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BAKAN SUNUﬁU
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi, 664 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yap›land›r›lm›ﬂ olup Yüksek Kurumun kuruluﬂuna dahil, özel bütçeli, kamu tüzel kiﬂili¤ine sahip bir kurumdur.
Amac›, Atatürkçü düﬂünceyi, Atatürk ilke ve ink›lâplar›n›, Türkiye
Cumhuriyeti Tarihini bilimsel yoldan araﬂt›rmak, tan›tmak, yaymak ve bu konularda yay›nlar yapmakt›r.
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi, Türkiye’nin tarihi ve kültürel co¤rafyas›nda yer alan kardeﬂ ve komﬂu ülkelerin bilim kurumlar› ile ortak çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirerek bölge tarihinin daha objektif bir ﬂekilde ortaya konmas›na katk› sa¤lamaktad›r. Bu çal›ﬂmalar›n bölgemiz ülkeleri araﬂt›rma kurumlar› aras›nda bilgi kanallar›n› daima aç›k tutmaya yard›mc› olaca¤›n›
ümit etmekteyiz.
Kamu ‹darelerinin; Kalk›nma Planlar›, Programlar, ‹lgili Mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde gelece¤e iliﬂkin misyon ve vizyonlar›n› oluﬂturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslar›n›, önceden belirlenmiﬂ olan göstergeler do¤rultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme de¤erlendirmesini yapmak amac›yla kat›l›mc› yöntemlerle stratejik plan haz›rlanmas› 5018
say›l› Kanun ile hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
De¤iﬂim ve sürekli geliﬂimin önemine inanan bir kurum olarak kuruldu¤u günden bugüne kendine
verilen görevler çerçevesinde bilim ve kültür hayat›na önemli katk›larda bulunan Atatürk Araﬂt›rma
Merkezi 2013-2017 Stratejik Plan ile tam kat›l›m› esas alan etkin, toplumun taleplerine duyarl›, dinamik
bir yönetim anlay›ﬂ›yla kaynaklar›n› önceliklerine göre etkili, ekonomik ve verimli bir ﬂekilde kullanmay› amaçlamaktad›r.
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi’nin 2013-2017 Stratejik Plan›’n›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen Stratejik
Plan Haz›rlama ekibine teﬂekkür ederim.

Bülent ARINÇ
Baﬂbakan Yard›mc›s›
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ÜST YÖNET‹C‹ SUNUﬁU
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n
134. maddesi gere¤ince 11.08.1983 tarihinde 2876 say›l› Kanun ile
kurulan ve 664 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yap›land›r›lan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluﬂuna dâhil, kamu tüzel kiﬂili¤ine sahip dört kurumdan biridir.
Sürekli geliﬂimi ve kat›l›m› esas alan, toplumun taleplerine duyarl›, ﬂeffaf, etkin, hesap verebilen, rekabet gücü yüksek, dinamik
bir yönetim anlay›ﬂ›, günümüzde her organizasyonun temel amac› haline gelmiﬂtir. Daha önce k›sa, orta ve uzun vadeli planlarla
faaliyetlerini yürüten Atatürk Araﬂt›rma Merkezi de, mali disiplini
sa¤lamak kaynaklar›n önceliklerine göre verimli ve etkin ﬂekilde
kullanmak için; kurumun temel görevleri çerçevesinde stratejik amaçlar›n›n, temel ilke ve önceliklerini belirlemiﬂ ve performanslar› ölçmeye dayal› bir izleme/de¤erlendirme sistemi getirmiﬂtir. Bu do¤rultuda haz›rlad›¤›m›z Stratejik Plan 2013-2017 y›llar› aras›n› kapsamaktad›r.
Türk kamu yönetiminde son dönemde önemli de¤iﬂim ve yeniliklerin yasal altyap›s› oluﬂturulmuﬂ,
h›zl› bir ﬂekilde de uygulamalara baﬂlanm›ﬂt›r. Yeni yönetim anlay›ﬂ›n›n anahtar kavram› “stratejik yönetim” olarak belirlenmiﬂtir. Her ﬂeyin çok h›zl› de¤iﬂti¤i bir dünyada rekabet üstünlü¤ünü koruyarak
var olabilmek ancak “stratejik yönetim” sayesinde olacakt›r.
Stratejik plan belgesi haz›rlan›rken ilgili mevzuat›n, üst belgelerin, çal›ﬂanlar›n ve d›ﬂ paydaﬂlar›n
görüﬂ ve önerileri dikkate al›nm›ﬂ ve 2013-2017 Stratejik Plan içeri¤inin, Merkezin temel de¤erleri do¤rultusunda tüm ilgililerle paylaﬂ›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Atatürk Araﬂt›rma Merkezi olarak planl› çal›ﬂma
kültürünü kurumda yerleﬂtirmeye kararl›y›z.
2013-2017 Stratejik Plan›’n›n Atatürk Araﬂt›rma Merkezi’ne yararl› olmas› ümidiyle plan›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen haz›rlama ekibine teﬂekkür ederim.

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Baﬂkan›

5
ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹

sayfa boﬂ

2013-2017 STRATEJ‹K PLAN

‹Ç‹NDEK‹LER

G‹R‹ﬁ .............................................................................................................................................................................................................................................. 9
B‹R‹NC‹ BÖLÜM: ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹’NDE STRATEJ‹K PLANLAMA SÜREC‹

.................................. 11

A. HAZIRLIK VE ALTYAPI ÇALIﬁMALARI ............................................................................................................................................... 11
B. SÜREC‹N TEMEL AﬁAMALARI

................................................................................................................................................................. 12

‹K‹NC‹ BÖLÜM: DURUM ÇÖZÜMLEMES‹ ..................................................................................................................................................... 15
A. ‹Ç YAPI ÇÖZÜMLEMES‹ ................................................................................................................................................................................ 15
A.1. Tarihî Geliﬂim ............................................................................................................................................................................................. 15
A.2. Mevzuat Çözümlemesi ve Yasal Yükümlülükler

........................................................................................................ 16

A.3. Yönetim ve Örgüt Yap›s› ................................................................................................................................................................. 18
A.4. Kaynaklar ....................................................................................................................................................................................................... 21
A.5. Faaliyet Alanlar› ile Ürün ve Hizmetler ............................................................................................................................... 26
B. PAYDAﬁ ÇÖZÜMLEMES‹ ............................................................................................................................................................................. 28
B.1. ‹ç Paydaﬂ Çözümlemesi .................................................................................................................................................................... 28
B.2. D›ﬂ Paydaﬂ Çözümlemesi
C. ÇEVRE ÇÖZÜMLEMES‹

................................................................................................................................................................ 29

......................................................................................................................................................................................... 32

D. GÜÇLÜ, ZAYIF YÖNLER VE FIRSATLAR, TEHD‹TLER (GZFT-SWOT) ÇÖZÜMLEMES‹ ...................................... 33
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KURUMSAL K‹ML‹⁄‹N TANIMLANMASI ........................................................................................................ 35
Misyon Bildirimi

....................................................................................................................................................................................................... 35

Vizyon Bildirimi ......................................................................................................................................................................................................... 35
Temel De¤erler ......................................................................................................................................................................................................... 35
Stratejik Amaçlar ..................................................................................................................................................................................................... 36
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: HEDEFLER, STRATEJ‹LER VE PERFORMANS GÖSTERGELER‹ .............................................. 37
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM: STRATEJ‹K PLANIN ÜST POL‹T‹KA BELGELER‹YLE ‹L‹ﬁK‹S‹ ............................................................... 45
ALTINCI BÖLÜM: MAL‹YETLEND‹RME ........................................................................................................................................................... 49
YED‹NC‹ BÖLÜM: ‹ZLEME VE DE⁄ERLEND‹RME ÇERÇEVES‹ ...................................................................................................... 51
SONUÇ

..................................................................................................................................................................................................................................... 53

EKLER ......................................................................................................................................................................................................................................... 55

7
ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹

sayfa boﬂ

2013-2017 STRATEJ‹K PLAN

G‹R‹ﬁ
Ülkemizde kamu yönetiminin etkinlik düzeyinin yükseltilmesi amac›yla 2003 y›l› sonunda yürürlü¤e giren 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyar›nca ülkedeki tüm kamu kurum ve kuruluﬂlar›, çal›ﬂmalar›n› stratejik planlama ve performans esasl› bütçeleme sistemi içinde planlamak ve
gerçekleﬂtirmekle yükümlü k›l›nm›ﬂlard›r. Bu çerçevede, stratejik planlama; kuruluﬂlar›n politika oluﬂturma kapasitelerinin art›r›lmas›, kamu mali yönetiminin iyileﬂtirilmesi, kuruluﬂ performans›n›n izlenmesi ve hesap verme sorumlulu¤unun de¤erlendirilmesinde temel araçlardan biri olarak kabul edilmiﬂtir.
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalk›nma Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan Kamu ‹darelerinde Stratejik Planlamaya ‹liﬂkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik gere¤i, kamu idarelerine verilen geçiﬂ takvimi do¤rultusunda, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde
yer alan kurumlar› (Atatürk Araﬂt›rma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) kapsayan 2008-2012 y›llar›na ait Stratejik Plan haz›rlanarak ilgili mercilere teslim edilmiﬂtir. Ancak, 10.07.2009 tarihinde yürürlü¤e giren 5917 say›l› Kanun’un 47’nci maddesinin 15’inci f›kras›n›n (a)
bendi ile 5018 say›l› Kanun’un; a) Eki (II) say›l› Cetvelin “B-Özel Bütçeli Di¤er ‹dareler” bölümüne
2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu s›ras›ndan sonra gelmek üzere 3) Atatürk Araﬂt›rma Merkezi, 4) Atatürk Kültür Merkezi, 5) Türk Dil Kurumu, 6) Türk Tarih Kurumu ibaresi eklenmiﬂtir. Bu nedenle, 01.01.2010 tarihi itibariyle ad› say›lan kurumlar bütçeleri bak›m›ndan ayr› birer idareye dönüﬂtürüldüklerinden, 2008-2012 y›llar›n› kapsayan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Ba¤l› Kuruluﬂlar› Stratejik Plan›’n›n yeni duruma göre gözden geçirilerek 2012-2016 y›llar›n› kapsayan stratejik planlama çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Haz›rl›k aﬂamas› da dâhil olmak üzere, stratejik plan süreci Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›, Verimlilik Genel Müdürlü¤ü (eski ad›yla Milli Prodüktivite Merkezi) uzmanlar›n›n dan›ﬂmanl›¤›nda sürdürülmüﬂ, Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Baﬂkanl›¤› 2012-2016 Stratejik Plan Belgesi, ilgili mevzuat do¤rultusunda haz›rlanm›ﬂt›r. Planlama sürecinin her aﬂamas›nda Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Baﬂkanl›¤› çal›ﬂanlar›n›n kat›l›m› sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, bunun yan› s›ra Kurumun paydaﬂlar›n›n görüﬂ ve önerilerine de
büyük önem verilmiﬂtir.
2012-2016 stratejik planlama çal›ﬂmalar› sonucunda haz›rlanan stratejik plan tasla¤› incelenmek
üzere Kalk›nma Bakanl›¤›na gönderilmiﬂ ve inceleme sonucunda düzenlenen de¤erlendirme raporlar› Baﬂkanl›¤›m›za ulaﬂm›ﬂt›r.
Ancak, 11.08.1983 tarihli ve 2876 say›l› Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’nun
97’nci, 101’inci, 103’üncü ve 104’üncü maddeleri d›ﬂ›ndaki di¤er hükümleri, 02.11.2011 tarihli ve
28103 Mükerrer say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 664 say›l› Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname ile iptal edilerek teﬂkilat, görev, yetki
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ve sorumluluklar›m›z›n yeniden düzenlenmesi nedeniyle, 2876 say›l› Kanun’a göre haz›rlanan 2012 –
2016 y›llar›n› kapsayan stratejik plan tasla¤›, Kamu ‹darelerinde Stratejik Planlamaya iliﬂkin Usul ve
Esaslar Hakk›nda Yönetmeli¤in 7’inci maddesinin üçüncü f›kras› do¤rultusunda, Kalk›nma Bakanl›¤›nca gönderilen de¤erlendirme raporlar› da dikkate al›narak 2013 – 2017 y›llar›n› kapsayacak ﬂekilde
gözden geçirilerek yenilenmiﬂtir.
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Baﬂkanl›¤› 2013–2017 Stratejik Plan Belgesi, Kurumda yürütülen stratejik plan çal›ﬂmalar›nda ortaya konan ç›kt›lar› içermektedir. Belgenin birinci bölümünde stratejik planlama sürecinin örgütlenme ve yürütülmesine iliﬂkin aç›klamalar getirilmiﬂ, ikinci bölümde durum çözümlemesi (analizi) kapsam›nda gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar özetlenmiﬂtir. Kurum Kimli¤inin Tan›mlanmas› baﬂl›¤› alt›nda misyon, vizyon, temel de¤erler bildirimlerinin ve stratejik amaçlar›n›n yer ald›¤›
üçüncü bölümün ard›ndan, dördüncü bölümde hedefler ile hedeflere iliﬂkin stratejiler ve performans
göstergeleri sunulmuﬂtur. Beﬂinci bölümde Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Baﬂkanl›¤› Stratejik Plan›’n›n üst
politika belgeleriyle iliﬂkisi incelenmiﬂtir. Alt›nc› bölüm ise amaçlar ve hedeflere ayr›lmas› öngörülen
kaynaklar ile 2013-2017 y›llar› aras›ndaki bütçe tahminlerinin yer ald›¤› maliyetlendirmeye ayr›lm›ﬂt›r.
Stratejik plan belgesi, uygulaman›n izlenmesi ve de¤erlendirilmesine yönelik çerçevenin çizildi¤i yedinci bölümle tamamlanm›ﬂt›r.
ﬁeffafl›k ve hesap verebilirlik ilkeleri do¤rultusunda Kurumun Genel A¤ sayfas› arac›l›¤›yla kamuoyuna da sunulacak olan bu belgeyle, ilgililerin Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Baﬂkanl›¤› Stratejik Plan›’na,
bu ba¤lamda da misyonuna, vizyonuna, çal›ﬂmalar›nda temel ald›¤› de¤erlere, amaçlar›na, hedeflerine ve uygulayaca¤› stratejilerine iliﬂkin bilgilenmelerinin sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM:
ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹NDE STRATEJ‹K PLANLAMA SÜREC‹

A. HAZIRLIK VE ALTYAPI ÇALIﬁMALARI
22 ﬁubat 2010 tarihinde yay›mlanan genelgeyle baﬂlayan stratejik planlama süreci, 1 Mart 2010 tarihinden itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›, Verimlilik Genel Müdürlü¤ü uzmanlar›n›n dan›ﬂmanl›¤›nda sürdürülmüﬂtür. Bütün çal›ﬂmalar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumlar›nda eﬂzamanl› ve eﬂgüdüm içinde yürütülmüﬂtür.
Haz›rl›k ve altyap› çal›ﬂmalar› kapsam›nda öncelikle Kurumda bir Stratejik Planlama Ekibi oluﬂturulmuﬂtur. 17 Mart 2010’da Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan kurumlar›n baﬂkanlar›yla yap›lan toplant›da, çal›ﬂma yöntemi, takvimi ve planlama süreci belirlenmiﬂtir.
Bunun ard›ndan, planlama sürecinden sorumlu organlar belirlenmiﬂtir. Bu organlar ve üstlendikleri görevler aﬂa¤›daki gibidir.
1) Stratejik Planlama Üst Kurulu (SPÜK): Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan kurumlar›n Baﬂkan ve Baﬂkan Yard›mc›lar›, Yüksek Kurum Genel Sekreteri ile kurum sekreterlerinden oluﬂmuﬂtur.
Stratejik planlama sürecinin karar almakla yükümlü olan bu organ›, her aﬂamaya iliﬂkin ç›kt›lara son ﬂekillerinin verilmesinden, çal›ﬂma sürecinin etkinlik düzeyinin yükseltilmesine yönelik düzenlemelerin
yap›lmas›ndan ve kurumlar aras› eﬂgüdümün sa¤lanmas›ndan sorumlu olmuﬂtur.
2) Stratejik Planlama Ekipleri (SPE): Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan kurumlardan belirlenen birer ekip, dan›ﬂmanlar›n yönlendiricili¤inde, stratejik planlama çal›ﬂmalar›n›n sekretaryas›n› yürütme görevini üstlenmiﬂtir. Ekipler, Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan kurumlar›n kendi personelinden görevlendirilen ve yetkilendirilen üyelerden oluﬂmuﬂtur. Gerekli durumlarda, SPÜK ile ekipler
aras›nda koordinasyonu sa¤lamalar› aç›s›ndan, kurum sekreterlerinin ekiplerde yer almas› tercih edilmiﬂtir. Ekipler, kendilerine verilen görevleri, temsilcisi olduklar› kurumun Stratejik planlama çal›ﬂmalar› kapsam›nda yerine getirmekten sorumlu tutulmuﬂlard›r.
3) Stratejik Planlama Çal›ﬂma Gruplar› (SPÇG): Stratejik planlama çal›ﬂmalar›n›n gereksinim duyulan aﬂamalar›nda bilgi üretmek, öneri geliﬂtirmek ya da rapor oluﬂturmak amac›yla, belirlenen süre
ve tarihte çal›ﬂmak üzere, yürütülecek çal›ﬂmalar›n gerektirdi¤i ﬂekilde, Yüksek Kurum ve bünyesinde
yer alan kurumlar›n personelinden ya da kurum d›ﬂ›ndan oluﬂturulan çal›ﬂma gruplar›d›r. Kurum Baﬂ-
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kanlar›n›n, bu gruplar›n baﬂkan› olarak çal›ﬂmalara nezaret etmesi, çal›ﬂma ç›kt›lar›n›n son haline getirilmesi aﬂamas›nda da do¤rudan grupla çal›ﬂmas› öngörülmüﬂtür.
4) Dan›ﬂmanlar: Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan kurumlar›n da yürütülen stratejik planlama
çal›ﬂmalar›nda sürecin tamam›nda e¤itim, yönlendirme, k›lavuzluk, kolaylaﬂt›r›c›l›k ve raporlama hizmetleri sunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›, Verimlilik Genel Müdürlü¤ü (eski ad›yla Milli Prodüktivite Merkezi) uzmanlar›d›r.
Stratejik plan haz›rl›k çal›ﬂmalar› kapsam›nda 23 Mart 2010’da düzenlenen Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan kurumlar›n yönetici ve çal›ﬂanlar›n›n bir araya geldi¤i aç›l›ﬂ toplant›s›nda, çal›ﬂanlar
bilgilendirilmiﬂ ve dan›ﬂmanlar taraf›ndan haz›rlanan Stratejik Plan K›lavuzu tüm kat›l›mc›lara da¤›t›lm›ﬂt›r. Ekiplerin e¤itimleri tamamlanm›ﬂ, bunun yan› s›ra dan›ﬂmanlar taraf›ndan haz›rlanan Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Stratejik Plan Çal›ﬂmalar› Yönergesi B.02.1.KDT.0.65.00.00.602.04
/75 say› ve 26.03.2010 tarihli kararla kabul edilmiﬂ ve yürürlü¤e girmiﬂtir.

B. SÜREC‹N TEMEL AﬁAMALARI
Stratejik plan haz›rlama süreci, “Durum Çözümlemesi”, “Kurumsal Kimli¤in Tan›mlanmas› (misyon,
vizyon, temel de¤erler bildirimleri ile amaçlar›n belirlenmesi)”, “Hedeflerin Belirlenmesi”, “Hedeflere
‹liﬂkin Proje ve Faaliyetlerin Belirlenmesi”, “Hedeflere ‹liﬂkin Performans Göstergelerinin Belirlenmesi”,
“Maliyetlendirme”, “Stratejik Plan Belgesinin Haz›rlanmas›” ve “Stratejik Plan Belgesinin Güncellenmesi” aﬂamalar›ndan oluﬂan bir proje olarak tasarlanm›ﬂt›r.
a) Durum Çözümlemesi (26 Mart-16 Haziran 2010): Bu süreçte alt çözümlemeler gerçekleﬂtirilmiﬂ,
tamam› raporlanarak incelenmek üzere bütün personele ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Haz›rlanan raporlar ﬂunlard›r:
i. ‹ç Yap› Çözümlemesi Raporu
ii. ‹ç Paydaﬂ Anketi Raporu
iii. D›ﬂ Paydaﬂ Anketi Raporu
iv. Çevre Çözümlemesi Raporu
v. GZFT Çözümlemesi Raporu
b) Kurum Kimli¤inin Tan›mlanmas› (21 Haziran-6 Ekim 2010): Kurumsal kimli¤in tan›mlanmas› ba¤lam›nda ilk ad›m, misyon, vizyon ve temel de¤erler bildirimlerinin oluﬂturulmas› olmuﬂtur. Yap›lan çal›ﬂmalar sonras›nda ATAM ve di¤er dört kurum bünyesinde belirlenen bildirimler, 13 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleﬂtirilen I. SPÜK toplant›s›nda son biçimini alarak karara ba¤lanm›ﬂt›r. Yaz aylar›nda yo¤unlaﬂan y›ll›k izin kullan›mlar› nedeniyle önceden planland›¤› gibi çal›ﬂmalara ara verilmiﬂtir. 13 Eylül 2010’da stratejik amaçlar›n belirlenmesi çal›ﬂmalar›na geçilmiﬂ, bu
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aﬂamada çal›ﬂma grubunca yürütülen çal›ﬂmalar her sürümde dan›ﬂmanlar taraf›ndan teknik
aç›dan de¤erlendirilmiﬂ ve 3. sürümde ATAM’›n stratejik amaçlar› ortaya konmuﬂtur. 5 Ekim
2010 tarihinde yap›lan II. SPÜK toplant›s›nda ise Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan kurumlar›n stratejik amaçlar› karara ba¤lanm›ﬂt›r.
c) Hedeflerin Belirlenmesi (11 Ekim 2010-25 Kas›m 2010): Hedeflerin belirlenmesine iliﬂkin çal›ﬂmalar, dan›ﬂmanlar›n haz›rlad›klar› formlar temel al›narak çal›ﬂma grubunun katk›lar›yla yürütülmüﬂ, her sürüm dan›ﬂmanlarca de¤erlendirildikten sonra 5. sürümde ATAM hedefleri son halini
alm›ﬂt›r. 25 Kas›m 2010’da gerçekleﬂtirilen III. SPÜK Toplant›s›nda Yüksek Kurum ve bünyesinde
yer alan kurumlar›n hedefleri görüﬂülerek karara ba¤lanm›ﬂt›r.
d) IV. SPÜK Toplant›s› (10 Ocak 2011): SPÜK, daha önce karara ba¤lanan ç›kt›lar›n tam bir bütünlük
arz etmesi için kurumlardan gelen de¤iﬂiklik önerilerinin görüﬂülmesi gündemiyle 10 Ocak
2011’da dördüncü kez toplanm›ﬂt›r. Toplant›da kurumlar›n stratejik amaçlar ve hedefler setleri
için yapt›klar› öneriler görüﬂülmüﬂ, uygun bulunan öneriler do¤rultusunda düzenlemeler yap›larak karara ba¤lanm›ﬂt›r.
e) Hedeflere ‹liﬂkin Proje ve Faaliyetler ‹le Performans Göstergelerinin Belirlenmesi (10 Ocak – 16
Mart 2011):Hedeflere iliﬂkin proje ve faaliyetler ile performans göstergeleri ard›ﬂ›k çal›ﬂmalar olarak yürütülmüﬂtür. Proje ve faaliyetler aﬂamas› için haz›rlanan formlar do¤rultusunda, hedefler
alt›nda gerçekleﬂtirilmesi öngörülen eylemler, çal›ﬂma gruplar› taraf›ndan ayr›nt›l› biçimde betimlenmiﬂtir. ATAM’›n proje ve faaliyetler seti, 5. sürümde tamamlanm›ﬂt›r. Performans göstergeleri ise 4. sürümde son ﬂekline kavuﬂturulmuﬂtur.
f) Hedeflere ‹liﬂkin Maliyetlerin Belirlenmesi (23 Mart-7 Nisan 2011):Son aﬂama olan maliyetlendirme çal›ﬂmalar› kapsam›nda, bütün birimler haz›rlanan tablolar do¤rultusunda proje ve faaliyetler düzeyinde maliyet tahminleri yapm›ﬂ, dan›ﬂmanlar taraf›ndan hedefler düzeyinde toplulaﬂt›r›larak 7 Nisan 2011’de SPÜK’e sunulmuﬂtur.
g) ATAM 2012-2016 Stratejik Plan Belgesi’nin Tamamlanmas› (24 Mart-14 Nisan): Stratejik plan sürecinde ortaya konan bütün ç›kt›lar dan›ﬂmanlar taraf›ndan derlenmiﬂ ve ATAM 2012-2016 Stratejik Plan Belgesi haline getirilerek Yönetim Kuruluna sunulmuﬂtur. Yönetim Kurulunun inceleme ve de¤erlendirmeleri do¤rultusunda belgeye son ﬂekli verilmiﬂtir.
h) Belge Kalk›nma Bakanl›¤›na 03.06.2011 tarihinde de¤erlendirilmek üzere gönderilmiﬂtir.
i) Kalk›nma Bakanl›¤›n›n de¤erlendirmesi sonucunda oluﬂturdu¤u rapor, 29.11.2011 tarihli ve
B.22.0.KSY.0.00.00.00-602.04/4323 say›l› yaz›lar› ekinde Kurumumuza ulaﬂm›ﬂt›r.
j) Plan Belgesinin Güncellenmesi (Ocak-Haziran 2012): 02.11.2011 tarihli Resmi Gazete’ de yay›mlanan 664 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumun teﬂkilat, görev, yetki ve sorumluluklar›n›n yeniden düzenlenmesi nedeniyle, stratejik plan belgesinin revize edilmesi ihtiyac› do¤-
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muﬂtur. Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Stratejik Plan› yeni Kanun Hükmünde Kararname gerekleri
do¤rultusunda, Kalk›nma Bakanl›¤›n›n de¤erlendirme raporu da dikkate al›narak 2013-2017 dönemini kapsayacak ﬂekilde güncellenmiﬂtir.
k) Hedeflere ‹liﬂkin Stratejilerin Belirlenmesi (Kas›m - Aral›k 2012): 2013-2017 dönemini kapsayacak
ﬂekilde güncellenen stratejik plan belgesinde, Kalk›nma Bakanl›¤› taraf›ndan gönderilen yaz›
do¤rultusunda, faaliyet ve projeler ç›kart›larak hedeflere iliﬂkin stratejiler belirlenmiﬂtir.
l) 2013-2017 dönemini kapsayacak ﬂekilde güncellenen belge Kalk›nma Bakanl›¤›na 04.07.2012
tarihinde de¤erlendirilmek üzere tekrar gönderilmiﬂtir.
m) Kalk›nma Bakanl›¤›n›n de¤erlendirmesi sonucunda oluﬂturdu¤u rapor, 17.10.2012 tarihli ve
B.22.0.KSY-602.04.00/5881 say›l› yaz›lar› ekinde Kurumumuza ulaﬂm›ﬂt›r.
n) Hedeflere ‹liﬂkin Stratejilerin Belirlenmesi (Kas›m 2012 - Ocak 2013): 2013-2017 dönemini kapsayacak ﬂekilde güncellenen stratejik plan belgesinde, Kalk›nma Bakanl›¤› taraf›ndan gönderilen
yaz› do¤rultusunda, faaliyet ve projeler ç›kart›larak hedeflere iliﬂkin stratejiler belirlenmiﬂ ve belgeye son ﬂekli verilmiﬂtir.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM:
DURUM ÇÖZÜMLEMES‹
Stratejik planlama çal›ﬂmalar›n›n ilk teknik aﬂamas› olan Durum Çözümlemesi, dört baﬂl›k alt›nda
yürütülen farkl› çözümlemelerden oluﬂmaktad›r. ‹ç Yap› (kuruluﬂ içi çözümleme) Çözümlemesi, Merkez’in geliﬂim sürecini, tabi oldu¤u mevzuat› ve bundan kaynaklanan s›k›nt›lar›, üstlendi¤i görevleri,
sundu¤u hizmetleri, mevcut kaynaklar›n› ortaya koymaktad›r. Paydaﬂ Çözümlemesi, iki alt baﬂl›k alt›nda haz›rlanm›ﬂt›r. ‹ç Paydaﬂ Çözümlemesi, Kurumun iç paydaﬂlar› olan her düzeydeki çal›ﬂan›n›n Kuruma ve faaliyetlerine iliﬂkin görüﬂ ve de¤erlendirmelerini içermektedir. D›ﬂ Paydaﬂ Çözümlemesi ise,
ATAM’›n çal›ﬂmalar›ndan etkilenen, çal›ﬂmalar›n› etkileyen ya da ortak çal›ﬂmalar yürütülen üç ayr› kesimin Kuruma iliﬂkin de¤erlendirme, öneri ve beklentilerine ›ﬂ›k tutmaktad›r. Çevre Çözümlemesiyle
Dünya’da ve Türkiye’de ATAM’›n faaliyet alanlar›ndaki geliﬂmeler de¤erlendirilmektedir. GZFT (SWOT)
Çözümlemesi, Merkez’in karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u tehditlerle f›rsatlar›, mevcut koﬂullardaki güçlü ve zay›f yanlar›n› irdelemektedir. Bu çal›ﬂma kapsam›nda da her düzeyde personelin katk›lar› sa¤lanarak sonuçlar rapor haline getirilmiﬂtir.
Bu aﬂamada haz›rlanan raporlar›n özetleri aﬂa¤›da sunulmaktad›r.

A. ‹Ç YAPI ÇÖZÜMLEMES‹
A.1. Tarihî Geliﬂim
Kuruluﬂ Süreci
Anayasam›z›n 134’üncü maddesinde “Atatürkçü düﬂünceyi, Atatürk ilke ve ink›lâplar›n›, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araﬂt›rmak, tan›tmak ve yaymak ve yay›nlar yapmak
amac›yla; Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumhurbaﬂkan›n›n gözetim ve deste¤inde, Baﬂbakanl›¤a
ba¤l›; Atatürk Araﬂt›rma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden
oluﬂan, kamu tüzel kiﬂili¤ine sahip “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” kurulur.” hükmü yer
alm›ﬂt›r.
Bu do¤rultuda, 2876 say›l› Kanun’la Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Baﬂkanl›¤› Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluﬂuna dâhil, ayr› tüzel kiﬂili¤e sahip, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunmak üzere 17.08.1983 tarihinde kurulmuﬂtur.
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Yap›sal De¤iﬂiklikler
24.06.1993 tarih ve 3911 say›l› Kanun’un verdi¤i yetkiye dayan›larak 26.08.1993 tarihinde karara
ba¤lanan 519 say›l› Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Baz› Maddelerinin De¤iﬂtirilmesine ve Bu Kanuna Baz› Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 2876 say›l› Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’nun 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 25, 43, 61, 80, 90,
91, 97’nci maddelerinde de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂ ve ek madde eklenmiﬂtir.
519 say›l› Kanun Hükmünde Kararname'nin dayand›¤› 3911 say›l› Kanun, Anayasa Mahkemesinin
‘‘Esas 1993/26, Karar 1993/28’’ say›l› ve 16.9.1993 tarihli karar› ile iptal edildi¤inden, bu yetki kanununa dayan›larak ç›kar›lm›ﬂ bulunan söz konusu Kanun Hükmünde Kararname 25.11.1993 tarihinde
‘‘Esas 1993/51, Karar 1993/53’’ say›l› karar› ile Yüksek Mahkemece iptal edilmiﬂtir. 519 say›l› Kanunun
Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesi ile iptal edilmiﬂ olmas› nedeni ile bu Kanun Hükmünde Kararname ile 2876 say›l› Kanun’da yap›lan de¤iﬂiklikler hükümsüz kalarak hukuki boﬂluk oluﬂmuﬂtur.
Bu hukuki boﬂlu¤u gidermek üzere 2009 y›l›nda baﬂlanarak 2011 y›l›nda çal›ﬂmalar› tamamlanan
Kanun Tasar›s›, Baﬂbakanl›kta son ﬂekli verilerek, 06.04.2011 tarihli ve 6223 say›l› Kanun’un verdi¤i yetkiyle karara ba¤lanan, 02.11.2011 tarihli ve 28103 mükerrer say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan
11.10.2011 tarihli ve 664 say›l› Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname ile yasalaﬂm›ﬂt›r.

A.2. Mevzuat Çözümlemesi ve Yasal Yükümlülükler
Tabi Olunan Mevzuat
Anayasa’n›n 134’üncü maddesi gere¤i kurulan ATAM’›n, teﬂkilat, görev, yetki ve sorumluluklar›n›
düzenleyen 11.08.1983 tarihli ve 2876 say›l› Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’nun
97’nci, 101’inci ve 103’üncü maddeleri ile 02.11.2011 tarihli ve 28103 mükerrer say›l› Resmi Gazete’ de
yay›mlanan 664 say›l› Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname do¤rultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bunlar›n d›ﬂ›nda faaliyetler, aﬂa¤›da s›ralanan mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
• 3056 say›l› Baﬂbakanl›k Teﬂkilat› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤iﬂtirilerek Kabulü Hakk›nda Kanun
• 2302 say›l› Atatürk’ün do¤umunun 100’üncü y›l›n›n kutlanmas›, Atatürk Kültür Merkezi Kurulmas› Hakk›nda Kanun
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• 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu
• 4735 say›l› Kamu ‹hale Sözleﬂmeleri Kanunu
• 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• 6245 say›l› Harc›rah Kanunu
• 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu
• 5434 say›l› Emekli Sand›¤› Kanunu
• 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu
• 6085 say›l› Say›ﬂtay Kanunu
• 4982 say›l› Bilgi Edinme Hakk›nda Kanun
• 237 say›l› Taﬂ›t Kanunu
• 6245 say›l› Harc›rah Kanunu
Yönetmelikler ile Esas ve Usuller
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun Çal›ﬂma Usul ve Esaslar› Yönetmeli¤i
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Asli, ﬁeref ve Haberleﬂme Üyeleri Yönetmeli¤i
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Ba¤l› Kuruluﬂlar› Telif Hakk›, Yay›n ve Sat›ﬂ Yönetmeli¤i
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt ‹çi ve Yurt D›ﬂ› E¤itim ve Araﬂt›rma Burslar› Yönetmeli¤i
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Destekleme Yönetmeli¤i
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ba¤l› Kuruluﬂlar› Ödül Yönetmeli¤i
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ‹le Ba¤l› Kuruluﬂlar›nda Sözleﬂmeli Uzman Çal›ﬂt›r›lmas› Hakk›nda Yönetmelik
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanl›k Yönetmeli¤i
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim ve Uygulama Kollar›, Di¤er Kol, Komisyon ve
Çal›ﬂma Gruplar› Çal›ﬂma Esaslar› Yönetmeli¤i
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Planlama Yönetmeli¤i
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Taraf›ndan 4734 Say›l› Kamu ‹hale Kanununun 3’üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsam›nda Yap›lacak ‹halelere ‹liﬂkin Esaslar
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Görevde Yükselme ve Unvan
De¤iﬂikli¤i Yönetmeli¤i
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• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çal›ﬂma Usul ve Esaslar›na ‹liﬂkin Yönetmelik
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzmanl›¤› Yönetmeli¤i
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araﬂt›rma ve Çeviri Projeleri Yönergesi

A.3. Yönetim ve Örgüt Yap›s›
Atatürk Araﬂt›rma Merkezinin Görevleri
Merkezin görevleri, 664 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesinin 2’inci f›kras›nda
ﬂöyle s›ralanm›ﬂt›r:
a) Atatürk'ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren
kaynaklar› ve Cumhuriyet döneminde üretilen temel bilim ve kültür eserlerini incelemek ve yay›ma haz›rlamak ve haz›rlatmak.
b) Atatürk, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili Türkçe ve yabanc› dillerde yaz›lm›ﬂ
kitap, broﬂür, dergi ve benzeri materyali toplamak, bilimsel yöntemlerle düzenlemek, yürütülen
faaliyetler kapsam›nda de¤erlendirmek, araﬂt›rmac›lar›n ve kamuoyunun hizmetine sunmak.
c) Görevi ile ilgili konularda bilimsel nitelikli kongreler, konferanslar, seminerler, kurslar, her türlü
bilimsel toplant›lar, geziler, sergiler düzenlemek; bu alanda yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda düzenlenen bilimsel etkinliklere kat›lmak,
d) Görevi ile ilgili konularda süreli ve süresiz yay›nlar yapmak, ayn› mahiyetteki yay›nlar› yönetim
kurulunca belirlenecek esaslara göre desteklemek, yapt›¤› araﬂt›rma, inceleme, kongre, konferans ve seminerlerin sonuçlar›n› yay›mlamak,
e) Görevi ile ilgili konularda inceleme ve araﬂt›rma yapacaklara ve lisansüstü çal›ﬂmalarda bulunacaklara Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre her türlü destek ve yard›mlarda bulunmak,
f) Yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda Atatürkçü düﬂünce, Atatürk ilke ve ink›lâplar› konular› ile
Cumhuriyetimizin kuruluﬂunu haz›rlayan ve Cumhuriyet dönemindeki olaylar›n sebepleri ve geliﬂmeleri konular›nda üstün baﬂar›l› eserler veren yerli ve yabanc› gerçek ve tüzel kiﬂileri Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre desteklemek.
g) Görevleri ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda yerli ve yabanc›, resmî ve özel e¤itim, bilim,
kültür, sanat kurum ve kuruluﬂlar› ile araﬂt›rma merkezleri, arﬂivleri ve benzeri yerlerde ve çeﬂitli dallardaki araﬂt›rmac›, yazar ve sanatkârlarla Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre iﬂbirli¤inde bulunmak.
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h) Görev alan›na giren konularda, yurt içi ve yurt d›ﬂ›ndaki yay›nlar› izlemek, incelemek, de¤erlendirmek.
i) Bütünleﬂik Bilgi Sistemi dâhilinde, arﬂiv ve dokümantasyon merkezi, bilgi bankalar› ve veri tabanlar› oluﬂturmak, özgün telif eserler yazmak veya yazd›rmak, bunlar› yay›nlamak, tan›tmak,
yaymak ve bas›lan eserleri kütüphanelere göndermek.
j) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, Bütünleﬂik Bilgi Sistemi dâhilinde, belirlenen öncelikli konularda projeler haz›rlamak ya da haz›rlatmak; bu projelere kat›lacak yüksek lisans ve
doktora ö¤rencilerine yurtiçi ve yurtd›ﬂ› burslar vermek, üstün baﬂar› gösterenleri ödüllendirmek.
k) Baﬂbakan veya ilgili Bakan ve Yönetim Kurulunca verilen di¤er görevleri yerine getirmek.
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ATATÜRK KÜLTÜR D‹L VE TAR‹H
YÜKSEK KURUMU BAﬁKANI

ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹
BAﬁKANI

B‹L‹M KURULU

BAﬁKAN YARDIMCISI

B‹L‹MSEL ÇALIﬁMALAR
MÜDÜRLÜ⁄Ü

‹NSAN KAY. VE DES.
H‹ZMETLER‹ MÜDÜRLÜ⁄Ü

STRATEJ‹ GEL‹ﬁT‹RME
MÜDÜRLÜ⁄Ü

KÜTÜPHANE
MÜDÜRLÜ⁄Ü
ﬁekil 1: Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Organizasyon ﬁemas›

20
ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹

2013-2017 STRATEJ‹K PLAN

Teﬂkilat yap›s›
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Baﬂkanl›¤›, Yüksek Kuruma ba¤l›, özel bütçeli ve kamu tüzel kiﬂili¤ine
sahip, görev alan›nda bilimsel hizmet ve faaliyette bulunan bir kurum olup, Baﬂkan, bir Baﬂkan
yard›mc›s› ve bilim kurulundan oluﬂur. Baﬂkanl›¤›n merkezi Ankara’dad›r.
Hizmet ve görevlerini mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulunca belirlenen ilke, politika ve stratejiler do¤rultusunda Yüksek Kurum Baﬂkanl›¤›n›n gözetim, denetim ve eﬂgüdümünde yerine getirir.
664 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen ‹dari ‹ﬂler Müdürü ve Strateji Geliﬂtirme
Müdürü ile iptal edilmeyen ﬁube Müdürü kadrolar› dikkate al›narak, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Baﬂkanl›¤›nda kurulan Daire Baﬂkanl›klar› paralelinde, Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü, ‹nsan
Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü, Strateji Geliﬂtirme Müdürlü¤ü, Kütüphane Müdürlü¤ü
hizmet birimleri kurularak, Kurumun teﬂkilat yap›s› yeniden ﬂekillendirilmiﬂtir.
Bilim kurullar›
664 say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin 13’üncü maddesi gere¤i, bilim kurullar›n›n oluﬂumu,
üyelerinin seçimi, görevleri, çal›ﬂma usûl ve esaslar› ile bilim kurullar›na iliﬂkin di¤er hususlar yönetmelikle düzenlenmesini müteakip, Kurum bünyesinde bilim kurulu kurulacakt›r. Bilim kurullar›, Kurum
Baﬂkan›, Baﬂkan yard›mc›s› ve aslî üyelerden oluﬂmaktad›r.
Kurum üyeleri
664 say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin 14’üncü maddesi gere¤i, Kurumun aslî, ﬂeref ve haberleﬂme olmak üzere üç türlü üyesi vard›r. Üyelikler için gereken nitelikler, yap›lacak seçim ve
görevlendirmelerin usûlü, üyeliklerin say›s› ve görev süresi, üyelerin görev, yetki ve sorumluluklar› ile
üyelikle ilgili di¤er hususlar yönetmelikle düzenlenecektir.
Hizmet birimleri
• Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü
• Strateji Geliﬂtirme Müdürlü¤ü
• ‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü
• Kütüphane Müdürlü¤ü

A.4. Kaynaklar
Beﬂeri Kaynaklar
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Baﬂkanl›¤›na ihdas edilen kadro say›lar› ve fiili kadro durumlar› ile personelin e¤itim durumlar› Tablo 1 ve 2’de verilmiﬂtir.
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Toplam Kadro
Say›s›

Dolu Kadro
Say›s›

Kurum Baﬂkan›

1

1

Baﬂkan Yard›mc›s›

1

1

Yüksek Kurum Uzman›

5

–

Yüksek Kurum Uzman Yard›mc›s›

10

8

Strateji Geliﬂtirme Müdürü

1

–

‹dari ‹ﬂler Müdürü

2

–

ﬁube Müdürü

4

–

Uzman

6

6

Mali Hizmetler Uzman›

1

–

Mali Hizmetler Uzman Yard›mc›s›

1

–

Kütüphaneci

2

1

Araﬂt›rmac›

8

–

Mütercim

2

–

Programc›

1

–

ﬁef

9

3

Sayman

1

–

Ayniyat Sayman›

1

1

Memur

15

9

Ambar Memuru

1

–

Santral Memuru

2

1

Veznedar

1

–

Bilgisayar ‹ﬂletmeni

5

3

Veri Haz›rlama Kontrol ‹ﬂletmeni

4

3

ﬁoför

5

2

Teknisyen

2

–

TOPLAM

91

39

UNVAN

Tablo 1: Kadro Cetveli ve Personel Durumu
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E¤itim Düzeyi

Personel Say›s›

Profesör

1

Yüksek lisans

10

Lisans

16

Ön lisans

5

Lise ve dengi okullar

5

‹lkö¤retim

2

TOPLAM

39

Tablo 2: Personelin E¤itim Düzeyi

Fiziksel ve Teknolojik Kaynaklar
Fiziksel Kaynaklar
Merkezimiz Ziyabey Caddesi, No. 19’daki adresinde özel mülkiyete ait 4 katl› hizmet binas›n›n dördüncü kat›nda faaliyetlerini sürdürmektedir. 19 numaral› binan›n dördüncü kat›n›n muhteviyat›nda 23
çal›ﬂma bürosu, 3 arﬂiv odas›, birinci katta 1 makam odas› 2 sekreter odas›, 1 toplant› salonu, giriﬂin alt›nda 1 kütüphane, 1 depo, 1 yay›n pazarlama bürosu ve di¤er ekipmandan oluﬂmakta ve toplam 4200
metrekare kapal› alan bulunmaktad›r. Kurum personelinin kullan›m›na tahsis lojman ve her hangi bir
sosyal tesis bulunmamaktad›r. Ayr›ca Kuruma ait bir binek arac› ve bir minibüs bulunmaktad›r.
Teknolojik Kaynaklar
Kendisine yüklenen görevlerin bir gere¤i olarak Atatürk Araﬂt›rma Merkezi üretti¤i bilgileri (rapor,
araﬂt›rma, yay›n vb.) çeﬂitli araçlarla hedeflenen kitlelere sunmaktad›r. Bu araçlar›n baﬂ›nda da günümüz teknolojisinin gittikçe yayg›nlaﬂan bilgi ve iletiﬂim arac› internet gelmektedir. Atatürk Araﬂt›rma
Merkezinin bilgi ve iletiﬂim teknolojisinin sa¤lad›¤› olanaklardan yararlanma düzeyine bak›ld›¤›nda ﬂu
tespitler yap›labilir;
Kurumun www.atam.gov.tr uzant›l› bir web sitesi bulunmaktad›r. Bu web sitesinde Kurum hakk›nda bilgilere, Kurum yay›nlar›na 5018 say›l› Kanun ve ikincil mevzuat› gere¤i haz›rlan›p yay›mlanmas›
gereken raporlar ve di¤er bilgilere, Kurum taraf›ndan yap›lan veya yapt›r›lan araﬂt›rmalara, toplant›lara, yürütülen ve yürütülmekte olan etkinliklere yer verilmektedir. Ayr›ca, Merkezin süreli yay›n› olan
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Dergisi ile baz› temel referans yay›nlar› da tam eriﬂime aç›k bir ﬂekilde Merkezin web sitesinde yer almaktad›r. Bu yay›nlardan kitaplar›n bir k›sm› ile derginin tamam› web ortam›ndan kiﬂisel bilgisayarlara da indirilebilir özelliktedir.
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E-ma¤aza sistemi sayesinde Merkez yay›nlar› al›c›lar›n hizmetine süratli ve ucuz bir ﬂekilde sunulmaktad›r. Ayr›ca ATAM Kütüphanesi, içeri¤ini ve veri taban›n› tüm dünyadaki kullan›c›lara e-kütüphane sistemi arac›l›¤›yla açm›ﬂt›r. Merkezin gerçekleﬂtirdi¤i bilimsel etkinlikleri, web sitesinden geriye yönelik sesli ve görüntülü bir ﬂekilde izlemek mümkündür.
Kurum içinde elektronik ortamdan bilgi ve belge paylaﬂ›m› intranet (iç a¤) ile sa¤lanmaktad›r. Kurum kütüphanesinde yer alan kitaplar›n yönetimini sa¤lamak üzere kütüphane yaz›l›m›ndan yararlan›lmaktad›r.
Kütüphane
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi kütüphanesinde ﬁevket Rado’nun yönetti¤i “Hayat Mecmuas›” belge ve
foto¤raf koleksiyonu ile Atatürk ve Milli Mücadele Dönemine ait baﬂka ülkelerden (‹ngiltere, Fransa, Almanya, ABD, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bulgaristan, Yunanistan ve ‹ran) getirilen belgeler mevcuttur.
ATAM Kütüphane ve Arﬂivinde 2012 y›l› sonu itibar›yla yer alan eserlere ve materyale iliﬂkin döküm,
Tablo 3’te verilmektedir.
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KÜTÜPHANE MEVCUDU
Kitap
Süreli Yay›n

8.902
1.388

Günlük Gazete
DVD/CD

923
4

ARﬁ‹V MEVCUDU
Foto¤raf

4.643

Foto¤raf Negatifi

1.019

Matbu Resim

2.322

Kartpostal

1.632

Süreli Yay›n

90

Günlük Gazete

368

Çeﬂitli Belgeler

1.284

Slâyt
Mikrofilm (Kutu olarak)
Film

100
56
1

Video Kaset

47

DVD/CD

40

Teyp Kaseti

107

Harita

12

Tablo

94

Mektup

829

Telgraf

161

Tablo 3: Kütüphane ve Atatürk Arﬂivinde Mevcut Eserlerin ve Materyalin Dökümü
(Bas›l› Kitap, DVD/CD, Tablo, Süreli Yay›n, Günlük gazetelere ait materyallerin say›m› tamamlanm›ﬂ, di¤er materyallerin say›m› devam etmektedir.)

Mali Kaynaklar
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi, 5018 Say›l› Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre özel
bütçeli kuruluﬂlar içinde yer almaktad›r. Merkezin malî kaynaklar› genel bütçeden ayr›lan pay ile
öz kaynaklar›ndan oluﬂmaktad›r. Öz kaynaklar›n› ise yay›n sat›ﬂ gelirleri oluﬂturmaktad›r.
Merkez, misyonunun gerçekleﬂmesine katk›da bulunabilecek büyüklükte bütçeye sahip olamamakta ve yaratmaya çal›ﬂt›¤› öz kaynaklar› da yetersiz kalmaktad›r. Merkez, görevine uygun
olarak bütçesini geniﬂletmeyi hedeflemektedir.
Tablo 4, 5 ve 6, y›llar itibariyle ödenek, harcama ve gelir durumunu göstermektedir.
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ÖDENEK

HARCAMA
SOSYAL
MAL VE
PERSONEL GÜV. KUR. H‹ZMET
CAR‹
SERMAYE
TRANSFERLER G‹DERLER‹
G‹DERLER‹ DEV.PR.
ALIM
G‹DERLER‹ G‹DERLER‹

YILI

Baﬂlang›ç
Ödene¤i

Toplam
Ödenek

2006

1.655.000

2.232.484

531.626

66.897

1.341.038

47.059

41.944

2007

1.983.900

2.259.559

608.302

78.707

1.081.717

40.173

53.285

2008

2.016.300

2.228.300

678.690

78.359

1.032.351

80.657

2009

2.357.190

2.539.190

701.870

86.012

1.162.556

107.999

2010

2.389.000

2.873.800

725.353

140.454

1.508.204

92.204

2011

2.111.000

3.177.000

874.503

162.018

1.671.350

139.796

2012

2.393.000

2.586.000

792.033

147.129

760.145

209.605

Tablo 4: Y›llar ‹tibariyle Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

GENEL TOPLAM
Ödenek
Harcama

YILI
2006

2.232.484

2.028.564

2007

2.259.559

1.862.184

2008

2.228.300

1.870.057

2009

2.539.190

2.058.437

2010

2.873.800

2.466.215

2011

3.177.000

2.847.667

2012

2.586.000

1.908.912

Tablo 5: Y›llar ‹tibariyle Toplam Ödenek ve Harcama Durumu

Aç›klama

2007

2008

2009

Teﬂebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

288.841

153.274

231.426

Al›nan Ba¤›ﬂ ve Yard›mlar ile
Özel Gelirler (Hazine Yard›m›)
Di¤er Gelirler
TOPLAM

2010

2011

2012

225.709

201.611

168.772

2.229.000 2.336.000 2.212.770
19.553

19.356

308.394

172.630

5.945

3.766

10.122

5.406

237.371 2.458.475 2.547.733 2.386.948

Tablo 6: Y›llar ‹tibariyle Gelir Gerçekleﬂmesi
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A.5. Faaliyet Alanlar› ile Ürün ve Hizmetler
Anayasan›n 134’üncü maddesi hükmü do¤rultusunda kabul edilen ve 02.11.2011 tarihli ve 664 say›l›
Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Atatürk Araﬂt›rma Merkezi bilimsel araﬂt›rma kurumudur. Merkez, Atatürkçü düﬂünce, Atatürk ilke ve ink›lâplar› ve cumhuriyetin kuruluﬂ ve geliﬂme süreci ile Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel de¤erlerinin anlaﬂ›lmas›na/aç›klanmas›na yönelik araﬂt›rmalar yapmakta, elde etti¤i bilimsel veriler do¤rultusunda ulusal politikalar›n oluﬂumuna katk› sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r.
ATAM bu hizmetlerini aﬂa¤›daki tabloda verilen yararlan›c›lara sunmaktad›r.

Cumhurbaﬂkanl›¤›

X

X

X

2

Baﬂbakanl›k

X

X

X

X

X

X

3

Kamu kurum ve kuruluﬂlar›

X

X

X

X

X

X

4

Yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda Yak›n Dönem Tarihi e¤itimi
veren üniversiteler

X

X

X

5

Sosyal bilimler alan›ndaki uluslararas› kuruluﬂlar

X

X

X

6

‹lgili Sivil Toplum Kuruluﬂlar›

X

X

X

7

TÜB‹TAK-TÜBA

X

X

X

8

YÖK

X

X

X

X

X

9

‹nk›lâp Tarihi Enstitüleri

X

X

X

X

X

10

‹lgili alandaki akademisyenler

X

X

X

X

X

X

X

11

‹lgili alandaki araﬂt›rmac›lar, yazarlar

X

X

X

X

X

X

X

12

‹lgili alandaki ö¤renciler

X

X

X

X

X

X

X

13

Bas›n yay›n kuruluﬂlar›

X

X

X

X

X

Burslar

Yay›nlar

Bilgi ve Belge
Taleplerinin Karﬂ›lanmas›

Bilimsel Etkinlikler

1

YARARLANANLAR

Arﬂiv Hizmetleri

Bilimsel Araﬂt›rmalar

Kütüphane Hizmetleri

FAAL‹YET ALANLARI
SUNULAN ÜRÜN VE H‹ZMETLER

X

X

X

Tablo 7: Atatürk Araﬂt›rma Merkezi’nin Faaliyet Alanlar› ile Sunulan Ürün ve Hizmetler
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B. PAYDAﬁ ÇÖZÜMLEMES‹

B.1. ‹ç Paydaﬂ Çözümlemesi
Stratejik Planlama Projesi’nin durum çözümlemesi baﬂl›kl› ilk bileﬂeninde, öncelikle çal›ﬂanlar›n, çal›ﬂmakta oldu¤u kuruluﬂun var olan durumuna, gerçekleﬂtirdi¤i etkinliklere ve sundu¤u hizmetlere
iliﬂkin de¤erlendirmelerini almak amac›yla, bir çal›ﬂan anketi yap›lm›ﬂt›r. Dan›ﬂmanlar taraf›ndan haz›rlanan anketler ATAM Stratejik Planlama Ekibi taraf›ndan kadrolu ve sözleﬂmeli 40 çal›ﬂana ulaﬂt›r›lm›ﬂ, 34 geri dönüﬂ olmuﬂtur.
Anket sonuçlar›na iliﬂkin raporda, çal›ﬂanlar›n kuruluﬂun genel niteliklerine, çal›ﬂanlara sunulan
destek hizmetlerine, kuruluﬂ içi ve d›ﬂ› iletiﬂim ve eﬂgüdüm koﬂullar›na, kuruluﬂun yap›sal özelliklerine
ve çal›ﬂanlara sa¤lanan kariyer ve geliﬂim olanaklar›na iliﬂkin de¤erlendirmeleri çözümlenmiﬂtir. Sonuçlar baﬂl›klar halinde aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir.
Genel De¤erlendirme:
Çal›ﬂanlar›n, kuruluﬂun görevi, hizmet sunumu, çal›ﬂma koﬂullar› gibi konulardaki görüﬂlerinin sorguland›¤› bu bölümde, kat›l›mc›lar genellikle olumlu de¤erlendirmelerde bulunmuﬂlard›r. Ankete yan›t verenlerin %73’ü bilgi ve tecrübelerine uygun bölümde çal›ﬂt›¤›n›, % 85’i kuruluﬂun çal›ﬂan› olmaktan gurur duydu¤unu belirtmiﬂtir.
Bu bölümde kat›l›mc›lar›n en yüksek oranda olumsuz de¤erlendirmede bulundu¤u önermeyse ücret düzeylerine iliﬂkin önermedir. Çal›ﬂanlar›n sadece %12’si kuruluﬂtaki ücretlerin di¤er kamu kurumlar›yla k›yasland›¤›nda doyurucu oldu¤unu belirtmiﬂtir. Bundan baﬂka, kuruluﬂta personel görevlendirme ve atamalar›nda nesnel k›staslar›n temel al›nmad›¤›, kat›l›mc›l›k ve eﬂitlik ilkelerinin gözetilmedi¤i ve kuruluﬂun çal›ﬂanlarca sahiplenilmiﬂ ve benimsenmiﬂ amaçlara sahip olmad›¤› düﬂüncesi a¤›r
basmaktad›r.
Çal›ﬂanlara Sunulan Destek Hizmetleri:
Sunulan destek hizmetler kapsam›ndaki önermelerin hepsi olumlu bir yaklaﬂ›mla de¤erlendirilmiﬂtir. Bu baﬂl›k alt›nda en fazla olumsuz de¤erlendirilen konular, personele yönelik tayin, terfi, özlük haklar› vb. hizmetler ile yemek, lojman, sa¤l›k, güvenlik, temizlik, ulaﬂ›m benzeri idari ve sosyal hizmetlerin yeterlili¤ine iliﬂkindir.
Kurum ‹çi, Kurum D›ﬂ› ‹letiﬂim ve Eﬂgüdüm:
Kurum içi, kurum d›ﬂ› iletiﬂim ve eﬂgüdümün sorguland›¤› bu baﬂl›k alt›nda, olumlu ve olumsuz görüﬂlerin ço¤unlukla birbirilerine yak›n düzeyde oldu¤u dikkat çekmektedir. Örne¤in ankete yan›t ve-
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renlerin % 47’si birimler aras› koordinasyonun zay›f oldu¤unu düﬂünürken güçlü oldu¤unu düﬂünenlerin oran› da %44’le bu rakama çok yak›n bir sonuç vermektedir. Benzer ﬂekilde her türlü iletiﬂim mekanizmas›n› yetersiz bulanlar›n oran› %42 iken yeterli bulanlar›n oran› %39’dur.
Çal›ﬂanlar a¤›rl›kla tan›t›m hizmetlerinin, Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumlar aras›ndaki iﬂbirli¤i ve iletiﬂimin yetersiz oldu¤unu ve kuruluﬂun hizmet sundu¤u kitlenin görüﬂ ve beklentilerini yeterli ölçüde izlemedi¤ini düﬂünmektedirler. Buna karﬂ›l›k, ATAM’›n kamu örgütlenmesi içindeki
di¤er oluﬂumlarla ortak iﬂ yapma kabiliyetine sahip oldu¤u kan›s›nda olanlar›n oran› %57’dir.
Yap›sal Özellikler:
ATAM’›n yap›sal özelliklerine iliﬂkin de¤erlendirmelerde, kuruluﬂun yürürlükteki kanunu ve mevzuat› ile mali olanaklar›n›n yetersizli¤i vurgulanmaktad›r. Ayr›ca, kuruluﬂun organizasyon yap›s›n›n
üstlendi¤i görevlere uygunlu¤u konusunda iki ayr› görüﬂ benzer a¤›rl›¤a sahiptir. Kat›l›mc›lar›n %48’i
yap›n›n yetersiz oldu¤unu savunurken %44 yeterli oldu¤unu düﬂünmektedir. Personelin yar›s›ndan
fazlas› fiziksel altyap› ve çal›ﬂma koﬂullar› ile teknolojik altyap›n›n gereksinimleri karﬂ›lad›¤› yönünde
görüﬂ belirtmiﬂtir.
Kurumun teﬂkilat, görev, yetki ve sorumluluklar›, 11.10.2011 tarihli ve 664 say›l› Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiﬂtir. Yap›lan düzenlenme ayn› zamanda Kurumun yap›sal özelliklerine iliﬂkin yap›lan de¤erlendirmelere de çözüm getirmiﬂtir.
Merkezin Çal›ﬂanlar›na Verdi¤i Hizmet ‹çi E¤itimler ve Sa¤lad›¤› Kariyer Olanaklar›:
ATAM’›n çal›ﬂanlar›na sa¤lad›¤› e¤itim ve kariyer olanaklar›n›n de¤erlendirildi¤i bu baﬂl›k alt›nda
dikkat çeken ilk nokta, sosyal geliﬂime yönelik hizmet içi e¤itimlerin, kat›l›mc›lar›n %60’› taraf›ndan yetersiz bulunmas›, karas›zlarla beraber bu oran›n %78’e ulaﬂmas›d›r. Ayr›ca kuruluﬂta yeni iﬂe baﬂlayan
personelin uyum e¤itimleri ile mesleki geliﬂime yönelik hizmet içi e¤itimler, nicelik aç›s›ndan yeterli
bulunmamaktad›r. Buna karﬂ›l›k çal›ﬂanlar›n ço¤u, meslekleriyle ilgili di¤er etkinliklere kat›lma ve akademik kariyer yapma konular›nda teﬂvik edildiklerini belirtmektedirler.

B.2. D›ﬂ Paydaﬂ Çözümlemesi
Durum Çözümlemesi kapsam›nda d›ﬂ paydaﬂlar›n da de¤erlendirme, görüﬂ ve önerilerini almaya
yönelik olarak D›ﬂ Paydaﬂ Çözümlemesi yap›lm›ﬂt›r. Önce Stratejik Planlama Ekipleri ATAM’›n paydaﬂlar›n› belirlemiﬂtir. Ard›ndan, kurulan iliﬂkiler, gerçekleﬂtirilen ortak çal›ﬂmalar ve çal›ﬂma alanlar›ndaki
örtüﬂmeler ile ATAM’›n hizmetlerinden yararlanma düzeyleri ba¤lam›nda bir önceliklendirmeye gidilmiﬂtir. Bu çerçevede öncelikli paydaﬂlara anket gönderilmesi yöntemi tercih edilmiﬂtir.
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Paydaﬂlar›n görüﬂ ve de¤erlendirmelerini almak amac›yla, üç ayr› kitleye (kurum ve kuruluﬂlar, kiﬂiler, valilikler) yönelik olarak bir paydaﬂ anketi uygulanm›ﬂt›r. ATAM’›n mevcut durumuna, gerçekleﬂtirdi¤i etkinliklere ve sundu¤u hizmetlere, paydaﬂlarla yürüttü¤ü ortak çal›ﬂmalara, ATAM’›n görevlerini
yerine getirme ve yetkilerini kullanabilme düzeyine, örgütlenme biçimine iliﬂkin önermeler ve aç›k uçlu sorular yer alm›ﬂt›r. Dan›ﬂmanlar taraf›ndan haz›rlanan anketler ATAM Stratejik Planlama Ekibi taraf›ndan 265 paydaﬂa ulaﬂt›r›lm›ﬂ, 30 geri dönüﬂ olmuﬂtur. Ayr›ca, 81 il valili¤ine gönderilen anketlerden
de 48 yan›t al›nm›ﬂt›r. Sonuçlar rapor haline getirilip incelenmek üzere bütün personele ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bütün konularda her üç paydaﬂ grubu da birbirine yak›n de¤erlendirmelerde bulunmuﬂtur. Bu nedenle sonuçlar aﬂa¤›da toplu halde özetlenmiﬂtir.
Genel De¤erlendirme:
Kuruluﬂun genel olarak de¤erlendirildi¤i önermelere kat›l›mc›lar›n önemli bir k›sm› olumlu puanlar
vermiﬂlerdir. Örne¤in, ATAM’›n kamuoyu nezdinde olumlu bir imaja sahip oldu¤unu düﬂünenlerin
oran› %100, Kurumun görevlerini etkin bir ﬂekilde yerine getirdi¤ini belirtenlerin oran› %70’tir.
ATAM’›n temel hizmetlerinin ne kadar yeterli bulundu¤unu sorgulayan önermelerin tamam›nda
%75’in üzerinde yeterli bulundu¤u iﬂaret edilmiﬂtir. Ayr›ca, ATAM’›n, Atatürkçü düﬂünceyi, Atatürk’ün
kiﬂili¤ini, ilke ve ink›laplar›n› tan›tma, yaﬂatma ve egemen k›lma konusunda önemli bir boﬂlu¤u doldurmakta oldu¤unu düﬂünenlerin oran› %91’dir. Buna karﬂ›l›k kütüphane ve arﬂiv hizmetlerinin daha
etkin hale getirilmesi gerekti¤i düﬂünülmektedir.
Sunulan Hizmetlerden Yararlanma ve Memnuniyet Düzeyi:
Paydaﬂlar›n, ATAM’›n sundu¤u hizmet ve etkinliklerden zaman zaman yararland›klar› saptanm›ﬂt›r.
Hizmetlerden yararlananlar a¤›rl›kla orta düzeyde memnuniyet belirtmiﬂlerdir. Ancak e¤itim hizmetlerine yönelik düﬂük memnuniyet belirtenlerin oran› %54’tür.
‹ﬂbirli¤i:
Paydaﬂlar ATAM’la iﬂbirli¤i konusunda a¤›rl›kla, çal›ﬂma alanlar›n›n ço¤unda zaman zaman iﬂbirli¤ine gitmiﬂ olduklar›n› belirtmiﬂlerdir. Paydaﬂlarla konferans, seminer, panel, çal›ﬂtay vb. etkinlikler düzenlemek, süreli ve süresiz yay›n etkinliklerinde bulunmak ve kamuoyunda Atatürkçü düﬂünceyi,
Atatürk’ün kiﬂili¤ini, ilke ve ink›lâplar›n› tan›tmak, yaﬂatmak ve egemen k›lmak amac›yla bilinçlendirme ve bilgilendirme etkinlikleri yürütmek konular›nda yap›lan iﬂbirliklerinin öne ç›kt›¤› görülmektedir.
Buna karﬂ›l›k birlikte projeler yürütme, e¤itim programlar› haz›rlama ve uygulama konular›nda yeterli
iﬂbirli¤i içinde olunmad›¤›na iﬂaret edilmektedir. ATAM’›n ilgili kiﬂi, kurum ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yapma yatk›nl›¤›n›n yüksek oldu¤u düﬂünülmektedir. Bununla birlikte valilikler talep ve de¤erlendirmele-

30
ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹

2013-2017 STRATEJ‹K PLAN

rinin ATAM taraf›ndan daha fazla dikkate al›nmas› ve ortak etkinliklerin daha s›kl›kla gerçekleﬂtirilmesi gerekti¤ini vurgulamaktad›rlar.
ATAM’›n Üstlenmesi Gereken En Önemli Görevler:
Paydaﬂlar ATAM’›n en önemli üç görevi olarak ﬂunlar› belirlemiﬂlerdir:
a) Atatürkçü düﬂünce, Atatürk ilke ve ink›lâplar› ve cumhuriyetin kuruluﬂ ve geliﬂme sürecine iliﬂkin bilimsel araﬂt›rmalar yapmak.
b) Kamuoyunda Atatürkçü düﬂünceyi, Atatürk’ün kiﬂili¤ini, ilke ve ink›laplar›n› tan›tma, yaﬂatma ve
egemen k›lmak amac›yla bilinçlendirme ve bilgilendirme etkinlikleri yürütmek.
c) Devlet ve toplum hayat›nda Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili bilgi ve bilinç
düzeyini art›r›c› çal›ﬂmalar yapmak.
Örgütlenme Biçimi:
ATAM’›n üstlendi¤i görevlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yetkilerinin yeterli oldu¤unu düﬂünen paydaﬂlar›n oran› %47’dir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve ba¤l› kuruluﬂlar›n›n örgütlenme biçiminin sorguland›¤› bölümde, kat›l›mc›lar›n üçte ikisi, örgütlenmenin uygun oldu¤unu düﬂündüklerini
belirtmiﬂlerdir.
Öneriler:
a) Görsellikten yararlan›larak tarihimizi çocuklara, gençlere sevdirecek, anlatacak destek materyal
üretilmelidir. Çocuklara yönelik olarak çizgi romanlar, interaktif CD’ler, oyunlar, bilgi portallar›ndan yararlan›labilir.
b) ATAM’›n faaliyetlerinin kamuoyuyla etkin paylaﬂ›m›nda yarar vard›r.
c) Süreli yay›nlar›n›n yan› s›ra ATAM’›n öne ç›kan yay›nlar›n›n da internet ortam›nda ulaﬂ›labilir olmas› yararl› olur.
d) Yay›n sat›ﬂ noktalar› art›r›lmal›, yay›nlar›n daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmas› sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca
ATAM, broﬂür, kitapç›k gibi kolay okunan materyallere de yönelmelidir.
e) ATAM taﬂrada daha aktif olmal›, etkinlikler taﬂraya yay›lmal›d›r.
f) Üniversite ve benzer ilgili kurumlarla s›k› iﬂbirli¤i sa¤lanmal›d›r.
g) Görsel tarihe yönelik çal›ﬂmalar›n desteklenmesi gerekmektedir. Bu konuda bas›l› ve sanal ortamda çok ciddi bilgi kirlili¤i vard›r.
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C. ÇEVRE ÇÖZÜMLEMES‹
Durum çözümlemesi kapsam›nda haz›rlanan raporlardan biri de Çevre Çözümlemesi Raporu’dur.
Merkezin gelece¤inin ﬂekillendirilmesine yönelik çal›ﬂmalarda, fikir ve önerilerin, ilgili gerekçelerin geliﬂtirilmesine zemin oluﬂturmak üzere, d›ﬂ dünyada ilgili alanlardaki mevcut durum ve yönelimlerin ortaya kondu¤u bir çözümleme yap›lm›ﬂt›r.
Çevre Çözümlemesi kapsam›nda öncelikle incelenecek baﬂl›klar›n belirlenmesine yönelik bir çal›ﬂma
yap›lm›ﬂt›r. Dan›ﬂmanlar›n Kamu ‹dareleri ‹çin Stratejik Planlama K›lavuzu’nda belirtilen yöntem çerçevesinde oluﬂturduklar› Çevre Çözümlemesi Formlar› üzerinde çal›ﬂan Stratejik Planlama Ekibi olas› konular› belirlemiﬂ, bunlar›n üzerinde dan›ﬂmanlarla birlikte yap›lan çal›ﬂmalar sonras›nda raporun yedi
baﬂl›k alt›nda haz›rlanmas›na karar verilmiﬂ ve rapor Stratejik Planlama Ekibi taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.
ATAM’›n temel faaliyetleri Atatürk, Atatürkçü düﬂünce, Türk devrimi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konular›nda, bilimsel bilgi üretmektir. Dolay›s›yla Merkezin temel faaliyet alan› bilimsel araﬂt›rmad›r. Ancak akademik araﬂt›rma yapan ve bilimsel bilgi üreten üniversitelerin Tarih Bölümleri ve ‹nk›lâp tarihi
Enstitülerinden farkl› olarak Merkez, do¤rudan devlet için de bilgi üretir ve bu bilgilerin oluﬂturulacak
politikalarda ve e¤itimde kullan›l›r hale getirilmesine katk› sa¤lar. Temel araﬂt›rma nesnesi Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluﬂ dokusunu oluﬂturan temel dayanaklar›d›r. Bu aç›dan üretilen bilgi gerek
Türkiye cumhuriyeti Devleti, gerekse Türk ulusu için stratejik önem taﬂ›maktad›r.
Daha önceki dönemlerde bilginin üretimi ve da¤›t›m›n›n denetimi, çoklu merkezlerin elindeyken
bugün yeni küresel kapitalizmin istekleri do¤rultusunda bilgi ve bilim üreten kurumlar aras›ndaki ayr›m ve ayr›cal›kl›k ciddi ölçüde aç›lmaktad›r. Bilginin üretimi tekni¤e indirgenmiﬂ görünmekte, bilginin
›smarlay›c›lar›n›n da adresleri de¤iﬂmektedir.
ﬁimdi bilgiyi ve özellikle tekni¤in yeniliklerini talep edenler, küresel sistemin yöneticileri ve elitleri
olacak gibi görünmektedir. Üniversiteler akademik bilgi üreten ve biriktiren yerler olma özelli¤ini kaybetme riski ile karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Serbest piyasa ekonomisinde bilgi bir meta haline gelmekte, ›smarlanan, para karﬂ›l›¤› talep edilen ve sunulan bir ticari mala dönüﬂmektedir.
Böylece yeni bir bilgi kültürü oluﬂmakta, bilim içeri¤i ve toplumdaki iﬂlevi aç›s›ndan yeniden tan›mlanmakta, üniversitelerin toplum içindeki rolleri ve yap›lar› yeniden biçimlendirilmektedir. Bir yandan
bilgi üreticilerinin say›s› artacak ve kurumsal kimli¤i çeﬂitlenecek, öte yandan bilgi üretiminin tekelleﬂmesi e¤ilimi ortaya ç›kabilecek gibi görünmektedir. Her halükarda üretilen bilginin geçerlili¤i ve güvenirli¤i sorunu daha da önem kazanacakt›r.
Bu ortamda kamu kaynaklar›yla desteklenen araﬂt›rmalardan üretilen bilimsel bilginin ücretsiz olarak herkesin eriﬂimine aç›lmas› araﬂt›rmalar›n görünürlü¤ünü ve etkisini art›racakt›r. Böylece araﬂt›rmac›lar daha çok araﬂt›rma deste¤i sa¤lama f›rsat› elde edeceklerdir. Buradaki sorun bilimsel iletiﬂim
süreciyle ilgili oldu¤u kadar kamu politikalar›yla da ilgilidir. Kamu kaynaklar›yla üretilen do¤ru bilgiye
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kolayca eriﬂim ATAM’› ön plana ç›karabilecektir. Bu nedenle, çevre çözümlemesi yap›l›rken dünyadaki
ve Türkiye’deki durum ve geliﬂmelerin hem üniversiteler aç›s›ndan hem de yak›n dönem tarihi alan›nda bilimsel bilgi üreten ve yayan kuruluﬂ ve kiﬂiler aç›s›ndan de¤erlendirilmesi gerekti¤i noktas›ndan
hareket edilmiﬂtir.
Çevre Çözümlemesi Raporu’nun ilk bölümünde dünyada durum ve geliﬂmelere yer verilmiﬂ, ikinci
bölümde Türkiye’de sosyal bilim araﬂt›rmalar›, üçüncü bölümde ise Dünya’da ve Türkiye’de yay›nc›l›k
irdelenmiﬂtir. Atatürk, Atatürkçü düﬂünce ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi araﬂt›rmalar›n›n Türkiye’deki
durumu dördüncü bölümde incelenmiﬂtir. Beﬂinci bölümde küreselleﬂmeye de¤inilirken, alt›nc› bölüm Dokuzuncu Kalk›nma Plan›’nda yer alan amaç ilke ve politikalara ayr›lm›ﬂt›r. Son bölümde ise riskler ve belirsizlikler karﬂ›nda ATAM’›n durumu çözümlenmiﬂtir.
Durum Çözümlemesi kapsam›nda üretilen di¤er raporlar gibi bu rapor da incelenmek üzere bütün
personele elektronik ortamda ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

D. GÜÇLÜ, ZAYIF YÖNLER VE FIRSATLAR, TEHD‹TLER
(GZFT-SWOT) ÇÖZÜMLEMES‹
ATAM’da yürütülen Stratejik Planlama Projesinin ilk aﬂamas›n› oluﬂturan durum çözümlemesi çal›ﬂmalar›, GZFT Çözümlemesiyle tamamlanm›ﬂt›r. Kurum yöneticileri ve çal›ﬂan temsilcilerinden oluﬂan
bir çal›ﬂma kuruluyla ve Dan›ﬂmanlar›n kolaylaﬂt›r›c›l›¤›nda (moderatörlü¤ünde) gerçekleﬂtirilen çözümlemeyle, kurumun mevcut durumdaki güçlü ve zay›f yönleri ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u f›rsatlar ve
tehditler ortaya konmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. GZFT Çözümlemesi sonucunda öne ç›kan belli baﬂl› maddeler
aﬂa¤›da baﬂl›klar halinde yer almaktad›r.
F›rsatlar
1. Merkez yay›nlar›na kamuoyunda yüksek düzeyde bir ilgi gösteriliyor olmas›; yay›nlar›n nesnelli¤i ve bilimselli¤i konusundaki yayg›n bir kabulün söz konusu olmas›.
2. Bilgi ve iletiﬂim teknolojilerindeki geliﬂmelerin özellikle Cumhuriyet tarihi alan›ndaki çal›ﬂmalar› izleme olana¤›n› art›rmas› ve bu yolla kurumun çal›ﬂmalar›n›n izlenirlik düzeyini yükseltmesi.
3. Uluslararas› kamuoyunda, yak›n tarihe iliﬂkin konular›n sürekli gündemde olmas›.
4. Toplumda ve dünyada tarih biliminin popülerli¤inin artmas›.
5. Üniversitelerde Atatürk ve tarih alan›nda yap›lan çal›ﬂmalar›n artmas›; bu durumun gerek araﬂt›rmac›lar›n kurum çal›ﬂmalar›ndan yararlanmas›, gerekse de kurumun söz konusu araﬂt›rmac›lardan yararlanmas› ba¤lam›nda önemli olanaklar sa¤lamas›.
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Tehditler
1. Anayasada kurumun görevlerinin bilimsel alanla s›n›rland›r›lm›ﬂ olmas›; bu nedenle yap›lan çal›ﬂmalar›n halk›n geneline hitap edecek bir niteli¤e kavuﬂturulamamas›.
2. Küreselleﬂmenin ulusal ve kültürel de¤erleri aﬂ›nd›rmas›.
3. Bilgi ve iletiﬂim teknolojilerindeki çok h›zl› geliﬂimin de etkisiyle, bilim sahas›nda yo¤un bir bilgi kirlili¤i yaﬂanmas›.
4. Bilimsel uzmanl›k ve yetkinlik gereken alanlarda, gerekli donan›ma sahip olmayan kimi kiﬂilerin uzman olarak de¤erlendirilmesi.
5. ATAM'›n bir bilim kurumu olmaktan ziyade, birçok zeminde bir dernek vb. olarak de¤erlendirilmesi.
Güçlü Yönler
1. Kurumun, akademisyenler aras›nda yüksek bir sayg›nl›¤a sahip olmas›.
2. Yak›n dönem tarihi ile ilgili konularda Türkiye'nin en önemli araﬂt›rma ve yay›n kurumu olmas›.
3. Kurumun uluslararas› ölçekte sayg›nl›¤a sahip olmas›, yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndaki ilgili kuruluﬂlarla
iﬂbirli¤i ve eﬂgüdümünün güçlü olmas›.
4. Kurum yay›nlar›n›n akademik kurumlarda referans olarak al›n›yor olmas›.
5. Uluslararas› düzeyde, büyük etkinlikler yapabilme yetki ve kabiliyetine sahip olunmas›.
6. Kurumun küçük olmas›ndan da kaynakl› olarak karar alma ve uygulama süreçlerinin de h›zl› olmas›.
7. Çal›ﬂanlar›n dinamik, etkin ve kat›l›mc› bir yap›ya sahip olmas›.
8. Çal›ﬂanlar›n gerek kurumsal gerekse kiﬂisel düzeyde, yetersizlik ve eksikliklerin fark›nda olmas›.
9. Kurum çal›ﬂanlar›n›n kurumla kendilerini özdeﬂleﬂtirmiﬂ olmas›.
Zay›f Yönler
1. Bilgi ve iletiﬂim altyap›s›n›n yeterli s›kl›kta güncellenememesi.
2. Yayma ve tan›t›m görevini yerini getirme aç›s›ndan radyo, TV vb. iletiﬂim olanaklar›ndan yararlan›lmamas›.
3. Araﬂt›rma çal›ﬂmalar›na yönelik desteklerin yetersiz kalmas›.
4. Kamuoyunda Kurumun kendini yeterli ölçüde tan›tamamas›.
5. Hizmet içi e¤itimlerin ve oryantasyon çal›ﬂmalar›n›n yetersiz kalmas›.
6. Kütüphane ve arﬂiv hizmetlerinde yeterli geliﬂme sa¤lanamamas›; belgelerin korunmas›na yönelik koﬂullar›n yetersiz olmas›.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
KURUMSAL K‹ML‹⁄‹N TANIMLANMASI
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi’nin Misyon, Vizyon ve Temel De¤erler Bildirimleri ile Amaçlar› ﬂöyledir:

Misyon Bildirimi
Atatürk ve eseri hakk›nda bilimsel araﬂt›rmalar yapmak, yapt›rmak ve sonuçlar›n›
yaymakt›r.

Vizyon Bildirimi
Atatürkçü düﬂünce, Atatürk ilke ve ink›lâplar› konular›ndaki bilimsel araﬂt›rma ve etkinlikleriyle, ulusal ve uluslararas› alanda temel kurum olarak Atatürk ve eserini dünyaya tan›tmakt›r.

Temel De¤erler
✓ Bilimsellik

✓ Saydaml›k

✓ Atatürkçülük

✓ Ço¤ulculuk

✓ Uzmanl›k

✓ Güvenilirlik

✓ Yenilikçilik

✓ Hizmet odakl›l›k

✓ Çal›ﬂan odakl›l›k

✓ Paylaﬂ›mc›l›k

✓ Sorumluluk

✓ Güncellik

✓ Verimlilik

✓ Niteliklilik

✓ Kat›l›mc›l›k
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Stratejik Amaçlar
Stratejik Amaç 1:
Atatürk ve eserini bütün yönleriyle ortaya koyacak bilimsel ve stratejik araﬂt›rmalar yapmak
ve yapt›rmak; bu tür çal›ﬂmalar› desteklemek ve teﬂvik etmek, bunlar›n sonuçlar›n› yay›mlamak ve yaymak.

Stratejik Amaç 2:
Atatürk ve eseri hakk›nda yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
bu gibi etkinliklere kat›lmak ve destek vermek.

Stratejik Amaç 3:
Araﬂt›rmac› ve vatandaﬂlar›m›z›n görev alan›m›zla ilgili konularda do¤ru bilgiye kolayca eriﬂimini sa¤lamak, h›zl› ve kaliteli hizmet sunmaya yönelik kurumsal kapasiteyi geliﬂtirmek ve
güçlendirmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
HEDEFLER, STRATEJ‹LER VE PERFORMANS GÖSTERGELER‹
Stratejik Amaç 1
Atatürk ve eserini bütün yönleriyle ortaya koyacak bilimsel ve stratejik araﬂt›rmalar yapmak ve
yapt›rmak; bu tür çal›ﬂmalar› desteklemek ve teﬂvik etmek, bunlar›n sonuçlar›n› yay›mlamak ve
yaymak.

Hedef 1.1
Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihini ilgilendiren konularda bilimsel ve stratejik araﬂt›rmalar yap›lacakt›r.
STRATEJ‹LER:
✓ Atatürk’ün temel eserlerinden Söylev ve Demeçler, Nutuk baﬂta olmak üzere baz› eserler, yeniden
gözden geçirilerek asl›na uygun ﬂekilde aç›klamal› olarak yay›nlanacakt›r.
✓ Türkiye Cumhuriyeti ve ‹nk›lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ö¤retimine yönelik saha araﬂt›rmas› yap›lacakt›r.
✓ Kurum ve kuruluﬂlarla iﬂ birli¤i içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alan›nda belgesel haz›rlanacakt›r.
✓ Kurumumuzun amac› do¤rultusunda okuyucu kitlelerine yönelik yay›nlar yap›lacakt›r.
✓ Türkiye Cumhuriyeti Döneminde ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel vb. alanlardaki politikalara yönelik bilimsel araﬂt›rmalar yap›lacakt›r.
PERFORMANS GÖSTERGELER‹
Yürütülen bilimsel araﬂt›rma say›s›

2013 - 2017
16

Hedef 1.2
Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konularda her y›l 5 adet proje desteklenecektir.
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STRATEJ‹LER:
✓ Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konulardaki kiﬂi ve kuruluﬂlarla iﬂ birli¤i yap›larak projelere destek sa¤lanacakt›r.
PERFORMANS GÖSTERGELER‹

2013

2014

2015

2016

2017

Desteklenen proje say›s› / y›l

5

5

5

5

5

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

Desteklenen projelere ayr›lan kaynak miktar› (TL)/y›l

Hedef 1.3
Her y›l Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren
konularda çal›ﬂma yapan araﬂt›rmac› ve akademisyenlerden 10’una araﬂt›rma bursu verilecek, bunun
yan›nda ö¤renci ve araﬂt›rmac›lar ödüllerle teﬂvik edilecektir.
STRATEJ‹LER:
✓ Yüksek lisans ve doktora yapmakta olan ö¤renciler aras›ndan, Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi,
ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili belirlenen alan ve konularda tez yapan
veya yapacaklar ile yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda araﬂt›rma yapan veya yapacak doktoras›n› tamamlam›ﬂ araﬂt›rmac›lara Yüksek Kurum eﬂgüdümünde burs verilecektir.
✓ Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren
konularda, ulusal ve uluslararas› düzeyde baﬂar›l› çal›ﬂmalar yapt›¤› belirlenen araﬂt›rmac›lara,
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Hizmet ve Teﬂvik Ödülleri verilecektir.
✓ Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren
konularda çal›ﬂma yapan araﬂt›rmac› ve akademisyenlerle, bilgi ve iletiﬂim teknolojilerden azami
ölçüde yararlanarak iﬂbirli¤i sa¤lanacakt›r.
✓ Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren
konularda, Bilimsel Araﬂt›rma ve ‹nceleme Yar›ﬂmas› düzenlenecektir.
✓ Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iﬂbirli¤i yap›larak önemli gün ve bayramlara yönelik yar›ﬂmalar düzenlenecektir.
PERFORMANS GÖSTERGELER‹
Verilen araﬂt›rma bursu say›s›/y›l
Araﬂt›rma burslar›na ayr›lan kaynak miktar› (TL)/y›l
Gerçekleﬂtirilen Bilimsel Araﬂt›rma ve ‹nceleme
Yar›ﬂmas› /y›l
Her y›l verilen Hizmet Ödülü ve Teﬂvik Ödülü say›s›

2013

2014

2015

2016

2017

10

10

10

10

10

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

1

1

1

1

1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1
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Hedef 1.4
Bas›l› ve görsel kurum yay›nlar›n›n say›s› art›r›larak plan dönemi içinde 125 yay›n yap›lacak ve bu yay›nlar›n daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmas› sa¤lanacakt›r.
STRATEJ‹LER:
✓ Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konularda, kurum bünyesinde haz›rlanan eserler yay›mlanacakt›r.
✓ Kurum yay›nlar›n›n tasar›m ve bask› kalitesi art›r›lacakt›r.
✓ Kurum yay›nlar›n›n ulusal ve uluslar aras› kitap fuarlar›nda sat›ﬂ ve tan›t›m› için fuarlara kat›l›m
sa¤lanacakt›r.
✓ Kurum yay›nlar› üniversitelerde sergilenerek daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmas› sa¤lanacakt›r.
✓ Kurum yay›nlar›n›n daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmas› için yay›nlar›n sat›ﬂ ofisi ve e-ma¤aza arac›l›¤›yla sat›ﬂ ve tan›t›m› art›r›lacakt›r.
✓ Yay›nlar›m›z›n tan›t›m› amac›yla web sayfam›z daha etkin hale getirilecektir.
✓ Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Dergisi’nin yay›mlanmas›na devam edilecek, uluslararas› indekslerce
taran›r hale getirilecektir.
✓ Kurum yay›nlar›n›n Türkiye’deki üniversite ve halk kütüphanelerine Yüksek Kurum eﬂgüdümünde ücretsiz da¤›t›lmas› sa¤lanacakt›r.
PERFORMANS GÖSTERGELER‹

2013

2014

2015

2016

2017

Yap›lan yay›n say›s›/y›l

25

25

25

25

25

Kurum yay›nlar›n›n sunum kalitesinin art›r›lmas›
çal›ﬂmas›n›n tamamlanma tarihi

✓

✓

✓

✓

✓

Yay›mlanan Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Dergisi
say›s›/y›l

3

3

3

3

3

Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Dergisi bask› say›s›

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

✓

✓

✓

✓

✓

474

474

474

474

474

Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Dergisi’nin uluslararas›
indekslerde yer alma tarihi
Ücretsiz kurum yay›nlar›n›n ulaﬂt›r›ld›¤› adres say›s›

Hedef 1.5
Atatürk, Atatürkçü Düﬂünce ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂ ve geliﬂim sürecinin tüm dünyaya tan›t›lmas› amac›yla mevcut yay›nlardan her y›l 4 (dört) adedi yabanc› dillerde yay›mlanacak, Atatürk’ün
“Nutuk”u yayg›n kullan›lan dillere tercümesi yap›l›p bas›lacakt›r.
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STRATEJ‹LER:
✓ Kurum yay›nlar›ndan seçilen eserler, uzman kiﬂi ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yap›larak yabanc› dillerde
yay›mlanacakt›r.
✓ Atatürk’ün “Nutuk” adl› eseri, uzman kiﬂi ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yap›larak yayg›n kullan›lan dillere
tercümesi yap›lacak ve yay›mlanacakt›r.
PERFORMANS GÖSTERGELER‹

2013

2014

2015

2016

2017

Yabanc› dillere çevrilen yay›n say›s›/y›l

4

4

4

4

4

Atatürk’ün Nutuk’unun yayg›n kullan›lan dillere
çevrilme ve yay›mlanma tarihleri

✓

✓

✓

✓

✓

Stratejik Amaç 2
Atatürk ve eseri hakk›nda yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu
gibi etkinliklere kat›lmak ve destek vermek.

Hedef 2.1
Yurt içi ve/veya yurt d›ﬂ›nda, Atatürk, Atatürkçü düﬂünce ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂ ve geliﬂim sürecinin anlaﬂ›lmas›na, tan›t›lmas›na yönelik her y›l 30 adet bilimsel ve kültürel etkinlik gerçekleﬂtirilecektir.
STRATEJ‹LER:
✓ Atatürk ve eseri hakk›nda ulusal ve uluslar aras› sempozyum, panel, çal›ﬂtay vb. etkinlikler düzenlenecek ve toplant›larda sunulan bildiriler kitap halinde yay›mlanarak daha geniﬂ kitlelere
ulaﬂmas› sa¤lanacakt›r.
✓ Bilimsel ve Kültürel etkinliklerin tespiti için üniversitelerle, konunun uzman› kiﬂi ve kuruluﬂlarla
iﬂbirli¤i yap›lacakt›r.
✓ ‹ﬂ birli¤i yap›lan kiﬂi ve kuruluﬂlara ekonomik ve kültürel anlamda destek sa¤lanacakt›r.
✓ Dört y›lda bir düzenlenen Uluslararas› Atatürk Kongresi’nin VIII.’si 2015 y›l›nda düzenlenecektir.
Kongre için yerli ve yabanc› kiﬂi ve kurumlarla iﬂ birli¤i yap›lacakt›r.
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PERFORMANS GÖSTERGELER‹

2013

2014

2015

2016

2017

Gerçekleﬂtirilecek bilimsel etkinlik say›s›/y›l

15

15

15

15

15

Gerçekleﬂtirilecek Konferans say›s›/y›l

15

15

15

15

15

VIII. Uluslararas› Atatürk Kongresi’nin düzenlenme y›l›

–

–

✓

–

–

Kongre Bildiri Kitab›n›n yay›mlanma y›l›

–

–

–

✓

–

VIII. Uluslararas› Atatürk Kongresi kat›l›mc› say›s›

–

–

150

–

–

Hedef 2.2
Yurt içi ve/veya yurt d›ﬂ›nda, Atatürk, Atatürkçü düﬂünce ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂ ve geliﬂim
sürecinin tan›t›lmas›na katk› yapacak bilimsel ve kültürel etkinliklere kat›l›m ve destek sa¤lanacakt›r.
STRATEJ‹LER:
✓ Atatürk, Atatürkçü düﬂünce ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂ ve geliﬂim sürecinin tan›t›lmas›na
katk› yapacak bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenleyen kurum ve kuruluﬂlara bilim insanlar›
görevlendirilecektir.
✓ Bilimsel ve kültürel etkinliklere, kat›l›m ve destek için üniversitelerdeki akademisyenlerle
Merkezimiz aras›nda haberleﬂme a¤› kurulacakt›r.
✓ Atatürk ve eserleri hakk›nda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararas› kiﬂi ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i
güçlendirilecektir.
✓ Düzenlenecek etkinlikler paydaﬂ beklentileri yönünde geliﬂtirilecektir.
✓ Kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n talepleri, üzerine kamu çal›ﬂanlar›na uzman personel taraf›ndan
Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi dersi verilecektir.
✓ Atatürk ve Eseri hakk›nda radyo ve televizyon programlar› yap›lacakt›r.
PERFORMANS GÖSTERGELER‹

2013

2014

2015

2016

2017

Desteklenecek etkinlik say›s›

4

4

4

4

4

Üniversitelerde Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp tarihi dersi
veren akademisyenlerle ATAM aras›nda haberleﬂme
a¤›n›n kurulma tarihi

✓

✓

✓

✓

✓

Desteklenecek etkinliklere ayr›lan kaynak miktar› (TL)

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Atatürk ve Eseri hakk›nda gerçekleﬂtirilen radyo ve
televizyon programlar› say›s›/y›l

5

5

5

5

5
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Stratejik Amaç 3
Araﬂt›rmac› ve vatandaﬂlar›m›z›n görev alan›m›zla ilgili konularda do¤ru bilgiye kolayca eriﬂimini sa¤lamak, h›zl› ve kaliteli hizmet sunmaya yönelik kurumsal kapasiteyi geliﬂtirmek ve güçlendirmek.

Hedef 3.1
Kurum Kütüphanesi ve arﬂivi, kaynak niteli¤indeki bilgi ve belgelerle zenginleﬂtirilecek ve bunlara eriﬂim kolaylaﬂt›r›lacakt›r.
STRATEJ‹LER:
✓ Atatürk ve Eseri hakk›nda yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda bulunan bilgi ve belgelerin kurum arﬂivine
kazand›r›lmas› amac›yla kiﬂi ve kuruluﬂlarla iﬂ birli¤i yap›lacakt›r.
✓ Kurum arﬂivinde bulunan her türlü bilgi ve belge, tasnif edilecek ve tasnif edilen bilgi ve belgeler
elektronik ortama aktar›larak araﬂt›rmac›lar›n hizmetine sunulacakt›r.
✓ Kurum kütüphanesi okuyucular›n beklentileri do¤rultusunda zenginleﬂtirilecektir.
PERFORMANS GÖSTERGELER‹

2013

2014

2015

2016

2017

Kurum arﬂivindeki bilgi ve belgelerin toplama göre
tasnif edilme tarihi

✓

✓

✓

–

–

Arﬂivdeki bilgi ve belgelerin toplama göre elektronik
ortama aktar›lma tarihi

✓

✓

✓

✓

✓

Kurum kütüphanesinin zenginleﬂtirilmesi için ayr›lan
kaynak miktar› (TL)

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Hedef 3.2
Teknolojik altyap› ve donan›m geliﬂtirilecek ve e-devlet kapsam›ndaki uygulamalar yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r.
STRATEJ‹LER:
✓ Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti bilgi portal› kurulacakt›r.
✓ Kurumun teknolojik alt yap› ve donan›m ihtiyac› geliﬂtirilecektir.
✓ Çal›ﬂanlar›n biliﬂim yetkinlikleri art›r›lacakt›r.
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PERFORMANS GÖSTERGELER‹

2013

2014

2015

2016

2017

✓

–

–

–

–

%100

%100

%100

%100

%100

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Portal›'n›n kurulma tarihi
Y›ll›k teknolojik donan›m ve altyap› gereksiniminin
karﬂ›lanma oran›

Hedef 3.3
Merkezin insan kaynaklar› kapasitesi güçlendirilecek, personel motivasyonu ve verimlili¤i art›r›lacakt›r.
STRATEJ‹LER:
✓ ‹ﬂ gereklerine uygun personel istihdam edilecektir.
✓ Personelin fiziki çal›ﬂma ortam›na iliﬂkin ihtiyaçlar› karﬂ›lanacakt›r.
✓ Çal›ﬂanlar aras›ndaki iletiﬂimi geliﬂtirip güçlendirmek için sosyal faaliyetler düzenlenecektir.
✓ Personelin e¤itim ihtiyaçlar› düzenli olarak belirlenecek ve hizmet içi e¤itim kurslar›na kat›l›m
sa¤lanacakt›r.
✓ Çal›ﬂanlara memnuniyet anketi uygulanacakt›r.
PERFORMANS GÖSTERGELER‹

2013

2014

2015

2016

2017

‹stihdam edilecek uzman personel say›s›

10

Personelin e¤itim ihtiyaçlar›n›n belirlenme s›kl›¤›/y›l

1

1

1

1

1

Hizmet içi e¤itim için ayr›lan kaynak miktar›: TL/y›l

15.000

20.000

25.000

25.000

20.000

Çal›ﬂan memnuniyeti anketi uygulanma s›kl›¤›/y›l

1

1

1

1

1

Hedef 3.4
Kurum Kaynaklar›n›n etkin kullan›lmas› için planl› çal›ﬂma düzenine süreklilik kazand›r›lacakt›r.
STRATEJ‹LER:
✓ Stratejik plan belgesinin sistematik bir ﬂekilde izlenmesi ve de¤erlendirilmesi için gerekli altyap›
çal›ﬂmalar› tamamlanacakt›r.
✓ Bütçenin haz›rlanma sürecinde kat›l›mc›l›k artt›r›lacakt›r.
✓ ‹ç kontrol, performans esasl› bütçeleme, raporlama gibi mali ve genel yönetim araçlar›n›n kurumsallaﬂmas› sa¤lanacakt›r.
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PERFORMANS GÖSTERGELER‹

2013

2014

2015

2016

2017

Stratejik Plan›n Uygulama, ‹zleme ve De¤erlendirme
Sisteminin oluﬂturulma tarihi

✓

–

–

–

–

‹ç kontrol sisteminin Kamu ‹ç Kontrol Standartlar›na
uyumunun sa¤lanma tarihi

✓

✓

✓

✓

✓

‹htiyaçlar do¤rultusunda, 2013-2017 Stratejik Plan›n
güncellenme tarihi

–

✓

–

–

–

2018-2022 Stratejik Plan›’n›n haz›rlanma tarihi

–

–

–

–

✓

Hedef 3.5
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Arﬂivi için dünya arﬂivlerinden toplanan Atatürk ile ilgili belgelerin yay›na
haz›rlanmas› gerçekleﬂtirilecektir.
STRATEJ‹LER:
✓ Ülkelerin ulusal arﬂivlerinden sa¤lanan Atatürk ile ilgili belgelerden seçme yap›lacak ve seçilen
belgeler yay›mlanacakt›r.
PERFORMANS GÖSTERGELER‹
Ülkelerin ulusal arﬂivlerinden sa¤lanan Atatürk ile ilgili belgelerden seçme
yap›lanlar›n yay›ma haz›r hale getirilme oran›

2013 - 2017
%100
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BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM:
STRATEJ‹K PLANIN ÜST POL‹T‹KA BELGELER‹YLE ‹L‹ﬁK‹S‹
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, bünyesinde yer alan kurumlar arac›l›¤› ile Anayasa’da
kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Bu nedenle, 2013-2017 stratejik planlar› haz›rlan›rken
bütün kuruluﬂlar eﬂgüdüm içinde çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu süreçte kültür, dil ve tarih alanlar›nda üst belgelerde yer alan hedef ve eylemler de dikkate al›nm›ﬂ, belgeler bu do¤rultuda haz›rlanm›ﬂt›r.
Ancak, Yüksek Kurum ve Yüksek Kurumun kuruluﬂuna dâhil olan Kurumlar›n esas alaca¤› üst politika belgelerinde dil ve tarih de dâhil olmak üzere, kültürel alanlara fazla yer ayr›lmad›¤› da bir gerçektir. Avrupa Birli¤i Antlaﬂmas›, 151’inci madde, 4’üncü paragrafta, AB’nin, kültürler aras› sayg›y› teﬂvik
etmek ve kültürel çeﬂitlili¤i güçlendirmek için tüm eylemlerinde kültür boyutunu dikkate almas› gere¤i yer almaktad›r. 151’inci maddenin 2’inci paragraf›nda ise bu alandaki iﬂbirliklerinin önemi ﬂöyle vurgulanmaktad›r:
Topluluk faaliyeti aﬂa¤›daki alanlarda, üye devletler aras›ndaki iﬂbirli¤ini teﬂvik etmeyi ve gerekti¤i
takdirde faaliyetlerini desteklemeyi ve tamamlamay› amaçlar.
– Avrupa halklar›n›n kültürlerinin ve tarihlerinin tan›nmas›n›n ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n geliﬂtirilmesi,
– Avrupa boyutunda önemi bulunan kültürlerin ve tarihlerin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve geliﬂtirilmesi,
– Ticari niteli¤i bulunmayan kültürel al›ﬂveriﬂler.
Bu paragraf› tamamlayan 3’üncü paragrafta ise “Topluluk ve üye devletler, üçüncü ülkelerle ve
özellikle Avrupa Konseyi baﬂta olmak üzere, kültür alan›ndaki uzman uluslararas› örgütlerle iﬂbirli¤ini
güçlendirmelidir.” ifadesi yer almaktad›r.
Geliﬂmeler ve e¤ilimler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumlar›n gelecek dönemlerde ülkenin kültür politika ve stratejilerinin geliﬂtirilmesinde daha etkin rol üstlenebilece¤ini göstermektedir. Stratejik planlama belgeleri de bu öngörüyle ﬂekillendirilmiﬂtir.
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ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹ STRATEJ‹K PLANININ
ÜST POL‹T‹KA BELGELER‹YLE ‹L‹ﬁK‹S‹
DOKUZUNCU KALKINMA PLANI
Kültürün Korunmas›, Geliﬂtirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi
270. Kültür alan›nda nitelikli insan gücü ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›, ilgili kurumlar aras›nda gerekli koordinasyonun sa¤lanmas› ve tan›t›mla ilgili eksikliklerin giderilmesi konular› önemini korumaktad›r.
Stratejik Amaç 1: Atatürk ve eserini bütün yönleriyle ortaya koyacak bilimsel ve stratejik araﬂt›rmalar yapmak ve yapt›rmak; bu tür çal›ﬂmalar› desteklemek ve teﬂvik etmek, bunlar›n sonuçlar›n›
yay›mlamak ve yaymak
Stratejik Amaç 2: Atatürk ve eseri hakk›nda yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda bilimsel ve kültürel etkinlikler
düzenlemek, bu gibi etkinliklere kat›lmak ve destek vermek

Politika Oluﬂturma ve Uygulama Kapasitesinin Art›r›lmas›
692. Kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda stratejik yönetime geçiﬂ de¤iﬂim yönetimi yaklaﬂ›m›yla Plan döneminde tamamlanacakt›r.
Hedef 3.4: Kurum Kaynaklar›n›n etkin kullan›lmas› için planl› çal›ﬂma düzenine süreklilik kazand›r›lacakt›r.
696. Kamu idarelerinde performans kültürünün oluﬂturulmas› çerçevesinde ölçme, izleme ve de¤erlendirme süreçleri geliﬂtirilecektir.
Hedef 3.4: Kurum Kaynaklar›n›n etkin kullan›lmas› için planl› çal›ﬂma düzenine süreklilik kazand›r›lacakt›r.
697. Kamu idarelerinde mevcut idari ve beﬂeri kapasite nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlay›ﬂ› do¤rultusunda geliﬂtirilecek, yönetim kültürünün yeni yap›ya uyarlanmas›na dönük programlar düzenlenecektir.
Hedef 3.3: Merkezin insan kaynaklar› kapasitesi güçlendirilecek, personel motivasyonu ve verimlili¤i art›r›lacakt›r.
Hedef 3.4: Kurum Kaynaklar›n›n etkin kullan›lmas› için planl› çal›ﬂma düzenine süreklilik kazand›r›lacakt›r.

Kamu Kesiminde ‹nsan Kaynaklar›n›n Geliﬂtirilmesi
699. Kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda tüm çal›ﬂanlar›n yetkin bir seviyeye ulaﬂt›r›lmas› ve de¤iﬂen koﬂullara uyum sa¤lamas› için etkili bir insan kaynaklar› planlamas› yap›lacakt›r. Haz›rlanacak programlar ile çal›ﬂanlar sürekli bir ﬂekilde e¤itim, ö¤retim ve geliﬂtirme süreçlerinden geçirilerek, iﬂlerini verimli bir ﬂekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuﬂturulacakt›r.
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Hedef 3.3: Merkezin insan kaynaklar› kapasitesi güçlendirilecek, personel motivasyonu ve verimlili¤i art›r›lacakt›r.
e-Devlet Uygulamalar›n›n Yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve Etkinleﬂtirilmesi
709. Kamuda e-imza kullan›m› yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r.
Hedef 3.2: Teknolojik altyap› ve donan›m geliﬂtirilecek ve e-devlet kapsam›ndaki uygulamalar
yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r.

ORTA VADEL‹ PROGRAM (2013-2015)
Kamu Mali Yönetimi ve Denetim
Hukuki alt yap›s› önemli ölçüde oluﬂturulan mali yönetim, kontrol ve denetim anlay›ﬂ› tüm unsurlar›yla
uygulanacakt›r.
Hedef 3.4: Kurum kaynaklar›n›n etkin kullan›lmas› için planl› çal›ﬂma düzenine süreklilik kazand›r›lacakt›r.

Politika Oluﬂturma ve Uygulama Kapasitesinin Art›r›lmas›
ii) Kamu yönetiminde stratejik planlar ve performans programlar› çerçevesinde ölçme, izleme, de¤erlendirme süreçleri geliﬂtirilecektir.
Hedef 3.4: Kurum Kaynaklar›n›n etkin kullan›las› için planl› çal›ﬂma düzenine süreklilik kazand›r›lacakt›r.
iii) Kamu idarelerinde mevcut idari ve beﬂeri kapasite, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlay›ﬂ›
do¤rultusunda geliﬂtirilecek, yönetim kültürünün yeni yap›ya uyarlanmas›na dönük programlar düzenlenecektir.
Hedef 3.3: Merkezin insan kaynaklar› kapasitesi güçlendirilecek, personel motivasyonu ve verimlili¤i art›r›lacakt›r.

60. HÜKÜMET PROGRAMI EYLEM PLANI
Sosyal Yap›n›n Güçlendirilmesi
SYG-12 Yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda ö¤retim üyesi ve bilim insan› yetiﬂtirme ve de¤iﬂim programlar›n›n hacmi ve çeﬂitlili¤i art›r›lacakt›r.
Hedef 1.3: Her y›l Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›laplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konularda çal›ﬂma yapan araﬂt›rmac› ve akademisyenlerden 10’una araﬂt›rma bursu verilecek, bunun yan›nda ö¤renci ve araﬂt›rmac›lar ödüllerle teﬂvik edilecektir.

Vatandaﬂ ve Sonuç Odakl› Yönetim
VSY - 04 Kamu hizmetleri elektronik ortamda sunulacakt›r.
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Hedef 1.4: Bas›l› ve görsel kurum yay›nlar›n›n say›s› art›r›larak plan dönemi içinde 125 yay›n yap›lacak ve bu yay›nlar›n daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmas› sa¤lanacakt›r.
Hedef 3.1: Kurum Kütüphanesi ve arﬂivi, kaynak niteli¤indeki bilgi ve belgelerle zenginleﬂtirilecek
ve bunlara eriﬂim kolaylaﬂt›r›lacakt›r.

Kültür ve Sanat
KSN - 02 Türk kültür ve sanat›n›n milli kimli¤ini muhafaza edecek evrensel platformlara taﬂ›nmas› yönünde çal›ﬂmalar yap›lacakt›r.
Hedef 2.1: Yurt içi ve/veya yurt d›ﬂ›nda, Atatürk, Atatürkçü düﬂünce ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluﬂ ve geliﬂim sürecinin anlaﬂ›lmas›na, tan›t›lmas›na yönelik her y›l 30 adet bilimsel ve kültürel etkinlik gerçekleﬂtirilecektir.
Hedef 2.2: Yurt içi ve/veya yurt d›ﬂ›nda, Atatürk, Atatürkçü düﬂünce ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluﬂ ve geliﬂim sürecinin tan›t›lmas›na katk› yapacak bilimsel ve kültürel etkinliklere kat›l›m ve
destek sa¤lanacakt›r.
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ALTINCI BÖLÜM:
MAL‹YETLEND‹RME
2013 de¤erleri Orta Vadeli Mali Plandan al›nm›ﬂ olup, 2014-2017 y›llar› için konan de¤erler son y›llardaki bütçe gerçekleﬂmeleri, 2013 de¤erleri ve enflasyon tahminleri do¤rultusunda projeksiyon yap›larak elde edilmiﬂtir.
2013

2014

2015

2016

2017

1.415.000

1.600.000

1.800.000

1.900.000

2.000.000

HEDEF 1.1

144.000

190.000

240.000

300.000

300.000

HEDEF 1.2

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

HEDEF 1.3

200.000

250.000

300.000

320.000

340.000

HEDEF 1.4

700.000

750.000

800.000

800.000

800.000

HEDEF 1.5

110.000

150.000

200.000

220.000

300.000

550.000

650.000

1.200.000

750.000

800.000

HEDEF 2.1

350.000

400.000

900.000*

400.000

450.000

HEDEF 2.2

200.000

250.000

300.000

350.000

350.000

370.000

750.000

850.000

850.000

900.000

HEDEF 3.1

30.000

100.000

150.000

150.000

150.000

HEDEF 3.2

130.000

200.000

200.000

200.000

200.000

HEDEF 3.3

140.000

350.000

350.000

350.000

350.000

HEDEF 3.4

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

HEDEF 3.5

50.000

50.000

50.000

50.000

100.000

2.335.000

3.000.000

3.850.000

3.500.000

3.700.000

AMAÇ 1

AMAÇ 2

AMAÇ 3

TOPLAM

Tablo 7: Atatürk Araﬂt›rma Merkezi, Hedefler Baz›nda Maliyetler (TL)
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YED‹NC‹ BÖLÜM:
‹ZLEME VE DE⁄ERLEND‹RME ÇERÇEVES‹
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi 2013 – 2017 Stratejik Plan›’n›n uygulamaya konulmas›yla birlikte bu belgede yer alan amaç ve hedeflere ulaﬂmak için belirlenen stratejilerin izleme ve de¤erlendirme süreci
baﬂlayacakt›r. Bu süreçte izlem tasar›m›nda ortaya konulan amaç ve hedeflere ne ölçüde eriﬂildi¤i, belirlenen baﬂar›m göstergelerinden de yararlan›larak, sistemli bir ﬂekilde izlenecek ve belirli aral›klarla
raporlanacakt›r. Bu raporlar hedeflerin gerçekleﬂme düzeyleri hakk›nda sorumlu birimlerden elde edilen aç›klama ve yorumlar› da içerecektir.
‹zleme ve de¤erlendirmenin etkin yap›labilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesiyle mümkündür. Amaca uygun do¤ru ve tutarl› verilerin varl›¤›, Stratejik plan›n baﬂar›s›n›n ölçülmesi ve de¤erlendirilmesi için gereklidir. ‹zleme ve de¤erlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleﬂtirilebilmesi, uygulama aﬂamas›na geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve
ölçülebilir göstergelerle iliﬂkilendirilmesini gerektirmektedir. Bu bak›mdan 2013–2017 stratejik planlama çal›ﬂmalar› kapsam›nda geliﬂtirilen Performans Göstergeleri ve bunlara iliﬂkin Performans Hedefleri, izleme ve de¤erlendirme aç›s›ndan ilk ad›m› oluﬂturmaktad›r. Bir sonraki aﬂamada stratejik plan›n
uygulamadaki sonuçlar›n›n istenen ﬂekilde sonuçlan›p sonuçlanmad›¤›n›n kontrolü için denetleme,
performans izleme ve üst yönetime gerekli geribildirimde bulunma amac›yla do¤ru ve zaman›nda bilgi ak›ﬂ›n› sa¤layan bir yönetim sistemi oluﬂturulacakt›r.
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi 2013-2017 Stratejik Plan Belgesi’nde yer alan Hedef 3.4 (Planl› çal›ﬂma
kültürünün oluﬂmas›na ve mali kaynaklar›n etkin kullan›lmas›na yönelik sistematik bir yap› kurulacakt›r.) alt›ndaki ilk strateji, stratejik plan›n uygulamadaki sonuçlar›n›n izlenmesi ve de¤erlendirilmesine
yönelik bütüncül bir sistemin kurulmas› ve iﬂletilmesini içermektedir.
Bu çerçevede 2013 y›l› içinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan
kurumlarla iﬂbirli¤i içinde tasarlan›p geliﬂtirilecek olan Stratejik Plan Yönetim Sistemi Yaz›l›m›yla, uygulamada Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Stratejik Plan›’n›n yan› s›ra performans programlar›n›n ve faaliyet raporlar›n›n da izleme ve de¤erlendirilmelerinin belli bir sitem dâhilinde yap›lmas› amaçlanmaktad›r. Buna iliﬂkin teknolojik altyap›n›n oluﬂturulmas›na yönelik haz›rl›klar ﬂimdiden baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmalar›n tamamlanmas›yla faaliyete geçecek olan sistemin ç›kt›lar› ba¤lam›nda, 2014 y›l› ikinci
yar›s›nda 2015–2017 y›llar›n› kapsayan Hedeflerde kimi güncellemelere gidilmesi söz konusu olabilecektir.
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SONUÇ:
Atatürk Araﬂt›rma Merkezi 2013-2017 Stratejik Plan›’n›n haz›rlanmas› sürecinin her aﬂamas›nda çal›ﬂanlar›n ve ilgili taraflar›n katk›lar›n›n al›nmas›na büyük önem verilmiﬂtir. Plan›n uygulamas›nda,
ATAM’›n 30 y›la yak›n bir süredir yürüttü¤ü etkinliklerin ve verdi¤i hizmetlerin niteli¤inde, çal›ﬂma düzeninde ve önceliklerinde belirli dönüﬂümler gerçekleﬂmesi beklenmektedir. Stratejik plan, Merkezin
önümüzdeki beﬂ y›l içindeki çal›ﬂmalar›n›n çerçevesini çizmenin yan› s›ra, Atatürk Araﬂt›rma Merkezi’nin yaﬂayaca¤› kurumsal dönüﬂümün de rehberi niteli¤inde olacakt›r.
664 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlü¤e girmesiyle mevzuattan kaynaklanan boﬂluklar giderilmiﬂtir. Kanunda ortaya ç›kan boﬂluklar›n giderilmesiyle uzun y›llard›r Kurumun bilimsel faaliyetlerinin yürütülmesini sa¤layacak yetkili kurullar›n oluﬂturulmas›, stratejik plan›n uygulamada baﬂar›ya ulaﬂmas› aç›s›ndan önem arz etmektedir.
ATAM Stratejik Plan›, dünyada son 25 y›lda önemli siyasal, ekonomik ve kültürel geliﬂmelerin yaﬂand›¤›, daha önceleri kabul edilen ilke ve bak›ﬂ aç›lar›n›n, kavramlar›n ve kurumlar›n yap› de¤iﬂikli¤ine
u¤rad›¤› bir dönemde haz›rlanm›ﬂt›r. Bu e¤ilim çerçevesinde, Planda, mevcut de¤iﬂimin yap›s›n› kavramaya, dinamikleri belirlemeye ve süreçleri do¤ru planlama temeline oturtmaya özel önem verilmiﬂtir. Bu ba¤lamda, “Atatürk ve eseri hakk›nda bilimsel araﬂt›rmalar yapmak, yapt›rmak ve sonuçlar›n›
yaymak” misyonuna paralel olarak, Atatürk Araﬂt›rma Merkezi’nin vizyonunun, “Atatürkçü düﬂünce,
Atatürk ilke ve ink›lâplar› konular›ndaki bilimsel araﬂt›rma ve etkinlikleriyle, ulusal ve uluslararas› alanda temel kurum olarak Atatürk ve eserini dünyaya tan›tmak” olmas› kabul görmüﬂtür. Bu ülküye ulaﬂmak için, plan dönemini kapsayan beﬂ y›ll›k süreçte ortaya konan stratejik amaçlar yol aç›c› temel
ad›mlar olacakt›r.
Atatürk ve eserini bütün yönleriyle ortaya koyacak bilimsel ve stratejik araﬂt›rmalar yap›lmas›n› sa¤lamak, Atatürk ve eseri hakk›nda yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve
düzenlenmesini desteklemek; araﬂt›rmac› ve vatandaﬂlar›n, ATAM’›n görev alan›ndaki konularda do¤ru bilgiye kolayca eriﬂimini sa¤lamak Merkezin temel hareket alanlar› olacakt›r. Bu alanlarda istenen
hedeflere ulaﬂabilmek için de, Merkezin ulusal ve uluslararas› düzeyde yetkin bir kurum olmas›na, kurumsal kapasitesini geliﬂtirmesine yönelik proje ve faaliyetler de eﬂzamanl› yürütülecektir.
2013–2017 Stratejik Plan› uygulamalar›n›n ATAM’›n çal›ﬂma ve hizmetlerini daha da h›zland›r›p, etkinleﬂtirmesine ve yayg›nlaﬂt›rmas›na katk›da bulunmas› beklenmektedir. Bunun yan› s›ra, gerek haz›rlanma süreci gerekse ç›kt›lar›yla ATAM 2013–2017 Stratejik Plan›’n›n Türkiye Kamu Yönetimi’nde
planl› çal›ﬂma gelene¤inin güçlenmesine katk› sa¤lamas› umulmaktad›r.

53
ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹

sayfa boﬂ

EKLER

sayfa boﬂ

Sorumlu Birimler

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü
Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Kurum ve kuruluﬂlarla iﬂ birli¤i içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alan›nda belgesel haz›rlanacakt›r.

Kurumumuzun amac› do¤rultusunda okuyucu kitlelerine yönelik yay›nlar yap›lacakt›r.

Türkiye Cumhuriyeti Döneminde ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel vb. alanlardaki politikalara yönelik
bilimsel araﬂt›rmalar yap›lacakt›r.

3

4

5

Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren
konulardaki kiﬂi ve kuruluﬂlarla iﬂ birli¤i yap›larak projelere destek sa¤lanacakt›r.

ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Hedef 1.2. Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›laplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konularda her y›l 5 adet proje desteklenecektir.
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6

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Türkiye Cumhuriyeti ve ‹nk›lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ö¤retimine yönelik saha araﬂt›rmas›
yap›lacakt›r.

2

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Atatürk’ün temel eserlerinden Söylev ve Demeçler, Nutuk baﬂta olmak üzere baz› eserler, yeniden
gözden geçirilerek asl›na uygun ﬂekilde aç›klamal› olarak yay›nlanacakt›r.

1

Hedef 1.1. Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›laplar› ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihini ilgilendiren konularda bilimsel ve stratejik araﬂt›rmalar
yap›lacakt›r.

STRATEJ‹K AMAÇ 1: ATATÜRK VE ESER‹N‹ BÜTÜN YÖNLER‹YLE ORTAYA KOYACAK B‹L‹MSEL VE STRATEJ‹K ARAﬁTIRMALAR YAPMAK VE YAPTIRMAK; BU TÜR
ÇALIﬁMALARI DESTEKLEMEK VE TEﬁV‹K ETMEK, BUNLARIN SONUÇLARINI YAYIMLAMAK VE YAYMAK

No. Strateji

Hedefler ve Stratejilerden Sorumlu Birimler

2013-2017 STRATEJ‹K PLANI

ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹

2013-2017 STRATEJ‹K PLAN

Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konularda
çal›ﬂma yapan araﬂt›rmac› ve akademisyenlerle, bilgi ve iletiﬂim teknolojilerden azami ölçüde yararlanarak
iﬂbirli¤i sa¤lanacakt›r.

Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konularda,
Bilimsel Araﬂt›rma ve ‹nceleme Yar›ﬂmas› düzenlenecektir.

Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iﬂbirli¤i yap›larak önemli gün ve bayramlara yönelik yar›ﬂmalar düzenlenecektir.

9

10

11

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Kurum yay›nlar› üniversitelerde sergilenerek daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmas› sa¤lanacakt›r.

15
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Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Kurum yay›nlar›n›n ulusal ve uluslar aras› kitap fuarlar›nda sat›ﬂ ve tan›t›m› için fuarlara kat›l›m
sa¤lanacakt›r.

14

ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Kurum yay›nlar›n›n tasar›m ve bask› kalitesi art›r›lacakt›r.

13

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü
‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konularda,
kurum bünyesinde haz›rlanan eserler yay›mlanacakt›r.

12

Hedef 1.4. Bas›l› ve görsel kurum yay›nlar›n›n say›s› art›r›larak plan dönemi içinde 125 yay›n yap›lacak ve bu yay›nlar›n daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmas›
sa¤lanacakt›r.

Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konularda,
ulusal ve uluslararas› düzeyde baﬂar›l› çal›ﬂmalar yapt›¤› belirlenen araﬂt›rmac›lara, Atatürk Araﬂt›rma
Merkezi Hizmet ve Teﬂvik Ödülleri verilecektir.

Yüksek lisans ve doktora yapmakta olan ö¤renciler aras›ndan, Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve
ink›lâplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili belirlenen alan ve konularda tez yapan veya yapacaklar
ile yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda araﬂt›rma yapan veya yapacak doktoras›n› tamamlam›ﬂ araﬂt›rmac›lara
Yüksek Kurum eﬂgüdümünde burs verilecektir.

8

7

Sorumlu Birimler

Hedef 1.3. Her y›l Atatürk’ün kiﬂili¤i, düﬂüncesi, ilkeleri ve ink›laplar› ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konularda çal›ﬂma yapan araﬂt›rmac› ve
akademisyenlerden 10’una araﬂt›rma bursu verilecek, bunun yan›nda ö¤renci ve araﬂt›rmac›lar ödüllerle teﬂvik edilecektir.

No. Strateji

2013-2017 STRATEJ‹K PLAN

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Dergisi’nin yay›mlanmas›na devam edilecek, uluslararas› indekslerce taran›r
hale getirilecektir.

18

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü
‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

Atatürk’ün “Nutuk” adl› eseri, uzman kiﬂi ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yap›larak yayg›n kullan›lan dillere
tercümesi yap›lacak ve yay›mlanacakt›r.

20

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü
Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

‹ﬂ birli¤i yap›lan kiﬂi ve kuruluﬂlara ekonomik ve kültürel anlamda destek sa¤lanacakt›r.

Dört y›lda bir düzenlenen Uluslararas› Atatürk Kongresi’nin VIII.’si 2015 y›l›nda düzenlenecektir.
Kongre için yerli ve yabanc› kiﬂi ve kurumlarla iﬂ birli¤i yap›lacakt›r.

23

24

ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Bilimsel ve Kültürel etkinliklerin tespiti için üniversitelerle, konunun uzman› kiﬂi ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i
yap›lacakt›r.

22

59

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Atatürk ve eseri hakk›nda ulusal ve uluslar aras› sempozyum, panel, çal›ﬂtay vb. etkinlikler düzenlenecek
ve toplant›larda sunulan bildiriler kitap halinde yay›mlanarak daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmas› sa¤lanacakt›r.

21

Hedef 2.1. Yurt içi ve/veya yurt d›ﬂ›nda, Atatürk, Atatürkçü düﬂünce ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂ ve geliﬂim sürecinin anlaﬂ›lmas›na, tan›t›lmas›na
yönelik her y›l 30 adet bilimsel ve kültürel etkinlik gerçekleﬂtirilecektir.

STRATEJ‹K AMAÇ 2. ATATÜRK VE ESER‹ HAKKINDA YURT ‹Ç‹ VE YURT DIﬁINDA B‹L‹MSEL VE KÜLTÜREL ETK‹NL‹KLER DÜZENLEMEK, BU G‹B‹ ETK‹NL‹KLERE
KATILMAK VE DESTEK VERMEK

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü
‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

Kurum yay›nlar›ndan seçilen eserler, uzman kiﬂi ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yap›larak yabanc› dillerde
yay›mlanacakt›r.

19

Hedef 1.5. Atatürk, Atatürkçü Düﬂünce ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂ ve geliﬂim sürecinin tüm dünyaya tan›t›lmas› amac›yla mevcut yay›nlardan her y›l 4
(dört) adedi yabanc› dillerde yay›mlanacak, Atatürk’ün “Nutuk”u yayg›n kullan›lan dillere tercümesi yap›l›p bas›lacakt›r.

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü
‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

Yay›nlar›m›z›n tan›t›m› amac›yla web sayfam›z daha etkin hale getirilecektir.

17

‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

Kurum yay›nlar›n›n daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmas› için yay›nlar›n sat›ﬂ ofisi ve e-ma¤aza arac›l›¤›yla
sat›ﬂ ve tan›t›m› art›r›lacakt›r.

Sorumlu Birimler

16

No. Strateji

2013-2017 STRATEJ‹K PLAN

Sorumlu Birimler

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü
Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü
Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü
Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Bilimsel ve kültürel etkinliklere, kat›l›m ve destek için üniversitelerdeki akademisyenlerle Merkezimiz
aras›nda haberleﬂme a¤› kurulacakt›r.

Atatürk ve eserleri hakk›nda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararas› kiﬂi ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i
güçlendirilecektir.

Düzenlenecek etkinlikler paydaﬂ beklentileri yönünde geliﬂtirilecektir.

Kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n talepleri, üzerine kamu çal›ﬂanlar›na uzman personel taraf›ndan
Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi dersi verilecektir.

Atatürk ve Eseri hakk›nda radyo ve televizyon programlar› yap›lacakt›r.

26

27

28

29

30

Kurum kütüphanesi okuyucular›n beklentileri do¤rultusunda zenginleﬂtirilecektir.

33

60

Kurum arﬂivinde bulunan her türlü bilgi ve belge, tasnif edilecek ve tasnif edilen bilgi ve belgeler
elektronik ortama aktar›larak araﬂt›rmac›lar›n hizmetine sunulacakt›r.

32

Kütüphane Müdürlü¤ü

Kütüphane Müdürlü¤ü

Kütüphane Müdürlü¤ü

ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹

Hedef 3.2. Teknolojik altyap› ve donan›m geliﬂtirilecek ve e-devlet kapsam›ndaki uygulamalar yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r.

Atatürk ve Eseri hakk›nda yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda bulunan bilgi ve belgelerin kurum arﬂivine
kazand›r›lmas› amac›yla kiﬂi ve kuruluﬂlarla iﬂ birli¤i yap›lacakt›r.

31

Hedef 3.1. Kurum Kütüphanesi ve arﬂivi, kaynak niteli¤indeki bilgi ve belgelerle zenginleﬂtirilecek ve bunlara eriﬂim kolaylaﬂt›r›lacakt›r.

STRATEJ‹K AMAÇ 3. ARAﬁTIRMACI VE VATANDAﬁLARIMIZIN GÖREV ALANIMIZLA ‹LG‹L‹ KONULARDA DO⁄RU B‹LG‹YE KOLAYCA ER‹ﬁ‹M‹N‹ SA⁄LAMAK,
HIZLI VE KAL‹TEL‹ H‹ZMET SUNMAYA YÖNEL‹K KURUMSAL KAPAS‹TEY‹ GEL‹ﬁT‹RMEK VE GÜÇLEND‹RMEK

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Atatürk, Atatürkçü düﬂünce ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂ ve geliﬂim sürecinin tan›t›lmas›na katk›
yapacak bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenleyen kurum ve kuruluﬂlara bilim insanlar› görevlendirilecektir.

25

Hedef 2.2. Yurt içi ve/veya yurt d›ﬂ›nda, Atatürk, Atatürkçü düﬂünce ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂ ve geliﬂim sürecinin tan›t›lmas›na katk› yapacak
bilimsel ve kültürel etkinliklere kat›l›m ve destek sa¤lanacakt›r.

No. Strateji

2013-2017 STRATEJ‹K PLAN

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti bilgi portal› kurulacakt›r.

Kurumun teknolojik alt yap› ve donan›m ihtiyac› geliﬂtirilecektir.

Çal›ﬂanlar›n biliﬂim yetkinlikleri art›r›lacakt›r.

34

35

36

Personelin fiziki çal›ﬂma ortam›na iliﬂkin ihtiyaçlar› karﬂ›lanacakt›r.

Çal›ﬂanlar aras›ndaki iletiﬂimi geliﬂtirip güçlendirmek için sosyal faaliyetler düzenlenecektir.

Personelin e¤itim ihtiyaçlar› düzenli olarak belirlenecek ve hizmet içi e¤itim kurslar›na kat›l›m sa¤lanacakt›r.

Çal›ﬂanlara memnuniyet anketi uygulanacakt›r.

38

39

40

41

‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

61

46

Strateji Geliﬂtirme Müdürlü¤ü

‹ç kontrol, performans esasl› bütçeleme, raporlama gibi mali ve genel yönetim araçlar›n›n
kurumsallaﬂmas› sa¤lanacakt›r.

44

Ülkelerin ulusal arﬂivlerinden sa¤lanan Atatürk ile ilgili belgelerden seçme yap›lacak ve seçilen belgeler
yay›mlanacakt›r.

ATATÜRK ARAﬁTIRMA MERKEZ‹

Bilimsel Çal›ﬂmalar Müdürlü¤ü

Hedef 3.5: Atatürk Araﬂt›rma Merkezi Arﬂivi için dünya arﬂivlerinden toplanan Atatürk ile ilgili belgelerin yay›na haz›rlanmas› gerçekleﬂtirilecektir.

Strateji Geliﬂtirme Müdürlü¤ü

Bütçenin haz›rlanma sürecinde kat›l›mc›l›k artt›r›lacakt›r.

43

Strateji Geliﬂtirme Müdürlü¤ü

Stratejik plan belgesinin sistematik bir ﬂekilde izlenmesi ve de¤erlendirilmesi için gerekli altyap›
çal›ﬂmalar› tamamlanacakt›r.

42

Hedef 3.4: Kurum Kaynaklar›n›n etkin kullan›lmas› için planl› çal›ﬂma düzenine süreklilik kazand›r›lacakt›r.

‹ﬂ gereklerine uygun personel istihdam edilecektir.

37

Hedef 3.3. Merkezin insan kaynaklar› kapasitesi güçlendirilecek, personel motivasyonu ve verimlili¤i art›r›lacakt›r.

‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

Sorumlu Birimler

No. Strateji

2013-2017 STRATEJ‹K PLAN

