizmetleri 
sunmaktadır.

Üniversitemizin eğitim 
öğretim kalitesinin 
yükseltilmesi, ülkenin 
ve bölgenin ihtiyaçları 
doğrultusunda sunulan 
programların çeşitliliğinin 
sağlanması.

Toplum yararına hizmet 
üretmek

2547 sayılı 
Kanun, Madde 
12

Üniversitemizde 
topluma yönelik 
sosyal sorumluluk- 
farkındalık projeleri 
yürütülmekte, çeşitli 
alanlarda kurs ve 
sertifika programları 
gerçekleştirilmektedir.

Toplum yararına yapılan 
hizmetlerde ilgili paydaşlar 
ile koordinasyon ve 
işbirliğinin iyileştirilmesinin 
sağlanması.

Hizmet sunumunda 
kullanılan kaynakları 
ekonomik, verimli ve etkin 
kullanmak

2547 sayılı 
Kanun, Madde 
12,
5018 sayılı 
Kanun, Madde 
5

Üniversitemiz hizmet 
sunumunda  fiziki , 
beşeri ve ekonomik 
kaynaklarının 
kullanılmasını 
öngören ilgili mevzuat 
hükümlerine göre 
yürütmektedir.

Üniversitemizin fiziki , beşeri 
ve ekonomik kaynaklarının 
daha etkin verimli 
kullanımının sağlanması.

Ülkenin bilimsel, 
kültürel, sosyal ve 
ekonomik yönlerden 
ilerlemesini ve gelişmesini 
ilgilendiren sorunlarını, 
diğer kuruluşlarla iş 
birliği yaparak, kamu 
kuruluşlarına önerilerde 
bulunmak suretiyle 
öğretim ve araştırma 
konusu yapmak, 
sonuçlarını toplumun 
yararına sunmak ve kamu 
kuruluşlarınca istenecek 
inceleme ve araştırmaları 
sonuçlandırarak 
düşüncelerini ve 
önerilerini bildirmek.

2547 sayılı 
Kanun, Madde 
12

Dış paydaşlarla ortak 
çalışmaların niceliği ve 
niteliğinin artırılmasını 
sağlamaktadır. 
Kurumsal AR-
GE alt yapısını 
güçlendirmektedir.

Toplumun ihtiyaçları 
belirlenerek ilgili kurumlarla 
işbirliği yapılarak protokoller 
imzalanması.

Öz kaynaklar dışındaki 
fonlar tarafından desteklenen 
AR-GE ve işbirliği 
projelerinin
Kamu Kurum ve Kuruluşları- 
Tüzel kişiliklerle yapılan ikili 
anlaşmaların yapılması.
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 3.4. Üst Politika Belgeleri Analizi 

 Üst politika belgeleri; kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program, yıllık programlar 
ile ulusal, bölgesel ve sektörel strateji belgelerini ifade eder. Temel olarak kalkınma planı ile başlanan 
üst politika belgelerindeki sektörel stratejiler ve eylem planları dikkate alınarak üniversitemizin amaç, 
hedef ve stratejileri oluşturulmuş ve bunların birbirleriyle uyumlu ve tutarlı olarak hazırlanmasına azami 
özen gösterilmiştir. Üst politika belgelerinde ulusal ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için tespit edilen 
amaç ve hedeflere ulaşmada özellikle üniversitelerle işbirliği içerisinde yapılacak politikalar, eylemler 
ve stratejiler kurumumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde kurumların bu amaç 
ve hedeflerine ulaşmalarında Samsun Üniversitesi (SAMÜ) olarak üzerimize düşen görevler (strateji) 
belirlenerek rapora eklenmiştir.   

 SAMÜ, üst politika belgelerini özümseyerek belirlediği misyon ve vizyon çerçevesinde;

 Üniversitemizi, toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde 
olan, ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idari ve mali açıdan özerk bir 
üniversite haline dönüştürmeyi,
 Öğrencilere ilgi ve yetenekleri yönünde etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmetleri sunmayı,
 Üniversiteyi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve 
çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürmeyi,
 Üniversiteyi, uluslararası ölçüde kalite standartlarına ulaşıp uluslararası eğitim sistemlerine 
entegre bir üniversite olarak öğrenciler ve öğretim üyeleri için cazibe merkezi haline getirmeyi,
 Üniversitenin, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile girişimcilik potansiyelini arttırarak girişimcilik 
çalışmalarını uygulamalı ve sürekli hale getirmeyi,
 Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı 
çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşümün 
artırılması için çalışmalar yapmayı,
 Bilimsel ve teknolojik gelişimlerle birlikte ihtiyaçları da dikkate alan AR-GE stratejilerinin 
hazırlanmasına ve bu stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmayı bölgesel ve ulusal 
kalkınma adına görev edinmiştir.
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 Tablo 6. Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu

Kurum Srateji ve Bütçe Başkanlığı                                      

Üst Politika Belgesi On Birinci Kalkınma Planı

Alan Bilim, Teknoloji ve Yenilik

Amaç

Etkin işleyen bir araştırma ve yenilik ekosistemi oluşturularak bilgi 
üretme ve kullanma kapasitesinin geliştirilmesi, yüksek katma 
değerli ürün ve hizmetleri destekleyecek nitelikte Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerinin artırılması temel amaçtır.

SAMÜ’nün Stratejisi
Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilerek kurumun
öncülük yapabileceği sektör alanlarına yönelik çalışmalar
yapmak.

 

Kurum Srateji ve Bütçe Başkanlığı    / Hazine ve Maliye Bakanlığı     

Üst Politika Belgesi On Birinci Kalkınma Planı 

Alan Eğitim

Amaç

Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme 
imkânlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme 
yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve 
yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü 
özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, 
teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu bireyler yetiştirmek temel 
amaçtır.

SAMÜ’nün Stratejisi

Eğitim-öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası kalite
standartlarına ulaştıracak çalışmalar yürüterek, ürettiği
bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştürebilen
nitelikli işgücü yetiştirmek.
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 Tablo 6. Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu (Devamı)

Kurum Srateji ve Bütçe Başkanlığı                                         

Üst Politika Belgesi On Birinci Kalkınma Planı

Alan AR-GE ve Yenilik

Amaç
Sadece imalat sanayisi olarak düşünemeyiz. Var olan süreçleri ileriye 
taşımak üzere gerekli araştırmaların çok yönlü ilerletilmesi ve olabilecek 
en verimli şekilde uygulanması temel amaçtır.

SAMÜ’nün
Stratejisi

-  Fırsat öncelikli alanlarda yapılan proje ve çalışmaları özendirmek. 
-  Ulusal ve uluslararası paydaşlarla ortak projeler geliştirmek. 
-  Ortak projelere katılım için öğretim elemanlarını teşvik etmek.
-  Kalkınma planlarının amaçları doğrultusunda stratejileri sürdürülebilir 

kılmak.

Kurum Srateji ve Bütçe Başkanlığı                                                                   
Üst Politika 
Belgesi On Birinci Kalkınma Planı

Alan Kamuda Stratejik Yönetim

Amaç
Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap 
verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar 
yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.

SAMÜ’nün
Stratejisi

Üst politika belgeleri dikkate alınarak hazırlanan stratejik plandaki mevcut 
hedeflere ulaşılıp ulaşmadığını “Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al’’ 
döngüsü çerçevesinde sistematik olarak takip etmek.     
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MERKEZ OFİS

CANİK KAMPÜSÜ
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Tablo 7.  Paydaş - Ürün/Hizmet Matrisi
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 3.5. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

 Tablo 8. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmet Listesi

Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler

A- Eğitim

• Ön lisans eğitim programı
• Lisans eğitim programı
• Lisansüstü eğitim programı
• Sertifika eğitim programı
• Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
• Uzaktan eğitim programı
• Yabancı dil hazırlık programı
• Sağlık Hizmetleri

B- Araştırma

• Bilimsel araştırma projeleri
• Bilimsel yayınlar
• Bilimsel toplantılar
• Bilimsel hakemlik ve danışmanlık
• Kamu-üniversite-sanayi işbirliği ve ortak projeler
• Teknoloji Transferi

C- Toplumsal Hizmet

• İmalat, yenileştirme, bakım, onarım 
• Eğitim ve danışmanlık
• Muayene, ölçüm, kontrol ve denetim
• Barınma ve beslenme
• Kültür, sanat ve spor etkinlikleri
• Tanıtım ve farkındalık
• Yaşam boyu eğitim hizmetleri
• Uçuş Eğitimi
• Çevresel sürdürülebilirlik
• Sağlık Hizmetleri

D- Girişimcilik
• Girişimcilik sertifika eğitimi
• Danışmanlık hizmeti
• Fikrî mülkiyet haklarının korunması
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 3.6. Paydaş Analizi

Paydaşlar, üniversitenin ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, üniversiteden doğrudan veya dolaylı, 
olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya üniversiteyi etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.

Paydaş analizi, katılımcılığı sağlamanın en önemli aracıdır. Üniversitenin etkileşim içerisinde 
olduğu tarafların stratejik planla ilgili görüşlerinin dikkate alınması, kamu hizmetlerinin ihtiyaçlar 
doğrultusunda şekillendirilmesi ile stratejik planın paydaşlar tarafından sahiplenilmesini ve başarı 
düzeyinin artırılmasını sağlar.

Üniversitemizin Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında paydaş analizi aşağıda yer alan 
aşamalardan oluşturulmuştur:

 - Paydaşların tespiti
 - Paydaşların önceliklendirilmesi
 - Paydaşların değerlendirilmesi

 
 a) Paydaşların Tespiti

Samsun Üniversitesi, Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında, “nitelikli toplum nitelikli 
üniversite” idealiyle eğitim kalitesini artırabilmek amacıyla tüm paydaşlarının desteğini hedeflemiştir. 
Paydaş analizinin ilk aşamasında üniversitemizin paydaşlarının kim olduğu tespit edilmiş olup paydaşlar 
“iç paydaşlar” ve “dış paydaşlar” olarak sınıflandırılmıştır.
 İç paydaşlar: Üniversitemizden etkilenen veya üniversitemizi etkileyen kurum içerisindeki kişi 
veya gruplardır. 
 Dış paydaşlar: Üniversitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar ile üniversitemizden 
etkilenen veya üniversitemizi etkileyen kurum dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. 

Stratejik plan kapsamında paydaşlarımızın tespiti yapılırken aşağıda sorulara cevap aranmıştır:
 - Üniversitemizin ürün/hizmetleriyle ilgisi olanlar kimlerdir?
 - Üniversitemizin ürün/hizmetlerini kullananlar kimlerdir?
 - Üniversitemizin ürün/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir?
 - Üniversitemizin ürün/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?
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 Tablo 9. Samsun Üniversitesinin  İç / Dış Paydaşları

Paydaş Adı İç Paydaş / Dış Paydaş
Akademik Personel İP

İdari Personel İP
Öğrenciler İP

Aday Öğrenciler DP
Öğrenci Aileleri DP

Mezunlar DP
Yükseköğretim Kurulu DP
Üniversitelerarası Kurul DP

ÖSYM DP
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü DP

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DP
Milli Eğitim Bakanlığı DP

Hazine ve Maliye Bakanlığı DP
Sağlık Bakanlığı DP

Strateji ve Bütçe Başkanlığı DP
İçişleri Bakanlığı DP
Diğer Bakanlıklar DP
Yerel Yönetimler DP

TÜBİTAK DP
Medya Kuruluşları DP

Türk Patent Enstitüsü DP
Sayıştay            DP

Üniversiteler DP
İşverenler ve İşveren Örgütleri DP

KOSGEB DP
Kamu İhale Kurumu DP

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DP
Ulusal Ajans DP

Bölgesel ajans (OKA) DP
Sivil Toplum Kuruluşları DP
Ticari / Özel Kuruluşlar DP

Yukarıda belirlenen paydaş grupları içerisinden öncelik sırası gözetilerek oluşturulan Stratejik 
Paydaşlar, stratejilerin gerçekleştirilmesinde öncelikli ilişkiye sahip olan iç ve dış paydaşlardan 
oluşmaktadır.

Samsun Üniversitenin 2021-2025 Stratejik Planı hazırlanırken paydaşlar üst yönetimin görüş 
ve önerileri doğrultusunda belirlenmiştir.
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 a) Paydaşların Önceliklendirilmesi
Paydaşların önceliklendirilmesinde tüm paydaşların üniversitemizle olan etkileşim düzeyi ile 

önem dereceleri dikkate alınmıştır. Etkileşim düzeyi, üniversitemizin faaliyet ve hizmetleriyle paydaşı 
etkilemesi ile paydaşın alacağı kararlarla üniversitemizi etkileme gücünü; önem derecesi ise üniversitenin 
paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği değeri ifade etmektedir.

 Tablo 10. Paydaş Önceliklendirme Tablosu

Paydaş Adı İç Paydaş / 
Dış Paydaş

Önem 
Derecesi

Etkileşim 
Düzeyi Önceliği

Akademik Personel İP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
İdari Personel İP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Öğrenciler İP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Aday Öğrenciler DP Çok Yüksek Güçlü Çıkarlarını gözet
Öğrenci Aileleri DP Çok Yüksek Güçlü Çıkarlarını gözet
Mezunlar DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Yükseköğretim Kurulu DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Üniversitelerarası Kurul DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
ÖSYM DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış

Milli Eğitim Bakanlığı DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Hazine ve Maliye Bakanlığı DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Sağlık Bakanlığı DP Çok Yüksek Çok  Güçlü Birlikte çalış
Strateji ve Bütçe Başkanlığı DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
İçişleri Bakanlığı DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Diğer Bakanlıklar DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Yerel Yönetimler DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
TÜBİTAK DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Medya Kuruluşları DP Çok Yüksek Güçlü Çıkarlarını gözet
Türk Patent Enstitüsü DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Sayıştay DP Çok Yüksek Güçlü Çıkarlarını gözet
Üniversiteler DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
İşverenler ve İşveren Örgütleri DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
KOSGEB DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Kamu İhale Kurumu DP Çok Yüksek Güçlü Çıkarlarını Gözet
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Ulusal Ajans DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte Çalış
Bölgesel Ajans (OKA) DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte Çalış
Sivil Toplum Kuruluşları DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
Ticari / Özel Kuruluşlar DP Çok Yüksek Çok Güçlü Birlikte çalış
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 a) Paydaşların Değerlendirilmesi

Paydaş analizi kapsamında, üniversitemizin sunduğu ürün ve hizmetler ile paydaşlar 
ilişkilendirilmiştir. Böylelikle hangi ürün ve hizmetlerden kimlerin faydalandığı  açık bir biçimde ortaya 
konulmuştur. 

Stratejik plan kapsamında paydaşlarımızın değerlendirilmesi sürecinde aşağıda sorulara cevap 
aranmıştır:
 - Paydaş, üniversitenin hangi ürün/hizmetiyle ilgilidir?
 - Paydaşın üniversiteden beklentileri nelerdir?
 - Paydaş, üniversitenin ürün/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir?
 - Paydaş, üniversitenin ürün/hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir? 

 Tablo 11. Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi
Paydaşlar Ürün/Hizmetler Faaliyet Alanı

• Akademik Personel
• Yurtiçi Üniversiteler
• Yurt Dışı Anlaşmalı 
Üniversiteler
• Yükseköğretim Kurulu
• Öğrenciler
• Öğrenci Toplulukları
• ÖSYM
• Milli Eğitim Bakanlığı
• İdari Personel
• Sağlık Bakanlığı

• Ön lisans eğitim programı
• Lisans eğitim programı
• Lisansüstü eğitim programı
• Sertifika eğitim programı
• Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim 
programları
• Uzaktan eğitim programı
• Yabancı dil hazırlık programı

A- Eğitim

• Akademik Personel
• Yükseköğretim ve Araştırma 
• Proje Destek Kuruluşları
• Yükseköğretim Kurulu
• Üniversitelerarası Kurul
• Yurtiçi Üniversiteler
• Sağlık Bakanlığı

• Bilimsel araştırma projeleri
• Bilimsel yayınlar
• Bilimsel toplantılar
• Bilimsel hakemlik ve danışmanlık
• Kamu-üniversite-sanayi işbirliği ve 
ortak projeler
• Teknoloji Transferi

B- Araştırma

• Akdemik Personel
• İdari Personel
• Meslek Örgütleri
• Merkezi Kamu İdareleri
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Basın yayın Oganları
• Sendikalar
• Uluslararası Kuruluşlar
• Sağlık Bakanlığı

• İmalat, yenileştirme, bakım, onarım 
• Eğitim ve danışmanlık
• Muayene, ölçüm, kontrol ve denetim
• Barınma ve beslenme
• Kültür, sanat ve spor etkinlikleri
• Tanıtım ve farkındalık
• Yaşam boyu eğitim hizmetleri
• Uçuş Eğitimi
• Çevresel sürdürülebilirlik

C- Toplumsal Hizmet

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Orta Karadeniz kalkınma Ajansı
• Hazine ve Maliye Bakanlığı
• Diğer Bakanlıklar
• Sağlık Bakanlığı

• Girişimcilik sertifika eğitimi
• Danışmanlık hizmeti
• Fikrî mülkiyet haklarının korunması

D- Girişimcilik
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 3.7. Kuruluş İçi Analiz

 Organizasyonel Yapı 

 Üniversitemizde yürütülen faaliyetlere ilişkin organizasyon yapısını gösteren idari/akademik 
organizasyon şeması aşağıda verilmiştir.

 Tablo 12. Organizasyon Şeması
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 3. İnsan Kaynakları ve Öğrenci Sayısı              
 3.1.Birimlere Göre Personel Dağılımı                       

            3.1.1. Akademik Personel Dağılımı

              Üniversitemizde görev yapan akademik personele ilişkin sayısal veriler aşağıda gibidir:

         Tablo 13. Birimlere Göre Akademik Personel Dağılımı

BİRİM Prof. Doç. Dr. Dr. Öğr. 
Üyesi

Öğr. 
Gör.

Arş. 
Gör.

Yabancı 
Uyruklu TOPLAM

 REKTÖRLÜK 0 0 0 7 0 0 7

 ENSTİTÜLER

 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 0 0 0 0 0 0 0

 FAKÜLTELER

Tıp Fakültesi 0 0 0 0 0 0 0

 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 0 3 14 0 7 0 24

 Mühendislik Fakültesi 3 2 15 0 2 0 22

 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 7 4 21 0 5 0 37

 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 0 2 1 2 0 5

 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Bilimleri Fakültesi 0 0 0 0 0 0 0

 YÜKSEKOKULLAR 

 Sivil Havacılık Yüksekokulu 0 1 4 2 5 0 12

 MESLEK YÜKSEKOKULLAR

 Kavak Meslek Yüksekokulu 0 0 1 24 0 0 25

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0

 TOPLAM 10 10 57 34 21 0 132
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           Tablo 11’de görüleceği gibi Samsun Üniversitesinin akademik personel sayısı 132’dir. Akademik 
personel dağılımında 57 ile Dr. Öğr. Üyesi ilk sırayı almakta, onları 34 ile öğretim görevlileri izlemektedir. 
Bu sırayı araştırma görevlileri, profesörler ve doçentler izlemektedir.

 3.1.2. İdari Personel Kadrolarının Dağılımı

 Üniversitemizde görev yapan idari personele ilişkin sayısal veriler şu şekildedir:

 Tablo 14. Birimlere Göre İdari Personel Dağılımı

Hizmet Sınıfı Tahsis Fiili Boş

Genel İdari Hizmetleri 291 31 260
Sağlık Hizmetleri 11 1 10
Teknik Hizmetleri 44 5 39
Avukatlık Hizmetleri 2 0 2
Din Hizmetleri - - -
Yardımcı Personel 46 2 44
 TOPLAM 394 39 355

 3.2.Akademik Birimlere Göre Öğrenci Sayıları

 Üniversitemizin öğretim birimlerine göre öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir:

          Tablo 15. Akademik Birimlere Göre Öğrenci Sayıları

ÖĞRETİM BİRİMİ
                 Öğrenci Sayısı

I. Öğretim II. Öğretim Toplam

ENSTİTÜLER

 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 67 0 67

 FAKÜLTELER

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 543 0 543

Mühendislik Fakültesi 205 0 205

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1172 0 1172

YÜKSEKOKULLAR

 Sivil Havacılık Yüksekokulu 298 0 298

 MESLEK YÜKSEKOKULLARI

 Kavak Meslek Yüksekokulu 791 417 1208

TOPLAM 3076 417 3493
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 İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Üniversitemizde, İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi çerçevesinde yetkinlik alanlarına ait alt 
faktörlerin oluşturulma süreci devam etmektedir. İnsan Kaynakları Yetkinlik alanlarının belirlenmesi 
hem kişi için hem de organizasyon için bir “kendini tanıma” faaliyetidir. Bu sayede güçlü ve zayıf yönler 
belirlenerek güçlü yönler sayesinde gerçekleştirilebilecek potansiyel alanlar tespit edilebilirken, zayıf 
yönlere de dikkat çekilerek yetersiz olunan alanların geliştirilmesi gerekliliği ortaya konulmaktadır.

Samsun Üniversitesi yeni yapılanmakta olan bir üniversite olması sebebiyle iç kontrol sisteminin 
kurulması ve geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. İç kontrol sisteminin kurulmasına müteakip 
kurum içerisindeki mevcut pozisyonlara ilişkin görev tanımlarının belirlenmesi çalışmaları başlatılacak 
ve bu çalışmalar insan kaynakları yetkinlik analizlerine temel teşkil edecektir.

 Kurum Kültürü Analizi

Kurum kültürü, bir kurumu diğer kurumlardan ayıran ve çalışanlar tarafından paylaşılan ortak bir 
değerler sistemidir. Buna göre bir kurumdaki çalışanların davranışlarını şekillendiren normlar, değerler, 
inançlar, düşünceler ve alışkanlıklar sistemi de kurum kültürünün temelini oluşturmaktadır. 

Kurum kültürü, üniversite çalışanları tarafından benimsenen ve paylaşılan değerler bütünüdür. 
Üniversiteler tarafından sunulan hizmetlerin içeriği kadar bu hizmetlerin nasıl sunulduğu da önemli 
bir konudur. Bu nedenle üniversitelerde bulunan kurumsal kültür yapısı, hizmetlerin sunum şeklini 
doğrudan etkilemesi bakımından başarıya ulaşmada kritik bir öneme sahiptir.
Kurum kültürünü analiz etmenin ilk aşaması mevcut kurum kültürünü tanımlamaktır. Mevcut durumun 

ortaya konulması, daha iyi bir kurum kültürü ortamının geliştirilmesi açısından önemlidir.
Bu bağlamda; üniversitemizin henüz yeni kurulmuş olması sebebiyle kurumsal bağlılığın 

oluşturulabilmesi ve etkin bir kurum kültürünün üniversitemiz içerisinde hakim olabilmesi için çalışmalar 
devam etmekte olup tüm idari-akademik personelin katıldığı üniversite içi etkinlikler ve toplantılar ile 
kurumsal kültür iklimi oluşturulmaya çalışılmaktadır.

 Fiziki Kaynak Analizi

Samsun Üniversitesi; 6 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe 
bağlı 4 Bölüm Başkanlığı ve 8  Uygulama ve Araştırma Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Üniversitemizin merkez kampüsü şehir merkezinden yaklaşık 13 km uzaklıkta bulunan Canik 
kampüsündedir. Merkez kampüsümüz  açık alan 112.149,03 m² , kapalı alan 24.986 m²  olmak 
üzere toplamda 137.135,03 m²’ alan üzerine kurulmuştur. Üniversitemizin sahip olduğu tüm açık 
alanlar 582.136,13 m², kapalı alanlar ise 125.455 m² olmak üzere genel toplam 707.591,13 m²’ dir. 
Üniversitemizin fiziki yapısı aşağıdaki tabloda görülmektedir.
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Tablo 16. Üniversitemize Ait Fiziki Yapıların Dağılımı

Kampüs Adı Birim Adı Açık Alan(m2) Kapalı 
Alan(m2)

Toplam Alan 
(m2)

Canik Kampüsü

Rektörlük 
112.149,03

18.820
Kültür Merkezi 5918 137.135,03
Tanıtım Ofisi 248

TOPLAM 112.149,03 24.986 137.135,03

Merkez İrtibat Ofisi Rektörlük Merkez Ofisi 1500 157 1657

Kavak  MYO Kampüsü Kavak MYO Binası 33.826,54 4.940 38.766,54

Ballıca Kampüsü

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sivil Havacılık Yüksekokulu

219.798,50 15.450 235.248.50

Hangarlar 207.431,21 75.500 282.931,21
Misafirhane 7.430,85 1350 8.780,85
Uçuş Okulu İdari Binası 3072 3072

TOPLAM 468.487,10 100.312 568.799,10
GENEL TOPLAM 582.136,13 125.455 707.591,13
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 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

ULAKBİM ile yapılan çalışmalar sonucunda Üniversitemiz bünyesindeki Canik, Ballıca ve 
Kavak kampüslerinin ağ altyapı bağlantıları birleştirilmiştir. Böylece tüm kampüslerimiz metroethernet 
aracılığıyla internet ağına ulaşabilmektedir. Kablolu ve kablosuz ağ altyapımızın güvenliği için 
güvenlik duvarı (Firewall) cihazı kurulmuştur. Kenar switch cihazlarından 8 tanesi yenilenmiştir. Tüm 
kampüslerimizde açık alanların yaklaşık %60’ı ve önemli kapalı alanlarda (Konferans salonu, idari 
birimler, yemekhane, kütüphane v.b.) kablosuz internet erişimi mevcuttur. 

Ana sistem odası Canik kampüsünde konuçlanan üniversitemizin ULAKBİM ağına erişim 
hızı 100Mbit/s ‘dir. ULAKBİM ile yapılan çalışmalar sonucunda ULAKBİM altyapısında çalışan 
bulut sunucu kiralanmıştır. Kritik sunucularımız (Evrak ve Belge Yönetim Sistemi sunucusu, Öğrenci 
Bilgi Sistemi sunucusu, Web sunucusu  vb.) bu sunuculara taşınmıştır. Ağ hızı optimizasyonu için tüm 
switchlerimizde Virtual Local Network (VLAN) yapılandırmaları yapılmıştır. Tüm idari ve akademik 
çalışanlarımıza ihtiyaçlarına uygun bilgisayar dağıtımları sağlanmıştır. Eğitimde kullanılması amacıyla 
Canik, Ballıca ve Kavak kampüslerindeki sınıflara Full HD kalitede 10000 saat lazer ışık kaynağı olan 
projeksiyonlar konumlandırılmıştır.

Planlanan gelişmeler; Kurumda LDAP (Basit İndeks Erişim Protokolü) yapısına geçilmesi, 
Wifi altyapısında Eduroam hizmetinin başlatılması, Kurum ağ altyapısının yedekli çalışma prensibine 
göre düzenlenmesi için 1 adet güvenlik duvarının sisteme eklenmesi ve mevcuttaki ile yük dengeli 
çalışmasının sağlanması, omurga switch yapısında yedekli çalışmaya geçilmesi için omurga switch 
temin edilmesi, mevcut yapıya 3 adet sanallaştırılabilir sunucu eklenmesi, toplamda en az 50TB SSD 
depolama birimi oluşturulmasıdır. 

 Mali Kaynak Analizi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre özel bütçeli kuruluşlar arasında 
yer alan Üniversitemiz bütçesinin büyük bir kısmı merkezi yönetim tarafından karşılanmaktadır.
Üniversitemizin mali kaynakları hazine yardımı ve öz gelirlerden oluşmaktadır. Öz gelirler kendi içinde 
teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, mal ve hizmet satış gelirleri, eğitim-öğretim gelirleri, kira vb. gelirlerden 
oluşmaktadır. Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşebilmesi mali kaynak kullanımıyla yakından 
ilişkilidir. Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmanın etkinliği ise mali kaynakların uygun koşullarda 
sağlanması ve kullanılmasına bağlıdır. Bununla birlikte Üniversitemizin amaçlarına ulaşabilmesi için 
hazine yardımı olarak gelecek katkının artarak devam etmesi gerekmektedir. Üniversitemiz kendine 
tahsis edilen ödeneklerini kullanırken tasarrufa son derece önem vererek az ödenekle çok iş yapma 
prensibine sadık kaldığı gibi gelirlerin toplanmasında da son derece titiz davranmaktadır.
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 Tablo 17. Tahmini Kaynaklar

KAYNAKLAR 2021 2022 2023 2024 2025 Toplam 
Maliyet

Özel 
Bütçe(TL) 63.210.000,00 65.150.000,00 72.197.000,00 76.528.000,00 81.120.000,00 358.205.000,00

Döner 
Sermaye(TL) 65.000,00 100.000,00 135.000,00 170.000,00 205.000,00 675.000,00

TOPLAM 63.275.000,00 65.250.000,00 72.332.000,00 76.698.000,00 81.325.000,00 358.880.000,00
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3.8. Akademik Faaliyetler Analizi/ Eğitim/Güçlü Yönler: 

Tablo 18. Akademik Faaliyetlerin Değerlendirmesi

Temel Akademik 
Faaliyetler Güçlü Yönler Zayıf Yönler /Sorun 

Alanları Ne Yapılmalı?

Eğitim

•Üstün nitelikli akademik ve 
idari yapının oluşturuluyor 
olması.
• Akademik kadronun genç ve 
deneyimli olması.
• Tercih edilen ön lisans, 
lisans ve lisansüstü 
disiplinlerde eğitim öğretim 
hizmetlerinin devam etmesi 
ve çift ana dal programlarının 
planlamasının yapılmış 
olması.
• Uzaktan eğitim uygulama 
ve araştırma merkezinin 
kurulmuş olması. Web tabanlı 
öğrenme, değerlendirme 
hizmetlerinin yürütülebileceği 
teknolojik alt yapının var 
olması.
• Üniversitemizde Mütercim 
Tercümanlık Bölümü ve 
DİLMER’in bulunması ve 
öğrencilerimize yabancı 
dili geliştirme imkânlarının 
sunulması.
• Oluşturulacak mezun 
takip sistemi ile mezun 
öğrencilerimizi izleme 
imkânına sahip olunması.
• Gelişim odaklı yenilikçi 
fikirler üreten uyumlu çalışma 
ortam sunuyor olması.
• Öğrenci odaklı bir eğitim/
öğretim yapısı oluşturulması.
• Öğrencilerin sosyo-
kültürel faaliyetlerini 
gerçekleştirebileceği geniş bir 
açık lana sahip olması.
• Çoğrafi konumu itibarıyla 
üniversitemizin yeni 
öğrenciler için tercih 
edilebilirbir üniversite olması.

• Bazı birimlerde ilave 
fiziksel mekân ihtiyaçlarının 
olması.
• Bazı birimlerin laboratuvar 
altyapısının oluşmamış 
olması. 
• Bazı programların yeni 
açılıyor olması ve henüz 
mezun vermemesi nedeniyle 
istihdam durumlarının somut 
ortaya konulamıyor olması.
• Bazı programlarda 
akademisyen sayısının az 
olması ve bazı alanlarda 
uzman personel bulmanın 
zor olması.
• Üniversitemizin yeni 
oluşturulan birimlerinde 
akreditasyon çalışmalarının 
eksik olması.
• Teknolojik ve fiziksel 
alt yapısı güçlü, zengin 
kaynaklara sahip fiziki ve 
çevrimiçi veri tabanına 
erişim olanaklarının güçlü 
bir kütüphanenin olmaması.
• Üniversitemiz 
kampüslerinin şehrin merkez 
noktalarına uzak olması.

•Fiziksel mekan ihtiyaçları 
amaca uygun olarak 
giderilmelidir.
•Laboratuvar alt yapıları 
ihtiyaçlara cevap verecek 
şekilde ve tecrübe edilmiş 
sistemler ile güçlendirilmelidir. 
•Akademisyen ihtiyacının 
giderilmesi için istihdam 
devam ettirilmelidir.
•Akademik program tanıtım 
faaliyetleri  arttırılmalı ve 
eğitim kalitesini artırmak 
için  programlarda yüksek 
kontenjanın düşürülmesi  
YÖK’e önerilmelidir.
•Uygun birimlerde 
akreditasyon çalışmalarına hız 
verilmelidir.
•Teknolojik ve fiziksel alt 
yapısı güçlü bir kütüphane 
oluşturulmalıdır.
•Mezun takip sistemi kurularak 
somut istihdam takipleri 
yapılmalıdır.
• Erasmus gibi değişim 
programları kapsamında 
karşılıklı olarak öğrenci 
değişimi amacıyla yurt 
dışındaki üniversite/fakülte/
bölüm arası anlaşmalar 
yapılması.
• Üniversitemizde bazı 
programların yabancı dilde 
eğitim vermesi amacıyla 
yurt dışından gelecek 
öğrenciler için alt yapılarının 
hazırlanması sağlanmalı.
• Mümkünse bazı mesleki 
derslerin uygulamaları 
sektörde yapılacak şekilde alt 
yapısı hazırlanmalı.
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3.8. Akademik Faaliyetler Analizi/ Eğitim/Güçlü Yönler: 

Tablo 18. Akademik Faaliyetlerin Değerlendirmesi

Temel Akademik 
Faaliyetler Güçlü Yönler Zayıf Yönler /Sorun 

Alanları Ne Yapılmalı?

Eğitim

•Üstün nitelikli akademik ve 
idari yapının oluşturuluyor 
olması.
• Akademik kadronun genç ve 
deneyimli olması.
• Tercih edilen ön lisans, 
lisans ve lisansüstü 
disiplinlerde eğitim öğretim 
hizmetlerinin devam etmesi 
ve çift ana dal programlarının 
planlamasının yapılmış 
olması.
• Uzaktan eğitim uygulama 
ve araştırma merkezinin 
kurulmuş olması. Web tabanlı 
öğrenme, değerlendirme 
hizmetlerinin yürütülebileceği 
teknolojik alt yapının var 
olması.
• Üniversitemizde Mütercim 
Tercümanlık Bölümü ve 
DİLMER’in bulunması ve 
öğrencilerimize yabancı 
dili geliştirme imkânlarının 
sunulması.
• Oluşturulacak mezun 
takip sistemi ile mezun 
öğrencilerimizi izleme 
imkânına sahip olunması.
• Gelişim odaklı yenilikçi 
fikirler üreten uyumlu çalışma 
ortam sunuyor olması.
• Öğrenci odaklı bir eğitim/
öğretim yapısı oluşturulması.
• Öğrencilerin sosyo-
kültürel faaliyetlerini 
gerçekleştirebileceği geniş bir 
açık lana sahip olması.
• Çoğrafi konumu itibarıyla 
üniversitemizin yeni 
öğrenciler için tercih 
edilebilirbir üniversite olması.

• Bazı birimlerde ilave 
fiziksel mekân ihtiyaçlarının 
olması.
• Bazı birimlerin laboratuvar 
altyapısının oluşmamış 
olması. 
• Bazı programların yeni 
açılıyor olması ve henüz 
mezun vermemesi nedeniyle 
istihdam durumlarının somut 
ortaya konulamıyor olması.
• Bazı programlarda 
akademisyen sayısının az 
olması ve bazı alanlarda 
uzman personel bulmanın 
zor olması.
• Üniversitemizin yeni 
oluşturulan birimlerinde 
akreditasyon çalışmalarının 
eksik olması.
• Teknolojik ve fiziksel 
alt yapısı güçlü, zengin 
kaynaklara sahip fiziki ve 
çevrimiçi veri tabanına 
erişim olanaklarının güçlü 
bir kütüphanenin olmaması.
• Üniversitemiz 
kampüslerinin şehrin merkez 
noktalarına uzak olması.

•Fiziksel mekan ihtiyaçları 
amaca uygun olarak 
giderilmelidir.
•Laboratuvar alt yapıları 
ihtiyaçlara cevap verecek 
şekilde ve tecrübe edilmiş 
sistemler ile güçlendirilmelidir. 
•Akademisyen ihtiyacının 
giderilmesi için istihdam 
devam ettirilmelidir.
•Akademik program tanıtım 
faaliyetleri  arttırılmalı ve 
eğitim kalitesini artırmak 
için  programlarda yüksek 
kontenjanın düşürülmesi  
YÖK’e önerilmelidir.
•Uygun birimlerde 
akreditasyon çalışmalarına hız 
verilmelidir.
•Teknolojik ve fiziksel alt 
yapısı güçlü bir kütüphane 
oluşturulmalıdır.
•Mezun takip sistemi kurularak 
somut istihdam takipleri 
yapılmalıdır.
• Erasmus gibi değişim 
programları kapsamında 
karşılıklı olarak öğrenci 
değişimi amacıyla yurt 
dışındaki üniversite/fakülte/
bölüm arası anlaşmalar 
yapılması.
• Üniversitemizde bazı 
programların yabancı dilde 
eğitim vermesi amacıyla 
yurt dışından gelecek 
öğrenciler için alt yapılarının 
hazırlanması sağlanmalı.
• Mümkünse bazı mesleki 
derslerin uygulamaları 
sektörde yapılacak şekilde alt 
yapısı hazırlanmalı.

Araştırma

• Oluşmakta olan genç, 
dinamik ve deneyimli 
akademisyen kadrosu ile 
araştırma, yayın yapma 
ve lisansüstü öğrencilerin 
çalışmalarına rehberlik 
etme konusunda var olan 
yüksek potansiyel.
• Ulusal ve uluslararası 
dergilerde nitelikli yayınlar 
yapılıyor olması.
• Bilimsel araştırma 
merkezli ve TÜBİTAK 
destekli projelerin artıyor 
olması.

• Bazı akademik birimlerde 
akademik personel 
sayısının yetersiz olması.
• Üniversite, sanayi, 
kamu kurumları ve diğer 
sektörlerle sistemli bir ilişki 
ve işbirliğinin istenilen 
düzeyde olmaması.
• Akademik personelin 
faydalanabileceği 
kütüphane veri tabanlarının 
yeterli düzeyde olmaması.
• Yüksek saygınlığı 
olan indekslerde taranan 
dergilerde yayınlanan 
makale, patent ve ticari 
içerikli projelerin istenen 
düzeyde olmaması.
• Bölge sorunlarına yönelik 
araştırma faaliyetlerinin 
istenilen düzeyde 
olmaması.
• “Bilimsel ve teknolojik 
araştırmalar uygulama 
ve araştırma merkezinin” 
potansiyelinin tam olarak 
değerlendirilememesi.
• Farklı disiplinlerde 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezlerinin olmaması.
• Yaygın etkisi yüksek 
araştırmalara yönelik 
ödül mekanizmalarının 
olmaması.
• Teknoparkın kurulmamış 
olması
• Lisansüstü eğitim veren 
bölüm sayısının yeterli 
olmaması.

• Kütüphane imkanları 
geliştirilmelidir.
• Akademisyen kadrosu 
güçlendirilmeli, akademik 
personelin motivasyonunu 
artırmaya yönelik 
ödüllendirme mekanizmaları 
geliştirilmelidir.
• Bilimsel ve teknolojik 
araştırmalar uygulama 
ve araştırma merkezinin  
tanıtım çalışmaları 
artırılmalıdır.
• Yapılan araştırma 
sonuçlarının akademik ve 
sektörel düzeyde yeterli 
tanıtımı  yapılmalıdır.
• Seçkin indekslerce 
taranan dergiler  için yayın 
desteği sağlanmalı, daha 
kaliteli yayın için olanaklar 
geliştirilmelidir.
• Farklı anabilim 
dallarındaki 
akademisyenlerin ortak 
çalışmalar yapmaları 
ve her türlü işbirlikleri 
teşvik edilmeli, disiplinler 
arası lisansüstü eğitim 
programları açılmalıdır.
• Teknoparkın kurulması 
için gerekli süreçler 
başlatılmalıdır.
• Üniversitenin Araştırma 
faaliyetleri noktasında 
Samsun Valiliği, Büyükşehir 
Belediyesi, OKA, DOKAP, 
Bakanlıklara Bağlı Birimler, 
Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 
olumlu işbirlikleri 
kurulmalıdır.
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Girişimcilik

• Teknoloji Transfer Ofisi 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin varlığı ve 
faaliyetleri.
• Farklı alanlarda 
KOSGEB sertifikalı 
Girişimcilik dersleri 
verilmesi, üniversite ortak 
seçmeli/zorunlu ders olarak 
Girişimcilik dersinin 
olması.

• Girişimci ve 
yenilikçiliğinin 
hâkim kültür haline 
getirilememesi. 
• Öğrencilerin sektördeki 
güçlü ve başarılı 
örneklerle yeterince 
buluşturulamaması.        
• Sanayi ve yatırımcılarla 
işbirliklerinin azlığı.
• Yeni kurulan bir 
üniversite olması nedeniyle 
henüz geniş bir mezun 
kitlesine sahip olmaması.
• Danışmanlık 
hizmetlerinin zayıf olması

• Girişimcilik tanıtım 
faaliyetleri arttırılarak 
öğrenciler ve 
akademisyenler teşvik 
edilmelidir.
• Girişimcilik derslerinde 
başarılı örnekler davet 
edilmelidir.
• Sektör temsilcileri ile 
öğrenci ve akademisyenlerin 
buluşacağı etkinlikler 
düzenlenmelidir.
• Proje bazlı eğitimler 
artırılarak Ar-Ge bazlı proje/
patent başvuruları için mali 
kaynaklar artırılmalıdır.

Toplumsal 
Katkı

• Samsun’a özgü 
çalışmalarla bilgi 
birikimine ve toplumsal 
hafızaya katkı sağlanması.
• Verilen uçuş eğitimi ve 
sertifikalarıyla havacılık 
sektöründeki pilot 
ihtiyacının giderilmesine 
yardımcı olunması.
• Üniversitenin sağlık 
alanında topluma katkı 
sağlaması

• Toplumsal ve kurumsal 
yarara yönelik katkı 
sağlayan araştırma ve 
projelerin yeterli düzeyde 
olmaması.
• Toplum ihtiyaçlarına 
oluşturulan 
çözümlerin yeterince 
duyurulamaması. 

• İhtiyaç duyulan alanlarda 
çalıştay ve bilgilendirme 
toplantıları yapılmalıdır.
• Proje hazırlama 
eğitimlerinin ve kariyer 
günlerinin sayısı  ve niteliği 
arttırılmalıdır.
• Üniversite sivil 
toplum  koordinasyonu  
sağlanmalıdır.
• Geliştirilen çözüm 
ve katkılar daha etkili 
duyurulmalıdır.
• Biyomedikal sektöründe 
araştırmalar arttırılmalıdır.
•  AB, OKA, DOKAP, vb. 
destekli projeler ile bölgeye 
katkıda bulunulmalıdır.
• Çeşitli fabrika, firma ve 
eğitim kurumlarındaki 
eleman ihtiyacına katkı 
sağlayacak  ve bölgeye 
hizmet verecek kaliteli 
mezunlar yetiştirilmelidir.
• Ulusal ve bölgesel 
kalkınma odaklı eğitim-
öğretim ve araştırma ortamı 
oluşturulmalıdır.
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 3 .9. Yükseköğreti̇m Sektörü Anali̇z

 Tablo 19. Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi/Ne Yapmalı

ETKENLER
Tespitler 

(Etkenler/
Sorunlar)

Üniversiteye Etkisi
Ne Yapmalı

Fırsatlar Tehditler

Politik

• YÖK reformları
• Eğitimin 
yaygınlaştırılma 
politikası.
•Yükseköğretimde 
kalite güvencesi 
ve akreditasyon 
çalışmaları.
• Üretim Reformu 
Kanunu.
• Uluslararası 
öğrenci ve öğretim 
elemanı değişim 
programları.
• Siyasi istikrar.
• Akademik teşvik 
ödeneği.

• Akademik teşvik 
ödeneğinin motivasyonu 
artırması.
• Sınavsız geçiş sistemi 
iptalinin öğrenci 
kalitesini artırması 
beklentisi.
• Yükseköğretimde 
kalite güvencesi 
ve akreditasyon 
çalışmalarının gerekli 
hale gelmesi.
• Üretim reformu 
kanunu ile 
yükseköğretimi teşvik 
edici uygulamalar.
• Değişim programları 
ve uluslararası 
öğrenciler ile 
kurumun uluslararası 
tanınırlığının artırılması 
potansiyeli.
• AB uyum 
politikalarının 
yükseköğretim 
alanındaki etkilerinin 
artması.
• Kamu, Üniversite ve 
Sanayi İşbirliği (KÜSİ) 
platformunun var 
olması.
• Daha fazla genç nüfus 
ve potansiyel kitlenin 
çalışma hayatına 
kazandırılması.

• Bazı 
bölümlerin tercih 
edilebilirliğinin 
azalması.
• Öğrenci 
kontenjanlarındaki 
artışlar.
• Mevzuatın sık 
değişmesi.
• Bazı programlara 
giren öğrencilerin 
temel bilgi 
düzeyinin 
düşüklüğü.
• Mezun olacak 
olan öğrencilerin iş 
bulma endişesiyle 
sahip oldukları 
kabiliyetleri 
istedikleri 
alanda yeterince 
kullanamama 
riskinin yüksek 
olması.

• Akademik ve 
fiziki altyapıya 
uygun öğrenci 
kontenjanlarının 
belirlenmesi.
• Farklılaştırma 
stratejisinin 
uygulanması.
• Program bazlı 
ulusal başarı 
sıralamasının 
belirlenmesi.
• Eğitim 
standartımız 
uluslararası 
kriterlere göre 
dizayn edilerek 
üstün nitelikli 
personel gücü 
hedefi devam 
ettirilmelidir.
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Ekonomik

• Bilimsel 
çalışmaların 
büyük bütçelere 
ihtiyaç duyması.
• Bütçeye tahsis 
edilen kaynakların 
yetersiz olması.
• Eğitim alanında 
gayrı safi milli 
hasıladan alınan 
payın artış 
göstermesi.
• Kuruluş 
geliştirme 
ödeneğinin illerin 
sosyo-ekonomik 
sıralamasına
göre belirlenmiş 
olmaması.
• Ülke genelinde 
mesleki yeterlilik 
hususunda önemli 
görülen ön lisans
programlarını 
tercih edecek 
öğrencilere teşvik 
uygulamalarının 
olmaması.
• Üniversiteler 
arası rekabetin 
ve ikame eğitim 
hizmetlerinin 
artması.

• Kamu kaynaklarının 
etkin kullanımını 
sağlayan mevzuatın 
varlığı.
• Büyüyen ekonomide 
eğitim desteklerinin artış 
göstermesi.
• Teşviklerin ve 
girişim fırsatlarının 
değerlendirilmesi.
• Girişimcilik 
ve yenilikçilik 
faaliyetlerinin bölgesel 
ve ulusal üretiminin 
artışını desteklemesi.
• Üniversitemizin 
bulunduğu konum itibari 
ile üretim ve sanayi 
alanında üretim merkezi 
olmaya aday olabilecek 
kapasitede olması.

• Araştırmalara dış 
finansman desteği 
bulma zorlukları 
nedeniyle 
kapsamlı ve 
üretime yönelik 
ar-ge faaliyetleri 
sayısının azlığı.
• Teşvik ve 
desteklerin 
belirlenme 
politikası, takip ve 
ilgili tedbirlerin
alınmasındaki 
eksiklik.
• Bölgesel 
kalkınmaya 
yönelik proje 
desteklerinin 
sınırlı olması.
• Bölgemizde 
büyük ölçekli 
üretime yönelik 
işletmelerin azlığı.

•Büyük bütçeli 
projeler için 
araştırmacıların 
dış kaynaklı 
proje desteklerine 
yönlendirilmesi.
• Teşvik ve 
desteklerin 
ekonomik 
ihtiyaçlarımız 
temelinde 
incelenmesi, 
çıktıların ülke 
ekonomisi 
açısından 
değerlendirilmesi.
• Ürüne 
dönüşebilecek 
akademik 
faaliyetlerin 
daha fazla 
desteklenmesi.
• Fikri, sınai ve 
mülkiyet hakları 
konusunda 
araştırmacıların 
bilgilendirilmesi 
ve desteklenmesi.
• Dış paydaşlarla 
birlikte yapılan 
proje sayısının 
artırılması.
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Sosyokültürel

• Ekonomik 
ve eğitim 
seviyelerinin 
yükselmesi ile 
toplumda sosyal 
ve kültürel 
faaliyetlere ilginin 
artması.
• Samsun ili 
zengin bir kültür 
mirasına sahiptir. 
Bu miras özellikle 
Türk sanatları 
açısından birçok 
değerli örneği 
bünyesinde 
barındırmaktadır.
• Ülkemizde genç 
nüfusun fazla 
olması.
• Artan göçmen 
sayısı.
• Ülkemizde 
yabancı uyruklu 
öğrenci sayısının 
artması.
• Küreselleşme.
• Sosyal medya 
kullanım oranı, 
etkisi ve kontrol 
edilemeyişi.
• Üniversite’nin 
toplumsal fayda 
sağlayacak 
programlara katkı 
vermesi (coğrafi 
işaret çalışmaları, 
test, vb.).

• Üniversitemizin 
tarihsel kültür mirasının 
zengin olduğu bir 
şehirde bulunması, çok 
sayıda akademik ve 
sanatsal aktivitelerin 
yapılmasına imkân 
verilmesi.
• Üniversitemizde 
uluslararası öğretim 
elemanları ve 
öğrencilerin var 
olmasının sağladığı 
kültürel zenginlik.
• Bölgemizde çok 
fazla coğrafi işaret 
alınabilecek geleneksel 
ürünlerin olması.

• Halkın sosyal 
etkinliklere 
katılımının sınırlı 
olması.
• Uluslararası 
öğrencilerin 
yaşadığı kültürel, 
sosyolojik uyum 
zorlukları.
• Üniversitedeki 
eğitimin öğrenciler 
tarafından sadece 
istihdam odaklı 
değerlendirilmesi.

• Yapılacak 
etkinlikler 
konusunda 
etkin tanıtım 
faaliyetlerinin 
artırılması.
• Bölgeye ait 
ürünlerin coğrafi 
işaretlerinin 
alınmasına yönelik 
tüzel kurumlarla 
işbirliği 
sağlanmalı.
• Öğrencilerin 
sadece akademik 
gelişimlerine 
odaklanmak 
yerine, tüm 
gelişim 
alanlarında 
ihtiyaç duydukları 
danışmanlık 
ve rehberlik 
hizmetleri 
artırılmalıdır.
• Uluslararası 
öğrencilerin 
ve öğretim 
elemanlarının 
toplumla 
entegrasyonunu 
arttırıcı 
sosyokültürel 
aktivitelerin 
artırılması.
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Teknolojik

• Bilim ve 
Teknoloji Yüksek 
Kurulu Kararları.
• Bilgi 
teknolojilerinin 
çeşitliliğinin ve 
öneminin hızlı 
artması.
• Teknolojik 
altyapı ve 
üniversite 
olanaklarının 
eskimesi ve 
yenileme 
maliyetinin 
yüksek olması.
• Dil eğitiminde 
bilişim 
teknolojilerinin 
etkinliğinin 
hızlı bir şekilde 
artması.

• Birimlerin yeni 
teknolojileri takip etme 
ve bilgiye kolayca 
ulaşma imkânlarının 
artması.
• Teknolojik gelişmeler 
sayesinde eğitim, 
öğretim faaliyetlerinin 
kolaylaşması ve 
çeşitlenmesi. (uzaktan 
eğitim, bilgisayar 
donanımlı masalar, 
online web tabanlı açık 
ders materyalleri, vb.)

• Teknolojinin 
hızlı değişimi.
• Gelişen 
ve değişen 
teknolojiye 
uygun yatırım 
ihtiyaçlarının 
devam etmesi ve 
kaynakların sınırlı 
olması.

• Teknolojik 
gelişmeler takip 
edilmeli ve 
güncellenmeli.
• Araştırma-
geliştirme yapan 
bütün kurumların 
/birimlerin fiziki 
ve teknolojik 
altyapısı 
incelenerek yeni 
teknolojiler için 
daha fazla bütçe 
ayrılmalı.
• Öğrenci-
üniversite ve 
mezun-üniversite 
ilişkilerinin 
teknolojik 
altyapılar 
aracılığıyla 
geliştirilmesi ve 
sürdürülmesi.
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Yasal

• Türkiye 
Cumhuriyeti 
Anayasasının 
130’uncu ve 
131’inci maddeleri 
gereğin-ce 
üniversitelerin 
kurulması, 
işleyişi.
• 2547 sayılı 
Yüksek Öğretim 
Kanunu.
• 5018 sayılı 
Kanun 
kapsamında 
yapılması gereken 
bazı düzenlemeler.
• Modern 
eğitim sistemi, 
uluslararası 
akreditasyon 
kuruluşlarının 
ölçeğine uygun 
mevzuatların 
eğitim 
sistemimizde yer 
alması.
• 6331 sayılı 
Kanun gereğince 
verilen eğitimler.
• 7033 sayılı 
Kanun.
• Bilişim ile ilgili 
6698 ve 5651 
sayılı Kanunlar.

• Performans yönetimi 
uygulamaları, iç 
kontrol sistemi 
kurulması ve hizmet 
sunum standartlarının 
oluşturulması.
• Lisansüstü eğitim 
uygulamalarında kaliteyi 
artırma ilkeleri.
• Üniversite sanayi 
işbirliğinin teşvik 
edilmesi.
• Eğitimde uygulamalı 
faaliyetlerin (işyeri 
eğitimi, vb.) teşvik 
edilmesi.
• Üniversitemizin 
gerek ulusal gerekse 
uluslararası bazda 
farklılaştırma stratejisini 
oluşturma imkânı.
• Akademik ve 
idari birimlerde iş 
sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarının zorunlu 
olması.
• 100/2000 YÖK 
doktora burs destekleri.

• Yönetmelik ve 
yönergelerin sık 
değiştirilmesinin 
uygulamada 
karmaşıklığa 
ve farklı 
uygulamalara 
neden olması.

• Üniversitemizin 
var olan 
potansiyelinin 
ortaya 
çıkartılabilmesi 
için etkin bir 
farklılaşma 
stratejisinin 
oluşturulması.
• Kalite güvence 
sisteminin 
bütün paydaşlar 
tarafından  
benimsenmesinin 
sağlanması.
• Yönetmelik 
ve yönerge 
uygulamalarındaki 
farklılıkların 
oluşmasının 
engellenmesi.
• Kalite 
kültürünün ve 
uygulamalarının 
köklendirilmesi.
• Mevzuatta 
meydana gelen 
değişiklerle ilgili 
bilgilendirme 
eğitimlerine 
devam edilmesi.
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Çevresel

• Üniversitemizin 
bulunduğu 
Samsun ilinin 
güvenliğinin iyi 
olması.
• Bölgenin iklim 
ve ekolojisi.
• Bölgenin 
tarımsal 
potansiyeli.
• Bilişim 
teknolojilerinin 
yaygınlaşması.
• Şehirlerarası 
ulaşım sorunları.
• Toplumda çevre 
bilincinin artması.
• Yenilebilir enerji 
teknolojilerinin 
yaygınlaşması.

• Samsun ilinin 
topografik yapısı, 
iklimi ve ekolojisi 
sebebiyle farklı tarımsal 
araştırmalara ve 
uygulamalara imkân 
vermesi.
• Büyükşehirlerle 
kıyaslandığında Samsun 
merkez ve ilçelerinde 
güvenli bir yaşam 
ortamının olması.
• Teknolojinin 
gelişimiyle birlikte 
birçok idari ve akademik 
işlerin elektronik 
ortamda yapılması 
ile birlikte malzeme 
kullanımının azalması.
• Yenilenebilir enerji 
teknolojilerinin 
yaygınlaşması ile 
birlikte yeşil kampüs 
uygulamalarının 
mümkün hale gelmesi.

• Etkin bir atık 
yönetim sistemine 
ihtiyaç olması.
• Yeni 
teknolojilerinin 
maliyetinin yüksek 
olması.
• İklim 
değişiklikleri 
nedeniyle su 
kaynaklarının 
azalması ve ürün 
çeşitliliğini tehdit 
etmesi.

• Yenilenebilir 
enerji 
teknolojilerinin 
üniversitemiz 
kampüsünde 
uygulanabilmesi 
için dış 
desteklerden 
faydalanabilmesi.
• Ulaşımın 
daha etkin hale 
getirilmesi için 
paydaşlarla 
görüşülmesi.
• Çevre ve iş 
güvenliğini 
bilincini arttıracak 
sosyal sorumluluk 
projeleri ve 
faaliyetlerinin 
desteklenmeli.
• Yeşil kampüs 
oluşturulması 
için peyzaj 
planlamasının 
yapılması.
• Bütün idari 
ve akademik 
faaliyetlerde 
bilişim 
teknolojilerinin 
kullanımının 
en üst düzeye 
çıkarılması.
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 Tablo 20. Sektörel Yapı Analizi

SEKTÖREL 
GÜÇLER

Tespitler (Etkenler/
Sorunlar)

Üniversiteye Etkisi
Ne Yapmalı

Fırsatlar Tehditler

Rakipler

• Üniversiteler arası 
rekabetin giderek 
artması.
• Ülkemizdeki diğer 
büyük üniversite 
kampüslerinin 
sosyokültürel 
imkânlar açısından 
öğrenci ve 
çalışanlarına daha 
geniş imkânlar 
sunması.
• Büyükşehirlerdeki 
üniversitelerin 
öğrenci ve öğretim 
elemanları tarafından 
öncelikli tercih 
edilmesi.
• Üniversitelerde 
eğitim-öğretim 
programlarının 
akreditasyon 
süreçlerinin 
yaygınlaşması.

• Rekabetteki 
artışla birlikte 
nitelik 
geliştirmenin 
öneminin artmış 
olması.
• Kalite odaklı 
eğitim ve 
yönetimin ön 
plana çıkması.
• Kampüs 
alanımızın 
gelişmeye uygun, 
geniş ve doğal 
bir yapıya sahip 
olması.
• 
Büyükşehirlerdeki 
üniversitelerin 
öğrenci sayısı 
açısındaki 
doygunluğa 
ulaşması.
• Yeni kurulan 
üniversitelerin 
fiziki ve 
akademik altyapı 
yetersizliği.

•  Yeni kurulmuş 
bir üniversite 
olması nedeniyle 
bilinirliğinin geride 
kalması.
• Üniversite 
sayısındaki artışa 
bağlı olarak nitelikli 
öğrenci ve öğretim 
üyesi bulmada 
yaşanabilecek 
zorluklar.
• Büyükşehirlerde 
bulunan 
üniversitelerin 
uygulama olanakları 
açısından özel sektör 
yatırımlarının var 
olması.

• Üniversitemizin 
fiziki, sosyal-
kültürel olanakları 
iyileştirilmeli.
• Tutundurma 
faaliyetleri farklı 
mecralarda ve yıl 
boyunca devam 
ettirilmeli.
• Üniversitemizi 
rakiplerden ayıracak 
stratejisinin 
belirlenmesi, 
rakipler ile rekabet 
edebilecek teknolojik 
ve beşeri kaynakların 
artırılması.
•  Üniversitemiz yeni 
kurulmuş olması 
nedeniyle bilinirliği 
arttırıcı etkinliklerin 
yapılması.
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Paydaşlar

• Üniversitenin 
işbirliği yapabileceği 
kamu ve özel 
sektör kurum ve 
kuruluşlarının 
varlığı.
• İç ve dış 
paydaşlarla 
ilişkilerin daha 
fazla geliştirilme 
potansiyelinin 
olması.
• Mezunlar ve 
mezunların 
çalıştıkları 
kurumlarla ilişkilerin 
istenilen düzeyde 
izlenememesi.
• Eğitim ve 
öğretimde 
akreditasyon 
süreçlerinde paydaş 
görüşlerinin alınması 
zorunluluğu.
• Kalite güvence 
sisteminde paydaş 
katılımının 
gerekliliği.
• Paydaşlarla yapılan 
işbirliği protokolleri.

• Bilişim 
teknolojilerinin 
paydaşlarla 
iletişimi 
kolaylaştırması.
• TTO’nun 
kurulmuş ve işler 
halde olması.
• Bilimsel ve 
Teknolojik 
Araştırmalar 
Uygulama 
ve Araştırma 
Merkezinin 
kurulmuş ve işler 
halde olması.
• Üniversitemizde 
farklı disiplinlerde 
araştırma ve 
uygulama 
merkezlerinin 
bulunması.
• Gelişen bilişim 
teknolojileri 
sayesinde 
paydaşlara 
coğrafi yakınlığın 
öneminin 
azalması.
• Çevremizdeki 
üniversiteler ile 
yapılan işbirliği 
protokolleri.

• Mezunlarımızla 
iletişimin henüz 
istenilen seviyeye 
gelmiş olmaması.
• Paydaşların 
beklentilerine cevap 
verecek akademik 
personel ihtiyacının 
devam etmesi.
• Bölgemizdeki 
sanayi kuruluşlarının 
sınırlı olması.
• Özel sektörün 
işbirliği konusundaki 
algısının farklı 
olması.

• Mezun takip 
sisteminin işlerliğinin 
artırılması.
• Mezunlarımızın 
aidiyet duygusunun 
farklı aktivitelerle 
(mezunlar günü, 
mezunlar derneği, 
mezunlar web sayfası, 
vb.) canlandırılması.
• Oryantasyonlarda 
ve kariyer günlerinde 
mezunlarımızdan 
destek alınması.
• Dış paydaşlarla 
yapılan 
protokollere işlerlik 
kazandırılması.
• Sosyal medya 
araçlarının paydaşlarla 
ilişkilerde daha etkin 
kullanılması.
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Tedarikçiler

• Bilimsel 
çalışmalara temel 
niteliğinde olan 
bilgi kaynaklarına 
ve diğer kaynaklara 
erişimin internet 
aracılığıyla çok 
kolay ve hızlı hale 
gelmesi.
• Bazı alanlarda 
bölgedeki tedarikçi 
sayısının ve 
niteliğinin yetersiz 
oluşu.

• Bazı alanlarda 
alternatif tedarikçi 
fırsatlarının 
olması.
• Bilişim 
teknolojileri 
ile konumdan 
bağımsız 
kaynaklara erişim.
• Teknik 
servislerin 
ve garanti 
kapsamında 
ürünlerin olması.

• Bazı alanlarda 
tedarikçilerin 
tekelleşmesine bağlı 
yüksek maliyet 
ve teslimattaki 
gecikmeler.
• Eğitim ve araştırma 
araç gereçlerinin 
yedek parçalarının 
temini ve onarımı 
işlerinde karşılaşılan 
zorluklar.

• Mal ve hizmetlere 
daha uygun 
maliyetlerle 
erişilebilmesi için 
alternatif tedarikçiler 
daha detaylı 
araştırılmalı.

Düzenleyici 
/ Denetleyici 
Kuruluşlar

• Üniversitemiz 
için düzenleyici 
ve denetleyici 
başlıca kurumların 
YÖK, ÜAK ve 
Yükseköğretim 
Kalite Kurulu 
olması.
• Üniversitelerin 
kalite odaklı 
değerlendirmeye 
başlanmış olması.
• ÖSYM tarafından 
yapılan sınavlar.
• İlgili bakanlıklar.
• Sayıştay Başkanlığı
• Akreditasyon 
kuruluşları.

• YÖK’ün ÖSYM 
tercih kılavuzunda 
akredite edilmiş 
programları 
belirtmesi.
• Akreditasyon 
kuruluşlarının 
verdiği hizmetler 
ve eğitimler.
• İç kontrol 
zorunluluğu.

• Akademik 
performans 
kriterlerinin ve 
değerlendirmelerin 
çoğunlukla nicel 
verileri dikkate 
alması.
• Sosyal bilimler ile 
fen bilimleri arasında 
benzer kriterlerin 
kullanılması.
• Akademik 
performans kriter ve 
değerlendirmelerinde 
topluma katkı 
çalışmalarına daha az 
yer verilmesi.

• YÖK tarafından 
istihdam durumları 
ve birimlerin fiziki 
altyapı imkânlarına 
uygun kontenjanlar 
belirlenmeli.
• Akademik 
performans 
kriterleri daha çok 
nitelik üzerinden 
değerlendirilmeli 
ve nihai toplumsal 
katkı daha ön plana 
çıkarılmalı.
• Standartlaşma, 
kalite ve akreditasyon 
süreçlerine devam 
edilmeli.
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 3.10. GZFT Analizi 
 
 Tablo 21. GZFT Listeleri 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

▪ Nitelikli akademik ve idari yapının oluşturuluyor 
olması,

▪ Akademik kadronun genç ve deneyimli olması,

▪ Toplum sağlığına destek veren birimin bulunması

▪ Tercih edilen ön lisans, lisans ve lisansüstü 
disiplinlerde eğitim öğretim hizmetlerinin devam 
etmesi ve çift ana dal programlarının varlığı,

▪ Uzaktan eğitim uygulama ve araştırma 
merkezinin kurularak Web tabanlı öğrenme, 
değerlendirme hizmetlerinin yürütülebileceği 
teknolojik alt yapının var olması,

▪ Üniversitemizde İngilizce Mütercim 
Tercümanlık Bölümü ve DİLMER’in bulunması 
ve öğrencilerimize yabancı dillerini geliştirme 
imkânlarının sunulması,

▪ Coğrafi konumu itibarıyla üniversitemizin tercih 
edilebilir bir üniversite olması,

▪ Gelişmekte olan genç, dinamik ve deneyimli 
akademisyen kadrosu ile araştırma ve yayın yapma 
konusunda yüksek potansiyele sahip olması,

▪ Verilen uçuş eğitimi ve sertifikalarıyla havacılık 
sektöründeki pilot ihtiyacının giderilmesine katkı 
sağlanması,

▪ Üniversitemizde farklı disiplinlerde araştırma ve 
uygulama merkezlerinin bulunması,

▪ Mevcut bina ve altyapıların yeni ve fiziki 
altyapının hızlı bir şekilde geliştiriliyor olması, 

▪ Bölüm ve fakülte çeşitliliği, 

▪ Farklı alanlarda öğrenci kulüplerinin bulunması ve 
aktif faaliyet göstermeleri, 

▪ Uluslararası standartlarda hizmet veren, modern 
fiziksel imkanlara sahip merkezi kütüphanenin 
bulunması.

▪ Bazı birimlerde ilave fiziksel mekân ve laboratuvar 
altyapısının eksik olması, 

▪ Bazı programların yeni açılıyor olması ve henüz mezun 
vermemesi nedeniyle istihdam durumlarının somut olarak 
tespit edilememesi,

▪ Bazı programlarda akademisyen sayısının az olması ve 
bazı alanlarda uzman personel bulmanın zorluğu,

▪ Üniversitemizin yeni oluşturulan birimlerinde 
akreditasyon çalışmalarının eksik olması, 

▪ Yeni kurulan bir üniversite olması nedeniyle henüz geniş 
bir mezun kitlesine sahip olmaması.

▪ Mezun takip sisteminin kurulamamış olması,

▪ Üniversitemiz kampüslerinin şehrin merkez noktalarına 
uzak olması,

▪ Üniversite, sanayi, kamu kurumları ve diğer sektörlerle 
sistemli bir ilişki ve işbirliğinin istenilen düzeyde 
olmaması.

▪ Lisansüstü eğitim veren bölüm sayısının yeterli 
olmaması.

▪ Yeni kurulan bir Üniversite olmamız sebebiyle insan 
kaynakları yetkinlik alanlarının ve performans kriterlerinin 
henüz belirlenmemiş olması.

▪ Üniversitemizin yeni kurulmuş olması sebebiyle 
kurumsal bağlılığın ve kurum kültürünün henüz 
yerleşmemiş olması.

▪ Bazı birimlerde idari personel sayısının yetersizliği, 

▪ Merkez kampüs dışındaki birimlerdeki öğrencilerin 
üniversitenin bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel 
faaliyetlerinden yeterli düzeyde istifade edememesi,

▪ Lisansüstü program (yüksek lisans, disiplinlerarası 
yüksek lisans, doktora) sayısının az olması, 

▪ Uluslararası değişim programları kapsamında 
Üniversiteye gelen öğrenci ve öğretim elemanı sayısının 
istenilen sayıda olmaması,

▪ Yurt ve Lojman ve barınma alanlarının eksikliği, 

▪ Üniversitenin döner sermaye kapasitesini arttıracak 
birimlerin ve kuruluşlarının az ya da yetersiz olması, 

▪ İç Kontrol sistemi çalışmalarının eksikliği, 

▪ Üniversite genelinde kalite bilincinin henüz istenilen 
düzeyde olmaması.
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Fırsatlar Tehditler 
▪ Yükseköğretimde kalite güvencesi ve 
akreditasyon çalışmalarının önemli hale helmesi,

▪ Samsun şehrinin sağlık kenti olma potansiyeline 
sahip olması,

▪ Kampüs alanlarının gelişmeye uygun, geniş ve 
doğal bir yapıya sahip olması,

▪ Samsun şehrinin öğrenci kenti olma potansiyeline 
sahip olması,

▪ Akademik teşvik ödeneğinin akademisyen 
motivasyonu artırması,

▪ Değişim programları ve uluslararası öğrenciler ile 
üniversitenin uluslararası bilinirliliğinin artırılması 
imkanı

▪ Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ)

platformunun var olması,

▪ Samsun’da başka bir devlet üniversitesi 
bulunması,

▪ Samsun ilinin bölgenin üretim ve sanayi alanında 
üretim merkezi olabilecek

▪ kapasitede olması.

▪ DOKAP, OKA ve KOSGEB gibi kurumların 
akademik projeleri desteklemesi, 

▪ Samsun’nun turizm ve şehircilik açısından 
gelişim potansiyeli, 

▪ Lisansüstü eğitime olan talebin artış göstermesi

▪  Samsun’un sosyo-ekonomik gelişim gelişmişlik 
sıralamasının üst sıralarda yer alması

▪ Ülkemizde AR-GE faaliyetlerine bakış açısının 
pozitif yönde gelişmesi ve destek türlerinin 
çeşitliliği.  

▪ Bazı bölümlerin tercih edilebilirliğinin azalması,

▪ Öğrenci kontenjanlarındaki artışlar,

▪ Ortaöğretimdeki eğitim kalitesinin düşmesi nedeniyle 
bazı programlara yerleşen öğrencilerin temel bilgi 
düzeyinin düşük olması,

▪ Yeni kurulmuşu bir üniversite olması nedeniyle 
bilinirliğinin az olması,

▪ Vakıf ve devlet üniversitelerinin sayılarının ve 
kontenjanlarının oransız artması nedeniyle nitelikli 
öğrenci ve öğretim üyesi bulmada yaşanabilecek güçlükler

▪ İşbirliği yapılabilecek sanayi kuruluşlarının yetersizliği 
(Staj, parttime istihdam, akademik çalışma), 

▪ Kamu bütçesinde yaşanan kesintiler, 

▪ Üniversitenin göç alan bir bölgede bulunması nedeniyle 
oluşa(bilecek)n kentsel sorunlar,

▪  Yeni kurulan bir üniversite olması ve henüz birçok 
programda mezun verilmemiş olması.
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 Tablo 22. GZFT Stratejileri

Fırsatlar Tehditler 

Güçlü 
yönler

- Üniversite ve fakültelerin yer aldıkları konum 
itibariyle geniş bir coğrafyaya hitap ediyor olması 
nedeniyle mevcut kampüs ve yurt imkânlarının 
öğrenci için daha cazip hale getirilmesi.

- Samsun Üniversitesinin kendi uçuş pistine sahip 
iki üniversiteden biri olması nedeniyle havacılık 
sektöründeki artan pilot ihtiyacını karşılayacak 
uçuş eğitimleri ve sertifika programları kapasitesini 
geliştirmesi.

- Genç, dinamik ve deneyimli akademik kadrosu ile 
ildeki iş dünyası, kamu kurumları ve genç nüfusun 
talepleri dikkate alınarak üniversitemizin daha fazla 
tercih edilen bir üniversite haline getirilmesi, il ve 
bölgedeki üniversiteler ile işbirliği yapılması.

- Üniversitemizin kurumsal kapasitesini güçlendiren 
UYAM’ların toplumun sosyo-kültürel kalkınmasına 
katkıda bulunacak eğitim faaliyetleri ve projeler 
geliştirmeye daha fazla yönelmesi.

- Tıp fakültesinin Sağlık Bakanlığı ve yerel dinamikler 
ile yapılacak işbirliği sayesinde yeni üniteler eklenerek 
kapasitesinin geliştirilmesi.

- Vakıf ve devlet üniversitelerinin sayılarının ve 
kontenjanlarının artması nedeniyle bölümlerin 
yüksek başarı puanına sahip öğrenciler tarafından 
tercih edilmesini sağlamaya yönelik çağdaş eğitim 
ortamları ve yeni yönelimlerle açılımlar yapılacaktır.

- Nitelikli akademik kadrosuyla en genç 
üniversitelerden biri olan üniversitemizin sınırlı 
olan mali kaynakları ile istenilen düzeyde olmayan 
araştırma proje sayısı uluslararası kuruluşlar, sanayi 
kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları ile güçlü 
ilişkiler oluşturularak artırılacak ve üniversitenin 
bölge ekonomisine katkısı geliştirilecektir.

- Dünyada yaşanan hızlı gelişmelerin üniversite 
mezunlarının farklı disiplinlerde kendilerini 
geliştirmelerini zorunlu hale getirmesinden dolayı 
üniversitenin çift ana dal uygulama kapasiteni 
destekleyecek esnek modeller geliştirilecektir.

Zayıf 
yönler 

- Bazı birimlerin eksik olan fiziksel ve laboratuvar 
altyapısının tamamlanması için Samsun Valiliği, 
Büyükşehir Belediyesi, Bakanlıklara Bağlı Birimler, 
Sivil Toplum Kuruluşları, TÜBİTAK ile işbirliğinin 
geliştirilmesi. 

- Lisansüstü eğitime talebin artmasından dolayı 
üniversitede düşük olan lisansüstü program sayısının 
arttırılması için özellikle doktora ve disiplinlerarası 
programlar açılmasına yönelik akademik kadronun 
güçlendirilmesi.

- Yeni kurulan bir üniversite olması ve henüz 
birçok programda mezun veremeyen Samsun 
Üniversitesi’nin kurumsal kapasiteni hedef gruplara 
tanıtacak faaliyetlere ağırlık verilecektir.

- Uluslararası platformlarda Samsun Üniversite’nin 
yeterince tanınmaması nedeniyle uluslararası 
değişim programları kapsamında üniversiteye gelen 
öğrenci ve öğretim elemanı sayısının istenilen 
düzeye çıkarılması için tanıtıcı faaliyetlere ağırlık 
verilecektir. 
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 K. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

 Tablo 23. Tespitler ve İhtiyaçlar Listesi

Durum Analizi Aşamaları Tespitler/ Sorun Alanları İhti̇yaçlar/ Geli̇şi̇m AlanlarMevzuat Analizi 1. Mevcut ve yeni açılan bölüm/ 

Mevzuat Analizi 1. Mevcut ve yeni açılan bölüm/ 
programlar ile oluşan öğrenci 
kontenjanını doldurarak öğrenci 
sayısını artırma ihtiyacı.

2. Açılan bölüm/program 
çeşitliliğinin istenilen sayıda 
olmaması.

1. Üniversite tanıtımına yönelik 
faaliyetlerin/etkinliklerin yapılması, 
tanıtım amaçlı materyallerin 
basılması.

2. Üniversitemizin eğitim öğretim 
kalitesinin yükseltilerek, yeni 
bölüm/programların açılması.

Üst Politika Belgeleri 
Analizi* 

Üst politika belgeleri 
doğrultusunda yatırıma ayrılan 
bütçenin yetersiz olması ve  yeni 
yatırımlara girişilmesinin tasvip 
edilmemesi.

Hazine dışı alternatif kaynak 
imkânı yaratılması.  Mevcut 
kaynakların etkin kullanımının 
sağlanması 

Paydaş Analizi Paydaşlarla olan karşılıklı iletişim 
ve işbirliğinin arzu edilen düzeyde 
olmaması.

 Paydaşların Üniversitemiz ile 
ilişki / etki düzeylerini dikkate 
alarak karşılıklı fayda temelinde 
beklentileri karşılamaya yönelik 
bir sistemin (beklenti/memnuniyet 
anketleri ile veri toplama, ortak 
etkinlikler, toplantı, çalıştay vb.) 
geliştirilmesi.

İnsan Kaynakları Yetkinlik 
Analizi 

 1. Yeni kurulan bir Üniversite 
olmamız sebebiyle insan 
kaynakları yetkinlik alanlarının 
ve performans kriterlerinin henüz 
belirlenmemiş olması.

2. Nitelikli akademik/idari personel 
sayısının istenilen düzeyde 
olmaması.

 1. Gerek akademik gerek idari 
personel için ayrı ayrı insan 
kaynakları yetkinlik alanlarının 
belirlenmesi.

2. Üniverite içerisinde insan 
kaynakları iş akış süreçlerinin 
oluşturulması ve 360 derece 
değerlendirme sürecine geçilmesi.

3. İnsan kaynakları performans 
yönetim sistemi oluşturulması.

4. Akademik/idari personelin 
hem mesleki hem kişisel gelişim 
alanlarına yönelik eğitim, 
etkinlik, çalıştay vb. süreçlerin 
desteklenmesi.

İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları

 Uygulanmakta olan planımız bulunmamaktadır.
Uygulanmakta Olan 
Stratejik Planın 
Değerlendirilmesi 
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Kurum Kültürü Analizi 
Üniversitemizin yeni kurulmuş 
olması sebebiyle kurumsal 
bağlılığın ve kurum kültürünün 
henüz yerleşmemiş olması.

 Üniversitemizin vizyon, misyon 
ve ortak değerlerinin tüm 
akademik/idari personel tarafından 
benimsenmesi, kurumsal aidiyetin 
oluşması ve müşterek bir kültür 
ikliminin tesis edilebilmesi için 
Üniversite içi ortak etkinlikler, 
toplantılar, organizasyonlar 
ve geleneksel aktiviteler 
düzenlenmelidir.

Fiziki Kaynak Analizi 

1. Üniversitemizin Samsun 
ili içerisindeki kampüs yapısı 
ve kampüsler arası mesafenin 
fazlalığı.

2. Kampüslerdeki fiziki olanakların 
ve altyapı imkanlarının istenilen 
düzeyde olmaması.

3. Kampüslere ulaşım zorluğu.

  1. Üniversitemizin yeni kurulmuş 
olması sebebiyle kampüs 
olanaklarının artırılabilmesi 
ve altyapı imkanlarının 
iyileştirilebilmesi için kısa, orta 
ve uzun vadeli kampüs master 
planlarının hazırlanması, merkezi 
bütçeden daha fazla finansal kaynak 
aktarılması.

2. Gerek Üniversite imkanları 
kullanılarak gerek yönetimlerle 
işbirliğine gidilerek kampüsten-
kampüse, kampüs-şehir merkezi-
kampüs arasında ring, servis ve 
otobüs imkanlarının artırılması, 
Üniversitenin şehirle olan 
entegrasyonunun artırılması.

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı 
Analizi 

1. Güvenlik duvarının donanımsal 
yedeksiz çalışması;

2. Omurga switch yapısının 
donanımsal yedeksiz çalışması;

3. Sunucu kapasitesinin yetersiz 
olması;

4. e-mail sunucusunun dış kaynaklı 
olması;

 1. Mevcut sistem ile aynı marka 
model güvenlik eklendiğinde, 
sistem donanımsal yedekli ve yük 
dengeli olarak çalışacaktır.

2. Mevcut omurga sistemi 
donanımsal yedekli 
yapılandırıldığında kampüs içinde 
internet dağıtımı kesintisiz biçimde 
sağlanacaktır.

3. Sunucu kapasitesi yeterli 
olduğunda E-mail hizmetinin 
kampüsümüz içerisinden verilmesi 
sağlanacaktır. 

Mali Kaynak Analizi 

Yeni kurulmuş olan 
üniversitemiz mali kaynaklarının 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı tarafından 
belirlenmekte ve verilen ödenekle 
iş ve işlemler devam etmektedir.

Kurumsal kapasitenin artırılması 
için nitelikli insan mali 
kaynaklarına  etkin ve verimli 
artırılması.
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Akademik Faaliyetler 
Analizi 

Yeni kurulan bir üniversite olmanın 
verdiği kurumsal, teknolojik, 
altyapı, insan kaynakları, paydaş 
iletişimi vb. eksiklikler.

1.  İlerleyen süreçte mali kaynaklar 
sıkıntısı azaldıkça çoğu temel 
sorunlar ortadan kalkacaktır.

2.Yeni kurulan bir üniversitede, 
mevcut rakiplerin yaşadığı 
tecrübeler ve denenmişlikler 
değerlendirilerek yanlış adımlar 
engellenebilir. Bu tür tecrübeler 
araştırılarak gelişim ona göre 
değerlendirilmelidir.

3.İnsan kaynakları oluşumunda 
çağın ve teknolojinin bilgileriyle 
donanmış dinamik bir kadro 
kurulabilir. Bu çizgide istihdam 
adımları atılabilir.

4.Gelişmekte olan sanayi ve 
Arge kültürü, üniversitelerden 
beklentileri daha net ortaya 
koymaktadır. Üniversitemizin 
gelişim süreci buna göre 
şekillenebilir. 
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Yükseköğretim Sektör 
Analizi 

1. Ulusal politikaların;  
nitelikli  insan  kaynağı 
temini,  girişimcilik 
ve farklılaşmaları açısından 
üniversitelere yeni 
sorumluluklar yüklemesi.

 2. Çeşitli bütçesel kısıtlamaların 
 varlığına rağmen üniversitelerdeki 
 araştırma,  eğitim ve fiziksel 
iyileştirmeleri destekleyecek 
ulusal/uluslararası fon ve 
kaynakların bulunması.

 3. Mükemmeliyet Merkezlerinin; 
araştırma, girişimcilik, kent 
ekonomisine katkı sağlama 
ve istihdam yaratma açısından 
önemli fırsat ve imkânlar sunuyor 
olması.

4. Kontenjanların üniversitelerin 
altyapı  ve diğer imkânlarına uygun 
 olmayan şekilde arttırılması.

5. Yükseköğretimde teknoloji 
odaklı,  yenilikçi, açık  ve uzaktan 
eğitim  sistemleriyle desteklenmiş 
eğitim-öğretim talebin  ve bu 
konuda girişimde bulunan niversite 
sayının artması.

6. Ulusal mevzuat gereği kalite 
güvence uygulamalarının yayılımın 
gerekli  kılınması. 

7. Çevre/kaynak koruma ve 
enerji verimliliğine yönelik 
yasal yaptırım, farkındalık ve 
uygulamaların artıyor olması.

 1. Eğitim programlarının 
nitelikli mezunlar verebilmesi 
için sürekli güncel tutulması 
ve uygulamalı eğitime ağırlık 
verilmesi. 

2. Girişimcilik alanındaki mevcut 
çalışmaların desteklenmesi.  

3. Açık  ve  uzaktan öğretim sistemi 
 kapsamında yapılan çalışmaların 
“Girişimci  ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi”ne dahil edilmesine 
yönelik girişimlerde bulunulması. 

4. Üniversite-Sektör işbirliklerinin 
artırılmasına ve istihdam 
olanaklarının geliştirilmesine  
yönelik  politikalar  belirlenmesi 
 suretiyle özellikle mevcut 
mükemmeliyet merkezlerinin 
potansiyelinin  daha  iyi 
değerlendirilmesi. 
.
5. Kontenjanların Üniversitenin 
altyapı ve diğer imkânlarına uygun 
şekilde  verilmesi.

 6. Teknoloji  odaklı, yenilikçi, açık  
ve uzaktan eğitim  sistemleriyle 
desteklenmiş eğitim modellerinin 
geliştirilmesi ve güncellenmesi .

7. Üniversitede idari 
ve akademik anlamda  kalite 
güvence uygulamalarının tüm 
personel ve birimlere 
yayılımının sağlanması. 

8. Etkin  kaynak kullanımının 
sağlanması ve  standartlara 
uygun  fiziksel mekânların 
oluşturulmasına/geliştirilmesine 
yönelik yaklaşımların  
oluşturulması. 
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 4- GELECEĞE BAKIŞ

 4.1. Misyon

 Nitelikli öğretim ve araştırma imkanları sunan, AR-GE ve yenilikçi faaliyetleri destekleyen,  ülkemizin 
öncelikli alanları için katkı sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir vizyonla yaklaşan ve 
çözüm arayışında olan bir üniversite olmak; bu kurumsal kimliği özümsemiş, katılımcı ve eleştirel anlayışı 
benimseyen bireyler yetiştirmeye öncülük etmektir.

 4.2. Vizyon

 Nitelikli toplum tahayyülüne ulaşmış, nitelikli eğitim ve araştırmalar ile Türkiye’nin gününe ve 
geleceğine katma değer sağlayan üniversite.

 4.3. Temel Değerler

 - Uygulamalı eğitim
 - Nitelikli mezunlar
 - Öncelikli alanlarda araştırmalar
 - Şehrin sorunlarına duyarlı
 - Katma değer yüksek çalışmalar
 - Katılımcılık anlayışı benimseyen
 - Çözüm odaklı
 - Çevre ve insana saygı
 - Etik değerlere sahip çıkan
 - Farklılıklara saygılı
 - Dış paydaşlarla mutlak uyum.
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 5- FARKLILAŞMA STRATEJİSİ 

 5.1. Konum Tercihi 

 Ülkemizin gelişme hedeflerine yönelik bilgiyi üretmek, bu hedefleri gerçekleştirecek ve 
sürdürecek nitelikli insan kaynaklarını yetiştirmek, Samsun Üniversitesini ulusal ve uluslararası 
değerlendirmelerde yüksek sıralara taşıyacak karar ve uygulamaları hayata geçirmek, eğitim, araştırma 
ve inovasyonda Üniversitemizi daha ileri seviyelere taşımak başlıca önceliklerimizdir.
 Bu öncelikler doğrultusunda çalışmalarımız; şu anda eğitim odaklı olan Üniversitemizin bilgi 
ve değer üretimini, araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası alandaki varlık ve başarılarını arttırmaya, 
bunları gerçekleştirebilmek için kaynakları çoğaltmaya ve kaynakların etkin kullanımına odaklanmıştır. 
Bu sayede, Samsun Üniversitesinin öncelikli odağı araştırma olan bir yükseköğretim kurumu haline 
getirilmesidir.

 5.2. Başarı Bölgesi Tercihi

 Üniversitemiz, araştırma üniversitesi kimliğini ön plana çıkaracak atılım ve düzenlemeleri 
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
 Aynı Üniversitemizde uygulama-araştırma merkezleri, araştırma birim ve ofisleri, Teknoloji 
Transfer Ofisi bünyesinde kurumlar arası ve disiplinler arası ve çok disiplinli araştırma faaliyetleri 
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
 Üniversitemiz tarafından desteklenecek bu faaliyetler için uygun platformlar sağlanmaya, 
faaliyetler izlenmeye, birimlerin performansları ölçülmeye ve çıktıları değerlendirilmeye başlanmıştır.
 Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) alanında strateji ve hedefler, On birinci Kalkınma Planı 
ve Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda belirlenmiştir. On birinci Kalkınma Planı’nda yer alan 
Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda, havacılık ve uzay, bilgi ve iletişim, savunma teknolojileri, 
nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi öncelikli teknoloji alanları başta olmak üzere, Üniversitemizde 
bilimsel araştırmalar ve araştırma altyapıları geliştirilmektedir. Üniversite ve özel sektör işbirliğini daha 
kolaylaştırıcı ve teşvik edici önlemler alınmakta ve ara yüzler geliştirilmektedir.
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 5.3. Değer Sunumu Tercihi 

 Üniversitemizde üretilen bilgi ve teknoloji, toplumsal alanda ekonomik ve sosyal fayda 
sağlamaktadır. Üniversitemiz teknoloji, bilim, mühendislik alanlarını birlikte kapsayan ve bu alanlarda 
öncü ve nitelikli çalışmalar ortaya çıkaran yapısı, bu çalışmaları aynı zamanda teşvik etmektedir. 
Ekonomik ve sosyo-kültürel fayda sağlayan çalışmalara, Üniversitemizde BAP, Uygulama Araştırma 
Merkezleri ve Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde teknik ve finansal destek sağlanmaya başlanmış, 
akademisyen ve öğrencilerin bu desteklerden yararlanması teşvik edilmektedir.

 Araştırma sonuçlarının duyurulması, yaygınlaştırılması ve yayınlanan çalışmalar üzerine 
bilimsel toplantılar düzenlenmesi kısa süreli hedefler arasındadır.

 Üniversitede bir araştırma kültürü oluşturmak yoluyla yurtiçi ve yurtdışı birlikte çalışma ve 
ekip davranışları desteklenmektedir. Ayrıca, üretilen bilginin topluma etkisini arttırmak amacıyla kamu 
kurumları ile uygulama projeleri hazırlanmaktadır.

 Tablo 24. Değer Sunumu Belirleme

Tercihler

Faktörler
Yok Et Azalt Arttır Yenilik Yap

Sosyal İmkânlar   Evet Evet

Destekler (Burslar vb.)   Evet Evet

Eğitim Yöntemleri    Evet Evet

Eğitim Programları   Evet Evet

İşbirlikleri   Evet  

Projeler   Evet Evet

Kurumsal Kimlik ve Markalaşma   Evet Evet

Yayın   Evet  

Patent/İnovasyon   Evet Evet
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 5.4. Temel Yetkinlik Tercihi

 Üniversitemizin öncelikli alanları, ulusal ve bölgesel öncelikler doğrultusunda belirlenmiştir. 
Buna göre Sağlık, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji, Biyomedikal, Bilgisayar-Bilişim Mühendisliği 
ve Mimarlık Samsun Üniversitesinin başlıca öncelikli alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanlarda başarılı 
ve öncü çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefleyen Üniversitemiz hızla ve kapsamlı bir şekilde araştırma, 
geliştirme ve üretim altyapılarını oluşturmaktadır. 
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6. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS 
GÖSTERGESİ İLE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

 6.1. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

 Tablo 25. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Listesi

Hedefler 

Harcma Birimleri

REKTÖRLÜK
AKA-
DEMİK 
BİRİM-
LER

GENEL
SEKRE-
TERLİK

BİLGİ 
İŞLEM 
DAİRE 
BAŞKAN-
LIĞI

İDARİ VE 
MALİ İŞLER 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI

KÜTÜP-
HANE VE 
DOKÜMAN-
TASYON
DAİRE BAŞ-
KANIĞI

ÖĞRENCİ 
İŞLERİ 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI

PERSONEL 
DAİRE 
BAŞKAN-
LIĞI

SAĞLIK, 
KÜLTÜR 
VE SPOR 
DAİRE 
BAŞ-
KAN-
LIĞI

STRATE-
Jİ GELİŞ-
TİRME 
DAİRE 
BAŞKAN-
LIĞI

YAPI İŞ-
LERİ VE 
TEKNİK 
DAİRE 
BAŞKAN-
LIĞI

HUKUK 
MÜŞAVİR-
LİĞİ

KA-
LİTE 
OFİSİ

SÜREKLİ 
EĞİTİM 
UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA 
MERKEZİ

UZAKTAN 
EĞİTİM UY-
GULAMA VE 
ARAŞTIRMA 
MERKEZİ

BİLİMSEL 
ARASŞTIR-
MA OFİSİ

TEKNOLOJİ 
TRANSFER 
OFİSİ ARAŞ-
TIRMA VE 
UYGULAMA 
MERKEZİ

TÜRKÇE VE 
YABANCI DİL 
ÖĞRETİMİ 
UYGULAMA 
VE ARAŞTIR-
MA MERKEZİ

DÜŞÜNCE 
VE SANAT 
ÇALIŞMALARI 
UYGULAMA 
VE ARAŞTIR-
MA MERKEZİ

DÖNER 
SERMAYE 
İŞLETME MÜ-
DÜRLÜĞÜ

SAMSUN TEK-
NOPARK

KURUMSAL
İLETİŞİM KOORDİ-
NATÖRLÜĞÜ

H1.1 S İ İ
H1.2 S İ İ İ İ İ
H1.3 İ S İ İ İ İ İ İ
H1.4 S İ İ İ İ
H2.1 S S İ İ İ S
H2.2 S İ İ İ
H2.3 S İ İ İ İ
H2.4 İ İ S S İ S S S İ İ
H3.1 İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ
H3.2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S
H4.1 S S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S S S S İ
H4.2 S İ S İ S S İ
H4.3 S İ İ
H5.1 S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ
H5.2 İ S İ
H5.3 S S İ İ
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6. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS 
GÖSTERGESİ İLE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

 6.1. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

 Tablo 25. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Listesi

Hedefler 

Harcma Birimleri

REKTÖRLÜK
AKA-
DEMİK 
BİRİM-
LER

GENEL
SEKRE-
TERLİK

BİLGİ 
İŞLEM 
DAİRE 
BAŞKAN-
LIĞI

İDARİ VE 
MALİ İŞLER 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI

KÜTÜP-
HANE VE 
DOKÜMAN-
TASYON
DAİRE BAŞ-
KANIĞI

ÖĞRENCİ 
İŞLERİ 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI

PERSONEL 
DAİRE 
BAŞKAN-
LIĞI

SAĞLIK, 
KÜLTÜR 
VE SPOR 
DAİRE 
BAŞ-
KAN-
LIĞI

STRATE-
Jİ GELİŞ-
TİRME 
DAİRE 
BAŞKAN-
LIĞI

YAPI İŞ-
LERİ VE 
TEKNİK 
DAİRE 
BAŞKAN-
LIĞI

HUKUK 
MÜŞAVİR-
LİĞİ

KA-
LİTE 
OFİSİ

SÜREKLİ 
EĞİTİM 
UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA 
MERKEZİ

UZAKTAN 
EĞİTİM UY-
GULAMA VE 
ARAŞTIRMA 
MERKEZİ

BİLİMSEL 
ARASŞTIR-
MA OFİSİ

TEKNOLOJİ 
TRANSFER 
OFİSİ ARAŞ-
TIRMA VE 
UYGULAMA 
MERKEZİ

TÜRKÇE VE 
YABANCI DİL 
ÖĞRETİMİ 
UYGULAMA 
VE ARAŞTIR-
MA MERKEZİ

DÜŞÜNCE 
VE SANAT 
ÇALIŞMALARI 
UYGULAMA 
VE ARAŞTIR-
MA MERKEZİ

DÖNER 
SERMAYE 
İŞLETME MÜ-
DÜRLÜĞÜ

SAMSUN TEK-
NOPARK

KURUMSAL
İLETİŞİM KOORDİ-
NATÖRLÜĞÜ

H1.1 S İ İ
H1.2 S İ İ İ İ İ
H1.3 İ S İ İ İ İ İ İ
H1.4 S İ İ İ İ
H2.1 S S İ İ İ S
H2.2 S İ İ İ
H2.3 S İ İ İ İ
H2.4 İ İ S S İ S S S İ İ
H3.1 İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ
H3.2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S
H4.1 S S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S S S S İ
H4.2 S İ S İ S S İ
H4.3 S İ İ
H5.1 S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ
H5.2 İ S İ
H5.3 S S İ İ
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6.2. Amaçlar ve Hedefler

 Tablo 26. Amaçlar ve Hedefler Listesi

Amaç 1- Eğitim-Öğretimde Kapasite ve Kaliteyi Geliştirerek Nitelikli Mezunlar Yetiştirmek

Hedef 1. 1 Eğitim programlarının kalitesi geliştirilecektir.

Hedef 1. 2 Eğitim-öğretim altyapısı geliştirilecektir.

Hedef 1. 3 Akademik personelin niteliği artırılacaktır.

Hedef 1. 4 Öğrenci niteliği geliştirilecektir.

Amaç 2- Araştırma ve Bilgi Transferi Alanını Güçlendirmek

Hedef 2. 1 Araştırma altyapısı geliştirilecektir.

Hedef 2. 2 Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.

Hedef 2. 3 Sanayi iş birliği geliştirilecektir.

Hedef 2. 4 Uygulama ve Araştırma Merkezleri geliştirilecektir.

Amaç 3- Kurumsal Kapasiteyi Artırmak ve Kurumsal Kültürü Yaygınlaştırmak

Hedef 3. 1 Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.

Hedef 3. 2 Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.

Amaç 4- Topluma Sunulan Hizmetlerde Kaliteyi Artırmak ve Paydaşlarla Etkileşimi Yoğunlaştırmak

Hedef 4. 1 Toplumsal konulara yönelik faaliyetler arttırılacaktır.

Hedef 4. 2 Bilginin topluma yayılması arttırılacaktır.

Hedef 4. 3 Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.

Amaç 5- Uluslararasılaşma Düzeyini Artırmak

Hedef 5. 1 Değişim programları etkin hale getirilecektir.

Hedef 5. 2 Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı arttırılacaktır.

Hedef 5. 3 Uluslararası görünürlülük geliştirilecektir.

,
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 6.3. Hedef Kartları

 Tablo 27. Hedef Kartları

AMAÇ (A1) Eğitim-Öğretimde Kapasite ve Kaliteyi Geliştirerek Nitelikli Mezunlar Yetiştirmek

HEDEF (H1.1) Eğitim programlarının kalitesi geliştirilecektir. (%25)

Performans 
Göstergesi

Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemin 
Başlangıç 

Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1.1.1 Akredite 
olan lisans 
programlarının 
toplam lisans 
program içindeki 
oranı (%) (*)

50 - - - 10 15 20 6 ayda bir Yıllık

PG 1.1.2 
Disiplinlerarası 
lisansüstü program 
sayısı (*)

25 - 1 2 2 2 3 6 ayda bir Yıllık

PG 1.1.3 Öğrenci 
ders değerlendirme 
memnuniyet oranı 
(1-10 arası)

25 - 6,5 7,0 7,5 8,00 9,00 6 ayda bir Yıllık

Sorumlu Birim - Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO)

İş Birliği  Yapılacak 
Birimler

- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- Kalite Ofisi

Riskler
- Birimlerin akredite olma konusunda motivasyonlarının düşük olması
- Birimler arasında yeterli iş birliğinin olmaması
- Teknik destek ve nitelikli insan gücünün azlığı

Stratejiler
- Eğitim programlarının akreditasyonu sağlanacaktır.
- Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı artırılacaktır.
- Ölçme-değerlendirme sisteminde eğitim kalitesini yansıtacak iyileştirmeler yapılacaktır.

Maliyet Tahmini  500.000,00

Tespitler

- Mevcut durumda akredite programların bulunmayışı
- Deneyimli ve nitelikli akademik personelin bulunması
- Disiplinler arası çalışmanın önemini kavramış akademik personelin varlığı
- Eğitim kalitesini arttıracak iyileştirmelerin yetersiz olması
- Lisansüstü program sayısının azlığı

İhtiyaçlar - Birimlerin akredite olması için gerekli altyapı çalışmalarının başlatılması
- Ölçme ve değerlendirme sisteminin kurulması

*Sayılar kümülatif artışı göstermektedir.
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AMAÇ (A1) Eğitim-Öğretimde Kapasite ve Kaliteyi Geliştirerek Nitelikli Mezunlar Yetiştirmek

Hedef (H1.2) Eğitim-öğretim altyapısı geliştirilecektir. (%25)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemin 
Başlangıç 

Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1.2.1 Kütüphanedeki 
basılı kitap sayısı (*) 35 2603 7000 12000 17000 22000 27000 6 ayda 

bir Yıllık

PG 1.2.2 Eğitim amaçlı 
laboratuvar büyüklüğü 
(m²) (*)

35 685 2125 2225 2225 2225 2225 6 ayda 
bir Yıllık

PG 1.2.3 Eğitim amaçlı 
derslik (derslik + amfi) 
büyüklüğü (m²) (*)

30 9.871 11.871 14.871 14.871 16.871 16.871 6 ayda 
bir Yıllık

Sorumlu Birim - Rektörlük

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Riskler
- Mali kaynakların kısıtlılığı
- Potansiyel sponsorlarla iletişim kurulmaması
- İhalelerin zamanında yapılamaması

Stratejiler

- Laboratuvar ve sınıflardaki teknolojik donanım güncellenecektir.
- İhtiyaç duyulan alanlarda yeni binalar yapılacak, iyileştirmesi gereken binalarda çalışmalar 
devam ettirilecektir.
- Üniversitenin fiziki, bilişim ve kütüphane altyapısının iyileştirilme çalışmaları devam 
ettirilecektir.

Maliyet Tahmini 15.000.000,00

Tespitler

- Bazı birimlerin fiziki alan ve teknik altyapı eksikliği
- Modern ve yeterli kütüphane binasının bulunması
- Eğitim öğretimde kullanılan teknolojik altyapı eksikliği
- Mesleki paket programların yetersiz olması

İhtiyaçlar
- Akademik birimler için gerekli olan eğitim mekânlarının yapılması
- Yazılım altyapısındaki eksikliklerin giderilmesi
- Teknolojik altyapının güçlendirilmesi

*Sayılar kümülatif artışı göstermektedir.
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AMAÇ (A1) Eğitim-Öğretimde Kapasite ve Kaliteyi Geliştirerek Nitelikli Mezunlar Yetiştirmek

HEDEF (H1.3) Akademik personelin niteliği artırılacaktır. (%25)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemin 
Başlangıç 

Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1.3.1 Akademik 
personel başına düşen 
yayın (SCI, SSCI-exp, 
AHCI) sayısı

30 0,19 0,29 0,39 0,49 0,59 0,69 6 ayda 
bir Yıllık

PG 1.3.2 Akademik 
personel başına düşen 
yayın (Alan İndeksli) sayısı

20 0,15 0,25 0,45 0,65 0,85 0,95 6 ayda 
bir Yıllık

PG 1.3.3 Eğiticilerin
eğitimine katılan öğretim 
üyesi sayısı*

15 - 25 30 35 40 45 6 ayda 
bir Yıllık

PG 1.3.4 Yurtdışı 
bilimsel etkinlikler için 
yapılan akademisyen 
görevlendirme sayısı*

20 - 10 15 20 25 30 6 ayda 
bir Yıllık

PG 1.3.5 Öğrencilerin 
öğretim elemanları 
değerlendirme memnuniyet 
oranı (1-10 arası)

15 - 6,5 7,00 7,5 8,0 8,5 6 ayda 
bir Yıllık

Sorumlu Birim - Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO)

İş Birliği Yapılacak Bi-
rimler

- Rektörlük
- Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Personel Dairesi Başkanlığı
- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Riskler

- Mali kaynakların yetersizliği
- Değişime açık olmayan öğretim elemanlarının olması
- Ders yükleri fazla olan öğretim elemanlarının bulunması
- Bazı birimlerde öğrenci sayısının fazla olması

Stratejiler

- Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımı bütçe nispetinde des-
teklenecektir.
- Akademik personele ulusal ve uluslararası projeler hakkında gereken destekler verilecektir.
- Öğretim elemanları yurtdışında belirli bir süre çalışma yapmaya yönlendirilecektir.
- Birimlerin akademik kadrosu güçlendirilecektir.

Maliyet Tahmini 21.441.420,00

Tespitler

- Ders yükünün azlığı
- Bazı programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının fazla olması
- Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım hususunda yeterli desteğin verilmeyişi
- Bazı programlarda akademik personelin idari iş yükünün fazlalığı 

İhtiyaçlar
- Başarılı araştırmacıların daha çok teşvik edilmesi
- Birimlerin öğrenci sayılarının azaltılması
- Bazı programların akademik kadrosunun güçlendirilmesi

*Sayılar kümülatif artışı göstermektedir. 
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AMAÇ (A1) Eğitim-Öğretimde Kapasite ve Kaliteyi Geliştirerek Nitelikli Mezunlar Yetiştirmek

HEDEF (H1.4) Öğrenci niteliği artırılacaktır. (%25)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemin 
Başlangıç 

Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1.4.1 Öğrencilerin 
kişisel ve mesleki 
gelişimlerine yönelik 
düzenlenen faaliyet 
sayısı

20 - 15 20 25 30 35 6 ayda bir Yıllık

PG 1.4.2 Girişimci 
ve yenilikçiliği 
öncelikleyen proje 
hazırlama eğitimi alan 
öğrencilerin sayısı

20 - 25 50 75 100 125 6 ayda bir Yıllık

PG 1.4.3 Üniversite dışı 
proje başvurusu yapan 
öğrenci sayısı

20 - 5 10 15 20 25 6 ayda bir Yıllık

PG 1.4.4 Ulusal ve 
Uluslararası yarışmalara 
katılan öğrenci sayısı

20 13 15 20 25 30 35 6 ayda bir Yıllık

PG 1.4.5 Ulusal ve 
Uluslararası bilimsel 
etkinliklere (Kongre, 
sempozyum vb.,) katılan 
öğrenci sayısı

20 - 10 15 20 25 30 6 ayda bir Yıllık

Sorumlu Birim - Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO)

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Bilimsel Araştırma Proje Ofisi

Riskler
- Genel öğrenci profilinin sınav başarı yüzdesi
- Öğrenci isteksizliği
- Mali kaynak yetersizliği

Stratejiler
- Öğrencilere yönelik girişimcilik ve proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir.
- Kariyer Merkezi etkin hâle getirilecektir.
- Ulusal/uluslararası etkinliklere katılan öğrenciler desteklenecektir.

Maliyet Tahmini 400.000,00

Tespitler

- Bazı programlarda öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması
- Bazı programların üst sınıf öğrencisinin bulunmaması
- Öğrencilere yönelik sosyal alanların yetersiz olması
- Üniversitenin kampüsleri arasındaki mesafenin fazlalığı

İhtiyaçlar

- Farklı kampüslerdeki öğrencilerin ortak etkinlikler düzenlemesini sağlamak
- Laboratuvar eksikliklerini tamamlanması
- Üniversite ortak seçmeli ders havuzunu oluşturulması ve uygulamalı ders sayısının 
arttırılması
- Öğrenci kulüplerinin daha aktif olmasının sağlanması
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AMAÇ (A2) Araştırma ve Bilgi Transferi Alanını Güçlendirmek

HEDEF (H1.1) Araştırma altyapısı geliştirilecektir. (%25)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

PG 2.1.1 Merkezi 
Araştırma 
Laboratuvarının 
faaliyete başlaması (*) 

25 - - - 1 1 2 6 ayda bir Yıllık

PG 2.1.2 Akredite olan 
altyapı sayısı (*) 15 - 1 1 1 1 1 6 ayda bir Yıllık

PG 2.1.3 Kurum dışı 
destek, bağış vb. 
katkı alan altyapı 
(Laboratuvar vb.) sayısı

15 - 1 2 2 2 2 6 ayda bir Yıllık

PG 2.1.4 Kütüphane veri 
tabanı sayısı (*) 20 22 28 30 32 34 36 6 ayda bir Yıllık

PG 2.1.5 Kurum içi 
(BAP) desteklenen 
altyapı proje sayısı

25 2 2 2 2 2 2 6 ayda bir Yıllık

Sorumlu Birim  Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO)

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

- Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Riskler
- Mali kaynak yetersizliği
- Kurum dışı paydaşların ilgisizliği
- Birimlerin akredite çalışmalarına ilgisinin düşük olması

Stratejiler
- Laboratuvar akreditasyonları desteklenecektir
- Kurum dışı paydaşlar ile yakın işbirliğine gidilecektir
- Araştırma altyapılarının kurulması için kurum dışı fonlar sağlanacaktır

Maliyet Tahmini 4.500.000,00

Tespitler
- Araştırma altyapısının yeterince gelişmemiş olması
- Yarımcı insan kaynağının yeterli sayıda olmaması
- Altyapıyı geliştirmek için dış kaynak desteğinin yetersiz olması

İhtiyaçlar
- Yeterli sayıda ve nitelikte teknik personel istihdamının sağlanması
- BAP için daha fazla kaynak sağlanması
- Proje yazma bilincini arttıracak faaliyetler düzenlemek

*Sayılar kümülatif artışı göstermektedir.
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AMAÇ (A2) Araştırma ve Bilgi Transferi Alanını Güçlendirmek

HEDEF (H2.2) Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir. (%25)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 2.2.1 Yıllara göre 
destek almaya hak ka-
zanan TÜBİTAK Proje 
sayısı

40 1 2 3 4 5 6 6 ayda 
bir Yıllık

PG 2.2.2 Lisansüstü 
(tezli yüksek lisans 
+doktora) öğrenci sayı-
sının toplam öğrenci (Ön 
lisans, lisans, lisansüstü) 
sayısına oranı

30 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 6 ayda 
bir Yıllık

PG 2.2.3 YÖK 100/2000
doktora burs programı 
öncelikli ana alan öğren-
ci sayısı (*)

30 2 5 7 9 11 13 Yıllık Yıllık

Sorumlu Birim Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO)

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

- Bilimsel Araştırma Proje Ofisi
- Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Samsun Teknopark

Riskler
- Araştırma görevlisi sayısının yetersizliği
- Kalifiye teknik personel eksikliği
- Uluslararası iş birliğinin beklenilen düzeyde olmayışı

Stratejiler
- Lisansüstü öğrenci sayısı arttırılacaktır.
- Dış destekli proje alan öğretim elemanlarına verilen ilave mali destek arttırılacaktır
- Uluslararası iş birliği geliştirilecektir.

Maliyet Tahmini 2.197.836,00

Tespitler
- Araştırmacı insan sayısının yetersizliği
- Sürekli artış gösteren araştırma fonlarından istenilen düzeyde yararlanılamaması
- Lisansüstü program sayısının azlığı

İhtiyaçlar
- Araştırmacı insan gücü sayısı ve niteliğinin arttırılması
- Başarılı araştırmacıların daha çok teşvik edilmesi
- Lisansüstü program sayısının arttırılması

* Sayılar kümülatif artışı göstermektedir.
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AMAÇ (A2) Araştırma ve Bilgi Transferi Alanını Güçlendirmek

HEDEF (H2.3)  Sanayi iş birliği geliştirilecektir. (%25)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 2.3.1 Üniversite-
Sanayi İş Birliği
kapsamında yapılan 
proje sayısı (TÜBİTAK, 
AB,
Bakanlık, kontrat vb.)*

50 - 1 2 3 4 4 6 ayda bir Yıllık

PG 2.3.2 Üniversite- Sa-
nayi İş Birliği kapsamın-
da yürütülen lisansüstü 
tez sayısı*

50 - 3 4 5 7 7 6 ayda bir Yıllık

Sorumlu Birim - Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO)

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

- Bilimsel Araştırma Proje Ofisi
- Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Samsun Teknopark

Riskler - İş dünyasının ilgisizliği
- Akademisyenlerin motivasyon eksikliği

Stratejiler - Proje tasarımı ve yönetimi, proje hazırlama ve girişimcilik eğitimleri düzenlenecektir
- Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulacaktır.

Maliyet Tahmini 100.000,00

Tespitler
- Katma değeri yüksek ürün ve hizmetler üretebilecek programların varlığı 
- Lisansüstü programların mezun sayısının çok az olması
- Akademik girişimci kültürünün yeterli düzeyde olmayışı

İhtiyaçlar
- Teknoloji Transfer Ofisinin girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü destekleyecek çalışmalar 
yapması
- Üniversite Sanayi işbirliğini geliştirecek lisansüstü programların açılması

* Sayılar kümülatif artışı göstermektedir.



www.samsun.edu.tr78

AMAÇ (A2) Araştırma ve Bilgi Transferi Alanını Güçlendirmek

HEDEF (H2.4) Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYAM) geliştirilecektir. (%25)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 2.4.1 UYAM’lar
tarafından yürütülen 
proje sayısı

50 - 1 2 2 3 3 6 ayda bir Yıllık

PG 2.4.2 Akredite olan 
UYAM sayısı (*) 40 - - 1 1 2 2 6 ayda bir Yıllık

PG 2.4.3 UYAM’lar
tarafından dış paydaş-
larla yapılan toplantı/
ziyaret sayısı

10 - 20 25 30 35 40 6 ayda bir Yıllık

Sorumlu Birim - Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYAM)

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
- Bilimsel Araştırma Proje Ofisi
- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
- Kurumsal İletişim Koordinatölüğü

Riskler - Mali kaynak yetersizliği
- UYAM’ların insan kaynağı eksikliği ve kendilerine ait mekânlarının olmayışı

Stratejiler - Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin tanıtımları desteklenecektir
- Uygulama ve Araştırma Merkezlerine personel desteği ve mali destek verilecektir

 Maliyet Tahmini 400.000,00

Tespitler
- Bazı UYAM’ların fiziki mekanlarının bulunmaması
- AB tarafından akredite olan sertifika programlarının bulunması
- İdari personel sayısının yetersiz olması

İhtiyaçlar - UYAM’lara fiziki mekan ve personel desteğinin sağlanması
- UYAM’ların 2023 vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yapılandırması

* Sayılar kümülatif artışı göstermektedir.
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AMAÇ (A3) Kurumsal Kapasiteyi Artırmak ve Kurumsal Kültürü Yaygınlaştırmak

HEDEF (H3.1) Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır. (%60)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 3.1.1 Kalite 
Komisyonunun
eğitim ve bilgilendirme 
amaçlı yaptığı toplantı 
sayısı

50 - 5 10 15 20 25 6 ayda bir Yıllık

PG 3.1.2 Kalite
Komisyonu tarafından  
değerlendirmesi yapılan 
birim sayısı 

50 - 23 33 44 44 44 6 ayda bir Yıllık

Sorumlu Birim - Üniversite Kalite Ofisi

İş Birliği Yapılacak 
Birimler - Tüm Birimler

Riskler
- Hizmet içi eğitimlere katılımın düşük olması
- Kalite kültürüne gereken önemin verilmemesi
- Personelin değişime karşı direnç göstermesi

Stratejiler

- Kalite kültürünün benimsenmesine yönelik kurum çalışanları bilgilendirilecektir
- Sürekli iyileştirme faaliyetleri artırılacaktır
- Personelin beceri ve yetkinlik düzeyinin artırılması için hizmet içi eğitim programları 
düzenlenecektir

Maliyet Tahmini 65.000,00

Tespitler - Kalite Ofisinin kurumsal yapısının oluşmaması

İhtiyaçlar
- Kalite çalışmaları için gerekli personel desteğinin sağlanması
- Tüm birimlerde kalite kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin düzenlemesi
- Kalite komisyonu çalışmalarına başlanılması ve sonuçlarının paylaşılması
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AMAÇ (A3) Kurumsal Kapasiteyi Artırmak ve Kurumsal Kültürü Yaygınlaştırmak

HEDEF (H3.2) Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir. (%40)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme Sık-
lığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 3.2.1 Öğretim 
elemanlarının
memnuniyet düzeyi (1-
10 puan)

25 - 6,0 6,5 7,0 7,5 8,00 6 ayda bir Yıllık

PG 3.2.2 İdari 
personelin memnuniyet 
düzeyi (1-10 puan)

25 - 6,0 6,5 7,0 7,5 8,00 6 ayda bir Yıllık

PG 3.2.3 Öğrencilerin
memnuniyet düzeyi (1-
10 puan)

35 - 6,0 6,5 7,0 7,5 8,00 6 ayda bir Yıllık

PG 3.2.4 Personeli bir 
araya getiren sosyal 
etkinlik sayısı

15 10 15 20 25 30 35 6 ayda bir Yıllık

Sorumlu Birim - Rektörlük

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

- Rektörlük
- Tüm Birimler

Riskler

- Başarının yeterince ödüllendirilememesi
- İş yükünün dengeli bir şekilde dağıtılamaması
- Birimler ve bireyler arasında yeterli iş birliğinin olmaması
- Sosyal ve kültürel etkinliklerin yeterli düzeyde yapılamaması

Stratejiler

- Öğrenci memnuniyet anketleri düzenli olarak yapılacak ve sonuçlara göre iyileştirmeler ya-
pılacaktır
- Personel memnuniyet anketleri düzenli olarak yapılacak ve sonuçlara göre iyileştirmeler 
yapılacaktır
- Sosyal, kültürel ve sportif imkânlar geliştirilecektir

Maliyet Tahmini 25.000,00

Tespitler
- Kalite Ofisinin gerekli faaliyetlerinin istenilen düzeyde olmaması
- Sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için gerekli olan fiziksel imkânların bazı kampüslerde 
bulunmayışı

İhtiyaçlar - Fiziksel imkanların geliştirilmesi
- Personelin kurumsal kültürün ve aidiyet duygusunun geliştirilmesinde etkin rol alması
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AMAÇ (A4) Topluma Sunulan Hizmetlerde Kaliteyi Artırmak ve Paydaşlarla Etkileşimi 
Yoğunlaştırmak

HEDEF (H4.1) Toplumsal konulara yönelik faaliyetler artırılacaktır. (%35)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 4.1.1 Belirli gün ve 
haftalara yönelik yapılan 
etkinlik sayısı

70 12 20 30 40 50 60 6 ayda bir Yıllık

PG 4.1.2 Dezavantajlı 
gruplara yönelik yürütü-
len faaliyet sayısı

30 - 5 10 15 20 25 6 ayda bir Yıllık

Sorumlu Birim - Akademik Birimler

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

- İdari Birimler

Riskler

- Öğretim elemanlarının sosyal sorumluluk çalışmalarına yeterli ilgiyi göstermemesi
- Sorumlu birimlerin yeterince zaman ayıramaması
- Üniversite içindeki etkinliklere paydaşların yeterli ilgiyi göstermemesi
- STK ile iş birliği düzeyinin yetersiz olması

Stratejiler - Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin etkinlikleri artırılacaktır
- STK ile iş birliği düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır

Maliyet Tahmini 20.000,00

Tespitler - Öğretim elemanlarının sosyal sorumluluk çalışmalarına yeterli ilgiyi göstermemesi
- Toplumun ve öğrencilerin faaliyetlere katılımının yeterli olmaması

İhtiyaçlar - Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha etkin duyurulmasının sağlanması
- Akademik ve idari personel ile öğrencilerin aktif katılımının sağlanması
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AMAÇ (A4) Topluma Sunulan Hizmetlerde Kaliteyi Artırmak ve Paydaşlarla Etkileşimi 
Yoğunlaştırmak

HEDEF (H4.2) Bilginin topluma yayılması artırılacaktır. (%35)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 4.2.1 Sürekli Eğitim 
Merkezi tarafından 
topluma yönelik
gerçekleştirilen eğitim 
sayısı

50 103 125 150 175 200 210 6 ayda 
bir Yıllık

PG 4.2.2 Düşünce 
ve Sanat Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından 
topluma yönelik 
gerçekleştirilen eğitim 
sayısı

25 - 30 35 40 45 50 6 ayda 
bir Yıllık

PG 4.2.3  Türkçe ve 
Yabancı Dil Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından 
topluma yönelik 
gerçekleştirilen eğitim 
sayısı

25 - 15 25 35 40 50 6 ayda 
bir Yıllık

Sorumlu Birim - Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYAM)

İş Birliği Yapılacak Bi-
rimler

- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- Kurumsal İletişim Kordinatörlüğü
- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sosyal İnovasyon Merkezi

Riskler
- Eğitim faaliyetlerinin topluma yeterince duyurulamaması
- Toplum ve paydaşlar tarafından web sayfalarının yeterince ziyaret edilmemesi
- Akademik personelin motivasyon eksikliği

Stratejiler - Toplumun hayat boyu öğrenme taleplerini karşılayacak sertifikasyon programları açılacaktır
- Uygulama ve araştırma merkezleri üniversite ve toplum arasında köprü olacaktır

Maliyet Tahmini 25.000,00

Tespitler - Güncel ve ilgi duyan konularda sertifika programlarının varlığı
- Bazı UYAM’ların teknik altyapı eksikliklerinin bulunması

İhtiyaçlar -  Paydaşlarla daha etkin iletişimin sağlanması
- UYAM’ların ihtiyaç duyduğu yazılım ihtiyaçlarının karşılanması
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AMAÇ (A4) Topluma Sunulan Hizmetlerde Kaliteyi Artırmak ve Paydaşlarla Etkileşimi 
Yoğunlaştırmak

HEDEF (H4.3) Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir. (%30)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 4.3.1 Mezunlarla 
yapılan toplantı sayısı 50 - 3 3 3 4 4 6 ayda bir Yıllık

PG 4.3.2 Mezun 
sistemine kayıtlı mezun 
sayısı (*)

50 - 130 150 170 350 700 6 ayda bir Yıllık

Sorumlu Birim - Kariyer Merkezi

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Riskler - Mezunlarla iletişim eksikliği
- Mezun bilgi sisteminin etkin yönetilememesi

Stratejiler - Mezunlarla ilişkiler güçlendirilecektir
- Mezunlarla ortak faaliyetler düzenlenecektir

Maliyet Tahmini 90.000,00

Tespitler - Mezun takip sisteminin kurumsal yapısının bulunmaması
- Bazı program öğrencilerinin birinci sınıfta bulunması

İhtiyaçlar - Mezun bilgi sisteminin aktif hale getirilmesi
- Mezunlarla etkinliklerin arttırılması
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AMAÇ (A5) Uluslararasılaşma Düzeyini Artırmak

HEDEF (H5.1) Değişim programları etkin hale getirilecektir. (%40)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 5.1.1 Erasmus ve 
Mevlana Programları 
kapsamında gelen 
öğrenci sayısı

20 - 4 6 9 13 18 6 ayda bir Yıllık

PG 5.1.2 Erasmus ve 
Mevlana Programları 
kapsamında giden 
öğrenci sayısı

20 - 7 11 15 19 24 6 ayda bir Yıllık

PG 5.1.3 Diğer
Üniversitelerle yapılan 
ikili anlaşma sayısı (*)

20 10 20 25 28 30 32 6 ayda bir Yıllık

PG 5.1.4 Değişim 
programları kapsamında 
giden-gelen 
akademisyen sayısı

20 2 7 12 15 18 22 6 ayda bir Yıllık

PG 5.1.5 Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğünün 
yapmış olduğu tanıtım- 
toplantı sayısı

20 4 8 10 10 12 12 6 ayda bir Yıllık

Sorumlu Birim - Akademik Birimler

İş Birliği Yapılacak 
Birimler - İdari Birimler

Riskler
- Akademik personel ve öğrencilerin isteksizliği
- Öğrencilerin yabancı dil becerilerini yetersizliği
- İş birliği yapılan üniversite/bölüm sayısının sınırlı sayıda olması

Stratejiler
- Üniversite bünyesinde yabancı dil eğitimi desteklenecektir.
- İş birliği yapılan üniversite/bölüm sayısı artırılacaktır.
- Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artıracak faaliyetler yapılacaktır.

Maliyet Tahmini 60.000,00

Tespitler
- Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliği programlarında çok sayıda işbirliği bu-
lunmasına rağmen gelen öğretim elemanı ve öğrenci sayısının yetersiz olması
- Bazı programların üst sınıf öğrencilerinin bulunmayışı

İhtiyaçlar - Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini arttırması
- Uluslararası tanıtım etkinliklerine katılımın sağlanması

*Sayılar kümülatif artışı göstermektedir.
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AMAÇ (A5) Uluslararasılaşma Düzeyini Artırmak 

HEDEF (H5.2) Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacaktır. (%30)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 5.2.1 Eğitimini % 
100 yabancı dilde yürü-
ten program sayısı (*) 
(**)

35 - - 1 1 1 1 6 ayda bir Yıllık

PG 5.2.2 Eğitimini % 30 
yabancı dilde yürüten 
program sayısı (*) (**)

30 - 1 1 1 1 1 6 ayda bir Yıllık

PG 5.2.3 Yabancı dilde 
ders verme yetkinliği 
olan akademisyen sayısı 
(*)

35 15 20 25 30 35 40 6 ayda bir Yıllık

Sorumlu Birim - Akademik Birimler

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

- İdari Birimler
- İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü
- Rektörlük Yabancı Diller Bölümü
- Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Riskler - Yabancı dilde eğitim verecek akademik personel sayısının azlığı
- Yabancı uyruklu akademisyen sayısının azlığı

Stratejiler

- Yabancı dilde eğitim konusunda akademisyenler teşvik edilecektir.
- Yabancı dilde eğitim veren program sayısı kademeli bir şekilde arttırılacaktır.
- Yabancı uyruklu akademisyen istihdamı arttırılacaktır.
- Öğretim üyelerinin yabancı dil yeterlilikleri geliştirilecektir.

Maliyet Tahmini 100.000,00

Tespitler - Yabancı dil eğitim verecek akademik personel eksikliği

İhtiyaçlar
- Akademik personelin yabancı dilde eğitim vermeye teşvik edilmesi
- Akademik personelin yabancı dil yeterliliğini geliştirecek eğitim faaliyetlerinin 
düzenlenmesi

*Sayılar kümülatif artışı göstermektedir.
**İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü hariç.
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AMAÇ (A5) Uluslararasılaşma Düzeyini Artırmak

HEDEF (H5.3) Uluslararası görünürlülük geliştirilecektir. (%30)

Performans Göstergesi
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2021 2022 2023 2024 2025 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 5.3.1 Yurt dışı üni-
versiteler, kurum ve 
kuruluşlar ile yürütülen 
faaliyet sayısı

20 - 4 5 6 8 10 6 ayda bir Yıllık

PG 5.3.2 Katılım 
sağlanan uluslararası 
fuar vb. etkinlik sayısı

20 1 3 4 5 6 7 6 ayda bir Yıllık

PG 5.3.3 Yabancı 
uyruklu öğretim elemanı 
sayısı (*)

20 - 2 2 3 3 4 6 ayda bir Yıllık

PG 5.3.4 Yabancı uyruk-
lu öğrenci sayısı (*) 20 149 200 250 300 350 400 6 ayda bir Yıllık

PG 5.3.5 Akademik 
birimler tarafından dü-
zenlenen uluslararası 
sempozyum vb. faaliyet 
sayısı

20 - 2 2 2 2 2 6 ayda bir Yıllık

Sorumlu Birim - Akademik Birimler

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

- Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Riskler
- Mali kaynak yetersizliği
- Üniversitenin uluslararası tanınırlığının yetersiz olması
- Coğrafi konumun neden olduğu dezavantajlar

Stratejiler

- Uluslararası fuar vb. etkinliklere katılım desteklenecektir
- Üniversitenin web sitesinin yabancı dil versiyonları geliştirilecektir
- Birimlerin web sitelerinin yabancı dil versiyonları geliştirilecektir
- Üniversitede çalışan yabancı uyruklu öğretim eleman sayısı artırılacaktır

Maliyet Tahmini 1.037.867,00

Tespitler - Birimlerin İngilizce web sayfalarının yetersizliği
- Bazı programların akademik kadrosunun yetersiz olması

İhtiyaçlar - Akademik birimlerin uluslararası işbirliklerinin arttırılması için motive edilmesi

*Sayılar kümülatif artışı göstermektedir.
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 6.4. Maliyetlendirme

 Tablo 28. Maliyetlendirme Tablosu
2021 2022 2023 2024 2025 Toplam Maliyet 

Amaç 1  10.335.000,00₺ 10.800.000,00₺ 6.307.000,00₺ 6.835.200,00₺ 7.364.220,00₺ 37.341.420,00₺

H1.1 75.000,00₺ 100.000,00₺ 125.000,00₺ 125.000,00₺ 75.000,00₺ 500.000,00₺

H1.2 6.000.000,00₺ 6.000.000,00₺ 1.000.000,00₺ 1.000.000,00₺ 1.000.000,00₺ 15.000.000,00₺

H1.3 4.200.000,00₺ 4.620.000,00₺ 5.082.000,00₺ 5.590.200,00₺ 6.149.220,00₺ 21.441.420,00₺

H1.4 60.000,00₺ 80.000,00₺ 100.000,00₺ 120.000,00₺ 140.000,00₺ 400.000,00₺

Amaç 2  2.060.360,00₺ 1.590.396,00₺ 370.435,60₺ 400.479,16₺ 1.107.076,00₺ 7.197.836,00₺
H2.1 2.000.000,00₺ 1.500.000,00₺ 250.000,00₺ 300.000,00₺ 450.000,00₺ 4.500.000,00₺
H2.2 360,00₺ 396,00₺ 435,60₺ 479,16₺ 527.076,00₺ 2.197.836,00₺
H2.3 10.000,00₺ 15.000,00₺ 20.000,00₺ 25.000,00₺ 30.000,00₺ 100.000,00₺
H2.4 50.000,00₺ 75.000,00₺ 100.000,00₺ 75.000,00₺ 100.000,00₺ 400.000,00₺

Amaç 3 18.000,00₺ 14.000,00₺ 15.000,00₺ 16.000,00₺ 17.000,00₺ 90.000,00₺
H3.1 15.000,00₺ 10.000,00₺ 10.000,00₺ 10.000,00₺ 10.000,00₺ 65.000,00₺
H3.2 3.000,00₺ 4.000,00₺ 5.000,00₺ 6.000,00₺ 7.000,00₺ 25.000,00₺

Amaç 4 22.500,00₺ 25.000,00₺ 27.500,00₺ 29.000,00₺ 31.000,00₺ 135.000,00₺
H4.1 1.500,00₺ 3.000,00₺ 4.500,00₺ 5.000,00₺ 6.000,00₺ 20.000,00₺
H4.2 3.000,00₺ 4.000,00₺ 5.000,00₺ 6.000,00₺ 7.000,00₺ 25.000,00₺
H4.3 18.000,00₺ 18.000,00₺ 18.000,00₺ 18.000,00₺ 18.000,00₺ 90.000,00₺

Amaç 5 202.000,00₺ 219.000,00₺ 237.700,00₺ 258.270,00₺ 280.897,00₺ 1.197.867,00₺
H5.1 12.000,00₺ 12.000,00₺ 12.000,00₺ 12.000,00₺ 12.000,00₺ 60.000,00₺
H5.2 20.000,00₺ 20.000,00₺ 20.000,00₺ 20.000,00₺ 20.000,00₺ 100.000,00₺
H5.3 170.000,00₺ 187.000,00₺ 205.700,00₺ 226.270,00₺ 248.897,00₺ 1.037.867,00₺

Toplam 12.637.860,00₺ 12.648.396,00₺ 6.957.635,60₺ 7.538.949,16₺ 8.800.193,00₺ 45.962.123,00₺

Genel Yönetim 50.572.140,00₺ 52.501.604,00₺ 65.239.364,40₺ 37.542.050,84₺ 72.319.807,00₺ 168.854.877,00₺

Genel Toplam 63.210.000,00₺ 65.150.000,00₺ 72.197.000,00₺ 68.989.050,84₺ 81.120.000,00₺ 214.817.000,00₺
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 7. İZLEME DEĞERLENDİRME

 Kamu mali yönetiminde reform niteliği taşıyan 5018 sayılı Kanun ile birlikte girdilere odaklı 
geleneksel anlayışın yerini çıktı odaklı performans yönetimi anlayışı almıştır. Stratejik planlar, 
performans yönetimi açısından önemli araçlardan biri olup performans yönetimi anlayışının yöntem 
ve uygulama taslağını oluştururlar. Bu nedenle, 2021- 2025 Stratejik Planı ile Samsun Üniversitesinin 
performans hedefleri açık bir şekilde tanımlanmıştır. Bu hedeflere ulaşabilmek adına alınacak mesafeyi 
görebilmek için de ölçülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması kolay performans göstergeleri 
belirlenmiştir. Stratejik Plan, beş yılı kapsayan bir süreçtir. Bu sürecin etkililiğini ve verimliliğini takip 
edebilmek ve daha iyisine ulaşabilmek için performans göstergelerinin ölçülmesi gerekir. Stratejik 
Planın başarı ile uygulanabilmesinde araç olarak “iç kontrol sistemi” kullanılacaktır. Beş yıllık dönem 
içerisinde stratejik planı etkileyebilecek risklerde değişiklikler olması kaçınılmazdır. Bu nedenle sürecin 
izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Stratejik plan dönemi içerisinde değişebilecek koşullar; 
insan, finans, bilgi, teknoloji ve benzer kaynaklar ve riskler açısından oluşan değişiklikler iç kontrol 
sistemi yardımı ile stratejik plan performansı izlenerek değerlendirilebilecektir. İç kontrol sisteminin 
etkinliği sayesinde, Samsun Üniversitesi misyonu doğrultusunda hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı ya da 
ne kadar ulaşılabildiği görülecek, sürecin aksayan yönleri tespit edilecektir. Diğer yandan, stratejik planın 
korunması ve uygulanması açısından üst yönetim tarafından izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin 
yürütülmesine büyük önem verilecektir. Rektörün başkanlığında ilgi dönem için stratejik plan 
izleme toplantısı  Temmuz ayı içerisinde,  değerlendirme toplantısı ise takip eden yılın Ocak ayı içerisinde  
yapılacaktır. Samsun Üniversitesinin neyi başarmaya çalıştığını gösteren temel hedefler ile bu hedeflere 
ulaşmada nelere ihtiyaç duyulduğunu gösteren iç kontrol sistemi arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur. 
Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük faaliyetlerin uygulanabilmesi 
için amaç, hedef ve faaliyetlerle ilgili olarak sorumlular, süre, kaynak gibi hususların plan içerisinde 
belirtilmiş olması, izleme ve değerlendirmenin daha kolay ve etkin bir şekilde yapılmasına yardımcı 
olacaktır. Belli dönemlerde ölçülecek olan performans göstergeleri, gerek iç gerekse dış paydaşların 
da incelemesine sunulmak üzere raporlanacak, böylelikle planın hazırlanışındaki geniş katılım izleme 
ve değerlendirme süreçleri için de sağlanmış olacaktır. Üniversitemiz Stratejik Planında her faaliyetin 
aynı zamanda hangi birimlerin sorumluluk alanları içinde olduğu da tespit edilmiştir. Böylece izleme 
ve değerlendirme, öncelikli olarak bu birimler bazında yapılacaktır. Üniversitemiz birimleri her yıl 
hazırlanması zorunlu birim ve idare faaliyet raporlarıyla, Üniversitemiz Stratejik Planı’nda yer alan 
hedeflerin gerçekleştirilmesine sağladıkları katkıları raporlanmış olacaktır.
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