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Stratejik Amaç 1.
Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek
Hedef

1.1. Eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesi için 2012 yılı sonuna

kadar eğitim-öğretim donanım altyapısının %50 oranında iyileştirilmesi.
Faaliyet 1.1.1. Laboratuar ve derslik alt yapısı ile donanımlarının 2012 yılı sonuna
kadar yenilenmesi.
Faaliyet 1.1.2. Ölçme Değerlendirme Merkezi’nin 2010 yılı sonuna kadar kurularak
fiziki alt yapısının tamamlanması.
Faaliyet 1.1.3. Bazı ortak temel dersler ve zorunlu dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil vb.) için sınavların 2011 yılı sonuna kadar bir merkezden
yapılarak değerlendirilmesinin sağlanması.
Faaliyet 1.1.4. Tüm derslerin içeriklerinin Türkiye ulusal yeterlilikler çerçevesi ve
Bologna sürecine uygun olarak düzenlenerek 2012 yılı sonuna kadar web ortamına
aktarılması.
Faaliyet 1.1.5. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 2012 yılı sonuna
kadar tüm birimlerde

20 öğrenci olmasının sağlanması için öğretim elemanı

atamalarının ve öğrenci sayılarının planlanması.
Hedef 1.2. Merkez Kütüphane koleksiyonundaki öğrenci başına düşen basılı
yayın sayısının 2012 yılı sonuna kadar 3’e yükseltilmesi.
Faaliyet 1.2.1. Merkez Kütüphane’ye her yıl 6.000 adet basılı yayının satın alınması.
Faaliyet 1.2.2 Merkez Kütüphane’ye kitap bağışı için her yıl düzenli şekilde ilgili
kurum ve kuruluşlarla görüşülmesi.
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Hedef 1.3. Üniversite genelinde öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar
sayısının 2012 yılı sonuna kadar %70 artırılması.
Faaliyet 1.3.1. Her yıl düzenli şekilde öğrenci kullanımı için bilgisayar satın alınması,
mevcut bilgisayarların bakım ve onarımlarının yapılması.
Faaliyet 1.3.2. Her yıl düzenli şekilde öğrenci kullanımına yönelik bilgisayar bağışı
için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla görüşülmesi.
Hedef 1.4. Üniversite giriş sınavında %10’luk dilimden alınan öğrenci sayısının
2012 yılı sonuna kadar %25 artırılması.
Faaliyet 1.4.1. Başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih oranını artırmak için eğitimöğretim kadrosu, kampüs ortamı ve Antalya’nın olanakları ile ilgili Antalya ve ülke
genelindeki lise öğrencilerine yönelik etkin tanıtım (broşür, tanıtım filmi, radyo ve
televizyon programlarının yapılması vb.) yapılması.
Faaliyet 1.4.2. Üniversite giriş sınavında yüksek başarı göstermiş öğrencilere
üniversitemizin uluslararası öğrenci değişim programları, yurt dışı iş ve staj olanakları
hakkında etkin bilgilendirme yapılması.
Faaliyet 1.4.3. Üniversite giriş sınavında %1’lik puan dilimine girerek üniversitemizi
seçen öğrencilerin burs, barınma, kısmi zamanlı iş gibi olanaklarla ödüllendirilmesi.
Faaliyet 1.4.4. Üniversite adaylarına yönelik tanıtım unsurlarının etkin bir şekilde
kullanıldığı broşür, tanıtım filmi, radyo ve televizyon programlarının vb. materyallerin
hazırlanması

ve

bunların

adaylara,

adayların

ailelerine,

öğretmenlerine,

dershanelerine ve okullarına dağıtılmasının sağlanması.
Faaliyet 1.4.5. Üniversite’nin adaylara tanıtılması için radyo ve televizyon
programlarının yapılmasının sağlanması.
Faaliyet 1.4.6. Üniversite tanıtım fuarlarında üniversitemizin daha güçlü bir şekilde
tanıtımının yapılmasının sağlanması.
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Faaliyet 1.4.7 Birimler bazında tanıtıma yönelik sunumların hazırlanarak, Antalya ve
komşu illerde seçilmiş bazı okullarda tanıtım organizasyonlarının yapılması.
Faaliyet 1.4.8. Akdeniz Üniversitesi Tanıtım Günleri’nin gelenekselleşmesinin
sağlanması.
Faaliyet 1.4.9. Geleceğin bilim insanlarına yönelik etkinliklerin (proje günleri,
olimpiyat vb.) düzenlenmesi.
Faaliyet 1.4.10. Üniversite öğrencileri arasında; kongre ve kültürel etkinliklerin
düzenlenmesi ile araştırma, staj ve proje gibi ortak faaliyetlerin desteklenmesi yoluyla
üniversitemizin tercih edilebilirliğinin artırılması.
Faaliyet 1.4.11. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
(Farabi, Erasmus vb.), yurtdışındaki diğer üniversitelerle birlikte yürütülen ortak
eğitim-öğretim programları (Euromaster vb.) ve işbirliği yapılan üniversiteler hakkında
adayların bilgilendirilmesi.
Hedef 1.5. Lisansüstü eğitim-öğretimde kalitenin artırılması.
Faaliyet 1.5.1. Lisansüstü programlara alınan öğrencilerin ortalama öğrenci kabul
notlarının 2012 yılı sonuna kadar yüksek lisansta 3, doktorada 5 puan artırılması.
Faaliyet 1.5.2. Lisansüstü programların, tez proje desteklerinin, tez projeleri ile
sanayi ilişkilerinin ülke genelinde ilgili web siteleri, iletişim araçları ve benzeri
araçlarla duyurulmasının ve tanıtımının sağlanması.
Faaliyet 1.5.3. Ürün odaklı, endüstri ilişkili tez projelerine verilen desteklerin
artırılması.
Faaliyet

1.5.4.

Lisansüstü

öğrenim

gören

öğrencilerin

yurt

dışı

değişim

programlarından, TÜBİTAK burslarından yararlanma imkanlarının artırılması için
bilgilendirme toplantıları ve çalıştaylar düzenlenmesi.
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Faaliyet 1.5.5. Lisansüstü öğrenim gören seçkin öğrenciler için kadro ve burs
imkanlarının artırılması.
Faaliyet 1.5.6. Nitelikli lisansüstü öğrencilerin üniversitemizi tercih etmeleri amacıyla
özellikle enstitüler için ortak tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, seçkin
üniversitelerin fakültelerine ve enstitülerine üniversitemiz tanıtım materyallerinin
gönderilmesi.
Faaliyet 1.5.7.Disiplinler arası lisansüstü programların açılması.
Hedef 1.6. Eğitim-öğretimde Kalite Güvence Sistemi’nin eğitim-öğretim
süreçlerinin 2012 yılı sonuna kadar çağdaş standartlara ulaştırılması ve
Bologna Süreci’ne uyumlu hale getirilmesi.
Faaliyet 1.6.1. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürütülen yükseköğretimde kalite
göstergesi sayılan “Diploma Eki” ve “Avrupa Kredi Transfer Sistemi”

etiketlerinin

alınması.
Faaliyet 1.6.2. Üniversitenin yabancı dil eğitimi süreçlerini daha güçlü bir temelde
yürütebilecek kaynaklara sahip bir Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kurulması ve
yabancı dil eğitimi süreçlerinin akademik birimlerin desteğiyle iyileştirilmesi.
Faaliyet 1.6.3. Üniversitenin akademik birimlerinin, mevcut öğrencilerinin ve
toplumun eğitim ihtiyaçları göz önüne alınarak, yeni eğitim-öğretim programlarının ve
birim dışı uygulama (staj) programlarının geliştirilmesi.
Faaliyet 1.6.4. Uygulanmakta olan çift anadal/yandal programlarının geliştirilmesi.
Faaliyet

1.6.5.

Akademik

birimler

tarafından

eğitim-öğretim

programlarının

(müfredat) belirlenen dönemlerde gözden geçirilmesi ve geliştirme çalışmalarının
yapılması.
Faaliyet

1.6.6.

Akademik

Yüksekokulu/Bölüm/Program)

birimlerin
akademik

dış

(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek
değerlendirme

ve

akreditasyon

süreçlerine katılmalarının sağlanması.
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Faaliyet 1.6.7. Akdeniz Üniversitesi ile iş dünyası işbirliğinin daha fazla geliştirilmesi
için ilgili birimlerle ortak fuar, çalıştay vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet 1.6.8. Eğitim-öğretim programlarının kalite güvencesi için politika ve
prosedürlerin oluşturulması ve yürürlüğe konulması.
Faaliyet 1.6.9. Eğitim-öğretim programlarının kalite güvencesi için öğretim
elemanlarının yetkinliklerinin izlenmesi ve güvence altına alınmasına yönelik
süreçlerin geliştirilmesi.
Faaliyet 1.6.10. Öğretim elemanlarının 2012 yılı sonuna kadar Eğiticilerin Eğitimi
programına katılımının sağlanması.
Faaliyet 1.6.11. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili yönetimi için gerekli verilerin
toplanması ve süreçlerin iyileştirilmesi için yönetim bilgi sisteminde kullanılması.
Faaliyet 1.6.12. Öğrenci, öğretim elemanı, mezun ve işverenlerin eğitim öğretim ile
ilgili memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ve iyileştirilmek için süreçlerin gözden
geçirilmesi.
Hedef 1.7. Uluslararası ortak diploma programlarının, ders ve öğrenci
sayılarının 2012 yılı sonuna kadar %100 artırılması.
Faaliyet 1.7.1. Yabancı dilde verilen ders sayısının ve bu dersleri seçen öğrenci
sayısının %100 artırılması.
Faaliyet 1.7.2. Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Türkçe Öğretim Programı’nın
açılması.
Faaliyet 1.7.3. Yabancı uyruklu öğrenciler ile üniversitemiz öğrencilerinin yapacakları
ortak projelerin desteklenmesi.
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Faaliyet 1.7.4. Mevcut uluslararası ortak diploma programlarının tanıtımının
yapılması ve yeni ortak diploma programlarının oluşturulması.
Faaliyet 1.7.5. Lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci kabulünü teşvik eden
düzenlemelerin yapılması.
Faaliyet 1.7.6. Uluslararası ortak lisansüstü programların yürütüleceği organ nakli
enstitüsü, uluslararası programlar enstitüsü gibi enstitülerin kurulması.
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Stratejik Amaç 2.
Evrensel Bilime ve Sanata Katkı Sağlayacak Ürün ve Teknoloji
Üretmek.
Hedef 2.1. Yurtdışında çalışan bilim insanlarının üniversiteye kazandırılması ve
uluslararası bilimsel etkinliklerin teşvik edilmesi.
Faaliyet 2.1.1. Akademik kadronun yetkin bilim insanlarıyla güçlendirilmesi için 2009
yılından itibaren her yıl yurtdışı seçkin üniversiteler ve teknoloji enstitülerinde
doktorasını tamamlamış ve/veya bu kurumlarda halen görev yapan en az dört bilim
insanının üniversitemize kazandırılması.
Faaliyet 2.1.2. Öğretim elemanlarının uluslararası

özgün araştırma ve sanat

faaliyetlerinin her yıl düzenli biçimde finansal olarak desteklenmesi, ilgili çıktılarının
akademik performansın izlenmesinde ve akademik yükseltmede önemli kriterlerden
birisi haline getirilmesi.
Faaliyet 2.1.3. Öğretim elemanlarının uluslararası ortak araştırma, uygulama, eğitimöğretim etkinliklerinin ve bunların çıktılarının düzenli şekilde finansal olarak
desteklenmesi.
Faaliyet 2.1.4. Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde teknolojik ürünlere
yönelik faaliyetlerin etki oranının artırılması.
Hedef 2.2.

Araştırma altyapısının, 2012 yılına kadar öncelikli alanlarda

Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan kaynakların yıllık %20’lik kısmıyla
desteklenerek geliştirilmesi.
Faaliyet 2.2.1. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kaynaklarından 2010
yılından itibaren her yıl seçilmiş en az bir alanda büyük bir altyapı projesinin
desteklenmesi.
Faaliyet 2.2.2. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ayrılan bütçenin
her yıl en az %20’si oranında dış kaynak sağlanması için üniversite dışı projelerin
(AB çerçeve, NATO, TUBİTAK, DPT vb.) desteklenmesi.
Akdeniz Üniversitesi 2009-2012 Stratejik Planı
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Faaliyet 2.2.3. Projelendirilmiş Ar-Ge tesislerinin %75’inin 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanması.
Faaliyet 2.2.4. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne gelir getirecek
projelere öncelik verilmesi, özel sektörün üniversitemizle işbirliği kapsamında Ar-Ge
çalışmaları yapmasının teşvik edilmesi.
Faaliyet 2.2.5. Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kaynaklardan sağlanan
araştırma desteklerinin artırılması için üniversite dışı kaynaklarla desteklenen
projelerin teşvik edilmesi.
Faaliyet 2.2.6. Üniversite dışı kaynaklardan desteklenen projelerin sayısını ve
bütçesini artırmak için araştırıcılara ulusal, uluslararası alanda projelendirme ve proje
yönetimi desteği sağlayacak, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi’nin
kurulması.
Hedef 2.3.

Ar-Ge hizmetlerinde çalışan teknik personel sayısının her yıl %20

artırılması.
Faaliyet 2.3.1. Öncelikli alanlardaki laboratuvarların kadrosunun desteklenmesi
amacıyla, projelerden, öz kaynaklardan ve kamu kaynaklarından teknik eleman
istihdamının sağlanması.
Faaliyet 2.3.2. Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından teknik personel
sağlanması ile ilgili girişimlerde bulunulması.
Hedef 2.4. Akdeniz Üniversitesi’nin Türkiye’deki üniversitelerin “Yayımlanan
Yayın Sayılarına Göre Üniversite Sıralamasında” 2012 yılına kadar ilk 15’e
girmesi.
Faaliyet 2.4.1. ISI veri tabanlarına kayıtlı yayınlara verilen teşviklerin artırılarak
sürdürülmesi.
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Faaliyet 2.4.2. Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde ISI veri tabanlarına
kayıtlı yayınlara verilen puanların artırılarak sürdürülmesi.
Faaliyet 2.4.3. Öğretim üyelerinin araştırma ve yayın performansının her yıl
izlenmesi, üst düzey performans gösteren bilim insanlarının, Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi üzerinden finansal teşviki, üniversite, kent ve ülke
kamuoyuna duyurulması.
Faaliyet 2.4.4. Bilim insanlarının uluslararası bilimsel işbirliklerinin teşvik edilmesi,
her yıl uluslararası bilimsel toplantılara bildiri ile katılımın teşvik edilmesinin artırılarak
sürdürülmesi.
Faaliyet 2.4.5. Elektronik ortamda yayınlanan veri tabanı sayısının her yıl %10
artırılması.
Faaliyet 2.4.6. Öğretim elemanlarının uluslararası bilimsel toplantılara katılımının
akademik performans izlemelerinde önemli kriterlerden birisi haline getirilmesi.
Faaliyet 2.4.7. Akdeniz Üniversitesi mensuplarının bilimsel yayınlarının elektronik
ortamda kullanıma sunulmasının sağlanması.
Faaliyet 2.4.8. Bilim insanlarının yurtdışı deneyim kazanmaları için kısa süreli ve
projeli olarak yurtdışında görevlendirmelerinin sağlanması.
Faaliyet 2.4.9. Akdeniz Üniversitesi adresli orta vadede SCI, SSCI, AHCI
indekslerinde taranan en az 3 derginin 2010 yılından itibaren yayın hayatına
başlaması.

Hedef
yılından

2.5. Lisans düzeyinde araştırma kültürünün yerleştirilmesi için 2009
itibaren

akademik

birimlerde

her

yıl

en

az

1

etkinliğin

gerçekleştirilmesi.
Faaliyet 2.5.1. Tüm birimlerin ders programlarında kendi alanlarında araştırma
eğitimine yer vermesinin sağlanması.
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Faaliyet 2.5.2. Birimlerde bitirme tezlerinin araştırma projesi şeklinde yaptırılmasının
özendirilmesi.
Faaliyet 2.5.3. Birimlerin kendi alanlarında düzenleyeceği Ar-Ge etkinliklerinin teşvik
edilmesi.
Hedef 2.6. Lisansüstü eğitim-öğretimde araştırma kültürünün geliştirilmesi ve
2012 yılına kadar doktora öğrencilerinin %50’sinin tez savunmasından önce en
az 1 araştırma projesinde yer almalarının ve en az 1 yayın yapmalarının teşvik
edilmesi.
Faaliyet 2.6.1. Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitüleri’nde doktora tez savunması öncesi
1 araştırmanın tamamlanması ve yayınlanmasının teşvik edilmesi.
Faaliyet 2.6.2. Tez konularının seçiminde; ticari ürün, patent ve uluslararası yayın
potansiyeli yüksek olan veya önemli yerel/ulusal ölçekli bir sorunun çözümüne
yönelik yaklaşımlara öncelik verilmesi.

Hedef 2.7. İnovasyon kültürünün üniversitede yerleştirilmesi için her yıl en az 2
patent alınacak şekilde Ar-Ge’nin teşvik edilmesi.

Faaliyet 2.7.1. İnovasyon kültürünün yerleştirilmesi için her yıl düzenli olarak
seminer, konferans ve başarı öykülerinin anlatıldığı en az 3 etkinliğin düzenlenmesi.
Faaliyet 2.7.2. Üniversite personelinin düzenli olarak her yıl “fikri mülkiyet hakları”
konusunda bilgilendirilmesi, konuyla ilgili bir birimin 2010 yılı sonuna kadar
kurulması.
Faaliyet 2.7.3. Lisans ve lisansüstü ders programlarında inovasyon konularındaki
derslere yer verilmesi, öğrencilerin inovasyon ve teknolojisi öne çıkmış işletmelere
teknik gezi düzenlemelerinin desteklenmesi.
Faaliyet 2.7.4. İnovasyon ve teknoloji konularında faaliyet gösteren öğrenci
topluluklarının oluşturulması ve desteklenmesi.
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Faaliyet 2.7.5. Akdeniz Üniversitesi mensuplarına fikri mülkiyet hakları (patent,
faydalı model, marka, telif hakkı vb.) konusunda yasal, idari ve finansal destek
sağlanması.
Faaliyet 2.7.6. Teknoloji üretmeyi öğretim elemanları için cazip hale getirmek için
TÜBİTAK’ tan başlangıç desteği alan projelere üniversite desteği sağlanması.
Faaliyet 2.7.7. Üniversite-sanayi işbirliği ile ortak yürütülen

araştırma-tez projesi

sayısının her yıl %20 artırılması.
Faaliyet 2.7.8. Kurulu bulunan Kuluçka Merkezi’nin ve Ar-Ge kapasitesinin %50
artırılması.
Hedef 2.8. Akdeniz Üniversitesi mensuplarınca 2012 yılı sonuna kadar en az 3
teknolojik ürün veya yöntem üretiminin gerçekleştirilmesi.
Faaliyet 2.8.1. Üniversite ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasındaki işbirliğinin daha
iyi düzeye getirilmesi, sağlık, tarım ve mühendislik Ar-Ge alanında en az 1’er ürün
veya yöntem geliştirilmesi için proje ve Ar-Ge desteği sağlanması.
Faaliyet 2.8.2. Projelerin teknoloji üretimine geçiş aşamasında gerekli yasal,
yönetsel ve finansal desteği sağlayacak süreçlerin üniversite ve Teknokent
tarafından geliştirilmesi.
Faaliyet 2.8.3. Üniversite ile yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası iş çevreleri
arasındaki ilişkileri güçlendirmek için yılda en az 6 ortak toplantı düzenlenmesi.
Faaliyet 2.8.4. Teknoloji üretimine yönelik disiplinler arası ortak laboratuvarların 2012
yılı sonuna kadar mühendislik ve tarım Ar-Ge alanlarında oluşturulması, sağlık Ar-Ge
alanında mevcut yapının %50 iyileştirilmesi.
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Stratejik Amaç 3.
Altyapı ve Fiziki Alanları Geliştirmek
Hedef 3.1. Üniversitemiz

eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve

fiziksel ortamın 2012 yılı sonuna kadar %80’inin tamamlanması.
Faaliyet 3.1.1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu hizmet binası, Ziraat Fakültesi 4.
eğitim bloğu, Merkezi derslikler kapsamında Sağlık Yüksekokulu eğitim binasının
2009 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Faaliyet 3.1.2. Üniversite hizmet blokları kapsamında yapılan Çavuşköy (Adrasan)
Eğitim ve Staj Tesisleri inşaatının 2009 yılında tamamlanarak hizmete alınması.
Faaliyet 3.1.3. Üniversite Kampüs Altyapı Projesi kapsamında yapılan güvenlik yolu
inşaatının 2009 yılında tamamlanarak hizmete alınması.
Faaliyet 3.1.4. Üniversite Kampüs Altyapı Projesi kapsamında Botanik Bahçesi 1.
etabının 2009 yılında tamamlanarak hizmete alınması.
Faaliyet 3.1.5. Üniversite Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Geriatri Merkezi ve Ruh
Sağlığı Tanı ve Tedavi Merkezi Projesi’nin 2010 yılında tamamlanarak hizmete
alınması.
Faaliyet 3.1.6. Üniversite Kampüs Altyapı Projesi kapsamında yapılacak olan Su
Ürünleri ve Mühendislik Fakültelerinin yol inşaatının 2010 yılında tamamlanarak
hizmete alınması.
Faaliyet 3.1.7. Merkezi derslikler kapsamındaki Su Ürünleri Fakültesi ve Hukuk
Fakültesi hizmet binalarının 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Faaliyet 3.1.8. Üniversite Açık

Spor Tesisleri Projesi kapsamında devam eden

atletizm pisti etrafına yapılacak tribün inşaatının 2011 yılında tamamlanarak hizmete
alınması.
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Faaliyet

3.1.9. Alanya İşletme Fakültesi’nin çevre düzenlemesi ve güvenlik

duvarının 2011 yılı sonuna kadar yapılması.
Faaliyet 3.1.10. Finike Meslek Yüksekokulu çevre düzenlemesi ve güvenlik duvarının
2011 yılına kadar yapılması.
Faaliyet 3.1.11. Merkezi derslikler kapsamındaki Mühendislik Fakültesi A ve C
bloklar, İletişim Fakültesi ile Ziraat Fakültesi 5. hizmet bloğu binalarının 2012 yılı
sonuna kadar tamamlanması.
Faaliyet 3.1.12. Üniversite Kampüs Altyapı Projesi kapsamında yapılacak olan
güney ve batı ihata duvarı inşaatının 2012 yılında tamamlanması.
Faaliyet 3.1.13. Mühendislik Fakültesi B, D ve E bloklar, Ziraat Fakültesi 6. hizmet
bloğu binalarının 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Faaliyet 3.1.14. Rektörlük idari birimleri kapsamında matbaa, arşiv ve enstitülere ait
binaların 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Faaliyet 3.1.15. Üniversite Hastanesi G bloğunun 2010 yılı sonuna kadar ilk 4
katının, kalan son 4 katının ise 2012 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete
alınması.
Faaliyet 3.1.16. Üniversite Hastanesi B1 bloğunun 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanarak hizmete alınması.
Faaliyet 3.1.17. A1 Bloğun eskiyen makine teçhizatının teknolojiye uygun olarak
2012 yılına kadar yenilenmesi.
Faaliyet

3.1.18.

Gelişmiş

Kanser

Hastanesinin

2012

yılı

sonuna

kadar

tamamlanması.
Faaliyet 3.1.19. Hastane bölgesinde hasta yakınlarına yönelik konaklama amaçlı otel
yapımı.
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Faaliyet 3.1.20. Üniversite merkezi derslikleri, fakülte binaları, hastane ve yurtlarda
yapılması

gereken

büyük

ve

küçük

onarımların

2012

yılı

sonuna

kadar

tamamlanması.
Faaliyet 3.1.21. Muhtelif açık ve kapalı spor tesislerinin 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanması.
Faaliyet 3.1.22. Eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artıracak ileri teknolojik donanımlı
eğitim ortamlarının 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Faaliyet 3.1.23. Merkezi derslik kapasitesinin %50 artırılması için 2012 yılı sonuna
kadar yatırımların yapılması.
Faaliyet 3.1.24. Kongre-kültür merkezi, üniversite müzesi, araştırma merkezleri,
sosyal tesislere yönelik yatırımların 2012 yılı sonuna kadar yapılması.
Faaliyet

3.1.25. Kampüs içinde ve dışında eğitim ve uygulama tesisleri için öz

kaynak ve hibe yoluyla yatırım olanaklarının yaratılması için girişimlerde bulunulması.
Faaliyet 3.1.26. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun ek bina inşaatının 2012
yılına kadar yapılması.
Hedef 3.2. Teknoloji üretimini kolaylaştıracak altyapının

2012 yılına kadar

%75’inin tamamlanması.
Faaliyet 3.2.1. Sağlık Ar-Ge binasının 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Faaliyet 3.2.2. Mühendislik Ar-Ge binasının %50’sinin 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanması.
Faaliyet 3.2.3. Tarım Ar-Ge alt yapısının %50’sinin 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanması.
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Faaliyet 3.2.4. Teknoloji üretimine yönelik disiplinler arası ortak laboratuvarların 2012
yılı sonuna kadar mühendislik ve tarım Ar-Ge alanlarında oluşturulması, sağlık Ar-Ge
alanında mevcut yapının %50 iyileştirilmesi.
Hedef 3.3. Personel çalışma mekanlarının iklimlendirme, bilişim, iletişim,
mefruşat gibi donanımlarının 2012 yılı sonuna kadar modernizasyonunun
tamamlanması.
Faaliyet

3.3.1.

Birimlerdeki

altyapı

ve

fiziksel

olanakların

standartlarla

karşılaştırılması yapılarak önceliklere göre 2009-2012 dönemini kapsayan bir
iyileştirme ve dönüştürme planının oluşturulup eksiklerin bu plan dahilinde
tamamlanması.
Hedef 3.4. Üniversitenin bilişim altyapısının iyileştirilmesi ve 2011 yılı sonuna
kadar GIGABIT seviyesine çıkarılması.
Faaliyet

3.4.1.

Üniversite

Kampüs

Altyapı

Projesi

kapsamında

GIGABIT Projesinin kablolama altyapısının 2010 yılında tamamlanarak hizmete
alınması.
Faaliyet 3.4.2. Belirlenen önceliklere yönelik olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın
işlevselliğini artıracak teknolojik altyapıya bağlı olarak 2011 yılı sonuna kadar yazılım
ve donanımın iyileştirilmesi ve yenilerinin temin edilmesi.
Faaliyet 3.4.3. Birim ve üniversite içi/dışı bağlantı kalitesi ve hızının çağın
gereklerine cevap verecek ve gelişimini destekleyecek bir ağ sistemi altyapısının
2011 yılı sonuna kadar hazırlanması.
Hedef 3.5. Bilişim sistemleri güvenlik düzeyinin 2011 yılı içerisinde en üst
düzeye çıkarılması ve 2012 yılı sonuna kadar güncellenerek sürdürülmesi.
Faaliyet 3.5.1. Bilişim sistemleri güvenlik düzeyinin en üst düzeye çıkarılması için
gerekli altyapı ve yazılımların 2010 yılı sonuna kadar sağlanması.
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Hedef 3.6. Merkez Kütüphane altyapısının ve fiziksel alanının 2012 yılı sonuna
kadar %30 iyileştirilmesi.
Faaliyet 3.6.1. Merkez Kütüphane’nin kullanım alanlarının genişletilmesi için Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı dışındaki birimlerin yeni yapılacak binalara taşınması.
Hedef 3.7. Ortak kullanım alanlarının 2012 yılı sonuna kadar üniversite
yapılanma planına uygun olarak tamamlanması.
Faaliyet 3.7.1. Ortak kullanım alanlarından beklentilerin 2009 yılı sonuna kadar
belirlenmesi ve kullanıcı talep profilinin çıkarılması.
Faaliyet 3.7.2. Ortak kullanım alanları ile ilgili planlamanın 2010 yılı sonuna kadar
görsel ve sayısal olarak bir veritabanında toplanması ve paylaşımının sağlanması.
Faaliyet 3.7.3. Ortak kullanım alanlarında doğal ve kültürel varlıkları koruyan ve
mimari kaliteyi geliştiren bir anlayışla hazırlanacak projelerin 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanması.
Faaliyet 3.7.4. Ortak kullanım alanlarında bir plan dahilinde yenileme ve bakım
onarım çalışmalarının her yıl düzenli şekilde sürdürülmesi.
Faaliyet 3.7.5. Üniversite içinde ihtiyaca göre yeni otopark alanlarının oluşturulması.
Faaliyet 3.7.6. Yeni yapılanma programı dahilinde trafo merkezlerinin yapılması.
Faaliyet

3.7.7.

Haberleşme

sistemi

içindeki

santral

ve

ağ

bağlantılarının

eksikliklerinin 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Faaliyet 3.7.8. Güvenlik sisteminin geliştirilmesi için teknolojik altyapı yatırımlarının
2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Faaliyet 3.7.9. Üniversitede sanatsal unsurları içeren özgün, anıtsal yapı ve alanların
oluşturulması.
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Hedef

3.8. Üniversite

personeli

ve

öğrencilerin

destek

hizmetlerinden

memnuniyet düzeylerinin 2012 yılı sonuna kadar %20 artırılması.
Faaliyet 3.8.1. Üniversitemize bağlı öğrenci yurtlarının kapasitesinin artırılması için
yatırım yapılması, etkin kullanımı ve niteliğinin artırılmasının sağlanması.
Faaliyet 3.8.2. Kredi ve yurtlar kurumu sorumluluğundaki yurtların kapasitesinin ve
niteliğinin

artırılması

için

kurum

ile

üniversite

arasındaki

koordinasyonun

geliştirilmesi.
Faaliyet

3.8.3. Personelin ve öğrencilerin ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını

karşılayacak düzenlemelerin ve yatırımların yapılması.
Faaliyet 3.8.4. Merkezi yemekhanenin kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artırılması
için gerekli yatırım ve düzenlemelerin yapılması.
Faaliyet 3.8.5. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından verilen sağlık hizmetlerinin
kalitesi ve kapasitesini artırmak için gerekli yatırımların yapılması.
Faaliyet 3.8.6. Üniversite personelinin tüm sosyal olanaklardan ve spor tesislerinden
en üst düzeyde faydalanabilmesi için gerekli yatırım ve düzenlemelerin yapılması.
Hedef 3.9. Çevreyi ve engellileri önemseyen bir kampüs yapılanmasını 2012 yılı
sonuna kadar hayata geçirmek.
Faaliyet 3.9.1. Ortak kullanım alanları ve bina yatırımlarında engellileri ve çevreyi
önemseyen yaklaşımların 2009 yılından itibaren benimsenmesi ve uygulanması.
Faaliyet
engelliler

3.9.2. Tüm Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin her yıl çevre ve
konusunda

bilgilendirilmesi

ve

çalışmalara gönüllü katılımlarının

özendirilmesi.
Faaliyet 3.9.3. Çevrenin korunması ve enerji harcamalarının azaltılması için kampüs
içerisinde yatırım yapılması.
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Faaliyet 3.9.4. Katı ve sıvı atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımına yönelik pilot
tesis kurularak oluşacak atıkların doğal döngüyü bozmayacak ve çevre kirliliğine
neden olmayacak şekilde doğaya tekrar dönüşümünün sağlanması.

Akdeniz Üniversitesi 2009-2012 Stratejik Planı

20

Stratejik Amaç 4.
Kurumsal Yapıyı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek
Hedef 4.1. Kurumsal yapılanma reformunun 2012 yılı sonuna kadar tüm
birimlerde tamamlanması.
Faaliyet 4.1.1. İç kontrol standartlarına ilişkin eylem planının tamamlanarak 2011 yılı
sonuna kadar uygulamaya geçirilmesi.
Faaliyet 4.1.2. Mevcut yapılanmayla ilgili sorun ve beklentilerin 2010 yılı sonuna
kadar tüm birimlerde tespit edilmesi ve öncelikli iyileştirme alanlarının belirlenmesi.
Faaliyet 4.1.3. Akademik ve idari hizmetlerin verimli işleyişini sağlayacak yenilikçi bir
organizasyon yapısının tasarlanarak 2011 yılında tüm birimlerde hayata geçirilmesi.
Faaliyet 4.1.4. Yeni idari ve kurumsal yapılanmada teknoloji ve teknolojik ürün
üretiminin 2012 yılı sonuna kadar kolaylaştırılması ve özendirilmesi.
Hedef 4.2. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin 2012 yılı sonuna kadar
üniversite birimlerinin %50’sinde oluşturularak belgelendirilmesi.
Faaliyet 4.2.1. Üniversite genelinde Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulmasını
sağlayacak eylem planlarının 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Faaliyet 4.2.2. Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesine başvuracak birimlerin
personelinin

2010

yılında

Kalite

Yönetim

Sistemi

konusunda

eğitimlerinin

tamamlanması.
Faaliyet 4.2.3. Üniversitede ve bölgede kalite kültürünün geliştirilmesi için her yıl
düzenli olarak bir etkinlik (sempozyum, çalıştay, panel,

kalite ödül töreni gibi)

gerçekleştirilmesi.
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Faaliyet 4.2.4. Ulusal ve uluslararası kalite ödüllerine başvuracak birimlerin
desteklenmesi.
Hedef 4.3. Üniversitenin en az 2 biriminde 2012 yılına kadar akreditasyonun
sağlanması.
Faaliyet 4.3.1. Üniversite Hastanesi ve Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nin 2010 yılı sonuna kadar akreditasyona hazırlanması.
Faaliyet 4.3.2. Ziraat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu programlarının

2011 yılı sonuna kadar akreditasyona

hazırlanması.
Faaliyet 4.3.3. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Uygulama Merkezi ile diğer
istekli birimlerin 2012 yılı sonuna kadar akreditasyona hazırlanması.
Hedef 4.4. Kurumsal performansın izlenmesi, raporlanması ve iyileştirilmesi
için 2011 yılı sonuna kadar Kurumsal Performans Değerlendirme Sistemi’nin
oluşturulması.
Faaliyet 4.4.1. Tüm birimler için önemli paydaş beklentilerini ifade eden ve Kalite
Yönetim Sistemi ile uyumlu performans ölçütlerinin 2009 yılında belirlenmesi.
Faaliyet 4.4.2. Risk değerlendirme sisteminin oluşturularak 2010 yılına kadar
faaliyete geçirilmesi.
Faaliyet 4.4.3. Belirlenen tüm performans ölçütlerinin 2011 yılı sonuna kadar
Yönetim Bilgi Sistemi içinde dönemsel olarak izlenebilir hale getirilmesi.
Hedef 4.5. Yönetim Bilgi Sistemi’nin 2011 yılı sonu itibariyle tüm modülleriyle
hayata geçirilmesi.
Faaliyet 4.5.1. Yönetim Bilgi Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu veri setlerinin 2010 yılı
sonuna kadar oluşturulması.
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Faaliyet 4.5.2. Performans alanları ile ilgili verilerin kaynağından düzenli olarak
girilmesi ve uygun raporlar haline dönüşmesi için ihtiyaç duyulan yazılım modüllerinin
2011 yılı sonuna kadar oluşturulması.
Faaliyet 4.5.3. Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili kullanıcıların 2011 yılı sonuna kadar
eğitimlerinin tamamlanması.
Hedef 4.6. Tüm birimleri kapsayan ideal kadro çalışmasının 2010 yılı sonuna
kadar tamamlanması.
Faaliyet 4.6.1. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları, ders yükleri, açılması
planlanan yeni programlar, sürekli eğitim programları, müfredat değişiklikleri,
teknolojik imkanlar vb. ölçütleri göz önüne alarak birimlerin akademik ideal kadro
sayılarının 2009 yılında tespit edilmesi.
Faaliyet 4.6.2. Rektörlük ve birimlerdeki tüm idari görevler için iş analizleri ve
ölçümleri yapılarak, bu ölçümlere göre oluşturulan görev tanımları ve iş gerekleri
doğrultusunda ihtiyaç duyulan ideal kadro sayılarının 2010 yılı sonuna kadar
belirlenmesi.
Faaliyet 4.6.3. İnsan kaynaklarının mevcut durumunun belirlenmesi, ihtiyaç duyulan
ideal durumun planlaması, gerekli verilerin derlenmesi ve bu bilgilerin Yönetim Bilgi
Sistemine 2010 yılı sonuna kadar aktarılması.
Faaliyet 4.6.4. Üniversitenin kurumsal yapılanma reformu çerçevesinde, yeniden
yapılanma çalışmalarının 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Hedef 4.7. Personel envanteri çıkarılarak, personelin bilgi, beceri, sorumluluk,
iletişim,

vb. konulardaki yetkinliklerinin

2012 yılı sonuna kadar

%20

geliştirilmesi.
Faaliyet 4.7.1. Üniversite personel beceri envanterinin 2009 sonuna kadar
çıkarılması.
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Faaliyet 4.7.2. İhtiyaç duyulan alanlarda personel eğitim programlarının geliştirilmesi,
her yıl düzenli olarak uygulanmasının sağlanması ve eğitim etkinliklerinin ölçülmesi.
Hedef 4.8. İnsan kaynaklarının kullanımına ayrılmış bilişim altyapısının 2010
yılı sonuna kadar %100’ünün tamamlanması.
Faaliyet 4.8.1. Elektronik Ofis Otomasyonu Projesi’nin tüm birimlerde kullanılabilecek
şekilde 2010 yılı sonuna kadar yapılandırılması.
Faaliyet 4.8.2. Personele tahsis edilmiş altyapı ve donanım olanakları ile ilgili
beklenti, talep ve memnuniyetlerin odak grup çalışmaları veya tatmin anketleri ile
2010 yılı sonuna kadar tespit edilmesi ve otomasyona dahil edilmesi.
Hedef 4.9. İdari personel için uygulanan atama ve yükseltme süreçlerinde,
mevzuata ek olarak uygulanacak gerekli politika ve performansa dayalı
sistemlerin 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Faaliyet 4.9.1. Üniversitede uygulanmakta olan eleman seçme, yükseltme ve atama
sistemlerinin

2010

yılı

sonuna

kadar

gözden

geçirilmesi,

gerekli

görülen

değişikliklerin çalışanların görüşleri de alınarak yapılması.
Faaliyet 4.9.2. İdari personel için liyakate dayalı Kariyer Yönetim Sistemi kurulması.
Hedef 4.10. İnsan Kaynakları Yönetimi Performans Değerlendirme Sistemi’nin
2011 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi.
Faaliyet 4.10.1. Performans odaklı kurum kültürünün geliştirilmesi için stratejik
planlama süreci ve stratejik plan hakkında personelin 2009 yılı sonuna kadar
bilgilendirilmesi, katılım ve motivasyonun sağlanması.
Faaliyet 4.10.2. Personelin performansını değerlendirmede kullanılan sicil sisteminin
ayrıntılı olarak incelenmesi, sistemin eksik bıraktığı ölçüm kriterlerinin belirlenmesi ve
ölçme yöntemlerindeki kısıtların 2011 yılı sonuna kadar giderilmesi.
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Faaliyet 4.10.3. Geliştirilen Performans Değerlendirme Sistemi hakkında

birim

yöneticilerinin bilgilendirilmesi ve sicil sistemine paralel olarak bu sistemin etkin bir
şekilde uygulanmasının 2011 yılı sonuna kadar sağlanması.
Faaliyet 4.10.4. Her yıl uygulanacak iş tatmin anketleri ile personelin kurumdan
beklenti, talep ve memnuniyet düzeylerinin tespit edilerek, gerekli iyileştirici
önlemlerin alınması.
Faaliyet 4.10.5. Her yıl personelin stratejik plan ve planın uygulanması ile ilgili
görüşlerini aktarabileceği paylaşım toplantılarının düzenlenmesi.
Faaliyet 4.10.6. Arzulanan kurum kültürüne uygun davranış ve çalışmaları teşvik
eden ve üniversite genelinde maliyet azaltıcı öneriler için bir ödül sisteminin 2009 yılı
sonuna kadar oluşturulması.
Faaliyet 4.10.7. Her yıl personelin kuruma bağlılığı ile personel arasındaki iletişimetkileşimin artırılması, üniversitenin temel değer ve geleneklerini koruma amaçlı
bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler düzenlenmesi.
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Stratejik Amaç 5.
Girişimciliği ve Finansal Kaynakları Geliştirmek
Hedef 5.1. Özel bütçede her yıl %10 artış sağlanması.
Faaliyet 5.1.1. Üniversite bütçesinin artırılabilmesi amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde
her yıl girişimlerde bulunulması.
Faaliyet 5.1.2. Kampüs yerleşim planı çerçevesinde uygun alanların gelir getirici
projeler için kullanılması.
Faaliyet 5.1.3. Yurt dışındaki üniversiteler ile ikili işbirliği ve ortak diploma
anlaşmalarına dayalı gelir getirici programların geliştirilmesi.
Hedef 5.2. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı gelirlerinde her yıl %20
artış sağlanması.
Faaliyet 5.2.1. Öğrenci katkı bedelinin üniversiteler tarafından en fazla

%20

artırılması yetkisinin yükseltilmesi için girişimlerde bulunulması.
Faaliyet 5.2.2. Belirli oranda özel statülü öğrenci kabulü için girişimlerde
bulunulması.
Faaliyet 5.2.3. Üniversitenin marka gücünü yapılacak üretim, hizmet ve diğer
etkinliklerle ekonomik faydaya dönüştürmek.
Hedef 5.3. Döner Sermaye gelirlerinde her yıl en az %15 artış sağlanması.
Faaliyet 5.3.1. İleri teknoloji ürünü, katma değeri yüksek, maliyetleri düşük tanı ve
tedavi yöntemlerinin ve üretim tekniklerinin kullanılması.
Faaliyet 5.3.2. Döner Sermaye çerçevesinde rutin test ve analiz yapan laboratuvarlar
için gerekli akreditasyon/sertifikasyon belgelerinin alınması.
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Hedef 5.4. Sağlık hizmetleri dışındaki gelirlerin her yıl %15 artırılması.
Faaliyet 5.4.1. Öğretim elemanları tarafından verilen danışmanlık hizmetleri,
projelendirme faaliyetleri ve sürekli eğitim programlarının yaygınlaştırılması.
Faaliyet 5.4.2. Döner Sermaye İşletmeleri’nin ihtiyaçlarının karşılanmasında Döner
Sermaye İşletmeleri bünyesinde üretilen ürünlere öncelik verilmesi ve üretilen
ürünlerin çeşitlendirilmesi.
Faaliyet 5.4.3. Lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim programlarında uzaktan eğitim (eöğretim) fırsatlarının oluşturulması yoluyla gelirlerin artırılması.
Faaliyet 5.4.4. Özel sektörün dil eğitimi talebini Yabancı Diller Yüksekokulu
koordinasyonunda karşılayarak gelirlerin artırılması.
Faaliyet 5.4.5. Araştırma-uygulama nitelikli gezegenevi, Ar-Ge laboratuvarı, işlik, test
merkezi ve laboratuvarı gibi gelir getirici yatırımların yapılması.
Hedef 5.5. Öz gelirler kaleminden yıllık 600.000 TL gelir sağlanması.
Faaliyet 5.5.1. 75.Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü’ndeki atıl kapasitenin üniversite dışı
müşterilere açılarak gelirlerinin artırılması.
Faaliyet 5.5.2. Eğitim Merkezi (sosyal tesis) bünyesinde verilen hizmetlerin
çeşitlendirilmesi, etkin ve karlı olarak işletilmesi.
Faaliyet 5.5.3. Yap–işlet devret modeli ile yapılan üniversiteye devredilecek
alanlardaki işletmelerden gerek kiralama, gerekse kurulacak işletmeler yoluyla azami
gelir elde edilmesi.
Faaliyet 5.5.4. Üniversitemiz spor tesislerinin atıl kapasitesinin gelir getirici şekilde
etkin ve verimli işletilmesi.
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Hedef

5.6.

Üniversiteye

destek

sağlayan

vakıf

ve

diğer

sivil

toplum

kuruluşlarından her yıl 500.000 TL kaynak sağlanması.
Faaliyet 5.6.1. Üniversite destekleme vakıflarına ait arazilerin değerlendirilmesi ve
üniversiteye katkı sağlayacak hale dönüştürülmesi.
Faaliyet

5.6.2. Vakıf mevzuatının üniversitelere açık destek verebilecek düzeye

getirilebilmesi amacıyla yasal düzenleme için girişimlerde bulunulması.
Faaliyet 5.6.3. Üniversiteye maddi kaynak sağlamak amacıyla vakıflar ve diğer sivil
toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi.
Hedef 5.7. Üniversitenin sağladığı burs ve yardımların 2012 yılı sonuna kadar
%25 artırılması.
Faaliyet 5.7.1. Burs ve yardım sağlamayı kurumsallaştırmak ve sürdürülebilir kılmak
amacıyla burs birimi aracılığıyla etkinlikler yapılması.
Faaliyet 5.7.2. Burs ve yardım sağlayacak kişi, kurum ve kuruluşlarla üniversitenin
işbirliğinin geliştirilmesi.

Hedef 5.8. Kaynakların kullanılmasında israfın önlenmesi ve verimliliğin 2012
yılı sonuna kadar %50 artırılması.
Faaliyet 5.8.1. Tüm gelirlerin etkin yönetimi, koordinasyonu ve denetiminin 2009 yılı
sonuna kadar sağlanması.
Faaliyet

5.8.2. Bürokratik işlemlerin azaltılması, hızlandırılması ve personel

verimliliğinin artırılması için 2010 yılı sonuna kadar tüm işlemlerde otomasyona
geçilmesi, uygun alanlarda yazılım ve internet ortamının kullanılması.
Faaliyet

5.8.3. Verimlilikte yüksek artış sağlayan kişi ve birimlerin her yıl

ödüllendirilmesi.
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Faaliyet 5.8.4. Mal ve hizmet alımlarının 2009 yılından itibaren, fayda/maliyet analizi
gözetilerek, maksimum verimlilik sağlayacak şekilde yapılması ve en ekonomik
sipariş-stok seviyelerinin sağlanması.
Faaliyet 5.8.5. Teknolojik gelişmelere uygun olarak gerek duyulan alanlarda 2009
yılından itibaren makine ve teçhizatın satın alınması yerine alternatif yöntemlerle
(kiralama,hizmet alımı, leasing vb.) temin edilmesi.
Faaliyet 5.8.6. Elektrik, yakıt ve diğer gider kalemlerinde ekonomik kullanıma dayalı
yatırım ve uygulamalara ağırlık verilmesi.
Hedef

5.9. Girişimci üniversite anlayışının 2012 yılı sonuna kadar tüm

üniversiteye bir eylem planı çerçevesinde benimsetilmesi ve uygulanmasının
sağlanması.
Faaliyet 5.9.1. Girişimci üniversite anlayışının benimsetilmesine yönelik faaliyetleri
kapsayan bir eylem planının 2009 yılı sonuna kadar hazırlanması.
Faaliyet 5.9.2. Girişimciliğin özendirilerek kültür olarak edinilmesinin sağlanması için
her yıl çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet 5.9.3. Dış finansmanla yapılması istenilen gelir getirici projelerin
yatırımcılara her yıl tanıtımının yapılması.
Faaliyet 5.9.4. Üniversite bünyesinde girişimcilik konusundaki faaliyetleri koordine
eden ve eğitim programları düzenleyen birimlerin daha etkin hale getirilmesi.
Faaliyet 5.9.5. Diğer üniversiteler ile ortak girişimcilik projelerinin desteklenmesi.
Faaliyet 5.9.6. Teknoloji ve bilgi transferi konusunda iş dünyasının yaklaşımlarından
yararlanılması ve yeni yaklaşımların geliştirilmesi.
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Faaliyet 5.9.7. Girişimcilik kültürünü yerleştirmek amacıyla özellikle genç öğretim
elemanlarına yönelik yıllık eğitim programlarının planlanması ve gerçekleştirilmesi.
Faaliyet 5.9.8. Öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve mezunların Teknokent’te proje
yapmasının ve şirket kurmasının özendirilmesi ve desteklenmesi.
Faaliyet

5.9.9. Girişimcilik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan

etkinliklere öğrencilerin katılımının desteklenmesi.
Faaliyet 5.9.10. Her yıl düzenli olarak girişimcilik ile ilgili staj programı, iş fuarı ve
yarışma düzenlenmesi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere burs ve proje
desteğinin sağlanması.
Faaliyet 5.9.11. Üniversite dışı kurumlar ve iş çevrelerince düzenlenen girişimcilik
konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere burs ve proje desteğinin sağlanması.
Faaliyet 5.9.12. Öğrencilerin sivil toplum kuruluşlarına aktif üyeliğinin ve sosyal
sorumluluk projeleri gerçekleştirmelerinin özendirilmesi ve desteklenmesi.
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Stratejik Amaç 6.
Paydaşlarla İlişkileri ve Uluslararası Tanınırlığı Geliştirmek
Hedef 6.1. Öğrencilerin üniversiteye ve birimlerine ilgi ve bağlılıklarının 2012
yılına kadar %20 artırılması.
Faaliyet 6.1.1. Her yıl öğrenci memnuniyet anketlerinin yapılması, dilek ve
şikayetlerin düzenli olarak toplanması ve değerlendirilmesi.
Faaliyet 6.1.2. Öğrenci aileleriyle her yıl düzenli olarak iletişim kurularak,
üniversiteye yönelik beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenmesi.
Faaliyet 6.1.3. Akademik danışmanlık sisteminin etkin hale getirilmesi ve izlenmesi.
Faaliyet 6.1.4. Öğrenci temsilciliğinin daha etkin ve işlevsel hale getirilmesi.
Faaliyet 6.1.5. Her yıl öğrencilerin ve personelin birlikte katıldığı bilimsel, sosyal,
kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi, özendirilmesi ve desteklenmesi.
Faaliyet 6.1.6. Öğrencilerin geleceğe yönelik kariyerleri konusunda onlara rehberlik
edilmesi, staj ve iş bulma konularında yardımcı olunması.
Faaliyet 6.1.7. Öğrencilerin projelere katılımının, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerdeki
öğrenciler ile ortak projeler yürütmelerinin desteklenmesi.
Faaliyet 6.1.8. Öğrencilere yönelik hizmet veren idari personelin öğrenci ile iletişimini
geliştirecek eğitim programlarının her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi.
Faaliyet 6.1.9. Öğrencilere yönelik psikolojik destek, kültürel danışmanlık ve sağlık
faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi, özel ilgi alanlarına göre etkinlik
düzenlemelerinin özendirilip desteklenmesi.
Faaliyet 6.1.10. Yerel, ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden öğrencilere
yönelik bir “öğrenci ödül sistemi”nin geliştirilmesi ve bu öğrencilerin başarılarının
üniversite geneline duyurulması.
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Hedef 6.2. Mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla “Mezunlar Bilgi
Sistemi”nin 2012 yılına kadar oluşturulması ve etkin şekilde çalıştırılması.
Faaliyet 6.2.1. Mezunların beklentilerini ölçen memnuniyet anketlerinin düzenli
olarak yapılması.
Faaliyet 6.2.2. Mezunlar Bilgi Sistemi’ne temel teşkil edecek güncel veri tabanı
oluşturulması, mezunların erişiminin ve sistemin bir bilgi paylaşımı platformu olarak
kullanılmasının 2010 yılı sonuna kadar sağlanması.
Faaliyet 6.2.3. Üniversite Mezunlar Derneği ile birimlerdeki diğer mezun dernekleri
arasındaki

koordinasyonun

sağlanması,

derneklerinin

etkin

hale

getirilmesi,

desteklenmesi ve üniversite genelinde tanıtılması.
Faaliyet 6.2.4. Üniversite içinde düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlere mezun
derneklerinin katılımının sağlanması, mezunların kendi birimlerinin faaliyetleri ve
uygulamaları ile ilgili olarak sürekli bilgilendirilmesinin sağlanması.
Faaliyet 6.2.5. Mezunların, mezuniyet sonrası eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve
Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla uygun görülen konularda kariyerlerine katkısı
olacak mesleki eğitimleri almalarının sağlanması.
Faaliyet 6.2.6. Sektörde başarı elde etmiş ve önemli görevler edinmiş mezunların,
üniversite genelinde ve mezun oldukları birimlerde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle
tanıtımların yapılması.
Faaliyet 6.2.7. Mezunlara, Akdeniz Üniversitesi mezun kimliği verilerek üniversitenin
sosyal hizmetlerinden ve imkanlarından yararlanma olanağının sağlanması.
Faaliyet 6.2.8. Üniversite genelinde mezunlar için kutlama günleri düzenlenmesi ve
kutlamaların gelenekselleşmesinin sağlanması.
Faaliyet 6.2.9. Üniversitemiz web sayfasında mezunlarımız bölümü oluşturularak
alanında kariyer sahibi olanların tanıtılması.
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Faaliyet 6.2.10. Üniversitemiz odaklı yeni tasarımlı bir “Üniversite Dergisi”
oluşturularak, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanması.
Hedef 6.3. Çalışanların, üniversiteye ve birimlerine olan bağlılıklarının 2012
yılına kadar %20 arttırılması.
Faaliyet 6.3.1. Çalışanların beklentilerini ölçen memnuniyet anketlerinin yapılması,
fikir kutuları konularak dilek, öneri ve şikâyetlerin her yıl düzenli olarak toplanması.
Faaliyet 6.3.2. Çalışanların üniversite ve birimlerin uygulamaları ile ilgili olarak sürekli
bilgilendirilmesi

ve

özellikle

kendilerini

ilgilendiren

kararlara

katılmalarının

sağlanması.
Faaliyet 6.3.3. Kurumsal, yerel, ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde eden
çalışanların başarılarının takdir edilerek üniversite geneline duyurulması.
Hedef

6.4.

Akdeniz

Üniversitesi

mezunlarının

bölgedeki

özel

sektör

kuruluşlarında çalışma oranının %20 artırılması.
Faaliyet 6.4.1. İş dünyası ile ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesinden sorumlu
olacak ve belirlenen stratejileri uygulayacak birimin etkin çalışmalar yürütmesinin
sağlanması.
Faaliyet 6.4.2. Üniversitenin hitap ettiği sektörlerde faaliyette bulunan işletme ve
organizasyonların beklenti ve tatminlerini ölçen anket çalışmalarının her yıl
yapılması.
Faaliyet 6.4.3. Bölgedeki sektörel yapıya ilişkin profil çıkarılarak izlenebilir ve
erişilebilir bir veri tabanının 2011 yılı sonuna kadar oluşturulması.
Faaliyet 6.4.4. Her yıl düzenli olarak üniversite ve iş dünyası işbirliğine ilişkin
toplantıların düzenlenmesi.
Faaliyet 6.4.5. İş dünyasına yönelik eğitim ve araştırma projelerinin oluşturulması ve
ilgili sektörden temsilcilerin de bu çalışmalara dahil edilmesi.
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Faaliyet 6.4.6. Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalardan elde edilen
sonuçların her yıl ilgili sektörlere duyurulmasının sağlanması.
Faaliyet 6.4.7. Üniversite’de düzenlenen sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere
sektör temsilcilerinin katılımının sağlanması.
Faaliyet 6.4.8. Eğitim programlarının ve müfredatın güncellenmesinde ilgili sektör
temsilcilerinin görüşlerinin de dikkate alınması, sektörde deneyimli ve isim yapmış
kişilerin derslere davet edilmesi.
Faaliyet 6.4.9. Birimler bazında ilgili sektör temsilcileriyle ortak istihdam fuarları,
kariyer günleri, çalıştay, panel, sempozyum vb. etkinliklerin her yıl düzenli olarak
gerçekleştirilmesi.
Hedef 6.5. 2006 Kurumsal Tanınırlık Araştırması’nda ortaya çıkan, Antalya’da
yaşayan Akdeniz Üniversitesi’ni tanıyanların oranının 2012 yılı sonuna kadar
%75’ten %90’ın üzerine çıkarılması.
Faaliyet 6.5.1. Üniversitede yapılan her türlü bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlerin ulusal ve yerel basın, radyo, televizyon yayını, reklam panoları, bez afiş
vb. tanıtım materyalleri aracılığıyla kamuoyuna etkin bir şekilde duyurulması.
Faaliyet 6.5.2. Üniversite radyosunun teknolojik altyapısının ve kadrosunun
iyileştirilmesi ve üniversitenin tanıtımında etkin olarak kullanılmasının sağlanması.
Faaliyet 6.5.3. Güncel sorunlarla ilgili olarak her yıl halkın katılımına açık seminer,
sempozyum ve panellerin düzenlenmesi ve halkı bilgilendirici çalışmaların yapılması.
Faaliyet 6.5.4. Antalya’da düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere üniversite olarak
destek sağlanması.
Faaliyet 6.5.5. İşsizlerin ve meslek sahibi olmayanların istihdam olanaklarını artırıcı
kısa süreli meslek edindirme kurslarının düzenli olarak açılması.
Faaliyet 6.5.6. Sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaştırılmasının özendirilmesi ve
desteklenmesi.
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Faaliyet 6.5.7. Antalya’da bulunan uluslararası, ulusal medya temsilcilikleri ve yerel
medya

kuruluşlarıyla

görüş

alışverişinde

bulunulması,

basın

mensuplarının

üniversitede düzenlenen etkinliklere davet edilmesi.
Faaliyet 6.5.8. Basın bültenlerinin görsel materyallerle birlikte medyanın erişimine
açık bir şekilde arşivlenmesi.
Faaliyet 6.5.9. Akdeniz Üniversitesi İletişim Gazetesi’nin revize edilip düzenli olarak
e-posta yoluyla medya kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer paydaşlara
ulaştırılması.
Hedef 6.6. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi.
Faaliyet 6.6.1. Üniversite ve kamu kurumları arasındaki bilgi akışı ve işbirliğini
geliştirmek için toplantı, çalıştay, sempozyum vb. etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak
projelerin oluşturulması.
Hedef 6.7. Üniversite imajının güçlendirilmesi.
Faaliyet 6.7.1. Birimlerin logo serisinin gözden geçirilerek üniversite logosuyla
uyumlu hale getirilmesi.
Faaliyet 6.7.2. Üniversitenin web sitesinin ve uzantılarının gözden geçirilerek
yeniden yapılandırılması ve birkaç yabancı dilde yayımlanması.
Hedef 6.8. Ulusal ve uluslararası akademik çevrelerde tanınırlığın ve olumlu
kanaatlerin artırılması.
Faaliyet 6.8.1. Akademisyenlerin özgeçmiş ve etkinliklerinin, standart biçimde
üniversite web sayfasında yayımlanması ve yılda en az bir kez güncellenmesi.
Faaliyet

6.8.2. Yurt dışında akademik etkinliklere katılan bilim insanlarına,

üniversitenin yazılı ve görsel tanıtım materyallerinin sağlanması.
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Faaliyet 6.8.3. Üniversitemizde yapılacak kongre ve benzeri seçilmiş bilimsel
etkinliklerin desteklenmesi ve bu etkinliklerin üniversitenin tanıtımında etkin olarak
kullanılması.
Faaliyet 6.8.4. “Akdeniz” genel başlıklı, her yıl farklı bir konu ya da alana odaklanan
geleneksel nitelikli toplantıların düzenlenmesi.
Faaliyet

6.8.5. Fahri doktora unvanının verilme ilkelerinin oluşturulması ve

tanınırlıkta etken bir unsur olarak kullanılması.
Faaliyet 6.8.6. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, konusunu
üniversitenin belirleyeceği bir dalda “Akdeniz Üniversitesi Özel Ödülü”nün verilmesi
için girişimlerde bulunulması.
Faaliyet 6.8.7. Turizm şirketlerinin tanıtım broşürlerinde üniversite ve hizmetlerini
tanıtıcı bölümlerin yer almasının sağlanması.
Faaliyet 6.8.8. Üniversitemiz koordinatörlüğünde, su ve sualtı sporları, kaya tırmanışı
gibi kamuoyunun ilgisini çekecek aktüel etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklerin
gelenekselleştirilmesi.
Faaliyet

6.8.9.

Uluslararası

Gençlik

Şenliği’nin

içeriğinin

zenginleştirilerek

sürdürülmesi.
Faaliyet 6.8.10. Uluslararası Yükseköğretim fuarlarına katılımın etkin olarak
sürdürülmesi.
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Stratejik Amaç 1. Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek
No

Hedef / Faaliyet

Hedef 1.1.

Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için 2012 yılı
sonuna kadar eğitim-öğretim altyapısının %50 oranında
iyileştirilmesi.

Faaliyet 1.1.1.

Laboratuar ve derslik alt yapısı ile donanımlarının 2012 yılı
sonuna kadar yenilenmesi.

Faaliyet 1.1.2.

Faaliyet 1.1.3.

Faaliyet 1.1.4.

Faaliyet 1.1.5.

Hedef 1.2.

Faaliyet 1.2.1.
Faaliyet 1.2.2.

Ölçme Değerlendirme Merkezi’nin 2010 yılı sonuna kadar
kurularak fiziki alt yapısının tamamlanması.
Bazı ortak temel dersler ve zorunlu dersler (Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil vb.) için sınavların 2011 yılı
sonuna kadar bir merkezden yapılarak değerlendirilmesinin
sağlanması.
Tüm derslerin içerik planlarının 2012 yılı sonuna kadar web
ortamına aktarılması.
Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 2012 yılı
sonuna kadar tüm birimlerde 20 öğrenci olmasının sağlanması
için öğretim elemanı atamalarının ve öğrenci sayılarının
planlanması.
Merkez Kütüphane koleksiyonunda öğrenci başına düşen
basılı yayın sayısının 2012 yılı sonuna kadar 3’e
yükseltilmesi.
Merkez Kütüphane’ye her yıl 6.000 adet basılı yayının satın
alınması.
Merkez Kütüphane’ye kitap bağışı için her yıl düzenli şekilde
ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülmesi.

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili Birim

1.Yenilenme oranı

Akademik Birimler
İdari Mali İşler D.B.

1.Merkezin kurularak faaliyetine
başlaması.

Öğrenci İşleri D.B.

1.Soru bankası oluşturulan ortak ve
zorunlu ders sayısı.
2. Tek merkezden yapılan sınav sayısı.

Öğrenci İşleri D.B. /
İlgili Akademik Birimler

1. Web ortamına aktarılan ders içerik
planlarının sayısının tüm derslere oranı.

Öğrenci İşleri D.B. /
Akademik Birimler

1. Öğrenci sayısı / öğretim elemanı
sayısı.

Akademik Birimler
Öğrenci İşleri D.B.
Personel D.B.

1.Satın alınan basılı yayın sayısı.

Kütüphane ve
Dokümantasyon D.B.

1.Bağış alınan kitap sayısı.
2. Görüşülen kurum ve kuruluş sayısı.

Kütüphane ve
Dokümantasyon D.B.

No

Hedef / Faaliyet

Hedef 1.3.

Üniversite genelinde öğrencilerin kullanımına açık
bilgisayar sayısının 2012 yılı sonuna kadar %70 oranında
artırılması.

Faaliyet 1.3.1.

Her yıl düzenli şekilde öğrenci kullanımı için bilgisayar satın
alınması, mevcut bilgisayarların bakım ve onarımlarının
yapılması.

Faaliyet 1.3.2.

Hedef 1.4.

Faaliyet 1.4.1.

Her yıl düzenli şekilde öğrenci kullanımına yönelik bilgisayar
bağışı için ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla görüşülmesi.
Üniversite giriş sınavında
%10’luk dilimden alınan
öğrenci sayısının 2012 yılı sonuna kadar %25 artırılması.
Başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih oranını artırmak için
eğitim-öğretim kadrosu, kampus ortamı ve Antalya’nın
olanakları ile ilgili Antalya ve ülke genelindeki lise
öğrencilerine yönelik etkin tanıtım (broşür, tanıtım filmi, radyo
ve televizyon programlarının yapılması vb.) yapılması.

Faaliyet 1.4.2.

Üniversite giriş sınavında yüksek başarı göstermiş öğrencilere
üniversitemizin uluslararası öğrenci değişim programları, yurt
dışı iş ve staj olanakları hakkında etkin bilgilendirme
yapılması.

Faaliyet 1.4.3.

Üniversite giriş sınavında %1’lik puan dilimine girerek
üniversitemizi seçen öğrencilerin burs, barınma, kısmi zamanlı
iş gibi olanaklarla ödüllendirilmesi.

Faaliyet 1.4.4.

Üniversite adaylarına yönelik tanıtım unsurlarının etkin bir
şekilde kullanıldığı broşür, tanıtım filmi, radyo ve televizyon
programlarının vb. materyallerin hazırlanması ve bunların
adaylara, adayların ailelerine, öğretmenlerine, dershanelerine
ve okullarına dağıtılmasının sağlanması.

Performans Göstergesi

1. Öğrenci kullanımı için satın alınan
bilgisayar sayısı.
2. Öğrenci kullanımına açık bilgisayar
sayısında değişim miktarı.
1. Öğrenci kullanımına yönelik bağış
alınan bilgisayar sayısı.
2. Bağış için görüşülen kurum ve
kuruluş sayısı.

1. Lise öğrencilerine yönelik yapılan
tanıtım etkinliği sayısı.
1. Üniversite giriş sınavında yüksek
başarı göstermiş öğrencilere erişim
sayısı.
2. Erişilen yüksek başarı göstermiş
öğrencilerin üniversitemizi tercih etme
oranı.
1. %1’lik puan diliminden
üniversitemizi seçen öğrenci sayısı.
2. %1’lik puan diliminden
ödüllendirilen öğrenci sayısı.
1. Üniversite adaylarına yönelik
hazırlanan materyallerin sayısı.
2. Yazılı ve görsel materyallerin
dağıtımının yapıldığı nokta sayısı.

Sorumlu / İlişkili Birim

Akademik Birimler/
İdari Mali İşler
Bilgi İşlem D.B.
Akademik Birimler/
İdari Mali İşler
Bilgi İşlem D.B.

Öğrenci İşleri D.B. /
Sağlık Kültür Spor D.B.
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.
Öğrenci İşleri D.B. /
Sağlık Kültür ve Spor D.B.
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.
Uluslararası İlişkiler Ş.Müd.
Öğrenci İşleri D.B./
Basın Halkla İlişkiler Müd.
Sağlık Kültür ve Spor D.B.
Öğrenci İşleri D.B./
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.
Sağlık Kültür ve Spor D.B.

No

Hedef / Faaliyet

Faaliyet 1.4.5.

Üniversite’nin adaylara tanıtılması için radyo ve televizyon
programlarının yapılmasının sağlanması.

Faaliyet 1.4.6.

Üniversite tanıtım fuarlarında üniversitemizin daha güçlü bir
şekilde tanıtımının yapılmasının sağlanması.

Faaliyet 1.4.7.
Faaliyet 1.4.8.
Faaliyet 1.4.9.

Faaliyet 1.4.10.

Faaliyet 1.4.11.

Hedef 1.5.

Faaliyet 1.5.1.

Faaliyet 1.5.2.

Birimler bazında tanıtıma yönelik sunumların hazırlanarak,
Antalya ve komşu illerde seçilmiş bazı okullarda tanıtım
organizasyonlarının yapılması.
Akdeniz Üniversitesi Tanıtım Günleri’nin gelenekselleşmesinin
sağlanması.
Geleceğin bilim insanlarına yönelik etkinliklerin (proje günleri,
olimpiyat vb.) düzenlenmesi.
Üniversite öğrencileri arasında; kongre ve kültürel etkinliklerin
düzenlenmesi ile araştırma, staj ve proje gibi ortak faaliyetlerin
desteklenmesi yoluyla üniversitemizin tercih edilebilirliğinin
artırılması.
Üniversitemizin ulusal ve uluslararası öğrenci değişim
programları (Farabi, Erasmus vb.), yurtdışındaki diğer
üniversitelerle birlikte yürütülen ortak eğitim-öğretim
programları (Euromaster vb.) ve işbirliği yapılan üniversiteler
hakkında adayların bilgilendirilmesi.

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili Birim

1. Üniversite’nin adaylara tanıtılması
için yapılan radyo ve televizyon
programlarının sayısı.

Basın Halkla İlişkiler Müd.
İletişim Fakültesi

1. Fuarlara katılım sayısı

Sağlık Kültür ve Spor D.B./
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.
AKGİM

1. Tanıtımı hazırlanan birim sayısı.
2. Düzenlenen etkinlik sayısı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müd./
Akademik Birimler

1. Düzenlenen etkinlik sayısı.

Sağlık Kültür ve Spor D.B./
Basın Halkla İlişkiler Müd.

1. Düzenlenen etkinlik sayısı.

Proje Koordinasyon Merkezi/
Akademik Birimler

1. Üniversite öğrencileri arasında
düzenlenen ve desteklenen etkinlik
sayısı.

Sağlık Kültür ve Spor D.B./
Akademik Birimler

1. Bilgilendirilen aday sayısı
2. Değişim programlarına katılım
sayısı.

Öğrenci İşleri D.B./
Uluslararası İlişkiler Ş.M.
Akademik Birimler

1. Öğrenci kabul notlarındaki artış.

Enstitüler

1. Tanıtımı yapılan program sayısı.

Enstitüler /
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.

Lisansüstü eğitim-öğretimde kalitenin artırılması.
Lisansüstü programlara alınan öğrencilerin ortalama öğrenci
kabul notlarının 2012 yılı sonuna kadar yüksek lisansta 3,
doktorada 5 puan artırılması.
Lisansüstü programların, tez proje desteklerinin, tez projeleri
ile sanayi ilişkilerinin ülke genelinde ilgili web siteleri, iletişim
araçları ve benzeri araçlarla duyurulmasının ve tanıtımının
sağlanması.

No
Faaliyet 1.5.3.

Faaliyet 1.5.4.

Faaliyet 1.5.5.

Hedef / Faaliyet
Ürün odaklı, endüstri ilişkili tez projelerine verilen desteklerin
artırılması.
Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin yurt dışı değişim
programlarından,
TÜBİTAK
burslarından
yararlanma
imkanlarının artırılması için bilgilendirme toplantıları ve
çalıştaylar düzenlenmesi.

Lisansüstü öğrenim gören seçkin öğrenciler için kadro ve burs
imkanlarının artırılması.

Faaliyet 1.5.6.

Nitelikli lisansüstü öğrencilerin üniversitemizi tercih etmeleri
amacıyla özellikle enstitüler için ortak tanıtım etkinliklerinin
gerçekleştirilmesi, seçkin üniversitelerin fakültelerine ve
enstitülerine
üniversitemiz
tanıtım
materyallerinin
gönderilmesi.

Faaliyet 1.5.7.

Disiplinler arası lisansüstü programların açılması.

Hedef 1.6.

Eğitim-öğretimde Kalite Güvence Sistemi’nin eğitimöğretim süreçlerinin 2012 yılı sonuna kadar çağdaş
standartlara ulaştırılması ve Bologna Süreci’ne uyumlu
hale getirilmesi.

Faaliyet 1.6.1.

Avrupa
Birliği
Komisyonu
tarafından
yürütülen
yükseköğretimde kalite göstergesi sayılan “Diploma Eki” ve
“Avrupa Kredi Transfer Sistemi” etiketlerinin alınması.

Faaliyet 1.6.2.

Üniversitenin yabancı dil eğitimi süreçlerini daha güçlü bir
temelde yürütebilecek kaynaklara sahip bir Yabancı Diller
Yüksekokulu’nun kurulması ve yabancı dil eğitimi süreçlerinin
akademik birimlerin desteğiyle iyileştirilmesi.

Performans Göstergesi
1. Endüstri ilişkili tez projelerine
verilen destek miktarı.
1. Yurt dışı değişim programları,
TÜBİTAK bursları vb. konularda
düzenlenen tanıtıcı etkinlik sayısı.
2. Yurt dışı değişim programlarından,
TÜBİTAK burslarından vb. yararlanan
öğrenci sayısı.
1.Lisansüstü öğrenim gören öğrenci
sayısı/kadro tahsis edilen lisansüstü
öğrenci sayısı.
2. Lisansüstü öğrenim gören öğrenci
sayısı/burs verilen öğrenci sayısı.
1. Enstitüler için düzenlenen tanıtım
etkinliklerinin sayısı.
2. Enstitülerimiz için hazırlanan
tanıtım materyallerinin gönderildiği
nokta (yer) sayısı.
1. Displinlerarası açılan lisansüstü
program sayısı

1. “Diploma Eki” ve “Avrupa Kredi
Transfer
Sistemi”
etiketleri’nin
alınması.

1. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun
kurulması.

Sorumlu / İlişkili Birim
Bilimsel Araştırma Proje
Koordinasyon Birimi/
Enstitüler
Enstitüler/
Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
Proje Geliştirme ve
Koordinasyon Merkezi
Uluslararası İlişkiler Ş.M.

Enstitüler /
Sağlık Kültür ve Spor D.B.

Enstitüler /
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.

Enstitüler

Öğrenci İşleri D.B./
Uluslararası İlişkiler Ş.M.
İdari Mali İşler D.B.
Öğrenci İşleri D.B.
Yapı İşleri Teknik D.B.
Yabancı Diller Yüksekokulu

No
Faaliyet 1.6.3.

Faaliyet 1.6.4.

Faaliyet 1.6.5.

Faaliyet 1.6.6.

Faaliyet 1.6.7.

Faaliyet 1.6.8.

Faaliyet 1.6.9.

Faaliyet 1.6.10.

Sorumlu / İlişkili
Birim

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Üniversite’nin akademik birimlerinin, mevcut öğrencilerinin ve
toplumun eğitim ihtiyaçları göz önüne alınarak, yeni eğitimöğretim programlarının ve birim dışı uygulama (staj)
programlarının geliştirilmesi.
Uygulanmakta olan çift anadal/yandal programlarının
geliştirilmesi.

1. Açılan yeni eğitim-öğretim programı
sayısı.
2. Geliştirilen staj programlarının
sayısı.

Öğrenci İşleri D.B./
Akademik Birimler

1. Geliştirilen çift anadal/yandal
programlarının sayısı.

Öğrenci İşleri D.B./
Akademik Birimler

1. Gözden geçirilen eğitim-öğretim
programlarının (müfredat) sayısı.

Akademik Birimler
Öğrenci İşleri D.B./

Akademik birimler tarafından eğitim-öğretim programlarının
(müfredat) belirlenen dönemlerde gözden geçirilmesi ve
geliştirme çalışmalarının yapılması.
Akademik
birimlerin
(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu/ Bölüm/Program) akademik dış değerlendirme ve
akreditasyon süreçlerine katılmalarının sağlanması.
Akdeniz Üniversitesi ile iş dünyası işbirliğinin daha fazla
geliştirilmesi için ilgili birimlerle ortak fuar, çalıştay vb.
etkinliklerin düzenlenmesi.
Eğitim-öğretim programlarının kalite güvencesi için politika ve
prosedürlerin oluşturulması ve yürürlüğe konulması.

Eğitim-öğretim programlarının kalite güvencesi için öğretim
elemanlarının yetkinliklerinin izlenmesi ve güvence altına
alınmasına yönelik süreçlerin geliştirilmesi.
Öğretim elemanlarının 2012 yılı sonuna kadar Eğiticilerin
Eğitimi programına katılımının sağlanması.

1. Dış değerlendirme ve akreditasyon
süreçlerine katılan birim sayısı.

1. Düzenlenen etkinliklerin sayısı.

1. Yürürlüğe konulmuş prosedür
sayısı.

1. Uygulamaya konulmuş süreçlerin
sayısı.
1.“Eğiticilerin Eğitimi” programını
tamamlayan öğretim elemanı
sayısı/toplam öğretim elemanı sayısı.

Kalite Yönetim Birimi/
Akademik Birimler
İdari Birimler
İdari Mali İşler D.B.
AKGİM/
Akademik Birimler
Teknokent
Basın Halkla İlişkiler Müd.
Eğitim Öğretimde
Mükemmellik Merkezi /
Akademik Birimler
Kalite Yönetim Birimi
Öğrenci İşleri D. B.
Eğitim Öğretimde
Mükemmellik Merkezi/
Kalite Yönetim Birimi
Öğrenci İşleri D. B.
Eğitim Öğretimde
Mükemmellik Merkezi/
AKUNSEM
Personel D.B.

No

Faaliyet 1.6.11.

Faaliyet 1.6.12.

Hedef 1.7.

Hedef / Faaliyet
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili yönetimi için gerekli verilerin
toplanması ve süreçlerin iyileştirilmesi için yönetim bilgi
sisteminde kullanılması.
Öğrenci, öğretim elemanı, mezun ve işverenlerin eğitim
öğretim ile ilgili memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ve
iyileştirilmek için süreçlerin gözden geçirilmesi.

Performans Göstergesi

1. Geliştirilen veri toplama yöntemi.

1. Öğrenci, öğretim elemanı, mezun
ve işverenlerin eğitim-öğretim ile ilgili
memnuniyet düzeyleri.

Yabancı dilde verilen ders sayısının ve bu dersleri seçen
öğrenci sayısının %100 artırılması.

1. Yabancı dilde verilen ders
sayısındaki artış oranı ve bu dersleri
seçen öğrenci sayısındaki artış oranı.

Faaliyet 1.7.2.

Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Türkçe Öğretim
Programının açılması.

1. Yabancı öğrencilere yönelik Türkçe
öğretim programının açılması.

Yabancı uyruklu öğrenciler ile üniversitemiz öğrencilerinin
yapacakları ortak projelerin desteklenmesi.

1. Yabancı öğrenciler ile üniversitemiz
öğrencilerinin yaptıkları ortak proje
sayısı.

Mevcut uluslararası ortak diploma programlarının tanıtımının
yapılması ve yeni ortak diploma programlarının oluşturulması.

1. Oluşturulan yeni ortak diploma
program sayısı.

Faaliyet 1.7.4.

Faaliyet 1.7.5.

Faaliyet 1.7.6.

Eğitim Öğretimde
Mükemmellik Merkezi/
Akademik birimler
Kalite Yönetim Birimi
Öğrenci İşleri D. B.
Eğitim Öğretimde
Mükemmellik Merkezi/
Kalite Yönetim Birimi
Öğrenci İşleri D. B.

Uluslararası ortak diploma programlarının, ders ve
öğrenci sayılarının 2012 yılı sonuna kadar %100
artırılması.

Faaliyet 1.7.1.

Faaliyet 1.7.3.

Sorumlu / İlişkili
Birim

Lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci kabulünü
teşvik eden düzenlemelerin yapılması.
Uluslararası ortak lisansüstü programların yürütüleceği organ
nakli enstitüsü, uluslararası programlar enstitüsü gibi
enstitülerin kurulması.

Akademik Birimler/
Uluslararası İlişkiler Ş.M.
Öğrenci İşleri D. B.
Öğrenci İşleri D. B./
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Sağlık Kültür ve Spor
D.B. /
Akademik Birimler
Akademik Birimler
Basın Halkla İlişkiler Müd.
Öğrenci İşleri D.B.

1. Kabul edilen yabancı uyruklu
öğrenci sayısı.

Senato/
Akademik Birimler

1. Kurulan enstitü sayısı.

Senato /
Akademik Birimler

Stratejik Amaç 2. Evrensel Bilime ve Sanata Katkı Sağlayacak Ürün ve Teknoloji Üretmek
No
Hedef 2.1

Faaliyet 2.1.1.

Hedef / Faaliyet
Yurtdışında çalışan
bilim insanlarının üniversiteye
kazandırılması ve uluslararası bilimsel etkinliklerin teşvik
edilmesi.
Akademik kadronun yetkin bilim insanlarıyla güçlendirilmesi için
2009 yılından itibaren her yıl yurtdışı seçkin üniversiteler ve
teknoloji enstitülerinde doktorasını tamamlamış ve/veya bu
kurumlarda halen görev yapan en az dört bilim insanının
üniversitemize kazandırılması.

Faaliyet 2.1.2.

Öğretim elemanlarının uluslararası özgün araştırma ve sanat
faaliyetlerinin her yıl düzenli biçimde finansal olarak
desteklenmesi,
ilgili
çıktılarının
akademik
performansın
izlenmesinde ve akademik yükseltmede önemli kriterlerden birisi
haline getirilmesi.

Faaliyet 2.1.3.

Öğretim elemanlarının uluslararası ortak araştırma, uygulama,
eğitim-öğretim etkinliklerinin ve bunların çıktılarının düzenli şekilde
finansal olarak desteklenmesi.

Faaliyet 2.1.4.

Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde teknolojik ürünlere
yönelik faaliyetlerin etki oranının artırılması.

Hedef 2.2.

Araştırma altyapısının, 2012 yılına kadar öncelikli alanlarda
Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan kaynakların yıllık
%20’lik kısmıyla desteklenerek geliştirilmesi.

Faaliyet 2.2.1.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kaynaklarından
2010 yılından itibaren her yıl seçilmiş en az bir alanda büyük bir
altyapı projesinin desteklenmesi.

Performans Göstergesi

1. 2009 yılından itibaren yurtdışı
seçkin üniversiteler ve teknoloji
enstitülerinde doktorasını tamamlamış
ve/veya bu kurumlarda halen görev
yapan, üniversitemize kazandırılan
bilim insanı sayısı.
1. Öğretim elemanlarının uluslararası
özgün araştırma ve sanat
faaliyetlerine verilen destek miktarı.
2.Atama Yükseltme Kriterlerinde bu
faaliyetlere verilen puan artışı
1. Öğretim elemanlarının uluslararası
ortak araştırma, uygulama, eğitimöğretim etkinliklerine verilen finansal
destek miktarı.
1. Akademik Atama ve Yükseltme
Kriterleri’nde teknolojik ürünlere
yönelik faaliyetlerin etki oranındaki
artış miktarı.

1. Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi kaynaklarından
desteklenen “büyük ölçekli” altyapı
projesi sayısı.

Sorumlu / İlişkili
Birim

Akademik Birimler/
Personel D.B.

Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi /
Akademik Birimler
Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi /
Akademik Birimler
Akademik Atama ve
Yükseltme Kriterleri
Komisyonu /
Kalite Yönetim Birimi
Akademik Birimler

Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi /
Akademik Birimler

No

Faaliyet 2.2.2.

Faaliyet 2.2.3.

Faaliyet 2.2.4.

Faaliyet 2.2.5.

Faaliyet 2.2.6.

Hedef / Faaliyet
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ayrılan
bütçenin her yıl en az %20’si oranında dış kaynak sağlanması için
üniversite dışı projelerin (AB çerçeve, NATO, TUBİTAK, DPT vb.)
desteklenmesi.
Projelendirilmiş Ar-Ge tesislerinin %75’inin 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanması.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne gelir getirecek
projelere öncelik verilmesi, özel sektörün üniversitemizle işbirliği
kapsamında Ar-Ge çalışmaları yapmasının teşvik edilmesi.
Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kaynaklardan sağlanan
araştırma desteklerinin artırılması için üniversite dışı kaynaklarla
desteklenen projelerin teşvik edilmesi.
Üniversite dışı kaynaklardan desteklenen projelerin sayısını ve
bütçesini artırmak için araştırıcılara ulusal, uluslararası alanda
projelendirme ve proje yönetimi desteği sağlayacak, Proje
Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi’nin kurulması.

Performans Göstergesi
1. Üniversite dışı projelerden
sağlanan kaynak miktarı. (AB
çerçeve, NATO, TUBİTAK, DPT vb.)
1. Ar-Ge tesislerinin tamamlanma
oranı.
1. Özel sektör-üniversite işbirliği ile
gerçekleştirilen Ar-Ge projesi sayısı

1. Gerçekleştirilen proje sayısı

1. Proje Geliştirme ve Koordinasyon
Merkezi’nin kurulması.

Sorumlu / İlişkili
Birim
Proje
Geliştirme
ve
Koordinasyon Merkezi /
Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi
Yapı İşleri ve Teknik D.B./
Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi
Teknokent
Proje Geliştirme ve
Koordinasyon Merkezi/
Teknokent
Uluslararası İlişkiler Ş.M.
Proje Geliştirme ve
Koordinasyon Merkezi

Ar-Ge hizmetlerinde çalışan teknik personel sayısının her yıl
Hedef 2.3.

Faaliyet 2.3.1.

Faaliyet 2.3.2.

%20 artırılması.
Öncelikli alanlardaki laboratuvarların kadrosunun desteklenmesi
amacıyla, projelerden, öz kaynaklardan ve kamu kaynaklarından
teknik eleman istihdamının sağlanması.
Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından teknik
personel sağlanması ile ilgili girişimlerde bulunulması.

1. Ar-Ge de çalışan teknik personel
sayısındaki artış oranı.
1. Devlet Personel Başkanlığı ve
Maliye Bakanlığından temin edilen
teknik personel sayısı

Personel D.B./
Döner Sermaye İşl. Müd.
Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi
Ar-Ge Merkezleri
Üst Yönetim /
Personel D.B.
Ar-Ge Merkezleri

No
Hedef 2.4.

Faaliyet 2.4.1.

Faaliyet 2.4.2.

Faaliyet 2.4.3.

Faaliyet 2.4.4.

Faaliyet 2.4.5.

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Akdeniz
Üniversitesi’nin
Türkiye’deki
üniversitelerin
“Yayımlanan Yayın Sayılarına Göre Üniversite Sıralamasında”
2012 yılına kadar ilk 15’e girmesi.
ISI veri tabanlarına kayıtlı yayınlara verilen teşviklerin artırılarak
sürdürülmesi.

1. ISI veri tabanlarına kayıtlı yayınlara
verilen teşvik miktarı.

Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerinde ISI veri tabanlarına
kayıtlı yayınlara verilen puanların artırılarak sürdürülmesi.

1. Akademik Atama ve Yükseltme
Kriterlerinde ISI veri tabanlarına
kayıtlı yayınlara verilen puanlardaki
artış oranı.

Öğretim üyelerinin araştırma ve yayın performansının her yıl
izlenmesi, üst düzey performans gösteren bilim insanlarının,
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi üzerinden
finansal teşviki, üniversite, kent ve ülke kamuoyuna duyurulması.

1. Üst düzey performans gösteren
bilim insanlarına verilen finansal
teşvik miktarı.

Bilim insanlarının uluslararası bilimsel işbirliklerinin teşvik edilmesi,
her yıl uluslar arası bilimsel toplantılara bildiri ile katılımın teşvik
edilmesinin artırılarak sürdürülmesi.

1. Bilim insanlarımızın uluslararası
düzeyde geliştirdikleri bilimsel işbirliği
sayısı.

Elektronik ortamda yayınlanan veri tabanı sayısının her yıl %10
artırılması.

1. Elektronik ortamda yayınlanan veri
tabanı sayısının değişim oranı.

Faaliyet 2.4.6.

Öğretim elemanlarının uluslararası bilimsel toplantılara katılımının
akademik performans izlemelerinde önemli kriterlerden birisi
haline getirilmesi.

1.Uluslararası toplantılara katılım
sayısı.

Faaliyet 2.4.7.

Akdeniz Üniversitesi mensuplarının bilimsel yayınların elektronik
ortamda kullanıma sunulmasının sağlanması.

1. Elektronik ortamda kullanıma
sunulan yayın sayısı.

Faaliyet 2.4.8.

Sorumlu / İlişkili
Birim

Bilim insanlarının yurtdışı deneyim kazanmaları için kısa süreli
projeli yurtdışında görevlendirmelerinin sağlanması.

1. Yurtdışında görevlendirilen bilim
insanı sayısı.

Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi
Akademik Atama ve
Yükseltme Kriterleri
Komisyonu/
Akademik Birimler
Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi/
Kalite Yönetim Birimi
Basın Halkla İlişkiler
Birimi
Akademik birimler
Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi
Kütüphane ve
Dokümantasyon D.B.
Akademik Birimler/
Kalite Yönetim Birimi
Akademik Atama ve
Yükseltme Kriterleri
Komisyonu
Kütüphane ve
Dokümantasyon D.B.
Yönetim Kurulu/
Personel D.B.
Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi

No
Faaliyet 2.4.9.

Hedef 2.5.

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Akdeniz Üniversitesi adresli orta vadede SCI, SSCI, AHCI
indekslerinde taranan en az 3 derginin 2010 yılından itibaren
yayın hayatına başlaması.

Sorumlu / İlişkili
Birim

1. Yayın hayatına başlayan dergi
sayısı.

Akademik Birimler

Lisans düzeyinde araştırma kültürünün yerleştirilmesi için
2009 yılından itibaren akademik birimlerde her yıl en az 1
etkinliğin gerçekleştirilmesi.

Faaliyet 2.5.1.

Tüm birimlerin ders programlarında kendi alanlarında araştırma
eğitimine yer vermesinin sağlanması.

1. Araştırma eğitimine yönelik verilen
ders sayısı.

Akademik Birimler/
Öğrenci İşleri D.B.

Faaliyet 2.5.2.

Birimlerde
bitirme tezlerinin
yaptırılmasının özendirilmesi.

1. Araştırma projesi şeklinde
yaptırılan tez sayısı.

Akademik Birimler

1.Düzenlenen Ar-Ge etkinlik sayısı.

Akademik Birimler

Faaliyet 2.5.3.

Hedef 2.6.

Faaliyet 2.6.1.

Faaliyet 2.6.2.

Hedef 2.7.
Faaliyet 2.7.1.

araştırma

projesi

şeklinde

Birimlerin kendi alanlarında düzenleyeceği Ar-Ge etkinliklerinin
teşvik edilmesi.
Lisansüstü
eğitim-öğretimde
araştırma
kültürünün
geliştirilmesi ve 2012 yılına kadar doktora öğrencilerinin
%50’sinin tez savunmasından önce
en az 1 araştırma
projesinde yer almalarının ve en az 1 yayın yapmalarının
teşvik edilmesi.
Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinde doktora tez savunması
öncesi 1 araştırmanın tamamlanması ve yayınlanmasının teşvik
edilmesi.
Tez konularının seçiminde; ticari ürün, patent ve uluslararası yayın
potansiyeli yüksek olan veya önemli bir yerel/ulusal ölçekli bir
sorunun çözümüne yönelik yaklaşımlara öncelik verilmesi.

1. Sağlık ve Fen bilimleri
enstitülerinde doktora tez savunması
öncesi, tamamlanan araştırma ve
yayın sayısı.
1. Tez konularında; ticari ürün, patent
ve uluslararası yayın potansiyeli
yüksek olan veya önemli bir
yerel/ulusal ölçekli bir sorunun
çözümüne yönelik tez sayısı.

Sağlık ve Fen Bilimleri
Enstitüleri
Enstitüler /
Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi

İnovasyon kültürünün üniversitede yerleştirilmesi için her yıl
en az 2 patent alınacak şekilde Ar-Ge’nin teşvik edilmesi.
İnovasyon kültürünün yerleştirilmesi için her yıl düzenli olarak
seminer, konferans, başarı öykülerinin anlatıldığı en az 3 etkinliğin
düzenlenmesi.

1. Düzenlenen etkinlik sayısı.

Akademik Birimler/
Teknokent
AKGİM

No
Faaliyet 2.7.2.

Faaliyet 2.7.3.

Faaliyet 2.7.4.

Faaliyet 2.7.5.

Faaliyet 2.7.6.

Hedef / Faaliyet
Üniversite personelinin düzenli olarak her yıl “fikri mülkiyet hakları”
konusunda bilgilendirilmesi, konuyla ilgili bir birimin 2010 yılı
sonuna kadar kurulması.
Lisans ve lisansüstü ders programlarında inovasyon konularındaki
derslere yer verilmesi, öğrencilerin inovasyon ve teknolojisi öne
çıkmış işletmelere teknik gezi düzenlemelerinin desteklenmesi.
İnovasyon ve teknoloji konularında faaliyet gösteren öğrenci
topluluklarının oluşturulması ve desteklenmesi.
Akdeniz Üniversitesi mensuplarına fikri mülkiyet hakları (patent,
faydalı model, marka, copyright vb) konusunda yasal, idari ve
finansal destek sağlanması.
Teknoloji üretmeyi öğretim elemanları için cazip hale getirmek için
TÜBİTAK’tan başlangıç desteği alan projelere üniversite desteği
sağlanması.

Performans Göstergesi
1. Etkinlik sayısı.
2. Birimin kurulması.
1. Düzenlenen teknik gezi sayısı.
2. Lisans ve Lisansüstü ders
programlarında yer alan İnovasyon
konulu ders sayısı.
1. İnovasyon ve teknoloji konularında
faaliyet gösteren öğrenci
topluluklarının ve üyelerinin sayısı.
1. Fikri mülkiyet hakları konusunda
sağlanan destek sayısı.

Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi/

Enstitüler/
Akademik Birimler
AKGİM
Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi

1. Üniversite-sanayi işbirliği ile ortak
yürütülen araştırma-tez projesi
sayısındaki değişim oranı.

Faaliyet 2.7.8.

Kurulu bulunan Kuluçka Merkezi’nin ve Ar-Ge kapasitesinin %50
artırılması.

1. Kuluçka merkezi ve Ar-Ge
kapasitesi artış oranı.

Faaliyet 2.8.1.

Sağlık Kültür ve Spor D.B

Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi

Üniversite-sanayi işbirliği ile ortak yürütülen araştırma-tez projesi
sayısının her yıl %20 artırılması.

Akdeniz Üniversitesi mensuplarınca 2012 yılı sonuna kadar en
az
3
teknolojik
ürün
veya
yöntem
üretiminin
gerçekleştirilmesi.
Üniversite ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasındaki işbirliğinin
daha iyi düzeye getirilmesi, sağlık, tarım ve mühendislik Ar-Ge
alanında en az 1’er ürün veya yöntem geliştirilmesi için proje ve
Ar-Ge desteği sağlanması.

Teknokent/
Fikri Mülkiyet Hakları
Birimi
Hukuk Fakültesi
Öğrenci İşleri D. B./
Sağlık Kültür ve Spor
D.B.
Akademik Birimler

1. TUBİTAK’tan başlangıç desteği
alan proje sayısı.

Faaliyet 2.7.7.

Hedef 2.8.

Sorumlu / İlişkili
Birim

1. Sağlık, tarım ve mühendislik Ar-Ge
alanında geliştirilen ürün veya yöntem
sayısı.

Teknokent/
Yapı İşleri ve Teknik D.B.

Teknokent/
Ar-Ge Merkezleri
Akademik Birimler

No
Faaliyet 2.8.2.

Faaliyet 2.8.3.

Faaliyet 2.8.4.

Hedef / Faaliyet
Projelerin teknoloji üretimine geçiş aşamasında gerekli yasal,
yönetsel ve finansal desteği sağlayacak süreçlerin üniversite ve
Teknokent tarafından geliştirilmesi.
Üniversite ile yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası iş çevreleri
arasındaki ilişkileri güçlendirmek için yılda en az 6 ortak toplantı
düzenlenmesi.
Teknoloji üretimine yönelik disiplinler arası ortak laboratuvarların
2012 yılı sonuna kadar mühendislik ve tarım Ar-Ge alanlarında
oluşturulması, sağlık Ar-Ge alanında mevcut yapının %50
iyileştirilmesi.

Performans Göstergesi
1. Tasarlanan süreçlerin sayısı.
1. Üniversite ile yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası iş çevreleri arasında
düzenlenen toplantı sayısı.
1.Disiplinler arası ortak
laboratuvarların tamamlanma oranı.
2.Sağlık Ar-Ge alanında mevcut
yapının iyileştirilme oranı.

Sorumlu / İlişkili
Birim
Teknokent/
Akademik Birimler
Teknokent/
AKGİM
Akademik Birimler
Teknokent/
Akademik Birimler

Stratejik Amaç 3. Altyapı ve Fiziki Alanları Geliştirmek
No

Hedef / Faaliyet

Hedef 3.1.

Üniversitemiz
eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı
altyapı ve fiziksel ortamın 2012 yılı sonuna kadar %80
tamamlanması.

Faaliyet 3.1.1.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu hizmet binası, Ziraat
Fakültesi 4. eğitim bloğu, Merkezi derslikler kapsamında Sağlık
Yüksekokulu eğitim binasının 2009 yılı sonuna kadar
tamamlanması.

Faaliyet 3.1.2.
Faaliyet 3.1.3.
Faaliyet 3.1.4.

Faaliyet 3.1.5.

Faaliyet 3.1.6.

Faaliyet 3.1.7.

Faaliyet 3.1.8.

Faaliyet 3.1.9.

Üniversite hizmet blokları kapsamında yapılan Çavuşköy
(Adrasan) Eğitim ve Staj Tesisleri inşaatının 2009 yılında
tamamlanarak hizmete alınması.
Üniversite Kampus Altyapı Projesi kapsamında yapılan güvenlik
yolu inşaatının 2009 yılında tamamlanarak hizmete alınması.
Üniversite Kampus Altyapı Projesi kapsamında Botanik Bahçesi
1. etabının 2009 yılında tamamlanarak hizmete alınması.
Üniversite Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Geriatri Merkezi ve
Ruh Sağlığı Tanı ve Tedavi Merkezi Projesinin 2010 yılında
tamamlanarak hizmete alınması.
Üniversite Kampus altyapı projesi kapsamında yapılacak olan
Su Ürünleri, Mühendislik Fakültelerinin yol inşaatının 2010
yılında tamamlanarak hizmete alınması.
Merkezi derslikler kapsamındaki Su Ürünleri Fakültesi, Hukuk
Fakültesi hizmet binalarının 2010 yılı sonuna kadar
tamamlanması.
Üniversite Açık Spor Tesisleri Projesi kapsamında devam eden
atletizm pisti etrafına yapılacak tribün inşaatının 2011 yılında
tamamlanarak hizmete alınması.
Alanya İşletme Fakültesi’nin çevre düzenlemesi ve güvenlik
duvarının 2011 yılı sonuna kadar yapılması.

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili Birim

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri ve Teknik D.B./
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Ziraat Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./

1. Tamamlanma oranı.

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Fizik Tedavi Rehabilitasyon
ve Geriatri Merkezi
Ruh Sağlığı Tanı ve Tedavi
Merkezi
Yapı İşleri Teknik D.B./
Su Ürünleri Fakültesi
Mühendislik Fakültesi

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Su Ürünleri Fakültesi
Hukuk Fakültesi

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Sağlık Kültür ve Spor D.B.

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Alanya İşletme Fakültesi

No
Faaliyet 3.1.10.

Faaliyet 3.1.11.

Faaliyet 3.1.12.

Faaliyet 3.1.13.
Faaliyet 3.1.14.
Faaliyet 3.1.15.
Faaliyet 3.1.16.
Faaliyet 3.1.17.
Faaliyet 3.1.18.
Faaliyet 3.1.19.

Faaliyet 3.1.20.

Faaliyet 3.1.21.

Hedef / Faaliyet
Finike Meslek Yüksekokulu çevre düzenlemesi ve güvenlik
duvarının 2011 yılına kadar yapılması.
Merkezi derslikler kapsamındaki Mühendislik Fakültesi A ve C
bloklar, İletişim Fakültesi ile Ziraat Fakültesi 5. hizmet bloğu
binalarının 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Üniversite Kampus Altyapı Projesi kapsamında yapılacak olan
güney ve
batı ihata duvarı inşaatının 2012 yılında
tamamlanması.
Mühendislik Fakültesi B, D ve E bloklar, Ziraat Fakültesi 6.
hizmet bloğu binalarının 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Rektörlük idari birimleri kapsamında Matbaa, Arşiv ve
Enstitülere ait binaların 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Üniversite Hastanesi G bloğunun 2010 yılı sonuna kadar ilk 4
katının, kalan son 4 katının ise 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanarak hizmete alınması.
Üniversite Hastanesi B1 bloğunun 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanarak hizmete alınması.
A1 Bloğun eskiyen makine techizatının teknolojiye uygun olarak
2012 yılına kadar yenilenmesi.
Gelişmiş Kanser Hastanesinin 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanması.
Hastane bölgesinde hasta yakınlarına yönelik konaklama amaçlı
otel yapımı.
Üniversite merkezi derslikleri, fakülte binaları, hastane ve
yurtlarda yapılması gereken büyük ve küçük onarımların 2012
yılı sonuna kadar tamamlanması.
Muhtelif açık ve kapalı spor tesislerinin 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanması.

Performans Göstergesi
1. Tamamlanma oranı.

1. Tamamlanma oranı.

1. Tamamlanma oranı.
1. Tamamlanma oranı.
1. Tamamlanma oranı.

Sorumlu / İlişkili Birim
Yapı İşleri Teknik D.B./
Finike Meslek Yüksekokulu
Yapı İşleri Teknik D.B./
Mühendislik Fakültesi
İletişim Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Yapı İşleri Teknik D.B./
Yapı İşleri Teknik D.B./
Mühendislik Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Yapı İşleri Teknik D.B./
Enstitüler

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Üniversite Hastanesi

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Üniversite Hastanesi

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Üniversite Hastanesi

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Kanser Hastanesi

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Üniversite Hastanesi

1. Tamamlanma oranı.

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Akademik Birimler
Üniversite Hastanesi
Sağlık Kültür ve Spor D.B.
Yapı İşleri Teknik D.B./
Sağlık Kültür ve Spor D.B.

No
Faaliyet 3.1.22.
Faaliyet 3.1.23.
Faaliyet 3.1.24.

Faaliyet 3.1.25.

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artıracak ileri teknolojik
donanımlı eğitim ortamlarının 2012 yılı sonuna kadsar
tamamlanması.
Merkezi derslik kapasitesinin %50 artırılması için 2012 yılı
sonuna kadar yatırımların yapılması.
Kongre-kültür merkezi, üniversite müzesi, araştırma merkezleri,
sosyal tesislere yönelik yatırımların 2012 yılı sonuna kadar
yapılması.
Kampus içinde ve dışında eğitim ve uygulama tesisleri için öz
kaynak ve hibe yoluyla yatırım olanaklarının yaratılması için
girişimlerde bulunulması.

1. Tamamlanma oranı.
1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Yapı İşleri Teknik D.B./
Sağlık Kültür ve Spor D.B.

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./

1. Tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulunun

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun ek bina inşaatının 2012
yılına kadar yapılması.

Hedef 3.2.

Teknoloji üretimini kolaylaştıracak altyapının
kadar %75’inin tamamlanması.

Faaliyet 3.2.1.

Sağlık Ar-Ge binasının 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.

1. Tamamlanma oranı

Faaliyet 3.2.2.

Mühendislik Ar-Ge binasının %50’sinin 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanması.

1. Tamamlanma oranı

Faaliyet 3.2.4.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Akademik Birimler

1. Tamamlanma oranı.

Faaliyet 3.1.26.

Faaliyet 3.2.3.

Sorumlu / İlişkili Birim

2012 yılına

Tarım Ar-Ge alt yapısının %50’sinin 2012 yılı sonuna kadar
tamamlanması.
Teknoloji üretimine yönelik disiplinler arası ortak laboratuvarların
2012 yılı sonuna kadar mühendislik ve tarım Ar-Ge alanlarında
oluşturulması, sağlık Ar-Ge alanında mevcut yapının %50
iyileştirilmesi.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Tıp Fakültesi
Üniversite Hastanesi
Yapı İşleri Teknik D.B./
Mühendislik Fakültesi

1. Tamamlanma oranı

Yapı İşleri Teknik D.B./
Ziraat Fakültesi

1. Disiplinler arasında oluşturulacak
laboratuvarın tamamlanması.
2. Sağlık Ar-Ge alanının iyileştirme
oranı

Fen Bilimleri Enstitüsü/
Tıp Fakültesi
A.Ü. Hastanesi

No
Hedef 3.3.

Faaliyet 3.3.1.

Hedef 3.4.

Faaliyet 3.4.1.

Faaliyet 3.4.2.

Faaliyet 3.4.3.

Hedef / Faaliyet
Personel çalışma mekanlarının iklimlendirme, bilişim,
iletişim, mefruşat gibi donanımlarının 2012 yılı sonuna
kadar modernizasyonunun tamamlanması.
Birimlerdeki altyapı ve fiziksel olanakların standartlarla
karşılaştırılması yapılarak önceliklere göre 2009-2012 dönemini
kapsayan bir iyileştirme ve dönüştürme planının oluşturulup
eksiklerin bu plan dahilinde tamamlanması.
Üniversitenin bilişim altyapısının iyileştirilmesi ve 2011 yılı
sonuna kadar GIGABIT seviyesine çıkarılması.
Üniversite
Kampus
Altyapı
Projesi
kapsamında
GIGABIT Projesinin kablolama altyapısının 2010 yılında
tamamlanarak hizmete alınması.
Belirlenen önceliklere yönelik olarak Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı’nın işlevselliğini artıracak teknolojik altyapıya bağlı
olarak 2011 yılı sonuna kadar yazılım ve donanımın
iyileştirilmesi ve yenilerinin temin edilmesi.
Birim ve üniversite içi/dışı bağlantı kalitesi ve hızının çağın
gereklerine cevap verecek ve gelişimini destekleyecek bir ağ
sistemi altyapısının 2011 yılı sonuna kadar hazırlanması.

Hedef 3.5.

Bilişim sistemleri güvenlik düzeyinin 2011 yılı içerisinde en
üst düzeye çıkarılması ve 2012 yılı sonuna kadar
güncellenerek sürdürülmesi.

Faaliyet 3.5.1.

Bilişim sistemleri güvenlik düzeyinin en üst düzeye çıkarılması
için gerekli altyapı ve yazılımların 2010 yılı sonuna kadar
sağlanması.

Hedef 3.6.
Faaliyet 3.6.1.

Merkez Kütüphane altyapısının ve fiziksel alanının 2012 yılı
sonuna kadar %30 iyileştirilmesi.
Merkez Kütüphane’nin kullanım alanlarının genişletilmesi için
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı dışındaki birimlerin yeni yapılacak
binalara taşınması.

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili Birim

1. Planın oluşturulması.
2. Plan dahilinde eksikliklerin
tamamlanma oranı.

Yapı İşleri Teknik D.B./
Tüm birimler

1. Tamamlanma oranı.

Bilgi İşlem D.B./
Yapı İşleri Teknik D.B.

1. İyileştirme planında belirlenen
tamamlanma oranı.

1. Ağ sistemi altyapısı tamamlanma
oranı.

1. Bilişim sistemleri güvenlik düzeyinin
en üst düzeye çıkarılması için sağlanan
altyapı ve yazılımların sağlanma/
tamamlanma oranı

1. Kütüphane fiziksel mekanlarının artış
oranı.

Bilgi İşlem D.B./
Yapı İşleri Teknik D.B.
İdari Mali İşler D.B.
Bilgi İşlem D.B./
Yapı İşleri Teknik D.B.

Bilgi İşlem D.B./

Yapı İşleri Teknik D.B./
Kütüphane Dokümantasyon
D.B.

No
Hedef 3.7.
Faaliyet 3.7.1.

Faaliyet 3.7.2.

Faaliyet 3.7.3.
Faaliyet 3.7.4.

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili Birim

Ortak kullanım alanlarının 2012 yılı sonuna kadar üniversite
yapılanma planına uygun olarak tamamlanması.
Ortak kullanım alanlarından beklentilerin 2009 yılı sonuna kadar
belirlenmesi ve kullanıcı talep profilinin çıkarılması.
Ortak kullanım alanları ile ilgili planlamanın 2010 yılı sonuna
kadar görsel ve sayısal olarak bir veritabanında toplanması ve
paylaşımının sağlanması.
Ortak kullanım alanlarının doğal ve kültürel varlıkları koruyan ve
mimari kaliteyi geliştiren bir anlayışla hazırlanacak projelerin
2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Ortak kullanım alanlarında bir plan dahilinde yenileme ve bakım
onarım çalışmalarının her yıl düzenli şekilde sürdürülmesi.

1. Kullanıcı talep profilinin çıkarılması.

Yapı İşleri ve Teknik D.B./
Akademik Birimler
Park ve Bahçeler

1. Ortak kullanım alanları ile ilgili veri
tabanının tamamlanması.

Yapı İşleri ve Teknik D.B./
Bilgi İşlem D.B.

1. Ortak kullanım alanlarıyla ilgili
hazırlanan proje sayısı.

Yapı İşleri ve Teknik D.B./

1. Yenileme, bakım ve onarım
planlarının gerçekleşme oranı.

Yapı İşleri ve Teknik D.B./

Faaliyet 3.7.5.

Üniversite içinde ihtiyaca göre yeni otopark alanlarının
oluşturulması.

1. Otopark alanlarındaki artış miktarı.

Faaliyet 3.7.6.

Yeni yapılanma programı dahilinde trafo merkezlerinin
yapılması.

1. Yeni yapılan trafo merkezi sayısı.

Faaliyet 3.7.7.

Haberleşme sistemi içindeki santral ve ağ bağlantılarının
eksikliklerinin 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.

1. Santral ve ağ bağlantıları
eksikliklerinin tamamlanma oranı

Faaliyet 3.7.8.

Güvenlik sisteminin geliştirilmesi için teknolojik
yatırımlarının 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.

Faaliyet 3.7.9.

Üniversite’de sanatsal unsurları içeren özgün, anıtsal yapı ve
alanların oluşturulması.

1. Teknolojik altyapı yatırımlarının
tamamlanma oranı
1. Üniversitede oluşturulan sanatsal
unsurları içeren özgün, anıtsal yapı ve
alanların miktarı.

Hedef 3.8.

Üniversite personeli ve öğrencilerin destek hizmetlerinden
memnuniyet düzeylerinin 2012 yılı sonuna kadar %20
artırılması.

Faaliyet 3.8.1.

Üniversitemize bağlı öğrenci yurtlarının kapasitesinin artırılması
için yatırım yapılması, etkin kullanımı ve niteliğinin artırılmasının
sağlanması.

altyapı

1. Yurt kapasitelerindeki artış oranı

Yapı İşleri veTeknik D.B./
Yapı İşleri ve Teknik D.B./
Bilgi İşlem D.B.
Bilgi İşlem D.B.
Yapı İşleri ve Teknik D.B./
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sağlık Kültür Spor D.B./
İdari ve Mali İşler D.B.
Yapı İşleri ve Teknik D.B.

No

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili Birim

Kredi ve yurtlar kurumu sorumluluğundaki yurtların kapasitesinin
ve niteliğinin artırılması için kurum ile üniversite arasındaki
koordinasyonun geliştirilmesi.

yurtlardaki kapasite artış oranı.

Faaliyet 3.8.3.

Personelin ve öğrencilerin ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını
karşılayacak düzenlemelerin ve yatırımların yapılması.

1. Ulaşım hizmetleri memnuniyet düzeyi

Sağlık Kültür Spor D.B.
İdari ve Mali İşler D.B.
Döner sermaye işl

Faaliyet 3.8.4.

Merkezi yemekhanenin kapasitesinin ve hizmet kalitesinin
artırılması için gerekli yatırım ve düzenlemelerin yapılması.

1.Merkezi yemekhane hizmetlerinden
memnuniyet düzeyi
2. Kapasite artış oranı

Sağlık Kültür ve Spor D.B.

1.Sağlık hizmetlerinden memnuniyet
düzeyi.

Sağlık Kültür ve Spor D.B.

1.Üniversite personelinin sosyal
olanaklardan ve spor tesislerinin
kullanımından duydukları memnuniyet
düzeyi.

Sağlık Kültür ve Spor D.B.

1. Engelliler ve çevreye yönelik yapılan
yatırım miktarları.

Yapı İşleri ve Teknik D.B.

Faaliyet 3.8.2.

Faaliyet 3.8.5

Faaliyet 3.8.6.

Hedef 3.9.
Faaliyet 3.9.1.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi tarafından verilen sağlık
hizmetlerinin kalitesi ve kapasitesini artırmak için gerekli
yatırımların yapılması.
Üniversite personelinin
tüm sosyal olanaklardan ve spor
tesislerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için gerekli
yatırım ve düzenlemelerin yapılması.
Çevreyi ve engellileri önemseyen bir kampüs yapılanmasını
2012 yılı sonuna kadar hayata geçirmek.
Ortak kullanım alanları ve bina yatırımlarında engellileri ve
çevreyi önemseyen yaklaşımların 2009 yılından itibaren
benimsenmesi ve uygulanması.

Üst Yönetim/
Sağlık Kültür ve Spor D.B.
İdari ve Mali İşler D.B.

1. Kredi ve yurtlar kurumuna ait

Faaliyet 3.9.2.

Tüm üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin her yıl çevre ve
engelliler konusunda bilgilendirilmesi ve çalışmalara gönüllü
katılımlarının özendirilmesi.

1. Çevre ve engelliler konularında
düzenlenen etkinlik sayısı.

Faaliyet 3.9.3.

Çevrenin korunması ve enerji harcamalarının azaltılması için
kampus içerisinde yatırım yapılması.

1.Çevrenin
korunması
ve
harcamalarının azaltılması için
yapılan yatırım miktarı.

Faaliyet 3.9.4.

Katı ve sıvı atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımına yönelik
pilot tesis kurularak
oluşacak atıkların doğal döngüyü
bozmayacak ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde
doğaya tekrar dönüşümünün sağlanması.

1. Tesisin oluşturulması.

enerji

AKÇAM
Özel Gereksinimli Bireyler
İçin Araştırma, Uygulama ve
Eğitim Merkezi
İdari ve Mali İşler D.B.
Döner Sermaye İşl.M.
Yapı İşleri Teknik D.B.
AKÇAM
Enerji Merkezi

Stratejik Amaç 4. Kurumsal Yapının ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
No
Hedef 4.1.

Faaliyet 4.1.1.

Faaliyet 4.1.2.

Faaliyet 4.1.3.

Faaliyet 4.1.4.

Hedef 4.2.
Faaliyet 4.2.1.

Faaliyet 4.2.2.

Faaliyet 4.2.3.
Faaliyet 4.2.4.

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili Birim

Kurumsal yapılanma reformunun 2012 yılı sonuna kadar
tüm birimlerde tamamlanması.
İç kontrol standartlarına ilişkin eylem planının tamamlanarak
2011 yılı sonuna kadar uygulamaya geçirilmesi.
Mevcut yapılanmayla ilgili sorun ve beklentilerin 2010 yılı
sonuna kadar tüm birimlerde tespit edilmesi ve öncelikli
iyileştirme alanlarının belirlenmesi.
Akademik ve idari hizmetlerin verimli işleyişini sağlayacak
yenilikçi bir organizasyon yapısının tasarlanarak 2011 yılında
tüm birimlerde hayata geçirilmesi.
Yeni idari ve kurumsal yapılanmada teknoloji ve teknolojik ürün
üretiminin 2012 yılı sonuna kadar kolaylaştırılması ve
özendirilmesi.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin 2012 yılı sonuna
kadar üniversite birimlerinin %50’sinde oluşturularak
belgelendirilmesi.
Üniversite genelinde Kalite Yönetim Sistemlerinin
oluşturulmasını sağlayacak eylem planlarının 2009 yılı sonuna
kadar tamamlanması.
Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesine başvuracak birimlerin
personelinin 2010 yılında Kalite Yönetim Sistemi konusunda
eğitimlerinin tamamlanması.
Üniversitede ve bölgede kalite kültürünün geliştirilmesi için her
yıl düzenli olarak bir etkinlik (sempozyum, çalıştay, panel, kalite
ödül töreni gibi) gerçekleştirilmesi.
Ulusal ve uluslararası kalite ödüllerine başvuracak birimlerin
desteklenmesi.

1. Planın oluşturulması ve uygulamaya
geçiş.

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı/
İç Denetim Birimi
Kalite Yönetim Birimi

1. Sorun ve beklenti tespit çalışmasının
tamamlanması.

Kalite Yönetim Birimi/
İdari ve Akademik Birimler

1. Reorganizasyon çalışmasının
tamamlanması.

Kalite Yönetim Birimi/
İdari Birimler

1. Teknolojik ürün üretimi
kolaylaştıracak önlemlerin sayısı

Bilimsel Araş. Projeleri
Koordinasyon Birimi

1. Eylem planların tamamlanması.
1. Eğitimlerin tamamlanma oranı.
1. Gerçekleşen etkinlik sayısı.
1. Ulusal ve uluslararası kalite
ödüllerine başvuran birim sayısı

Kalite Yönetim Birimi/
Kalite Yönetim Birimi/
Başvuran birimler
Kalite Yönetim Birimi/

Üst Yönetim

No
Hedef 4.3.

Faaliyet 4.3.1.

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Üniversitenin en az 2 biriminde 2012 yılına kadar uluslararası
akreditasyonun sağlanması.
Üniversite Hastanesi ve Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve
Uygulama Merkezi’nin 2010 yılı sonuna kadar akreditasyona
hazırlanması.

1. Akreditasyon sürecinde gelinen
aşama

Faaliyet 4.3.2.

Ziraat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği
ve Otelcilik Yüksekokulu programlarının 2011 yılı sonuna kadar
akreditasyona hazırlanması.

1. Akreditasyon sürecinde gelinen
aşama

Faaliyet 4.3.3.

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Uygulama Merkezi ile
diğer istekli birimlerin 2012 yılı sonuna kadar akreditasyona
hazırlanması.

1. Akreditasyon sürecinde gelinen
aşama

Hedef 4.4.
Faaliyet 4.4.1.

Faaliyet 4.4.2.

Faaliyet 4.4.3.

Hedef 4.5.
Faaliyet 4.5.1.

Sorumlu / İlişkili
Birim

Kurumsal
performansın
izlenmesi,
raporlanması
ve
iyileştirilmesi için 2011 yılı sonuna kadar Kurumsal
Performans Değerlendirme Sistemi’nin oluşturulması.
Tüm birimler için önemli paydaş beklentilerini ifade eden ve Kalite
Yönetim Sistemi ile uyumlu performans ölçütlerinin 2009 yılında
belirlenmesi.
Risk değerlendirme sisteminin oluşturularak 2010 yılına kadar
faaliyete geçirilmesi.
Belirlenen tüm performans ölçütlerinin 2011 yılı sonuna kadar
Yönetim Bilgi Sistemi içinde dönemsel olarak izlenebilir hale
getirilmesi.
Yönetim Bilgi Sistemi’nin 2011 yılı sonu itibariyle tüm
modülleriyle hayata geçirilmesi.
Yönetim Bilgi Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu veri setlerinin 2010 yılı
sonuna kadar oluşturulması.

Üniversite Hastanesi/
Organ Nakli Eğitim
Araştırma Uygulama
Merkezi
Kalite Yönetim Birimi
Ziraat Fakültesi/
Güzel Sanatlar Fakültesi/
Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu
Kalite Yönetim Birimi
Gıda Güvenliği ve Tarımsal
Araştırmalar Uygulama
Merkezi
Kalite Yönetim Birimi

1. Kalite Performans ölçütlerinin
belirlenmesi

Kalite Yönetim Birimi/

1. Sistemin oluşturulma oranı

Strateji Geliştirme D.B./
İç Denetim Birimi
Kalite Yönetim Birimi

1. Performans ölçütlerinin YBS’ye
aktarılma oranı

Bilgi İşlem D.B. /
Kalite Yönetim Birimi

1. Veri setleri oluşturulma oranı

Bilgi İşlem D.B. /
Enformatik Bölümü
Kalite Yönetim Birimi

No
Faaliyet 4.5.2.

Faaliyet 4.5.3.

Hedef 4.6.

Faaliyet 4.6.1.

Faaliyet 4.6.2.

Faaliyet 4.6.3.

Faaliyet 4.6.4.

Hedef 4.7.
Faaliyet 4.7.1.

Faaliyet 4.7.2.

Hedef / Faaliyet
Performans alanları ile ilgili verilerin kaynağından düzenli olarak
girilmesi ve uygun raporlar haline dönüşmesi için ihtiyaç duyulan
yazılım modüllerinin 2011 yılı sonuna kadar oluşturulması.
Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili kullanıcıların 2011 yılı sonuna kadar
eğitimlerinin tamamlanması.
Tüm birimleri kapsayan ideal kadro çalışmasının 2010 yılı
sonuna kadar tamamlanması.
Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları, ders yükleri,
açılması planlanan yeni programlar, sürekli eğitim programları,
müfredat değişiklikleri, teknolojik imkanlar vb. ölçütleri göz önüne
alarak birimlerin akademik ideal kadro sayılarının 2009 yılında
tespit edilmesi.
Rektörlük ve birimlerdeki tüm idari görevler için iş analizleri ve
ölçümleri yapılarak, bu ölçümlere göre oluşturulan görev tanımları
ve iş gerekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan ideal kadro
sayılarının 2010 yılı sonuna kadar belirlenmesi.
İnsan kaynaklarının mevcut durumunun belirlenmesi, ihtiyaç
duyulan ideal durumun planlaması, gerekli verilerin derlenmesi ve
bu bilgilerin Yönetim Bilgi Sistemine 2010 yılı sonuna kadar
aktarılması.
Üniversitenin kurumsal yapılanma reformu çerçevesinde, yeniden
yapılanma çalışmalarının 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Personel envanteri çıkarılarak, personelin bilgi, beceri,
sorumluluk, iletişim, vb. konulardaki yetkinliklerinin 2012 yılı
sonuna kadar %20 geliştirilmesi.
Üniversite personel beceri envanterinin 2009 sonuna kadar
çıkarılması.
İhtiyaç duyulan alanlarda personel eğitim programlarının
geliştirilmesi, her yıl düzenli olarak uygulanmasının sağlanması ve
eğitim etkinliklerinin ölçülmesi.

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili
Birim

1. Yazılım modülü tamamlanma oranı.

Bilgi İşlem D.B. /
Kalite Yönetim Birimi

1. Eğitimlerin tamamlanma oranı.

Bilgi İşlem D.B. /
Personel D.B.

1.İdeal kadro sayılarının tespit
işleminin tamamlanması.

Personel D.B./
Kalite Yönetim Birimi
Öğrenci İşleri D.B.
Akademik Birimler

1. İdeal kadro sayısının belirlenmesi.

Personel D.B./
Kalite Yönetim Birimi
Akademik ve İdari birimler

1. Yönetim bilgi sistemi insan
kaynakları modülünün tamamlanması.

Bilgi İşlem D.B./
Personel D.B.

1. Yeniden yapılanma çalışmaları
tamamlanma oranı.

Üst Yönetim /
Kalite Yönetim Birimi

1. Üniversite personel beceri
envanterinin tamamlanma oranı.
1. Geliştirilen eğitim programı, verilen
eğitim saati sayıları

Personel D.B./
Kalite Yönetim Birimi
Personel D.B./
Kalite Yönetim Birimi

No
Hedef 4.8.
Faaliyet 4.8.1.

Faaliyet 4.8.2.

Hedef 4.9.

Faaliyet 4.9.1.

Faaliyet 4.9.2.

Hedef 4.10.

Faaliyet 4.10.1.

Faaliyet 4.10.2.

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili
Birim

İnsan kaynaklarının kullanımına ayrılmış bilişim altyapısının
2010 yılı sonuna kadar %100’ünün tamamlanması.
Elektronik Ofis Otomasyonu Projesi’nin tüm birimlerde
kullanılabilecek şekilde 2010 yılı sonuna kadar yapılandırılması.
Personele tahsis edilmiş altyapı ve donanım olanakları ile ilgili
beklenti, talep ve memnuniyetlerin odak grup çalışmaları veya
tatmin anketleri ile 2010 yılı sonuna kadar tespit edilmesi ve
otomasyona dahil edilmesi.
İdari personel için uygulanan atama ve yükseltme
süreçlerinde, mevzuata ek olarak uygulanacak gerekli politika
ve performansa dayalı sistemlerin 2010 yılı sonuna kadar
tamamlanması.

1. Elektronik Ofis Otomasyonu projesi Bilgi İşlem D.B./
tamamlanma oranı.
1. Personelin altyapı ve donanım
olanakları ile ilgili memnuniyet
düzeyleri.

Bilgi İşlem D.B./
Personel D.B.

Üniversitede uygulanmakta olan eleman seçme, yükseltme ve
atama sistemlerinin 2010 yılı sonuna kadar gözden geçirilmesi,
gerekli görülen değişikliklerin çalışanların görüşleri de alınarak
yapılması.

1. Personel seçim atama ve
yükseltme konusunda tasarlanan
süreçler.

Personel D.B. /
İnsan Kaynakları Birimi

İdari personel için liyakate dayalı Kariyer Yönetim Sistemi
kurulması.

1.Sistemin kurulması.

Personel D.B.
İnsan Kaynakları Birim

1. Düzenlenen etkinlik sayısı.

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı/
Kalite Yönetim Birimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Performans Değerlendirme
Sistemi’nin 2011 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi.
Performans odaklı kurum kültürünün geliştirilmesi için stratejik
planlama süreci ve stratejik plan hakkında personelin 2009 yılı
sonuna kadar bilgilendirilmesi, katılım ve motivasyonun
sağlanması.
Personelin performansını değerlendirmede kullanılan sicil
sisteminin ayrıntılı olarak incelenmesi, sistemin eksik bıraktığı
ölçüm kriterlerinin belirlenmesi ve ölçme yöntemlerindeki kısıtların
2011 yılı sonuna kadar giderilmesi.

1. Sicil sisteminin incelenmesi.

Personel D.B.

No

Faaliyet 4.10.3.

Faaliyet 4.10.4.

Faaliyet 4.10.5.

Faaliyet 4.10.6.

Faaliyet 4.10.7.

Hedef / Faaliyet
Geliştirilen Performans Değerlendirme Sistemi hakkında birim
yöneticilerinin bilgilendirilmesi ve sicil sistemine paralel olarak bu
sistemin etkin bir şekilde uygulanmasının 2011 yılı sonuna kadar
sağlanması.
Her yıl uygulanacak iş tatmin anketleri ile personelin kurumdan
beklenti, talep ve memnuniyet düzeylerinin tespit edilerek, gerekli
iyileştirici önlemlerin alınması.
Her yıl personelin stratejik plan ve planın uygulanması ile ilgili
görüşlerini aktarabileceği paylaşım toplantılarının düzenlenmesi.
Arzulanan kurum kültürüne uygun davranış ve çalışmaları teşvik
eden ve üniversite genelinde maliyet azaltıcı öneriler için bir ödül
sisteminin 2009 yılı sonuna kadar oluşturulması.
Her yıl personelin kuruma bağlılığı ile personel arasındaki iletişimetkileşimin artırılması, üniversitenin temel değer ve geleneklerini
koruma amaçlı bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler düzenlenmesi.

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili
Birim

1. Sistemin uygulanması.

Personel D.B./
Tüm Birimler

1.Personel memnuniyet düzeyleri.

Personel D.B./
Kalite Yönetim Birimi

1. Düzenlenen paylaşım toplantısı.

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı /

1. Ödül sisteminin oluşturulması.

1. Düzenlenen etkinlik sayısı.

Üst Yönetim/
Kalite Yönetim Birimi
Personel D.B.
Üst Yönetim/
Personel D.B.

Stratejik Amaç 5. Girişimciliği ve Finansal Kaynakları Geliştirmek
No

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili Birim

Hedef 5.1.

Özel bütçede her yıl %10 artış sağlanması.

Faaliyet 5.1.1.

Üniversite bütçesinin artırılabilmesi amacıyla ilgili kuruluşlar
nezdinde her yıl girişimlerde bulunulması.

1. Özel bütçedeki artış oranı.

Üst Yönetim/
Strateji Geliştirme D.B.

Faaliyet 5.1.2.

Kampüs yerleşim planı çerçevesinde uygun alanların gelir
getirici projeler için kullanılması.

1. Kampus yerleşim planı çerçevesinde
uygulanacak gelir getirecek proje sayısı.

Üst Yönetim

Faaliyet 5.1.3.

Yurt dışındaki üniversiteler ile ikili işbirliği ve ortak diploma
anlaşmalarına dayalı gelir getirici programların geliştirilmesi.

1.Geliştirilen gelir getirici program
sayısı.

Üst Yönetim/
Uluslararası İlişkiler Ş.M.
Akademik Birimler

Hedef 5.2.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı gelirlerinde her yıl
%20 artış sağlanması.

Faaliyet 5.2.1.

Öğrenci katkı bedelinin üniversiteler tarafından “en fazla %20
artırılması yetkisinin” yükseltilmesi için girişimlerde bulunulması.

1. Katkı bedelinin artırılmasına yönelik
yapılan görüşme sayısı.

Üst Yönetim/
Sağlık Kültür ve Spor D.B.

Faaliyet 5.2.2.

Belirli oranda özel statülü öğrenci kabulü için girişimlerde
bulunulması.

1.Kabul edilen özel statülü öğrenci
sayısı.

Üst Yönetim/
Sağlık Kültür ve Spor D.B.

Faaliyet 5.2.3.

Üniversitenin marka gücünü yapılacak üretim, hizmet ve diğer
etkinliklerle ekonomik faydaya dönüştürmek.

1.Üniversitenin marka gücünden
yaratılan ekonomik fayda miktarı.

Sağlık Kültür ve Spor D.B.

1.Döner sermayedeki artış oranı.

Üniversite Hastanesi
Döner Sermaye İşl.Müd.

1.Akredite edilen laboratuvar sayısı.

Üniversite Hastanesi
Döner Sermaye İşl.Müd.

Hedef 5.3.

Faaliyet 5.3.1.
Faaliyet 5.3.2.

Döner Sermaye gelirlerinde her yıl en az %15 artış
sağlanması.

İleri teknoloji ürünü, katma değeri yüksek, maliyetleri düşük tanı
ve tedavi yöntemlerinin ve üretim tekniklerinin kullanılması.
Döner Sermaye çerçevesinde rutin test ve analiz yapan
laboratuvarlar için gerekli akreditasyon/sertifikasyon belgelerinin
alınması.

No

Hedef / Faaliyet

Hedef 5.4.

Sağlık hizmetleri dışındaki gelirlerin her yıl %15 artırılması.

Faaliyet 5.4.1.

Öğretim elemanları tarafından verilen danışmanlık hizmetleri,
projelendirme faaliyetleri ve sürekli eğitim programlarının
yaygınlaştırılması.

Faaliyet 5.4.2.

Faaliyet 5.4.3.
Faaliyet 5.4.4.
Faaliyet 5.4.5.

Döner Sermaye İşletmeleri’nin ihtiyaçlarının karşılanmasında
Döner Sermaye İşletmeleri bünyesinde üretilen ürünlere öncelik
verilmesi ve üretilen ürünlerin çeşitlendirilmesi.
Lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim programlarında uzaktan
eğitim (e-öğretim) fırsatlarının oluşturulması yoluyla gelirlerin
artırılması.
Özel sektörün dil eğitimi talebini Yabancı Diller Yüksekokulu
koordinasyonunda karşılayarak gelirlerin artırılması.
Araştırma-uygulama nitelikli gezegenevi, Ar-Ge laboratuvarı,
işlik, test merkezi ve laboratuvarı gibi gelir getirici yatırımların
yapılması.

Hedef 5.5.

Öz gelirler kaleminden yıllık 600.000 TL gelir sağlanması.

Faaliyet 5.5.1.

75.Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü’ndeki atıl kapasitenin üniversite
dışı müşterilere açılarak gelirlerinin artırılması.

Faaliyet 5.5.2.

Eğitim Merkezi (sosyal tesis) bünyesinde verilen hizmetlerin
çeşitlendirilmesi, etkin ve karlı olarak işletilmesi.

Faaliyet 5.5.3.

Faaliyet 5.5.4.

Yap–işlet devret modeli ile yapılan üniversiteye devredilecek
alanlardaki işletmelerden gerek kiralama, gerekse kurulacak
işletmeler yoluyla azami gelir elde edilmesi.
Üniversitemiz spor tesislerinin atıl kapasitesinin gelir getirici
şekilde etkin ve verimli işletilmesi.

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili Birim

1. Öğretim elemanları tarafından verilen
danışmanlık hizmetleri, projelendirme
faaliyetleri ve sürekli eğitim
programlarının sayısı/Yarattığı gelir
miktarı.

Döner Sermaye İşl.Müd./
AKÜNSEM
Akademik Birimler

1. Döner Sermaye işletmeleri
bünyesinde üretilen ürün çeşidi sayısı.

Döner Sermaye İşl.Müd./
Üniversite Hastanesi
İşletmeler

1.Açılan uzaktan eğitim programı
sayısı/Yarattığı gelir miktarı.

Akademik Birimler/

1.Yaratılan gelir miktarı.
1. Araştırma-uygulama nitelikli
yatırımlardan elde edilen gelir miktarı.

Yabancı Diller Yüksekokulu/
Döner Sermaye İşl.Müd.
Akademik Birimler/
Döner Sermaye İşl.Müd.
Yapı İşleri ve Teknik D.B.

1.75.Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü’nün
gelirlerindeki artış oranı.

Sağlık Kültür ve Spor D.B.

1. Eğitim Merkezi gelirlerindeki artış
oranı.

Sağlık Kültür ve Spor D.B.

1. Yap–işlet devret modeli ile elde
edilecek gelir miktarı.

Üst Yönetim/
İdari Mali İşler D.B.

1.Spor tesisleri gelirlerindeki artış
miktarı.

Sağlık Kültür ve Spor D.B.

No

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Hedef 5.6.

Üniversiteye destek sağlayan vakıf ve diğer sivil toplum
kuruluşlarından her yıl 500.000 TL kaynak sağlanması.

Faaliyet 5.6.1.

Üniversite destekleme vakıflarına ait arazilerin değerlendirilmesi
ve üniversiteye katkı sağlayacak hale dönüştürülmesi.

Faaliyet 5.6.2.

Vakıf mevzuatının üniversitelere açık destek verebilecek düzeye
getirilebilmesi amacıyla yasal düzenleme için girişimlerde
bulunulması.

Faaliyet 5.6.3.

Üniversiteye maddi kaynak sağlamak amacıyla vakıflar ve diğer
sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi.

Hedef 5.7.

Üniversitenin sağladığı burs ve yardımların
sonuna kadar %25 artırılması.

Faaliyet 5.7.1.

Burs ve yardım sağlamayı kurumsallaştırmak ve sürdürülebilir
kılmak amacıyla burs birimi aracılığıyla etkinlikler yapılması.

Faaliyet 5.7.2.

Burs ve yardım sağlayacak kişi, kurum ve kuruluşlarla
üniversitenin işbirliğinin geliştirilmesi.

Hedef 5.8.
Faaliyet 5.8.1.

Faaliyet 5.8.2.

Faaliyet 5.8.3.

1. Üniversite destekleme vakıflarına ait
arazilerin üniversiteye sağladığı katkı
miktarı
1. Vakıf mevzuatının üniversitelere açık
destek verebilecek düzeye
getirilebilmesi için yapılan yasal
düzenlemeler

Sorumlu / İlişkili Birim

Üst Yönetim/
İdari ve Mali İşler D.B.
Üst Yönetim/
İdari ve Mali İşler D.B.

1.Üniversiteye sağlanan maddi katkı
miktarı

Üst Yönetim/
İdari ve Mali İşler D.B.

1.Etkinlik sayısı

Sağlık Kültür ve Spor D.B.

1.Burs ve yardım sağlayan kişi ve
kurumların sayısı

Üst Yönetim/
Sağlık Kültür ve Spor D.B.

1. Bilgilendirme ve koordinasyon
toplantı sayısı.

Üst Yönetim

1.Tüm işlemlerde otomasyona geçme
oranı.

Bilgi İşlem D.B/

1.Ödüllendirilen kişi ve birim sayısı.

Üst Yönetim/

2012 yılı

Kaynakların
kullanılmasında
israfın
önlenmesi
verimliliğin 2012 yılı sonuna kadar %50 artırılması.

ve

Tüm gelirlerin etkin yönetimi, koordinasyonu ve denetiminin
2009 yılı sonuna kadar sağlanması.
Bürokratik işlemlerin azaltılması, hızlandırılması ve personel
verimliliğinin artırılması için 2010 yılı sonuna kadar tüm
işlemlerde otomasyona geçilmesi, uygun alanlarda yazılım ve
internet ortamının kullanılması.
Verimlilikte yüksek artış sağlayan kişi ve birimlerin her yıl
ödüllendirilmesi.

No

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili Birim

Faaliyet 5.8.4.

Mal ve hizmet alımlarının 2009 yılından itibaren, fayda/maliyet
analizi gözetilerek, maksimum verimlilik sağlayacak şekilde
yapılması ve en ekonomik sipariş-stok seviyelerinin sağlanması.

1. Ekonomik sipariş-stok seviyelerinin
belirlenmesi.
2.Satın alımlarda sağlanan verimlilik
artışı.

İdari ve Mali İşler D.B/
Harcama birimleri

Faaliyet 5.8.5.

Teknolojik gelişmelere uygun olarak gerek duyulan alanlarda
2009 yılından itibaren makine ve teçhizatın satın alınması yerine
alternatif yöntemlerle (kiralama,hizmet alımı, leasing vb.) temin
edilmesi.

1. Alternatif yöntemlerle temin edilen
makine ve teçhizat miktarı.

İdari ve Mali İşler D.B/
Harcama birimleri

Faaliyet 5.8.6.

Elektrik, yakıt ve diğer gider kalemlerinde ekonomik kullanıma
dayalı yatırım ve uygulamalara ağırlık verilmesi.

1.Gider kalemlerinde değişim oranı.

Üst Yönetim/
İdari ve Mali İşler D.B

Hedef 5.9.
Faaliyet 5.9.1.

Faaliyet 5.9.2.
Faaliyet 5.9.3.
Faaliyet 5.9.4.
Faaliyet 5.9.5.
Faaliyet 5.9.6.

Faaliyet 5.9.7.

Girişimci üniversite anlayışının 2012 yılı sonuna kadar tüm
üniversiteye bir eylem planı çerçevesinde benimsetilmesi ve
uygulanmasının sağlanması.
Girişimci üniversite anlayışının benimsetilmesine yönelik
faaliyetleri kapsayan bir eylem planının 2009 yılı sonuna kadar
hazırlanması.
Girişimciliğin
özendirilerek
kültür
olarak
edinilmesinin
sağlanması için her yıl çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi.
Dış finansmanla yapılması istenilen gelir getirici projelerin
yatırımcılara her yıl tanıtımının yapılması.
Üniversite bünyesinde girişimcilik konusundaki faaliyetleri
koordine eden ve eğitim programları düzenleyen birimlerin daha
etkin hale getirilmesi.
Diğer
üniversiteler
ile
ortak
girişimcilik
projelerinin
desteklenmesi.
Teknoloji ve bilgi transferi konusunda iş dünyasının
yaklaşımlarından yararlanılması ve yeni yaklaşımların
geliştirilmesi.
Girişimcilik kültürünü yerleştirmek amacıyla özellikle genç
öğretim elemanlarına yönelik yıllık eğitim programlarının
planlanması ve gerçekleştirilmesi.

1.Planın hazırlanması.
1.Düzenlenen etkinlik sayısı.
1.Tanıtımı yapılan proje sayısı.

AKGİM/
Akademik Birimler
AKGİM/
Akademik Birimler
Teknokent
Üst Yönetim/

1.Düzenlenen etkinlik sayısı.

AKGİM/
Akademik birimler

1.Diğer üniversitelerle ortak düzenlenen
girişimcilik projelerinin sayısı.

Üst Yönetim

1.Geliştirilen yeni yaklaşımlar.

Teknokent

1.Gerçekleştirilen eğitim programlarına
katılan öğretim elemanı sayısı

AKGİM

No

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Faaliyet 5.9.8.

Öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve mezunların Teknokent’te
proje yapmasının ve şirket kurmasının özendirilmesi ve
desteklenmesi.

Faaliyet 5.9.9.

Girişimcilik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan
etkinliklere öğrencilerin katılımının desteklenmesi.

1. Öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve
mezunların Teknokent’te yaptıkları proje
sayısı
1. Girişimcilik konusunda ulusal ve
uluslararası düzeyde yapılan etkinliklere
katılan öğrenci sayısı

Sağlık Kültür ve Spor D.B./
Öğrenci İşleri D.B.
Uluslararası ilişkiler Ş.M.

1.Öğrencilere sağlanan burs ve proje
destek miktarı

Sağlık ve Kültür ve Spor D.B./
AKGİM

1.Dereceye giren öğrenci sayısı/verilen
destek miktarı

Sağlık ve Kültür ve Spor D.B./

Faaliyet 5.9.10.

Faaliyet 5.9.11.

Faaliyet 5.9.12.

Her yıl düzenli olarak girişimcilik ile ilgili staj programı, iş fuarı ve
yarışma düzenlenmesi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere
burs ve proje desteğinin sağlanması.
Üniversite dışı kurumlar ve iş çevrelerince düzenlenen
girişimcilik konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere burs
ve proje desteğinin sağlanması.
Öğrencilerin sivil toplum kuruluşlarına aktif üyeliğinin ve sosyal
sorumluluk projeleri gerçekleştirmelerinin özendirilmesi ve
desteklenmesi.

1.Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen
sosyal sorumluluk projesi
sayısı/Destekleme miktarı

Sorumlu / İlişkili Birim
Teknokent

Sağlık Kültür ve Spor D.B./

Stratejik Amaç 6. Paydaşlarla İlişkileri ve Uluslararası Tanınırlığı Geliştirmek
No

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Hedef 6.1.

Öğrencilerin
üniversiteye
ve
birimlerine
bağlılıklarının 2012 yılına kadar %20 artırılması.

Faaliyet 6.1.1.

Her yıl öğrenci memnuniyet anketlerinin yapılması, dilek ve
şikayetlerin düzenli olarak toplanması ve değerlendirilmesi.

1.Memnuniyet anketlerinin yapılması

Faaliyet 6.1.2.

Öğrenci aileleriyle her yıl düzenli olarak iletişim kurularak,
üniversiteye yönelik beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenmesi.

1.Öğrenci ailelerinin üniversiteye
yönelik beklenti alanlarının ve
düzeylerinin belirlenmesi

Öğrenci İşleri D.B/
Kalite Yönetim Birimi
Öğrenci İşleri D.B/
Sağlık Kültür ve Spor D.B.
Basın Halkla İlişkiler

Faaliyet 6.1.3.

Akademik danışmanlık sisteminin etkin hale getirilmesi ve
izlenmesi.

1.Akademik danışmanlık oluşturulması.

Akademik Birimler/

Faaliyet 6.1.4.

Öğrenci temsilciliğinin daha etkin ve işlevsel hale getirilmesi.

1. Öğrenci temsilcilerinin akademik
kurullara katılım sayısı.

Faaliyet 6.1.5.

Her yıl öğrencilerin ve personelin birlikte katıldığı bilimsel,
sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi,
özendirilmesi ve desteklenmesi.

1.Düzenlenen bilimsel,sosyal,kültürel ve
sportif etkinliklerin sayısı.

Senato/
Akademik Birimler
Sağlık Kültür ve Spor D.B./
Personel D.B.

Faaliyet 6.1.6.

Faaliyet 6.1.7.

Faaliyet 6.1.8.

Faaliyet 6.1.9.

ilgi

Sorumlu / İlişkili Birim

ve

Öğrencilerin geleceğe yönelik kariyerleri konusunda onlara
rehberlik edilmesi, staj ve iş bulma konularında yardımcı
olunması.
Öğrencilerin projelere katılımının, yurt içi ve yurt dışı
üniversitelerdeki öğrenciler ile ortak projeler yürütmelerinin
desteklenmesi.
Öğrencilere yönelik hizmet veren idari personelin öğrenci ile
iletişimini geliştirecek eğitim programlarının her yıl düzenli olarak
gerçekleştirilmesi.
Öğrencilere yönelik psikolojik destek, kültürel danışmanlık ve
sağlık faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi, özel ilgi
alanlarına
göre
etkinlik
düzenlemelerinin
özendirilip
desteklenmesi.

1.Rehberlik hizmeti sağlanan öğrenci
sayısı.

AKGİM/

1.Desteklenen proje sayısı.

Proje Geliştirme ve
Koordinasyon Merkezi/

1.Düzenlenen eğitim program saatleri.

Personel D.B.

1. Öğrencilere yönelik verilen psikolojik,
sağlık ve kültürel danışmanlık
faaliyetlerin sayısı.

Sağlık Kültür ve Spor D.B./
Akademik Birimler

No
Faaliyet 6.1.10.

Hedef / Faaliyet
Yerel, ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden öğrencilere
yönelik bir “öğrenci ödül sistemi”nin geliştirilmesi ve bu
öğrencilerin başarılarının üniversite geneline duyurulması.

Hedef 6.2.

Mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla “Mezunlar Bilgi
Sistemi”nin 2012 yılına kadar oluşturulması ve etkin şekilde
çalıştırılması.

Faaliyet 6.2.1.

Mezunların beklentilerini ölçen memnuniyet anketlerinin düzenli
olarak yapılması.

Faaliyet 6.2.2.

Faaliyet 6.2.3.

Faaliyet 6.2.4.

Faaliyet 6.2.5.

Faaliyet 6.2.6.

Faaliyet 6.2.7.

Faaliyet 6.2.8.

Mezunlar Bilgi Sistemi’ne temel teşkil edecek güncel veri tabanı
oluşturulması, mezunların erişiminin ve sistemin bir bilgi
paylaşımı platformu olarak kullanılmasının 2010 yılı sonuna
kadar sağlanması.
Üniversite Mezunlar Derneği ile birimlerdeki diğer mezun
dernekleri arasındaki koordinasyonun sağlanması, derneklerinin
etkin hale getirilmesi, desteklenmesi ve üniversite genelinde
tanıtılması.
Üniversite içinde düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlere
mezun derneklerinin katılımının sağlanması, mezunların kendi
birimlerinin faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili olarak sürekli
bilgilendirilmesinin sağlanması.
Mezunların, mezuniyet sonrası eğitim ihtiyaçlarının tespit
edilmesi ve Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla uygun görülen
konularda kariyerlerine katkısı olacak mesleki eğitimleri
almalarının sağlanması.
Sektörde başarı elde etmiş ve önemli görevler edinmiş
mezunların, üniversite genelinde ve mezun oldukları birimlerde
düzenlenecek çeşitli etkinliklerle tanıtımların yapılması.
Mezunlara, Akdeniz Üniversitesi mezun kimliği verilerek
üniversitenin
sosyal
hizmetlerinden
ve
imkanlarından
yararlanma olanağının sağlanması.
Üniversite
genelinde
düzenlenmesi
ve
sağlanması.

mezunlar
için
kutlama
günleri
kutlamaların
gelenekselleşmesinin

Performans Göstergesi

Sorumlu / İlişkili Birim

1.Öğrenci ödül sisteminin oluşturulması.

Sağlık Kültür ve Spor D.B.
Akademik Birimler

1.Memnuniyet anketlerinin yapılması.

Öğrenci İşleri D.B/
Akademik Birimler
AKGİM

1.Mezunlar Bilgi Sistemine ilişkin veri
tabanının oluşturulması.

Öğrenci İşleri D.B/
Akademik Birimler
AKGİM

1. Üniversite Mezunlar Derneği ile
birimlerdeki diğer mezun dernekleri
arasında düzenlenen etkinlik sayısı.

Akademik Birimler
AKGİM

1. Üniversite içinde düzenlenen sosyal
ve kültürel faaliyetlere mezun
derneklerinin katılım sayılar.ı
2.Bilgilendirilen mezun sayısı.

Sağlık Kültür ve Spor D.B./
Akademik Birimler
AKGİM

1.Verilen mesleki eğitim program sayısı
ve toplam saati.

AKUNSEM/
Akademik Birimler
AKGİM

1.Tanıtılan mezun sayısı.
2.Düzenlenen etkinlik sayısı.
1. Akdeniz Üniversitesi mezun kimliği
verilen mezun sayısı.
1.Düzenlenen mezun kutlama günleri
sayısı.

Akademik Birimler
Sağlık Kültür ve Spor D.B./
Öğrenci İşleri D.B/
Sağlık Kültür ve Spor D.B./
Akademik Birimler
Öğrenci İşleri D.B/
Sağlık Kültür ve Spor D.B./

No

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Faaliyet 6.2.9.

Üniversitemiz
web
sayfasında
mezunlarımız
bölümü
oluşturularak alanında kariyer sahibi olanların tanıtılması.

1.Web sayfasında mezunlarımız
bölümünün oluşturulması.
2.Tanıtılan kariyer sahibi kişi sayısı.

Faaliyet 6.2.10.

Üniversitemiz odaklı yeni tasarımlı bir “Üniversite Dergisi”
oluşturularak, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanması.

1.Üniversite Dergisinin oluşturulması.

Hedef 6.3.
Faaliyet 6.3.1.

Faaliyet 6.3.2.

Faaliyet 6.3.3.

Hedef 6.4.
Faaliyet 6.4.1.

Faaliyet 6.4.2.

Faaliyet 6.4.3.

Faaliyet 6.4.4.

Çalışanların, üniversiteye ve birimlerine olan bağlılıklarının
2012 yılına kadar %20 arttırılması.
Çalışanların beklentilerini ölçen memnuniyet anketlerinin
yapılması, fikir kutuları konularak dilek, öneri ve şikâyetlerin her
yıl düzenli olarak toplanması.
Çalışanların üniversite ve birimlerin uygulamaları ile ilgili olarak
sürekli bilgilendirilmesi ve özellikle kendilerini ilgilendiren
kararlara katılmalarının sağlanması.
Kurumsal, yerel, ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde
eden çalışanların başarılarının takdir edilerek üniversite geneline
duyurulması.
Akdeniz Üniversitesi mezunlarının bölgedeki özel sektör
kuruluşlarında çalışma oranının %20 artırılması.
İş dünyası ile ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesinden
sorumlu olacak ve belirlenen stratejileri uygulayacak birimin
etkin çalışmalar yürütmesinin sağlanması.
Üniversitenin hitap ettiği sektörlerde faaliyette bulunan işletme
ve organizasyonların beklenti ve tatminlerini ölçen anket
çalışmalarının her yıl yapılması.
Bölgedeki sektörel yapıya ilişkin profil çıkarılarak izlenebilir ve
erişilebilir bir veri tabanının 2011 yılı sonuna kadar
oluşturulması.
Her yıl düzenli olarak üniversite ve iş dünyası işbirliğine ilişkin
toplantıların düzenlenmesi.

Sorumlu / İlişkili Birim
Öğrenci İşleri D.B/
AKGİM
Akademik Birimler
Bilgi İşlem D.B.
İletişim Fakültesi/
Basın Halkla İlişkiler Müd.

1.Memnuniyet anketlerinin yapılması.

Personel D.B. /
Kalite Yönetim Birimi

1. Üniversite ve birimlerin uygulamaları
hakkında bilgilendirilen çalışan sayısı.
2.Kendilerini ilgilendirilen kararlarda
düşüncesi alınan çalışan sayısı.

Üst Yönetim/
Akademik ve idari Birimler

1. Üniversite genelinde duyurulan
başarılı çalışan sayısı.

Personel D.B./
Basın Halkla İlişkiler Müd.

1.İlgili birimin kurulması

Kurulacak Yeni Birim/
Teknokent

1.Memnuniyet anketlerinin yapılması

AKGİM
Teknokent

1.İlgili veri tabanının oluşturulması

AKGİM
Teknokent

1. Üniversite ve iş dünyası işbirliğine
ilişkin düzenlenen toplantı sayısı

Akademik Birimler
AKGİM
Teknokent

No

Hedef / Faaliyet

Performans Göstergesi

Faaliyet 6.4.5.

İş dünyasına yönelik eğitim ve araştırma projelerinin
oluşturulması ve ilgili sektörden temsilcilerin de bu çalışmalara
dahil edilmesi.

1.İş dünyasına yönelik oluşturulan
eğitim ve araştırma proje sayısı

Faaliyet 6.4.6.

Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalardan elde
edilen sonuçların her yıl ilgili sektörlere duyurulmasının
sağlanması.

1.İlgili sektörlerde duyurulan
üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel
çalışmaların sayısı

Faaliyet 6.4.7.

Üniversite’de düzenlenen sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere
sektör temsilcilerinin katılımının sağlanması.

Faaliyet 6.4.8.

Eğitim programlarının ve müfredatın güncellenmesinde ilgili
sektör temsilcilerinin görüşlerinin de dikkate alınması, sektörde
deneyimli ve isim yapmış kişilerin derslere davet edilmesi.

Faaliyet 6.4.9.

Birimler bazında ilgili sektör temsilcileriyle ortak istihdam fuarları,
kariyer günleri, çalıştay, panel, sempozyum vb. etkinliklerin her
yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi.

Hedef 6.5.

Faaliyet 6.5.1.

Faaliyet 6.5.2.

Faaliyet 6.5.3.

Faaliyet 6.5.4.

2006 Kurumsal Tanınırlık Araştırması’nda ortaya çıkan,
Antalya’da yaşayan Akdeniz Üniversitesi’ni tanıyanların
oranının 2012 yılı sonuna kadar %75’ten %90’ın üzerine
çıkarılması.
Üniversitede yapılan her türlü bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlerin ulusal ve yerel basın, radyo, televizyon yayını,
reklam panoları, bez afiş vb. tanıtım materyalleri aracılığıyla
kamuoyuna etkin bir şekilde duyurulması.
Üniversite radyosunun teknolojik altyapısının ve kadrosunun
iyileştirilmesi ve üniversitenin tanıtımında etkin olarak
kullanılmasının sağlanması.
Güncel sorunlarla ilgili olarak her yıl halkın katılımına açık
seminer, sempozyum ve panellerin düzenlenmesi ve halkı
bilgilendirici çalışmaların yapılması.
Antalya’da düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere üniversite
olarak destek sağlanması.

1. Üniversite’de düzenlenen sosyal,
kültürel ve bilimsel etkinliklere katılan
sektör temsilcisi sayısı
1. Eğitim programlarının ve müfredatın
güncellenmesinde dikkate alınan ilgili
sektör temsilcisi sayısı
2.Derslere davet edilen deneyimli ve
isim yapmış kişi sayısı

Sorumlu / İlişkili Birim
AKUNSEM
Teknokent
AGİM
Basın Halkla İlişkiler Müd.
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
Kalite Yönetim Birimi
Akademik Birimler

Akademik Birimler

1.İlgili sektör temsilcileriyle düzenlenen
etkinlik sayısı

Akademik Birimler
Sağlık Kültür ve Spor D.B./

1.Kamuoyuna duyurulan her türlü
bilimsel,sosyal,kültürel ve sportif etkinlik
sayısı

Basın Halkla İlişkiler Müd.
Tüm Birimler

1.Üniversite radyosunun altyapı ve
kadrosunda yapılan iyileştirme
çalışmalarının oranı
1.Güncel sorunlarla ilgili halkın
katılımına yönelik düzenlenen etkinlik
sayısı
1.Üniversite tarafından desteklenen
sosyal ve kültürel etkinlik sayısı

İletişim Fakültesi/
İdari ve Mali İşler D.B.
Akademik Birimler
Sağlık Kültür Spor D.B. /
Akademik Birimler
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.

No
Faaliyet 6.5.5.
Faaliyet 6.5.6.

Faaliyet 6.5.7.

Faaliyet 6.5.8.

Hedef / Faaliyet
İşsizlerin ve meslek sahibi olmayanların istihdam olanaklarını
artırıcı kısa süreli meslek edindirme kurslarının düzenli olarak
açılması.
Sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaştırılmasının
özendirilmesi ve desteklenmesi.
Antalya’da bulunan uluslararası, ulusal medya temsilcilikleri ve
yerel medya kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunulması,
basın mensuplarının üniversitede düzenlenen etkinliklere davet
edilmesi.
Basın bültenlerinin görsel materyallerle birlikte medyanın
erişimine açık bir şekilde arşivlenmesi.

Performans Göstergesi
1.Açılan kısa süreli meslek edindirme
kurs program sayısı

AKÜNSEM/
Akademik Birimler

1.Desteklenen sosyal sorumluluk proje
sayısı

Akademik Birimler
Sağlık Kültür ve Spor D.B.

1.Üniversitede düzenlenen etkinliklere
davet edilen basın mensubu sayısı

Basın ve Halkla İlişkiler Müd.

1. Arşivlenen basın bülteni sayısı

Basın ve Halkla İlişkiler Müd.

1. Akdeniz Üniversitesi İletişim
Gazetesi’nde yapılan revize çalışmaları
sayısı
2.Elektronik ortamda gönderilen gazete
sayısı

İletişim Fakültesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.

1. Üniversite ve kamu kurumları
arasında düzenlenen etkinlik sayısı

Akademik Birimler
İdari Birimler

Faaliyet 6.5.9.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Gazetesi’nin revize edilip düzenli
olarak e-posta yoluyla medya kurumlarına, sivil toplum
kuruluşlarına ve diğer paydaşlara ulaştırılması.

Hedef 6.6.

Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi.

Faaliyet 6.6.1.

Üniversite ve kamu kurumları arasındaki bilgi akışı ve işbirliğini
geliştirmek için toplantı, çalıştay, sempozyum vb. etkinliklerin
düzenlenmesi ve ortak projelerin oluşturulması.

Hedef 6.7.

Üniversite imajının güçlendirilmesi.

Faaliyet 6.7.1.

Birimlerin logo serisinin gözden geçirilerek üniversite logosuyla
uyumlu hale getirilmesi.

1.Gözden geçirilen logo sayısı

Faaliyet 6.7.2.

Üniversitenin web sitesinin ve uzantılarının gözden geçirilerek
yeniden yapılandırılması ve birkaç yabancı dilde yayımlanması.

1.Gözden geçirilen ve yabancı dilde
yayınlanan web sitesi uzantı sayısı

Hedef 6.8.
Faaliyet 6.8.1.

Ulusal ve uluslararası akademik çevrelerde tanınırlığın ve
olumlu kanaatlerin artırılması.
Akademisyenlerin özgeçmiş ve etkinliklerinin, standart biçimde
üniversite web sayfasında yayımlanması ve yılda en az bir kez
güncellenmesi.

Sorumlu / İlişkili Birim

1.Web sayfasında akademisyenlere ait
yayınlanan özgeçmiş sayısı

Basın ve Halkla İlişkiler Müd.
Bilgi İşlem D.B.
Bilgi işlem D.B.
Uluslararası İlişkiler Ş.M.
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.

Akademik Birimler

No
Faaliyet 6.8.2.

Faaliyet 6.8.3.
Faaliyet 6.8.4.
Faaliyet 6.8.5.
Faaliyet 6.8.6.
Faaliyet 6.8.7.
Faaliyet 6.8.8.
Faaliyet 6.8.9.
Faaliyet 6.8.10.

Hedef / Faaliyet
Yurt dışında akademik etkinliklere katılan bilim insanlarına,
üniversitenin yazılı ve görsel tanıtım materyallerinin sağlanması.
Üniversitemizde yapılacak kongre ve benzeri seçilmiş bilimsel
etkinliklerin desteklenmesi ve bu etkinliklerin üniversitenin
tanıtımında etkin olarak kullanılması.
“Akdeniz” genel başlıklı, her yıl farklı bir konu ya da alana
odaklanan geleneksel nitelikli toplantıların düzenlenmesi.
Fahri doktora unvanının verilme ilkelerinin oluşturulması ve
tanınırlıkta etken bir unsur olarak kullanılması.
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, konusunu
üniversitenin belirleyeceği bir dalda “Akdeniz Üniversitesi Özel
Ödülü”nün verilmesi için girişimlerde bulunulması.
Turizm şirketlerinin tanıtım broşürlerinde üniversite ve
hizmetlerini tanıtıcı bölümlerin yer almasının sağlanması.
Üniversitemiz koordinatörlüğünde, su ve sualtı sporları, kaya
tırmanışı gibi kamuoyunun ilgisini çekecek aktüel etkinliklerin
düzenlenmesi ve bu etkinliklerin gelenekselleştirilmesi.
Uluslararası gençlik şenliğinin içeriğinin zenginleştirilerek
sürdürülmesi.
Uluslararası Yükseköğretim fuarlarına katılımın etkin olarak
sürdürülmesi.

Performans Göstergesi
1. Yurt dışında akademik etkinliklere
katılan, üniversitenin yazılı ve görsel
tanıtım materyallerinin sağlandığı bilim
insanı sayısı

Sorumlu / İlişkili Birim
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.

1.Düzenlenen kongre ve benzeri
seçilmiş bilimsel etkinlik sayısı

Akademik Birimler
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.
İdari ve Mali İşler D.B.

1.Düzenlenen toplantı sayısı

Üst Yönetim

1.Fahri doktora unvanın verilmesine
ilişkin ilkelerin oluşturulması

Senato

1. Festivale özel ödülle katılım

Basın ve Halkla İlişkiler Müd.

1. Üniversitenin tanıtımının yapıldığı
dış kaynaklı görsel materyal sayısı

Basın ve Halkla İlişkiler Müd.

1.Düzenlenen etkinlik sayısı

Sağlık Kültür ve Spor D.B.

1. Uluslararası gençlik şenliğini
kapsamında yapılan etkinlik sayısı

Sağlık Kültür ve Spor D.B.

1. Uluslararası Yükseköğretim
fuarlarına katılım sayısı

Basın ve Halkla İlişkiler Müd.
Sağlık Kültür ve Spor D.B.

