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Kastamonu Ün�vers�tes� a�les�n�n kıymetl� mensupları ve tüm paydaşları, ün�vers�tem�z�n geçm�ş 
tecrübe, b�lg� b�r�k�mler� �le paydaş görüşler�n�n harmanlandığı; sürekl� gel�ş�m ve yen�l�kç�l�ğ�n, 
m�ll� kalkınma hedefler� ve uluslararası kal�ten�n ön planda tutulmasını amaçladığımız stratej�k 
plan çalışmalarını n�hayete erd�rerek stratej�k yönet�m anlayışında en temel araç olan 2020-2024 
Stratej�k Planını kamuoyuna sunmuş bulunmaktayız.

Kastamonu Ün�vers�tes�, 13 Fakülte, 3 Enst�tü, 3 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 16 
Uygulama ve Araştırma Merkez� ve 30.000 c�varında öğrenc�s� �le Türk�ye'n�n gel�şmekte olan 
ün�vers�teler�nden b�r� olup m�syon ve v�zyonunu gerçekleşt�r�rken Stratej�k Planda bel�rlenen 
temel �lkelere göre hareket ederek amaçlarına ulaşmayı hedeflemekted�r. Ayrıca Ün�vers�tem�z 
Bölgesel Kalkınma ve M�syon Farklılaşması İht�saslaşma Projes� kapsamında Ormancılık ve 
Tab�at Tur�zm� alanında �ht�sas ün�vers�tes� olup stratej�k planın amaç, hedef ve göstergeler� 
bel�rlen�rken ulusal kalkınma hedefler�ne ulaşılması, toplumsal �ht�yaçların ve paydaş 
�ht�yaçlarının g�der�lmes� noktasında �ht�sas alanımız özell�kle göz önüne alınmıştır. Yönet�m ve 
kal�te süreçler�nde katılımcılık ön planda tutularak Kurumsallaşma kavramının 
gerçekleşt�r�lmes�ne de yüksek önem ver�lm�şt�r.

 2020-2024 Stratej�k Planı hazırlanırken geçm�ş�m�z�n ve bugünümüzün gerçek b�r fotoğrafı 
ortaya konulmuş ve buradan hareketle geleceğe bakışımızı ve beklent�ler�m�z� gösteren b�r 
v�zyon oluşturulmuş ve bu v�zyona uygun gerçekç�, ayakları yere sağlam basan amaçlar, 
ölçüleb�l�r hedefler �le ölçüleb�l�r göstergeler bel�rlenm�şt�r. Ün�vers�tem�z Kastamonu �l�nde yer 
alan tek ün�vers�te olması neden�yle eğ�t�m, araştırma, g�r�ş�mc�l�k ve topluma h�zmet �şlevler�n� 
n�tel�kl� b�r şek�lde gerçekleşt�rmeye çalışmaktadır. Bu görevler� yer�ne get�r�rken konum 
terc�h�n� eğ�t�m odaklı b�r ün�vers�te olarak yapmakla b�rl�kte genç ve d�nam�k b�r ün�vers�te 
olmasının get�rd�ğ� potans�yel sayes�nde araştırma alanında da öneml� b�r �vme yakalamış olup 
Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� alanında �ht�sas ün�vers�tes� olması neden�yle g�r�ş�mc� ün�vers�te 
olma ve bölgesel kalkınma hedefler�ne de büyük önem vermekted�r. Bu hususlardan hareketle ve 
Kastamonu Ün�vers�tes� a�les�nden ve paydaşlarından aldığımız güçle 2020-2024 Stratej�k 
Planını uygulamaya koymaktayız.

Ün�vers�tem�z� geleceğe başarıyla taşımada çok öneml� b�r görev� olan 2020-2024 Stratej�k 
Planının hazırlanmasında özver�l� çalışmalarıyla emek veren Stratej�k Plan Koord�natörü, çok 
kıymetl� üyelerden oluşan Stratej�k Planlama Ek�b� ve sekreteryayı başarı �le yürüten Stratej� 
Gel�şt�rme Da�re Başkanlığı başta olmak üzere planda bel�rled�ğ�m�z amaç ve hedeflere ulaşmada 
katkı sunan ve sunacak olan tüm paydaşlarımıza teşekkürler�m� sunar, hazırlamış olduğumuz 
stratej�k planımızın ün�vers�tem�ze, �l�m�ze, bölgem�ze, ülkem�ze ve tüm �nsanlığa hayırlı 
olmasını temenn� eder�m.
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BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN



M�syon;

B�l�msel düşüncey� temel alan, araştıran, sorun çözeb�len, her alanda kend�n� yen�leyen, g�r�ş�mc� 
ve paylaşımcı, et�k değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çevre b�l�nc� gel�şm�ş, toplumsal 
konulara duyarlı b�reyler yet�şt�ren; ormancılık ve tab�at tur�zm� başta olmak üzere ürett�ğ� b�lg�y� 
ve yet�şt�rd�ğ� �ş gücünü �nsanlığın h�zmet�ne sunarak bölgesel, ulusal ve uluslararası 
sürdürüleb�l�r kalkınmaya öncülük eden b�r ün�vers�ted�r.

V�zyon; 

İht�sas alanı öncel�kl�, n�tel�kl� araştırmalar yaparak bölgen�n kalkınmasında öncü rol oynayan, 
ulusal ve uluslararası düzeyde yen�l�kç� ve saygın b�r ün�vers�te olmaktır.

Temel Değerler;

Kastamonu Ün�vers�tes�; 
· M�syon ve v�zyonunu gerçekleşt�r�rken l�yakat ve adalet esaslarına göre hareket eder.
· Düşünce ve �fade hürr�yet�ne önem ver�r.
· Faal�yetler�n� b�l�msel doğrular üzer�ne �nşa eder.
· B�r�mler�nde kal�te s�stemler�n� oluşturarak güven�rl�ğ�n� ortaya koyar.
· Tüm �ş ve �şlemler�nde şeffaflık ve hesap vereb�l�rl�k �lkes�n� temel alır.
· Tüm paydaşlarının her alanda yönet�m süreçler�ne akt�f katılımcılığına önem ver�r.
· G�r�ş�mc�l�k faal�yetler�n� destekler.
· N�tel�kl� ve donanımlı b�reyler yet�şt�rmek �ç�n öğrenc� odaklı b�r yaklaşım �zler.
· Her türlü �ş ve �şlemler�nde et�k değerlere bağlıdır.
· M�ll� ve manev� değerlere bağlı nes�ller yet�şt�r�r

Amaçlar;

A1- Eğ�t�m-Öğret�m faal�yetler�n�n n�tel�ğ�n� ve n�cel�ğ�n� artırmak
A2- N�tel�kl� araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n� arttıran yen�l�kç� ve g�r�ş�mc� b�r ün�vers�te 
olmak  
A3: Kurumsallaşmayı güçlend�rerek kurum kültürünü, k�ml�ğ�n� ve kurumsal hafızayı 
gel�şt�rmek
A4: Tüm paydaşlarla �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak
A.5: Ormancılık ve tab�at tur�zm� alanında �ht�saslaşma �le �lg�l� çalışmaların n�tel�k ve 
n�cel�ğ�n� arttırarak rol model b�r ün�vers�te olmak
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H1.1: Ün�vers�tem�z mevcut eğ�t�m-öğret�m altyapısını gel�şt�rmek

H1.2: Eğ�t�m-öğret�m programlarının sayısını arttırmak

H1.3: Eğ�t�m-öğret�m programlarındak� ulusal ve uluslararası öğrenc�ler�n n�tel�ğ�n� arttırmak

H1.4: Akadem�k ve �dar� faal�yet yürüten b�r�mler�n 2 tanes�nde plan dönem� sonuna kadar 

akred�tasyon başvurusu yapmak

H1.5: Ulusal ve uluslararası değ�ş�m programlarından yararlanan öğrenc� ve personel sayısını her 

yıl % 5 oranında arttırmak

H2.1: Ün�vers�tem�z�n araştırma altyapısını arttırmak

H2.2: Ün�vers�tem�z�n mevcut proje,  patent başvuru ve belge sayısını arttırmak

H2.3: Uluslararası alanda öğret�m elemanı başına düşen yayın sayısını her yıl % 5 arttırmak

H2.4: Ün�vers�tem�z bünyes�nde her yıl 60 adet b�l�msel etk�nl�ğ�n düzenlenmes�n� sağlamak

H2.5: Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Performans endeks�nde plan dönem� sonunda �lk 50 

�çer�s�nde yer almak

H3.1: Kurumsal Yönet�m S�stem�n�n plan dönem� sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak

H3.2: Kurumsal K�ml�k Kılavuzunu 2021 yılı sonuna kadar hazırlamak ve plan dönem� sonuna 

kadar uygulamak

H3.3: Kurumsal görünürlüğü arttırmak

H3.4: İç paydaşların kuruma olan bağlılığını ve memnun�yet düzey�n� arttırmak

H3.5: Mezun B�lg� S�stem�n� 2021 yılına kadar kullanılır hale get�rmek ve etk�nl�ğ�n� arttırmak

H4.1: Tıp fakültes�n� plan dönem� sonuna kadar tamamlayarak etk�n hale get�rmek

H4.2: 2020 yılı sonuna kadar Teknokent'�n yapılandırılması ve plan dönem� sonuna kadar tüm 

b�r�mler�n�n �şlet�lmes�n� sağlamak

H4.3: Ün�vers�tem�z bünyes�nde her yıl en az 50 adet sosyal sorumluluk projes�/faal�yet� 

gerçekleşt�rmek

H4.4: Ün�vers�tem�z bünyes�nde her yıl en az 20 adet sosyokültürel, sport�f, sanatsal ve tur�zm 

faal�yet� gerçekleşt�rmek

H4.5:  Kastamonu'yu UNESCO Gastronom� yaratıcı şeh�rler ağına dah�l etmek

H5.1: Plan dönem� sonuna kadar orman ürünler� test merkez�n�n kurulması ve faal�yete geçmes�.

H5.2: Plan dönem� sonuna kadar en az 5 adet tıbb� aromat�k b�tk�ler�n yet�şt�r�lmes� ve 2 adet odun 

dışı orman ürününün sanay�ye kazandırılması.

 

 

Hedefler; 

 Kastamonu Ünverstes
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H5.4: Batı Karaden�z Tab�at Tur�zm� Eylem Planını plan dönem� sonuna kadar oluşturmak.  

H5.5: Kastamonu Ün�vers�tes� Doğa Eğ�t�m Merkez�n� (KÜDEM) 2021 yılına kadar kurmak ve 
hayata geç�rmek. 

Temel Performans Göstergeler� ; 

Tablo 1’dek� performans göstergeler�, sonuç ve pol�t�ka odaklı olan ve Ün�vers�tem�z faal�yet 
alanına �l�şk�n önem taşıyanlardan oluşturulmuştur. 

Tablo 1: Temel Performans Göstergeler�  

Plan Dönem� 
Başlangıç 
Değer� 
(2019)* 

Temel Performans Göstergeler�  Plan Dönem� 
Sonu 
Hedeflenen 
Değer�  
(2024) 

816 Öğret�m elemanı sayısı 1065 
19 Akt�f doktora program sayısı 23 

0,33 Öğret�m elemanı başına düşen uluslararası 
endekslerdek� makale sayısı 

0,43 

490 Ulusal proje sayısı 850 
17 Tıp Fakültes�nde h�zmet veren akadem�k personel 

sayısı 
86 

- Teknoloj� gel�şt�rme bölgeler� performans endeks 
sıralaması 

50 

- Ver� tabanı yönet�m s�stem�n�n tamamlanma oranı 100 
- İç paydaş kurumsal memnun�yet oranı 50 
- UNESCO Gastronom� çalışma b�r�m�n�n 

oluşturulma oranı 
100 

- Orman ürünler� test merkez�n�n tamamlanma oranı 100 
- Batı Karaden�z Tab�at Tur�zm� Uygulama Eylem 

Planı’nın tamamlanma oranı 
100 

37 Sosyal sorumluluk proje sayısı 225 
1000 Mezun b�lg� s�stem�ne kayıtlı öğrenc� sayısı 25000 
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STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ



 

 

2. STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ 
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Stratej�k plan hazırlık çalışması üç aşamadan oluşmaktadır: Planın sah�plen�lmes�, planlama 
sürec�n�n organ�zasyonu ve hazırlık programının oluşturulmasıdır. 

2.1. Planın Sah�plen�lmes� 

Ün�vers�teler�n h�zmet üretme ve sunma yükümlülükler�n� etk�l� ve ver�ml� b�r şek�lde yer�ne 
get�reb�lmes� tüm paydaşlar açısından önem arz etmekted�r. Ün�vers�te yönet�m� kapsamındak� 
faal�yetler�n başarılı ve s�stemat�k b�r şek�lde gerçekleşt�r�lmes�nde yol har�tası olması açısından 
stratej�k plan etk�l� b�r araç olmaktadır. Stratej�k planın kamu kurumlarının başarısına öneml� 
boyutta katkı sağladığının b�l�nc�nde olan ün�vers�tem�z tüm �ç ve dış paydaşlarımızın katkı, 
görüş ve öner�ler�n� d�kkate alarak Rektörümüzün desteğ� ve yönlend�rmes� �le 2020-2024 
dönem� Stratej�k Planını oluşturmuştur. Rektörümüz stratej�k planı sah�plend�ğ�n� ve 
ben�msed�ğ�n� ün�vers�te çalışanları �le paylaşmış ve kurumsal sah�plenmen�n sağlanmasına 
katkıda bulunmuştur. 

2.2. Planlama Sürec�n�n Organ�zasyonu

Stratej�k planlama sürec�nde tüm akadem�k ve �dar� b�r�mlerden tems�lc�ler�n olmasına özen 
göster�lm�ş ve katılımcı b�r yaklaşımla n�ha� sonuca varılmıştır. 

2.2.1. Rektör 

Kastamonu Ün�vers�tes�'n�n 2020-2024 yıllarını kapsayan stratej�k planın hazırlık çalışmaları 
Rektör tarafından �mzalanan 2019/01 sayılı Genelgen�n yayınlanması �le başlamıştır. İlg�l� 
düzenlemede stratej�k planlama sürec�n�n ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol etmek ve 
planlama sürec�ne akt�f katılımı sağlamak amacıyla Stratej� Gel�şt�rme Kurulu ve stratej�k 
planlamayla �lg�l� çalışmaların hazırlanarak Stratej� Gel�şt�rme Kurulu'nun uygun görüşüne 
sunulması ve gereken faal�yetler�n koord�ne ed�lmes� �ç�n ün�vers�tem�z�n farklı b�r�mler�nden 
tems�lc�lerden oluşturulmuş Stratej�k Planlama Ek�b� oluşturulmuştur. Rektör tarafından 
�mzalanan 2019/02 sayılı Genelgede �se 2020-2024 Stratej�k Plan hazırlık çalışmalarının 
başlatıldığı duyurulmuştur. 

2.2.2. Stratej�k Gel�şt�rme Kurulu

Stratej� Gel�şt�rme Kurulu (SGK) 2019/01 sayılı Genelge �le yayınlanmıştır. İlg�l� kurul Rektörün 
başkanlığında ün�vers�te yönet�m kurulu üyeler�, Genel Sekreter ve Rektör tarafından 
görevlend�r�len d�ğer k�ş�lerden oluşmaktadır. Kurul stratej�k planlama ek�b�n� ve hazırlık 
programını onaylamış, sürec�n ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol etm�ş ve harcama 
b�r�mler�n�n stratej�k planlama sürec�ne akt�f katılımını sağlayarak tartışmalı konuları görüşüp 
karara bağlamıştır. 



Stratej�k Planlama Ek�b� (SPE) Rektör Yardımcısı başkanlığında Stratej� Gel�şt�rme Da�re 
Başkanlığı koord�nasyonunda Rektör tarafından seç�len akadem�k ve �dar� tems�lc�lerden (Tablo- 
3) oluşturulmuştur. Ek�p stratej�k planlama sürec�n�n hazırlık programına uygun olarak 
yürütülmes�, faal�yetler�n kontrol ed�lmes� ve stratej�k plan ana taslağını oluşturup Stratej� 
Gel�şt�rme Da�re Başkanlığı aracılığı �le Gel�şt�rme Kuruluna sunulması görev�n� yapmıştır. 

 

 

Tablo 2: Stratej� Gel�şt�rme Kurulu 

 Unvanı/Adı ve Soyadı Görev� 

Başkan Prof. Dr. Ahmet Hamd� TOPAL  Rektör 
Üye Prof. Dr. Mehmet ATALAN  Rektör Yardımcısı V.  
Üye Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK Rektör Yardımcısı V.  
Üye Dr. Öğr. Üyes� Nesr�n İÇLİ  Koord�natör 
Üye Prof. Dr. Ahmet KAÇAR Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültes� Dekanı  
Üye Prof. Dr. Hüsey�n ESECELİ Veter�ner Fakültes� Dekan V.  
Üye Prof. Dr. Kutay OKTAY  Tur�zm Fakültes� Dekan V.  
Üye Prof. Dr. Mahmut ELP  Su Ürünler� Fakültes� Dekanı 
Üye Prof. Dr. Mehmet TOPAL  Sağlık B�l�mler� Fakültes� Dekanı 
Üye Prof. Dr. Muharrem ÇETİN İlet�ş�m Fakültes� Dekanı 
Üye Prof. Dr. Osman GÜLER Tıp Fakültes� Dekanı 
Üye Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK Mühend�sl�k ve M�marlık Fakültes� Dekanı 
Üye Prof. Dr. Sa�m ATEŞ  Orman Fakültes� Dekanı 
Üye Prof. Dr. Serhat YILMAZ  Fen-Edeb�yat Fakültes� Dekanı 
Üye Prof. Dr. Yavuz DEMİREL  İ.İ.B.F. Dekanı  
Üye Doç. Dr. İbrah�m YENEN Sosyal B�l�mler Enst�tüsü Müdürü 
Üye Doç. Dr. Nur BELKAYALI  Fen B�l�mler� Enst�tüsü Müdürü 
Üye Dr. Öğr. Üyes� Orhan ÇORUM  Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü Müdürü 
Üye Doç. Dr. B�lgehan BAYDİL  BESYO Müdürü 
Üye Öğr. Gör. Mehmet BOLLUK  Yabancı D�ller Yüksekokulu Müdürü 
Üye Prof. Dr. Ergün RECEPOĞLU  Küre MYO Müdürü 
Üye Prof. Dr. İzzet ŞENER İnebolu MYO Müdürü 
Üye Prof. Dr. Selahatt�n KAYMAKÇI  Tosya MYO Müdürü 
Üye Doç. Dr. Abdullah Çağrı BİBER  Taşköprü MYO Müdürü 
Üye Doç. Dr. Abdülkad�r TUNA  Araç Rafet Verg�l� MYO Müdürü  
Üye Doç. Dr. Korhan ENEZ Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO Müdürü 
Üye Doç. Dr. M. Fat�h KILIÇARSLAN Kastamonu MYO Müdürü 
Üye Doç. Dr. Mehmet Nad�r ÖZDEMİR Daday Nafi-Üm�t Çer� MYO Müdürü 
Üye Doç. Dr. Serkan ISLAK C�de Rıfat Ilgaz MYO Müdürü 
Üye Doç. Dr. Turhan KÖPRÜBAŞI  Bozkurt MYO Müdürü 
Üye Dr. Öğr. Üyes� Abdulkad�r KARACI  Çatalzeyt�n MYO Müdürü 
Üye Dr. Öğr. Üyes� Can Doğan VURDU  Devrekân� TOBB MYO Müdürü 
Üye Dr. Öğr. Üyes� Osman TOPAÇOĞLU  İhsangaz� MYO Müdürü 
Üye Prof. Dr. Ahmet SIVACIOĞLU  ERASMUS Koord�natörü 
Üye Prof. Dr. Kasım YENİGÜN  TTO Koord�natörü 
Üye Dr. Öğr. Üyes� Mahmut GÜR  MERLAB Müdürü 
Üye Semra TİRYAKİ  Genel Sekreter V.  
Üye Cevr�ye AYDAR  Stratej� Gel�şt�rme Da�re Başkan V.  
Üye Ertuğrul KABA B�lg� İşlem Da�re Başkanı 
Üye Mehmet Sena AYGÜL  Sağlık, Kültür ve Spor Da�re Başkan V.  
Üye Osman TEMUR Yapı İşler� ve Tekn�k Da�re Başkan V.  
Üye Serdar SAFRAN Personel Da�re Başkanı V.  
Üye  Selam� CAN Öğrenc� İşler� Da�re Başkanı 
Üye Yaşar ULUDAĞ  Kütüphane ve Dokümantasyon Da�re Başkanı 
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Tablo 3: Stratej�k Planlama Ek�b� 

 Unvanı/Adı ve Soyadı Görev� 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet ATALAN  Rektör Yardımcısı V.  
Üye Dr. Öğr. Üyes� Nesr�n İÇLİ Koord�natör 
Üye Prof. Dr. Ahmet SIVACIOĞLU  ERASMUS Koord�natörü 
Üye Prof. Dr. Kasım YENİGÜN TTO Koord�natörü 
Üye Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK BAP Koord�natörü 
Üye Doç. Dr. Ekrem MUTLU Su Ürünler� Fakültes� Öğret�m Üyes� 
Üye Doç. Dr. Fatma Zehra PATTABANOĞLU  Fen-Edeb�yat Fakültes� Öğret�m Üyes� 
Üye Dr. Öğr. Üyes� Alper BULUT  Orman Fakültes� Öğret�m Üyes� 
Üye Dr. Öğr. Üyes� Asuman ÖZGÖZ  Tıp Fakültes� Öğret�m Üyes� 
Üye Dr. Öğr. Üyes� Aydoğan AYDOĞDU  Tur�zm Fakültes� Öğret�m Üyes�  
Üye Dr. Öğr. Üyes� Barış BANİ Fen-Edeb�yat Fakültes� Öğret�m Üyes� 
Üye Dr. Öğr. Üyes� Erkan KÜLEKÇİ  Eğ�t�m Fakültes� Öğret�m Üyes� 
Üye Dr. Öğr. Üyes� Erol TEKİN  İ.İ.B.F. Öğret�m Üyes�  
Üye Dr. Öğr. Üyes� Ham�d DERVİŞ   Fen-Edeb�yat Fakültes� Öğret�m Üyes� 
Üye Dr. Öğr. Üyes� Ker�m GÜNEY Orman Fakültes� Öğret�m Üyes� 
Üye Dr. Öğr. Üyes� M. Öztürk AKÇAOĞLU Eğ�t�m Fakültes� Öğret�m Üyes� 
Üye Dr. Öğr. Üyes� Murat POLAT  Veter�ner Fakültes� Öğret�m Üyes�  
Üye Dr. Öğr. Üyes� Sedef ŞEN  İ.İ.B.F. Öğret�m Üyes�  
Üye Dr. Öğr. Üyes� Tah�r BENLİ İ.İ.B.F. Öğret�m Üyes�  
Üye Dr. Öğr. Üyes� Vac�t Ertan YILMAZ  İlet�ş�m Fakültes� Öğret�m Üyes� 
Üye Dr. Öğr. Üyes� Zübeyde SÜLLÜ  İlet�ş�m Fakültes� Öğret�m Üyes� 
Üye Semra TİRYAKİ  Genel Sekreter V.  
Üye Abdullah ÇİL Sağlık, Kültür ve Spor Da�re B. Şube M. 
Üye Alpaslan KAYA  B�lg� İşlem Da�re Bşk. B�l. İşletmen� 
Üye Cevr�ye AYDAR  Stratej� Gel�şt�rme Da�re Başkan V.  
Üye Osman TEMUR Yapı İşler� Tekn�k Da�re Başkan V.  
Üye Samet IŞIK Mal� H�zmetler Uzmanı 
Üye Serkan IŞIK Mal� H�zmetler Uzmanı 
Üye Şule SOLAKOĞLU Öğrenc� İşler� Da�re Bşk. Şube Müdürü 
Üye Ufuk AÇI Personel Da�re Bşk. Şube Müdür V.  

 

2.2.4. Stratej� Gel�şt�rme Da�re Başkanlığı 
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Stratej� Gel�şt�rme Da�re Başkanlığı (SGDB) plan çalışmalarını koord�ne etm�şt�r. Stratej�k 
planlama çalışmalarında Stratej�k Plan Genelges�n�n hazırlanarak Rektörün onayına sunulması, 
toplantıların organ�zasyonu, ün�vers�te �ç� ve dışı �let�ş�m�n sağlanması, belge ve ver� tem�n� g�b� 
öneml� konularda destek olmuştur. Ayrıca Stratej� Gel�şt�rme Da�re Başkanlığı; plan hazırlama, 
uygulama, �zleme ve değerlend�rme süreçler�ndek� tecrübeler�n� Stratej� Gel�şt�rme Kuruluna, 
stratej�k planlama ek�b�ne ve harcama b�r�mler�ne aktarmıştır.

Stratej�k planlama sürec�nde tüm akadem�k ve �dar� b�r�mlerden tems�lc�ler�n olmasına özen 
göster�lm�ş ve katılımcı b�r yaklaşımla n�ha� sonuca varılmıştır. 



Stratej�k Planlama Ek�b�  (SPE) tarafından 2020-2024 Stratej�k Plan hazırlıklarının etk�n b�r 
şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n sürec�n gerekt�rd�ğ� �ht�yaçları ortaya koyan b�r hazırlık programı ve 
zaman ç�zelges� hazırlanmıştır. 

 

 

2.2.5. Stratej�k Plan Hazırlama Sürec� 

Tablo 4:  Hazırlık Programı 
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HAZIRLIK SÜRECİ 

Planlama Sürec�n�n Organ�zasyonu SGDB        

Stratej�k Plan Hazırlama Onayının Alınması ve 
Kurulun Oluşturulması 

SGDB        

B�lg�lend�rme Toplantısının Yapılması  SGDB        

Zaman Planı SGDB        

DURUM ANALİZİ 

Kurumsal Tar�hçe SGDB        

Uygulanmakta Olan Stratej�k Planın Değerlend�r�lmes� SPE        

Mevzuat Anal�z� SPE        

Üst Pol�t�ka Belgeler� Anal�z� SPE        

Faal�yet Alanları ve Ürün ve H�zmetler�n Bel�rlenmes� SPE        

Paydaş Anal�z� SPE        

Kuruluş İç� Anal�z SPE        

Akadem�k Faal�yetler Anal�z� SPE        

Yükseköğret�m Sektörü Anal�z� SPE        

GZFT Anal�z� SPE        

Tesp�tler ve İht�yaçların Bel�rlenmes�  SPE        

GELECEĞE BAKIŞ         

M�syon SPE-SGK        

V�zyon SPE-SGK        

Temel Değerler SPE-SGK        

FARKLILAŞMA STRATEJİSİ  

Konum Terc�h� SPE        

Başarı Bölges� Terc�h� SPE        

Değer Sunumu Terc�h� SPE        

Temel Yetk�nl�k Terc�h�  SPE        

STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGESİ İLE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ 

Amaçlar SPE-SGK        

Hedefler SPE-SGK        

Performans Göstergeler� SPE-SGK        

Stratej�ler SPE        

Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler� SPE        

Mal�yetlend�rme SGDB        

STRATEJİK PLAN TASLAĞININ SUNULMASI SGDB        
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DURUM ANALİZİ



3.1. Kurumsal Tar�hçe

Kastamonu Ün�vers�tes�, 17 Mart 2006 tar�hl� ve 26111 sayılı Resm� Gazete' de yayımlanarak 
yürürlüğe g�ren 5467 sayılı Kanun �le kurulmuştur. Ün�vers�tem�z 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� 
maddes�ndek� �lkeler doğrultusunda aynı kanunun 4 üncü maddes�nde bel�rt�len amaçları 
gerçekleşt�rmek üzere faal�yet göstermekted�r. Genç b�r devlet ün�vers�tes� olan Kastamonu 
Ün�vers�tes�, başta b�l�msel alan olmak üzere sosyal, kültürel, fiz�k� ve sport�f alanlarda da atılımlar 
yaparak “Sürekl� Gel�şen Genç Ün�vers�teler” arasında kend�s�ne yer ed�nme konusunda em�n 
adımlarla yürümekted�r. 

Ün�vers�tem�z Kastamonu İl merkez�nde 2 yerleşkeden oluşmaktadır. Ana yerleşke, Kuzeykent 
Yerleşkes�d�r.  D�ğer yerleşkem�z �se şeh�r merkez�nde olup, bu yerleşkede Eğ�t�m Fakültes� 
bulunmaktadır.  Ün�vers�tem�zde �lçelerle b�rl�kte toplam yerleşke sayısı 15'd�r.

Ün�vers�tem�z bünyes�nde İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�, Tur�zm Fakültes�, İlah�yat 
Fakültes�, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültes�, Mühend�sl�k ve M�marlık Fakültes�, Orman 
Fakültes�, İlet�ş�m Fakültes�, Eğ�t�m Fakültes�, Fen Edeb�yat Fakültes�, Su Ürünler� Fakültes�, 
Sağlık B�l�mler� Fakültes�, Tıp Fakültes� ve Veter�nerl�k Fakültes� olmak üzere toplamda 13 
fakülte; S�v�l Havacılık Yüksekokulu, Yabancı D�ller Yüksekokulu ve Beden Eğ�t�m� ve Spor 
Yüksekokulu olmak üzere toplamda 3 yüksekokul; Fen B�l�mler� Enst�tüsü, Sosyal B�l�mler 
Enst�tüsü ve Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü olmak üzere toplamda 3 enst�tü bulunmaktadır. Ayrıca 
merkez ve 12's� �lçede olmak üzere toplamda 13 meslek yüksekokulu;  14 koord�natörlük ve 22 
araştırma ve uygulama merkez� faal�yet göstermekted�r.

Ün�vers�tem�z 2019 yılı sonu �t�bar�yle 795 akadem�k, 21 yabancı uyruklu sözleşmel� personel, 
381 �dar� ve 261 �şç� olmak üzere toplam 1458 personel ve 9.626 ön l�sans 17.244 l�sans, 4.106 
l�sansüstü olmak üzere toplam 30.976 öğrenc� �le faal�yetler�n� sürdürmekted�r. 

3.2. Uygulanmakta Olan Stratej�k Planın Değerlend�r�lmes�

5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddes�ne göre kamu �dareler�; 
kalkınma planları, programlar, �lg�l� mevzuat ve ben�msed�kler� temel �lkeler çerçeves�nde 
geleceğe �l�şk�n m�syon ve v�zyonlarını oluşturmak, stratej�k amaçlar ve ölçüleb�l�r hedefler 
saptamak, performanslarını önceden bel�rlenm�ş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu 
sürec�n �zleme ve değerlend�rmes�n� yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratej�k plan 
hazırlamaktadır.

Stratej�k planlar, kamu �dareler�n�n kamu h�zmetler�n�n �sten�len düzeyde ve kal�tede 
sunulab�lmes�, kaynak tahs�s�n� bel�rlenen amaç, hedef ve öncel�kler� doğrultusunda 
yapab�lmeler� açısından önem arz etmekte olup beş yıllık b�r dönem� kapsayan yol har�tası 
n�tel�ğ�nded�r. Ün�vers�tem�z�n 2015-2019 yıllarını kapsayan �k�nc� stratej�k planı sonlanmak 
üzere olduğundan, 2020-2024 yıllarını kapsayacak olan �k�nc� stratej�k planın hazırlık 
çalışmalarına 2019 Temmuz ayında 1 nolu Genelge �le başlanmıştır.

Ün�vers�teler �ç�n stratej�k plan hazırlama rehber�nde de bel�rt�ld�ğ� g�b� stratej�k planlama 
sürec�n�n �lk adımını “Durum Anal�z�” oluşturmaktadır. Durum anal�z�nde, ün�vers�ten�n geleceğe 
yönel�k amaç, hedef ve stratej�ler gel�şt�reb�lmes� �ç�n geçm�şte neler� başardığı, hang� alanlarda 
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hedefler�ne ulaşamadığı ve bunun nedenler�, mevcut durumda hang� kaynaklara sah�p olduğu, 

hang� yönler�n�n gel�şmeye açık olduğu ve ün�vers�ten�n kontrolü dışındak� olumlu ya da olumsuz 

gel�şmeler değerlend�r�lmekted�r. Durum anal�z� kapsamında gerçekleşt�r�lmes� gereken �lk 

faal�yet �se uygulanmakta olan stratej�k planın değerlend�r�lmes�d�r. Bu nedenle, Kastamonu 

Ün�vers�tes�'n�n 2015-2019 stratej�k planı değerlend�r�lm�ş ve mevcut stratej�k planla �lg�l� 

aşağıdak� sorunlar tesp�t ed�lm�şt�r.

Öncel�kle mevcut stratej�k planda m�syonun dönem�n şartlarına uygun açık anlaşılır olduğu, ancak 

v�zyonun yen� kurulmuş b�r ün�vers�te �ç�n �dd�alı önermeler �çerd�ğ� anlaşılmıştır. Yen� stratej�k 

planda m�syon ve v�zyonun yukarıda sayılan n�tel�klere sah�p olacak şek�lde sade, açık ve anlaşılır 

b�r şek�lde yen�den bel�rlenmes�ne karar ver�lm�şt�r.

Mevcut stratej�k planda GZFT Anal�z�nde güçlü ve zayıf yönler�n tesp�t ed�ld�ğ�, fırsatlar ve 

tehd�tlere yer ver�lmed�ğ�, güçlü yönler� korumaya zayıf yönler� güçlend�rmeye, fırsatları 

değerlend�rmeye ve tehd�tler� bertaraf etmeye yönel�k pol�t�kaların olmadığı tesp�t ed�lm�şt�r. Bu 

yüzden yen� stratej�k planda GZFT anal�z�n�n d�kkatl�ce yapılmasında, �ç paydaş ve dış paydaş 

anketler�ne gerekl� önem�n ver�lmes�ne, ortaya çıkan sonuçların stratej�k plan ek�b�nde katılımcı 

yöntemlerle tartışılmasında fayda görülmüştür. Bu durum stratej�k plan hazırlama sürec�n� 

uzatmakla beraber, sonuçların tutarlılığı ve doğru teşh�s koyma noktasında daha faydalı 

görülmüştür.

Yapılan değerlend�rmelerde, mevcut stratej�k planın 5 amaç ve 51 hedeften oluştuğu görülmüştür. 

Genç b�r ün�vers�te olması neden�yle stratej�k amaçlarda eğ�t�m-öğret�m ve b�l�msel faal�yetlere, 

�nsan kaynaklarına, paydaşlarla �l�şk�lere ve fiz�k� altyapının gel�şt�r�lmes�ne odaklanılmıştır. Yen� 

planda, yen� stratej�k amaçlarla b�rl�kte, Kastamonu Ün�vers�tes�ne atfed�len “Ormancılık ve 

Tab�at Tur�zm�” alanında �ht�saslaşmış ün�vers�te olma hedefi �le yukarıda sayılan odak konuları 

�ç�n �y�leşt�rme, n�tel�k artırma ve kal�ten�n gel�şt�r�lmes�ne yer ver�lm�şt�r.

Mevcut planda stratej�k amaç ve hedefler�n genel olarak b�rb�rler�yle uyumlu olduğu 

görülmekted�r. Ancak hedeflere ulaşmak �ç�n uygulanacak stratej�ler �le performans 

göstergeler�nde sorunlar olduğu, bel�rlenen stratej�ler�n büyük bölümünün uygulanamadığı ve 

performans göstergeler�n�n gerçekç� b�r şek�lde bel�rlenmed�ğ�, yönet�m b�lg� s�stem�n�n 

olmaması neden�yle ver� sağlama ve anal�z konusunda sıkıntılar yaşandığı, stratej�k planın 

ölçüleb�l�rl�ğ�n�n olmadığı, performans programı ve bütçe tasarısıyla bağın kurulmasında güçlük 

çek�ld�ğ�, mal�yetlend�rme ve yıllara ayırma safhasında tutarsızlıklar olduğu, sorumlu b�r�mler�n 

tam gerçeğ� yansıtmadığı tesp�t ed�lm�şt�r. Bu nedenle yen� stratej�k planda amaç-hedef-stratej�-

performans göstergeler�-ölçüleb�l�rl�k ve mal�yetlend�rme arasında doğru �l�şk�ler�n kurulması 

gerekt�ğ� sonucuna varılmıştır.

D�ğer taraftan, ün�vers�ten�n yıllık �dare faal�yet raporları �ncelend�ğ�nde, stratej�k plandak� 

ölçülemez hedefler ve stratej�ler neden�yle, faal�yet raporlarında stratej�k planın yıllık uygulama 

sonuçlarına yeter�nce yer ver�lmed�ğ� görülmekted�r. Yıllık �dare faal�yet raporlarında çoğunlukla 

envanter b�lg�ler� sunulmuş ve ün�vers�te genel�nde bütçe uygulama sonuçlarına odaklanılarak 

mal� tablolar hakkında b�lg� ver�lm�şt�r. Bu nedenle, yen� stratej�k plan �le yıllık faal�yet raporları 

arasındak� b�lg� sunma �l�şk�s�n�n güçlend�r�lmes� gerekt�ğ� sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak yen� stratej�k planda mevcut amaçların kapsamının ve �çer�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�, bu 

amaçlara ulaşmak �ç�n uygulanacak stratej�ler�n gerçekç�, ölçüleb�l�r ve ulaşılab�l�r faal�yetlerle 
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desteklenmes� ve stratej�k plan hazırlık sürec�nde ortaya çıkan 4 ana stratej�k alana ve �ht�sas 
alanına ağırlık ver�lmes� gerekt�ğ� ortaya çıkmıştır.

3.3. Mevzuat Anal�z�

Yükseköğret�mle �lg�l� amaç ve �lkeler� bel�rlemek ve bütün yükseköğret�m kurumlarının ve üst 
kuruluşlarının teşk�latlanma, �şley�ş, görev, yetk� ve sorumlulukları �le eğ�t�m-öğret�m, araştırma, 
yayın, öğret�m elemanları, öğrenc�ler ve d�ğer personel �le �lg�l� esasları b�r bütünlük �ç�nde 
düzenlemek amacı �le 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunu 1981 yılında yürürlüğe g�rm�şt�r. 
Yükseköğret�m kurumları ve üst kuruluşların yetk� görev ve sorumlulukları Türk�ye Cumhur�yet� 
Anayasası'nın 130 ve 131'�nc� maddeler� �le düzenlenm�şt�r. Türk�ye Cumhur�yet� Anayasası'nın 
130'uncu maddes� �le 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunu'nun 12'nc� maddes�nde sayılan 
görevler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n 1 Mart 2006'da kabul ed�len 5467 sayılı Kanun �le kurulan 
Ün�vers�tem�z, teşk�lat yapısı tamamlanarak, 2809 sayılı Kanun'un Ek 57'nc� maddes� �le 1 Mart 
2006'da öğren�me açılmıştır. Anayasanın 130'uncu maddes�nde yer aldığı üzere Yükseköğret�m 
Kurumları “Çağdaş eğ�t�m öğret�m esaslarına dayanan b�r düzen �ç�nde m�llet�n ve ülken�n 
�ht�yaçlarına uygun �nsan gücü yet�şt�rmek amacı �le ortaöğret�me dayalı çeş�tl� düzeylerde 
eğ�t�m-öğret�m, b�l�msel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve �nsanlığa h�zmet 
etmek üzere çeş�tl� b�r�mlerden oluşan kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne ve b�l�msel özerkl�ğe sah�p Devlet 
tarafından kanunla kurulan kurumlar” olarak tanımlanmıştır.

Ün�vers�telerdek� akadem�k ve �dar� faal�yetler� düzenleyen b�rçok kanun� düzenleme olmakla 
b�rl�kte bunlardan bazıları ün�vers�teler�n organ�k kanunları n�tel�ğ�nded�r. Yükseköğret�m 
Kanunu, Yükseköğret�m Kurumları Teşk�lat Kanunu, Yükseköğret�m Üst Kuruluşları �le 
Yükseköğret�m Kurumlarının İdar� Teşk�latı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bu 
çerçevede özel önem taşımaktadır. Kanun veya kanun hükmünde kararnamelerde olduğu g�b� 
yönetmel�kler�n bazıları yalnızca akadem�k veya �dar� faal�yetler� düzenlerken, bazıları her 
�k�s�n� de düzenlem�şt�r. Ün�vers�tey� �lg�lend�ren ve hukuk� yükümlülük yükleyen mevzuat 
l�stes� Tablo 5'da göster�lm�şt�r. 
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Tablo 5: Mevzuat L�stes� 

 

 

 

 

 

 

Türk�ye Cumhur�yet� Anayasası   
 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu  

2547 Sayılı Yükseköğret�m Kanunu  7101 Sayılı Tebl�gat Kanunu  
2914 Sayılı Yüksek Öğret�m Personel Kanunu  2128 Sayılı İcra İflas Kanunu  
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  2489 Sayılı Kefalet Kanunu  
5018 Sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu  4982 Sayılı B�lg� Ed�nme Kanunu  
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu  711 Sayılı Nöbetç� Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatb�katlarında Mes a�n�n 24 Saat Devamını 

Sağlayan Kanun  
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeler� Kanunu  492 Sayılı Harçlar Kanunu  
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu  124 Sayılı Yükseköğret�m Üst Kuruluşları İle Yükseköğret�m Kurumlarının İdar� Teşk�latı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname  
5510 Sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
5434 Sayılı Emekl� Sandığı Kanunu  78 Sayılı Yükseköğret�m Kurumları Öğret�m Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
3843 Sayılı Yükseköğret�m Kurumlarında İk�l� Eğ�t�m Yapılması Hakkında Kanun  Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı Uyrukl u Öğret�m Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İl�şk�n Bakanlar 

Kurulu Kararı  
4483 Sayılı Memurlar ve D�ğer Kamu Görevl�ler�n�n Yargılanması Hakkında Kanun  Yükseköğret�m Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğret�m Elemanlarının Sözleşmel� 

Olarak Çalıştırılmasına Da�r Bakanlar Kurulu Kararı  
2809 Sayılı Yükseköğret�m Kurumları Teşk�lat Kanunu  Yükseköğret�m Kurumları, Med�ko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşler� Da�res� Uygulama Yönetmel�ğ�  
6245 Sayılı Harcırah Kanunu  Yükseköğret�m Kurumlarında Akadem�k Değerlend�rme ve Kal�te Gel�şt�rme Yönetmel�ğ�  
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun  Yükseköğret�m Kurumlarının Yurtdışındak� Kapsama Dâh�l Yükseköğret�m Kurumlarıyla Ortak Eğ�t�m ve 

Öğret�m Programları Tes�s� Hakkında Yönetmel�k  
Merkez� Yönet�m Bütçe Kanunu  Yükseköğret�m Kurumları B�l�msel Araştırma Projeler� Hakkında Yönetmel�k  
488 Sayılı Damga Verg�s� Kanunu  Yükseköğret�m Kurumlarında Emekl� Öğret�m Elemanlarının Sözleşmel� Olarak Çalıştır ılması Esaslarına 

İl�şk�n Karar  
213 Sayılı Verg� Usul Kanunu  Yükseköğret�m Kurumlarında Yapılacak İk�nc� Öğret�mde Görev Alacak Öğret�m Elemanlarına Ödenecek 

Ders Ücretler� �le Görevl� Akadem�k Yönet�c� ve Öğret�m Elemanları �le İdar� Personele Ödenecek  Fazla 
Çalışma Ücretler�ne İl�şk�n Karar  

193 Sayılı Gel�r Verg�s� Kanunu  Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�  
237 Sayılı Taşıt Kanunu  Merkez� Yönet�m Muhasebe Yönetmel�ğ�  
5902 Sayılı Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun  Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k  
5746 Sayılı Araştırma Ve Gel�şt�rme Faal�yetler�n�n Desteklenmes� Hakkında Kanun  Kamu İhale Uygulama Yönetmel�kler�  
5765 Sayılı Yükseköğret�m Kurumları Teşk�lâtı Kanununda ve Yükseköğret�m Kurumları Öğret�m 
Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye Ekl� Cetvellerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun  

Kamu İhale Genel Tebl�ğ�  

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu  
 

Muhasebe Yetk�l�ler�n�n Eğ�t�m�, Sert�fika VVerlmess  le Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmellk  

Merkezî Yönet�m Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ�  Stratej� Gel�şt�rme B�r�mler�n�n Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmel�k  
Kamu İdareler�n�n Kes�n Hesaplarının Düzenlenmes�ne İl�şk�n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel�k  Mal� H�zmetler Uzmanları Yönetmel�ğ�  
Kamu İdareler�nde Stratej�k Planlamaya İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�k  Kamu İç Kontrol Standartları Tebl�ğ� 

 
Kamu İdareler�nce Hazırlanacak Faal�yet Raporları Hakkında Yönetmel�k  İç Kontrol ve Ön Mal� Kontrole İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�k  
Kamu İdareler�nce Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmel�k   
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Tablo 6: Mevzuat Anal�z� 

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜK DAYANAK  TESPİTLER İHTİYAÇLAR  

“…Üst yönet�c�ler, bu sorumluluğun gerekler�n� harcama yetk�l�ler�, malî h�zmetler b�r�m� 
ve �ç denetç�ler aracılığıyla yer�ne get�r�rler.”  

1-)5018 Sayılı Kamu Mal� 
Yönet�m ve Kontrol Kanununun 
11’�nc� maddes� 3’üncü fıkrası  

5018 ve 5436 sayılı Kanunların �lg�l� maddeler�nde 
�fade uyumsuzlukları bulunmaktadır. 5018'de mal� 
h�zmetler b�r�m� �fades� kullanılırken, 5436'da �se 
stratej� gel�şt�rme b�r�m� �fades� kullanılmaktadır. 
Mal� h�zmetler b�r�m� uygulamada karışıklık 
yaratmakta, farklı görev ve sorumluluk  taşıyan �dar� 
mal� �şler da�re başkanlıkları �le karıştırılmaktadır.  

5436 sayılı Kanunun 15’�nc� maddes�yle uyumu sağlamak üzere 
maddede geçen mal� h�zmetler b�r�m�n�n adının stratej� gel�şt�rme 
b�r�m� olarak değ�şt�r�lmes� uygun olacaktır.  

2-) “Teşk�lât kanunlarında, Stratej� Gel�şt�rme Başkanlığı, Stratej� Gel�şt�rme Da�re 
Başkanlığı ve stratej� gel�şt�rme ve malî h�zmetlere �l�şk�n h�zmetler�n yer�ne get�r�ld�ğ� 

Müdürlük b�r�mler�ne �l�şk�n düzenleme yapılıncaya kadar �k�nc� fıkrada bel�rt�len görevler  
�le kanunlarla ver�len d�ğer görevler� de yürütmek üzere..."  

2-) 5436 Sayılı Kamu Malî 
Yönet�m� ve Kontrol Kanunu �le 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değ�ş�kl�k 
Yapılması Hakkında Kanunun 
15’�nc� maddes� 1’�nc� fıkrası 

“Harcama yetk�l�s�n�n uygun görmes� ve karşılığı ödeneğ�n saklı tutulması kaydıyla, �lg�l� 
kanunlarda öngörülen hâller �le gerçekleşt�rme �şlemler�n�n tamamlanması 

beklen�lemeyecek �ved� veya zorunlu g�derler �ç�n avans vermek veya kred� açmak suret�yle 
ön ödeme yapılab�l�r. V er�lecek avansın üst sınırları merkezî yönet�m bütçe kanununda 

göster�l�r...” 

5018 Sayılı Kamu Mal� 
Yönet�m ve Kontrol 
Kanunun 35’�nc� Maddes� 1’�nc� 
fıkrası  

İlg�l� maddelerde ver�lecek avansın üst sınırları, 
alınacak tem�nat oranları ve yılı geçen akred� t�f artığı 
�le �lg�l� ayrıntılı hükümler bulunmamaktadır.  

Ver�lecek avansın üst sınırları ve alınacak tem�nat oranları 
merkez� yönet�m bütçe kanununda göster�lmel�d�r. Açılan 
kred�ler�n yılsonlarında kapatılmasında, harcama b�r�mler� ve 
muhasebe b�r�mler� sıkıntı çekmekted�r. Bunu önlemek amacıyla 
�lg�l� mevzuatına uygun olarak açılmış ve kapatma süres� ertes� 
mal� yıla taşmış kred�lerde yılsonunda kred� artığı 
devred�leb�lmel�d�r. Bu tutarlara �l�şk�n ödenekler hakkında 
akred�t�fer  �e  �lg�l hükümler uy gulanması gerek�r.  

“...Açılmış akred�t�flee  �lşkk� kredd artıkları ertess yıla devredd�mekle bbrrlkte ödeneklerr 
�ptal olunur. Devred�len kred� artıklarının karşılığı, genel bütçe kapsamındak� kamu 
�dareler�nde Mal�ye Bakanı, d�ğer kamu �dareler�nde �se üst yönet�c� tarafı ndan �dare 

bütçes�n�n �lg�l� tert�b�ne ödenek kaydolunur...”  

5018 Sayılı Kamu Mal� 
Yönet�m ve Kontrol 
Kanunun 35’�nc� maddes� 1’�nc� 
fıkrası  

 

 “...kamu �dareler�nden, mal� �stat�st�kler�ne esas ver�ler�n� süres�nde göndermeyenlere 
Mal�ye Bakanlığınca b�r ay ek süre ver�l�r. Ek süre sonunda da ver�ler�n gönder�lmemes� 

hâl�nde, Mal�ye Bakanlığının taleb� üzer�ne, �lg�l� kamu �dares�n�n üst yönet�c �ler� tarafından 
mal� h�zmetler b�r�m� yönet�c�s� �le muhasebe yetk�l�s�ne, her türlü aylık, ödenek, zam ve 

tazm�nat dâh�l yapılan b�r aylık net ödemeler toplamı tutarında �dar� para cezası ver�l�r. İdar� 
para cezası uygulanmış olması b�lg� verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İdar� para 

cezaları, bu Kanunun 73’üncü maddes� hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r.”  

5018 Sayılı Kamu Mal� Yönet�m 
ve Kontrol Kanunun 53’üncü 
maddes� 4’üncü fıkrası. 

İlg�l� muhasebe kayıtlarını ve raporlarını oluşturma ve 
bu raporların güven�l�rl�ğ�nden �dare tarafından 
görevlend�r�lm�ş genel yönet�m sektörü kapsamında 
yer alan b�r�m muhasebe yetk�l�ler� sorumlu �ken, 
ver�ler�n gönder�lmemes� cezasının �se mal� h�zmetler 
b�r�m� yönet�c�s� �le muhasebe yetk�l�s�ne ver�lmes� 
cezanın şahs�l�ğ� �lkes�ne aykırıdır 

Kamu �dares�n�n üst yönet�c�s� tarafından ver�ler� hazırlamak ve 
göndermekle yükümlü k�ş�ler�n de sorumlu olduğuna da�r b�r 
hüküm ekleneb�l�r.  

1-) Stratej� gel�şt�rme b�r�mler�n�n görevler� Madde 5 — Aşağıda bel�rt�len görevler, stratej� 
gel�şt�rme b�r�mler� tarafından yürütülür: a) Ulusal kalkınma stratej� ve pol�t�kaları, yıllık 
program ve hükûmet programı çerçeves�nde �daren�n orta ve uzun vad el� stratej� ve 
pol�t�kalarını bel�rlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekl� çalışmaları yapmak. b) 
İdaren�n görev alanına g�ren konularda performans ve kal�te ölçütler� gel�şt�rmek ve bu 
kapsamda ver�lecek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek. c) İdaren�n yö net�m� �le h�zmetler�n 
gel�şt�r�lmes� ve performansla �lg�l� b�lg� ve ver�ler� toplamak, anal�z etmek ve yorumlamak. 
d) İdaren�n görev alanına g�ren konularda, h�zmetler� etk�leyecek dış faktörler� �ncelemek, 
kurum �ç� kapas�te araştırması yapmak, h�zmetle r�n etk�l�l�ğ�n� ve tatm�n düzey�n� anal�z 
etmek ve genel araştırmalar yapmak. e) Yönet�m b�lg� s�stemler�ne �l�şk�n h�zmetler� yer�ne 
get�rmek. f) İdarede kurulmuşsa Stratej� Gel�şt�rme Kurulunun sekretarya h�zmetler�n� 
yürütmek. g) İdaren�n stratej�k pla n ve performans programının hazırlanmasını koord�ne 
etmek ve sonuçlarının konsol�de ed�lmes� çalışmalarını yürütmek. h) İzleyen �k� yılın bütçe 
tahm�nler�n� de �çeren �dare bütçes�n�, stratej�k plan ve yıllık performans programına uygun 
olarak hazırlamak ve �dare faal�yetler�n�n bunlara uygunluğunu �zlemek ve değerlend�rmek. 
�) Mevzuatı uyarınca bel�rlenecek bütçe �lke ve esasları çerçeves�nde, ayrıntılı harcama 
programı hazırlamak ve h�zmet gereks�n�mler� d�kkate alınarak ödeneğ�n �lg�l� b�r�mlere 
gönder�lmes�n� sağlamak. j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına �l�şk�n 
ver�ler� toplamak, değerlend�rmek ve bütçe kes�n hesabı �le malî �stat�st�kler� hazırlamak  

Stratej� Gel�şt�rme B�r�mler�n�n 
Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmel�ğ�n 5’�nc� 
maddes� a, b, c, d, e, f, g, h, �, j 
bentler�  

Bütçe b�r kurumun faal�yetler�n� yer�ne 
get�reb�lmes�n�n ön şartıdır. N�tek�m bütçes� 
onaylanmayan hükûmetler�n öngörülmemes�ne 
rağmen düşmüş kabul ed�lmes�n�n gerekçes� de 
budur. Harcama yapılamadan yürütm e �şlev� yer�ne 
get�r�lemez. Bütçe �le yürütme organına �şlerl�k 
ver�lmekte, yürütme organının parlamentoya karşı 
olan s�yasal sorumluluğu �se; bakanlar aracılığı �le 
sağlanmaktadır. Bakanların s�yasal sorumluluğunu 
sağlamada �dar� görev üstlenenler �se yürütme 
organının her b�r kademes�n�n en üstünde yer alan üst 
yönet�c�lerd�r. Üst yönet�c�ler TBMM tarafından 
bakanlara yüklen�len sorumluluğu kend� 
kurumlarının görev alanı �le sınırlı olmak üzere �dar� 
sorumluluk olarak üstlenm�şlerd�r.  

Stratej� Gel�şt�rme B�r�mler� üst yönet�c� �le �l�şk�lend�r�lmel� ve 
yasa ve yönetmel�klerle öngörülen görevler�n koord�nasyonu 
Stratej� Gel�şt�rme B�r�m� aracılığı �le yürütülmel�d�r. 
Yönetmel�kte sayılan en son görev maddes� �rdelend�ğ�nde 
stratej� gel�şt�rme b�r�mler�n�n bağlı olduğu yönet�c�ler�n bakan 
ve/ veya üst yönet�c� olması gerekmekte olduğu da açıktır.  
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HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER DAYANAK  TESPİTLER İHTİYAÇLAR 

Ün�vers�telerarası Kurulun her b�r b�l�m d�s�pl�n�n�n özell�kler�n� d�kkate alarak bel�rteceğ� 
görüş çerçeves�nde Yükseköğret�m Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmel�kte bel�rt�len 
şartları taşıyan özgün b�l�msel yayın ve çalışmalar yapmak 

2547 sayılı Yükseköğret�m 
Kanunu. 
Yükseköğret�m Kurulu B�l�msel 
Araştırma ve Yayın Et�ğ� 
Yönerges� 

-Öğret�m elemanlarının b�l�msel çalışmalarını 
teşv�k amacıyla yeterl� mevzuatın olmaması 
-Kütüphane �ht�yacı olarak yurt dışından alınan e-
derg� ve e-k�tap ödemeler�nde KDV alınması 

Yayın desteğ�n�n arttırılmasına yönel�k mevzuat değ�ş�kl�ğ�, 
e-derg� ve e-k�tapta KDV’n�n kaldırılması �ç�n �lg�l� 
bakanlıklar nezd�nde g�r�ş�mde bulunulması 

Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ�/Katılım Ücret� Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ� Kongre ve sempozyumlarda ödenen katılım 
ücretler�nde kanıtlayıcı belge olarak EFT 
çıktılarının kabul ed�lmemes� 

Katılım ücretler�nde kanıtlayıcı belge olarak EFT çıktılarının 
da kabulünün sağlanması 

İç kontrol; �daren�n amaçlarına, bel�rlenm�ş pol�t�kalara ve mevzuata uygun olarak 
faal�yetler�n etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�n�, varlık ve kaynakların 
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mal� b�lg� ve yönet�m 
b�lg�s�n�n zamanında ve güven�l�r olarak üret�lmes�n� sağlamak üzere �dare tarafından 
oluşturulan organ�zasyon, yöntem ve süreçle �ç denet�m� kapsayan mal� ve d�ğer kontroller 
bütünüdür. 

5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m 
ve Kontrol Kanunun 55’�nc� 
maddes� 

İlg�l� Kanunun uygulanmasını kolaylaştıracak 
Yönetmel�ğ�n henüz düzenlenmem�ş olması 

Kurumlarda �ç kontrol s�stem�n�n kurulması, uygulanması ve 
yürütülmes� konusunun Yönetmel�kle düzenlenmes� ve 
s�stem�n daha etk�n hâle get�r�lmes� 

TÜBİTAK kaynaklarından genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� �le özel bütçel� 
�darelere proje karşılığı aktarılacak tutarların harcanması ve TÜBİTAK tarafından yürütülen 
dış destekl� projeler�n harcamalarının gerçekleşt�r�lmes� 

TÜBİTAK B�l�m Kurulu Kararı TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde 
çalışan öğrenc�ler�n s�gorta ödemeler�n�n kurum 
h�sses� olmayan ün�vers�telerde yapılamaması 

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde çalışan 
öğrenc�ler�n s�gorta ödemeler�n�n kurum h�sses� olmayan 
ün�vers�telerde de TÜBİTAK proje desteğ� kapsamına 
alınması gerekmekted�r 

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı” kamu �dareler�nce üret�mde veya d�ğer faal�yetlerde 
kullanılmak ya da tüket�lmek üzere ed�n�len tüket�m malzemeler� �le hammadde, yardımcı 
madde, ambalaj malzemes� ve d�ğer malzemeler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır 

Merkez� Yönet�m 
Muhasebe Yönetmel�ğ�n�n 
87’nc� maddes� 

Esas ve Usuller ’de yer alan hükme göre, BAP 
özel hesabından satın alınan tüket�m malzemeler� 
envanter kayıtlarına g�rmeden doğrudan proje 
yürütücüsünün kullanıma ver�lmekte ve 
g�derleşt�r�lmekted�r. Bu nedenle, b�l�msel 
araştırma projeler�n�n tüket�me yönel�k mal ve 
malzeme alımları 150 no.lu hesapla 
�l�şk�lend�r�lmemekted�r 

Sayıştay Başkanlığınca denet�m bulgusu olarak bel�rt�len 
durum neden�yle, �k� mevzuat arasındak� uyumsuzluğun 
Merkez� Yönet�m Muhasebe Yönetmel�ğ�ne, b�l�msel proje 
kapsamında alımı yapılan tüket�m malzemeler�n�n 150 no.lu 
hesaba kaydının yapılmayacağına �l�şk�n hükmün �lave 
ed�lmes�n�n uygun olacağı değerlend�r�lmekted�r 

Merkez teşk�latlarında…, özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe yardımcı veya stajyer 
olarak alınıp bel�rl� sürel� yet�şt�rme dönem�nden sonra özel b�r yeterl�k sınavı sonunda 
müfett�ş, uzman, denetç�, kontrolör, aktüer ve stenograf unvanlı kadrolara atananlar ve 
bunların yardımcı ve stajyerler� �le �ç denetç�lerden ekl� (III) sayılı cetvelde yer alan unvanlı 
kadrolarda yer alanlardan, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre almakta 
olanlara anılan cetvellerde kadro unvanlarına karşılık gelen gösterge rakamlarının me mur 
aylık katsayısı �le çarpımı sonucu bulunacak tutarlarda ücret ve tazm�nat ver�l�r 

657 sayılı kanunun �lg�l� 
hükümler� ve 666 Sayılı K.H.K. 
hükümler� 

Aynı kadrolarda, aynı �ş� yapan Bakanlık �le 
Ün�vers�te çalışanları (İç denetç�ler, Da�re 
Başkanları, Genel Sekreter, Genel Sekreter 
Yardımcıları, Mal� H�zmet Uzmanları) arasındak� 
özlük hakları farklılığının çalışma barışına 
yansıması 

İç Denetç�, Da�re Başkanı, Genel Sekreter, Mal� H�zmetler 
Uzmanlarının ve bunların yardımcıları özlük haklarının 
Bakanlık çalışanları �le eş�tlenmes� ve merkez taşra ayrımının 
yen�den düzenlenerek özlük hakları eş�tle nmes� gerekt�ğ� 
düşünülmekted�r 
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3.4. Üst Pol�t�ka Belgeler� Anal�z� 

Tablo 7:  Üst Pol�t�ka Belgeler� Anal�z� 

Üst Politka 
Belgesi 

İlgili/Bölüm/Referans Verilen Görev/İhtyaç  

11. KALKINMA 
PLANI  
(2019-2023) 

37 Ün�vers�teler�n, üret�len b�lg�n�n değere dönüştürülmes� sürec�nde akt�f rol 
aldığı, sanay� ve kamuyla yakın �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde olduğu g�r�ş�mc� 
ün�vers�te model�ne doğru b�r geç�ş yaşanmaktadır. 

259 Kaynak tahs�s� ve kullanımının Plan pol�t�ka ve hedefleer�doğrultusunda 
öncel�klend�r�lmes�ne ve bütçen�n çıktı ve sonuç odaklı b�r yaklaşımla 
uygulanması, �zlenmes� ve değerlend�r�lmes�ne �mkân vermek ve bunun 
net�ces�nde plan-program-bütçe bağlantısı �le uygulama, �zleme ve 
değerlend�rme süreçler�n� güçlend�rmek amacıyla program bütçe s�stem�ne 
geç�lecekt�r. 

259.2 Kalkınma planı, orta vadel� program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve 
stratej�k planlarla uyum gözet�lerek, kamu h�zmetler�n� program 
yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geç�lecekt�r. 

260 Kamu harcamalarının değerlend�r�lmes�, öncel�klend�r�lmes� ve kaynakların 
etk�n kullanımının gözet�lmes�, kamu kurumlarının performansının 
değerlend�r�lmes� ve sağlıklı mal� sıkılaştırma uygulamalarının yürütülmes�ne 
yönel�k olarak harcama gözden geç�rmeler� yapılacak, harcama 
programlarının uygulama süreçler�nde etk�nl�k artırılacak ve harcamalar 
kontrol altında tutulacaktır. 

260.7 Mal� d�s�pl�ne katkı sağlamak üzere döner sermayeler ve özel hesaplar 
azaltılarak merkez� yönet�m bütçe kapsamı gen�şlet�lecek. 

322 Sanay� ve teknoloj� bölgeler�nde (OSB, KSS, Endüstr� Bölgeler�, Teknoloj� 
Gel�şt�rme Bölgeler�, Serbest Bölgeler) sunulan h�zmetler gel�şt�r�lecek, bu 
bölgeler�n sanay�n�n rekabetç�l�ğ�ne ve ver�ml�l�ğ�ne daha etk�n katkı vermes� 
sağlanacaktır. 

322.4 Öncel�kl� sektörlerdek� firmaarınAr -Ge ve yen�l�k süreçler�nde yer alan �nsan 
kaynağı kapas�tes�n� gel�şt�rmeye yönel�k olarak ün�vers�te ve sanay� �ş 
b�rl�ğ�nde l�sansüstü programlar oluşturulacaktır. 

331 Meslek� eğ�t�m, �şgücünün n�tel�ğ�n� yükseltmeye yönel�k gel�şt�recekt�r. 
331.1 Eğ�t�m-�st�hdam-üret�m �l�şk�s�n� güçlend�rmek amacıyla eğ�t�m-sektör �şb�rl�ğ� 

protokoller� yapılacaktır. 
332.4 Öncel�kl� sektörlerdek� firmaarınAr -Ge ve yen�l�k süreçler�nde yer alan �nsan 

kaynağı kapas�tes�n� gel�şt�rmeye yönel�k olarak ün�vers�te ve sanay� 
�şb�rl�ğ�nde l�sansüstü programlar oluşturulacaktır. 

332.5 Öncel�kl� sektörlere yönel�k ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü programların sayısı 
ve çeş�tl�l�ğ� artırılacak ve bu alandak� Ar -Ge faal�yetler�ne ün �vers�teler 
nezd�nde özel önem ver�lecekt�r. 

349.3 Ün�vers�te ve sanay� �şb�rl�ğ�nde, öncel�kl� sektörler başta olmak üzere 
sanay�n�n �ht�yacına yönel�k l�sansüstü programlar oluşturulacak, bu 
programları açan ün�vers�teler teşv�k ed�lecekt�r. 

350 Ün�vers�teler, araştırma altyapıları ve özel sektör arasında �şb�rl�kler� �le 
b�lg� ve teknoloj� transfer�n�n artırılmasına yönel�k destek mekan�zmaları 
uygulanacak ve ara  yüz yapıların kurumsal kapas�teler� gel�şt�r�lerek 
etk�nl�ğ� artırılacaktır. 

350.7 Yükseköğret�m kurumları adına tesc�l ed�lm�ş fikrr�hakların farklı statüdekk� 
TTO’lar aracılığıyla t�car�leşt�r�lmes�, elde ed�len gel�r�n ün�vers�teye dönüşü ve 
buluş sah�b�ne ödeme yapılab�lmes� ve TTO ’ların finansal sürdürülebb�lrllğğnn�n 
sağlanması konularında mevzuatta �y�leşt�rmeler yapılacaktır. 

350.9 Akadem�k teşv�k s�stem�, b�lg� ve teknoloj� transfer faal�yetler�n� d�kkate alan 
kr�terler �lave ed�lerek yapılandırılacaktır. 

415 Sürdürüleb�l�r orman yönet�m�yle ormanların ekonom�ye katkısı 
artırılacaktır. 

416.2 Araştırma enst�tüler�nde hayvan ve b�tk� ıslahı, b�yoteknoloj� ve 
b�yoçeş�tl�l�ğ�n korunması alanları öncel�kl� olmak üzere yürütülen 
çalışmalar kamu, ün�vers�te ve özel sektör �şb�rl�ğ� çerçeves�nde 
desteklenecekt�r. 

416.3 Bölgesel Kalkınma Odaklı M�syon Farklılaşması ve İht�saslaşması Programı 
kapsamındak� �lg�l� ün�vers�teler başta  olmak üzere, Tarım ve Orman 
Bakanlığı �le �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde, tarımsal üret�m ve ver�ml�l�ğ� artırmaya 
yönel�k araştırma faal�yetler�ne önem ver�lecekt�r.
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11. KALKINMA 
PLANI 
(2019-2023)  

418.2 Akadem�syen ve araştırma personel�n�n eğ�t�m ve yayım programlarına 
katılımı artırılarak Ar-Ge ve yayım �l�şk�s� güçlend�r�lecekt�r. 

440 Ün�vers�teler�n Ar-Ge eko s�stem�ndek� roller� güçlend�r�lecekt�r.  
425.1 Gastronom�, golf, sağlık, kruvaz�yer, düğün, �nanç, kongre ve alışver�ş g�b� daha 

fazla gel�r bırakan tur�zm çeş�tler�ne yönel�k taleb�n yüksek olduğu pazarlar tesp�t 
ed�lecek ve bu ülkelerden z�yaretç� sayısının artırılmasına �l�şk�n çalışmalar 
yürütülecekt�r. 

440.2 Ün�vers�teler�n b�l�msel araştırma proje bütçeler�n�n makro hedeflerle uyumunu 
sağlamak, projeler�n etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde gerçekleşt�r�lmes�n� tem�n 
etmek, ün�vers�telerarasında eşgüdüm ve �ş b�rl�ğ�n� artırmak ve plan hedeflerryle 
projeler arasındak� uyumu güçlend�rmek �ç�n YÖK bünyes�nde b�r koord�nasyon 
ve destek b �r�m� kurulacak, b�l�msel araştırma projeler�ne �l�şk�n b�r pol�t�ka 
dokümanı oluşturulacak, proje �zleme mekan�zmaları ve kaynak tahs�s�nde 
performans esaslı yen� yöntemler gel�şt�r�lecekt�r. 

441.4 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunundak� Uygulama ve Araştırma Merkez� 
tanımı, yükseköğret�m kurumları bünyes�ndek� teknoloj�k araştırma 
merkezler�n�n farklılaşan n�tel�kler�n� d�kkate alacak şek�lde yen�den 
yapılacaktır. 

442.7 Ar-Ge personel� �ht�yacının karşılanması amacıyla YÖK 100/2000 doktora burs 

programının koşulları �y�leşt�r�lerek programdan faydalanan sayısı artırılacaktır. 
476.3 Ün�vers�telerde s�ber güvenl�k l�sans ve yüksek l�sans programları 

oluşturulacak, b�l�ş�m alanında mevcut l�sans programlarının s�ber 
güvenl�k müfredatı gel�şt�r�lecekt�r. 

550.3 Eğ�t�mde kal�te güvence s�stem� oluşturulacaktır. 
551.8 Ortaöğret�m kademes�ndek� öğrenc�ler�n ün�vers�telerdek� b�l�msel 

etk�nl�klere katılımları, ün�vers�teler�n araştırma ve laboratuvar �mkânlarından 
faydalanab�lmeler� sağlanacaktır. 

555.1 Hayat boyu öğrenme programlarının çeş�tl�l�ğ� ve n�tel�ğ� artırılacak, 
kazanımların belgelend�r�lmes� sağlanacaktır. 

559.13 B�lg� ve becer�ler�n güncell�ğ�n�n sağlanması amacıyla mezunların sert�fikalı 
eğ�t�m ve sektör �le ün�vers�teler  tarafından akred�te ed�len dersler� almaları 
teşv�k ed�lecekt�r. 

561 Yükseköğret�m s�stem� küresel rekabet gücü olan, kal�te odaklı ve d�nam�k b�r 
yapıya kavuşturulacak; yükseköğret�m kurumlarının n�tel�kler�n�n artırılmasına 
yönel�k uygulamalara devam ed�lecekt�r. 

561.1 Dünya akadem�k başarı sıralamalarında 2023 yılı �t�barıyla en az 2 
ün�vers�tem�z�n �lk 100’e ve en az 5 ün�vers�tem�z�n de �lk 500’e g�rmes� 
sağlanacaktır. 

561.2 Öncel�kl� sektörler başta olmak üzere plan dönem�nde doktora mezun sayısı yıllık 
ortalama 15 b�ne çıkarılacaktır. 

561.3 Ün�vers�teler�n d�j�tal çağa ayak uydurması ve b�lg�ye ulaşımda açık er�ş�m ve 
açık b�l�m uygulamalarının hayata geç�r�lmes� amacıyla açık er�ş�m altyapıları �le 
uyumu sağlanacaktır. 

561.4 Akadem�k personeller�n atama ve yükselme kr�terler� alt sınırı merkez� olarak 
yükselt�lecekt�r. 

561.5 Yükseköğret�m kurumlarının kontenjanları, sektörel ve bölgesel becer� �ht�yaçları, 
ün�vers�teler�n kapas�teler�, arz -talep denges� ve mevcuttak� programların asgar� 
doluluk oranları d�kkate alınarak bel�rlenecek; eğ�t�m-�st�hdam bağlantısı 
güçlend�r�lecekt�r. 

561.7 Mezunların kar�yer süreçler�n�n tak�b�  ve mezun -ün�vers�te �ş b�rl�ğ�n�n 
güçlend�r�lmes� �ç�n mezun �zleme s�stem� kurulacaktır. 

561.8 Yükseköğret�m kurumlarının eğ�t�m, araştırma ve yen�l�k çıktılarına 
�l�şk�n ver�ler� düzenl� olarak tak�p ed�lecek ve raporlanacaktır. 
 

563 Ülkem�z�n yükseköğret�m alanında uluslararasılaşma düzey� artırılacaktır. 
563.2 Yükseköğret�m s�stem�ndek� n�tel�kl� uluslararası öğrenc� sayısı 

artırılacaktır. 
563.3 N�tel�kl� yabancı uyruklu akadem�syenler�n toplam �st�hdamı oranı �ç�ndek� 

payı artırılacaktır. 
 
563.4 

Yabancı d�lde eğ�t�m veren programların sayısı artırılacak, yükseköğret�m 
kurumlarının uluslararası öğrenc�lere yönel�k barınma �mkânları gel�şt�r�lecek 
ve uluslararasılaşmada kurumsal kapas�te artırılacaktır. 

604.4 Ün�vers�teler�n l�sans ve l�sansüstü programlarında medyada kadın tems�l� vb. 
konularına yer ver�lecekt�r. 

 
630 

Yurt�ç� ve yurtdışındak� kültür m�rasımız, toplumun kültür, tar�h ve estet�k 
b�l�nc�n� gel�şt�recek, kültür tur�zm�ne katkı sağlayacak ve afet r�sk�n� d�kkate 
alacak şek�lde korunacak, taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları 
doğrultusunda �şlevsell�k kazandırılacaktır. 

630.1 Ün�vers�telerde Ulusal Restorasyon Mükemmel�yet Merkez� kurulacaktır. 
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11. KALKINMA PLANI  
(2019-2023) 

790 Kamu �dareler�nde stratej� gel�şt�rme b�r�mler�n�n kapas�tes� güçlend�r�lecekt�r. 
790.1 Kamu �dareler�nde stratej�k yönet�me �l�şk�n �dar� ve beşer� kapas�tey� 

gel�şt�rmeye yönel�k eğ�t�m programları tasarlanacaktır. 
791 Stratej�k yönet�me �l�şk�n mevzuat, kılavuz ve rehberler uygulama tecrübeler� de 

d�kkate alınarak bütüncül b�r anlayışla gözden geç�r�lecek ve güncellenecekt�r. 
791.1 Stratej�k planlama �le performans programı ve faal�yet raporlarına �l�şk�n 

mevzuat tek b�r �k�nc�l mevzuat altında ele alınacaktır. 
792 Üst pol�t�ka belgeler� �le kurumsal stratej�k planlar daha etk�n b�r b�ç�mde 

�zlenerek bu belgeler�n uygulanma ve b�rb�rler�n� yönlend�rme düzey� 
artırılacaktır. 

792.1 Başta kalkınma planı olmak üzere üst pol�t�ka belgeler� ve kurumsal stratej�k 
planların etk�n b�r b�ç�mde raporlanmasına yönel�k b�r �zleme ve değerlend�rme 
s�stem� oluşturulacaktır. 

793 Kamu İdareler�nde �ç kontrol s�stemler� ve �ç denet�m uygulamalarının etk�nl�ğ� 
güçlend�r�lecekt�r.  

830.1 Ün�vers�teler bünyes�nde İslam dünyasına dönük araştırma merkezler� 
kurulacaktır. 

2019 YILI 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
YILLIK PROGRAM 

Tedb�r 1 Hayat boyu öğrenme programlarına yönel�k n�tel�k ve er�ş�m artırılacaktır. 
Tedb�r 5 Ülke genel�nde yabancı d�l öğren�m sev�yes�n�n artması, d�s�pl�nler arası 

yaklaşımla Matemat�k, Fen, Sosyal B�lg�ler ve Görsel Sanatlar g�b� farklı 
d�s�pl�nler�n İng�l�zce d�l eğ�t�m�ne entegrasyonu sağlanması 

Tedb�r 21 Yükseköğret�m Mekânları Yatırım Karar Destek S�stem� (MEK -SİS) Projes� 
tamamlanacaktır. 

Tedb�r 22 Öğret�m elemanı açığı, yurt genel�ne dengel� dağılım gözet�lerek azaltılacaktır. 
 
 
 
2020 YILI 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
YILLIK PROGRAMI 

Tedb�r 322.13 Kamu Ün�vers�te Sanay� İşb�rl�ğ� Portalı (KÜSİP) gel�şt�r�lerek sanay� ve 
teknoloj� bölgeler�nde gel�şt�r�len, yürütülen ve tamamlanan projeler� �çeren proje 
katalogları oluşturulacaktır. 

Tedb�r 331.1 Eğ�t�m �st�hdam-üret�m �l�şk�s�n� güçlend�rmek amacıyla eğ�t�m-sektör �şb�rl�ğ� 
protokoller� yapılacaktır 

Tedb�r 331.2 Eğ�t�m ve öğret�m desteğ� ver�len özel meslek� ve tekn�k Anadolu l�seler� ve 
meslek yüksekokullarında destek ver�len alanlar güncellenerek bu okulların 
öncel�kl� sektörler�n �ht�yaçlarını karşılayacak şek�lde �ht�saslaşması 
sağlanacaktır. 

 Tedb�r 350.1 Araştırma ün�vers�teler� yetk�nl�kler� d�kkate alınarak öncel�kl� sektörlerle 
eşleşt�r�lecek, bel�rlenen hedeflere ulaşmak  �çn oluşturulan projelere dayalı  � 
modeller� uygulamaya konulacak ve bu �şb�rl�kler� desteklenecekt�r. 
 

Tedb�r 350.3 Öncel�kl� sektörlerde yetk�nl�ğ� olan araştırma altyapılarının 6550 sayılı Kanun 
kapsamına alınması sağlanacaktır. 

Tedb�r 350.7 Yükseköğret�m kurumları adına tesc�l ed�lm�ş fi�kr�hakların farklı statüdekk 
TTO'lar aracılığıyla t�car�leşt�r�lmes�, elde ed�len gel�r�n ün�vers�teye dönüşü ve 
buluş sah�b�ne ödeme yapılab�lmes� ve TTO'ların finansal sürdürüleebll�rlğğ�nn 
sağlanması konularında mevzuatta �y�leşt�rmeler yapılacaktır. 

Tedb�r 350.9 Akadem�k teşv�k s�stem�, b�lg� ve teknoloj� transfer faal�yetler�n� d�kkate alan 
kr�terler �lave ed�lerek yapılandırılacaktır. 

Tedb�r 351.3 
 

Ar-Ge ve yen�l�k projeler� sonucunda ortaya çıkan ve  patent �le korunan 
teknoloj�ler�n l�sanslama veya dev�r yolu �le Türk�ye'de yerleş�k firmalara 

aktarılması sağlanacaktır. 
Tedb�r 353.1 Alanında öncül b�l�msel ve teknoloj�k b�lg� üreten ulusal veya uluslararası 

firmaların Türrk�e'de kuracağı öncül Ar -Ge laboratuvarları desteklenecekt�r. 
YÜKSEKÖĞRETİM 
KURULU STRATEJİK 
PLANI  
( 2015-2019) 

Stratej�k Hedef 3.3 Yükseköğret�m kurumlarında objekt�f b�r atama ve yükseltme s�stem� 
oluşturmak. 

Stratej�k Hedef 3.4 Yurt�ç�/yurtdışı akadem�syen hareketl�l�ğ�n� artırmak. 
Stratej�k Hedef 5.2 Türk�ye’n�n ulusal ve uluslararası b�l�msel yayın performansının artırılmasını 

teşv�k etmek. 
Stratej�k Hedef 5.6 Araştırma merkezler�n�n �şlevsell�ğ�n� artırmak. 
Stratej�k Hedef 6.1 Yükseköğret�m programlarının düzenlenmes�nde toplum ve �ş dünyasının �ht�yaç 

ve beklent�ler�n�n d�kkate alınmasına yönel�k çalışmalar yapılmasını sağlamak. 
Stratej�k Hedef 8.2 Yükseköğret�m programlarının ulusal ve uluslararası akred�tasyona hazır hale 

get�rmek. 
Stratej�k Hedef 3.4 Yurt�ç�/yurtdışı akadem�syen hareketl�l�ğ�n� artırmak. 
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Üst Pol�t�ka Belgeler� 
 

İlg�l�/Bölüm/Referans Ver�len Görev/İht�yaç 

TÜRKİYE TURİZM 
STRATEJİSİ  
(2023)  

3.5. Araştırma Gel�şt�rme 
(Stratej�) 

-Tur�zm sektöründe AR-GE’n�n kamu, özel sektör ve tur�zm sektöründek� 
kuruluşlar arasında öncel�kle ele alınması 
 

3.8. Eğ�t�m Stratej�s� 
(Akadem�k Eğ�t�m ve Tur�zm 
Sektörüne N�tel�kl� Eleman 
Yet�şt�recek Meslek� 
Eğ�t�m�n B�r Arada 
Gel�şt�r�lmes�) 
 

Tur�zm İşletmec�l�ğ� bölümü bulunan ün�vers�teler�n, tur�st rehberl�ğ� 
alanında yüksek l�sans  açmaları ve açılacak tur�st rehberl�ğ� yüksek l�sans 
programlarına, yabancı d�l b�len l�sans mezunlarının kabul ed�lerek tezl� 
veya tezs�z yüksek l�sans eğ�t�m� ver�lmes� sağlanacaktır. Bu �şley�ş, 
tur�zm rehberler� arasında branşlaşma ve uzmanlaşmayı arttıracağı g�b� 
tur�zm sektöründe çalışanların eğ�t�m sev�yeler�n�n yükselmes�ne de katkıda 
bulunacaktır. 

3.8. Eğ�t�m Stratej�s� 
(Yaygın ve Örgün Öğret�mde 
İçer�ğ�n Yen�lenmes� ve 
Güncellenmes�) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ün�vers�teler�n “Tur�zm İşletmec�l�ğ� ve Otelc�l�k Bölümler�nde”; 
okutulmakta olan, genel tur�zm, yabancı d�l, ön büro h�zmetler�, kat 
h�zmetler�, örgütsel davranış, �şletme, yönet�m ve organ�zasyon, ekonom�, 
tur�zm ekonom�s�, tur�zm pazarlaması, tur�zm mevzuatı, tur�zm pol�t�kası ve 
uygulaması, tur�zm rehberl�ğ�, serv�s uygulamaları, �nsan kaynakları 
yönet�m�, y�yecek-�çecek h�zmetler� yönet�m�, seyahat a centacılığı ve tur 
operatörlüğü, konaklama �şletmeler�nde muhasebe uygulaması, konaklama 
�şletmeler�nde finansal yönet�m g�b� dersler�n yanı sıra; tur�zm sosyoloj�s�, 
dünya mutfakları ve k ültürler�, Anadolu uygarlıkları ve kültürler�, 
tur�zmde araştırma yöntemler�, tur�zmde yen� varış noktaları oluşturma, 
davranış b�l�mler�, yen� tur�zm ürünü ve çeş�d� araştırmaları ve branşlaşma 
(yatçılık, mağaracılık, sualtı, dağcılık, raft�ng vb.) eğ�t�mler� g�b� tur�zm 
sektörünün değ�şen �ht�yaçlarını karşılayacak derslere de yer ver�lecekt�r 

3.8. Eğ�t�m Stratej�s� 
(Akadem�k Eğ�t�m ve Tur�zm 
Sektörüne N�tel�kl� Eleman 
Yet�şt�recek Meslek� 
Eğ�t�m�n B�r Arada 
Gel�şt�r�lmes�) 

-Tur�st rehberler�ne her yıl ver�len sem�nerler�n ün�vers�telere veya meslek 
kuruluşlarına bırakılarak Kültür ve Tur�zm Bakanlığı’nın tur�st 
rehberl�ğ�n�n kanunlara uygun olarak yapıldığını denetleyen b�r kurum olarak 
�şlev görmes� sağlanacaktır. 

KUZKA 
STRATEJİK PLANI 
(2019-2023 ) 

Ana İş Hede fi1  -KUZKA, stratej�k değ�ş�m gündem�nde konumlandırıldığı üzere, 5 yıllık 
stratej�k plan dönem� �çer�s�nde daha akt�f b�ç�mde rol alarak bölgeye yen� 
yatırımların çek�lmes�n� hedeflemekteed�r 

Ana İş Hede fi2 
 

-5 yıllık stratej�k plan dönem� �çer�s�nde �ş hayatında daha akt�f b�r 
b�ç�mde rol alarak bölgedek� mevcut �şletmeler�n rekabet gücünü artırmayı 
hedeflemekteedr. 

Ana İş Hede fi3 -Şeh�r tanıtım ve markalaşmaya katkı sağlamak 

Ana İş Hede fi4 
 

-Bölgen�n sadece ekonom�k olarak değ�l aynı zamanda sosyal olarak da 
kalkınmasına ve yaşam kal�tes�n�n artırılmasına destek olmak 

Ana İş Hede fi5 -Kalkınmaya öncülük eden yapılarda kurumsal d önüşümü sağlamak 

KASTAMONU İL  
TURİZM EYLEM 
PLANI 
 

Uzun Vadel� Eylemler (1) 
 

-Kastamonu'nun bütüncül b�r şek�lde ele alınarak tur�zm konusunda b�r 
master plan hazırlanması 

Uzun Vadel� Eylemler (3)  -Tur�zm konusunda uzun vadel� planlanmış eğ�t�m takv�m�n�n olmaması 
sebeb� �le Sürekl� Eğ�t�m Merkez�n�n kurulması 

Orta Vadel� Eylemler (13) 
 

-Kastamonu yerel halkının tur�zm b�l�nc�ne sah�p olması �ç�n gerekl� 
tedb�rler�n alınması 

III- TARIM ORMAN 
ŞURASI SONUÇ 
BİLDİRGESİ  

28. Madde  
 
 

-Ar-Ge ve �novasyonda  kaynakların daha etk�n kullanılması �ç�n kamu, özel 
sektör ve ün�vers�teler� de kapsayacak yen� b�r kurumsal altyapının 
oluşturulması, 

29. Madde  
 

-Tarım ve ormancılıkta yerl� genet�k kaynakların ve b�yoçeş�tl�l�ğ�n  tesp�t, 
korunma, ıslah ve yaygınlaştırılması çalışmalarının artırılması, 

30. Madde  
 

-Tarım ve orman ürünler�nde kal�te ve standard�zasyon çalışmalarının 
tamamlanması, sert�fikasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması, 

31. Madde  
 
 
 
 

-Ülkem�zde yet�şt�r�len ve uluslararası p�yasalarda yüksek oranda talep gören 
tarım, gıda ve ormancılık ürünler�nde �hracat gel�rler�n� arzu ed�len sev�yelere 
çıkarmak �ç�n marka, kal�te, standard�zasyon, tanıtım ve özend�rme 
çalışmalarının desteklenmes�, dünya üret�m�nde l�der konumda bulunduğumuz 
ürünler�n tanıtım faal�yetler�n�n profesyonel düzeyde yapılması ve pazar 
paylarının artırılması, 

32. Madde  
 

-Tarım ve ormancılıkta �ş sağlığı ve güvenl�ğ� uygulamalarının 
yaygınlaştırılması, 

33. Madde  -Tarım ve ormanla �lg�l� tüm mevzuatın bütüncül olarak değerlend�r�lmes�, 
yalın ve çel�şk�s�z b�r mevzuat yapısının oluşturulması, 

34. Madde  -Kayıt, nakl�ye, hayvan pazarları ve mezbaha alt yapımızın yen�lenerek, 
hayvan hareketler�nde etk�n kontrolün sağlanması, 
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Üst Pol�t�ka Belgeler� İlg�l�/Bölüm/Referans Ver�len Görev/İht�yaç 

III- TARIM ORMAN 
ŞURASI SONUÇ 
BİLDİRGESİ  

35. Madde  -Tarımsal g�rd� ve finansman  htt�acını karşılayan sözleşmell bb�tk�sl ve 
hayvansal üret�m modeller�n�n desteklenmes� ve yaygınlaştırılması, 

36. Madde  -Arı ürünler� üret�m�nde ver�ml�l�ğ�n artırılması ve katma değerl� arı 
ürünler�n�n çeş�tlend�r�lmes�, bal har�c� ürünler�n eğ�t�mler�n�n 
yaygınlaştırılması, tüket�m�n�n artırılması 

37. Madde  -Atık yönet�m�nde sıfır atık hedefine ulaşmak  çç�n ger� dönüşüm 
tes�sler�n�n artırılması, atıkların değerlend�r�lmes�ne yönel�k Ar-Ge 
projeler�n�n desteklenmes�, 

38. Madde  -Coğra  fi�şartll�ürünler, markalaşma ve katma değerll üreetm  �l pazar 
çeş�tl�l�ğ�n�n artırılması, coğra  fi�aretller� yönett�şm ve denetleme 
süreçler�n�n gözden geç�r�lerek mevzuatın tamamlanması, 

39. Madde  -Kadastrosu kes�nleşen ormanların tapuya tesc�l�n�n tamamlanarak, 
orman sınırı dışına çıkarılacak yerler�n tay�n ve tesp�t� (2/B) 
çalışmalarında yaşanan mülk�yet sorunlarının g�der�lmes�, 

40. Madde  -Uluslararası standartlara uygun Ulusal orman envanter�n�n 
tamamlanması 

41.Madde  
 

-Ülkem�z�n uluslararası arenada orman fidanı ürett�mve pazarlama 
merkez� hal�ne get�r�lmes�, 

42. Madde  -Ahşap kullanımının yaygınlaştırılması, yapısal ahşap standartlarının 
bel�rlenmes� ve ahşap yapı mevzuatının düzenlenmes�, 

43. Madde  -Doğal kaynakların ve b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n tesp�t, korunma, gel�şt�rme ve 
�zlenme çalışmalarının sürdürülmes�, 

44. Madde  -Orman köylüler�n�n gel�r sev�yeler�n�n artırılması �ç�n odun dışı orman 
ürünler�n�n çeş�tlend�r�lmes� ve tarımsal ormancılığın teşv�k ed�lmes�, 

ORTA VADELİ 
PROGRAM 
 (2019-2022) 

79 -Öğretmen yet�şt�ren kurumlar, mevcut m�llî eğ�t�m s�stem� �le ulusal 
�ht�yaçlar doğrultusunda akadem�k ve kurumsal olarak yen�den 
yapılandırılacak 
-Araştırma ün�vers�teler� �ht�saslaşma programı hayata geç�r�lecek 
 -Yükseköğret�m Kal�te Kurulunun teşk�lat lanma çalışmaları 
tamamlanarak ün�vers�teler�n eğ�t�m kal�tes�n� artıracak tedb�rler 
alınacak 
-Ün�vers�telerde fonks�yon, b�na, dersl�k ve �ç mekân kal�tes� bazında 
mekân standartları oluşturularak mekânların ver�ml� kullanımı tem�n 
ed�lecek 

82 -Ar-Ge ve yen�l�k s�stem�n�n karar ve destek süreçler� etk�nleşt�r�lecek, 
kurumsal yapıları yen�den kurgulanacak 
-Başta temel b�l�mlerde olmak üzere araştırmacı �nsan gücü 
sayısının ve n�tel�ğ�n�n artırılması �le yurtdışında n�tel�kl� �nsan 
gücü çek�lmes�ne yönel�k  gel�şt�r�len  program ve destekler�n 
etk�nl�ğ� artırılacak 
-Enerj�, sağlık, otomot�v, raylı s�stemler, b�l�ş�m ve savunma sektörler� 
öncel�kl� olmak üzere protot�p gel�şt�rme süreçler�, teknoloj�k ürün 
yatırımları ve kümelenme çalışmaları desteklenecek. 

 
83 

B�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler� sektörünün �ht�yaç duyduğu 
n�tel�kl� �nsan kaynağının tem�n�n� sağlamak üzere 
yükseköğret�m program yeterl�l�kler�nde gerekl� güncellemeler 
yapılacak. 

 
86 

Yen�l�kç� h�zmetler �le b�l�msel araştırmaları desteklemek amacıyla 
k�ş�sel ver� ve t�car� sır �çermeyen kamu ver�s�n�n paylaşımına 
yönel�k çalışmalara hız ver�lecek ve buna �l�şk�n kurumsal altyapı 
oluşturulacak. 

Yen� Ekonom� Programı         
(2019-2021) 
 

 -Kamu Özel Sektör İş b�rl�ğ� (KOİ) uygulamalarının etk�nl�ğ�n�n 
arttırılması 
-Özel sektörle �ş b�rl�ğ� yapılarak eğ�t�m-öğret�m müfredatı 
çalışma hayatının beklent�ler�n� karşılayacak şek�lde tasarlanacak. 
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3.5. Faal�yet Alanları �le Ürün/ H�zmetler�n Bel�rlenmes� 

Tablo 8: Faal�yet Alanları �le Ürün/H�zmetler�n Bel�rlenmes� 

 
FAALİYET ALANI  

 
ÜRÜN/ HİZMETLER 

 
 

1- EĞİTİM-ÖĞRETİM 

1. Ön L�sans / L�sans / L�sansüstü Eğ�t�m  
2. Ulusal ve Uluslararası Değ�ş�m Programları 
3. Yabancı D�l Hazırlık Programı  
4. Yaşam Boyu Eğ�t�m Programları 
5. Uzaktan Öğret�m ve L�sans Tamamlama Programları  
6. Sert�fka Programları  
7. Yabancı D�l Sınav Merkez� (TOEFL)  

 
 

2- ARAŞTIRMA 

1. Katılımlı Araştırma Projeler� 
2. Kapsamlı Araştırma Projeler� 
3. Uluslararası Araştırma Projeler� 
4. Yayınlar  
5. B�l�msel Derg�ler 
6. Deneysel Araştırmalar  
7. Patent / Faydalı/ Model/Endüstr�yel Tasarım 
8. B�l�rk�ş� ve Danışmanlık H�zmetler�  
9. Araştırma ve Uygulama Merkezler� (TÖMER, KÜYOS, 

KASUSEM VB.)  
10. Kütüphane H�zmetler� 

3- BİLİMSEL FAALİYETLER 1. Akadem�k Personele Yönel�k B�l�msel Eğ�t�m Programları 
2. Ün�vers�tede gerçekleşt�r�len Ulusal / Uluslararası B�l�msel 

Etk�nl�kler (Sempozyum, Kongre, Konferans vb.) 
3. Öğrenc�lere Yönel�k Tekn� k ve B�l�msel Gez�ler 

4- SOSYAL,  KÜLTÜREL, 
SPORTİF VE SANATSAL 
FAALİYETLER 

1. Bahar Şenl�kler�  
2. Mezun�yet Törenler�  
3. Kültürel Gez�ler  
4. Ün�vers�te Tanıtım Günler�  
5. Öğrenc�lere Yönel�k (Beslenme, Burs vb.) H�zmetler 
6. Öğrenc� Toplulukları Faal�yetler�  
7. Sosyal ve Kültürel Faal�yetler  
8. Spor Turnuvaları  
9. Serg�, Konser, T�yatro ve Sanatsal Faal�yetler 

5- KAMU-ÜNİVERSİTE-
SANAYİ İŞ BİRLİĞİ 

1. Ortak Proje Destekleme H�zmetler�  
2. Ar-Ge Destekl� Projeler Üretmek  
3. Danışmanlık ve Proje Eğ�t�m H�zmetler�  
4. Ün�vers�te-Sanay� İş B�rl�ğ� Projeler� 
5. İk�l� İş B�rl�ğ� Protokoller Kapsamındak� Faal�yetler 

6- TOPLUMSAL HİZMETLER 1. Sosyal Sorumluluk Projeler�  
2. Sosyal Tes�sler, Spor Merkezler� ve Kreş H�zmetler�  
3. Araştırma Merkezler�  
4. Yerel Halka Yön el�k B�lg�lend�rme Programları 

7- KURUM İÇİ İDARİ 
HİZMETLER  

1. Personel H�zmetler�  
2. Öğrenc� İşler� H�zmetler� 
3. İdar� ve Destek H�zmetler� 
4. Stratej� Gel�şt�rme ve Mal� H�zmetler 
5. Kütüphane ve Dokümantasyon H�zmetler� 
6. Yapı İşler� ve Tekn�k  H�zmetler  
7. B�lg� İşlem H�zmetler 
8. Hukuk Müşav�rl�ğ� H�zmetler  
9. Sağlık, Kültür ve Spor H�zmetler� 
10. Basın ve Halkla İl�şk�ler H�zmetler� 
11. Döner Sermaye H�zmetler� 

8- KURUMSALLAŞMA 
FAALİYETLERİ 

1. Meslek�, H�zmet İç� ve K�ş�sel Gel�ş�m Eğ�t�mler� 
2. Personel A�d�yet Duygusunu Artıracak Etk�nl�kler 
3. Kurum İç� Memnun�yet Anketler� 

9- İHTİSASLAŞMA 
FAALİYETLERİ 

1. B�lg�lend�rme Faal�yetler� 
2. Yerel Halka Yönel�k Eğ�t�m Faal�yetler� 
3. Paydaşlarla Yapılan P rotokoller 
4. AR-GE Proje Pazarı Faal�yetler� 
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3.6. Paydaş Anal�z�

Paydaş anal�z� �le paydaşların görüş, öner� ve beklent�ler�n� stratej�k plana dah�l etme, planın 
paydaşlarca sah�plen�lmes� ve uygulanmasını sağlama, ün�vers�ten�n güçlü ve zayıf yönler� �le 
fırsat ve tehd�tler� hakkında fik�r ed�n�lmes� amaçlanmaktadır. Bu amaçla �lk olarak 
ün�vers�tem�z�n paydaşlarının k�mler olduğu stratej�k planlama ek�b�n�n tesp�tler� ve görüşler� �le 
bel�rlenm�ş ve �lg�l� paydaşlar �ç ve dış paydaş ayrıma tab� tutulmuştur. Daha sonra paydaşların 
etk� ve önem dereceler� göz önüne alınarak paydaşların öncel�klend�r�lmes� gerçekleşt�r�lm�ş ve 
öncel�klend�r�len paydaşlar kapsamlı olarak değerlend�r�lerek paydaş - ürün h�zmet matr�s� 
oluşturulmuştur. Son olarak �se anket uygulamasına başvurulmuş ve paydaş görüşler� alınarak 
değerlend�rme yapılmıştır.

3.6.1. Paydaşların Tesp�t� ve Öncel�klend�r�lmes�

Etk� ve Önem dereces�, Stratej�k Planlama Rehber�ne bağlı kalınarak oluşturulmuştur. Buna göre 
“Etk�, ün�vers�ten�n faal�yet ve h�zmetler�yle paydaşı etk�lemes� �le paydaşın alacağı kararlarla 
ün�vers�tey� etk�leme gücünü, önem �se, ün�vers�ten�n paydaşın beklent� ve talepler�n�n 
karşılanması konusuna verd�ğ� değer� �fade eder.”
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Tablo 9: Paydaşların Tesp�t� ve Öncel�klend�r�lmes�  

Paydaş Adı İç Paydaş/ 
Dış Paydaş 

Önem 
Dereces� 

Etk� 
Dereces� 

Öncel�ğ� 

İÇ PAYDAŞLAR  

Akadem�k Personel İP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
İdar� Personel İP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Öğrenc� Toplulukları İP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Akadem�k B�r�mler 
Rektörlük İP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Fakülteler/Yüksekokullar İP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Enst�tüler İP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Meslek Yüksekokulları İP Yüksek Güçlü  B�rl�kte Çalış 
D�ğer Akadem�k B�r�mler İP Yüksek  Güçlü B�rl�kte Çalış 

 

 

İdar� B�r�mler 
Genel Sekreterl�k İP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Hukuk Müşav�rl�ğ� İP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Da�re Başkanlıkları İP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
D�ğer İdar� B�r�mler İP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 

DIŞ PAYDAŞLAR  
Öğrenc� A�leler� DP Düşük Güçlü B�lg�lend�r 
Mezunlar DP Düşük Zayıf İzle 
L�seler DP Yüksek Zayıf Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dah�l Et. 
Etüt ve Kurs Merkezler� DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış  
D�ğer Ün�vers�teler DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Bankalar DP Düşük Güçlü B�lg�lend�r 
Medya (Radyo, TV, Sosyal Medya Araçları vb.)  DP Düşük Güçlü B�lg�lend�r 
Özel Sektör DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Öğrenc�ler 
Ön L�san/L�sans Öğrenc�ler� DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
L�sansüstü Öğrenc�ler DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Değ�ş�m Öğrenc�ler� DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Düzenley�c� Kurumlar 
Yüksek Öğret�m Kurumu (YÖK) DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Ün�vers�teler Arası Kurul(ÜAK) DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Öğrenc� Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) 

DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 

Yükseköğret�m Kal�te Kurulu (YÖKAK) DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Devlet B�r�mler� 
Cumhurbaşkanlığı DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Bakanlıklar 
-M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 
-Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı 
-Gençl�k ve Spor Bakanlığı 
-Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı 
-Tarım ve Orman Bakanlığı 
-Kültür ve Tur�zm Bakanlığı 

DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 

D�ğer İlg�l� Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar DP Düşük Güçlü B�lg�lend�r 
Sayıştay DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Kamu İhale Kurumu DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Yerel Yönet�mler  DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Yerel Kamu İdareler� DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Uluslararası Kuruluşlar 
Eğ�t�me Katkıda Bulunan Sürel� Yurtdışı Ortaklar  DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Ulusal Ajans (ERASMUS) DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Avrupa B�rl�ğ� Kom�syonu DP Yüksek Zayıf Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dah�l Et. 
S�v�l Toplum Kuruluşları 
Send�kalar DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 
Meslek Odaları DP Yüksek Güçlü B�rl�kte Çalış 

İP: İç Paydaş DP: Dış Paydaş 
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PAYDAŞ ANALİZİ



3.6.2. Paydaşların Değerlend�r�lmes�

Paydaş anal�z� anket�ne yaklaşık 45 farklı kurumu tems�l eden toplamda 145 adet b�rey 
katılmıştır. Dış paydaşların görüşler�n� almak �ç�n yapılan anket�n ölçülmek �stenenler� ne ölçüde 
güven�l�r ölçtüğünü ortaya koyma amacıyla güven�rl�k anal�z� yapılmış olup ölçeğ�n güven�rl�ğ� 
0,988 olarak hesaplanmıştır. 1 değer�ne çok yakın olan bu sonuç, kullanılan ölçeğ�n çok güven�l�r 
olduğunu ortaya koymuştur. Dış paydaş tanımına uyan katılımcıların görüşler�n� almak üzere 
gel�şt�r�len anket formunun başında katılımcılara demografik özell�kler�n� bel�rlemeye yönel�k 
sorular yönelt�lm�şt�r. Sonrasında �se Kastamonu Ün�vers�tes� b�r�mler�yle olan �l�şk� düzeyler�n� 
saptamaya yönel�k beşl� L�kert t�p� ölçeğe göre hazırlanmış �fadeler (h�ç, az, orta, fazla ve çok 
fazla ) yer almıştır.

Anket sonuçlarına göre paydaşların en yüksek �l�şk�de oldukları b�r�mler�n yüksekokullar olduğu 
görülmekted�r. Araştırmada sorgulanan b�r d�ğer durum �se dış paydaşların Kastamonu 
Ün�vers�tes� bünyes�ndek� b�r�mlerle olan �l�şk�ler�nden duydukları memnun�yet düzeyler�d�r. 
Hesaplama sonucunda en yüksek memnun�yet�n yüksekokullardan elde ed�ld�ğ� görülmüştür. 
Yüksekokulları sırasıyla Rektörlük, Fakülteler, Enst�tüler ve Kütüphane Da�re Başkanlığı 
�zlemekted�r. Dış paydaş memnun�yet durumunda en düşük değer �se Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğü �ç�n hesaplanmıştır. Bu b�r�m� B�lg� İşlem Da�re Başkanlığı ve Yapı İşler� ve Tekn�k 
Da�re Başkanlığı �zlemekted�r.

Dış paydaş anket�nde katılımcıların 2020-2024 stratej�k planında öngörülen temel değerlere 
�l�şk�n değerlend�rmeler� “çok kötü, kötü, ne kötü ne de �y�, �y�, çok �y�” seçenekler� üzer�nden 
ölçülmüştür. Bulgular “Ahlak� Değerlere Saygı” temel değer�n�n en yüksek ortalamayı aldığını 
ortaya koymuştur. Bunu “Özgür Düşünce” ve “Hesap Vereb�l�rl�k” �zlem�şt�r. En düşük üç değer 
�se sırasıyla “Mükemmell�k ve L�yakat”, “Adalet” ve “Kal�te” temel değerler� �ç�n 
hesaplanmıştır.

Ün�vers�tem�z�n eğ�t�m-öğret�m, b�l�msel araştırma ve sosyal sorumluluk faal�yetler�nden dış 
paydaşların memnun�yetler�n�n sorgulandığı �fadeye ver�len cevaplardan elde ed�len en yüksek 
ortalama değer “Et�k Değerlere Bağlılık” �fades� �ç�nd�r. Bu �fadey� “Güven�rl�k” �zlem�şt�r.

Çalışmada paydaşların Kastamonu Ün�vers�tes� b�r�mler�yle olan �l�şk�ler�nde gerek akadem�k 
gerekse �dar� personel�n yaklaşımından duydukları memnun�yet düzeyler� de sorgulanmıştır. 
Cevaplardan elde ed�len en yüksek değerler sırasıyla �let�ş�m, görev ve sorumluluk b�l�nc�, yeterl� 
b�lg�lend�rme ve sonuç alma olarak bel�rlenm�şt�r.

Araştırmada ayrıca katılımcıların tems�l etm�ş oldukları kurumlarla ün�vers�te arasında yürütülen 
ortak çalışmaların, �ş b�rl�ğ�n�n ve koord�nasyonun ne ölçüde etk�l� ve ver�ml� olduğu da 
ölçülmüştür. Elde ed�len sonuçlar etk�n ve ver�ml�l�k düzey�n�n orta sev�yede olduğunu ve 
gel�şt�r�lmes� gerekt�ğ�n� ortaya koymaktadır.
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Kastamonu Ün�vers�tes� 2020-2024 Stratej�k Planı dış paydaş anket�nde dört adet ucu açık soru 
da yönelt�lm�şt�r. Yönelt�len tüm ucu açık sorulara ver�len cevaplar �çer�k anal�z� yöntem�yle 
çözümlenm�şt�r. Ucu açık sorulardan b�r�nc�s� “Kastamonu Ün�vers�tes�'n�n hedefler� s�zce neler 
olmalıdır?” sorusudur. Bu soruya 23 katılımcının verm�ş olduğu cevaplar “Eğ�t�mde çok yönlü 
kal�te” olarak adlandırılmıştır. Bu �fadey� Kastamonu Ün�vers�tes�'n�n öncel�kl� �k�nc� hedefin�n 
“Araştırma ve Gel�şt�rme” olması gerekt�ğ� �zlemekted�r. Katılımcılar ayrıca ün�vers�ten�n 
yapacağı b�l�msel ve d�ğer faal�yetlerle tanınan b�r ün�vers�te olması beklent�ler�n� �fade 
etm�şlerd�r. Bu görüşü “ Eğ�t�m ve araştırmada ver�ml�l�k ve etk�l�l�k” beklent�s� �zlem�şt�r. 
Katılımcılar ayrıca Kastamonu Ün�vers�tes�'n�n “Bölgesel Gel�şme” ve “ Yen�l�kç�l�k” 
hedefler�n�n olmasını bekled�kler�n� de �fade etm�şlerd�r.

Dış paydaş anket�nde katılımcılara yönelt�len �k�nc� açık uçlu soru “Bölgen�n ün�vers�ten�n 
gel�ş�m�ne yönel�k sunmuş olduğu fırsatların neler olduğu?” sorusudur. Katılımcıların verd�kler� 
cevaplardan öne çıkanlar “Tab�� Kaynaklar”, “Tab�at Tur�zm�”, “Kültür Tur�zm�”, “Eğ�t�m 
Tur�zm�” ve “Orman Endüstr�s�” �mkanları şekl�nde sıralanmıştır.

Kastamonu Ün�vers�tes�, 2020-2024 Stratej�k Planı'nda dış paydaşlara yönel�k yürütülen ankette 
yönelt�len üçüncü ucu açık soru “Bölgem�zde ün�vers�tem�z�n gel�ş�m�n� tehd�t eden unsurlar 
s�zce nelerd�r?” sorusudur. Elde ed�len cevaplar “Kastamonu �nsanının sosyal yapısı” nın 
muhtemel tehd�t öngörüler� �çer�s�nde b�r�nc� sıraya yerleşmes� sonucunu doğurmuştur. Bu 
öngörüyü “Kastamonu nüfusunun n�cel olarak düşük olması ve görece yaşlı olması” tehd�d� 
�zlem�şt�r. “Coğrafi şartların olumsuzluğu ve dağınıklığı” b�r d�ğer tehd�t olarak görülürken, 
“Kastamonu Ün�vers�tes�'ne yönel�k düşük öğrenc� taleb�” en çok paylaşılan b�r d�ğer tehd�t 
olarak değerlend�r�lm�şt�r.

“Öneml� olduğunu düşündüğünüz ve eklemek �sted�ğ�n�z d�ğer hususlar” sorusuna ver�len 
cevapların odaklandığı �lk öner� tüm paydaşlarla “Daha çok �ş b�rl�ğ�” d�r. Bu �fadey� “Poz�t�f 
B�l�mlere Yönel�m” ve “ Okul/bölüm açmada akılcılık” �fadeler� �zlem�şt�r. 
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Tablo 10’da paydaşlarla ün�vers�ten�n sunduğu ürün ve h�zmetler �l�şk�lend�r�lm�ş ve açık b�r b�ç�mde ortaya konulmuştur.  

Tablo 10:  Paydaş-Ürün/H�zmet Matr�s� 

 
PAYDAŞLAR  

 
EĞİTİM-ÖĞRETİM 

 

 
ARAŞTIRMA 

 
 

 
BİLİMSEL 

FAALİYETLER 

İÇ PAYDAŞLAR  Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Ü/H 
4 

Ü/H 
5 

Ü/H 
6 

Ü/H 
7 

Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Ü/H 
4 

Ü/H 
5 

Ü/H 
6 

Ü/H 
7 

Ü/H 
8 

Ü/H 
9 

Ü/H 
10 

Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Akadem�k Personel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
İdar� Personel √ √ √ √ √ √ √          √   √ 

Öğrenc� Toplulukları                    √ 
Akadem�k B�r�mler                     

Rektörlük √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Fakülteler/Yüksekokullar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Enst�tüler √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

Meslek Yüksekokulları √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
D�ğer Akadem�k B�r�mler √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

İdar� B�r�mler                     

Genel Sekreterl�k √ √ √ √ √ √ √          √ √ √ √ 
Hukuk Müşav�rl�ğ� √ √  √ √   √ √ √ √ √ √ √ √      

Da�re Başkanlıkları √    √   √ √ √       √   √ 
D�ğer İdar� B�r�mler √    √           √     

DIŞ PAYDAŞLAR  Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Ü/H 
4 

Ü/H 
5 

Ü/H 
6 

Ü/H 
7 

Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Ü/H 
4 

Ü/H 
5 

Ü/H 
6 

Ü/H 
7 

Ü/H 
8 

Ü/H 
9 

Ü/H 
10 

Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Öğrenc� A�leler�                     

Mezunlar √    √ √          √ √    

L�seler √ √ √ √ √                

Etüt ve Kurs Merkezler� √  √   √          √  √   

D�ğer Ün�vers�teler √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Bankalar                     

Medya (Radyo, TV, Sosyal Medya araçları vb.) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ 
Özel Sektör √     √ √       √ √      

Öğrenc�ler                     

Ön L�san/L�sans Öğrenc�ler� √ √ √ √ √ √ √    √   √  √ √   √ 

L�sansüstü Öğrenc�ler √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

Değ�ş�m Öğrenc�ler� √ √ √ √             √    

Ü: Ürün, H: H�zmet 

 Kastamonu Ünverstes

 
  

332020-2024 Stratejk Plan



 

 
PAYDAŞLAR  

 
EĞİTİM-ÖĞRETİM 

 

 
ARAŞTIRMA 

 
 

 
BİLİMSEL 

FAALİYETLER 

Düzenley�c� Kurumlar                     

Yüksek Öğret�m Kurumu (YÖK) √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √  √ √  √  

Ün�vers�teler Arası Kurul(ÜAK)        √ √ √ √ √ √ √     √  

Öğrenc� Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) √                    

Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) 

√     √  √ √ √ √ √ √ √    √ √ √ 

Yükseköğret�m Kal�te Kurulu (YÖKAK) √                    

Devlet B�r�mler�                     

Cumhurbaşkanlığı                     
Bakanlıklar 
-M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 
-Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı 
-Gençl�k ve Spor Bakanlığı 
-Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı 
-Tarım ve Orman Bakanlığı 
-Kültür ve Tur�zm Bakanlığı 

√ √ √ √ √   √ √ √   √ √      √ 

D�ğer �lg�l� Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar √       √ √ √    √     √  

Sayıştay                     

Kamu İhale Kurumu                     

Yerel Yönet�mler                      

Yerel Kamu İdareler�               √     √ 
Uluslararası Kuruluşlar                     

Eğ�t�me Katkıda Bulunan Sürel� Yurtdışı 
Ortaklar  

√ √ √ √ √                

Ulusal Ajans (ERASMUS) √ √ √ √ √  √              

Avrupa B�rl�ğ� Kom�syonu √ √ √ √ √  √              

S�v�l Toplum Kuruluşları                     

Send�kalar                     

Meslek Odaları                     

Ü: Ürün, H: H�zmet 
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PAYDAŞLAR  

 
SOSYAL, KÜLTÜLER, SPORTİF VE SANATSAL  

FAALİYETLER  
 
 

 
KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ 

BİRLİĞİ 
 

 
TOPLUMSAL 
HİZMETLER 

 

 
KURUMSALLAŞMA 

FAALİYETLERİ 
 

İÇ PAYDAŞLAR  Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Ü/H 
4 

Ü/H 
5 

Ü/H 
6 

Ü/H 
7 

Ü/H 
8 

Ü/H 
9 

Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Ü/H 
4 

Ü/H 
5 

Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Ü/H 
4 

Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Akadem�k Personel √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
İdar� Personel √ √   √ √ √ √ √      √ √ √ √ √ √ √ 
Öğrenc� Toplulukları √  √   √ √  √      √ √ √ √ √   

Akadem�k B�r�mler 

Rektörlük √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Fakülteler/Yüksekokullar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Enst�tüler √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Meslek Yüksekokulları √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
D�ğer Akadem�k B�r�mler    √      √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
İdar� B�r�mler 

Genel Sekreterl�k √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Hukuk Müşav�rl�ğ�              √     √ √ √ 

Da�re Başkanlıkları √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
D�ğer İdar� B�r�mler √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
DIŞ PAYDAŞLAR  Ü/H 

1 
Ü/H 

2 
Ü/H 

3 
Ü/H 

4 
Ü/H 

5 
Ü/H 

6 
Ü/H 

7 
Ü/H 

8 
Ü/H 

9 
Ü/H 

1 
Ü/H 

2 
Ü/H 

3 
Ü/H 

4 
Ü/H 

5 
Ü/H 

1 
Ü/H 

2 
Ü/H 

3 
Ü/H 

4 
Ü/H 

1 
Ü/H 

2 
Ü/H 

3 
Öğrenc� A�leler�  √  √   √ √ √      √ √  √    

Mezunlar       √ √ √  √     √  √    

L�seler √   √  √ √ √ √      √ √      

Etüt ve Kurs Merkezler� √ √  √  √ √ √ √   √          

D�ğer Ün�vers�teler √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √     

Bankalar              √        

Medya (Radyo, TV, Sosyal Medya araçları vb.) √ √ √ √ √ √ √ √ √     √ √ √  √    

Özel Sektör √   √ √ √ √ √ √   √ √ √ √   √    

Öğrenc�ler                      

Ön L�san/L�sans Öğrenc�ler� √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 

L�sansüstü Öğrenc�ler √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

Değ�ş�m Öğrenc�ler� √  √  √ √ √ √ √     √ √ √   √ √ √ 

Ü: Ürün, H: H�zmet 
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PAYDAŞLAR  

 
SOSYAL, KÜLTÜLER, SPORTİF VE SANATSAL  

FAALİYETLER  
 
 

 
KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ 

BİRLİĞİ 
 

 
TOPLUMSAL 
HİZMETLER 

 

 
KURUMSALLAŞMA 

FAALİYETLERİ 
 

Düzenley�c� Kurumlar 

Yüksek Öğret�m Kurumu (YÖK)                      

Ün�vers�teler Arası Kurul(ÜAK)                      

Öğrenc� Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM)                      

Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) 

         √ √ √ √ √   √     

Yükseköğret�m Kal�te Kurulu (YÖKAK)                      

Devlet B�r�mler� 

Cumhurbaşkanlığı                      

Bakanlıklar 
-M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 
-Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı 
-Gençl�k ve Spor Bakanlığı 
-Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı 
-Tarım ve Orman Bakanlığı 
-Kültür ve Tur�zm Bakanlığı 

      √ √ √ √ √  √ √   √     

D�ğer �lg�l� Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar          √ √  √ √ √  √ √    

Sayıştay                      

Kamu İhale Kurumu                      

Yerel Yönet�mler  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √    

Yerel Kamu İdareler�     √  √ √ √     √ √   √    

Uluslararası Kuruluşlar 

Eğ�t�me Katkıda Bulunan Sürel� Yurtdışı Ortaklar               √        

Ulusal Ajans (ERASMUS)              √        

Avrupa B�rl�ğ� Kom�syonu              √        

S�v�l Toplum Kuruluşları 

Send�kalar                      

Meslek Odaları              √ √       

Ü: Ürün, H: H�zmet 
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PAYDAŞLAR  

 
KURUM İÇİ İDARİ HİZMETLER 

 
İHTİSASLAŞMA FAALİYETLERİ 

İÇ PAYDAŞLAR  Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Ü/H 
4 

Ü/H 
5 

Ü/H 
6 

Ü/H 
7 

Ü/H 
8 

Ü/H 
9 

Ü/H 
10 

Ü/H 
11 

Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Ü/H 
4 

Akadem�k Personel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
İdar� Personel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

Öğrenc� Toplulukları  √    √ √ √ √ √      

Akadem�k B�r�mler                

Rektörlük √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Fakülteler/Yüksekokullar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Enst�tüler √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Meslek Yüksekokulları √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
D�ğer Akadem�k B�r�mler √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
İdar� B�r�mler                

Genel Sekreterl�k √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

Hukuk Müşav�rl�ğ� √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √  

Da�re Başkanlıkları √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

D�ğer İdar� B�r�mler √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

DIŞ PAYDAŞLAR  Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Ü/H 
4 

Ü/H 
5 

Ü/H 
6 

Ü/H 
7 

Ü/H 
8 

Ü/H 
9 

Ü/H 
10 

Ü/H 
11 

Ü/H 
1 

Ü/H 
2 

Ü/H 
3 

Ü/H 
4 

Öğrenc� A�leler�             √   

Mezunlar  √          √ √ √ √ 

L�seler                

Etüt ve Kurs Merkezler�                

D�ğer Ün�vers�teler √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ 

Bankalar    √       √     

Medya         √ √  √ √   

Özel Sektör   √ √ √ √ √  √  √ √ √ √  

Öğrenc�ler 

Ön L�san/L�sans Öğrenc�ler�  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √    

L�sansüstü Öğrenc�ler  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ 

Değ�ş�m Öğrenc�ler�  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √    

Ü: Ürün, H: H�zmet 
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PAYDAŞLAR  

 
KURUM İÇİ İDARİ HİZMETLER 

 
İHTİSASLAŞMA FAALİYETLERİ 

Düzenley�c� Kurumlar 

Yüksek Öğret�m Kurumu (YÖK) √ √  √    √  √  √ √ √ √ 

Ün�vers�teler Arası Kurul(ÜAK) √       √        

Öğrenc� Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM)  √              

Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) √   √        √  √ √ 

Yükseköğret�m Kal�te Kurulu (YÖKAK)                

Devlet B�r�mler� 

Cumhurbaşkanlığı √   √        √ √ √ √ 

Bakanlıklar 
-M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 
-Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı 
-Gençl�k ve Spor Bakanlığı 
-Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı 
-Tarım ve Orman Bakanlığı 
-Kültür ve Tur�zm Bakanlığı 

   √    √ √   √ √ √ √ 

D�ğer �lg�l� Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar    √    √    √ √ √ √ 

Sayıştay √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

Kamu İhale Kurumu   √ √  √ √ √ √  √     

Yerel Yönet�mler  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Yerel Kamu İdareler� √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uluslararası Kuruluşlar 

Eğ�t�me Katkıda Bulunan Sürel� Yurtdışı Ortaklar  √ √  √            

Ulusal Ajans (ERASMUS) √ √  √            

Avrupa B�rl�ğ� Kom�syonu √ √  √            

S�v�l Toplum Kuruluşları 

Send�kalar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

Meslek Odaları          √  √ √ √  

Ü: Ürün, H: H�zmet 
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3.7. Kuruluş İç� Anal�z

Kuruluş �ç� anal�z kapsamında �nsan kaynakları yetk�nl�k düzey�, kurum kültürü, teknoloj� ve 
b�l�ş�m altyapısı, fiz�k� ve mal� kaynaklara �l�şk�n anal�zler yapılarak ün�vers�tem�z�n mevcut 
durum ve kapas�tes� değerlend�r�lm�şt�r. Ayrıca bu bölümde ün�vers�tem�z�n teşk�lat yapısına da 
yer ver�lm�şt�r. 
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Şek�l 1: Teşk�lat Yapısı  

 

REKTÖR

FAKÜLTELER

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR 
VE TASARIM FAK. 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER FAK. 

İLAHİYAT

ÜRÜNLERİ FAK. 

İLETİŞİM

FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE 
MİMARLIK  FAK.

ORMAN  FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ 
FAKÜLTESİ

TURİZM FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ
SAĞLK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ

VETERİNER FAK.

ENSTİTÜLER

FEN BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK

OKULLAR

BEDEN EĞİTİMİ VE 
SPOR Y.O.

SİVİL HAVACILIK Y.O.

YABANCI DİLLER 
Y.O.

MESLEK YÜKSEK 
OKULLARI

KASTAMONU 
MESLEK Y.O.

İHSANGAZİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU

CİDE RIFAT ILGAZ 
MESLEK Y. O.

TOSYA

MESLEK Y.O.

TAŞKÖPRÜ MESLEK 
YÜKSEKOKULU

ARAÇ RAFET VERGİLİ

MESLEK Y.O.

DEVREKÂNİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU

ABANA SABAHAT -
MESUT YILMAZ M. 

Y. O.

KÜRE MESLEK 
YÜKSEKOKULU

BOZKURT MESLEK 
YÜKSEKOKULU

İNEBOLU MESLEK 
YÜKSEKOKULU

DADAY NAFİ VE 
ÜMİT ÇERİ  M. Y.O.

ÇATALZEYTİN 
MESLEK Y.O.

MERKEZLER

SÜREKLİ EĞİT. ARAŞ.  
VE UYGU. MERK.

TÜRKÇE ÖĞR. VE 
UYG. ARAŞTIRMA 

MERK.

AHŞAP KÜLT. ARAŞ. 
VE UYGULAMA 

MERK.

UZAKTAN EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA MERK.

MANTAR 
ARAŞTIRMA VE UYG.  

MRK.

SU SPORLARI, SU VE 
SU ALTI UYG. ARŞ. 

M.

ŞEYH ŞABAN-I VELİ 
DEĞ. EĞİT. UYG. VE 

A.RŞ. MRK.

TÜRK DÜNYASI UYG. 
VE ARŞT. MRK.

BİLİM SANAYİ VE 
TEK. UYG. VE ARAŞ. 

MER.

MERKEZİ ARŞ. LAB. 
UYG. VE ARŞT. MER.

ÇOCUK EĞİT. UYG. 
VE ARAŞT. MER.

ORTADOĞU ARŞ. 
UYG. VE ARŞ. MER.

İÇ SU VE DENİZ 
BALIKLARI ÜR. 

UY.M.

TARİH VE 
ARKEOLOJİ UYG. VE 

ARŞ. MER.

KÜLTÜR SANAT 
UYG. VE ARŞT. MER.

TOPLUM VE KADIN 
ARAŞTIR. UYG. MER.

GENÇLİK KARİYER 
GEL. UYG. VE ARŞT. 

MER.

ÜSTÜN YETEN. 
EĞİTİMİ UYG. VE 

ARŞT. MER.

OSMANLI TÜRKÇESİ 
UYG. VE ARŞT. MER.

İSLAM EKONOMİSİ 
UYG. VE ARŞT. MER.

YABANCI UYRUKLU 
ÖĞR. SEÇ. VE YER. 

MERKEZİ

TÜRK HALK BİLİMİ 
MERKESİ

BÖLÜMLER

ATATÜRK İLKELERİ 
VE İNK. TAR. 

BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

ENFORMATİK

BÖLÜMÜ

KOORDİNATÖRLÜKLER

BİLİMSEL ARŞ. PROJ. 
YÖN. KOOR.

DIŞ İLİŞKİLER 
KOORDİNATÖR.

ENGELSİZ ÜN. 
KOORDİNATÖR.

ERASMUS 
KOORDİNA.

FARABİ DEĞİŞ. 
KOORDİNATÖR.

MEVLANA DEĞİŞİM 
KOORDİNATÖR.

PROJE ARAŞ. GEL. 
VE UYG. KOOR.

TEKNOLOJİ 
TRANSFER KOOR.

ULUSLAR ARASI 
ÖĞR. KOOR.

PARK VE BAHÇELER 
KOOR.

YABANCI DİLLER 
EĞİ. ARAŞ. VE SINAV 

KOOR.

İDARİ BİRİMLER

ÖZEL KALEM

İDARİ VE MALİ İŞLER 
DAİ. B.

PERSONEL DAİ. BŞK.

KÜTÜPHANE VE 
DÖK. DAİ. BŞK.

SAĞ. KÜL. VE SPOR 
DAİ. B.

BİLGİ İŞLEM DAİ. 
BŞK.

YAPI İŞLERİ VE 
TEKNİK DAİ. B.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİ. 
BŞK.

STRATEJİ GEL. DAİ. 
BŞK.

HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ

DÖNER SERMAYE 
İŞLT. MÜD.

GENEL SEKRETER GENEL SEK. YRD.

GENEL SEK. YRD.

SENATO YÖNETİM KURULU

REKTÖR YARDIMCILARI İÇ DENETİM BİRİMİ
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3.7.1. İnsan Kaynakları Yetk�nl�k Anal�z�

İnsan kaynakları yetk�nl�k anal�z�nde �lk olarak Ün�vers�tem�zdek� akadem�k, �dar� ve �şç� 
statüsünde yer alan personellere yönel�k n�cel b�lg�ler özet hal�nde sunulmuş, daha sonra 
personeller�n sah�p oldukları yetk�nl�kler�n anal�z sonuçları göster�lm�şt�r. Yetk�nl�k düzeyler�n�n 
bel�rlenmes�nde yönet�c� değerlend�rmes� yöntem�ne başvurularak b�r�m yönet�c�ler�ne anket 
uygulanmıştır. 

Kastamonu Ün�vers�tes�nde yer alan personele �l�şk�n n�cel b�lg�ler �ncelend�ğ�nde 2019 yılsonu 
�t�bar�yle 795 akadem�k, 381 �dar�, 21 yabancı uyruklu sözleşmel� personel ve 261 �şç� olmak 
üzere toplam 1.458 personel bulunduğu görülmekted�r. Toplam personel�n %54,53'ü akadem�k, 
%26,13'ü �dar�, %1,44'ü yabancı uyruklu sözleşmel� personel ve %17,90'ı �se �şç�lerden 
oluşmaktadır. 

 

 

Tablo 11:   Kastamonu Ün�vers�tes� Personel�n Dağılımı 

Personel Sınıfı 2015 2016 2017 2018 2019 

Akadem�k Personel 667 692 749 771 795 

Yabancı Uyruklu Sözleşmel� Personel  18 24 22 21 21 

İdar� Personel 412 393 392 381 381 

İşç� 6 11 6 261 261 

TOPLAM 1.103 1.120 1.169 1.434 1458 

 

Grafik 1- Mevcut Personel�n Yüzdel�k Dağılım (2019) 

 

 

%54,53

%26,13

%1,44
%17,90

Akademik Personel İdari Personel Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel İşçi
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Akadem�k Personel

Ün�vers�tem�z bugün �t�bar�yle 55 profesör, 61 doçent, 273 doktor öğret�m üyes�, 247 öğret�m 
görevl�s�, 159 araştırma görevl�s� ve 21 yabancı uyruklu sözleşmel� öğret�m elemanı olmak üzere 
toplam 816 akadem�k personel �le 30.976 öğrenc�ye eğ�t�m öğret�m faal�yet� sunmaktadır. 
Ün�vers�tem�z bünyes�ndek� akadem�k personel�n 2015-2019 yılları arası dağılımı aşağıda 
göster�lmekted�r. 

Ün�vers�tem�ze tahs�s ed�lm�ş bulunan 1.356 adet akadem�k personel kadrosunun 2019 yılı Aralık 
ayı �t�bar� �le 795 aded� dolu 561 aded� boş bulunmaktadır. Tablo 13'de yer alan ve 2019 yılı 
�t�bar�yle tahs�s ed�len kadronun %58,62's� dolu durumdadır. Bunun neden�, Yükseköğret�m 
Kurulu'nun �z�n ve onayı doğrultusunda atamaların yapılmasıdır. Söz konusu personel�n kadro 
doluluk oranına ve �st�hdam şekl�ne göre dağılımı Tablo 13'de görüleb�lmekted�r. 

İdar� Personel

Ün�vers�tem�z 2019 yılı �t�bar�yle Genel İdar� H�zmetler Sınıfı 256, Sağlık H�zmetler� Sınıfı 23, 
Tekn�k H�zmetler� Sınıfı 75, Avukatlık H�zmetler� Sınıfı 3 ve Yardımcı H�zmetler Sınıfı 24 olmak 
üzere toplam 381 �dar� personelle h�zmet vermekted�r. Ün�vers�tem�z bünyes�ndek� �dar� 
personel�n 2015-2019  yılları arası dağılımı aşağıda göster�lmekted�r.

 

 

Tablo 12: Akadem�k Personel�n Dağılımı 

Unvan 2015 2016 2017 2018 2019 

Profesör 38 40 44 49 55 

Doçent 42 42 48 54 61 

Doktor Öğret�m Üyes� 184 199 233 273 273 

Öğret�m Görevl�s� 184 194 207 239 247 

Okutman 32 31 34 - - 

Araştırma Görevl�s� 178 178 173 156 159 

Uzman 9 8 10 - - 

Yabancı Uyruklu Sözleşmel�  18 24 22 21 21 

TOPLAM 685 716 771 792 816 

Tablo 13:  Akadem�k Personel Kadro-İst�hdam Dağılımı (2019) 

 
 

Unvan 

Kadroların Doluluk Oranına 
Göre 

Kadroların İst�hdam Şekl�ne Göre 

Dolu Boş Toplam Tam 
Zamanlı 

Yarı 
Zamanlı 

Toplam 

Profesör 55 38 93 55 - 55 
Doçent 61 91 152 61 - 61 

Doktor Öğret�m Üyes� 273 126 399 273 - 273 
Öğret�m Görevl�s� 247 159 406 247 - 247 

Araştırma Görevl�s� 159 147 306 159 - 159 

TOPLAM 795 561 1356 795 - 795 
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Ün�vers�tem�zde serbest olan 1.154 adet �dar� personel kadrosunun 2019 yılı Aralık ayı �t�bar� �le 
381 aded� dolu, 773 aded� boş durumdadır. Başka b�r �fade �le serbest olan kadronun  %33.01'� 
doludur. Söz konusu personel�n �st�hdam şekl�ne göre kadro doluluk oranı Tablo 15'de 
görüleb�lmekted�r. 

Kastamonu Ün�vers�tes�nde yer alan personele �l�şk�n yetk�nl�k anal�z� çerçeves�nde oluşturulan 
anket 13 Fakülte, 13 Meslek Yüksekokulu, 3 Yüksekokul, 3 Enst�tü ve 8 Da�re Başkanlığı b�r�m 
yönet�c�ler�ne uygulanmıştır. Temel Yetk�nl�k, Fonks�yonel Yetk�nl�k ve Yönetsel Yetk�nl�k 
olmak üzere 3 temel başlık altında çeş�tl� soruların yönelt�ld�ğ� anket�n sonuçları aşağıda 
özetlenm�şt�r.

 

Akadem�k Personel Yetk�nl�k Değerlend�rmes�

Temel yetk�nl�k düzey� değerlend�rmes�ne göre akadem�k personeller�n öğrenmeye açıklık, b�lg� 
paylaşımı, �let�ş�m, çözüm odaklılık, kaynakları etk�n kullanma ve ek�p çalışmasına yatkınlık 
düzeyler� yüksek çıkmıştır, ancak kurumsal farkındalık düzeyler� düşük olarak bel�rlenm�şt�r. 
Fonks�yonel yetk�nl�k düzey� değerlend�rmes�ne göre, akadem�k personel�n �ş b�lg� düzey�, anal�z 
ve raporlama becer�ler�, �ş yapmada t�t�zl�k ve �ş güvenl�ğ� kurallarına uygunluğu yüksek 
çıkarken müzakere becer�ler� düzey�n�n düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Son olarak yönetsel 
yetk�nl�k düzey� değerlend�rmes�ne göre, akadem�k personel�n �n�s�yat�f kullanma ve yetk� devr� 
esnekl�k düzeyler�n�n düşük, rehberl�k yapma, anal�t�k düşünme ve karar verme becer�ler�n�n 
yüksek olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

Tablo 14:   İdar� Personel�n H�zmet Sınıfına Göre Dağılımı 

Sınıfı 2015 2016 2017 2018 2019 

Genel İdar� H�zmetler Sınıfı 281 268 264 257 256 

Sağlık H�zmetler� Sınıfı 28 26 23 22 23 
Tekn�k H�zmetler� Sınıfı  76 70 79 75 75 

Avukatlık H�zmetler� Sınıfı  2 3 2 3 3 

Yardımcı H�zmetler  25 26 24 24 24 

TOPLAM 412 392 392 381 381 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 15:  İdar� Personel Dolu-Boş Kadro Dağılımı (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıfı Dolu Boş Toplam 

Genel İdar� H�zmetler�  256 340 596 

Sağlık H�zmetler� Sınıfı 23 275 298 

Tekn�k H�zmetler� Sınıfı  75 58 133 

Avukatlık H�zmetler� Sınıfı  3 1 4 

D�n H�zmetler� Sınıfı - 1 1 

Yardımcı H�zmetler  24 98 122 

TOPLAM 381 773 1.154 
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İdar�  Personel  Yetk�nl�k  Değerlend�rmes�

Temel yetk�nl�k düzey� değerlend�rmes�ne göre, �dar� personel�n öğrenmeye açıklık, b�lg� 
paylaşımı, �let�ş�m, kaynakları etk�n kullanma ve ek�p çalışmasına yatkınlık düzeyler� düzey� 
yüksek çıkmıştır, bununla b�rl�kte çözüm odaklılık ve kurumsal farkındalık düzeyler� düşük 
çıkmıştır. Fonks�yonel yetk�nl�k düzey� değerlend�rmes�ne göre �dar� personeller�n �ş b�lg� düzey�, 
�ş yapmada t�t�zl�k ve �ş güvenl�ğ� kurallarına uygunluğu yüksek çıkarken müzakere becer�ler�, 
anal�z ve raporlama becer�ler� düzey�n�n düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak yönetsel 
yetk�nl�k düzey� değerlend�rmes�ne göre �dar� personel�n rehberl�k yapma becer�ler�, anal�t�k 
düşünme ve yetk� devr� düzeyler� yüksek çıkarken, planlama ve organ�zasyon, �n�s�yat�f kullanma 
ve karar verme �le �şler�nde yen�l�k ve yaratıcılık becer�ler�n�n düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İşç�  Statüsündek�  Personel�n  Yetk�nl�k  Değerlend�rmes�

Temel yetk�nl�k düzey� değerlend�rmes�ne göre, �şç� statüsündek� personeller�n kaynakları etk�n 
kullanma, yaptıkları �şte �nsan odaklılık, kurumsal farkındalık, b�lg� paylaşım ve öğrenmeye 
açıklık düzeyler� yüksek; �let�ş�m ve çözüm odaklılık düzeyler� düşük olarak bel�rlenm�şt�r.

Fonks�yonel yetk�nl�k düzey� değerlend�rmes�ne göre �şç� statüsündek� personeller�n �ş yapmadak� 
t�t�zl�k, �ş güvenl�ğ� kurallarına uygunluk düzeyler� yüksek; müzakere, anal�z ve raporlama becer� 
düzeyler� düşük olarak bel�rlenm�şt�r. Son olarak yönetsel yetk�nl�k düzey� değerlend�rmes�ne 
göre �şç� statüsündek� personeller�n yetk� devr� konusunda esnekl�k, planlama ve organ�zasyon 
becer� düzeyler� yüksek; �n�s�yat�f kullanma ve karar verme �le �şler�nde yen�l�k ve yaratıcılık 
becer�ler�n�n düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

3.7.2. Kurum Kültürü Anal�z�

Ün�vers�tem�z bel�rlenm�ş olduğu temel değerler çerçeves�nde h�zmet sunab�lmek ve planladığı 
stratej�k hedeflere ulaşab�lmek �ç�n güçlü b�r kurum kültürünün gerekl�l�ğ�ne önem vermekted�r. 
Kurum kültüründe meydana gelecek �y�leşmeler �ç paydaşların kuruma yönel�k a�d�yet h�ss�n� 
arttırma, ek�p ruhu �le çalışmayı teşv�k etme, ver�len görevler�n ben�msenerek sah�plen�lmes�n� 
sağlama, mot�vasyonu artırması ve kal�tel� h�zmet sunab�lme g�b� pek çok konuda katkı 
sağlamaktadır. 

Geleceğe yönel�k stratej�k planlar oluşturulurken kurum kültürünün anal�z ed�lmes� ve mevcut 
kurum kültürünün d�kkate alınması Ün�vers�tem�z tarafından sunulacak h�zmetler�n kal�tes�n� 
arttırma noktasında kr�t�k öneme sah�pt�r. Bu amaçla mevcut kurum kültürünü anal�z etmek 
amacıyla, ün�vers�tem�z bünyes�nde toplamda 50 sorudan oluşan anket çalışması 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Ankette katılım, �ş b�rl�ğ�, b�lg�n�n yayılımı, öğrenme, kurum �ç� �let�ş�m, 
paydaşlar �le �l�şk�ler, değ�ş�me açıklık, stratej�k yönet�m, ödül ve ceza s�stem� başlıkları 
çerçeves�nde sorular yönelt�lm�şt�r. Sorulara ver�len cevaplar 5'l� ölçek üzer�nden (düşük, çok 
düşük, ortak, yüksek, çok yüksek) değerlend�r�lm�şt�r. Elde ed�len sonuçlar ve değerlend�rmeler 
aşağıda sunulmuştur. 

Katılım; Ün�vers�tem�zde karar alma süreçler�nde görüşler�n�n d�kkate alındığını ve fik�rler�n� 
açıkça beyan edeb�ld�ğ�n� söyleyen katılımcıların oranı yüksek �ken üst yönet�m�n karar alma 
süreçler�ne katılımı teşv�k ed�c� uygulamalarının gel�şt�r�lmes� gerekt�ğ� sonucuna varılmıştır. 

İş b�rl�ğ�; Ün�vers�tem�zde h�zmet veren personel ve yönet�c�ler�n b�lg� paylaşımı ve �ş b�rl�ğ�ne 
açık olduğu, akadem�k ve �dar� b�r�mler�n uyum �çer�s�nde çalıştığı, �dar� b�r�mler�n kend� 
aralarında takım çalışması ve �ş b�rl�ğ�ne açık olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak akadem�k 



b�r�mler�n b�rb�r� �le uyum �çer�s�nde çalışma oranı orta düzeyde bulunmuş ve bu amaçla çeş�tl� 
�y�leşt�r�lmeler yapılması yönünde karara varılmıştır. 

B�lg�n�n Yayılımı; Ün�vers�tem�zde akadem�k b�lg�ler�n, �lg�l� k�ş�lerle ve zamanında 
paylaşımının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda karar alma süreçler�nde taraflara 
ön b�lg�lend�rme yapılması ve alınan kararların süreç sonrasında �lg�l� k�ş�lere duyurulması 
konusunda da elde ed�len bulgular poz�t�f yönded�r. Bu bağlamda b�lg�n�n yayılması ve şeffaflığı 
konusunda temel değerler�m�z �le örtüşen sonuçlara ulaşılmıştır. 

Öğrenme; Ün�vers�te �çer�s�ndek� uygulamaların çalışanları öğrenmeye teşv�k ett�ğ� ve 
çalışanların b�rb�rler� �le b�lg�, yetenek ve tecrübe paylaşımlarının yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Ancak kurum çalışanlarının kend�ler�n� gel�şt�rmeye yönel�k daha fazla 
uygulamaların yapılması ve yen� öğrenme �mkanlarının sağlanması gerekl�l�ğ� ortaya çıkmıştır. Bu 
amaçla meslek� eğ�t�me yönel�k kurslar, kurum �ç� eğ�t�m sem�nerler� g�b� g�r�ş�mler �le öğrenme 
sürec�n�n desteklenmes� planlanmaktadır. 

Paydaş �le İl�şk�ler; Dış paydaş anal�z� anket�ne göre gelecekte ün�vers�tem�z�n önem vermes� 
gereken konuların eğ�t�mde çok yönlü kal�te, araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�nde artış, bölgesel 
gel�şme ve yen�l�kç�l�k hedefler�n�n olması gerekt�ğ� yönünde olmuştur.

Değ�ş�me Açıklık; Ün�vers�tem�z�n yen� ve farklı fik�rler� d�kkate alma, teknoloj�k gel�şmelere 
ayak uydurab�lme ve �ç�nde bulunduğu çevrede meydana gelen toplumsal, ekonom�k, sosyoloj�k 
vb. gel�şmeler� d�kkate alma oranı yüksek çıkmıştır. Ancak “kurum �çer�s�ndek� bazı 
uygulamaların değ�ş�m� engelled�ğ�” yönünde soruya ver�len cevaplar orta sev�yede b�r oran elde 
ed�lmes�ne neden olmuştur. İlg�l� uygulamaların neler olab�leceğ� �le �lg�l� b�r tesp�t çalışması 
yapılması ve bu doğrultuda değ�ş�m� engelleyen uygulamaların ortadan kaldırılıp elde ed�len 
sonuçların �y�leşt�r�lmes� sağlanacaktır. 

Stratej�k Yönet�m; Katılımcılar ün�vers�te üst yönet�m�n�n stratej�k planın hazırlanması, 
uygulanması ve �zlenmes� süreçler�n� sah�plenmes� konusunda büyük oranda olumlu ger� dönüş 
yapmışlardır. Ayrıca kurum �ç� faal�yetlerde stratej�k plana �l�şk�n hedefler�n göz önünde tutulacağı 
yönünde yüksek oranda farkında olduğunu b�ld�rm�şt�r. Elde ed�len bu sonuçlar stratej�k plan 
kapsamında hedeflenen faal�yetler�n gerçekleşeb�lmes� konusunda güven ortamı oluşturmaktadır.
 
Ödül ve Ceza S�stem�; Katılımcılar kurum �çer�s�nde ödül s�stem�n�n etk�n olmadığı ancak ceza 
s�stem�n�n etk�n b�r şek�lde �şled�ğ� yönünde görüş b�ld�rm�şlerd�r. Ödüllend�r�lecek k�ş�ler�n 
seç�m�nde �se ad�l davranıldığı görüşü yüksek çıkmıştır. Kurum �çer�s�nde mot�vasyonu arttırmaya 
yönel�k faal�yetler�n düşük olduğu bel�rt�len b�r d�ğer konudur.

Genel Değerlend�rme; Söz konusu 9 başlık göz önüne alındığında katılımcılara bölüm (anab�l�m 
dalı, program), fakülte, enst�tü, yüksekokul ve ün�vers�te açısından ayrı ayrı düşünüldüğünde 
“Görev yaptığınız b�r�mde kurum kültürüyle �lg�l� gelecekte çalışmalar yapılacak olsa bel�rlenen 9 
başlıktan hang�s�ne öncel�k ver�lmes�n� �sters�n�z?” şekl�nde soru yönelt�lm�şt�r. Bölüm, fakülte ve 
ün�vers�te �ç�n ayrı ayrı ver�len cevapların heps�nde de katılımcıların büyük çoğunluğu ödül ve 
ceza s�stem�ne b�r�nc� sırada öncel�k ver�lmes� gerekt�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Stratej�k plan kapsamında 
bel�rlenen çeş�tl� hedefler �ç�n ödül mekan�zması sürece dah�l ed�lm�şt�r. Ceza uygulamaları �se 
tamamen hukuk� temeller doğrultusunda yürütülmekted�r. Sonuç olarak, yapılan anket 
değerlend�rmeler�ne göre genç b�r ün�vers�te olmasına rağmen Kastamonu Ün�vers�tes�nde büyük 
ölçüde kurum kültürünün oluştuğu tesp�t ed�lm�şt�r. 
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FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ



3.7.3. F�z�k� Kaynak Anal�z� 

Ün�vers�tem�z�n b�na, araz� ve altyapısı �le sah�p olduğu taşıtların özell�kler� ve sayıları fiz�k� 
kaynak anal�z� �le bel�rlenm�şt�r. Ün�vers�tem�z�n ana kampüsü Kuzeykent yerleşkes�d�r. Şeh�r 
merkez�nde ayrıca Eğ�t�m Fakültes�n�n bulunduğu 1 yerleşke �le Abana, Araç, Azdavay, Bozkurt, 
C�de, Çatalzeyt�n, Daday, Devrekan�, İhsangaz�, İnebolu, Küre, Taşköprü, Tosya �lçeler�nde de 
Meslek Yüksek Okullarına a�t yerleşkeler yer almaktadır. Ün�vers�tem�zde toplam 15 adet yerleşke 
olup, yüzölçümü 2.419.504,64 m²'d�r. Tüm yerleşkelerde toplam 206.447,30 m² kapalı alan 
bulunmakta olup 13 Fakülte, 3 Enst�tü, 3 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 22 Merkez, 3 
Bölüm ve 11 Koord�natörlük �le eğ�t�m-öğret�m ve araştırma h�zmet� ver�lmekted�r. 

Ün�vers�tem�z�n taşınmazları, kapalı alanların h�zmet alanlarına göre dağılımı ve yerleşke alanları 
Tablo 16, 17 ve 18' de göster�lmekted�r. 

 

Tablo 16:  Kastamonu Ün�vers�tes� Taşınmazların Dağılımı (m2) 

 
Yerleşke Adı 

 
Tapulu 

Mal�ye 
Haz�nes� 

Tahs�s (m²) 

 
D�ğer 

 
Toplam 

Kuzeykent Yerleşkes�  979.805,92 1.073.138,78 - 2.052.944,70 

Eğ�t�m Fakültes� 
Yerleşkes�  

- 25.209,54 - 25.209,54 

İlçe MYO Yerleşkeler�  35.171,23 103.474,50 202.704,67 341.350,40 

TOPLAM 1.014.977,15 1.201.822,82 202.704,67 2 .419.504,64 

 

Tablo 17: Kapalı Alanların H�zmet Alanlarına Göre Dağılımı  (m²) 

 
H�zmet Alanı 

 
Merkez Yerle şke 

 
Merkez Dışı Yerleşke 

 
Toplam 

Eğ�t�m 19.373.16 17.088,50 36.461,66 

İdar� 31.483,54 12.456,00 43.939,54 

Barınma 247,95 7.852,32 8.100,27 

Beslenme 3.606,91 3.888,02 7.494,93 

Kültür 10.282,14 0,00 10.282,14 

Spor 1.416,05 567,00 1.983,05 

Sosyal Tes�s  3.626,30 1.832,62 5.458,92 

D�ğer (Depo, Tes�s)  53.568,12 39.158,67 92.726,79 

TOPLAM 123.604,17 82.843,13 206.447,30 
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Bazı fakülte b�nalarında b�rkaç fakülte, enst�tü veya yüksekokul eğ�t�m-öğret�me devam etmekte 
olup fiz�k� yapılanmada eks�kl�kler bulunmaktadır. Ün�vers�tem�z�n fiz�k� yapılanması henüz 
tamamlanmamış olup, devam etmekted�r.  2020-2024 Stratej�k Plan dönem�nde İkt�sad� ve İdar� 
B�l�mler Fakültes�, Tıp Fakültes� Morfoloj� B�nası, Spor Kompleks� ve h�be olarak yaptırılan 
İlah�yat Fakültes� b�naları tamamlanarak h�zmet vereb�lecek duruma get�r�lecekt�r. 
Ün�vers�tem�zde; satın alma yolu �le ed�n�len 12 adet, h�be ve k�ralama �le 2'şer adet olmak üzere 
toplam 16 adet taşıt h�zmet vermekted�r. Söz konusu taşıtların türler� ve aded� Tablo 19'da yer 
almaktadır. 

(m²) (m²) (m²) 

 
 
 
 
 
 

Rektörlük  
 
 
 
 
 

13.507,00  

Orman Fakültes� 9.002,00 

Eğ�t�m Fakültes� 12.524,00 

Sağlık B�l�mler� Fakültes� 8.857,99 

Tur�zm Fakültes� 9.851,01 

S�v�l Havacılık Yüksekokulu 22.100,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuzeykent Yerleşkes�  

Beden Eğ�t�m� Ve Spor Yüksekokulu  
 
 
 
 
 
 

1.929.340,53 

6.251,00 

Kastamonu Meslek Yüksekokulu 5.732,62 

Merkez� Kafeterya 3.580,00 

Merkez� Araştırma Laboratuvarı 4.789,00 

Merkez� Kütüphane 12.979,00 

Em�n Bayd�l Spor Tes�s� 2.520,00 

Levent Sem�zer Spor Tes�s� 3.046,00 

Ahmet Yesev�  Konferans Salonu 1.715,51 

Prof. Dr. Mevlüt Beyr�bey Konukev� 1.242,54 

Atölyeler 2.501,00 

Öğrenc� Ev� 736,81 

S�nema Salonu 145,00 

Genel Sekreterl�k B�r�mler� (Esk�) 1.200,00 

Kampüs G�r�ş B�nası 50,00 

Enerj� Merkez� 1.273,69 

TOPLAM 1.929.340,53 123.604,17 2.052.944,70 

 
 
 

Eğ�t�m Fakültes� 
Yerleşkes� 

 

Eğ�t�m Fakültes� (A Blok)  1.915,64  

Eğ�t�m Fakültes� (B Blok) 1.519,58 

Eğ�t�m Fakültes� (C Blok) 5.445,03 

Eğ�t�m Fakültes� (D Blok) 385,28 

Spor Salonu 1.203,12 

Lojman 456,06 

Ek Prefabr�k B�na Kreş 153,13 

TOPLAM 14.131,70 11.077,84 25.209,54 

 Yücebıyıklar Konağı 237,46 502,25 739,71 

 TOPLAM 237,46 502,25 739,71 

TOPLAM 1.943.709,69 135.184,26 2.078.893,95 

C�de Yerleşkes�  C�de Rıfat Ilgaz MYO 10.060,13 4.572,00  

 C�de Yemekhane  1.176,00  

 C�de Konukev�  1.353,00  

 TOPLAM 10.060,13 7.101,00 17.161,13 

Abana Yerleşkes�  Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO 8.061,02 7.140,00 15.201,02 

Araç Yerleşkes�  Araç Rafet Verg�l� MYO 25.101,61 6.340,08 31.441,69 

Azdavay Yerleşkes�  Azdavay MYO 2.906,00 3.376,00 6.282,00 
Bozkurt Yerleşkes�  Bozkurt MYO 7.035,62 3.395,38 10.431,00 

Çatalzeyt�n Yerleşkes�  Çatalzeyt�n MYO 34.528,18 12.300,00 46.828,18 
Daday Yerleşkes�  Daday Nafi-Üm�t Çer� MYO 77,46 4.512,00 4.589,46 

Devrakan� Yerleşkes�  Devrekan� MYO 5.367,78 1.225,00 6.592,78 

İhsangaz� Yerleşkes�  İhsangaz� MYO 28.250,00 9.275,00 37.525,00 

İnebolu Yerleşkes�  İnebolu  MYO 110.671,65 1.983,35 112.655,00 

Küre Yerleşkes�  Küre MYO  1.599,00 842,67 

Taşköprü Yerleşkes�  Taşköprü MYO 19.918,31 8.704,03 28.622,34 

Tosya Yerleşkes�  Tosya MYO 18.126,22 4.312,20 22.438,42 

TOPLAM 270.103,98 71.263,04 340.610,69 

GENEL TOPLAM 2.213.813,67 206.447,30 2.419.504,64 

 

 

Tablo 18:  Yerleşke Alanları  

Yerleşke Adı  B�r�m Adı Açık Alan Kapalı Alan Toplam Alan 
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Tablo 19:  Taşıt Türler� ve Sayıları  (2019) 

Taşıt Türü Bütçe       H�be K�ralık 

T-02 B�nek Otomob�l 6 1 - 

T-05 M�n�büs (Sürücüsü Dah�l En Fazla 17 K�ş�l�k) 1 - - 

T-07 P�ck-Up 1 1 2 

T-10 M�d�büs 1 - - 

T-11a Otobüs 1 - - 

T-11b Otobüs 2 - - 

TOPLAM 12 2 2 
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· Elektron�k Belge Yönet�m S�stem� ve Güvenl� E-�mza Uygulaması (EBYS) 

· Öğrenc� B�lg� S�stem� (OBS) 

· Akadem�k B�lg� S�stem� (ABİS) 

· Mezun B�lg� S�stem� 

· E-Posta S�stem� 

· Kütüphane ve Dökümantasyon Ver� Tabanı S�stem�   

· Uzaktan Eğ�t�m S�stem� (KUZEM) 

· B�l�msel Araştırma Projeler� S�stem� 

· Web Sayfaları Yönet�m S�stem� 

· KÜYOS Başvuru ve Tak�p S�stem�  

Bu s�stemler�n yanı sıra Ün�vers�tem�z tarafından kullanılan l�sanslı yazılım ve uygulamalar 
aşağıdak� şek�lded�r; 

· Adobe Creat�ve Cloud Ürünler� 
· ANSYS Academ�c Research Mechan�cal (5 Tasks) (Sonlu Elemanlar Yazılımı)  
· Ed�us Pro 8 (V�deo Kurgu Yazılımı)  
· NETCAD GIS 7.0 (Ana Modül Cad ve G�s Uygulaması) 
· NETSURF (Har�ta ve Araz� Modelleme Uygulaması) 
· Annual Ma�ntenance Renewal - Veeam Backup & Repl�cat�on Enterpr�se for Vmware  
· AUTODESK Ürünler� 
· SPSS Programı 

3.7.4. Teknoloj� ve B�l�ş�m Altyapısı Anal�z� 

Teknoloj� ve b�l�ş�m altyapısı anal�z�nde Ün�vers�tem�z�n sah�p olduğu b�l�ş�m s�stemler� �le tekn�k 
donanım �ncelenerek mevcut durum bel�rlenm�şt�r. Ün�vers�tem�z�n sah�p olduğu b�l�ş�m 
s�stemler� �le tekn�k donanım �ncelenerek teknoloj� ve b�l�ş�m altyapısı anal�z� oluşturulmuştur. 
Düzenl� ver� anal�z�n�n yapılması ve bu anal�z�n kamuoyu �le paylaşılması oldukça öneml�d�r.  Bu 
çerçevede b�r d�z� otomasyon s�stem� hazırlanarak paydaşlara h�zmet vermeye başlamıştır. Bu 
s�stemler aşağıdak� şek�lded�r;

Ayrıca Ün�vers�tem�z kurulduğunda Kuzeykent Yerleşkes�nde 10 Mbps bant gen�şl�ğ� �le �nternet 
h�zmet� ver�lmeye başlanmış kademel� olarak hız artışı sağlanarak 2019 yılında 700 Mbps bant 
gen�şl�ğ�ne ulaşılmıştır. Ün�vers�tem�z hat kullanım kapas�teler� Tablo 20' de görülmekted�r. 



2020-2024 Stratej�k Plan dönem�nde tüm kampüs b�nalarında yer alan W�-F� s�stem�n�n 
gen�şlet�lmes�ne ve yen� h�zmete g�recek b�nalarda W�-F� s�stem� kurulması konusunda 
çalışmalarımız devam etmekted�r. Ün�vers�tem�z�n b�l�ş�m altyapısı kurulduğu günden bugüne 
gel�şme göstermekle b�rl�kte b�l�ş�m altyapısının daha başarılı b�r şek�lde oluşturulmasına �ht�yaç 
duyulmaktadır. Bu nedenle 2020-2024 Stratej�k plan dönem�nde yönet�m b�lg� s�stem� oluşturma 
çalışmalarına da ağırlık ver�lmes� gerekmekted�r.

3.7.5. Mal� Kaynak Anal�z�

Ün�vers�tem�z stratej�k planında yer alan amaç ve hedefler� gerçekleşt�rmek �ç�n, mal� kaynakları 
tahm�n ederken �lk üç yıl �ç�n orta vadel� mal� plandan yararlanmıştır. Bütçe dışı kaynaklar �le �lk üç 
yıldan sonrak� kaynaklar �se ün�vers�tem�z tarafından tahm�n ed�lm�şt�r. 

3.8. Akadem�k Faal�yet Anal�z�

Ün�vers�tem�z�n yüksek değer ürett�ğ� ve başarılı performans gösterd�ğ� alanlar �le �y�leşt�r�lmes� 
gereken alanları temel akadem�k faal�yetler olan eğ�t�m, araştırma, g�r�ş�mc�l�k ve toplumsal katkı 
kapsamında değerlend�r�lm�ş ve tesp�t ed�len sorunlara yönel�k neler yapılması gerekt�ğ� 
açıklanmıştır.

Tablo 20:  Kastamonu Ün�vers�tes� Hat Kullanım Kapas�teler� 

Kastamonu Ün�vers�tes� Hat Kullanım Kapas�teler� 

Hat Mbps 
Kuzeykent Yerleşkes�  700 

Eğ�t�m Fakültes� Yerleşkes�  80 
Araç Rafet Verg�l� MYO  20 

C�de Rıfat Ilgaz MYO 20 
Devrekan� TOBB MYO 15 

İhsangaz� MYO 10 
İnebolu MYO 20 

Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO 10 
Taşköprü MYO 20 

Tosya MYO 20 
Küre MYO 10 

Çatalzeyt�n MYO 30 
Daday Na five ÜÜm�t err� YO 20 

Bozkurt MYO 20 
Kastamonu MYO Azdavay Kampüsü 20 

 

 

Tablo 21: Mal� Kaynak Anal�z� (TL) 

Kaynaklar 2020 2021 2022 2023 2024 Toplam 
Kaynak 

Özel Bütçe 190.222.000 202.363.000 215.030.000 228.792.000 243.435.000 1.079.842.000 

Döner Sermaye   27.689.200 30.458.120 33.503.932 36.854.352 40.539.984 169.045.588 
Proje Kaynağı 
(Kalkınma Ajansı, 
BAP, TÜBİTAK 
vs.) 

1.760.000 1.800.000 1.850.000 1.900.000 1.950.000 9.260.000 

Dış Kaynak 2.240.000 2.450.000 2.660.000 2.940.000 3.220.000 13.510.000 

TOPLAM 221.911.200 237.071.120 253.043.932 270.486.352 289.144.984 1.271.657.588 
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5-Zorunlu staj eğ�t�m� olan 
bölümler�n bulunması. 

 

5-Değ�ş�m programlarından 
faydalanan öğrenc� azlığı 
6-Öğret�m elemanı başına 
düşen ders yükünün fazla 
olması. 

5-İnşaat hal�nde olan b�naların 
tamamlanmasına hız ver�lmel� 
6- Ön l�sans programlarında 
sektörün �ht�yacı olan ve ara 
eleman yet�şt�recek güncel 
programların düzenlenmes� 

 
 
 
 
 
 
Araştırma 

1-Bölgen�n en �y�ler� arasında 
göster�leb�lecek b�r Merkez� 
Araştırma Laboratuvarının 
olması ve etk�n kullanılması, 
2- Öğret�m üyel�ğ�ne 
yükselt�lme ve atanma 
yönerges� �le öğret�m 
elemanlarını etk�n ve çeş�tl� 
araştırma yapmaya teşv�k 
etmes�,  
3-Çok sayıda araştırma ve 
uygulama merkezler�n�n 
varlığı, 
4-BAP kapsamında destekler�n 
varlığı 

1-B�r�mlerdek� uygulama 
laboratuvarlarının yeters�z 
olması, 
2-Ulusal ve uluslararası 
projeler�n yeters�z olması, 
3-Patent, faydalı model ve 
tesc�l sayısının az olması, 
4-Uluslararası n�tel�kl� yayın 
sayısının azlığı, 
5-Yabancı uyruklu 
araştırmacıların azlığı. 
6-Bazı alanlarda yeterl� b�lg� 
kaynağının yeters�z olması. 

1-Yen� uygulama 
laboratuvarları oluşturulmalı ve 
mevcutlarda �y�leşt�rmeler 
sağlanmalı, 
2-Araştırmacılara yönel�k 
ulusal ve uluslararası proje 
yazma eğ�t�mler� ver�lmel�, 
3-N�tel�kl� yayın sayısını 
artırmaya yönel�k çeş�tl� l�sanslı 
program tem�n ed�lmel�, 
4-BAP ve d�ğer destekl� 
projeler üret�lmel�, 
5-Uygulama ve Araştırma 
Merkezler� etk�n ve ver�ml� 
kullanılmalı 
6-N�tel�kl� yabancı uyruklu 
araştırmacıların ün�vers�teye 
kazandırılması �ç�n çeş�tl� 
teşv�k uygulamaları yapılmalı. 

 
 
 
 
G�r�ş�mc�l�k 

1-G�r�ş�mc�l�k alanında yeterl� 
ve etk�n akadem�syen sayısı 
olması, 
2-G�r�ş�mc�l�k dersler�n�n 
büyük çoğunluğunun 
uygulamalı olması. 

1-Teknoloj�k Gel�şt�rme 
Bölges� ve Teknoloj� Transfer 
Ofisnnn (TTO) geç 
oluşturulması, 
2-Ün�vers�te-Sanay� �ş 
b�rl�ğ�n�n yeters�z olması 
3-G�r�ş�mc�l�k kulüpler�n�n 
yeterl� derecede etk�n 
olmaması. 

1-Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges� 
ve TTO etk�n hale get�r�lmel�, 
2-Ün�vers�te ve sanay� �ş b�rl�ğ� 
faal�yetler�ne yönel�k projeler 
gel�şt�r�lmel�, 
3-G�r�ş�mc�l�k dersler� tüm 
b�r�mlerde eşgüdümlü ve TTO 
�le �ş b�rl�ğ� hal�nde 
yürütülmel�. 

 
 
 
 
Toplumsal Katkı 

1-Kastamonu Ün�vers�tes� 
Sürekl� Eğ�t�m Merkez� 
(KASÜSEM) tarafından 
toplumun bütün b�reyler�ne 
h�tap eden kursların 
düzenlenmes�, 
2-Stajyer öğrenc�ler�n dış 
paydaşların ara eleman 
�ht�yacını karşılaması, 
3-Topluma yararlı sosyal 
sorumluluk projeler�n�n 
yapılıyor olması. 

1-Ün�vers�te ve dış paydaşlar 
arasında etk�n b�r bağın 
oluşturulamaması, 
2-Sosyal g�r�ş�mc�l�k 
faal�yetler�n olmaması. 

1-Yerel halkı b�lg�lend�recek 
fazla projeler üretmek, 
2-Dış paydaşların ün�vers�te �le 
�let�ş�m�n� sağlayacak 
platformlar oluşturmak ve 
etk�nl�kler düzenlemek, 
3-Sosyal g�r�ş�mc�l�k 
faal�yetler�n� teşv�k etmek. 
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Tablo22: Akademik Faaliyetler Analizi 

Temel Akadem�k Faal�yetler Güçlü Yönler Zayıf Yönler/Sorun Alanları Ne Yapılmalı?  
 
 
 
 
 
 
Eğ�t�m 

1-Mevcut akadem�k kadronun 
genç ve d�nam�k olması, 
2-L�sansüstü eğ�t�mde 
çeş�tl�l�ğ�n olması (Uzaktan 
Eğ�t�m, Tezs�z vb.), 
3-Sektör �ht�yacı olan ara 
eleman yet�şt�rmede ön l�sans 
program sayısının fazlalığı, 
4-Ç�ft ana dal, yan dal, değ�ş�m 
programları g�b� olanakların 
varlığı, 

1-Öğret�m elemanı sayısının 
yeters�z olması, 
2-Eğ�t�m alanlarının yeters�z 
olması, 
3-Yabancı d�lde eğ�t�m 
vereb�lecek akadem�syen 
sayısının yeters�z olması, 
4-Ün�vers�te g�r�ş puanlarında 
çeş�tl� bölümlerde düşüş 
yaşanması ve bazı bölümler�n 
terc�h ed�lmemes�, 

1-Öğret�m elemanı �st�hdamı 
sağlanmalı, 
2-Ün�vers�te ve bölümler�n 
etk�n tanıtımı yapılmalı, 
3-Değ�ş�m programları 
kapsamında yapılan 
protokoller�n sayısında artış 
sağlanmalı, 
4-Akadem�syen ve öğrenc�lere 
yönel�k yabancı d�l eğ�t�mler� 
ver�lmel�, 
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3.9. Yükseköğret�m Sektörü Anal�z�

Eğ�t�m s�stem�n�n öneml� b�r parçası olan Yükseköğret�m S�stem� 2019 yılı �t�bar� �le bünyes�nde 
129 Devlet Ün�vers�tes�, 73 Vakıf Ün�vers�tes�, 7.740.502 adet öğrenc� ve 168.611 adet öğret�m 
elemanı barındırmaktadır. Genç ve d�nam�k b�r nüfusa sah�p olan ülkem�zde Yükseköğret�m 
Kurumunun �şley�ş� ve pol�t�kaları doğrudan ya da dolaylı olarak �lg�lend�rd�ğ� tüm b�r�m ve k�ş�ler 
üzer�nde öneml� etk�ler oluşturmaktadır.

Yükseköğret�m S�stem�nde Avrupa Yükseköğret�m S�stem�ne uyum, kal�te güvences�n� sağlama, 
uluslararası öğrenc�lere eğ�t�m hakkı tanıma ve destekleme, ülkeler arasında �şb�rl�kler� oluşturma, 
d�ploma ve dereceler�n tanınırlığını sağlama, ortak eğ�t�m ve öğret�m programları hayata geç�rme, 
çeş�tl� yen� g�r�ş�mler ve destek programları tanıtma, burs verme g�b� pek çok konuda çalışmalar 
yapılmış ve eğ�t�m s�stem�ne katkı sağlanmıştır.

Yükseköğret�m Kurumunun son yıllarda yapmış olduğu en öneml� gel�şmelerden b�r� �se 
Ün�vers�teler� m�syon açısından farklılaştırma ve uzmanlaştırma g�r�ş�m�d�r. Bu amaçla 
Yükseköğret�m S�stem� reform eylem planının b�r parçası olarak 2015 yılı Haz�ran ayında 
“Yükseköğret�mde Bölgesel Kalkınma Odaklı M�syon Farklılaşması ve Uzmanlaşması” başlıklı 
yen� b�r proje başlatılmıştır. Proje kapsamında Ün�vers�tem�z�n “Ormancılık ve Tab�at Tur�zm” 
alanında �ht�saslaşmasına karar ver�lm�şt�r.

Yükseköğret�m S�stem�n�n Ün�vers�tem�ze yönel�k bu değ�ş�m� �le uyumlu olarak Ün�vers�te 
�çer�s�nde hang� değ�ş�mlere g�d�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rlemek ve Ün�vers�tey� bu anlayışla 
yönetmek �ç�n pol�t�k, ekonom�k, sosyo-kültürel, teknoloj�k, yasal ve çevresel anal�zler �le sektörel 
eğ�l�m tesp�t ed�lmeye çalışılmıştır.

3.9.1. Sektörel Eğ�l�m Anal�z� (PESTLE)

Sektörel eğ�l�m anal�z� �le yüksel�şe ve düşüşe geçen eğ�l�mler bel�rlenerek gelecekte yönel�m�n 
nereye doğru olab�leceğ�ne �l�şk�n tesp�tler yapılmıştır. Bu amaçla, dış çevredek� değ�ş�mlerle 
uyumlu olarak ün�vers�tem�z �çer�s�nde hang� değ�ş�mlere g�d�lmes� gerekt�ğ� bel�rlenm�şt�r. Bu 
eğ�l�mler� tesp�t edeb�lmek �ç�n pol�t�k, ekonom�k, sosyo-kültürel, teknoloj�k, yasal ve çevresel 
(PESTLE) anal�zden yararlanılmıştır. Anal�z bulguları Tablo 23'de göster�lmekted�r. 



 

 

Tablo 23: Sektörel Eğ�l�m Anal�z� (PESTLE) 

 
ETKENLER 

TESPİTLER 
(ETKENLER/SORUNLAR) 

ÜNİVERSİTEYE ETKİSİ  
NE YAPILMALI? FIRSATLAR TEHDİTLER 

 
 
 
 
 
Pol�t�k 

· Yükseköğret�m alanında yapılan reform 
kapsamında �ht�saslaştırılmış alanlara yönel�k 
ün�vers�telere sağlanacak yen� �st�hdam 
�mkanları 

· Hükümet�n �ç savaş veya �şgal durumunun söz 
konusu olduğu ülkeler kaynaklı göç ve 
sığınma hareketler� karşında uyguladığı göç ve 
�lt�ca pol�t�kaları  

· Sektörün, Endüstr� 4.0 sürec�ne uyumu ve 
beklent�ler� 

· Türk�ye-Avrupa B�rl�ğ� entegrasyon sürec�nde 
yaşanan gel�şmeler 

· İht�saslaştırılmış alanlara 
yönel�k yen� kadro desteğ� 
�le �lg�l� alanlarda n�cel�k 
ve n�tel�k olarak yüksek 
çıktılar üreteb�lmek 

· Entegrasyon sürec�n�n 
kal�tey� arttırmaya yönel�k 
etk�ler� 

· Ün�vers�te-Sanay� �ş b�rl�ğ� 
sağlama 

 
 

· N�tel�ks�z öğrenc�ler�n gelme �ht�mal� 
· Sektör beklent�ler�ne uygun yen� 

bölümler�n açılma sürec�nde 
yaşanab�lecek zorluklar 

· Öğrenc�ler�n yurtdışı ün�vers�telere 
yönelmes� 

· İht�saslaşmış alanlarda katma değer üreten ve toplumsal 
kalkınmaya destek olab�lecek projeler üretmel� 

· N�tel�kl� yabancı uyruklu öğrenc� alımını sağlayab�lecek 
g�r�ş�mlerde bulunulmalı 

· Teknokent �le ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ� sağlanmalı ve 
sektör �ht�yaçlarına cevap ver�lmel� 

 
 
 
 
 
Ekonom�k 

· Tasarruf tedb�rler� kapsamında uygulanan sıkı 
mal�ye pol�t�kaları 

· Yüksek enflasyon oranının mal ve  h�z et 
fiyatlandırma çalışmalarını etkklemees ve 
tüket�c�n�n satın alma gücünü değ�şt�rmes� 

· Döv�z kuru sev�yes�ne bağlı olarak �thal ürün 
fiyatlarında aşağı yönlü düşüşün sağlanamaması 

· Genç �şs�zl�k oranının yüksek olması 
· Yerl� üret�m�n teşv�k ed�lmes� ve �thal 

bağımlılığın azaltılması g�r�ş�m� 
· AR-GE proje, yatırım ve teşv�kler�n�n arttırılması 

pol�t�kası 

· Bölgedek� sanay� kuruluşları ve dış paydaşların 
�şb�rl�kler�ne açık olması 

· AR-GE kapsamında proje 
üret�lmes�n� teşv�k etmek 

· Yerl� üret�m ve h�zmet 
ağının 
yaygınlaştırılmasında rol 
alab�lme 

· G�der kalemler�nde �sraf 
önley�c� tedb�rler 
uygulama 

· Bölgede yen� �şb�rl�kler� 
kurma ve 
sürdürüleb�l�rl�ğ�n� 
sağlama 

· Stratej�k plan çerçeves�nde bel�rlenen 
hedeflere ulaşmada mal� sıkıntılar 
sebeb� �le ortaya çıkab�lecek zorluklar 

· İş hayatına erken katılmak �steyen 
muhtemel öğrenc�ler�n sayısındak� 
artışın ün�vers�te öğrenc� sayısında 
ortaya çıkarab�leceğ� düşüş 

· Ün�vers�te kapsamında üret�lecek 
h�zmetler�n fiyatlarında yukarı yönlü 
b�r eğ�l�m�n olması 

· Dış paydaşlar �le �ş b�rl�ğ� yapılmalı ve yen� mal� kaynaklar 
sağlanmalı 

· Teknokent’�n sektörde akt�f rol alması sağlanmalı ve yen� 
�st�hdam olanakları oluşturulmalı 

· Bölge potans�yel� kullanılarak Teknokent’�n bünyes�nde 
yerl� üret�m teşv�k ed�lmel� 

· AR-GE teşv�k programları �le �lg�l� b�lg�lend�r�c� toplantılar 
düzenlenmel� 

 
 
 
 
Sosyokültürel 

· Genç nüfusun toplam nüfus �çer�s�ndek� payının 
azalması 

· Yerleş�k olan kurallar bütününe (Teamüllere) 
bağlılık 

· Kültürel çeş�tl�l�k açısından zeng�n b�r ülkeye 
sah�p olmak 

· Uluslararası hareketl�l�k ve �ş b�rl�kler� 
sayısındak� artış 

· A�leler�n çocuklarını vakıf ün�vers�teler�ne 
gönderme eğ�l�mler� 

· Öğrenc�ler�n l�sans üstü eğ�t�mler�n� yurt dışında 
alma �steğ�ndek� artış 

· Öğrenc�lere farklı 
kültürler� tanıyab�lme 
�mkanının sağlanması 

· Öğrenc�ler�n yurtdışı 
tecrübes� kazanmasında 
rol alması 

 

· İlerleyen dönemlerde nüfusun 
yapısına bağlı olarak öğrenc� 
sayısında düşüş yaşanması 

· Vakıf ün�vers�teler� ve devlet 
ün�vers�teler� arasındak� rekabette 
öğrenc� kaybı yaşanması 

· Teamüllere bağlılığın evrensel bakış 
açısı kazanma üzer�nde oluşturacağı 
negat�f etk� 

· Eğ�t�mde kal�tey� artırıcı adımlar atılmalı 
· Potans�yel öğrenc�ler �ç�n etk�n tanıtım ve b�lg�lend�rme 

toplantılarının düzenlenmes� 
· Yurt dışı tecrübes� olan öğrenc� ve personel�n b�lg� 

b�r�k�m�nden yararlanılmalı 
 

 
 
 
 
Teknoloj�k 

· Endüstr� 4 devr�m� ve ülkeler�n buna uyum 
sürec� 

· Teknoloj� tabanlı öğren�m sürec�n�n 
yaygınlaşması 

· Onl�ne eğ�t�m kanallarının sayısındak� artış 

· Eğ�t�m�n teknoloj� tabanlı 
öğren�m �le b�rl�kte 
gerçekleşt�r�lmes� 

· Yabancı uyruklu 
akadem�syenler �le ortak 

· Uzaktan �let�ş�m�n yaratab�leceğ� 
sıkıntılar 

· Teknoloj�k gel�şmelere uyum 
sürec�n�n zaman alması ve mal�yetl� 
olması 

· Yen� teknoloj�k gel�şmeler tak�p ed�lmel� ve uyum 
sürec�nde b�lg�lend�r�c� toplantılar düzenlenmel� 

· B�r�mler, akadem�syenler ve öğrenc�ler yen� teknoloj�ler� 
kullanmaya teşv�k ed�lmel� 
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· Uluslararası çalışmalarda mekânsal olarak 
b�rl�ktel�ğ�n ortadan kalkması ve onl�ne 
�let�ş�m kanallarının kullanılması 

· Teknoloj� alanında araştırma ve gel�şt�rme 
projeler�ne büyük �lg� duyulması 

çalışma yapmanın 
kolaylaşması 

· Onl�ne olarak b�l�msel 
etk�nl�klere katılımın 
sağlanab�lmes� 

· B�lg�ye ulaşmanın hızlı ve 
kolay olması 

· Teknoloj� gel�şt�r�c� Ar-Ge 
Projeler�ne ağırlık 
ver�lmes� 

· Teknoloj�k gel�şmelere uyum 
sürec�nde daha muhafazakar b�r 
kes�m�n olması 

· Yen� teknoloj� üreteb�lme konusunda 
mal� kaynakların kısıtlı olması 

 

· Yen� teknoloj�k ürünler gel�şt�rmek konusunda 
araştırmacıları teşv�k ed�c� uygulamalar yürütülmel�, 

· Teknopark kapsamında Teknoloj� Araştırma Merkez�n�n 
kurulması sağlanmalı 

 

 
 
 
 
 
 
 
Yasal  

· T.C. Anayasasının yükseköğret�m� düzenleyen 
130 ve 131’�nc� maddeler�, 

· 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve 
Kontrol Kanunu ve 2914 sayılı YÖK 
Kanunu kapsamındak� düzenlemeler. 

· 2914 ve 657 sayılı personel kanunları 
çerçeves�ndek� düzenlemeler.  

· Yükseköğret�m� düzenleyen d�ğer kanun, 
yönetmel�k, yönergeler. 

· Program bütçeleme 
S�stem� kapsamında 
stratej�k plan-bütçe 
�l�şk�s�n�n kurulması,  

· İht�saslaşma alanında 
üst pol�t�ka 
belgeler�n�n teşv�k 
ed�c� olması,  

· Stratej�k planın �ç 
kontrol s�stem�n�n 
kurulmasına yardım 
edecek olması,  

· Yönet�m b�lg� 
s�stem�n�n kurulacak 
olması 

· Kamu �dareler�nde uygulama 
b�rl�ğ�n� sağlayacak 
mekan�zmaların, s�stemler�n 
hayata geç�r�lmem�ş olması, 

· Yönetmel�k ve yönergeler�n sık 
sık değ�şt�r�lmes�. 

·  Bürokrat�k �şlemler�n fazla 
olması. 

· Program bütçe altyapısı Ün�vers�teler�n farklılaşma 
stratej�ler�n� de kapsamalı,  

· Ün�vers�tem�zde farklılaşma teşv�k ed�lmel� ve yasal 
düzenlemelerden kaçınılmalı, 

· Mevzuat eğ�t�mler� yapılmalı, 
·  Bürokrat�k �şlemler m�n�muma �nd�r�lmel�,  
· Akred�tasyon çalışmalarını teşv�k ed�c� ve yön ver�c� 

eğ�t�mler ve çalışmalar başlatılmalı. 

 
 
 
 
 
Çevresel 

· İkl�m değ�ş�kl�ğ� uyum stratej�s� ve eylem 
planı kapsamında ülkem�zde çevresel 
sürdürüleb�l�rl�k hakkında b�l�nç oluşturulma 
g�r�ş�m� 

· Tüm dünyada yen�leb�l�r enerj� üret�m� ve 
kullanımı konusunda genel b�r eğ�l�m�n olması 

· Ün�vers�ten�n hava, ses-gürültü k�rl�l�ğ�n�n 
yoğun olmadığı b�r bölgede olması 

· Ün�vers�ten�n doğal çevre �le sağlıklı buluşma 
kapas�tes�n�n yüksek olması 

· Kastamonu �l�n�n Türk�ye’n�n en tem�z şehr� 
unvanına sah�p olması 

· Yükseköğret�m Kurumunun Kastamonu 
Ün�vers�tes�ne Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� 
alanında �ht�saslaşma ün�vers�tes� olarak 
bel�rlenm�ş olması 

· Ün�vers�ten�n güvenl� 
tem�z ve yaşanab�l�r b�r 
�lde yer alıyor olması 

· İht�saslaşma kapsamında 
yapılacak çalışmalar �le yol 
göster�c� b�r ün�vers�te 
olması 

· Kurulacak yen� �şletme ve tes�slerde 
b�l�nen en �y� çevresel uygulamaların 
(BEP) ve mevcut en �y� tekn�kler�n 
(BAT) kullanılmaması durumunda 
çevre k�rl�l�ğ� oluşturma �ht�mal� 

· Tur�zm potans�yel� artışının �y� 
yönet�lmemes� durumunda dönemsel 
olarak artan nüfusun çevre k�rl�l�ğ�n� 
artırma �ht�mal� 

· Çevre dostu teknoloj�ler�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k 
araştırma, b�l�msel yayın ve projeler öncel�kle 
desteklenmel� 

· Çevre ve �ş güvenl�ğ� b�l�nc�n� arttıracak sosyal sorumluluk 
projeler� artırılmalı, 

· Çevre ve �ş güvenl�ğ� hususlarında eğ�t�mler ver�lmel� 
· Ün�vers�te �ş b�rl�ğ� �le kurulacak yen� �şletme ve tes�slerde 

b�l�nen en �y� çevresel uygulamaların (BEP) ve mevcut en 
�y� tekn�kler�n (BAT) kullanılması sağlanmalı 
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3.9.2. Sektörel Yapı Anal�z� 

Ün�vers�tem�z�n sektörel çevres� rak�pler, paydaşlar, tedar�kç�ler �le düzenley�c� ve denetley�c� 
kuruluşlardan oluşmaktadır. Sektörel çevrey� oluşturan bu dört yapısal güç, yükseköğret�m 
performansını ortaklaşa bel�rlemekted�r. Ün�vers�tem�z sektörel yapı anal�z�yle söz konusu güçler� 
fırsatlar ve tehd�tler bağlamında anal�z ederek konumunu bel�rlem�şt�r. Bu kapsamda uzun vadel� 
stratej�k terc�hlere temel teşk�l edecek ve ün�vers�tem�z�n yükseköğret�m sektöründe 
“farklılaşmasını” sağlayacak terc�hler ortaya konulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kastamonu Ünverstes

      

552020-2024 Stratejk Plan



 

 

Tablo 24:  Sektörel Yapı Anal�z�  

 
SEKTÖREL 

GÜÇLER 

TESPİTLER 
(ETKENLER/SORUNLAR) 

ÜNİVERSİTEYE ETKİSİ  
NE YAPILMALI? 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

Rak�pler ▪ Devlet ve vakıf ün�ver s�teler�n sayısının çok 
olması 
▪ Köklü ün�vers�teler�n �y� b�r akadem�k ve 
kurumsal yapıya sah�p olması 
▪ Büyükşeh�rlerde yer alan ün�vers�teler�n 
öğrenc�lere ve çalışanlara daha gen�ş �mkanlar 
sunması 

▪ Büyük şeh�rlere ulaşımın kolay olması 
▪ Ankara’da k� büyük ün�vers�telerden 
akadem�k personele ulaşab�lme �mkanı 

▪ N�tel�kl� öğrenc�ler�n köklü 
ün�vers�teler� terc�h etmes�, 
▪ Öğret�m elemanlarının d�ğer 
ün�vers�teler� terc�h etmes�, 
▪ N�tel�kl� öğret�m elemanlarının 
yurtdışına bey�n göçü gerçekleşt�rmes�. 
 

▪ N�tel�kl� öğrenc� ve öğret�m elemanlarının ün�vers�tey� 
terc�h etmeler�n� sağlamak �ç�n stratej�ler gel�şt�r�lmel�, 
▪ Öğrenc� ve çalışanlara yönel�k sunulan �mkanlar 
artırılmalı, 
▪ Araştırma �mkanları gel�şt�r�lmel� 

Paydaşlar ▪ Sanay� Kuruluşları, Mezunl ar ve Yerel Halk 
�le �ş b�rl�ğ� ve �let�ş�m�n yeters�z olması  
▪ Paydaşların ün�vers�tey� yeterl� düzeyde 
tanımamaları 

▪ Paydaşların �ş b�rl�ğ�ne �stekl� olması ▪ Bölgede Sanay� kuruluşlarının az 
olması, 
▪ Mezunların ün�vers�teye karşı a�d�yet 
duygusunun az olması. 

▪ Mezun b�lg� s�stem� etk�n hale get�r�lmel�, 
▪ Sanay� Kuruluşları �le ortak projeler gel�şt�r�lmel�, 
▪ Teknokent bünyes�nde firma ve �st�hdam �mkanları 
sağlanmalı 

Tedar�kç�ler ▪ Tedar�kç� sayısının kısıtlı olması 
▪ Büyükşeh�rlerdek� tedar�kç�ler�n mal�yet� öne 
sürerek mal ve h�zmet sunmakta �stekl� 
olmaması 
▪ Akadem�syenler�n onl�ne satış platformları 
aracılığı �le b�lg� kaynaklarına er�ş�m�n�n kolay 
olması 

▪ Mal ve h�zmet tem�n�n�n hızlı olması 
▪ Tedar�k sonrası oluşab�lecek sorunların 
hızlı çözülmes� 

▪ İl’de yeterl� sayıda tedar�kç� 
bulunmaması,  
▪ İl’de yeterl� tedar�kç� bulunmadığında 
rekabet�n tam sağlanamaması, 
▪ Mal�yetler�n yüksek olması, 
▪ Mal ve h�zmet kal�tes�n�n sınırlı 
olması, 
▪ Tekn�k serv�sler�n yeterl� olmaması. 

▪ Kal�tel� ve daha uygun mal�yetle mal ve h�zmetlere er�ş�m� 
sağlayacak tedar�kç�ler daha �y� araştırılmalı, 
▪ Tedar�kç�ler�n çeş�tlend�r�lmes� �ç�n devlet destekler�n�n 
artırılması, 

Düzenley�c�/
Denetley�c� 
Kuruluşlar 

▪ Düzenley�c� ve Denetley�c� Kuruluşlarla süreç 
yönet�m�nde yaşanan �let�ş�m sorunları 
▪ Akred�tasyon süreçler�n�n uzun olması 
▪ YÖK’ün ün�vers�teler arasında uygulama 
b�rl�ğ� sağlayamaması 

▪ ÖSYM’n�n terc�h kılavuzunda akred�te 
ed�lm�ş olan programların göster�lmes� 
▪ YÖK’ün Bölgesel Kalkınma Odaklı 
M�syon Farklılaşması ve İht�saslaşma 
Projes�n� hayata geç�rmes� 
▪ Düzenley�c� ve denetley�c� kuruluşların 
yükseköğret�m sektöründe kal�ten�n 
yakalanması, �zlenmes� ve 
sürdürüleb�l�rl�ğ� �le �lg�l� çalışmalar 
yapması 
▪ YÖK’ün uluslararasılaşmayı teşv�k 
etmes� 

▪ Kal�te ve akred�tasyon �le �lg�l� 
süreçler�n ün�vers�teler tarafından tam 
anlaşılamaması ve süreçler�n uzun 
olması, 
▪ Düzenley�c� ve denetley�c� kuruluşlarla 
etk�n �let�ş�m kurulamaması sonucu 
yaşanan aksaklıklar, 
▪ Norm kadro uygulaması ve �dar� 
personel atamalarında sınırlı kontenjan 
ver�lmes� 

▪ Süreçler�n �y�leşt�r�lmes�nde d�ğer yükseköğret�m 
kurumları �le etk�n �let�ş�m sağlanmalı, 
▪ İht�saslaşma kapsamında ormancılık ve tab�at tur�zm� �le 
�lg�l� çalışmalar yapılmalı. 
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3.10. GZFT Anal�z�

Durum anal�z� kapsamında GZFT anal�z� yapılarak ün�vers�tem�z�n ve ün�vers�tem�z� etk�leyen 
hususların s�stemat�k b�r şek�lde �ncelenmes� hedeflenm�şt�r. Bu kapsamda, ün�vers�tem�z�n güçlü 
ve zayıf yönler� �le ün�vers�tem�z dışında oluşab�lecek fırsatlar ve tehd�tler bel�rlenm�şt�r.  
Ün�vers�tem�z�n güçlü ve zayıf yönler� kuruluş �ç� anal�z �le durum anal�z� kapsamında yapılan 
d�ğer çalışmaların sonuçlarından, fırsatlar ve tehd�tler� �se yükseköğret�m sektörü anal�z� 
sonuçlarından yararlanılarak tesp�t ed�lm�şt�r. İç ve dış etkenler d�kkate alınarak ün�vers�tem�z�n 
var olan güçlü yönler�nden ve fırsatlardan yararlanılması, tehd�tler�n ve zayıf yanların etk�s�n�n 
azaltılması �ç�n gel�şt�r�lecek stratej�ler�n bel�rlenmes� amacıyla; akadem�k ve �dar� personelden 
oluşan katılımcıların kurum �ç� ve durum anal�zler�n�n değerlend�r�lmes�yle b�rl�kte ortaya çıkan 
sonuçlar doğrultusunda GZFT anal�z� oluşturulmuştur. GZFT anal�z� sonucunda elde ed�len 
bulgular Tablo 25' de görülmekted�r.  
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Tablo 25: GZFT Anal�z� 

İç Çevre 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

· İler� teknoloj�ye sah�p Merkez� Araştırma Laboratuvarına sah�p olması  
· YÖK tarafından “Ormancılık ve Tab�at Tur�zm�” alanında �ht�saslaşan 

ün�vers�te olarak bel�rlenmes� 
· Genç ve d�nam�k akadem�k ve �dar� personele sah�p olunması, 
· Yabancı ün�vers�teler �le uluslararası �ş b�rl�kler�n�n sayısının fazla olması  
· Elektron�k Belge ve Arş�v Yönet�m S�stem�n�n özell�kle �dar� personel 

tarafından akt�f b�r şek�lde kullanılıyor olması, 
· Görme Engell� Kütüphaneler� Ortak Platformu (GEKOP) üyes� olması  
· Çok kültürlü b�r ün�vers�te olması 
· Meslek Yüksekokullarımızın sayısının fazla olmasından dolayı sahaya ara 

eleman yet�şt�r�lmes�ne katkı sağlaması 
· Çoğu akadem�k ve �dar� b�r�mler�n aynı  kampüs �çer�s�nde yer almasından 

dolayı hızlı ve etk�l� �let�ş�m�n daha kolay sağlanması 
· Kuzeykent Yerleşkes�n�n gen�ş b�r araz�ye sah�p olması ve farklı sosyal 

tes�sler�n �nşasına �mkân vermes� 
 

· Ün�vers�te-Özel Sektör �ş b�rl�ğ�n�n yeterl� düzeyde olmaması  
· Teknokent yapılanmasının tamamlanması ancak �şler halde olmaması 
· Ün�vers�te bünyes�nde öğrenc� alımı yapan Tıp Fakültes�’n�n faal�yete 

geç�r�lemem�ş olması 
· Öğrenc� sağlığına destek verecek b�r�mler�n eks�k olması 
· Bazı akadem�k b�r�mler�n kend� b�nalarına sah�p olmaması 
· Bazı b�r�mlerde akadem�k personel�n eks�k olması 
· Mezunlarla �let�ş�m�n yeterl� düzeyde olmaması 
· Bazı b�r�mlerdek� öğret�m üyeler�n�n ders yükler�n�n fazla olması  
· Bazı öğrenc� kulüpler�n�n faal olmaması 
· Yönet�m B�lg� S�stem�n�n olmaması 
· Zayıf kurum kültürünün varlığı 
· D�ğer ün�vers�teler �le uluslararası �ş b�rl�kler�n�n bell� bölgelerdek� 

ün�vers�teler �le sınırlı kalması 
· Peyzaj düzenlemes�n�n yeters�z olması  
· Sosyal sorumluluk projeler�n�n yeters�z olması 
· Akadem�k personel�n yabancı d�l düzey�n�n yeters�z olması 
· H�zmet �ç� eğ�t�m �mkânlarının yeters�z olması 
· Ün�vers�ten�n yeterl� mal� kaynaklara sah�p olmaması 

Dış Çevre 

Fırsatlar Tehd�tler 

· Ülkem�zde AR-GE faal�yetler�ne olan bakış açısının olumlu yönde 
gel�şmes� 

· Kastamonu İ l�n�n zeng�n tar�h� ve kültürel m�rasının yanı sıra bölgen�n 
zeng�n ekoloj�k özell�klere sah�p olması 

· Bölgen�n tur�zm potans�yel�n�n yüksek olması 
· Güvenl� b�r şeh�r olması 
· Büyükşeh�rlere ulaşımın kolay olması 
· YÖK’ün m�syon farklılaşmasına yönel�k bakış açısının olumlu olması  

· Büyükşeh�rlerde var olan sosyal �mkânların Kastamonu’da gel�şememes�  
· Bölge sanay�s�n�n yeter�nce gel�şmem�ş olması 
· Yeterl� staj yerler�n�n bulunamaması  
· Kadro ve bütçeye �l�şk�n kısıtlamalar 
· Vakıf  ün�vers�teler�n�n devlet ün�vers�tes� kadrolarındak� öğret�m 

elemanlarını transfer etmes� neden�yle yet�şm�ş akadem�k personel sayısının 
azalması 
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GZFT anal�z� sonucunda güçlü ve zayıf yönler �le fırsatlar ve tehd�tler tesp�t ed�lm�şt�r. GZFT 
anal�z� çalışmasını tak�ben Ün�vers�tem�z�n uygulayacağı stratej�ler bel�rlenm�şt�r.  GZFT 
stratej�ler� Tablo 26'da özetlenm�şt�r. 

3.11. Tesp�tler ve İht�yaçların Bel�rlenmes�

Ün�vers�tem�z�n durum anal�z� kapsamında gerçekleşt�r�len ayrıntılı çalışmalar sonucunda elde 
ed�len bulgular doğrultusunda tesp�tler ve karşılanması gereken �ht�yaçlar bel�rlenm�şt�r. Durum 
anal�z� çalışmaları sonucunda elde ed�len ayrıntılı bulgulara Tablo 27'de özet b�r b�ç�mde yer 
ver�lm�şt�r.

Tablo 26:  GZFT Stratej�ler� 

GZTF Stratej�ler� Fırsatlar Tehd�tler 

 
 
 
 
 
 

Güçlü Yönler 
 

· Ün�vers�tem�z�n “Ormancılık ve Tab�at 
Tur�zm�” alanında �ht�saslaşan 
ün�vers�te olarak bel�rlenmes� (G) ve 
Yükseköğret�m Kurumu’nun m�syon 
farklılaşmasına olumlu bakış açısına 
sah�p olması (F) neden�yle �ht�saslaşılan 
alanlarda bölgesel kalkınmaya yönel�k 
projeler hazırlanması 

· Kuzeykent Yerleşkes�n�n gen�ş b�r 
araz�ye sah�p olması ve farklı sosyal 
tes�sler�n �nşasına �mkân vermes� (G) ve 
Büyükşeh�rlere ulaşımın kolay olması 
sayes�nde (F) alt yapı çalışmalarının 
tamamlanarak kampüsün öğrenc�ler �ç�n 
caz�p hale get�r�lmes� 

· Ün�vers�tem�z�n “Ormancılık ve 
Tab�at Tur�zm�” alanında �ht�saslaşan 
ün�vers�te olarak bel�rlenmes� (G) 
bölge sanay�n�n gel�ş�m�ne ( T) katkı 
sağlaması 

 
 

 
 
 
 
 

Zayıf Yönler 
 

· Ülkem�zde AR -GE faal�yetler�ne olan 
bakış açısının olumlu yönde gel�şmes� 
(F) sayes�nde Ün�vers�te ve özel s ektör 
�ş b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lerek ( Z) AR -GE 
odaklı projeler yapılması 

· Bazı öğrenc� kulüpler�n�n yeterl� 
faal�yet göstermemes� ( Z) ve sosyal 
�mkânların Kastamonu’da 
gel�şememes� (T) neden�yle ortaya 
çıkan sosyal faal�yetlerdek� 
yeters�zl�ğ�n kulüpler�n akt�f hale 
get�r�lerek g�der�lmes� 

· Ün�vers�te-Özel Sektör �ş b�rl�ğ�n�n 
yeterl� düzeyde olmaması (Z) �le 
ortaya çıkan staj yapılacak kurumların 
yeters�zl�ğ�n�n Teknokent aracılığı (T) 
�le g�der�lmes� 
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Tablo 27: Tesp�tler ve İht�yaçlar  

Durum Anal�z� Aşamaları Tesp�tler/Sorun Alanları  İht�yaçlar/Gel�ş�m Alanları 

Uygulanmakta olan Stratej�k Planın 
Değerlend�r�lmes� 

· 2015-2019 Stratej�k Planının değerlend�r�lmes� net�ces�nde mevcut v�zyonun  genç b�r 
ün�vers�te �ç�n çok �dd�alı önermeler �çerd�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. 

· Stratej�k planın GZFT anal�z�nde fırsatlar ve tehd�tlere önem ver�lmed�ğ� anlaşılmıştır. 
· Mevcut stratej�k planda plan-bütçe �l�şk�s�n�n zayıf olduğu ve mal�yetlend�rme 

safhasında tutarsızlıklar olduğu tesp�t ed�lm�ş, ölçüleb�l�rl�ğ�n zayıf olduğu 
anlaşılmıştır. 

· Stratej�k Plan �le bütçe arasında yoğun b�r bağ ve tutarlılık sağlanmalıdır. 
· V�zyon, m�syon, amaç, hedef ve stratej�ler�n daha tutarlı, Ün�vers�tem�z�n 

mevcut durumunu ve potans�yel�n� yansıtan, ölçüleb�l�r, raporlanab�l�r, hesap 
ver�leb�l�r, şeffaf ve ulaşılab�l�r olması gerekl�d�r. 

 

Mevzuat Anal�z� · Özel bütçel� �dareler olan Ün�vers�tem�zde Anayasanın 130 ve 131’�nc� maddeler� 
çerçeves�nde,  Ön L�sans, L�sans ve L�sans Üstü düzeyde mevzuata uygun olarak eğ�t�m 
ver�lmekted�r. 

· İç kontrol �le �lg�l� kanun, usul ve esaslar olduğu halde yönetmel�k düzenlenmem�şt�r. 
Ayrıca yönet�m b�lg� s�stem�ne yönel�k yönlend�r�c� b�r pol�t�ka belges� 
bulunmamaktadır. 

· B�l�msel araştırma, yayın ve danışmanlık faal�yetler� ün�vers�tem�zce 
desteklenmekted�r. Uygulama ve araştırma merkezler� ve BAP b�r�m� kurulmuştur.·  

· Ülkesel ve bölgesel sorunlara �l�şk�n uygulama ve araştırma merkezler� kurulmuş ve 
yerel kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yapılarak çözümler gel�şt�r�lmekted�r. 

· 2547 Sayılı Yükseköğret�m Kanunu, Genel Sekreter�n yetk�ler�n� ve sorumluluklarını 
ayrıntılı/açık b�r şek�lde bel�rtmem�ş olup; mevzuat boşluğundan kaynaklanan bazı 
yönet�msel sorunlar yaşanab�lmekted�r. 

· Özel yarışma sınavıyla atanan personel�n merkez taşra ayrımı özlük hakkı kaybına ve 
çalışan mot�vasyonunda azalmaya neden olmaktadır. 

· 5436 ve 5018 sayılı kanunlardak� �fadeler�n aynı olmaması neden�yle Stratej� Gel�şt�rme 
Da�re Başkanlığı �le İdar� Mal� İşler b�rb�r�yle karıştırılmaktadır. 

· Görev alanına g�ren �şler neden�yle Stratej� Gel�şt�rme Da�re Başkanlıkları Üst 
Yönet�c�ye bağlanmalıdır.   

 

· Sayılan bu maddeler �le �lg�l� yasal düzenlemeler�n yapılması gerekmekted�r.  

Üst Pol�t�ka Belgeler� Anal�z�  · Ün�vers�tem�zde akadem�k çalışmaların n�tel�k ve n�cel�k olarak arttırılmasını 
teşv�k edecek pol�t�ka ve uygulamalara �ht�yaç bulunmaktadır.  

· Patent sayısı, ürün gel�şt�rme ve sanay� uygulama projeler�n�n akadem�k 
yükselme kr�terler� arasında yer almasını sağlamaya yönel�k çalışmalar 
yapılmalıdır. 

· Ün�vers�tem�zde öğrenc�ler�n sport�f, sanatsal ve kültürel faal�yetler�n� 
destekley�c� uygulamalara daha çok �ht�yaç duyulmaktadır.  

· G�r�ş�mc�l�k kültürünün yaygınlaştırılmasına yönel�k uygulamalar 
yapılmalıdır.  

· Ün�vers�te �le sanay� �ş b�rl�ğ�  yapmaya teşv�k ed�c� yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. 
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· Ürett�ğ� b�lg�y� ürüne, teknoloj�ye ve h�zmete dönüştüren, akadem�k, �dar� ve 
mal� açıdan özerk ün�vers�te model� çerçeves�nde küresel ölçekte rekabetç� 
�mkânlar sağlanmalıdır. 

· Yükseköğret�m s�stem�, hesap vereb�l�rl�k temel�nde özerkl�k, performans  
odaklılık, �ht�saslaşma ve çeş�tl�l�k �lkeler� çerçeves�nde kal�te odaklı 
rekabetç� b�r yapıya dönüştürülmel�d�r. 

 

Paydaş Anal�z� · Paydaşların tems�l etm�ş oldukları kurumlarla ün�vers�te arasında yürütülen ortak 
çalışmaların, �ş b�rl�ğ�n�n ve koord�nasyonun zayıf olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. 

· Paydaşların Kastamonu Ün�vers�tes�’n�n hedefller�n� ne olması gerekkt�ğ� onusunda 
yönelt�len soruya verm�ş oldukları cevaplar eğ�t� mde çok yönlü kal�te, araştırma ve 
gel�şt�rme faal�yetler�nde artış, ün�vers�ten�n yapacağı b�l�msel ve d�ğer etk�nl�klerle 
tanınan b�r ün�vers�te olması, bölgesel gel�şme ve yen�l�kç�l�k hedefller�n� olması 
gerekt�ğ� yönünde olmuştur. 

· Paydaşlar ün�vers�te �le daha çok �ş b�rl�ğ� yapılması gerekt�ğ�n� bel�rtm�şlerd�r.  

· Paydaşlar �le ün�vers�te arasındak� �ş b�rl�kler� arttırılmalıdır. 
· Araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�nde artış gerçekleşt�r�lmel�d�r. 
· Kurumsal tanınırlık sağlanmalıdır. 
· Bölgesel gel�şmeye katkı sağlayacak g�r�ş�mler olmalıdır.  
· G�r�ş�mc�l�k ve yen�l�k faal�yetler�ne hız ver�lmel�d�r. 

 

İnsan Kaynakları Yetk�nl�k Ana l�z� · Akadem�k ve �dar� personel�n kurumsal farkındalık düzeyler� düşük çıkmıştır. 
· Ün�vers�tem�z�n akadem�k ve �dar� personel alımına �ht�yacı vardır. 

· Akadem�k ve �dar� personel�n kurumsal farkındalık düzeyler�n� yükseltecek 
faal�yetler yapılmalıdır. 

· Akadem�k ve �dar� personel artışı sağlanmalıdır. 
Kurum Kültürü Anal�z� · Kurum çalışanları kend�ler�n� gel�şt�rmeye yönel�k daha fazla uygulamaların 

yapılması ve yen� öğrenme �mkanlarının sağlanması gerekt�ğ�n� b�ld�rm�şt�r. 
· Ün�vers�tem�z �çer�s�nde ödül s�stem�n�n etk�n olmadığı bel�rlenm�şt�r.  
· Kurum �çer�s�nde mot�vasyonu  arttırmaya yönel�k etk�nl�kler�n düşük olduğu tesp�t 

ed�lm�şt�r.  

· Çalışanlar �ç�n meslek� eğ�t�me yönel�k kurslar, kurum �ç� eğ�t�m sem�nerler� 
g�b� g�r�ş�mler �le öğrenme sürec�n�n desteklenmes� planlanmalıdır.  

· Çalışanlarını teşv�k edecek ve kurumsal ba ğlılığını arttıracak çeş�tl� ödül 
mekan�zmalarını gel�şt�r�lmel�d�r.  

· Kurum �ç� mot�vasyonu arttırmaya yönel�k çeş�tl� etk�nl�kler 
gerçekleşt�r�lmel�d�r.  

F�z�k� Kaynak Anal�z� · B�r fakülte b�nasında b�rkaç fakülte/enst�tü veya yüksekokul eğ�t�m-öğret�me devam 
etmekte olup fi�z�k� alanlaryeeterszdd�.  

· Mal� kaynaklar güçlend�r�lmel�d�r. 
· Yen� fiz�k�alanlar oluşturulmalıdı.   

Teknoloj� ve B�l�ş�m Altyapısı 
Anal�z� 

· Yönet�m b�lg� s�stem� yeters�zd�r.  
· Ver� yönet�m s�stem� mevcut değ�ld�r, bu durum kurumsal hafızanın oluşmamasına 

neden olmuştur.  

· Stratej�k plan dönem�nde yönet�m b�lg� ve ver� yönet�m s�stem� oluşturma 
çalışmalarına ağırlık ver�lmes� gerekmekted�r 

Mal� Kaynak Anal�z� · Ün�vers�tem�z�n mal� kaynakları esas �t�bar�yle 5’e ayrılmaktadır. Bunlar haz�ne 
yardımları, öz  gel�rler, AB g�b� fonların kullanıldığı dış kaynaklar, döner sermaye 
gel�rler� ve d�ğer kaynaklardan oluşur (Mevlana, TÜBİTAK, bağış ve yardımlar ..vb.) 

· Bütçe ödenekler�m�z�n çok b üyük b�r kısmı eks�k personel� tamamlama çabamız ve 
fi�z�k�yapılanmamızın devam etmees�nedenn�le personel gg�erller�e ve yatırım 
harcamalarına kullanılmaktadır. 

· Faal�yet alanlarındak� engeller ve yeters�zl�k net�ces�nde öz gel�rler yeterl� oranda car� 
g�derler� karşılayamamaktadır. 

· H�beler yeterl� düzeyde olmamakla beraber, döner sermaye gel�r�m�z de �ht�yaçları 
karşılayamamaktadır. 

· Ün�vers�tem�z car� ve sermaye g�derler�nde nak�t sıkıntısı çekmekted�r. 
 

·  Döner Sermaye gel�rler�n�n artırılmasına yönel�k çalışmalar yapılmalıdır. 
· AB Fonlarından yararlanmak üzere projeler gel�şt�r�lmel�d�r. 
· Özell�kle �ht�saslaşma alanları d�kkate alınarak TUBİTAK, Sanay� 

Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, Kültür ve Tur�zm Bakanlığı g�b�  kurum 
ve kuruluşlardan kaynak tem�n edecek projeler gel�şt�r�lmel�d�r. 

· Öz gel�rler� artırıcı faal�yetler artırılmalıdır. 
· Ün�vers�ten�n �ht�yaçlarının ve potans�yel�n�n �y� bel�rlenerek şehr�n �ler� 

gelenler�n�n bağış ve yardım potans�yel� artırılmalıdır. 
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Akadem�k Faal�yetler Anal�z� · Öğret�m elemanı ve eğ�t�m alanları yeters�zd�r. 
· Değ�ş�m programlarından yararlanan akadem�k ve �dar� personel sayısı düşüktür. 
· Uluslararası n�tel�kl� yayın ve proje sayısı düşük sev�yeded�r. 
· G�r�ş�mc�l�k �le �lg�l� faal�yetler yeters�zd�r.  
· Ün�vers�te ve dış paydaşlar arasında etk�n b�r bağ oluşturulamamıştır.  
 
 

· Öğret�m elemanı sayısında artış planlanmalıdır. 
· Eğ�t�m alanlarının gen�şlet�lmes� gerekl�d�r. 
· Akadem�syenler proje yazmaya teşv�k ed�lmel�d�r.  
· G�r�ş�mc�l�k �le �lg�l� sektörden uzman k�ş�ler�n araştırmacı  ve öğrenc�lerle 

buluşturulacağı etk�nl�kler�n yapılmalıdır. 
· Proje yazma/ Patent, Faydalı Model ve Endüstr�yel Tasarım başvurusu 

eğ�t�mler� ver�lmel�d�r.  
Yükseköğret�m Sektörü Anal�z� · Yükseköğret�m alanında yapılan reform kapsamında �ht�saslaştırılmış alanlara 

yönel�k ün�vers�telere sağlanacak yen� �st�hdam �mkanları oluşmuştur. 
· Hükümet�n ülkeler�nde �ç savaş ve �şgal�n yaşandığı k�ş�lere yönel�k uyguladığı göç 

ve �lt�ca pol�t�kası ün�vers�teler�n yabancı uyruklu öğrenc� pol�t�kası üzer�nde etk�l� 
olmuştur. 

· Tasarruf tedb�rler� kapsamında uygulanan sıkı mal�ye pol�t�kaları kaynakların etk�n 
ve ver�ml� kullanılmasını teşv�k etmekted�r. 

· Bölgedek� sanay� kuruluşları ve dış paydaşların �şb�rl�kler�ne açık olduğu tesp�t 
ed�lm�şt�r.   

· Ülkem�zdek� uluslararası hareketl�l�k ve �ş b�rl�kler� sayısındak� artışa paralel olarak 
ün�vers�tem�z�n yurt dışı �le bağlantılarının arttırılması gerekt�ğ� ortaya koyulmuştur.  

· Teknoloj� alanında araştırma ve gel�şt�rme projeler�ne büyük �lg� duyulmaktadır.  

· Yabancı uyruklu öğren c�lerde n�tel�ğ� gel�şt�rmek �ç�n sınav �le gelen 
öğrenc� sayısı arttırılmalıdır. 

· Bölgedek� sanay� kuruluşları ve dış paydaşlar �le �ş b�rl�kler� yapılmalıdır.  
· Teknokent kapsamında Teknoloj� Araştırma Merkez�n�n kurulması 

sağlanmalıdır.  
· Mevcut değ�ş�m pr ogramları etk�n b�r şek�lde uygulanmalı ve yen�ler 

yapılmalıdır.  
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Misyon

•B�l�msel düşüncey� temel alan, araştıran, sorun çözeb�len, her alanda kend�n�
yen�leyen, g�r�ş�mc� ve paylaşımcı, et�k değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çevre
b�l�nc� gel�şm�ş, toplumsal konulara duyarlı b�reyler yet�şt�ren; ormancılık ve
tab�at tur�zm� başta olmak üzere ürett�ğ� b�lg�y� ve yet�şt�rd�ğ� �ş gücünü �nsanlığın
h�zmet�ne sunarak bölgesel, ulusal ve uluslararası sürdürüleb�l�r kalkınmaya
öncülük eden b�r ün�vers�ted�r.

Vizyon

• İht�sas alanı öncel�kl�, n�tel�kl� araştırmalar yaparak bölgen�n kalkınmasında öncü
rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde yen�l�kç� ve saygın b�r ün�vers�te
olmaktır.

Temel 
Değerler

• Kastamonu Ün�vers�tes�;
• M�syon ve v�zyonunu gerçekleşt�r�rken l�yakat ve adalet esaslarına göre hareket eder.
• Düşünce ve �fade hürr�yet�ne önem ver�r.
• Faal�yetler�n� b�l�msel doğrular üzer�ne �nşa eder.
• B�r�mler�nde kal�te s�stemler�n� oluşturarak güven�rl�ğ�n� ortaya koyar.
• Tüm �ş ve �şlemler�nde şeffaflık ve hesap vereb�l�rl�k �lkes�n� temel alır.
• Tüm paydaşlarının her alanda yönet�m süreçler�ne akt�f katılımcılığına önem ver�r.
• G�r�ş�mc�l�k faal�yetler�n� destekler.
• N�tel�kl� ve donanımlı b�reyler yet�şt�rmek �ç�n öğrenc� odaklı b�r yaklaşım �zler.
• Her türlü �ş ve �şlemler�nde et�k değerlere bağlıdır.
• M�ll� ve manev� değerlere bağlı nes�ller yet�şt�r�r.

 Kastamonu Ünverstes
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Kastamonu Ün�vers�tes�; öğrenc� çekmek, proje destekler� almak, �ş dünyası �le �ş b�rl�ğ� kurmak, 
n�tel�kl� mezunlar yet�şt�rmek, değ�ş�m programlarından daha fazla yararlanmak, yen�l�k ortaya 
çıkarmak ve patent üretmek, b�l�msel yayın kal�tes�n� ve sayısını artırmak, �y� öğret�m elemanlarını 
çekmek g�b� hususlarda çevre ün�vers�telerle rekabet hal�nded�r. Kastamonu Ün�vers�tes�'n�n 2006 
yılında kurulmuş genç ve gel�şmekte olan b�r ün�vers�te olması neden�yle b�r yandan 
ün�vers�tem�zde mevcut bölüm/programların öğrenc� sayısı artarken aynı zamanda yen� 
bölüm/programlar açılmaktadır. Bulunduğu �l�n ve bölgen�n �ht�yaçları doğrultusunda artan 
yükseköğren�m taleb�n� karşılamaya çalışan Kastamonu Ün�vers�tes� buna bağlı olarak öğrenc� ve 
personel sayısının günden güne artmasıyla şehr�n sosyo-ekonom�k gel�ş�m�ne öneml� katkılar 
sağlamaktadır. Bunun dışında uluslararasılaşmada öneml� mesafe alan Kastamonu Ün�vers�tes� 
yabancı öğrenc�ler tarafından da yoğun b�r talep görmekted�r. Böylece Kastamonu 
Ün�vers�tes�'nde öğret�m elemanı başına düşen öğrenc� sayısı oldukça yüksek olduğu �ç�n öğret�m 
elemanları zamanlarının oldukça büyük b�r kısmını öğrenc�ler�n eğ�t�m�ne ayırmaktadır. Bu husus 
Kastamonu Ün�vers�tes�'n�n kend�s�n� eğ�t�m odaklı b�r ün�vers�te olarak konumlandırmasının 
temel neden�d�r. Bu yüzden, Kastamonu Ün�vers�tes� Kastamonu �l�nde yer alan tek ün�vers�te 
olması neden�yle eğ�t�m, araştırma, g�r�ş�mc�l�k ve topluma h�zmet �şlevler�n�n hemen heps�n� 
n�tel�kl� b�r şek�lde yer�ne get�rmeye çabalarken konum terc�h�n� ağırlıklı olarak eğ�t�m odaklı b�r 
ün�vers�te olarak yapmaktadır. Ancak eğ�t�m faal�yetler�n�n yanında g�tt�kçe gel�şen araştırma alt 
yapısıyla Kastamonu Ün�vers�tes�'n�n kuruluşundan bu yana artan yayın, proje, araştırma 
çalışması sayıları aynı zamanda araştırma faal�yetler�n�n de Ün�vers�tem�z faal�yetler�nde öneml� 
b�r yer aldığını göstermekted�r. 

Kastamonu Ün�vers�tes�; bölgesel kalkınma ve m�syon farklılaşması �ht�saslaşma projes� 
kapsamında Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� alanında �ht�sas ün�vers�tes�d�r. Kastamonu 
ekonom�s�n�n ormancılığa dayalı olduğu b�l�nmekle b�rl�kte tab�at tur�zm� de öneml� b�r potans�yel 
olarak görülmekted�r. Ormancılık sektörü genell�kle oduna dayalı endüstr� olarak faal�yet 
göstermekted�r. Katma değer� yüksek odun dışı orman ürünler�n�n sınırlı m�ktarda üret�ld�ğ� 
gerçeğ�nden hareketle, mevcut potans�yel�n üret�me alınması ve yüksek teknoloj� kullanarak 
katma değer� yüksek ürünlere dönüştürülmes� gerekl�l�ğ� önem kazanmaktadır. Bu sebeple 
bölgem�z öncel�kl� olarak özell�kle ormancılık ve odun dışı orman ürünler�nde katma değer� 
yüksek sektörlerde yatırıma �ht�yaç duymaktadır. Sah�p olduğu tab�at tur�zm� değerler� �le 
bölgem�z tur�zm alanında da oldukça öneml� b�r yere sah�pt�r. Bölgem�z�n �ht�yaçları ve ver�ler 
ışığında �ht�saslaşma çalışmalarında Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� sektörler�ne odaklanılmasına 
karar ver�lm�şt�r. Kastamonu Ün�vers�tes� önümüzdek� stratej�k plan dönem�nde eğ�t�m 
faal�yetler�n�n n�tel�k ve n�cel�ğ�n� artırmanın yanı sıra  �ht�sas alanı öncel�kl� olmak üzere 
Ün�vers�tem�z pol�t�kalarının öneml� destek vermes� �le  araştırma faal�yet alanında da gel�şme 
beklemekted�r. Böylece n�tel�kl� eğ�t�m ve araştırma faal�yetler�n�n çıktıları kullanılarak öncel�k 
�ht�sas alanına ver�lmek üzere g�r�ş�mc�l�k faal�yetler�n�n de n�tel�k ve n�cel�ğ� artacaktır. 2020-
2024 Stratej�k Planında bu çerçevede AR-GE, g�r�ş�mc�l�k ve �st�hdam artırıcı çalışmaların 
yürütülmes� hedeflenm�şt�r. Bu m�syonun gerçekleşmes� �ç�n yen� kurulan Kastamonu 
TEKNOKENT AŞ ve KÜBİG TTO'ya öneml� görevler yüklenm�ş olup bu b�r�mler�n etk�n görev 
yapmasıyla da g�r�ş�mc�l�k alanında �sten�len �vmen�n yakalanması 
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hedeflenmekted�r. Bununla b�rl�kte yerel/bölgesel özell�kler, sanay� kümeler� ve �şgücü taleb� 
eğ�l�mler�n�n bel�rlenmes� sürec�nde bölgedek� KUZKA ve d�ğer kamu/s�v�l toplum kuruluşlarıyla 
�ş b�rl�ğ� �ç�nde hareket ed�lecekt�r. Böylece ün�vers�tem�z sunduğu n�tel�kl� eğ�t�m, araştırma, 
g�r�ş�mc�l�k faal�yetler�yle bulunduğu �l�n ve bölgen�n �ht�yaçlarını karşılayacak şek�lde verd�ğ� 
toplumsal katkıyı en üst düzeye çıkaracaktır. Ün�vers�tem�z�n konum terc�h� Grafik 2'de 
görülmekted�r.

5.2. Başarı Bölges� Terc�h�

Ün�vers�tem�z�n �ht�saslaşacağı alanlarda bölgem�z�n ve ün�vers�tem�z�n eğ�t�m-öğret�m, 
araştırma, teknoloj�k, ekonom�k ve ormancılık ve tab�at tur�zm� potans�yel� değerlend�r�lm�şt�r. 

Ormancılıkta Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nün Orman Genel Müdürlüğünün odun 
hammaddes� üret�m�n� tek başına %10'unu gerçekleşt�rmes�, �hracat yapan �k� büyük orman 
endüstr�s� kuruluşunun �l�m�zde faal�yet göstermes�, yöreye özgü çok sayıda odun dışı orman 
ürünü ve tıbb� aromat�k b�tk�y� bünyes�nde barındırması, anılan üret�m�n gerçekleşt�r�lmes�nde ve 
ekonom�ye kazandırılmasında yöre halkının yer alması, �lg�l� STK'ların etk�nl�ğ�n�n artırılması ve 
bunlara bağlı �k�nc�l sektörler�n varlığına duyulan �ht�yaç, ormancılık ve odun dışı orman ürünler� 
�le �lg�l� yapılacak çalışmalarının en uygun alanlardan b�r�s� olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Ün�vers�tem�z�n bu alanda çalışmalarına rehberl�k edeb�lecek güçlü akadem�k kadrosu, araştırma 
laboratuvarı ve altyapıya sah�p olması da ormancılık ve odun dışı orman emval�ne yönelmes�nde 
öneml� b�r rol oynamıştır. 

Ün�vers�tem�zde öğret�m elemanları tarafından �ht�saslaşma alanında BAP kapsamında çeş�tl� 
projeler yürütülmekted�r. Bu tür projeler �le araştırma altyapısının da gel�şt�r�lmes� söz konusu 
olacaktır. 

 

 

 

Grafik 2:  Kastamonu Ünn�vers�ees�’nn Konum TTerc�h� 
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Kastamonu Ün�vers�tes�ne �ht�saslaşma m�syonu çerçeves�nde tanımlanan d�ğer b�r sektör olarak 
tab�at tur�zm� bu kapsamda ele alındığında; doğal alanların (m�ll� parklar, tar�h� değerler, 
kanyonlar, şelaleler, mağaralar, tab�at koruma alanları), yöresel değerler�n (gastronom�, el 
sanatları, oymacılık, dokumacılık vs), tur�zm potans�yel�n�n (kış tur�zm�, den�z tur�zm�, �nanç, 
kültür, doğa sporları vs) korunması, planlanması ve sürdürüleb�l�r yönet�m� �le �lg�l� tüm 
parametreler değerlend�r�lm�şt�r. Bu kapsamda KUZKA �le b�rl�kte yapılan tur�zm eylem 
planlarının yerel aktörlerle b�rl�kte gerçekleşt�r�lmes� 2020-2024 stratej�k planının yol har�tası 
olarak ben�msenm�şt�r.

5.3. Değer Sunum Terc�h�

Ün�vers�tem�z m�syonu, v�zyonu ve konum terc�h� doğrultusunda eğ�t�m-öğret�m, araştırma ve 
g�r�ş�mc�l�k çalışmalarının yanı sıra �ht�saslaşma alanında da öne çıkacak faal�yetlerle bölgen�n 
sosyal ve ekonom�k kalkınmasına öncülük etmek hedeflenmekted�r. D�ğer taraftan Kastamonu 
TEKNOKENT'�n yapılanmasında öncel�kl� olarak terc�h ed�len kamu-özel sektör-STK g�b� 
paydaşlar ün�vers�ten�n konumlanmasıyla eşgüdümlü olarak hedeflenen çalışmaların etk�n b�r 
şek�lde yürütülmes�nde rol oynayab�lecekt�r. Bu bağlamda aktörler�n Ün�vers�tem�zle �l�şk�s�ne 
yönel�k değerlend�rmeler Tablo 28'da sunulmuştur.

 

 

Tablo 28:  Değer Sunumu Bel�rleme 

Faktörler/Terc�hler  Yok Et  Azalt Artır Yen�l�k 
Yap 

Sosyal İmkânlar   √  

Destekler (Burslar vb.)   √  

Eğ�t�m Yöntemler�    √ 

Akt�f Eğ�t�m Programları   √ √ 

İşb�rl�kler�   √  

Projeler   √  

İht�sas Alanındak� Proje Sayısının Toplam Proje Sayısına Oranı   √  

Kurumsal K�ml�k ve Markalaşma     √ 

Yayın   √  

İht�sas Alanındak� Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı    √  

Patent/İnovasyon   √  

Yayına ve B�ld�r�ye Dönüşmeyen Proje Sayısı  √    

Ön L�sans Öğrenc� Sayısı   √ √ 

L�sans Öğrenc� Sayısı   √  

L�sansüstü Öğrenc� Sayısı   √  

Sınavla Gelen Yabancı Uyruklu Öğrenc� Sayısı    √  

Sınavsız Gelen Yabancı Uyruklu Öğrenc� Sayısı   √   

Uzaktan Eğ�t�m Öğrenc� Sayısı   √  

Öğret�m Elemanı Sayısı   √  

Öğret�m Üyes� Başına Düşen Öğrenc� Sayısı  √   

İdar� Personel Sayısı   √  

Uygulama ve Araştırma Merkezler�    √ √ 

B�l�msel, Kültürel ve Sport�f Etk�nl�kler   √  

Öğrenc� Başına Düşen B�lg� Kaynağı Sayısı   √ √ 

Yabancı D�lde Eğ�t�m Veren Program Sayısı    √  

Zorunlu Staj Uygulaması Olan Bölüm Sayısı   √  

İht�saslaşma Alanında Eğ�t�m, Danışmanlık ve Sert�fika Programı Sayısı   √  

G�r�ş�mc�l�k Faal�yetler�   √  

Mezunlarla İlet�ş�m   √  

Kurumsallaşma   √ √ 

Mal� Kaynak   √  

Mal�yet   √   
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TEMEL YETKİNLİK



5.4. Temel Yetk�nl�k Terc�h�

Kastamonu Ün�vers�tes� konum terc�h� olarak kend�n� eğ�t�m odaklı b�r ün�vers�te olarak 
konumlandırmakla b�rl�kte genç ve d�nam�k b�r ün�vers�te olmasının get�rd�ğ� potans�yel 
sayes�nde araştırma konularına da eğ�lmekted�r. Ayrıca Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� alanında 
�ht�sas ün�vers�tes� seç�lmes� ve Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�'n�n kurulması bölgesel kalkınma ve 
g�r�ş�mc� ün�vers�te olma hedefin�n de ben�msemes�ne katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda 
Kastamonu Ün�vers�tes� bel�rled�ğ� başarı bölges� ve değer sunumu terc�hler�yle uygun b�r şek�lde 
temel yetk�nl�k terc�hler�n� aşağıdak� g�b� bel�rlem�şt�r.

Kastamonu Ün�vers�tes� bünyes�nde sağlık, fen ve mühend�sl�k �le sosyal b�l�mlerde faal�yetler�n� 
sürdüren her b�r� kend� alanlarında n�tel�kl� eğ�t�m ve araştırma faal�yetler� gerçekleşt�rmekted�r. 
Farklı d�s�pl�nler�n b�r arada bulunması d�s�pl�nler arası çalışmaları kolaylaştırmaktadır. Özell�kle 
d�s�pl�nler arası eğ�t�m faal�yetler�ne �mkân veren b�r ün�vers�te olarak Kastamonu 
Ün�vers�tes�'nde eğ�t�m-öğret�m ve araştırma konularında çalışan 2019 yılı �t�bar�yle 816 
akadem�k ve 642 personel görev yapmaktadır. Eğ�t�m öğret�m faal�yetler� çerçeves�nde 
öğrenc�lere etk�n b�r danışmanlık h�zmet� sunulmaktadır. Uzaktan eğ�t�m faal�yet� akt�f olarak 
sürdürülmekted�r. Ün�vers�tem�z�n ulusal ve uluslararası b�rçok ün�vers�te �le değ�ş�m programı 
anlaşmaları bulunmaktadır. Merkez� Araştırma Laboratuvarı �se etk�n b�r şek�lde faal�yetler�ne 
devam etmekted�r. Ayrıca l�sansüstü programların varlığı, Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�'n�n 
kurulmuş olması, �şlevsel b�r Merkez� Araştırma Laboratuvarının varlığı araştırma ve g�r�ş�mc�l�k 
kültürünü de gel�şt�rmekted�r. Bunlarla b�rl�kte, Kastamonu Ün�vers�tes�'n�n Ormancılık ve Tab�at 
Tur�zm� alanında �ht�sas ün�vers�tes� olarak seç�lmes� hem bölgesel kalkınma açısından katkı 
sağlayacak hem de araştırma faal�yetler�n�n arttırılarak gelecekte araştırma ün�vers�tes� olma 
hedefine ulaşmayı sağlayacak öneml� b�r fırsat sunmaktadır.

Bu bağlamda Kastamonu Ün�vers�tes� kend�n� eğ�t�m odaklı b�r ün�vers�te olarak konumlandıran 
fakat el�ndek� fırsatları değerlend�rerek hem araştırma faal�yetler�n� arttırma hem de g�r�ş�mc� b�r 
ün�vers�te olab�lme noktasında yukarıda sıralanan yetk�nl�k alanlarını gel�şt�rerek mevcut kaynak 
ve kab�l�yetler�n� sürekl� �y�leşt�rmek �ç�n bazı hususlara d�kkat çekmek durumundadır. Bu 
hususlar; eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�n n�tel�ğ�n� arttırmak �ç�n kadrosuna n�tel�kl� akadem�k ve 
�dar� personeller kazandırmak, YÖK tarafından uygulanmaya başlanan 100/2000 doktora 
programlarında başta �ht�sas alanları olmak üzere güçlü olunan alanlarda ön plana çıkarak yen� ve 
güncel l�sansüstü programlar açmak, Ün�vers�tem�zde öğren�m gören öğrenc�ler�n öğren�m 
gördükler� bölüm dışında farklı bölümlerden de �stekler� doğrultusunda seçmel� ders alma �mkânı 
sağlamak, staj �mkânlarını gel�şt�rmek, merkez yerleşke alanındak� altyapı eks�kl�kler�n� g�dererek 
her fakülten�n kend� b�nasında eğ�t�m-öğret�m faal�yet� yürütmes�n� sağlamak, uluslararasılaşma 
kapsamında sadece bell� bölgelerdek� ün�vers�teler �le değ�l tüm dünyadak� ün�vers�teler �le 
anlaşmalar gerçekleşt�rmek, uygulamalı eğ�t�m� destekleyen laboratuvar ve atölyeler�n sayısını 
arttırmak ve mevcutların n�tel�ğ�n� �y�leşt�rmek, Tıp Fakültes�'n�n şeh�re h�zmet vermes�n� 
sağlamak, Ün�vers�tem�z�n şeh�rle bütünleşmes�n� sağlayarak farkındalık oluşturmak, mezun 
tak�p s�stem�n� etk�n hale get�rmek, öğrenc� kulüpler�n�n etk�nl�ğ�n� arttırıcı çalışmalar yapmak, 
g�r�ş�mc�l�k ve yen�l�kç�l�k kültürünü gel�şt�rmek, d�s�pl�nler arası l�sansüstü programların sayısını 
arttırmak ve kal�te kültürünü yaygınlaştırmak şekl�nde �fade ed�leb�l�r.
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6. STRATEJİ GELİŞTİRME 
6.1.Amaçlar ve Hedefler 

Stratej�k planımızdak� amaçlar ve hedefler tablo 29’da özet b�r b�ç�mde sunulmuştur.  

Tablo 29: Amaçlar ve Hedefler  

Eğ�t�m-Öğret�m 
A1: Eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�n n�tel�ğ�n� ve n�cel�ğ�n� arttırmak 
H1.1: Ün�vers�tem�z mevcut eğ�t�m-öğret�m altyapısını gel�şt�rmek 
H1.2: Eğ�t�m-öğret�m programlarının sayısını arttırmak 
H1.3: Eğ�t�m-öğret�m programlarındak� ulusal ve uluslararası öğrenc�ler�n n�tel�ğ�n� arttırmak 
H1.4: Akadem�k ve �dar� faal�yet yürüten b�r�mler�n 2 tanes�nde plan dönem� sonuna kadar akred�tasyon 
başvurusu yapmak 

H1.5: Ulusal ve u luslararası değ�ş�m programlarından yararlanan öğrenc� ve personel sayısını her yıl % 5 
oranında arttırmak 

Araştırma 
A2: N�tel�kl� araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n� arttıran yen�l�kç� ve g�r�ş�mc� b�r ün�vers�te olmak   
H2.1: Ün�vers�tem�z�n araştırma altyapısını arttırmak 
H2.2: Ün�vers�tem�z�n mevcut proje,  patent başvuru ve belge sayısını arttırmak  
H2.3: Uluslararası alanda öğret�m elemanı başına düşen yayın sayısını her yıl % 5 arttırmak  
H2.4: Ün�vers�tem�z bünyes�nde her yıl 60 adet b�l�msel etk�nl�ğ�n düzenlenmes�n� sağlamak  
H2.5: Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Performans endeks�nde plan dönem� sonunda �lk 50 �çer�s�nde yer almak 

Kurumsallaşma 
A3: Kurumsallaşmayı güçlend�rerek kurum kültürünü, k�ml�ğ�n� ve kurumsal hafızayı gel�şt�rmek  
H3.1: Kurumsal Yönet�m S�stem�n�n plan dönem� sonuna kadar tamamlanması nı sağlamak 
H3.2: Kurumsal K�ml�k Kılavuzunu 2021 yılı sonuna kadar hazırlamak ve plan dönem� sonuna kadar 
uygulamak 
H3.3: Kurumsal görünürlüğü arttırmak 
H3.4: İç paydaşların kuruma olan bağlılığını ve memnun�yet düzey�n� arttırmak 
H3.5: Mezun B�lg� S�stem�n� 2021 yılına kadar kullanılır hale get�rmek ve etk�nl�ğ�n� arttırmak 

Bölgesel Kalkınma ve Toplumsal Katkı  
A4: Tüm paydaşlarla �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak 
H4.1: Tıp fakültes�n� plan dönem� sonuna kadar tamamlayarak etk�n hale get�rmek  
H4.2: 2020 yılı sonuna kadar Teknokent’�n  yapılandırılması ve plan dönem� sonuna kadar tüm b�r�mler�n�n 
�şlet�lmes�n� sağlamak 
H4.3: Ün�vers�tem�z bünyes�nde her yıl en az 50 adet sosyal sorumluluk projes�/faal�yet� gerçekleşt�rmek  

H4.4: Ün�vers�tem�z bünyes�nde her yıl en az 20 adet sosyokültürel, sport�f, sanatsal ve tur�zm faal�yet� 
gerçekleşt�rmek 
H4.5:  Kastamonu’yu UNESCO Gastronom� yaratıcı şeh�rler ağına dah�l etmek  

İht�saslaşma 
A.5: Ormancılık ve tab�at tur�zm� alanında �ht�saslaşma �le �lg�l� çalışmaların n�tel�k ve n�cel�ğ�n� arttırarak rol 
model b�r ün�vers�te olmak 
H5.1: Plan dönem� sonuna kadar orman ürünler� test merkez�n�n kurulması ve faal�yete geçmes�.  
H5.2: Plan dönem� sonuna kadar en az 5 adet tıbb� aromat�k  b�tk�ler�n yet�şt�r�lmes� ve 2 adet odun dışı orman 
ürününün sanay�ye kazandırılması. 
H5.3: Ormancılık ve tab�at tur�zm� alanında paydaşlara yönel�k her yıl en az 15 adet eğ�t�m, danışmanlık ve 
sert�fika rogramları düzenlemek 
H5.4: Batı Karaden�z Tab�a t Tur�zm� Eylem Planını plan dönem� sonuna kadar oluşturmak  
H5.5: Kastamonu Ün�vers�tes� Doğa Eğ�t�m Merkez�n� (KÜDEM) 2021 yılına kadar kurmak ve hayata 
geç�rmek 
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6.2. STRATEJİK PLAN HEDEF KARTLARI
 

 

 

Tablo 30: Stratej�k Plan Hedef Kartları 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 

Amaç  A1: Eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�n n�tel�ğ�n� ve n�cel�ğ�n� arttırmak 

Hedef   H1.1: Ün�vers�tem�z mevcut eğ�t�m-öğret�m altyapısını gel�şt�rmek 

Sorumlu B�r�m   
 
Rektörlük 

İşb�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler    

Personel Da�res� Başkanlığı 
Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı 
Yapı İşler� Tekn�k Da�re Başkanlığı  
Kütüphane ve Dokümantasyon Da�re Başkanlığı 
Stratej� Gel�şt�rme Da�re Başkanlığı 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe  
Etk�s�  
(%)  

 
Plan Dönem� 
Başlangıç  
Değer�  (2019)  

2020  2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 
 

Raporlama 
Sıklığı 

PG1.1.1: Öğret�m elemanı sayısı 

30 816 850 900 950 1.010 1.065 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG1.1.2: Öğret�m üyes� başına 
düşen öğrenc� sayısı 25 56 52 49 46 43 40 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG1.1.3: Dersl�k alanı (m2) 

25 36.648 40.295 40.295 41.441 41.441 41.441 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG1.1.4:  Sosyal alan (m2) 

10 67.392 67.392 67.392 77.192 77.192 77.192 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG1.1.5: Öğrenc� başına düşen 
b�lg� kaynağı sayısı1  10 17.000 17.250 17.500 17.750 18.000 18.200 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   
· Mal� kaynakların kısıtlı olması 
· B�lg� kaynaklarının mal�yetler�ndek� artış 
· Norm kadro yönetmel�ğ�ndek� değ�ş�kl�k 

Stratej�ler   

· Alanında uzman akadem�k personel sayısı arttırılacaktır. 
· İnşaatları başlatılan alanların b�t�r�lmes�ne hız ver�lecekt�r. 
· B�lg� kaynaklarının çeş�tl�l�ğ�nde ve sayısında artış sağlanacaktır. 

Mal�yet Tahm�n�   103.470.000.-TL 

Tesp�tler   
· Eğ�t�m alanlarının ve sosyal alanların yeters�z olması 
· Yeterl� öğret�m elemanının olmaması  
· Kütüphanelerde bazı alanlara yönel�k b�lg� kaynağı eks�kl�ğ�n�n olması 

İht�yaçlar   
· Eğ�t�m b�nalarının ve sosyal alanların tamamlanması  
· Akadem�k personel sayısında artış sağlanması 
· Kütüphanelerde eks�k olan alanlara yönel�k b�lg� kaynaklarının tem�n ed�lmes� 

 
 

 

 

  

                                                           
1 B�lg� kaynağı olarak kütüphanem�zde yer alan k�tap, güncel derg�, basılı tez, elektron�k k�tap, elektron�k derg� ve ver� tabanı 
sayısı göz önüne alınmıştır. 
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EĞİTİM-ÖĞRETİM 

Amaç  A1: Eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�n n�tel�ğ�n� ve n�cel�ğ�n� arttırmak 

Hedef  H1.2: Eğ�t�m-öğret�m programlarının sayısını arttırmak.  

Sorumlu B�r�m   Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler  Akadem�k B�r�mler 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe  
Etk�s�  
(%)  

 
Plan Dönem� 
Başlangıç  
Değer� (2019)  

2020  2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 
 

Raporlama 
Sıklığı 

 
PG1.2.1: Akt�f 2 ön l�sans 
program sayısı 

10 88 88 88 89 89 90 6 ayda 1 6 ayda 1 

 
PG1.2.2: Akt�f l�sans 
program sayısı 

10 82 82 82 83 84 85 6 ayda 1 6 ayda 1 

 
PG1.2.3: Akt�f yüksek l�sans 
program sayısı 

25 58 60 62 64 66 70 6 ayda 1 6 ayda 1 

 
PG1.2.4: Akt�f doktora 
program sayısı 

35 19 19 20 21 22 23 6 ayda 1 6 ayda 1 

 
PG1.2.5: Alternat�f program 
sayısı3 

20 8 9 10 12 13 14 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   

· YÖK’ün program açma talepler� �le �lg�l� pol�t�kaları 
· Sektör �ht�yaçlarına uygun program tesp�t etme konusunda karşılaşılab�lecek güçlükler 
· Programların artması �le b�rl�kte akadem�k personel �ht�yacının bu artışa paralel olarak sağlanamaması  

Stratej�ler   

· Yen� programların açılması ve yarı pas�f programların yen�den düzenlenmes� sağlanacaktır.  
· Medyada kadın tems�l� konularına programlarda yer ver�lecek, s�ber güvenl�k l�sans ve l�sansüstü 

programları açılacaktır. 
· Ün�vers�te-sanay� �ş b�rl�ğ�n� güçlend�recek l�sansüstü programlar oluşturulacaktır. 

Mal�yet Tahm�n�   103.398.300.-TL 

Tesp�tler   
· Üst pol�t�ka belgeler�ne uygun program yeters�zl�ğ� 
· Ün�vers�te- sanay� �ş b�rl�ğ�n�n zayıf olması  
· Öğrenc�ler�n terc�h etmemes� sebeb� �le bazı programların yarı pas�f olması 

İht�yaçlar   

· İht�yaca uygun program sayısının ve çeş�tl�l�ğ�n artırılması 
· Sektörel �ht�yaçların tesp�t ed�lmes� ve buna uygun ün�vers�te eğ�t�m�n�n ver�lmes� 
· Müfredatların sektör �ht�yaçlarına göre güncellenmes� 
· Yarı pas�f bölümler�n öğrenc�ler tarafından terc�h ed�lmes� �ç�n etk�n tanıtımlarının yapılması  

 

 

                                                           
2 Akt�f kel�mes� öğret�m elemanı ve öğrenc�s� olan bölüm/programlar �ç�n kullanılmıştır.  
3 Alternat�f program olarak l�sans tamamlama program sayısı ve uzaktan öğret�m program sayıları d�kkate alınmıştır. 
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EĞİTİM-ÖĞRETİM 

Amaç  A1: Eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�n n�tel�ğ�n� ve n�cel�ğ�n� arttırmak 

Hedef   H1.3: Eğ�t�m-öğret�m programlarındak� Ulusal ve Uluslararası öğrenc�ler�n n�tel�ğ�n� arttırmak 

Sorumlu B�r�m   Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı 

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)   

Akadem�k B�r�mler 
Uluslararası Öğrenc� Koord�natörlüğü 
Yabancı D�ller Eğ�t�m, Araştırma ve Sınav Koord�natörlüğü  

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG1.3.1: Sınavla gelen 
yabancı uyruklu öğrenc� 
sayısı/toplam yabancı 
uyruklu öğrenc� sayısı 

25 - 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG1.3.2: Yabancı d�lde 
eğ�t�m veren program sayısı4 20 2 2 2 2 3 3 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG1.3.3: Burslu l�sansüstü 
program sayısı5 20 - - - - 1 1 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG1.3.4: Zorunlu staj 
uygulaması olan bölüm sayısı 20 86 87 88 89 90 91 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG1.3.5: Ulusal ya da 
uluslararası projelerde görev 
alan l�sansüstü öğrenc� sayısı 
 

15 5 3 5 10 15 20 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   

· Yabancı d�lde eğ�t�m vereb�lecek akadem�k personel�n yeters�zl�ğ�  
· Öğrenc�ler�n staj yer� bulma konusunda zorluk yaşaması 
· Proje yazma sürec�n�n uzun ve rekabet�n yüksek olması 

Stratej�ler   

· Yabancı d�lde eğ�t�m veren yen� programlar açılacak ve hal� hazırdak� programlar �y�leşt�r�lecekt�r. 
· Üst pol�t�ka belgeler� ışığında zorunlu staj ve burslu l�sansüstü eğ�t�m� veren programlarda artış 

sağlanacaktır. 
· L�sansüstü öğrenc�ler�n proje çalışmalarında yer alması teşv�k ed�lecekt�r. 

Mal�yet Tahm�n�   103.398.300.-TL 

Tesp�tler   

· Akadem�syenler�n İng�l�zce ders vereb�lme konusundak� yeters�zl�ğ� 
· Proje oluşturma konusuna akadem�syenler tarafından yeterl� �lg� göster�lmemes�  
· Akadem�syenler�n ders yükü neden�yle proje çalışmalarına yeterl� vak�t ayıramaması 

İht�yaçlar   

· Akadem�syenlere akıcı İng�l�zce konuşma kurslarının açılması 
· Proje yazma eğ�t�mler�n�n ver�lmes� 
· Akadem�syen eks�ğ�n�n g�der�lerek ders yükünün azaltılması 
· Ün�vers�te-sanay� �ş b�rl�ğ� �le öğrenc�lere zorunlu staj kapsamında destek olunması  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 %100 ve %30 d�l ağırlıklı olan tüm bölüm ve programlar göz önüne alınmıştır.  
5 TÜBİTAK 2211/D, 100/2000 Doktora Programı, 2244 Sanay� Doktora Programı 
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EĞİTİM-ÖĞRETİM 

Amaç  A1: Eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�n n�tel�ğ�n� ve n�cel�ğ�n� arttırmak 

Hedef  H1.4: Akadem�k ve �dar� faal�yet yürüten b�r�mler�n 2 tanes�nde plan dönem� sonuna kadar akred�tasyon 
başvurusu yapmak 

Sorumlu B�r�m   Rektörlük 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler  
Akadem�k B�r�mler 
İdar� B�r�mler 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

 
PG1.4.1: Akred�tasyon �şlemler� 
başlatan akadem�k/�dar� b�r�m sayısı 

40 7 7 8 8 9 9 6 ayda 1 6 ayda 1 

 
PG1.4.2: Akred�tasyon başvurusu 
yapan akadem�k/�dar� b�r�m sayısı 

60 4 4 5 5 6 6 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   · Akred�tasyon süreçler�n�n uzunluğu ve kaynak yeters�zl�ğ� 

Stratej�ler   

· Akred�tasyon, kal�te ve denkl�k konularında eğ�t�mler ver�lecekt�r. 
· Akred�tasyon süreçler�ne hız ver�lecek ve b�r�mler teşv�k ed�lecekt�r. 
· Eğ�t�m-Öğret�m programlarında Bologna sürec�n�n tamamlanması sağlanacaktır. 

Mal�yet Tahm�n�   39.808.950.-TL 

Tesp�tler   
· Akred�tasyon sürec� ve önem� �le �lg�l� akadem�k ve �dar� personel�n b�lg�s�zl�ğ� ve �lg�s�zl�ğ� 
· Bologna sürec� kapsamında s�stemlere düzenl� ve yeterl� ver� g�r�ş�n�n yapılmıyor olması 

İht�yaçlar   
· Uluslararası tanınırlık açısından akred�tasyon sürec�ne hız kazandırmak �ç�n g�r�ş�mlerde 

bulunmak 
· Mal� kaynak desteğ� 
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EĞİTİM-ÖĞRETİM 

Amaç  A1: Eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�n n�tel�ğ�n� ve n�cel�ğ�n� arttırmak 

Hedef   H1.5: Ulusal ve Uluslararası değ�ş�m programlarından yararlanan öğrenc� ve personel sayısını her yıl % 5 oranında 
arttırmak 

Sorumlu B�r�m   Stratej� Gel�şt�rme Da�re Başkanlığı 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler   

ERASMUS Koord�natörlüğü 
Farab� Koord�natörlüğü 
Mevlana Koord�natörlüğü 
Dış İl�şk�ler Koord�natörlüğü 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG1.5.1: Ulusal ve Uluslararası değ�ş�m 
programlarına katılan personel sayısı 

40 13 13 14 15 16 17 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG1.5.2: Ulusal ve Uluslararası değ�ş�m 
programlarına katılan öğrenc� sayısı 

60 124 130 136 142 149 156 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   
· Yabancı uyruklu öğrenc�ler�n ülkeye ger� dönüş yapmaması  
· İk�l� anlaşmalarda sorunların ortaya çıkması 

Stratej�ler   

· Değ�ş�m programlarına katılımı teşv�k etmek �ç�n b�lg�lend�rme toplantıları düzenlenecekt�r. 
· Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan �k�l� anlaşma sayısı arttırılacak ve hal� hazırdak� anlaşmalarda 

�y�leşt�rmeler yapılacaktır. 
· ERASMUS Program Ülkeler�n�n yanı sıra, özell�kle Batı Balkanlar (Bölge 1), Doğu Ortaklığı (Bölge 2), 

Güney Akden�z (Bölge 3), Asya (Bölge 6), Orta Asya (Bölge 7), Lat�n  Amer�ka (Bölge 8) ülkeler� �le 
Sanay�leşm�ş Ülkeler (Bölge 13) başlıklarında yer alan Ortak Ülkeler �le �şb�rl�kler�ne öncel�k ver�lecekt�r.  

Mal�yet Tahm�n�   12.835.500.-TL 

Tesp�tler   
· Değ�ş�m programlarından yabancı uyruklu öğrenc�ler�n daha çok yararlanması  
· İk�l� anlaşma sağlayab�lme konusunda uzaktan �let�ş�m�n ver�ml� olmaması 
· Personel�n değ�ş�m programlarından yararlanma konusundak� �steks�zl�ğ� 

İht�yaçlar   
· Değ�ş�m programlarından Türk öğrenc�ler�n de yararlanmasının sağlanması 
· İk�l� anlaşma sayılarının artırılması ve gen�şlet�lmes� 
· Personel�n değ�ş�m programlarından yararlanması �ç�n teşv�k ed�lmes�  
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ARAŞTIRMA 

Amaç  A2: N�tel�kl� araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n� arttıran yen�l�kç� ve g�r�ş�mc� b�r ün�vers�te 
olmak   

Hedef   H2.1: Ün�vers�tem�z�n araştırma altyapısını arttırmak 

Sorumlu B�r�m   Rektörlük 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler   

B�lg� İşlem Da�re Başkanlığı 
Stratej� Gel�şt�rme Da�re Başkanlığı 
Yapı İşler� ve Tekn�k Da�re Başkanlığı  
Kütüphane ve Dokümantasyon Da�re Başkanlığı 
Proje Araştırma, Gel�şt�rme ve Uygulama Koord�natörlüğü 
BAP Koord�natörlüğü 
Merkez� Araştırma Laboratuvarı (MERLAB) 

Performans  
Göstergeler�   

 
 

Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 
(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

İzleme 
Sıklığı 

 
Raporlama 

Sıklığı 

PG2.1.1:  Araştırma amaçlı c�haz 
sayısı 

45 92 95 98 102 105 110 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG2.1.2: BAP kapsamında 
desteklenen altyapı proje sayısı  

35 18 18 19 20 21 22 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG2.1.4: Araştırma faal�yetler�nde 
kullanılan l�sanslı yazılım 
programlarının sayısı  

20 8 9 10 11 12 13 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   

· Proje gerçekleşt�recek k�ş�ler�n �lg�s�zl�ğ� ya da projeler�n başarısız olması 
· Mal� kaynakların yeters�z olması 
· Tem�n ed�len yazılım programı anlaşmalarının kısa sürel� olması ve süres� dolan 

programların yen�lenmemes� 

Stratej�ler   

· Araştırma amaçlı c�haz sayısında artış sağlanacaktır. 
· BAP kapsamında desteklenen alt yapı projeler� hakkında b�lg�lend�rme toplantıları 

yapılacaktır.  
· İht�yaç duyulan yen� yazılım programlarının tesp�t� ve tem�n� sağlanacaktır.  

Mal�yet Tahm�n�   48.373.000.-TL 

Tesp�tler   
· L�sanslı yazılım program sayısı azlığı  
· Alt yapı proje sayısının yeterl� olmaması 
· Araştırmacılara yönel�k c�haz sayısının yeterl� düzeyde olmaması  

İht�yaçlar   

· Araştırma amaçlı c�haz sayısında artış sağlayab�lmek �ç�n bütçe dışı mal� destek 
sağlayab�lme  

· Alt yapı proje yazma konusunda araştırmacıları b�lg�lend�rme  
· İht�yaç duyulan yazılım programların tesp�t� �ç�n b�r�mlerden ger� dönüş alma ve 

programın tem�n ed�lmes�n� sağlama 

 Kastamonu Ünverstes

       

772020-2024 Stratejk Plan



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Amaç  A2: N�tel�kl� araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n� arttıran yen�l�kç� ve g�r�ş�mc� b�r ün�vers�te olmak   

Hedef  H2.2:  Ün�vers�tem�z�n mevcut proje,  patent başvuru ve belge sayısını arttırmak 

Sorumlu B�r�m   Rektörlük 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler   

Akadem�k B�r�mler 
Proje Araştırma, Gel�şt�rme ve Uygulama Koord�natörlüğü 
BAP Koord�natörlüğü 
ERASMUS Koord�natörlüğü 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG2.2.1: Ulusal Proje sayısı 60 490 550 620 700 780 850 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG2.2.2: Uluslararası Proje 
sayısı 

20 - - - - 1 1 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG2.2.3: Patent, Faydalı Model 
ve Endüstr�yel Tasarım başvuru 
sayısı 

10 23 24 24 25 26 27 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG2.2.4: Patent, Faydalı Model 
ve Endüstr�yel Tasarım belge 
sayısı 

10 11 11 11 11 12 13 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   
· Patentler�n t�car�leşme oranının düşük olması 
· Projeler�n kabul ed�lmeme olasılığı 

Stratej�ler   

· Teknokent ve BAP merkezl� projeler teşv�k ed�lecekt�r 
· Proje Araştırma, Gel�şt�rme ve Uygulama Koord�natörlüğü etk�n hale get�r�lecek, 

TUBİTAK ve AB g�b� dış fon kaynaklarına yönel�k proje yazım eğ�t�mler� ver�lecekt�r.  
· Patent, faydalı model, endüstr�yel tasarım ve tesc�l çalışmalarında �lg�l� sektörler�n de yer 

alması sağlanacaktır. 
Mal�yet Tahm�n�   13.207.500.-TL 

Tesp�tler   

· BAP dışı ulusal kaynaklı proje sayısının azlığı 
· Uluslararası proje sayısının azlığı 
· Patent, Faydalı Model ve Endüstr�yel Tasarım başvuru ve belge sayısının azlığı 
· Akadem�syenler�n proje ve g�r�ş�mc�l�k faal�yetler�ne �lg� göstermemes� 

İht�yaçlar   

· Proje yazma/ Patent, Faydalı Model ve Endüstr�yel Tasarım başvurusu eğ�t�mler�n�n 
ver�lmes� 

· G�r�ş�mc�l�k �le �lg�l� sektörden uzman k�ş�ler�n araştırmacı ve öğrenc�lerle buluşturulacağı 
etk�nl�kler�n yapılması 

· Ün�vers�te-sanay� �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�r�c� proje pazarı toplantıları organ�ze ed�lmes� 
· Proje ek�b�ne yönel�k teşv�k s�stem� oluşturulması 
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ARAŞTIRMA 

Amaç  A2: N�tel�kl� araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n� arttıran yen�l�kç� ve g�r�ş�mc� b�r ün�vers�te olmak   

Hedef   H2.3: Uluslararası alanda öğret�m elemanı başına düşen yayın sayısını her yıl % 5 arttırmak 

Sorumlu B�r�m   Rektörlük 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler   
Akadem�k B�r�mler 
Kütüphane ve Dokümantasyon Da�re Başkanlığı 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG2.3.1: Öğret�m elemanı 
başına düşen uluslararası 
endekslerdek� makale sayısı  

40 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG2.3.2: Öğret�m elemanı 
başına düşen uluslararası 
endekslerdek� atıf sayısı 

25 0.60 0.63 0.66 0.69 0.72 0.76 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG2.3.3: Öğret�m elemanı 
başına düşen uluslararası yayın 
evler� tarafından yayınlanmış 
k�tap ve k�tap bölümü sayısı 

25 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG2.3.4: Öğret�m elemanı 
başına düşen uluslararası b�ld�r� 
sayısı 

10 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   

· Öğret�m elemanlarının ders yükler�n�n fazla olması  
· Öğret�m elemanlarının yabancı d�l �le yayın yapma konusundak� �steks�zl�ğ�, korkusu veya 

yeters�zl�ğ� 
· Araştırma görevl�s� sayısının azlığı 

Stratej�ler   

· Yabancı d�l tercüme ve düzeltme (ed�t�ng ya da proof read�ng) ofi�s�kurulacaktır.  
· Uluslararası endekslerde yayın yapan k�ş�ler�n ödüllend�r�lecekt�r.  
· Ün�vers�te bünyes�ndek� mevcut derg�ler�n uluslararası �ndekslerde taranması �ç�n 

başvuruda bulunması teşv�k ed�lecekt�r.  
Mal�yet Tahm�n�   47.735.900.-TL 

Tesp�tler   

· Uluslararası tecrubes� olan n�tel�kl� akadem�k personel�n azlığı 
· Uluslararası endeksl� derg�lerdek� ed�törler�n marj�nal tutumları  
· Etk� faktörü düşük olan derg�lerde yayın yapılması ve bunun sonucunda atıf sayısında artışın 

yakalanamaması 

İht�yaçlar   

· Akadem�k makale yazma kurslarının düzenlenmes� 
· Yabancı akadem�syenler �le yayın yapab�lmen�n teşv�k ed�lmes� �ç�n kısa sürel� 

görevlend�rmeler ya da destekler ver�lmes� 
· Q1 sev�yes�nde taranan derg�lerde yayın yapan ve alanında 10 yıllık tecrübeye sah�p öğret�m 

elemanlarına yurt dışında araştırma yapab�lmek �ç�n �z�n (sabbat�cal) ver�lmes�  
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ARAŞTIRMA 

Amaç  A2: N�tel�kl� araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n� arttıran yen�l�kç� ve g�r�ş�mc� b�r ün�vers�te olmak   

Hedef  H2.4:  Ün�vers�tem�z bünyes�nde her yıl 60 adet b�l�msel etk�nl�k düzenlemek 

Sorumlu B�r�m   Sağlık, Kültür ve Spor Da�re Başkanlığı 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler  Akadem�k B�r�mler 

Performans  
Göstergeler�   

Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� (2019) 
2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG2.4.1.: Ün�vers�tem�zde 
düzenlenen ulusal b�l�msel etk�nl�k 
sayısı 

75 38 45 45 45 45 45 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG2.4.2.: Ün�vers�tem�zde 
düzenlenen uluslararası b�l�msel 
etk�nl�k sayısı 

25 11 15 15 15 15 15 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   
· B�l�msel etk�nl�k tanıtımlarının �y� yapılamaması  
· B�l�msel etk�nl�kler� destekleyecek kamu-sanay� �şb�rl�kler�n�n yeters�z olması  
· Ün�vers�ten�n Büyükşeh�rde yer almaması ve genç olması 

Stratej�ler   
· Ulusal ve uluslararası b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecekt�r.  
· Dış paydaşlar �le �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecekt�r. 
· Uluslararası alanda b�l�msel etk�nl�kler�n etk�n tanıtımının yapılması sağlanacaktır.  

Mal�yet Tahm�n�   64.841.400.-TL 

Tesp�tler   

· Ulusal ve uluslararası alanda ün�vers�ten�n tanınırlığının az olması 
· Yabancı uyruklu araştırmacıların b�l�msel etk�nl�klere katılımının düşük olması  
· B�l�msel etk�nl�k düzenlemen�n zaman, çaba ve madd� destek gerekt�ren b�r süreç olması g�b� 

sebepler �le akadem�syenler�n �stekl� olmaması 

İht�yaçlar   

· Ün�vers�te ve İl’�n yeterl� tanınırlığa ulaşmasının sağlanması 
· Dış paydaşlar �le �ş b�rl�ğ� hal�nde bulunulması ve destek sağlanması 
· B�l�msel etk�nl�k çıktıları �ç�n ulusal/uluslararası endeksl� derg�lerde yayın yapab�lme şansı 

sağlayab�lme 

 Kastamonu Ünverstes
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ARAŞTIRMA 

Amaç A2: N�tel�kl� araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n� arttıran yen�l�kç� ve g�r�ş�mc� b�r ün�vers�te olmak   

Hedef   H2.5: Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Performans endeks�nde plan dönem� sonunda  �lk 50 �çer�s�nde yer 
almak 

Sorumlu B�r�m   Rektörlük 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler   
Teknoloj� Transfer Ofi�s� 
Teknokent 
Akadem�k ve İdar� B�r�mler 

Performans  
Göstergeler�   

Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� (2019) 
2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG2.5.1:   Teknoloj� Gel�şt�rme 
Bölgeler� Performans endeks 
sıralaması 

100 - - - - - 50 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   
· Ün�vers�te sanay� �ş b�rl�ğ�n�n az olması neden�yle yeterl� düzeyde proje üret�lememes� 
· Doktora programlarının ve mezunlarının az olması  
· Projelerden elde ed�len fon tutarlarının düşük sev�yelerde olması  

Stratej�ler   

· Proje pazarı etk�nl�ğ� �le ün�vers�te-sanay� veya kamu-ün�vers�te ortak katılımlı proje yarışması 
etk�nl�kler� düzenlenecekt�r.  

· Teknokent bünyes�nde akadem�syen ve öğrenc�/mezun g�r�ş�ml� firma kurulması teşvv� 
ed�lecekt�r.  

· Uluslararası endeksl� derg�lerde yayın yapan akadem�syenler ödüllend�r�lecekt�r.  
Mal�yet Tahm�n�   30.147.000.-TL 

Tesp�tler   
· Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Performans endeks�nde yer almamak 
· Sıralamada yer alan ün�vers�teler�n büyük ve köklü ün�vers�te olma avantajını kullanması 

 

İht�yaçlar   
· L�sansüstü öğrenc� ve mezun sayısının arttırılması 
· Akadem�syenler�n uluslararası yayın yapmaya teşv�k ed�lmes� 
· Laboratuvar alt yapılarının gel�şt�r�lmes�  

 Kastamonu Ünverstes
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KURUMSALLAŞMA 

Amaç  A3: Kurumsallaşmayı güçlend�rerek kurum kültürünü, k�ml�ğ�n� ve kurumsal hafızayı gel�şt�rmek 
 

Hedef   H3.1: Kurumsal Yönet�m S�stem�n� plan dönem� sonuna kadar tamamlamak 

Sorumlu B�r�m   Stratej� Gel�şt�rme Da�re Başkanlığı 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler  Akadem�k ve İdar� B�r�mler 

Performans  
Göstergeler�   

Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� (2019) 
2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

 PG3.1.1: B�lg� Yönet�m S�stem� 
tamamlanma oranı (%) 20 - 25 50 75 90 100 6 ayda 1 6 ayda 1 

 PG3.1.2: Ver� Tabanı Yönet�m 
S�stem� tamamlanma oranı (%) 25 - 25 50 75 90 100 6 ayda 1 6 ayda 1 

 
PG3.1.3: Kal�te Güvence S�stem� 
tamamlanma oranı (%) 

 
20 

 
15 25 50 75 90 100 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG3.1.4: İç Kontrol S�stem� 
tamamlanma oranı (%) 

20 10 
25 50 75 100 100 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG3.1.5: İç denet�m kapsamında 
değerlend�rmeye alınan b�r�m 
sayısı 

15 - - - - 5 10 
6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   

· Mevcut b�l�ş�m altyapı yeters�zl�ğ� ve kurulacak yen� s�stemler �le uyumsuzluğu 
· Mal� kaynak kısıtları 
· Yen� s�stem�n ben�msenmes�n�n zaman alması  
· Çeş�tl� b�lg� s�stemler�n�n entegrasyonu sürec�nde ver� g�r�ş�nde yaşanacak aksaklıklar  
· Evraklarda standard�zasyon ve dokümantasyon sağlanamaması 

Stratej�ler   

· Kurumsal yönet�m s�stem�n�n oluşturulması ve kullanılması konusunda personel�n eğ�t�m 
alması sağlanacaktır. 

· Mevcut b�l�ş�m alt yapı s�stem�nde �y�leşt�rmeler�n yapılması, �ht�yaç duyulan yen� 
s�stemler�n yazılımlarının oluşturulması veya tem�n ed�lmes� sağlanacaktır.  

· Kurumsal yönet�m s�stem�n� oluşturan bütün s�stemler�n uyumlu hale get�r�lmes� ve etk�n 
olarak kullanılması sağlanacaktır.  

Mal�yet Tahm�n�   92.984.872.-TL 

Tesp�tler   
· Personel�n b�lg� yeters�zl�ğ� 
· Sürec�n uzun ve mal�yetl� olması 
· Ün�vers�te personel�n�n Kurumsal Yönet�m S�stem�ne �ht�yacının olması 

İht�yaçlar   

 
· D�ğer kurum ve kuruluşların mevcut Kurumsal Yönet�m S�stemler�n�n �ncelenerek ün�vers�te 

�ç�n taslak planın oluşturulması 
· Gerekl� kurum ve kuruluşlardan eğ�t�m ve �ht�yaç duyulan yazılımların alınması 
· Oluşturulan s�stem�n akt�f olarak kullanılmadan önce p�lot uygulamalarının yapılması  

 Kastamonu Ünverstes
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KURUMSALLAŞMA 

Amaç  A3: Kurumsallaşmayı güçlend�rerek kurum kültürünü, k�ml�ğ�n� ve kurumsal hafızayı gel�şt�rmek 

Hedef   H3.2: Kurumsal K�ml�k Kılavuzunu 2021 yılı sonuna kadar hazırlamak ve plan dönem� sonuna kadar uygulamak 

Sorumlu B�r�m   Rektörlük 

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)   

Akadem�k ve İdar� B�r�mler 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG3.2.1: Kurumsal 
K�ml�k Kılavuzunun 
tamamlanma oranı (%) 

100 - 50 100 100 100 100 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   
· Kurumsal K�ml�k Rehber� hazırlamak �ç�n yetk�n personel eks�kl�ğ� 
· İç ve dış paydaş görüşler�n�n b�rb�r� �le ötüşmemes� ve görüş b�rl�ğ� sağlanamaması 
· Personel tarafından Kurumsal K�ml�k Rehber�n�n ben�msenmeme �ht�mal� 

Stratej�ler   
· Çeş�tl� kurum ve kuruluşların Kurumsal K�ml�k Kılavuzları örnek alınmalı 
· Oluşturulacak kılavuz �ç�n �ç ve dış paydaş görüşler�ne başvurulmalı 
· Oluşturulan Kurumsal K�ml�k Kılavuzunun paydaşlara tanıtılması  

Mal�yet Tahm�n�   95.410.400.-TL 

Tesp�tler   · Kurumsal K�ml�k Kılavuzu oluşturulması konusunda paydaşların �stekl� olması 

İht�yaçlar   

· Kurumsal K�ml�ğ� tems�l edecek ürün ve h�zmetler�n (onl�ne satış, mob�l uygulama vb.) 
sağlanacağı b�r Kampüs Mağazasının oluşturulması 

· Personel�n kılavuzu ben�msenmes�n�n sağlanması 
· Onl�ne platformlarda Kılavuzun tanıtılması  
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KURUMSALLAŞMA 

Amaç  A3: Kurumsallaşmayı güçlend�rerek kurum kültürünü, k�ml�ğ�n� ve kurumsal hafızayı gel�şt�rmek 

Hedef   H3.3: Kurumsal görünürlüğü arttırmak 

Sorumlu B�r�m   Basın ve Halkla İl�şk�ler B�r�m� 

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�mler   

Akadem�k ve İdar� B�r�mler 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 
(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG3.3.1:  En az 1 sosyal 
medya hesabı olan b�r�m 
sayısı  

50 27 30 33 38 40 42 
6 ayda 1 6 ayda 1 

PG3.3.2: Sosyal medya 
hesap tak�pç� sayısı  
 

25 4298 6000 8000 10000 12000 15000 

6 ayda 1 6 ayda 1 

PG3.3.3: Web s�tes�n� 
z�yaret eden k�ş� sayısı  
 

25 1.832.738 2.000.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 3.000.000 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   

· Paylaşımlar �ç�n yapılacak olumsuz eleşt�r�ler  
· Faal�yetler�n paylaşımının geç yapılması ya da h�ç yapılmaması 
· Paydaşların sosyal medya aracılığı �le b�r�mler� meşgul eden talep ve �steklerde bulunması 

Stratej�ler   

· Sosyal medya hesabı olmayan b�r�mler tesp�t ed�lecek ve �lg�l� hesapların faal�yete geç�r�lmes� 
sağlanacaktır.  

· Yapılan ve yapılacak olan faal�yetler�n sosyal medya aracılığı �le akt�f b�r şek�lde paylaşımı 
sağlanacaktır. 

· Yapılan ve yapılacak olan paylaşımların yabancı d�l �çer�kler� oluşturulacaktır.  
Mal�yet Tahm�n�   54.030.135.-TL 

Tesp�tler   
· Sosyal medya hesabı olmayan b�r�mler�n varlığı 
· Sosyal medya aracılığıyla duyuru ve faal�yetler�n etk�n b�r şek�lde yapılmaması 

İht�yaçlar   

 
· Sosyal medya hesap tak�p kom�syonunun oluşturularak tak�b�n ve etk�nl�ğ�n sağlanması 
· B�lg� �şlem da�re başkanlığına destek personel�n sağlanması 
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KURUMSALLAŞMA 

Amaç  A3: Kurumsallaşmayı güçlend�rerek kurum kültürünü, k�ml�ğ�n� ve kurumsal hafızayı gel�şt�rmek 

Hedef   H3.4: İç paydaşların kuruma olan bağlılığını ve memnun�yet düzey�n� arttırmak 

Sorumlu B�r�m   Rektörlük 
İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�mler  

Akadem�k ve İdar� B�r�mler 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG3.4.1: H�zmet �ç� 
etk�nl�k sayısı  25 47 50 50 50 50 50 

6 ayda 1 6 ayda 1 

PG3.4.2: Sosyal etk�nl�k 
sayısı  25 83 100 100 100 100 100 

6 ayda 1 6 ayda 1 

PG3.4.3: İç paydaş 
kurumsal memnun�yet 
oranı (%) 
 

 
50 

 
- 

 
35 

 
40 

 
45 

 
50 

 
50 

 
6 ayda 1 

 
6 ayda 1 

R�skler   
· Personel ve öğrenc� a�d�yet�n�n düşük olması 
· Düzenlenen etk�nl�klere katılımın düşük olma �ht�mal�  

Stratej�ler   

· Çalışanların kurumsal bağlılığını artırmaya yönel�k sosyal faal�yetler düzenlenecekt�r. 
· Personel�n �ş ver�m�n� ve kurumsal bağlılığını artırmaya yönel�k h�zmet �ç� eğ�t�mler�n sayısı 

artırılacaktır. 
· İç paydaş memnun�yet anketler� �le kurumsal bağlılık düzey� tak�p ed�lecekt�r. 

Mal�yet Tahm�n�   50.346.950.-TL 

Tesp�tler   · İç paydaş memnun�yet anal�zler�n�n düzenl� yapılmaması 

İht�yaçlar   

· Personel�n meslek� ve k�ş�sel gel�ş�m�ne olanak sağlanması 
· Ün�vers�ten�n sunmuş olduğu h�zmetlerden kurum personel�n�n ve yakınlarının azam� ölçüde ve dengel� 

faydalanması  
· Düzenl� aralıklarla �ç paydaş anal�zler� yapılarak sonuçlarının değerlend�r�lmes� 
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KURUMSALLAŞMA 

Amaç A3: Kurumsallaşmayı güçlend�rerek kurum kültürünü, k�ml�ğ�n� ve kurumsal hafızayı gel�şt�rmek 

Hedef   H3.5: Mezun B�lg� S�stem�n� 2021 yılına kadar kullanılır hale get�rmek ve etk�nl�ğ�n� arttırmak 

Sorumlu B�r�m   Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı 

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�mler 

Akadem�k B�r�mler 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG3.5.1: Mezun b�lg� 
s�stem�ne kayıtlı öğrenc� 
sayısı  

50 1.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 
6 ayda 1 6 ayda 1 

PG3.5.2: Mezunlarla 
yapılan etk�nl�k sayısı  

20 - 1 1 1 1 1 
6 ayda 1 6 ayda 1 

PG3.5.3: Mezun 
memnun�yet oranı (%) 

30 - 40 45 50 55 60 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   
· Mezunların ülken�n çeş�tl� yerler�nde yaşaması ve çalışması sebeb�yle �let�ş�m�n kopuk olması 
· Mezunların �let�ş�m b�lg�ler�nde meydana gelecek değ�ş�kl�kler ve b�lg�ler�n�n güncel olmaması 

Stratej�ler   
· Mezun b�lg� s�stem�n�n sürdürüleb�l�r b�r şek�lde akt�f kullanımını sağlanacaktır. 
· Mezunların karar alma süreçler�ne akt�f katılımı sağlanacaktır. 
· Mezunlara yönel�k etk�nl�kler yapılacaktır.  

Mal�yet Tahm�n�   3.729.500.-TL 

Tesp�tler   
· Mezunlarla yeterl� derecede �let�ş�m hal�nde olunmaması 
· Mezunların sektör tecrübeler�nden yararlanılmaması 

İht�yaçlar   
· Mezunlar �ç�n etk�nl�kler oluşturulmalı  
· Mezun derneğ� oluşturulmalı 
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BÖLGESEL KALKINMA VE TOPLUMSAL KATKI  

Amaç  A4: Tüm paydaşlarla �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak 

Hedef  H4.1:  Tıp Fakültes�n� plan dönem� sonuna kadar tamamlayarak etk�n hale get�rmek 

Sorumlu B�r�m   Yapı İşler� Tekn�k Da�re Başkanlığı  

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�mler   

Personel Da�re Başkanlığı 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG4.1.1: Tıp Fakültes� 
b�nalarının tamamlanma 
oranı (%) 

45 25 50 90 100 100 100 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG4.1.2: Tıp Fakültes�nde 
h�zmet veren akadem�k 
personel sayısı 

35 17 35 50 65 75 86 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG4.1.1.3:  Tıp 
Fakültes�nde h�zmet veren 
�dar� personel sayısı 

 
20 

 
33 

 
33 

 
35 

 
38 

 
41 

 
44 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   

· Kastamonu Devlet Hastanes�n�n Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes�ne dönüşümünün tamamlanamaması 
· Tıp Fakültes� öğret�m elemanı sayısının yeters�z kalması 
· Tıp Fakültes� dersl�kler�n�n yer aldığı b�nanın �nşasının ve �ç tekn�k donanımının tamamlanamaması 
· Tıp Fakültes� öğrenc�ler�n�n 2020 -2021 eğ�t�m-öğret�m yılında Kastamonu’da eğ�t�m görmeler�n�n 

sağlanamaması 

Stratej�ler   

· İl Sağlık Müdürlüğü �le ün�vers�tem�z arasında afill�ayon  �malanarak, Kastamonu Devlet Hastanees�nn 
Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes�ne dönüşümü tamamlanacaktır.  

· Öğret�m elemanı eks�ğ� bulunan alanlarda Tıp Fakültes� öğret�m elemanı sayısı artırılarak Tıp Fakültes� 
öğrenc�ler�n�n Kastamonu’da eğ�t�m görmeler� sağlanacaktır. 

· Tıp Fakültes� dersl�kler�n�n yer aldığı b�nanın �nşasının ve �ç tekn�k donanımının tamamlanması 
sağlanacaktır.  

 

Mal�yet Tahm�n�   54.651.500.-TL 

Tesp�tler   

 
· Kastamonu Devlet Hastanes�n�n Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes�ne dönüşümünün gec�km�ş olması  
· Tıp Fakültes� dersl�kler�n�n yer aldığı b�nanın �nşasının tamamlanmasının gec�km�ş olması 
· Tıp Fakültes� öğret�m elemanı sayısının “Tıp programlarında eğ�t�me başlanması ve eğ�t�m sürdürülmes� 

�ç�n asgar� koşullar” da yer alan öğret�m elemanı sayısının oldukça altında olması 
 

İht�yaçlar   

· Kastamonu Devlet Hastanes�n�n Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes�ne dönüşümünün en kısa sürede 
gerçekleşt�r�lmes� 

· Tıp Fakültes� dersl�kler�n�n yer aldığı b�nanın �nşasının en kısa sürede sorunların çözülerek 
tamamlanması 

· “Tıp programlarında eğ�t�me başlanması ve eğ�t�m sürdürülmes� �ç�n asgar� koşullar”da yer alan öğret�m 
elemanı sayısına ulaşmak �ç�n yen� akadem�k personel tem�n�ne g�d�lmes� 
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BÖLGESEL KALKINMA VE TOPLUMSAL KATKI  

Amaç  A4: Tüm paydaşlarla �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak 

Hedef H4.2: 2020 yılı sonuna kadar Teknokent’�n yapılandırılması ve plan dönem� sonuna kadar tüm b�r�mler�n�n 
�şlet�lmes�n� sağlamak 

Sorumlu B�r�m   Rektörlük 

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)   

Teknoloj� Transfer Ofi�s� 
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG4.2.1: H�zmet b�nasının 
tamamlanma oranı (%) 40 - 25 75 100 100 100 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG4.2.2: Faal�yet gösteren 
toplam firma sayısı 20 - 10 20 30 40 50 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG4.2.3: Tüm firmalarda 
�st�hdam ed�len k�ş� sayısı 

20 - 15 30 45 60 75 
6 ayda 1 6 ayda 1 

PG4.2.4: Akadem�syen 
firma sayısı 

10 - 3 6 9 12 15 
6 ayda 1 6 ayda 1 

PG4.2.5: Öğrenc�/Mezun 
firma sayısı 

10 - 2 4 6 8 10 
6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   
· Kuluçka yapılanması �le �lg�l� öğrenc�ler�n yeter�nce b�lg� sah�b� olmaması 
· Öğret�m elemanlarının Teknokent ve katma değerl� Ar -Ge çalışmalarına yeterl� �lg� göstermemes� 
· Ün�vers�te-sanay� arasında �ş b�rl�ğ� ve ortak çalışma kültürünün yerleşmem�ş olması 

Stratej�ler   

· Yönet�m ve kuluçka b�nasının �nşaatı Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı’nın bütçe desteğ� ve yerel-özel 
sektörün h�bes� yoluyla tamamlanacaktır. 

· Teknokent Yönet�m Ş�rket�nde ve kurullarında ün�vers�te dışındak� kamu ve özel sektör yapılarının 
etk�n tems�l�, bu yolla AR-GE stratej�ler�n�n gen�ş katılımlı olarak gerçekleşt�r�lmes� sağlanacaktır. 

· Akadem�syenler�n ve öğrenc�ler�n projeler�n� ve fonlama kr�terler�n� katma değerl� olacak şek�lde 
yönlend�r�lecek ve ş�rketleşt�rmes� sağlanacaktır.  

Mal�yet Tahm�n�   62.587.500.-TL 

Tesp�tler   
· Kastamonu’dak� genç nüfusun ve ş�rketleşme potans�yel�n�n Kastamonu dışına taşınması 
· Kastamonu’dak� sanay� hammaddes�n�n �şlet�lmes� �le �lg�l� sermaye gücünün eks�kl�ğ� 
· Kenttek� ün�vers�te-sanay�-özel sektör paydaşları arasındak� yaklaşım farklılıkları ve �let�ş�m eks�kl�ğ� 

İht�yaçlar   
· Kuluçka yapılanması konusunda öğrenc�lere dönük b�lg�lend�rme etk�nl�kler�  
· G�r�ş�mc�l�k, ş�rketleşme, satış ve dışa açılma konusunda profesyonel destek  
· Şeffaf ve  n�eel�kl� kurmsallaşma  

 Kastamonu Ünverstes
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BÖLGESEL KALKINMA VE TOPLUMSAL KATKI  

Amaç  A4: Tüm paydaşlarla �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak 

Hedef  H4.3:  Ün�vers�tem�z bünyes�nde her yıl en az 50 adet sosyal sorumluluk projes�/faal�yet� gerçekleşt�rmek 

Sorumlu B�r�m   Rektörlük 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler   

Akadem�k B�r�mler 
Koord�natörlükler 
Sağlık, Kültür ve Spor Da�res� Başkanlığı 
 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

 
PG4.3.1:  Sosyal sorumluluk 
proje sayısı 

70 37 40 43 45 47 50 6 ayda 1 6 ayda 1 

 
PG4.3.2: Engell� dostu 
faal�yet sayısı 

30 10 12 14 16 18 20 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   
· Sosyal sorumluluk kültürünün yerleşmem�ş olması 
· Sosyal sorumluluk projeler�n�n tanıtımının yeter�nce yapılamaması 
· Sosyal sorumluluk çalışmalarına katılımların az olması 

Stratej�ler   

· Öncel�kle dezavantajlı gruplara (Engell�ler, Yaşlılar, Göçmenler, vb.) yönel�k olmak üzere toplum 
yararına sosyal sorumluluk projeler�n�n hayata geç�r�lmes�n� sağlanacaktır. 

· Paydaşların sosyal sorumluluk projeler�nde yerleşkeler�n fiz�k�ve sosyyal mkânları kullandırılacak ve 
sosyal sorumluluk �çer�kl� g�r�ş�mc�l�k faal�yetler� desteklenecekt�r. 

Mal�yet Tahm�n�   16.583.000.-TL 

Tesp�tler   

· Sosyal sorumluluk projeler�n�n/faal�yetler�n�n çoğunlukla öğrenc� toplulukları tarafından 
gerçekleşt�r�lmes� 

· Sosyal sorumluluk projeler�ne yeterl� madd� destek sağlanmaması 
· Sosyal sorumluluk projeler�nde farklı ve özgün değer� olan projeler�n üret�lememes� 

İht�yaçlar   

· Akadem�syenler�n sosyal sorumluluk projeler�ne katılımını sağlama 
· Sosyal sorumluluk projeler�n�n etk�n tanıtımı yapma  
· Örnek sosyal sorumluluk projeler� tesp�t ederek bölge halkı �ç�n uygulama 

 Kastamonu Ünverstes
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BÖLGESEL KALKINMA VE TOPLUMSAL KATKI  

Amaç  A4: Tüm paydaşlarla �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak 

Hedef  H4.4:  Ün�vers�tem�z bünyes�nde her yıl en az 20 adet sosyokültürel, sport�f, sanatsal ve tur�zm faal�yet� 
gerçekleşt�rmek 

Sorumlu B�r�m   Sağlık, Kültür ve Spor Da�re Başkanlığı 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler  Akadem�k ve İdar� B�r�mler 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG4.4.1: Gerçekleşt�r�len 
sosyo-kültürel sport�f ve 
sanatsal faal�yet sayısı 

100 18 20 21 22 23 24 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   
· Ün�vers�ten�n �ç ve dış paydaşlarının mot�vasyon ve �lg� eks�kl�ğ� 
· Yeterl� mal� kaynak olmaması 

Stratej�ler   

· Kültürel,  sanatsal ve sport�f alanlarda faal�yet gösteren kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� ve ortak faal�yetler�n 
sayısı artırılacaktır. 

· Planlanan faal�yetler�n etk�n b�r şek�lde duyurulması sağlanacaktır. 
· Spor, kültür ve sanatsal faal�yetler�n tanıtımı artırılacak ve toplumsal katılım özend�r�lecekt�r. 
 

Mal�yet Tahm�n�   37.943.000.-TL 

Tesp�tler   
· Kültürel,  sanatsal ve sport�f faal�yetler�n duyurularının bölge halkına yeter�nce ulaşmaması 
· Paydaş kurumlarla �ş b�rl�ğ�nde sorunlar yaşanması 

İht�yaçlar   

· Kültürel,  sanatsal, sport�f ve tur�zme yönel�k faal�yetler�n duyurularının bölge halkına yeter�nce 
ulaşmasının sağlanması 

· Paydaş kurumlarla etk�n ve karşılıklı güvene dayalı �ş b�rl�ğ� kurulması 

 Kastamonu Ünverstes
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BÖLGESEL KALKINMA VE TOPLUMSAL KATKI  

Amaç  A4: Tüm paydaşlarla �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak 

Hedef  H4.5:  Kastamonu’yu UNESCO Gastronom� yaratıcı şeh�rler ağına dah�l etmek 

Sorumlu B�r�m   Tur�zm Fakültes� 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 
Akadem�k B�r�mler 
Sosyal B�l�mler Enst�tüsü 
Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� İht�saslaşma Koord�natörlüğü  

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG4.5.1: UNESCO 
Gastronom� çalışma  
b�r�m�n�n oluşturulması (%) 

50 - 100 100 100 100 100 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG4.5.2: UNESCO’ya 
başvuru dosyasının 
hazırlanması 

30 - 50 100 100 100 100 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG4.5.3: UNESCO 
Gastronom� yaratıcı şeh�rler 
ağı l�stes�nde yer almak (%) 

20 - - - 100 100 100 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   · Rak�p şeh�rler�n daha güçlü b�r dosya �le kabul ed�lme olasılığı 

Stratej�ler   

· KUZKA başta olmak üzere d�ğer paydaşlar �le �ş b�rl�ğ� yaparak gereks�n�m duyulan çalışma b�r�m�n� 
oluşturmak 

· UNESCO’nun yaratıcı şeh�rler ağına kabul �ç�n öngörmüş olduğu kıstaslara �l�şk�n dosyanın 
hazırlanması  

· Kastamonu’nun Gastronom�k değerler�n�n ulusal ve uluslararası alanda öne çıkarılab�lmes� �ç�n gerekl� 
olan tanıtım g�r�ş�mler�n�n ortaya çıkarmak 

Mal�yet Tahm�n�   3.781.000.-TL 

Tesp�tler   
· Kastamonu’nun Türk�ye ölçeğ�nde en �y� 3 mutfak arasında göster�lmes� 
· Kastamonu Gastronom� potans�yel�n�n marka b�r varış noktası yaratacak güçte olmasına rağmen 

Gastro Tur�stler tarafından yeter�nce b�l�nm�yor olması 

İht�yaçlar   
· Tüm paydaşların ortak hedef etrafında b�rleşt�r�lmes� 
· Beşer� ve tekn�k b�r�k�m�n çıktılara dönüştürülmes� 

 Kastamonu Ünverstes
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İHTİSASLAŞMA 

Amaç  A.5:  Ormancılık ve tab�at tur�zm� alanında �ht�saslaşma �le �lg�l� çalışmaların n�tel�k ve n�cel�ğ�n� arttırarak rol 
model b�r ün�vers�te olmak 

Hedef   H5.1:  Plan dönem� sonuna kadar orman ürünler� test merkez�n�n kurulması ve faal�yete geçmes� 

Sorumlu B�r�m   Rektörlük 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler  

Orman Fakültes� 
Fen B�l�mler� Enst�tüsü 
Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� İht�saslaşma Koord�natörlüğü  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 
BAP Koord�natörlüğü 
Teknoloj� Transfer Ofi�s� 

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG5.1.1:  Orman Ürünler� 
Test Merkez� tamamlanma 
oranı (%) 
 

70 - - - - 50 100 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG5.1.2:  Merkezde yapılan 
test sayısı 
 

 
30 

-  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   
· Yeterl� mal� kaynağın bulunamaması 
· Bürokrat�k �şlemler�n zaman alması 

Stratej�ler   
· Test merkez� kurulumu �ç�n gerekl� fonun sağlanması g�r�ş�mler�nde bulunulacaktır.  
· Orman ürünler� endüstr� sektörü b�lg�lend�r�lecekt�r. 

Mal�yet Tahm�n�   69.144.200.-TL 

Tesp�tler   
· Bölgen�n orman ürünler� test merkez�ne �ht�yacının olması, 
· Bölgem�zde orman ürünler� sanay�s�nde �hracat yapan 2 büyük firmanın varlığı, 
· Orman emval� (tomruk) üret�m�nde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün �lk sırada yer alması. 

İht�yaçlar   

· Sektördek� paydaşlar �le güçlü b�r etk�leş�m ve koord�nasyon sağlanması, 
· Orman ürünler� test merkez�n�n kurulması �ç�n fi�z�k�alan temm�n�. 

 Kastamonu Ünverstes
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İHTİSASLAŞMA 

Amaç  A.5: Ormancılık ve tab�at tur�zm� alanında �ht�saslaşma �le �lg�l� çalışmaların n�tel�k ve n�cel�ğ�n� arttırarak rol 
model b�r ün�vers�te olmak 

Hedef   H5.2: Plan dönem� sonuna kadar en az 5 adet tıbb� aromat�k b�tk�ler�n yet�şt�r�lmes� ve 2 adet odun dışı orman 
ürününün sanay�ye kazandırılması 

Sorumlu B�r�m   Rektörlük 

İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler  

Orman Fakültes� 
BAP Koord�natörlüğü 
Fen B�l�mler� Enst�tüsü 
Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� İht�saslaşma Koord�natörlüğü  

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

 
PG5.2.1: Tıbb� aromat�k b�tk� 
türü sayısı 
 

70 

 
- 

2 3 4 5 6 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG5.2.2: Odun dışı orman 
ürünler� üret�m� �ç�n 
Ün�vers�te-sanay� arasında 
yapılan �ş b�rl�ğ� sayısı 
 

30 - 2 3 4 5 6 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   
· Seraların kurulmasında fon sağlanamaması 
· Yatırım yapacak g�r�ş�mc�n�n bulunamaması  

Stratej�ler   
· Tıbb� aromat�k b�tk� tohumlarının yet�şt�r�lmes� �ç�n seralar kurulacaktır 
· Odun dışı orman ürünler�nden öncel�kl� olarak kestane ve defne ekonom�ye kazandırılacaktır. 

Mal�yet Tahm�n�   14.767.000.-TL 

Tesp�tler   
· Bölgede var olan kestane ve defne potans�yel�n�n yeter�nce sanay�ye kazandırılamaması 
· Ün�vers�te bünyes�nde tıbb� aromat�k b�tk� üret�m�n�n olmaması 

İht�yaçlar   

· Seralar �ç�n gerekl� fi�zkk� alanı sağlanması 
· Odun dışı orman ürünler� üret�m� �ç�n kamu-sanay� �ş b�rl�ğ�n�n sağlanması 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Kastamonu Ünverstes
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İHTİSASLAŞMA 

Amaç  A.5: Ormancılık ve tab�at tur�zm� alanında �ht�saslaşma �le �lg�l� çalışmaların n�tel�k ve n�cel�ğ�n� arttırarak rol model 
b�r ün�vers�te olmak. 

Hedef   H5.3: Ormancılık ve tab�at tur�zm� alanında paydaşlara yönel�k her yıl en az 15 adet eğ�t�m, danışmanlık ve 
sert�fika programları düzenlemek 

Sorumlu B�r�m   Rektörlük 

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�mler   

Orman Fakültes� 
Tur�zm Fakültes� 
KASÜSEM 
Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� İht�saslaşma Koord�natörlüğü  

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG5.3.1: Eğ�t�m, 
danışmanlık ve sert�fika 
programı sayısı 

100 

 
- 

 
15 

 
31 

 
48 

 
66 

 
85 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   

· Düzenlenecek programlara katılımın �sten�len düzeyde olmaması 
· Sektör �ht�yaçlarını tesp�t etmede yaşanab�lecek zorluklar 
·  Eğ�t�m ücretler�n�n yüksek olması 

Stratej�ler   

· Paydaşların hang� konularda eğ�t�m, danışmanlık ve sert�fika programlarınna �ht�aç duyduğu 
bel�rlenecekt�r. 

· İlg�l� faal�yetler�n etk�n tanıtımı yapılacaktır. 
· Alanlarında uzman akadem�k personel tarafından eğ�t�m ve danışmanlık h�zmet�n�n ver�lmes� 

sağlanacaktır.  
Mal�yet Tahm�n�   49.631.000.-TL 

Tesp�tler   

· Bölgen�n tab�at tur�zm� ve orman potans�yel�n�n ekonom�k çıktılara dönüştürülmes�nde çok yönlü 
farkındalık, envanter, temel, meslek� ve tekn�k eğ�t�mler�n yanı sıra sert�fikasyon eğğ�tmmler�ne 
gereks�n�m olunması 

· Yerel halkın ün�vers�te �le �ş b�rl�ğ� yapmadak� �stekl�l�ğ� 

İht�yaçlar   

· Eğ�t�m ve sert�fika programlarınınn �çer�ğ�n�  bel�rlemees�,taslak programın oluşturularak harekete 
geç�r�lmes� 

· Danışmanlık h�zmet�n�n �çer�ğ�n�n bel�rlenmes� ve h�zmet�n sağlanması 
· Paydaşlar �ç�n düzenlenecek program ve eğ�t�mler�n etk�l� tanıtım ve b�lg�lend�rme toplantılarının 

yapılması 

 

 

 

 

 Kastamonu Ünverstes
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İHTİSASLAŞMA 

Amaç  A.5: Ormancılık ve tab�at tur�zm� alanında �ht�saslaşma �le �lg�l� çalışmaların n�tel�k ve n�cel�ğ�n� arttırarak rol 
model b�r ün�vers�te olmak 

Hedef   H5.4: Batı Karaden�z Tab�at Tur�zm� Eylem Planını plan dönem� sonuna kadar oluşturmak 

Sorumlu B�r�m   Tur�zm Fakültes� 

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�mler  

Rektörlük 
Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� İht�saslaşma Koord�natörlüğü  

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG5.4.1: Batı Karaden�z 
Tab�at Tur�zm� Uygulama 
Eylem Planı’nın 
tamamlanma oranı (%) 
 

100 - 20 40 60 80 100 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   
· Yasa yapıcının ya da kamu otor�tes�n�n Batı Karaden�z Bölges� �ç�n Tab�at Tur�zm� Uygulama Eylem 

Planı görev�n� başka b�r kuruma verme olasılığı 

Stratej�ler   
· Batı Karaden�z Tab�at Tur�zm� Eylem Uygulama Planı Tur�zm Fakültes� akadem�k kadrosu önderl�ğ�nde 

tüm �lg�l� taraflarınn �ş b�rl�ğ�nn sağlanarak hazırlanması sağlanacaktır 
Mal�yet Tahm�n�   3.781.000.-TL 

Tesp�tler   
· Batı Karaden�z Tab�at Tur�zm� Eylem Uygulama Planının hayata geç�r�lmem�ş olması Ün�vers�tem�z 

akadem�k personel�n�n konu �le �lg�l� �stekl� olması 

İht�yaçlar   
· Batı Karaden�z Tab�at Tur�zm� Eylem Uygulama Planı �le �lg�l� ayrıntılı araştırma yapılması, �lg�l� plan 

�ç�n gerekl� �ş b�rl�kler�n�n ve resm� prosedürler�n tamamlanması 

 

İHTİSASLAŞMA 

Amaç A.5: Ormancılık ve tab�at tur�zm� alanında �ht�saslaşma �le �lg�l� çalışmaların n�tel�k ve n�cel�ğ�n� arttırarak rol 
model b�r ün�vers�te olmak. 

Hedef   H.5.5: Kastamonu Ün�vers�tes� Doğa Eğ�t�m Merkez�n� (KÜDEM) 2021 yılına kadar kurmak ve hayata geç�rmek 

Sorumlu B�r�m   Orman Fakültes� 

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�mler 

Rektörlük 
Akadem�k B�r�mler 
Ormancılık ve Tab�at Tur�zm� İht�saslaşma Koord�natörlüğü  

Performans  
Göstergeler�   

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

 
Plan Dönem� 

Başlangıç 
Değer� (2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
İzleme 
Sıklığı 

 

Raporlama 
Sıklığı 

PG5.5.1: Doğa Eğ�t�m 
Merkez� tamamlanma 
oranı (%) 
 

60 - 50 100 100 100 100 6 ayda 1 6 ayda 1 

PG5.5.2.: Eğ�t�m gören 
b�rey sayısı 40 - - 140 145 150 155 6 ayda 1 6 ayda 1 

R�skler   · Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) projeye kaynak aktarmaması olasılığı 

Stratej�ler   

· Doğa Eğ�t�m Merkez� bünyes�nde her yıl en az 140 k�ş�ye çeş�tl� ve çok yönlü doğa eğ�t�mler� 
ver�lecekt�r. 

· Arboretum ve botan�k ya da uygulamalı doğa tar�h� müzes�, flora eğğ�t�m� �ç� uygulama alanı (Görsel 
Eğ�t�m Merkez�) kurulumu gerçekleşt�r�lecekt�r. 

· Proje çerçeves�nde doğa temel eğ�t�m� olan kamp, yürüyüş, har�ta ve yön bulma, �kl�m, �lk yardım, 
loj�st�k ve organ�zasyon eğ�t�mler�n�n yapılacağı kamp alanlarının tes�s� oluşturulacaktır.  

Mal�yet Tahm�n�   10.944.000.-TL 

Tesp�tler   
· KUZKA ’ya KÜDEM konulu proje başvurusunda bulunmuş ve anılan proje KUZKA tarafından kabul 

ed�lm�şt�r.  

İht�yaçlar   
· Doğa Eğ�t�m Merkez� �ç�n fi�z�k� lanların oluşturulması  
· Mal� kaynak tem�n� 
· Kamp alanlarının oluşturulması 
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6.3. Hedeflere İl�şk�n R�sk ve Kontrol Faaal�yetler� 

Amaç 1. Eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�n n�tel�ğ�n� ve n�cel�ğ�n� arttırmak.  

Tablo 31: Hedeflere  İl�kk�n R�k ve Kontrol Faal�yetler� 

Hedef 1.1 Ün�vers�tem�z mevcut eğ�t�m-öğret�m altyapısını plan dönem� sonuna kadar 
%30 oranında gel�şt�rmek. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Mal� kaynakların kısıtlı 

olması 
· B�lg� kaynaklarının 

mal�yetler�ndek� artış 
Norm kadro 
düzenlemes�nde 
değ�ş�kl�k 

· Bütçe azlığı neden�yle 
yeterl� akadem�k personel 
sayısına, yeterl� dersl�k 
m�ktarına ve sosyal alana 
ulaşılamaması 

· Norm kadro 
düzenlemes�nde 
değ�ş�kl�kler sonrası yen� 
ve n�tel�kl� akadem�k 
personel alamama 
�ht�mal� 

· Bütçe sıkıntıları 
neden�yle kütüphane ver� 
tabanlarını tekrar 
alamama �ht�mal� 

· Harcamalar arasında 
öncel�k sınıflandırması 
yapılması 

· Personel alımlarında, 
dersl�k alanı sosyal alan 
yapımlarında �ht�yaçlar 
arasında d�kkatl� b�r 
öncel�klend�rme 
yapılması  

· Haz�ne ve Mal�ye 
Bakanlığı,  
Cumhurbaşkanlığı 
Stratej� ve Bütçe 
Başkanlığı ve YÖK g�b� 
kurumlarla gerekl� 
görüşmeler�n t�t�zl�kle 
yürütülmes� 

 
Hedef 1.2 Eğ�t�m-öğret�m programlarının sayısını plan dönem� sonuna kadar %25 
oranında arttırmak. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· YÖK’ün program açma 

talepler� �le �lg�l� 
pol�t�kaları 

· Sektör �ht�yaçlarına 
uygun program tesp�t 
etme konusunda 
karşılaşılab�lecek 
güçlükler 

· Programlardak� artış �le 
b�rl�kte akadem�k 
personel �ht�yacının bu 
artışa paralel olarak 
sağlanamaması 

· Yükseköğret�m 
Kurulunun 
Ün�vers�telerde yen� 
program açılması 
hususunda daha sıkı 
davranması 

· Değ�şen teknoloj� ve 
sanay� yapısı neden�yle 
sektöre uygun yen� 
programların açılması 
gerekl�l�ğ� 

· Bütçe sıkıntıları ve norm 
kadro yönetmel�ğ�ndek� 
değ�ş�kl�klerle yen� 
personel ed�n�m�ndek� 
zorluklar 

· Yen� program açılmadan 
önce dış paydaşlarla, 
özell�kle sanay� 
sektörüyle sıkı �şb�rl�ğ� 

· Haz�ne ve Mal�ye 
Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı 
Stratej� ve Bütçe 
Başkanlığı ve YÖK g�b� 
kurumlarla gerekl� 
görüşmeler�n t�t�zl�kle 
yürütülmes� 
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Hedef 1.3 Eğ�t�m-öğret�m programlarındak� ulusal ve uluslararası öğrenc�ler�n 
n�tel�ğ�n� arttırmak. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Yabancı d�lde eğ�t�m 

vereb�lecek akadem�k 
personel�n yeters�zl�ğ�. 

· Öğrenc�ler�n staj yer� 
bulma konusunda zorluk 
yaşaması 

· Proje yazma sürec�n�n 
uzun ve rekabet�n yüksek 
olması 

· Hem ün�vers�te 
yerleşkes�n�n 14 kampüse 
dağılmış olması, hem de 
Ankara, İstanbul, Samsun 
g�b� köklü ün�vers�teler�n 
olduğu �llere yakınlık 
açısından, n�tel�kl� 
akadem�syenler�n 
ün�vers�tem�ze gel�ş� 
sorun olmaktadır 

· Akadem�syenler�n yoğun 
ders verme durumlarının 
yanında, proje yazmanın 
zaman mal�yet� ve 
zorlukları, akadem�k 
personel�n araştırma 
yapamamasına neden 
olmaktadır 

· Personel alımlarında, 
yabancı d�lde eğ�t�m 
vereb�lecek personele 
ağırlık ver�lmes�, teşv�k 
vb. mekan�zmaların 
devreye sokulması 
gerekmekted�r 

· Ün�vers�tem�z proje 
ofislerrnde daha fazla 
n�tel�kl� �dar� personel ve 
akadem�k personele 
yardımcı olab�lecek 
araştırma görevl�s� 
�st�hdamı sağlanmalıdır 

· B�l�msel çalışmalara 
yönel�k kamu finansman 
kaynaklarının 
artırılmasına çalışılacaktır 

 
Hedef 1.4 Plan dönem� sonuna kadar akadem�k ve �dar� faal�yet yürüten b�r�mlerden 
2’şer tanes�nde akred�tasyon �şlemler�ne başlamak ve akred�tasyon başvurusu 
yapmak. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
Akred�tasyon süreçler�n�n 
uzunluğu ve kaynak yeters�zl�ğ� 

· Bütçe azlığı ve yeterl� 
m�ktarda akadem�k-�dar� 
personel olmaması, 
b�r�mler�n akred�tasyon 
süreçler�n� olumsuz 
etk�lemekted�r 

 

· Akred�tasyon almaya en 
yakın b�r�mler�n 
bel�rlenmes� ve bu 
b�r�mler�n 
öncel�klend�r�lmes� 
sağlanacaktır 

 
Hedef 1.5 Ulusal ve Uluslararası programlardan/anlaşmalardan yararlanan öğrenc� 
ve personel sayısını her yıl %0,5 oranında arttırmak. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Protokoller ve 

�şb�rl�kler�n�n 
sürekl�l�ğ�n�n 
sağlanamaması 

· Değ�ş�m programları 
bütçeler�n�n kısıtlanması. 

· Mevzuattan kaynaklanan 
kısıtlamaların olması 

· Mal� kaynakların yeters�z 
olması 

· Ulusal ve uluslararası 
alanda tanınırlığın az 
olması 

· Bütçe yeters�zl�ğ� 
neden�yle ulusal ve 
uluslararası alanda 
tanıtım faal�yetler�n�n 
azlığı 
 

· Basın yayın ve halkla 
�l�şk�ler b�r�m�n�n daha 
etk�n çalışması 
sağlanacaktır 

· Ün�vers�teler arası 
protokoller�n sayısı ve 
süres� artırılacaktır 

· Kurum dışından 
finansman sağlanabb�leck 
programların sayısı 
artırılacaktır 
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Amaç 2.  N�tel�kl� araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n� arttıran yen�l�kç� ve g�r�ş�mc� b�r 
ün�vers�te olmak.   

Hedef 2.1 Ün�vers�tem�z�n araştırma altyapısını plan dönem� sonuna kadar % 20 
oranında arttırmak. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Proje gerçekleşt�recek 

k�ş�ler�n �lg�s�zl�ğ� ya da 
projeler�n başarısız 
olması 

· Mal� kaynakların yeters�z 
olması 

· Tem�n ed�len yazılım 
programı anlaşmalarının 
kısa sürel� olması ve 
süres� dolan programların 
yen�lenmemes� 

· Araştırmaya yönel�k mal� 
kaynakların yeters�z 
olması 

· Ders verme 
yükümlülükler�n�n 
çokluğu, madd� 
�mkansızlıklar ve 
araştırma yönü baskın 
olmayan akadem�k 
personel�n çokluğu 
neden�yle proje sayısının 
düşük olması 

· Madd� �mkansızlıklar 
neden�yle yeter�nce 
araştırma altyapısına 
ulaşılamaması 

· Teşv�k, meslek �ç� eğ�t�m, 
ödül vb. mekan�zmalar 
devreye sokularak proje 
gerçekleşt�recek k�ş�ler�n 
sayısı artırılması 

· Kaynakların proje 
yürütücüler� arasında 
etk�n dağılımı sağlanması 

· Personel alınırken 
�ht�yaca uygun, araştırma 
altyapısı n�tel�kl� 
akadem�k personel 
alınması 

 

 

Hedef 2.2 Plan dönem� sonuna kadar ün�vers�tem�z�n mevcut proje, patent başvuru ve 
belge sayısını %30 oranında arttırmak.  

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Teknokent ve BAP 

merkezl� projeler teşv�k 
ed�lecekt�r  

· Proje Araştırma, 
Gel�şt�rme ve Uygulama 
Koord�natörlüğü etk�n 
hale get�r�lecekt�r 

· Patent, faydalı model, 
endüstr�yel tasarım ve 
tesc�l çalışmalarında �lg�l� 
sektörler�n de yer alması 
sağlanacaktır 

· Kastamonu’da kurulacak 
olan Teknokent ve 
Ün�vers�tem�zde kurulan 
koord�natörlükler�n etk�n 
b�r şek�lde sektöre 
n�tel�kl� �ş sahaları ve 
personel ve 
öğrenc�ler�m�ze �lham 
kaynağı olacak n�tel�kte 
olması gerekmekted�r.  

· Teknokent, tasarım, 
patent vb. alanlarda 
�lerleme sağlanarak 
mezun öğrenc�ler�n terc�h 
ed�leceğ� b�r ortamın tes�s 
ed�lmes� 

· Etk�n koord�natörlükler, 
ofisler aracılığıyla 
akadem�syenler�n daha 
ver�ml� çalışması �ç�n �ş 
yükünün hafiflet�l mes� 
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Hedef 2.3 Uluslararası alanda öğret�m elemanı başına düşen yayın sayısını her yıl %5 
arttırmak. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Öğret�m elemanlarının 

ders yükler�n�n fazla 
olması 

· Öğret�m elemanlarının 
yabancı d�l �le yayın 
yapma konusundak� 
�steks�zl�ğ�, korkusu veya 
yeters�zl�ğ� 

· Araştırma görevl�s� 
sayısının azlığı 

· Bütçe kısıtlılığı ve 
personel alımı 
nedenler�yle yeterl� 
m�ktarda yabancı d�lde 
araştırma yapacak 
akadem�k personel�n 
azlığı neden�yle ders 
yükünün ağır olması ve 
akadem�k personel başına 
düşen öğrenc� sayısının 
Türk�ye ortalamasının 
üstünde olması 

· İş yükünü azaltmak 
amacıyla araştırma 
yapmak �steyen akadem�k 
personel�n bulunduğu 
b�r�mler�n daha fazla 
desteklenmes� 

· H�zmet �ç� yabancı d�l 
kursları ve yayın 
konusunda destek 
olunması 

 
 

Hedef 2.4 Plan dönem� sonuna kadar her yıl 60 adet b�l�msel etk�nl�ğ�n Ün�vers�tem�z 
bünyes�nde düzenlenmes�n� sağlamak. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· B�l�msel etk�nl�k 

tanıtımlarının �y� 
yapılamaması 

· B�l�msel etk�nl�kler� 
destekleyecek kamu-
sanay� �şb�rl�kler�n�n 
yeters�z olması 

· Ün�vers�ten�n 
Büyükşeh�rde yer 
almaması ve genç olması 

· Ün�vers�ten�n ulusal ve 
uluslararası alanda 
tanıtım faal�yetler�n�n 
yeters�z olması 

· Bütçe yeters�zl�ğ� 
sebeb�yle planlanan 
faal�yetler�n 
yürütülememes� 

· Basın yayın ve halkla 
�l�şk�ler b�r�m�n�n daha 
etk�n çalışması  

· Yurt �ç� ve yurt dışı 
tanıtım faal�yetler�n�n 
daha c�dd� yapılması 

· Dış paydaşlarla sıkı 
�l�şk�ler kurarak daha 
fazla b�l�msel etk�nl�k 
�ç�n destek alınması 

 
 

Hedef 2.5 Plan dönem� sonunda g�r�ş�mc� ve yen�l�kç� ün�vers�te endeks�nde �lk 50 
�çer�s�nde yer almak.  

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Ün�vers�te sanay� 

�şb�rl�ğ�n�n az olması 
neden�yle yeter� düzeyde 
proje üret�lememes�. 

· Doktora programlarının 
ve mezunlarının az 
olması 

· Projelerden elde ed�len 
fon tutarlarının düşük 
sev�yede olması 

· Yüksek l�sans ve doktora 
programlarındak� öğrenc� 
sayısının yeters�z olması, 

· L�sansüstü program açma 
ölçütler�ne göre 
akadem�k personel 
sayısının yeters�z olması, 

· Akred�te l�sansüstü 
programının olmayışı 

· Projeler �ç�n mal� 
kaynakların yeters�zl�ğ� 

· Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ� 
toplantı ve etk�nl�kler�n 
yapılması 

· Başarılı l�sans öğrenc�ler� 
l�sansüstüne, başarılı 
l�sansüstü öğrenc�ler�n 
doktora programlarına 
teşv�k ed�lmes� 

· Araştırma fon taleb�n�n, 
dış paydaşları ve özell�kle 
bölge sanay�n� �ç�ne 
alarak gen�şlet�lmes� 
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Amaç 3.  Kurumsal yapıyı, kurum kültürünü, k�ml�ğ�n� ve kurumsal hafızayı 
gel�şt�rmek/güçlend�rmek. 

Hedef 3.1 Kurumsal yönet�m s�stem�n�n plan dönem� sonuna kadar tamamlanması. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Mevcut b�l�ş�m altyapı 

yeters�zl�ğ� ve kurulacak 
yen� s�stemler �le 
uyumsuzluğu 

· Mal� kaynak kısıtları 
· Yen� s�stem�n 

ben�msenmes�n�n zaman 
alması 

· Faal�yetler�n tekn�k 
ek�pman ve personel 
yeters�zl�kler� sonucu 
aksaması 

· Yen� elektron�k 
s�stemler�n kurum 
personel� tarafından 
ben�msenememes� 

· Mal� kısıtlılıklar 
neden�yle yen� elektron�k 
altyapıların alınamaması, 
alınanların �se 
uyumlaştırılamaması 

· Personele yönel�k kurum 
�ç�-dışı ve h�zmet �ç� 
eğ�t�mlerle yen� b�l�ş�m 
s�stemler�n�n 
ben�mset�lmes� 

· Kurum �ç� eğ�t�m 
programları 
düzenlenmes� 

· Rektörlük tarafından, 
bütün b�r�mler�n 
yürüttüğü eğ�t�m, 
araştırma, g�r�ş�mc�l�k, 
topluma h�zmet vb. 
akadem�k ve b�l�msel 
faal�yetler�n 
arş�vlenmes�n� 
sağlayacak b�r yazılımın 
sağlanması 

 

 

Hedef 3.2 Kurumsal k�ml�k kılavuzunu 2021 yılı sonuna kadar hazırlamak ve plan 
dönem� sonuna kadar uygulamak. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Kurumsal K�ml�k 

Rehber� hazırlamak �ç�n 
yetk�n personel eks�kl�ğ�. 

· İç ve dış paydaş 
görüşler�n�n b�rb�r� �le 
ötüşmemes� ve görüş 
b�rl�ğ� sağlanamaması. 

· Personel tarafından 
Kurumsal K�ml�k 
Rehber�n�n 
ben�msenmeme �ht�mal� 

· İç ve dış paydaşların 
talep ve çıkarlarının 
b�rb�rler�yle çatışması 
sonucu yaşanması 
muhtemel bel�rs�zl�kler 

· Personel�n Ün�vers�teye 
a�d�yet duygusunda 
zayıflık olmma �htmmal� 

 

· Kararlar alınırken 
personel�n de görüşüne 
değer ver�lerek, h�zmet 
�ç� eğ�t�mler yoluyla ve 
farklı kültürel sport�f vb. 
etk�nl�klerle personel�n 
a�d�yet duygusunun 
güçlend�r�lmes� 

· Ün�vers�tem�zle �lg�l�, 
bell� b�r plan dah�l�nde �ç 
ve dış paydaşlarla 
b�l�nçlend�r�c� ve 
farkındalık oluşturucu 
toplantı ve etk�nl�kler�n 
yapılması 
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Hedef 3.3 Kurumsal görünürlüğün artırılması. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Paylaşımlar �ç�n 

yapılacak olumsuz 
eleşt�r�ler 

· Faal�yetler�n 
paylaşımının geç 
yapılması ya da h�ç 
yapılmaması 

· Paydaşların sosyal medya 
aracılığı �le b�r�mler� 
meşgul eden talep ve 
�steklerde bulunması 

· Gerek sosyal medyada 
gerekse yerel medyada 
faal�yetlere devamlı 
eleşt�r� gelme �ht�mal� 

· Faal�yetler hakkında 
paydaşların geç 
b�lg�lend�r�lmes� sonucu 
katılım ve görünürlükte 
azalma �ht�mal� 
 

· Basın yayın ve halkla 
�l�şk�ler b�r�m�n�n daha 
etk�n çalışması  

· Etk�n b�r sosyal medya 
tak�b� ve kullanımının 
sağlanması 

· Yerel ve ulusal medyayla 
�y� �l�şk�ler kurulması ve 
b�lg�lend�rme toplantıları 
yapılması 

 
 

Hedef 3.4 İç paydaşların kuruma olan bağlılığını artıracak her yıl en az 150 adet 
etk�nl�k düzenlemek. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Personel ve öğrenc� 

a�d�yet�n�n düşük olması 
· Düzenlenen etk�nl�klere 

katılımın düşük olma 
�ht�mal� 

· Personel�n çalışma 
şevk�n� artıracak 
etk�nl�kler�n bütçe 
kapsamında 
değerlend�r�lmemes� 

· Sosyal sport�f kültürel ve 
akadem�k etk�nl�klere 
personel�n, a�d�yet 
zayıflığından ötürü 
katılmaması �ht�mal� 

· İç Paydaş �let�ş�m�n� 
standartlara uygun hale 
get�rmek �ç�n sosyal ve 
kültürel faal�yetler 
artırılması 

· Kampüs �mkanlarını 
personel�n ve 
öğrenc�ler�n kullanımına 
sokacak, daha çok vak�t 
geç�rmeler�n� sağlayacak 
etk�nl�kler�n 
desteklenmes� 

· Başarılı personel�n ve 
l�yakat sah�b� personel�n 
ödüllend�r�ld�ğ� b�r 
s�stem�n tes�s ed�lmes� 
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Hedef 3.5 Mezun B�lg� S�stem�n� 2021 yılına kadar kullanılır hale get�rmek ve 
etk�nl�ğ�n� artırmak.  

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Mezunların ülken�n 

çeş�tl� yerler�nde 
yaşaması ve çalışması 
sebeb�yle �let�ş�m�n 
kopuk olması 

· Mezunların �let�ş�m 
b�lg�ler�nde meydana 
gelecek değ�ş�kl�kler ve 
b�lg�ler�n�n güncel 
olmaması 

· Mezun tak�p s�stem�n�n 
olmayışı ya da sadece 
bell� b�r�mlerde olması 
neden�yle �let�ş�m 
kopukluğu ve b�lg� 
eks�kl�ğ� yaşanması 

· Tüm b�r�mler�n 
öğrenc�lere mezun 
belges� ver�rken �let�ş�m 
b�lg�ler�n� güncellemes� 
ve her yıl bell� sürelerle 
b�lg� g�reb�lmeler�n� 
sağlayacak b�r s�stem�n 
tes�s ed�lmes� 

 
Amaç 4.  Tüm paydaşlarla �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda 
bulunmak.  

Hedef 4.1 Plan dönem�ne sonuna kadar Tıp Fakültes� b�nalarını tamamlayarak etk�n 
hale get�rmek.  

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Kastamonu Devlet 

Hastanes�n�n Eğ�t�m ve 
Araştırma Hastanes�ne 
dönüşümünün 
tamamlanamaması 

· Tıp Fakültes� öğret�m 
elemanı sayısının yeters�z 
kalması 

· Tıp Fakültes� dersl�kler�n�n 
yer aldığı b�nanın �nşasının 
ve �ç tekn�k donanımının 
tamamlanamaması 

· Tıp Fakültes� öğrenc�ler�n�n 
2020-2021 eğ�t�m-öğret�m 
yılında Kastamonu’da 
eğ�t�m görmeler�n�n 
sağlanamaması 

· Ün�vers�tem�z 
bünyes�nde açılan ve 
mal� ve beşer� 
kaynaklar konusunda 
�ht�yaçları olan Tıp 
Fakültes�n�n, gel�şme 
sürec�nde 
yaşanab�lecek 
muhtemel 
olumsuzluklar 

· Tıp Fakültes�n�n tam 
kapas�teyle eğ�t�m 
öğret�me başlayab�lmes� 
ve öğrenc�ler�n�n 
Kastamonu’ya 
geleb�lmes� adına tüm 
yasal ve �dar� süreçler�n 
sıkı tak�p ed�l�p, bu 
husussa öncel�k ver�lmes� 
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Hedef 4.2 2020 yılı sonuna kadar Teknokent’�n yapılandırılması ve plan dönem� 
sonuna kadar tüm b�r�mler�n �şlet�lmes�. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Kuluçka yapılanması �le 

�lg�l� öğrenc�ler�n 
yeter�nce b�lg� sah�b� 
olmaması 

· Öğret�m elemanlarının 
Teknokent ve katma 
değerl� Ar-Ge 
çalışmalarına yeterl� �lg� 
göstermemes� 

· Ün�vers�te-sanay� 
arasında �ş b�rl�ğ� ve 
ortak çalışma kültürünün 
yerleşmem�ş olması 

· Ün�vers�tem�z 
dışında bel�rlenen 
pol�t�kalar ve mal� 
kaynaklarımızın 
yeterl� düzeyde 
olmaması 

· TTO ve 
TEKNOPARK ın 
henüz kuruluş 
aşamasını yen� 
tamamlamış olması 

· Akadem�syenler� araştırma ve 
gel�şt�rme faal�yetler�ne teşv�k 
etmeye yönel�k pol�t�kalar 
gel�şt�r�lmes� 

· G�r�ş�mc�l�k ve yen�l�kç�l�k 
fikr� e sahh�pakademm�k, �dar� 
personel�n ve öğrenc�ler�n 
projeler�n�n öncel�kl� olarak 
desteklenmes� 

· TTO ve TEKNOPARK 
b�r�mler�n�n 
kurumsallaşmasının 
sağlanması ve bu b�r�mler�n 
faal�yetler�n�n planlanması 

· Akadem�syenlere ve 
öğrenc�lere ş�rket kurma/ortak 
olma, patent ve tüm 
g�r�ş�mc�l�k konularında 
danışmanlık h�zmet� ver�lecek 

 
Hedef 4.3 Ün�vers�tem�z bünyes�nde her yıl en az 50 adet sosyal sorumluluk 
projes�/faal�yet� gerçekleşt�rmek. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Sosyal sorumluluk 

kültürünün yerleşmem�ş 
olması 

· Sosyal sorumluluk 
projeler�n�n tanıtımının 
yeter�nce yapılamaması 

· Sosyal sorumluluk 
çalışmalarına katılımların 
az olması 

· Sosyal sorumluluk 
projeler�n� hem 
ben�mseme oranının 
düşük olma �ht�mal�, hem 
de madd� kısıtlamalar 
neden�yle projeler�n 
hayata geç�r�lememe 
�ht�mal� 

· Sport�f, sanatsal ve sosyal 
faal�yetlerde S.K.S.’ ye 
bağlı öğrenc� 
topluluklarına akt�f rol 
ver�lerek mal�yet�n 
düşürülmes� 

· Sosyal sorumluluk 
projeler� sonucu yaşanan 
olumlu atmosfer�n �ç ve 
dış paydaşlarla 
paylaşılması 

 
Hedef 4.4 Ün�vers�tem�z bünyes�nde her yıl en az 20 adet sosyokültürel, sport�f, 
sanatsal ve tur�zm faal�yetler� gerçekleşt�rmek. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Ün�vers�ten�n �ç ve dış 

paydaşlarının mot�vasyon 
ve �lg� eks�kl�ğ� 

· Yeterl� mal� kaynak 
olmaması 

· Ün�vers�ten�n �ç ve dış 
paydaşlarının, kurum 
faal�yetler�ne olan a�d�yet 
duygusunda yaşanacak 
zayıflıkk �htmall� 

· Sport�f, sanatsal ve sosyal 
faal�yetlerde S.K.S.’ ye 
bağlı öğrenc� 
topluluklarına akt�f rol 
ver�lerek mal�yet�n 
düşürülmes� 

· Tüm faal�yetlerde 
personel�n 
b�lg�lend�r�lmes� ve davet 
ed�lmes� 
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Hedef 4.5 Kastamonu’yu UNESCO Gastronom� yaratıcı şeh�rler ağına dah�l etmek. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Rak�p şeh�rler�n daha 

güçlü b�r dosya �le kabul 
ed�lme olasılığı 
 

· Gastronom� alanında 
Ülkem�zdek� bazı 
şeh�rler�n daha b�l�n�r ve 
avantajlı olması 

· Gastronom� şeh�r 
har�tasının ve 
envanter�n�n çıkarılarak 
Kastamonu Val�l�ğ�, 
Beled�ye vb. kurumlarla 
�şb�rl�ğ� �ç�nde reklam ve 
tanıtımlar yapılması, fuar 
ve etk�nl�klere katılarak, 
bu husustak� 
dezavantajların 
azaltılması 

 
Amaç 5.  Ormancılık ve tab�at tur�zm� alanında �ht�saslaşma ve �lg�l� çalışmaların n�tel�k 
ve n�cel�ğ�n� artıran rol model b�r ün�vers�te olmak.  

Hedef 5.1 Plan dönem� sonuna kadar Orman Ürünler� Test Merkez�n�n kurulması ve 
faal�yete geçmes�  

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Yeterl� mal� kaynağın 

bulunmaması 
· Bürokrat�k �şlemler�n 

zaman alması 

· Kastamonu Orman 
Ürünler� Test Merkez� 
projes�n�n kaynak 
sıkıntısı çekme ve resm� 
süreçler�n uzama �ht�mal� 

· Projeyle yapılacak 
faal�yetler, çıktılar ve 
mal�yetler�n üst yönet�m 
ve paydaşlarla yapılacak 
toplantılarda bel�rlenmes�  

 

 

Hedef 5.2 Plan dönem� sonuna kadar en az 5 adet tıbb� aromat�k b�tk�ler�n 
yet�şt�r�lmes� ve 2 adet odun dışı orman ürününün sanay�ye kazandırılması 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Seraların kurulmasında 

fon sağlanamaması 
· Yatırım yapacak 

g�r�ş�mc�n�n 
bulunamaması 

· İht�saslaşma alanında 
ürün ortaya koymanın 
gerekl�l�ğ� ve üret�me 
geçmeden önce üret�m 
faktörler�nde yer 
alab�lecek noksanlık 
�ht�mal� 

· Ün�vers�te-sanay� 
�şb�rl�ğ�n�n 
etk�nleşt�r�lmes� 
gerekl�l�ğ� 

· Ortaya çıkacak ürün �le 
�lg�l� detaylı fayda-
mal�yet, çıktı-sonuç 
anal�zler�n�n yapılması 
gerekl�l�ğ� 
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Hedef 5.3 Ormancılık ve tab�at tur�zm� alanında paydaşlara yönel�k her yıl en az 15 
adet eğ�t�m, danışmanlık ve sert�fka programları düzenlemek  

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Düzenlenecek 

programlara katılımın 
�sten�len düzeyde 
olmaması 

· Sektör �ht�yacını tesp�t 
etmede yaşanab�lecek 
zorluklar 

· Eğ�t�m ücretler�n�n 
yüksek olması 

· İht�saslaşma alanında 
hem özel sektörün 
�ht�yaçları bel�rlenmel�, 
hem de kurum 
potans�yel�n� harekete 
get�recek faal�yetler 
bel�rlenmel�d�r. Bu 
programlara katılımın 
düşük ve eğ�t�m 
ücretler�n�n yüksek 
olması �ht�mal� başarıyı 
olumsuz etk�leme 
�ht�mal� vardır.  

· Eğ�t�m, danışmanlık ve 
sert�fikalarn reel 
sektörde karşılığı olacak 
şek�lde değer görmes� 
sağlanmalı, 

· Sektör �ht�yaçları 
�ht�saslaşma sürec�nde 
önceden ve doğru tesp�t 
ed�lmel� 

· İht�saslaşma alanında 
eğ�t�m göreceklere 
�st�hdam vb. destek 
yaratılarak caz�bes� 
artırılmalı 

 
Hedef 5.4 Batı Karaden�z Tab�at Tur�zm� Uygulama Eylem Planını plan dönem� 
sonuna kadar oluşturmak 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Yasa yapıcının ya da 

kamu otor�tes�n�n Batı 
Karaden�z Bölges� �ç�n 
Tab�at Tur�zm� 
Uygulama Eylem Planı 
görev�n� başka b�r 
kuruma verme olasılığı 

· Ün�vers�ten�n 
önümüzdek� dönem 
�t�bar�yle enerj�s�n� ve 
kaynaklarını 
�ht�saslaşmaya 
yönlend�rmes� 
net�ces�nde, olası �ptalde 
yaşanacak olumsuzluklar 

 

· İht�saslaşma alanında 
yapılmak �stenenler, 
yapılanlar ve yapılacaklar 
devamlı olarak üst 
merc�lere göster�lmel�, 
�ht�saslaşma sürec� 
devamlı raporlanarak 
yasa koyuculara b�lg� 
ver�lmel� 

 
Hedef 5. Kastamonu Ün�vers�tes� Doğa Eğ�t�m Merkez�n� (KÜDEM) 2021 yılına kadar 
kurmak ve hayata geç�rmek. 

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler� 
· Kuzey Anadolu 

Kalkınma Ajansının 
(KUZKA)  projeye 
kaynak aktarmama 
olasılığı 

· Kastamonu Doğa Eğ�t�m 
Merkez� projes�n�n 
kaynak sıkıntısı çekme 
�ht�mal� 

· Projeyle yapılacak 
faal�yetler ve çıktıların 
KUZKA �le yapılacak 
toplantılarla anlatılması 

 

 
 
6.4. Mal�yetlend�rme 
 

Ün�vers�tem�z h�zmetler�n�n �sten�len düzeyde ve kal�tede sunulab�lmes� �ç�n stratej�k planda 
bel�rlenen hedefleer�mze plan dönem� �ç�n kaynaklar  bel�rlenerek mal�yetler tesp�t ed�lm�ş ve 
tablo 32’de göster�lm�şt�r.  
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Tablo 32:Mal�yetlend�rme Tablosu 

 Amaç ve Hedefler 2020 2021 2022 2023 2024 Toplam 
Mal�yet 

Amaç 
1 

Eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�n n�tel�ğ�n� ve 
n�cel�ğ�n� arttırmak 

63.332.550 67.648.000 72.216.500 77.194.000 82.520.000 362.911.050 

Hedef 
1.1 

Ün�vers�tem�z mevcut eğ�t�m-öğret�m altyapısını gel�şt�rmek 
18.058.000 19.281.500 20.591.000 22.010.500 23.529.000 

103.470.000 
Hedef 

1.2 
Eğ�t�m-öğret�m programlarının sayısını arttırmak.  

18.043.800 19.276.000 20.575.000 21.993.000 23.510.500 
103.398.300 

Hedef 
1.3 

Eğ�t�m-öğret�m programlarındak� Ulusal ve Uluslararası 
öğrenc�ler�n n�tel�ğ�n� arttırmak 18.043.800 19.276.000 20.575.000 21.993.000 23.510.500 

103.398.300 
Hedef 

1.4 
Akadem�k ve �dar� faal�yet yürüten b�r�mler�n 2 tanes�nde 
plan dönem� sonuna kadar akred�tasyon başvurusu yapmak  6.946.950 7.421.500 7.921.500 8.467.500 9.051.500 

39.808.950 
Hedef 

1.5 
Ulusal ve Uluslararası değ�ş�m programlarından yararlanan 
öğrenc� ve personel sayısını her yıl % 5 oranında arttırmak  2.240.000 2.393.000 2.554.000 2.730.000 2.918.500 

12.835.500 

Amaç 
2 

N�tel�kl� araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n� 
arttıran yen�l�kç� ve g�r�ş�mc� b�r ün�vers�te olmak   

35.398.300 37.951.500 40.643.500 43.583.500 46.728.000 204.304.800 

Hedef 
2.1 

Ün�vers�tem�z�n araştırma altyapısını arttırmak  
8.441.500 9.018.000 9.625.500 10.289.000 10.999.000 

48.373.000 
Hedef 

2.2 
Ün�vers�tem�z�n mevcut proje,  patent başvuru ve belge 
sayısını plan dönem� sonuna kadar arttırmak 2.305.000 2.462.000 2.628.000 2.809.500 3.003.000 

13.207.500 
Hedef 

2.3 
Uluslararası alanda öğret�m elemanı başına düşen yayın 
sayısını her yıl % 5 arttırmak 8.075.400 8.763.500 9.488.500 10.280.500 11.128.000 

47.735.900 
Hedef 

2.4 
Ün�vers�tem�z bünyes�nde  her yıl 60 adet b�l�msel etk�nl�k 
düzenlemek 11.315.400 12.088.000 12.902.500 13.792.000 14.743.500 

64.841.400 
Hedef 

2.5 
Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Performans endeks�nde plan 
dönem� sonunda �lk 50 �çer�s�nde yer almak 5.261.000 5.620.000 5.999.000 6.412.500 6.854.500 

30.147.000 

Amaç 
3 

Kurumsallaşmayı güçlend�rerek kurum kültürünü, 
k�ml�ğ�n� ve kurumsal hafızayı gel�şt�rmek 

51.659.750 55.113.620 58.884.500 63.132.202 67.711.785 296.501.857 

Hedef 
3.1 

Kurumsal Yönet�m S�stem�n� plan dönem� sonuna kadar 
tamamlamak 16.722.900 17.510.620 18.430.000 19.556.352 20.765.000 

92.984.872 
Hedef 

3.2 
Kurumsal K�ml�k Kılavuzunu 2021 yılı sonuna kadar 
hazırlamak ve plan dönem� sonuna kadar uygulamak  16.649.900 17.787.000 18.985.500 20.294.000 21.694.000 

95.410.400 
Hedef 

3.3 
Kurumsal görünürlüğü arttırmak 

8.850.000 9.735.000 10.708.500 11.779.350 12.957.285 
54.030.135 

Hedef 
3.4 

İç paydaşların kuruma olan bağlılığını ve memnun�yet 
düzey�n� arttırmak 8.785.950 9.386.000 10.018.500 10.709.000 11.447.500 

50.346.950 
Hedef 

3.5 
Mezun B�lg� S�stem�n� 2021 yılına kadar kullanılır hale 
get�rmek ve etk�nl�ğ�n� arttırmak  651.000 695.000 742.000 793.500 848.000 

3.729.500 

Amaç 
4 

Tüm paydaşlarla �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmek ve bölgesel 
kalkınmaya katkıda bulunmak 

30.634.500 32.726.500 34.931.000 37.338.500 39.915.500 175.546.000 

Hedef 
4.1 

Tıp Fakültes�n� plan dönem� sonuna kadar tamamlayarak 
etk�n hale get�rmek 9.537.000 10.188.500 10.874.500 11.624.500 12.427.000 

54.651.500 
Hedef 

4.2 
2020 yılı sonuna kadar Teknokent’�n yapılandırılması ve 
plan dönem� sonuna kadar tüm b�r�mler�n�n �şlet�lmes�n� 
sağlamak 

10.922.000 11.668.000 12.454.000 13.312.500 14.231.000 
62.587.500 

Hedef 
4.3 

Ün�vers�tem�z bünyes�nde her yıl en az 50 adet sosyal 
sorumluluk projes�/faal�yet� gerçekleşt�rmek 2.894.000 3.091.500 3.300.000 3.527.000 3.770.500 

16.583.000 
Hedef 

4.4 
Ün�vers�tem�z bünyes�nde her yıl en az 20 adet 
sosyokültürel, sport�f, sanatsal ve tur�zm faal�yet� 
gerçekleşt�rmek 

6.621.500 7.073.500 7.550.000 8.070.500 8.627.500 
37.943.000 

Hedef 
4.5 

Kastamonu’yu UNESCO Gastronom� yaratıcı şeh�rler ağına 
dah�l etmek 660.000 705.000 752.500 804.000 859.500 

3.781.000 

Amaç 
5 

Ormancılık ve tab�at tur�zm� alanında �ht�saslaşma 
�le �lg�l� çalışmaların n�tel�k ve n�cel�ğ�n� arttırarak 
rol model b�r ün�vers�te olmak 

25.874.200 27.641.000 29.503.500 31.536.500 33.712.000 148.267.200 

Hedef 
5.1 

Plan dönem� sonuna kadar orman ürünler� test merkez�n�n 
kurulması ve faal�yete geçmes� 12.066.200 12.890.500 13.759.000 14.707.000 15.721.500 

69.144.200 
Hedef 

5.2 
Plan dönem� sonuna kadar en az 5 adet tıbb� aromat�k 
b�tk�ler�n yet�şt�r�lmes� ve 2 adet odun dışı orman ürününün 
sanay�ye kazandırılması 

2.577.000 2.753.000 2.938.500 3.141.000 3.357.500 

14.767.000 
Hedef 

5.3 
Ormancılık ve tab�at tur�zm� alanında paydaşlara yönel�k her 
yıl en az 15 adet eğ�t�m, danışmanlık ve sert�fka programları 
düzenlemek 

8.661.000 9.252.500 9.876.000 10.556.500 11.285.000 

49.631.000 
Hedef 

5.4 
Batı Karaden�z Tab�at T ur�zm� Eylem Planını plan dönem� 
sonuna kadar oluşturmak 660.000 705.000 752.500 804.000 859.500 

3.781.000 
Hedef 

5.5 
Kastamonu Ün�vers�tes� Doğa Eğ�t�m Merkez�n� (KÜDEM) 
2021 yılına kadar kurmak ve hayata geç�rmek  1.910.000 2.040.000 2.177.500 2.328.000 2.488.500 

10.944.000 

GENEL YÖNETİM GİDERİ  15.011.900 15.990.500 16.864.932 17.701.650 18.557.699 84.126.681 

TOPLAM 221.911.200  237.07 1.120 253.043.93 2 270.486.35 2 289.144.984  1.271.657.588  
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME



B�l�nd�ğ� üzere 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunun 9'uncu maddes�yle kamu 
�dareler�ne stratej�k plan hazırlama zorunluluğu get�r�lm�şt�r. 2020-2024 yıllarını kapsayacak 
Ün�vers�tem�z�n 5 yıllık yol har�tası n�tel�ğ�nde olacak olan Stratej�k Planda kaynakların stratej�k 
plan doğrultusunda amaç ve hedeflere uygun öncel�klend�r�lerek harcanması, 
muhasebeleşt�r�lmes�, �zlenmes�, raporlanması sağlanacaktır. Kamu İdareler�nde Stratej�k 
Planlamaya İl�şk�n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel�k'�n 16'ncı maddes� gereğ�nce İzleme ve 
değerlend�rme sürec�nde temel sorumluluk üst yönet�c�ded�r. Hedefler�n, �lg�l� performans 
göstergeler�n�n ve  r�skler�n tak�b�, �lg�l� hedeften sorumlu b�r�m�n harcama yetk�l�s�n�n; harcama 
b�r�mler�nden hedeflere �l�şk�n alınan gerçekleşme değerler�n�n toplulaştırılması ve üst yönet�c�ye 
sunulması �se stratej� gel�şt�rme b�r�m�n�n sorumluluğundadır. Kamu �dareler� Temmuz ayının 
sonuna kadar stratej�k plan �zleme raporunu, tak�p eden yılın Şubat ayının sonuna kadar �se 
stratej�k plan değerlend�rme raporunu hazırlar. Bu raporların hazırlanmasını tak�ben Stratej� 
Gel�şt�rme Kurulu altı aylık dönemlerde �zleme toplantıları, b�r yıllık dönemlerde �se 
değerlend�rme toplantıları yapmaktadır.

 Bu süreçte �zleme; “stratej�k planda söz konusu olan amaç ve hedefler�n, uygulama önces� ve 
uygulama sırasında performans göstergeler� aracılığıyla anal�z ve tak�b�n�n yapılması”, 
değerlend�rme; “uygulama sonuçlarından hareketle amaç ve hedeflere ne derecede ulaşıldığını 
faal�yetler bazında gösteren b�r �nceleme” olarak tanımlanab�l�r. 

Kastamonu Ün�vers�tes� stratej�k planlama ek�b� söz konusu planın tüm aşamalarını rehbere uygun 
olarak ve t�t�zl�kle hazırlamıştır. 

İzleme ve değerlend�rme sürec�n� de tak�p edecek olan Ün�vers�tem�z�n yetk�l� merc�ler�, Stratej�k 
Planlama Kurulunun kararı gereğ�nce hedef kartlarını �zleme sıklığı olarak 6 (altı) aylık per�yod�k 
dönemler� kabul etm�ş bulunmaktadır. Amaç ve hedeflere ulaşmak �ç�n gerekl� gayret göster�l�rken 
sadece bell� b�r�mler�n çabası değ�l tüm paydaşların katılacağı topyekûn b�r plan sah�plenme 
dönem� yaşamak n�yet�ndey�z. Bu b�lg�ler, �lkeler ve temenn�ler ışığında Ün�vers�tem�z 2020-2024 
yılları Stratej�k Planının başarıyla uygulanacağını düşünmektey�z.

 

 

7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
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