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Giriş
Kadir Has Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda üniversitenin stratejik amaçları
“Eğitim”, “Araştırma ve Lisansüstü Programlar”, “Akademik Personel”, “Toplumsal
Fayda ve Yayım” ile “Kurumsal Yapılanma ve Altyapı” olmak üzere beş ana tema
altında toplanmıştır. Bu amaçlar için toplam 24 hedef ve bu hedeflere ulaşabilmek için
de 80 kısa vadeli (1 yıl), 83 orta vadeli (5 yıl) olmak üzere toplam 163 eylem
öngörülmüştür. Her eylemin başarı düzeyinin ölçülebilir hale getirilmesi amacıyla
performans göstergelerine yer verilmiştir.
Hedefler, kısa ve orta vadeli eylemler ile performans göstergelerinin ayrıntılarıyla
verildiği Stratejik Plan’da, özet olarak, “Stratejik Tema 1: Eğitim” başlığı altında 6 hedef
ve 46 eylem (23 kısa vadeli, 23 orta vadeli), “Stratejik Tema 2: Araştırma ve Lisansüstü
Programlar” başlığı altında 5 hedef ve 31 eylem (18 kısa vadeli, 13 orta vadeli),
“Stratejik Tema 3: Akademik Personel” başlığı altında 3 hedef ve 19 eylem (9 kısa
vadeli, 10 orta vadeli), “Stratejik Tema 4: Toplumsal Fayda ve Yayım” başlığı altında 5
hedef ve 32 eylem (15 kısa vadeli, 17 orta vadeli) ve son olarak “Stratejik Tema 5:
Kurumsal Yapılanma ve Altyapı” başlığı altında 5 hedef ve 35 eylem (15 kısa vadeli,
20 orta vadeli) yer almaktadır.
Kadir Has Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda ayrıca, eylemlerin hayata
geçirilmesine katkı sağlaması amacıyla 10 komisyon/çalışma grubu kurulması veya
mevcut komisyonların bu çerçevede yeniden yapılandırılması önerilmiştir. Bu önerilerin
özeti aşağıda verilmiştir:
• Üniversitedeki bütün bölümlerin birinci sınıflarının ve her halükârda tüm
fakültelerde birinci ve/veya ikinci sınıfların ortak hale getirilmesi için görev
yapmakta olan mevcut komisyonun yeniden yapılandırılması,
• Uluslararasılaşmanın geliştirilerek dünya standartlarına uygun bir akademik
ortamın oluşturulmasına yönelik olarak diplomaların uluslararası geçerliliğini
sağlayacak kalite kontrol, güvence ve geliştirme çalışmaları için Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu’nun (ADEK) yeniden
yapılandırılması,
• Üniversitedeki yabancı dil eğitiminin niteliğinin uluslararası düzeye çıkarılması
amacıyla bir komisyon kurulması,
• Web sayfaları ile geleneksel tanıtım faaliyetlerinde kullanılan materyallerin
güncel tutulmasının sağlanması için fakülte, yüksekokul ve enstitüler
bünyesinde komisyonlar kurulması,
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• Başarılı öğrencilerin teşvik edilmesine yönelik Onur Listesi uygulamaları için
fakülte dekanları ve enstitü müdürlerinden oluşan bir komisyon kurulması,
• Online ders platformlarına katılım sağlanması için fakülte, yüksekokul ve
enstitüler bünyesinde bir komisyon kurulması,
• Yeni medya araçlarının kurumsal olarak etkin kullanımı ve üniversitenin yazılı
ve görsel medyadaki görünürlüğünün artırılması için İletişim Fakültesi ağırlıklı
bir komisyon kurulması,
• Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla imaj ve görsel
tasarım çalışmalarının yürütülmesini sağlayacak Sanat ve Tasarım Fakültesi
(STF) ve İletişim Fakültesi (İF) akademisyenlerinden oluşan bir komisyon
kurulması,
• Disiplinler arası araştırma öncelikli alanları belirlemek üzere fakülte dekanları,
enstitü müdürleri ve araştırma merkezi müdürlerinden oluşan bir komisyon
kurulması.
Stratejik Plan’ın yayınlanmasını takip eden süreçte Rektörlükçe yapılan
değerlendirmeler neticesinde bu komisyon/çalışma gruplarının esas amaçlar
çerçevesinde birleştirilerek dört temel çalışma grubu oluşturulmasına ve ADEK’in
yeniden yapılandırılarak Üniversite Kalite Komisyonu’na dönüştürülmesine karar
verilmiştir.
Kasım 2015’te kurulan çalışma grupları faaliyetlerini tamamladıklarında lağvedilmiş
olup, aynı tarihte kalıcı olarak kurulan Üniversite Kalite Komisyonu ise görevine devam
etmektedir. Çalışma gruplarından Etik Değerler Çalışma Grubu, üniversitenin her türlü
faaliyetinde etik değerlere uyumu sağlamak amacıyla kurulmuş olup, çeşitli fakülte ve
yüksekokullardan seçilen dokuz temsilciden oluşmuştur. Kurumsal İletişim ve Tanıtım
Çalışma Grubu, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi için imaj ve
görsel tasarım çalışmalarının yürütülmesi, yeni medya araçlarının kurumsal olarak
etkin kullanımı ve üniversitenin yazılı ve görsel medyadaki görünürlüğünün artırılması
amacıyla kurulmuş olup, çeşitli fakülte ve yüksekokullar ile Kurumsal İletişim Merkezi’ni
temsil eden on kişiden oluşmuştur. Disiplinlerarası Araştırma, Geliştirme ve Teşvik
Çalışma Grubu, disiplinler arası araştırmalar için öncelikli alanları belirlemek ve
üniversitede yürütülen disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş olup, çeşitli akademik birimlerden
seçilen sekiz temsilciden oluşmuştur. Son olarak Eğitim Teknolojileri ve Yöntemleri
Geliştirme Grubu, üniversitede verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitiminin
mükemmelleştirilmesi amacına yönelik olarak kurulmuş olup, çeşitli fakülte ve
yüksekokullar ile Eğitim Teknolojileri Destek Birimi’ni temsil eden 11 kişiden
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oluşmuştur. Bu çalışma grubu daha sonra Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet
Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne dönüştürülmüştür.
ADEK’in yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulan Üniversite Kalite Komisyonu 17
kişiden oluşmakta olup, Rektörün başkanlığında toplanmaktadır. 23.07.2015 tarihli ve
29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite
Güvencesi Yönetmeliği esaslarına göre kurulan komisyonda çeşitli akademik ve idari
birimlerin temsilcileri ile öğrenci temsilcisi yer almakta olup, komisyon her dönemde
birkaç kez toplanarak eğitim ve araştırmada kalitenin yükseltilmesi amacıyla çeşitli
uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamaktadır.
Stratejik planların başarıyla uygulamaya konulması, en az planın oluşturulması kadar
önemli görülmektedir. Bu nedenle, Kadir Has Üniversitesi 2015-2019 Stratejik
Planı’nda öngörülen eylemlerin kısa ve orta vadelerde ne derece
gerçekleştirilebildiğinin izlenmesi ve planın değişen şartlar çerçevesinde sağlıklı bir
şekilde revize edilebilmesi büyük önem arz etmektedir. Stratejik Plan, bu amaca
ulaşabilmek için, her değerlendirme döneminde STRAR tarafından performans
göstergelerinin gerçekleşme durumları incelenerek bir rapor hazırlanmasını
öngörmektedir.
Bu amaçla hazırlanan bu raporda, STRAR tarafından üniversitenin bütün akademik ve
idari birimlerinden alınan veriler derlenmiş ve Stratejik Plan’da belirlenmiş olan kısa
vadeli eylemlerin gerçekleşme oranları ayrıntılarıyla incelenmiştir.
Performanslar genel olarak değerlendirildiğinde, eylemler, hedefler ve temaların
ortalama gerçekleşme oranlarına göre Stratejik Plan’ın kısa vadede %74 oranında
başarıyla hayata geçirildiği görülmektedir. Bu raporda bütün performans değerleri
ayrıntılarıyla verilmiş olup, gerçekleşme oranları raporun sonuçlar bölümünde
tartışılmıştır.

5

KHAS 2015-2019 Stratejik Planı Değerlendirme Raporu

6

7

KHAS 2015-2019 Stratejik Planı Değerlendirme Raporu

Stratejik Tema 1

Eğitim
Stratejik Tema 1: Ortalama Gerçekleşme Oranı: %77

Amaç: Yükseköğretimi hedefleyen, becerileriyle gelecekte ümit vaad eden ve mümkün
olan en geniş kesimden öğrencilerin üniversiteye kazandırılması ve yüksek kalitede
eğitim verilerek mezun edilmesi. Ön lisans, lisans, lisansüstü ve okul sonrası düzeydeki
bütün öğrencilere yaratıcı, seçkin ve kaliteli eğitim aracılığıyla öğrenme keyfi ve
araştırma kültürünün aşılanması.
Hedefler:
Hedef 1. Mümkün olan en yüksek beceri ve birikim düzeyine sahip öğrencilerin
üniversiteye kazandırılması.
Hedef 2. Öğrencilerin öğrenme istek ve zevkini destekleyecek öğrenci odaklı akademik
kültür ortamının geliştirilmesi.
Hedef 3. Öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemeye yönelik
imkanların artırılması.
Hedef 4. Öğretim elemanı, ders müfredatı, eğitim yöntemleri ile eğitim araç ve
gereçlerinin kalitesinin yükseltilerek eğitimin uluslararası düzeyde olmasının
sağlanması.
Hedef 5. Bilimsel üretkenliği ve araştırmacı potansiyeli yüksek lisansüstü öğrenci sayı
ve kalitesinin artırılması.
Hedef 6. Mezunların mesleki kariyerlerine
ilerleyebilmelerine katkı sağlanması.

başarılı

bir

şekilde

başlayarak
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Hedef 1. Mümkün olan en yüksek beceri ve birikim düzeyine sahip öğrencilerin
üniversiteye kazandırılması
Hedefin Ortalama Gerçekleme Oranı: %85

1.1.1. Web sayfaları ile geleneksel tanıtım faaliyetlerinde kullanılan materyallerinin güncel
tutulmasının sağlanması.
Performans Göstergeleri: Fakülte, yüksekokul ve enstitüler bünyesinde kurulacak komisyonların
denetiminde yürütülecek çalışmalar neticesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başlangıcından önce
tamamlanması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Fakülte, yüksekokul ve enstitülerin web sayfaları yılda en az bir kez olmak üzere farklı
zaman aralıklarıyla düzenli olarak güncellenmekte olup, tanıtım materyalleri özellikle her eğitim-öğretim
yılının başında yenilenmektedir. Akademik birimlerin bu konuya oldukça önem verdiği görülmektedir.
Üniversite bu eylemin gerçekleştirilmesi konusunda başarılıdır.
1.1.2. Üniversitenin kamuoyu nezdinde kalitesi ve saygınlığıyla bilinir bir üniversite olmasını
sağlayacak imaj geliştirme çalışmalarının yapılması.
Performans Göstergeleri: Üniversitenin Kurumsal İletişim Merkezi’nin akademik birimlerle koordineli bir
şekilde bir imaj geliştirme eylem planı belirleyerek 2015-2016 eğitim-öğretim yılı tanıtım faaliyetlerinden
önce yürürlüğe koyması.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: Kurumsal İletişim Merkezi tarafından -başta tanıtım dönemlerinde olmak üzereÜniversitede gerçekleştirilen etkinlikler ile özellikle Kadir Has Ödülleri konusunda dijital mecralarda çeşitli
tanınırlık çalışmaları yapılmıştır. Adı geçen birim tarafından herhangi bir eylem planı çalışması
yapılmamış olmakla beraber, her yıl hazırlanan Kurumsal İletişim Merkezi’nin faaliyet raporunda konuyla
ilgili ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Ayrıca, Kasım 2015’te Kurumsal İletişim ve Tanıtım Çalışma Grubu
adıyla 10 kişiden oluşan bir çalışma grubu kurularak konuyla ilgili çalışmaları yürütmüştür. Üniversitenin
farklı akademik ve idari birimlerinden oluşan çalışma grubu tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Sonuçta,
hedeflenen eylem büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olup, eksikliklerin kısa vadede tamamlanması
öngörülmektedir.
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1.1.3. Yurtdışından kaliteli öğrencilerin üniversiteye çekilmesini sağlayacak girişimlerin
artırılması.
Performans Göstergeleri: Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin daha önceki faaliyetlerinde edindiği bilgi ve
deneyimlerin ışığında kısa vadeli eylem planı geliştirilerek akademik birimlerle birlikte uygulamaya
koyması.
Gerçekleşme Oranı: %75
Değerlendirme: Uluslararası İlişkiler Ofisi her yıl iki kez faaliyet raporu hazırlayarak Rektörlük Makamına
sunmaktadır. Hazırlanan raporlarda senelik hedeflere ve eylem planlarına da yer verilmekte olup, ilgili
akademik birimlerin ve Mütevelli Heyeti’nin konu hakkında görüşleri alındıktan sonra raporlar revize
edilmektedir. Ayrıca yurtdışından kaliteli öğrencilerin üniversiteye çekilmesi amacıyla, Ön Lisans ve
Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi bir kez (27.06.2016 tarihinde), Ön Lisans
ve Lisans Burs Yönergesi ise dört kez (07.11.2014, 27.05.2015, 02.05.2016 ve 27.05.2016 tarihlerinde)
değiştirilmiştir. Sonuçta, hedeflenen eylemin büyük ölçüde gerçekleştirildiği ve eksikliklerin önümüzdeki
dönemlerde tamamlanacağı değerlendirilebilir. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Hedef 2. Öğrencilerin öğrenme istek ve zevkini destekleyecek öğrenci odaklı
akademik kültür ortamının geliştirilmesi
Hedefin Ortalama Gerçekleme Oranı: %80
1.2.1. Ders verme alan/ortamının sınıf dışına taşacak şekilde geliştirilmesi ve eğitimde
teknoloji destekli yöntemlerin benimsenmesi.
Performans Göstergeleri: Derslerde, geleneksel öğretim yöntemleri dışında kalan alternatif eğitim
yöntemlerinden (audio-visual yöntemler, saha ve sektör gezileri, proje ve sunum çalışmaları, uzaktan
eğitim, bilgisayar destekli eğitim vb.) en az ikisinin kullanılması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Fakülte ve yüksekokullarda yürütülen derslerde geleneksel öğretim yöntemleri dışında
kalan alternatif eğitim yöntemlerinin etkin bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmektedir. Derslerde akıllı kürsü
ve ekranlar, tabletler, aktif öğrenme sınıfı ile İletişim Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde atölyeler
olmak üzere birçok alternatif araç ve yöntem kullanılmaktadır. Birçok fakültede saha ve sektör gezileri
düzenlenmekte olup, Hukuk Fakültesi tarafından Avrupa’daki uluslararası mahkemelere öğrenci grupları
gönderilmektedir. Ayrıca öğrencilerin resmi sömestre dışında derslerine devam edebilmelerini sağlamak
amacıyla Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (15.09.2015 ve 28.08.2016 tarihlerinde) ile
Yaz Öğretimi Yönetmeliği’nde (18.10.2014 ve 24.11.2015 tarihlerinde) farklı tarihlerde değişiklikler
yapılmış olup üniversitenin hedeflenen eylemin gerçekleştirilmesi konusunda başarılı olduğu söylenebilir.
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1.2.2. Öğrenci asistanlığı ve yarı-zamanlı çalışma uygulamaları ile öğrencilerin üniversiteyle
daha fazla bütünleşmelerinin sağlanması.
Performans Göstergeleri: Her fakülteden en az 2 başarılı öğrencinin öğrenci asistanlığı ve yarı-zamanlı
çalışma uygulamalarında yer alması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Fakülte ve Yüksekokullarda lisans öğrenci asistanı uygulaması olmamakla beraber her
fakültede lisansüstü öğrenci asistanları görev yapmaktadır. Bu sayı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi’nde en yüksek olup 2016’da 28’e ulaşmıştır. Buna ek olarak idari birimlerde yarı zamanlı olarak
çeşitli görevlerde çalışan 60’ın üzerinde lisans öğrencisi bulunmaktadır. Bu anlamda üniversitenin bu
eylemin gerçekleştirilmesi konusunda başarılı olduğu söylenebilir.
1.2.3. İlgili sektörlerden örnekler ve uygulamalar ile öğrencilerin ilgisinin çekilmesi ve onların
mesleklerini tanıma ve sevmelerine yardımcı olunması.
Performans Göstergeleri: Her dönemde derslerle ilgili en az bir sektörel tanıtım etkinliğinin düzenlemesi.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Her fakülte ve yüksekokul tarafından yılda en az bir kez olmak üzere çeşitli sektörel
tanıtım etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu anlamda üniversitenin hedeflenen eylemin gerçekleştirilmesi
konusunda başarılı olduğu söylenebilir.
1.2.4. Başarılı öğrencilerin fakülte veya bölüm bazında Honour List uygulamalarıyla teşvik
edilmesi, bitirme projelerinin ödüllendirilmesi.
Performans Göstergeleri: Fakülte dekanları ve enstitü müdürlerinden oluşan komisyon vasıtasıyla
göstergelerin belirlenmesi.
Gerçekleşme Oranı: %75
Değerlendirme: Konuyla ilgili olarak fakülte dekanları ve enstitü müdürlerinden oluşan bir komisyon
bulunmamakla beraber, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ve İletişim gibi
fakültelerde başarılı bitirme projeleri ödüllendirilmektedir. Örneğin Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi’nde bitirme ödevleri konusunda 17.11.2014 tarihinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitirme Ödevi Uygulama Esasları başlıklı bir yönerge yayınlanmıştır. Bunların yanı sıra Kadir Has
Üniversitesi Onur Bursu ile onur ve yüksek onur listesi uygulamaları devam etmektedir. Bu eylem büyük
ölçüde gerçekleştirilmiş olup, eksikliklerin kısa vadede tamamlanması öngörülmektedir.
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1.2.5. Danışmanlık ve mentörlük görevlerinin daha verimli olmasını sağlamak amacıyla,
öğretim elemanlarına yönelik pedagojik formasyon eğitimi başta olmak üzere çeşitli
konularda eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi.
Performans Göstergeleri: Her eğitim-öğretim yılında en az bir genel ve bir fakülte/enstitüye özel
pedagojik eğitimlerin verilmesi.
Gerçekleşme Oranı: %25
Değerlendirme: Üniversite bünyesinde pedagojik eğitim verilmemiştir. Ancak SPARKS eğitimleri ile
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda çok sayıda eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, hedeflenen eylemin
başarı oranı düşük olmakla beraber, gerekli iyileştirmelerin önümüzdeki dönemlerde yapılması
beklenmektedir.
1.2.6. Öğretim elemanları ile öğrencilerin daha sıkı ilişkiler kurmasını sağlamaya ve
öğrencilerde özellikle bölüm aidiyetini geliştirmeye yönelik oryantasyon, sosyal etkinlik vb.
faaliyetlerin düzenlenmesi.
Performans Göstergeleri: Her eğitim-öğretim yılında bölümler tarafından konuyla ilgili en az iki etkinliğin
düzenlemesi.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: Her eğitim-öğretim yılı başında üniversite genelinde yeni gelen öğrencilere oryantasyon
eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra, Hazırlık Okulu’nda dönem açılış toplantıları düzenlenmekte ve yeni
gelen öğrenciler için Öğrenci El Kitabı hazırlanmaktadır. Ayrıca, fakültelerden çeşitli öğretim üyeleri
tarafından Hazırlık Okulu ziyaretleri yapılarak bölümler tanıtılmakta ve fakülteler bazında çeşitli etkinlikler
düzenlenmektedir. Üniversite genelinde yapılan oryantasyona ek olarak öğrencilere bölüm aidiyetinin
kazandırılması amacıyla önümüzdeki dönemlerde bölüm bazında da benzer etkinliklerin yapılması
beklenmektedir.

Hedef 3. Öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemeye yönelik
imkânların artırılması
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %75
1.3.1. Her türlü spor ve sosyal etkinliklerin yer ve zamanlamasının katılımın artmasını
sağlayacak şekilde belirlenmesi.
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Performans Göstergeleri: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrenci tercihleri
doğrultusunda spor salonu kullanımı için aylık zaman çizelgesi oluşturulması ve öğrencilerin en az
%10’unun spor salonundan faydalandırılması; Sosyal etkinliklere katılım sağlayan öğrenci sayılarının %20
oranında artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: 2014 yılında 800, 2015 yılında 850 ve 2016 yılında 950 öğrenci spor salonundan
faydalanmış olup belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 2014 yılında 1800, 2015 yılında 2000 ve 2016 yılında
2250 öğrenci sosyal etkinliklere katılımda bulunmuş ve böylelikle sosyal etkinliklere katılan öğrenci
sayısında %20’nin üzerinde artış sağlanmıştır. Bu veriler göz önüne alındığında üniversitenin hedeflenen
eylemin gerçekleştirilmesi konusunda başarılı olduğu görülmektedir.
1.3.2. Öğrencilere yönelik kişisel gelişim programları düzenlenmesi.
Performans Göstergeleri: Kariyer Merkezi tarafından yılda en az iki kez kişisel gelişim program ve
seminerleri düzenlenmesi.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Kariyer Merkezi tarafından 2014 yılında 4, 2015 yılında 6, 2016 yılında ise 7 adet kişisel
gelişim programı ve semineri düzenlenmiş, böylelikle üniversite belirlenen hedefin üzerinde bir
performans sergilemiştir.
1.3.3. Spor ve sosyal etkinlik konularında yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin taleplerinin
belirlenmesi ve bu taleplerin yerine getirilmesi için azami çaba sarf edilmesi.
Performans Göstergeleri: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrenci tercihleri
belirlenerek taleplerin en az %30’unun gerçekleşmesinin sağlanması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından her sene öğrencilerin talepleri
belirlenmiş, 2014 yılında badminton, satranç, futbol, basketbol ve masa tenisi, 2015 yılında ise salon kürek
yarışmaları faaliyet kapsamına alınmıştır. Öğrenci kulüpleri ise sıkı bir denetime tabi tutularak, faaliyette
bulunmayan kulüpler kapatılmış, yerine öğrenciler tarafından talep edilen Hasriders, Havacılık, Psikoloji,
Krav Magen Self Defense ve International Student kulüpleri açılmıştır. Üniversite bünyesinde
gerçekleştirilen ve bütün öğrencileri ilgilendiren sosyal etkinlikler öğrenci kulüplerince yapılmaya devam
edilmiştir. Bütün bunlar değerlendirildiğinde üniversitenin hedeflenen eylem kapsamında başarılı olduğu
gözlemlenmektedir.
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1.3.4. Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilen faaliyetlerden Selimpaşa ve Bahçelievler
kampüslerindeki öğrencilerin de yararlanabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması.
Performans Göstergeleri: Kampüsler arası entegrasyon çalışmaları kapsamında ulaşım olanaklarının
(ulaşım aracı kapasitesi ve sefer sayısı) %50 oranında artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %0
Değerlendirme: Herhangi bir etkinlik için ilgili birimler tarafından talep edilmesi ve onaylanması halinde
Cibali-Selimpaşa kampüsleri arasında servis hizmetleri verilmektedir. Bununla beraber, kampüsler
arasında hafta içi her gün düzenli ve karşılıklı bir şekilde hizmet veren personel servis aracı dışında
öğrencilere yönelik bir servis aracı bulunmamaktadır. Bu bağlamda üniversitenin hedeflenen eylemin
gerçekleştirilmesi için önümüzdeki dönemlerde çalışmalarda bulunması gerekmektedir.

Hedef 4. Öğretim elemanı, ders müfredatı, eğitim yöntemleri ile eğitim araç ve
gereçlerinin kalitesinin yükseltilerek eğitimin uluslararası düzeyde olmasının
sağlanması
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %73

1.4.1. Yeni öğretim elemanı istihdamında adayların iyi eğitimci sıfatının ön plana çıkarılması,
mevcutların eğitimci özelliklerinin çeşitli eğitim faaliyetleriyle geliştirilmesi ve pedagoji
nosyonunun kazandırılması.
Performans Göstergeleri: Oluşturulacak İnsan Kaynakları Birimi tarafından yeni öğretim elemanı
istihdamıyla ilgili olarak hazırlanacak yönergede adayın “iyi eğitimci” olma sıfatının ön plana çıkarılması.
Her eğitim-öğretim yılında en az 2 genel ve 1 fakülte/enstitülere özel pedagojik eğitimlerin verilmesi.
Gerçekleşme Oranı: %20
Değerlendirme: Yabancı Diller Yüksekokulu’nda işe alınan tüm öğretim elemanlarının işe alım
kriterlerinin başında pedagojik formasyona sahip olmaları koşulu bulunmakta olup, yüksekokul
bünyesindeki Sürekli Mesleki Gelişim (Continuous Professional Development) birimi tarafından da
konuyla ilgili eğitimler düzenlenmektedir. Bunun dışındaki fakülte ve yüksekokullarda pedagojik eğitim
verilmemektedir. İnsan Kaynakları Birimi oluşturulmamış olup, bu görevi İnsan Kaynakları Kurulu
üstlenmektedir. Ayrıca, yeni öğretim elemanı istihdamıyla ilgili olarak 27.06.2016 tarihinde Akademik
Personel İstihdam Yönergesi uygulamaya konulmuş ve söz konusu yönergede yapılan değişiklikler
17.03.2017 tarihli Senato’da kabul edilmiştir.
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1.4.2. Yeni eğitim yöntem ve araçlarının geliştirilerek teşvik edilmesi ve üniversitenin bu
alanda ulusal düzeyde ön plana çıkması için çalışmalar yapılması. Derslerin işlenişinde
mümkün olduğu kadar audio-visual yöntemlerin, Blackboard araçlarının kullanılması ve
uygulamaya yönelik, saha ve sektör gezilerini içeren, proje ve sunum ağırlıklı çalışmalar
yapılması; uzaktan eğitim, bilgisayar destekli eğitim gibi alternatif yöntemlerin denenmesi.
Performans Göstergeleri: Akademisyenlerin yıllık performans değerlendirmelerinde yeni eğitim yöntem
ve araçlarının geliştirilmesine daha fazla ağırlık verilmesi. Blackboard kullanım oranlarının (duyurular,
eğitmen bilgileri, öğretim izlenceleri, ödevler, karne ve ders materyalleri) en az %10 oranında artırılması.
Her akademisyenin geleneksel öğretim yöntemleri dışında kalan alternatif eğitim yöntemlerinden 20152016 öğretim yılında en az ikisini derslerinde kullanmasının sağlanması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Blackboard kullanım oranı 2013 yılı güz döneminden 2016 yılı bahar dönemine %25
oranında artmış, böylelikle hedeflenen artış oranı fazlasıyla sağlanmıştır. Öğretim elemanlarının bu
araçları kullanım oranlarına yıllık performans değerlendirmelerinde büyük önem verilmektedir. Ayrıca,
performans değerlendirmelerinde kullanılan Akademik Personel Performans Değerlendirmesi Hakkında
Yönerge'de 27.05.2015 ve 30.09.2015 tarihlerinde değişiklik yapılmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu
Öğretim Elemanı Performans Değerlendirme Yönergesi ise 21.11.2014 tarihinde uygulamaya
konulmuştur.
1.4.3. Sınıf, laboratuvar, stüdyo, atölye vb. altyapı imkânlarının geliştirilmesi. Öğrenci
yönetim sisteminde iyileştirme yapılması, teknik destek ünitelerinin ve üniversite eğitim
altyapısının kaliteli eğitimi destekleyecek düzeye çıkarılması.
Performans Göstergeleri: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
tarafından mevcut altyapı olanakları konusunda belirlenecek eksiklikler ve yeniliklerin 2015-2016 öğretim
yılı başlamadan tamamlanması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: 2014 yılında öğrenci yönetim sistemi SPARKS’ın kullanıma alınması, 2015 yılında
sınıflardaki projeksiyon altyapısının iyileştirilmesi ve laboratuvarlardaki bilgisayarların yenilenmesi, 2016
yılında ise akıllı kürsü kullanımına başlanması, sınıflara ısıtma-soğutma sistemlerinin eklenmesi ile
elektrik, data ve telefon hatlarının yenilenmesi sayesinde üniversitenin teknik altyapısı daha kaliteli eğitimi
destekleyecek düzeye çıkarılmıştır. Bu bağlamda üniversitenin hedeflenen eylem kapsamında başarılı
olduğu gözlenmiştir.
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Hedef 5. Uluslararasılaşmanın geliştirilerek dünya standartlarına uygun bir
eğitim ortamının sağlanması.
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %78

1.5.1. Diplomaların uluslararası geçerliliğini sağlayacak kontrol ve onay sistemlerinin
uygulamaya koyulması ve İngilizce diploma ekinin verilmesi.
Performans Göstergeleri: ADEK’in (Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu) yeniden
yapılandırılarak göstergelerin belirlenmesi.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: ADEK Kasım 2015’te yeniden yapılandırılarak 17 kişiden oluşan Üniversite Kalite
Komisyonu’na dönüştürülmüştür. Rektörün başkanlığında toplanan Üniversite Kalite Komisyonu’nda
çeşitli akademik ve idari birimler ile öğrenci temsilciği temsil edilmektedir. Komisyon her dönemde birkaç
kez toplanarak kalitenin yükseltilmesi amacıyla çeşitli uygulamaların yürürlüğe konulmasını
sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, diplomaların uluslararası geçerliliğini sağlayacak kontrol ve onay
sistemleri uygulamaya konularak mezunlara İngilizce diploma eki verilmeye başlanmıştır.
1.5.2. Özellikle yabancı dil ağırlıklı liselerden Hazırlık Okulu’na ihtiyaç duymayacak düzeyde
İngilizceye vakıf öğrencilerin üniversiteye çekilmesinin sağlanması.
Performans Göstergeleri: Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerine katılan yabancı
dilde eğitim yapan lise öğrencisi sayısının %20 oranında artırılması, bu liselerden mezun öğrencilerin
üniversiteyi tercih etme oranında %5’lik artış sağlanması.
Gerçekleşme Oranı: %50
Değerlendirme: Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından Cibali Kampüsü’nde düzenlenen tanıtım
faaliyetlerine katılan yabancı dilde eğitim yapan lise öğrencisi sayısı 2014 yılından 2016 yılına yaklaşık
%12’lik bir artış göstermiştir. Bu liselerden mezun olup Kadir Has Üniversitesi’ni tercih eden öğrenci sayısı
ise 2014’te 182, 2015’te 178 ve 2016’da 164 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitenin hedeflenen eylemin
gerçekleştirilmesi konusunda kısmen başarılı olduğu değerlendirilmektedir.
1.5.3. İkinci yabancı dil eğitimini geliştirme çalışmalarına önem verilmesi ve bu konuda
yetkinlik ve çeşitlilik sağlanması.
Performans Göstergeleri: İkinci yabancı dil dersleri çeşitliliğinin artırılması, katılımı isteğe bağlı hafta
sonu ve akşam etüt ve pratik yapma derslerinin verilmesi, derslere kayıt olan öğrenci sayılarının
artırılması.
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Gerçekleşme Oranı: %60
Değerlendirme: Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2014 yılında 38 şubede 17, 2015 yılında 40 şubede 22,
2016 yılında ise 42 şubede 20 yabancı dil dersi açılarak üniversitenin ikinci yabancı dil dersleri çeşitliliği
artırılmıştır. Bu derslere 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 818, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 856,
2016-2017 eğitim-öğretim yılında ise 896 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Diğer yandan hafta sonu ve akşamları
gerçekleştirilmek üzere etüt ve pratik dersleri açılması hedefi uygulamaya geçirilememiştir. Bu sebeple
üniversitenin bu eylem konusunda kısmen başarılı olduğu değerlendirilmektedir. Öte yandan, 26.09.2014
tarihinde değişikliğe uğrayan Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönergesi
09.11.2015 tarihinde bütünüyle yenilenerek uygulamaya konulmuştur.
1.5.4. Üniversite bünyesindeki akademisyen ve öğrencilere yönelik değişim programlarından
daha fazla yararlanılarak uluslararası hareketliliğin geliştirilmesi.
Performans Göstergeleri: Üniversitedeki uluslararası öğrenci oranının %5'e çıkartılması; uluslararası
değişime giden öğrenci sayısının artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Üniversiteye 2014 yılında 149, 2015 yılında 167 ve 2016 yılında 103 tam zamanlı
yabancı öğrenci kayıt olmuştur. Çeşitli değişim programları çerçevesinde ise 2014’te 148, 2015’te 129,
2016’da ise 35 öğrenci üniversiteye gelmiştir. Yabancı öğrenci sayısında özellikle 2016’dan itibaren ülke
genelinde ciddi bir düşüş yaşanmaktadır. Buna rağmen %5’lik hedefe ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra,
yabancı öğrenci uygulamasını daha başarılı biçimde hayata geçirebilmek amacıyla 17.02.2015 tarihinde
Kısa Süreli Uluslararası Eğitim Programları Yönergesi yürürlüğe konmuştur. Daha çok ülke genelindeki
nedenlere bağlı olarak değişen yabancı öğrenci sayısının daha yükseklere çıkarılması hedeflenmektedir.

Hedef 6. Mezunların mesleki kariyerlerine başarılı bir şekilde başlayarak
ilerleyebilmelerine katkı sağlanması
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %78

1.6.1. Staj imkanları konusunda Kariyer Merkezi’nin somut ve etkin çözümlerle öğrencilere
ulaşması; uluslararası staj imkanlarının geliştirilmesi.
Performans Göstergeleri: Staj konusunda iş birliği yapılan kurum sayısının %20 oranında artırılması,
öğrencilerin en az %5’inin staj yerlerinin Kariyer Merkezi tarafından bulunması; uluslararası staj
imkanlarının başlatılması.
Gerçekleşme Oranı: %75
Değerlendirme: Staj konusunda 2014 yılında 40, 2015 yılında 70, 2016 yılında ise 75 kurumla iş birliği
yapılarak istenilen hedefe ulaşılmıştır. Kariyer Merkezi tarafından 2014 yılında 60, 2015 yılında 80, 2016
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yılında ise 80 öğrenciye staj yeri bulunmuştur. Ayrıca üniversitede Uluslararası İlişkiler Ofisi desteğiyle
Erasmus Faaliyetleri ve Avrupa Staj Konsorsiyumu çerçevesinde uluslararası staj faaliyetleri
yürütülmektedir.
1.6.2. Mezunlar Veri Bankası’nın geliştirilerek mezunlarla irtibatın iyileştirilmesi, tüm
mezunlara düzenli olarak ulaşılarak mezunların iletişim bilgilerinin güncel tutulması.
Performans Göstergeleri: Tüm mezunların iletişim bilgilerinin güncellenerek, mezunların en az
%50’sinin aktif iletişim bilgilerine ulaşılması.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: Mezunların iletişim bilgileri düzenli olarak güncellenmektedir. Mezunlarla İlişkiler
Ofisi’nin verilerine göre 2014 yılında 5500, 2015 yılında 5500, 2016 yılında ise 6000 mezunun aktif iletişim
bilgilerine ulaşılmıştır. Bu anlamda bu eylemin büyük ölçüde gerçekleştirildiği söylenebilir.
1.6.3. Üniversitedeki öğrenci kulüplerinin şirketlerle bağlantı kurmaları ve inceleme gezileri
düzenlenmelerine destek verilmesi, bu gibi faaliyetlerde bürokrasinin azaltılması.
Performans Göstergeleri: Her eğitim-öğretim döneminde her bir kulüp için en az iki sektörel işbirliği
içeren etkinlik düzenlenmesinin maliyetinin üniversite tarafından karşılanması.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: Öğrenci kulüpleri tarafından 2014 yılında 30, 2015 yılında 33, 2016 yılında ise 38 adet
etkinlik düzenlenerek maliyeti üniversite tarafından karşılanmıştır. 2014 yılında 36, 2015 yılında 40, 2016
yılında ise 41 öğrenci kulübü faaliyet göstermiştir. Ayrıca Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 30.09.2015
tarihinde yenilenerek, bu konuda öğrencilere daha iyi hizmet verilmesi sağlanmıştır.
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Stratejik Tema 2

Araştırma ve Lisansüstü
Programlar
Stratejik Tema 2: Ortalama Gerçekleşme Oranı: %71
Amaç: Üniversitenin araştırma ve lisansüstü programlarına yönelik bilimsel
faaliyetlerinin nicel ve nitel yönden geliştirilerek uluslararası düzeyde çıktıların elde
edilmesi, her düzeydeki araştırmacının yaratıcılığını teknik ve yönetsel yönden
destekleyecek akademik ortamın oluşturulması ve çeşitli ulusal ve uluslararası
işbirlikleri geliştirilerek araştırma kültürünün yaygınlaştırılmasının sağlanması.
Hedefler:
Hedef 1. Öğretim elemanlarının araştırmacı niteliklerini artırıcı tedbirlerin alınması,
araştırma potansiyeli yüksek olanların desteklenerek, alınan toplam proje sayısı ve
destek miktarı ile öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının artırılması.
Hedef 2. Araştırma faaliyetlerini destekleyen üniversite içi hizmetlerin ve yönetim
altyapısının iyileştirilmesi.
Hedef 3. Lisansüstü programların geliştirilerek uluslararası alanda rekabet edebilirlik
düzeyine erişilmesi.
Hedef 4. Disiplinlerarası araştırmaların desteklenmesi; araştırma merkezlerinin
geliştirilmesi.
Hedef 5. Bilimsel üretkenliği ve araştırmacı potansiyeli yüksek lisansüstü öğren- ci sayı
ve kalitesinin artırılması.
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Hedef 1. Öğretim elemanlarının araştırmacı niteliklerini artırıcı tedbirlerin
alınması, araştırma potansiyeli yüksek olanların desteklenerek, alınan toplam
proje sayısı ve destek miktarı ile öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının
artırılması
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %65
2.1.1. Araştırma için üniversite dışından finansal kaynak sağlayan akademisyenlere belirli
araştırma zamanları tahsis edilerek, “araştırma zamanı satın alma” gibi uygulamalara imkân
tanınması.
Performans Göstergeleri: Üniversite dışından kaynak getiren akademisyenlere, projelerin büyüklüğü ve
önemine göre belirli oranlarda araştırma zamanı verilmesi uygulamasının başlatılması.
Gerçekleşme Oranı: %15
Değerlendirme: Üniversite dışından kaynak getiren akademisyenlere, projelerin büyüklüğü ve önemine
göre belirli oranlarda araştırma zamanı verilmesi uygulaması konusunda üniversite genelinde standart bir
uygulama bulunmamakla beraber, bu kapsama giren öğretim elemanlarına toleranslı davranılmaktadır.
Örneğin 2016-2017 öğretim yılında araştırma ve yayın yapmayan öğretim elemanlarının ders yükü
artırılarak dolaylı bir şekilde araştırma yapanların ders yükü azaltılmıştır. Ayrıca belirli oranda araştırma
zamanı verilmesi konusunda öğretim elemanları tarafından bir talepte de bulunulmamıştır. Öte yandan
Öğretim Elemanlarının Yurtdışı Akademik Etkinlik ve Çalışmalara Katılım Desteği ve İzin Yönergesi
23.03.2015 ve 21.12.2016 tarihlerinde iki kez değiştirilerek, öğretim elemanlarının daha fazla teşvik
edilmesi sağlanmıştır.
2.1.2. BAP kapsamının genişletilerek, başvuru formları, yıllık takvim, yıl boyunca açık online
başvuru sistemi, değerlendirme süreci ve usulleri, ödeme ve diğer işlemlerdeki bürokratik
süreç gibi konularda sistemin etkinliği ve verimliliğini artırıcı düzenlemelerin yapılması.
Performans Göstergeleri: BAP başvuru sisteminin ve kurallarının geliştirilerek yeni akademik yılda
yürürlüğe konulması.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Yönergesi 27.05.2015
ve 21.12.2016 tarihlerinde iki kez değiştirilerek, BAP başvuru sisteminde iyileştirmeler yapılmıştır.
2.1.3. Genç araştırmacıların ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından destek almalarını
kolaylaştıracak proje yazımı ve yürütülmesi konusunda eğitim programları yapılması ve
kıdemli araştırmacılarla birlikte çalışma imkânlarının geliştirilmesi.
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Performans Göstergeleri: Proje Destek Ofisi kurularak her yarıyılda en az bir proje eğitiminin
gerçekleştirilmesi.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: İNEO tarafından 2014 yılında 1, 2015 yılında 3, 2016 yılında ise 1 proje eğitimi verilerek
istenilen hedefe ulaşılmıştır. Ayrıca, Öğretim Elemanlarının Yurtiçi ve Yurtdışı Akademik Etkinlik ve
Çalışmalara Katılım Desteği ve İzin Yönergesi 23.03.2015 ve 21.12.2016 tarihlerinde iki kez değiştirilerek
akademik personelin üniversite dışında proje eğitimlerinden yararlanabilmesi sağlanmıştır.

Hedef 2. Araştırma faaliyetlerini destekleyen üniversite içi hizmetlerin ve
yönetim altyapısının iyileştirilmesi
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %75
2.2.1. Uzman kişilerden oluşan kapsamlı bir Proje Destek Ofisi kurularak proje teklifi,
fonlama, bütçeleme, raporlama gibi konularda araştırmacılara kişiye özgü çözümler
sunulması.
Performans Göstergeleri: Proje Destek Ofisi kurulması ve her yarıyılda en az bir proje eğitiminin
gerçekleştirilmesi.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Öğretim elemanlarına proje yazımı konusunda destek veren İNEO, 2014 yılında 1, 2015
yılında 3, 2016 yılında ise 1 proje eğitimi vermiş, böylelikle öngörülen hedefe ulaşılmıştır.
2.2.2. KHAS’ta yürütülen projeler kapsamında alınan ekipman ve yazılımların envanterinin
çıkarılarak, tüm üniversiteye duyurulması. Gerekli yazılım ve donanım ihtiyaçlarının
tamamlanması.
Performans Göstergeleri: Bilgi İşlem Merkezi tarafından envanter ve anket çalışması yapılarak rapor
sunulması ve ilk yıl eksikliklerin %50’sinin tamamlanması.
Gerçekleşme Oranı: %0
Değerlendirme: Bilgi İşlem Merkezi tarafından herhangi bir envanter çalışması yapılmamıştır. Ayrıca,
gerekli görülen eksiklikler birimler bazında tamamlanmakla beraber, tüm üniversiteye duyurulmamaktadır.
2.2.3. Başta Mali İşler Daire Başkanlığı olmak üzere, üniversite idari birimlerinde bürokratik
hizmetlerin araştırmayı destekleyecek şekilde etkinleştirilmesi.
Performans Göstergeleri: Kurulacak Proje Destek Ofisi tarafından ilgili koordinasyonun sağlanması.
Gerçekleşme Oranı: %75
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Değerlendirme: Proje Destek Ofisi’nin kurulmasının yanı sıra Mali İşler Daire Başkanlığı’nda da
üniversite idari birimlerinde bürokratik hizmetlerin araştırmayı destekleyecek şekilde bazı iyileştirmeler
yapılmıştır.
2.2.4. Araştırma faaliyetlerini destekleyen hizmetlerde büyük ölçekli projelere öncelik
tanınması.
Performans Göstergeleri: Kurulacak Proje Destek Ofisi tarafından gerekli koordinasyonun sağlanması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Proje Destek Ofisi tarafından 2014 yılında 12 büyük ölçekli projeye, 2015 yılında 22
büyük ölçekli proje ve 4 danışmanlık projesine, 2016 yılında ise 11 büyük ölçekli proje ve 9 danışmanlık
projesine çeşitli aşamalarda destek verilmiştir. Bunun yanı sıra, Öğretim Elemanları Yurtiçi ve Yurtdışı
Akademik Etkinlik ve Çalışmalara Katılma Desteği ve İzin Yönergesi 23.03.2015 ve 21.12.2016
tarihlerinde iki kez değiştirilerek akademik personelin yurt içi ve yurt dışı etkinlik ve çalışmalara katılımları
artırılmıştır.
2.2.5. Bilgi Merkezi bünyesindeki elektronik ve basılı materyallerin araştırmayı destekleyecek
çerçevede geliştirilmesi.
Performans Göstergeleri: Bilgi Merkezi tarafından yürütülecek anket çalışması sonucunda belirlenen
eksikliklerin tamamlanması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Aralık 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında üniversitenin tam ve yarı zamanlı akademik
personeline Bilgi Merkezi Hizmet ve Olanakları Memnuniyet ve Beklenti Anketi uygulanmıştır. 102 tam
zamanlı, 28 yarı zamanlı akademisyen anketi yanıtlamıştır. Aynı dönemde, üniversitenin akademik
personeline yönelik bireysel ve grup oryantasyonları gerçekleştirilerek Bilgi Merkezi hizmet ve olanakları
hakkında bilgi verilmiş ve akademisyenlerden bölüm/programlarına ilişkin bilgi kaynağı talepleri alınmıştır.
Talep edilen 25 elektronik veri tabanı ve kaynağa 2015 yılında çeşitli sürelerde deneme erişimi sağlanmış,
bu süre içinde yüksek kullanıma ulaşan kaynaklardan 8 tanesi 2016 yılında üniversitenin çekirdek
koleksiyonuna dahil edilmiştir. Basılı materyallerde ise bu tür materyallerin tedarik süreçleri 2014 yılının
son çeyreğinde revize edilerek, akademik ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı yerli ve yabancı
kaynakların 1-6 hafta içinde temin edilmesi uygulamasına başlanmıştır. 2016 itibarıyla isteklerin ayda iki
kez Rektörlük oluruna sunulması ve onay alınan kaynakların 1-6 hafta içerisinde sağlanarak kullanıma
hazır hale getirilmesi sağlanmıştır.

Hedef 3. Lisansüstü programların geliştirilerek uluslararası alanda rekabet
edebilirlik düzeyine erişilmesi
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %73
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2.3.1. Müfredat ve ders işleniş iyileştirme çalışmaları yapılarak yüksek lisans ve doktora
programlarının müfredatlarının ayrılması, enstitülerin seçmeli ders havuzlarının yeniden
yapılandırılarak araştırma yönü kuvvetli derslerin ön plana çıkarılması.
Performans Göstergeleri: Enstitülerin program başkanlarıyla birlikte müfredat çalışması yürütülerek
sonuçların 2015-2016 öğretim yılında uygulamaya konulması.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: 2014-2015 eğitim-öğretim yılında enstitülere bağlı tüm programlar Bologna sürecine
uyum çerçevesinde gözden geçirilmiş, programlarda müfredat düzenlemeleri yapılmıştır. Sosyal Bilimler
Enstitüsü tarafından 2015 yılında Finans ve Bankacılık, İşletme ve Ekonomi programlarının müfredatları
gözden geçirilerek işlevsiz dersler kaldırılmış, benzer dersler uyumlu hale getirilmiş ve bu programların
müfredatları güncel gelişmelere ve ilgili kitlenin talebine uygun bir biçimde yenilenmiştir. Aynı uygulama
2016 yılında Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans programlarında gerçekleştirilmiştir. Fen Bilimleri
Enstitüsü’nde de 2014 ve 2015'te bazı programlar üzerinde müfredat değişikliği yapılmış, 2016 yılının
sonunda yeni yönetmelik nedeniyle topyekûn bir değişiklik yapılmaya başlanmış olup bu süreç halen
devam etmektedir. Bu süre zarfında ayrıca Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
açılmıştır. Ayrıca, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 14.04.2015 ve 27.09.2016 tarihlerinde
değiştirilerek hedefin amaçlarına daha fazla ulaşılması sağlanmıştır.
2.3.2. Programların Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Tehditler-Fırsatlar (SWOT) analizleri yapılıp,
mukayeseli üstünlük esasına göre programların gözden geçirilerek çekici hale getirilmesi.
Performans Göstergeleri: Enstitüler tarafından program başkanlarıyla koordineli biçimde yürütülecek
çalışmalarla programların gözden geçirilmesi.
Gerçekleşme Oranı: %60
Değerlendirme: Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bu türde değerlendirmeler 2015 yılından itibaren her sene
Bologna Süreci kapsamında Danışma Kurulları tarafından yapılmaktadır. Kurulların önerilerini içeren
değerlendirme raporları çerçevesinde programlarda iyileştirmelere gidilmektedir. Fen Bilimleri
Enstitüsü’nde ise 2 yıl önce bir SWOT analizi yapılarak Rektörlük Makamına sunulmuştur. Konuyla ilgili
olarak enstitülerin anabilim dalı başkanları ile iletişimi sürmektedir.
2.3.3. Araştırma yönü güçlü, disiplinler arası ve üniversitelerarası lisansüstü yeni
programlara yatırımların desteklenmesi.
Performans Göstergeleri: Enstitüler tarafından program başkanları ve AUM müdürleriyle koordineli
biçimde yürütülecek çalışmalarla araştırma yönü güçlü disiplinler arası yeni programların açılması.
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Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: Disiplinler arası programların açılması konusunda Sosyal Bilimler Enstitüsü, program
başkanları ve AUM müdürleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda 2015 yılında
Pazarlama Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz) ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı
(Tezli/Tezsiz); 2016 yılında ise Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)
ile Psikoloji (Sağlık odaklı) Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz) açılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün
ise önümüzdeki dönemlerde benzer disiplinler arası programlar açma planları vardır.

Hedef 4. Disiplinler arası araştırmaların desteklenmesi, araştırma merkezlerinin
geliştirilmesi.
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %58
2.4.1. Araştırma merkezlerinde yürütülen araştırma sayısının artırılmasına yönelik bütçe ve
insan kaynağı üzerine çalışmaların yapılması.
Performans Göstergeleri: Araştırma merkezlerinde her yıl en az bir araştırma projesinin başlatılması
için gerekli desteklerin sağlanması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Araştırma merkezleri tarafından 2015 yılında 3 BAP, 2 dış kaynaklı, 2 danışmanlık
projesi, 6 etkinlik projesi, 1 altyapı projesi olmak üzere toplam 14 proje; 2016 yılında ise 4 BAP, 1 iç
kaynaklı, 4 dış kaynaklı, 4 danışmanlık projesi, 4 etkinlik projesi olmak üzere toplam 17 proje başlatılmıştır.
Bu konuda üniversitenin oldukça başarılı bir performans sergilediği görülmektedir. Bunların yanı sıra,
araştırma merkezlerinin uluslararası düzeyde disiplinler arası araştırma yürütülebilmesinin daha etkin hale
getirilmesi amacıyla 21.11.2012 tarihinde kabul edilmiş bulunan KHAS Misafir Araştırmacı Kabulü
Hakkında Yönergesi, 21.12.2016 tarihinde yenilenmiştir.
2.4.2. Araştırma potansiyeli yüksek disiplinler arası alanlar “öncelikli alan” olarak
belirlenerek, araştırma merkezlerinin disiplinler arası bilimsel araştırma üretkenliğinin
artırılması.
Performans Göstergeleri: Disiplinler arası araştırma öncelikli alanları belirlemek üzere fakülte dekanları,
enstitü müdürleri ve araştırma merkezi müdürlerinden oluşan bir komisyon kurulması, disiplinler arası
araştırma yapacak yeni bir merkezin kurularak örnek çalışmalar yapması.
Gerçekleşme Oranı: %75
Değerlendirme: Disiplinler arası araştırma öncelikli alanları belirlemek üzere Disiplinlerarası Araştırma,
Geliştirme ve Teşvik Çalışma Grubu Kasım 2015’te kurularak akademik birimlerle istişare halinde
muhtemel yeni çalışma alanlarını belirlemiştir. Bu çalışmaların bir sonucu olarak, 12.10.2014 tarihinde
Türkiye Çalışmaları UAM Yönetmeliği, 06.03.2015 (12.04.2015 tarihinde değiştirilmiştir) tarihinde
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Teknoloji ve Toplum UAM Yönetmeliği ve en son olarak 24.03.2015 tarihinde Enerji ve Sürdürülebilir
Kalkınma UAM Yönetmeliği yürürlüğe konularak adı geçen merkezler çalışır hale getirilmiştir. Bunların
yanı sıra, KHAS Misafir Araştırmacı Kabulü Hakkında Yönergesi de 21.12.2016 tarihinde değiştirilerek
daha etkinleştirilmiştir. Bu konuda başarılı adımlar atılmış olmakla beraber, önümüzdeki dönemlerde bir
komisyon kurularak yeni alanların belirlenmesi konusunda daha kapsamlı çalışmalar yapılması
planlanmaktadır.
2.4.3. Bölümler ve fakülteler arası ortak ders ve proje sayılarının artırılarak ortak araştırma
kapasitesi ve potansiyelinin geliştirilmesi.
Performans Göstergeleri: Enstitülerin program başkanlarıyla yürütecekleri çalışmalar ile lisansüstü
programlar kapsamında halen yürütülmekte olan araştırma projelerinin derlenmesi ve göstergelerin
belirlenmesi.
Gerçekleşme Oranı: %0
Değerlendirme: Enstitülerin program başkanlarıyla yürüttükleri çalışmalar ile lisansüstü programlar
kapsamında halen yürütülmekte olan araştırma projelerinin derlenmesi ve göstergelerin belirlenmesi
çalışması -konu ile ilgili bazı adımlar atılmakla birlikte- henüz gerçekleştirilememiştir. Ancak Fen Bilimleri
Enstitüsü tarafından -başta burslu olanlar olmak üzere- projelerde çalışan öğrencilerin kayıtları tutularak
eğitim süreçleri takip edilmektedir. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup en kısa zamanda
tamamlanması beklenmektedir.

Hedef 5. Bilimsel üretkenliği ve araştırmacı potansiyeli yüksek lisansüstü
öğrenci sayı ve kalitesinin artırılması.
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %78
2.5.1. Özellikle devlet üniversitelerinde yapılan tanıtım faaliyetlerinin etkinleştirilerek,
bilimsel üretkenliği yüksek ve uluslararası lisansüstü öğrencilerin üniversiteye çekilebilmesi
için özel tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi.
Performans Göstergeleri: 2015-2016 dönemi için devlet üniversitelerinde yapılacak tanıtım
faaliyetlerinin %20 oranında artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %70
Değerlendirme: Yüksek lisans programlarına öğrenci çekebilmek amacıyla devlet üniversitelerinde
enstitüler tarafından herhangi bir tanıtım faaliyeti yapılmamış ancak öğrencilere sosyal medya üzerinden
ulaşılarak üniversitede yapılan tanıtımlara katılımları sağlanmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, daha
kaliteli öğrencilerin üniversiteye çekilebilmesi amacıyla 30.09.2015 tarihinde Öğrenci Konukevleri
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Yönergesi kabul edilmiş ve bu yönerge 27.06.2016’da değiştirilmiştir. Lisansüstü Programlara
Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi ise 27.06.2016 tarihinde değiştirilmiştir.
2.5.2. Lisansüstü öğrencilerin BAP desteklerinden faydalandırılması, konferans ve
kongrelere katılım desteği sağlanması ve bu imkânlara tanıtım faaliyetlerinde yer verilmesi.
Performans Göstergeleri: Konuyla ilgili yönergelerde gerekli değişiklikler yapılarak, lisansüstü
öğrencilere tanınan bu tür imkânlara tanıtım faaliyetlerinde özel önem verilmesi.
Gerçekleşme Oranı: %60
Değerlendirme: KHAS Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Yönergesi’nde 27.05.2015 ve
21.12.2016 tarihinde değişiklik yapılarak lisansüstü öğrencilerin BAP desteklerinden faydalandırılması ve
bu öğrencilere konferans ve kongrelere katılım desteği sağlanmasının önü açılmıştır. Ayrıca, bu tür
imkânlara tanıtım faaliyetlerinde özel önem verilmiştir.
2.5.3. Üniversitedeki başarılı lisans öğrencilerini ve KHAS mezunlarını yüksek lisans
yapmaya yönlendirecek çalışmalar yapılması ve araştırma kültürünün aşılanması.
Performans Göstergeleri: 2015-2016 döneminde en az 5 KHAS mezununun lisansüstü eğitime
başlaması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Kadir Has Üniversitesi mezunlarından 2014 yılında 13, 2015 yılında 33, 2016 yılında ise
65 öğrenci lisansüstü eğitime başlamış, böylelikle öngörülen hedefe ulaşılmıştır.
2.5.4. Burs koşulları ve tanımlarının netleştirilerek, burslu öğrencilerin iş yüklerinin
azaltılması, eşit dağıtılması ve zaman çizelgesi üzerinden takip edilmesi.
Performans Göstergeleri: Konuyla ilgili yönergelerde gerekli değişiklikler yapılarak burslu öğrencilerin iş
yükünde en az %10’luk azalma sağlanması.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: Burslu öğrencilerin iş yükünü azaltmak amacıyla KHAS Lisansüstü Öğrencilerinin
Burslardan Yararlandırılmalarına İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi 21.12.2016’da gözden
geçirilerek bursların tanımları ve bu bursları almaya hak kazanan bursiyerlerin görev tanımları yeniden
yapılmıştır. Aynı amaçlarla Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi de 27.06.2016
tarihinde değiştirilmiştir. Burslu öğrencilerden KHAS burslu olanların 20 saat, ÜBB burslu olan öğrencilerin
ise en fazla 10 saat çalışma yükümlülüğü bulunmaktadır.
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Stratejik Tema 3

Akademik Personel
Stratejik Tema 3: Ortalama Gerçekleşme Oranı: %65
Amaç: Eğitim, araştırma ve yayım faaliyetlerinde başarılı, meslektaşlarını ve
öğrencilerini her alanda destekleyecek nitelik ve deneyime sahip akademik personelin
herhangi bir ayrım gözetilmeden işe alınarak akademik yönden gelişimi ve çalışan
memnuniyetini artıracak şekilde istihdamın sürdürülmesi.
Hedefler:
Hedef 1. Eğitim, araştırma ve yayım alanında üstün başarıya sahip akademik personel
sayısının artırılması.
Hedef 2. Akademik personel memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar
yapılması.
Hedef 3. Akademik personelin verimliliğini artırmaya yönelik tedbirlerin alınması.
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Hedef 1. Eğitim, araştırma ve yayım alanında üstün başarıya sahip akademik
personel sayısının artırılması
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %65
3.1.1. Üniversite dışı akademik personelin verdiği derslerin azaltılması.
Performans Göstergeleri: Üniversite dışı yarı zamanlı akademik personelin verdiği derslerin oranının
fakülte bazında %30’un altına çekilmesi.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: İletişim Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi dışındaki bütün fakültelerde üniversite
dışı yarı zamanlı akademik personelin verdiği derslerin oranı %30’un altına çekilmiştir. Bu iki fakültedeki
konuyla ilgili iyileştirmelere ise devam edilmektedir. Üniversitenin bu eylemin gerçekleştirilmesi
konusunda büyük ölçüde başarılı olduğu anlaşılmaktadır.
3.1.2. Akademik birimlerin öğrenci, öğretim üyesi, mezun ve benzeri istatistiklerinin
oluşturularak üniversite çapında standart uygulamalara geçilmesi.
Performans Göstergeleri: Fakülteler tarafından yürütülecek çalışmalarla performans göstergelerinin
belirlenmesi.
Gerçekleşme Oranı: %50
Değerlendirme: Üniversite çapında standart uygulamalara geçilmekle beraber, fakülteler ve bölümler
tarafından akademik birimlerin öğrenci, öğretim üyesi, mezun ve benzeri istatistiklerinin oluşturulması
konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda işe alım kriterleri
oluşturularak öğretim elemanları bazında standart uygulamalara geçilmiştir. Bu bağlamda fakültelerin
gelecek dönemlerde öğrenci, öğretim üyesi, mezun ve benzeri istatistiklerin oluşturulması için daha yoğun
çalışmalar yapması gerekmektedir.

Hedef 2. Akademik personel memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar
yapılması
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %70
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3.2.1. Çalışma ortamlarının teknik, fiziki ve sosyal olanaklar açısından iyileştirilmesi.

Performans Göstergeleri: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
tarafından mevcut teknik, fiziki ve sosyal olanaklar konusunda çalışma yapılması ve oluşturulacak rapor
doğrultusunda eksikliklerin belirlenerek en az %50’sinin tamamlanması.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: Bilgi İşlem Merkezi ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılında
üniversitenin wi-fi ağı iyileştirilerek sınıflardaki projeksiyon altyapıları yenilenmiştir. 2016 yılında ise akıllı
kürsüler uygulamaya konulmuş, gerekli sınıflara ısıtma-soğutma sistemi eklenmiş, elektrik, data ve telefon
hatları yenilenmiştir. Bu açıdan üniversitenin teknik ve fiziki olanaklarındaki eksikliklerin başarılı bir şekilde
tamamlandığı, ancak sosyal olanakların geliştirilmesi amacıyla herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ve
önümüzdeki dönemlerde sosyal olanakların da iyileştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
3.2.2. Akademik personel memnuniyeti ile üniversiteyle ilgili sorun tespit ve çözüm
önerilerinin düzenli olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi uygulamalarının geliştirilerek
sürdürülmesi.
Performans Göstergeleri: Oluşturulacak İnsan Kaynakları Birimi tarafından 2015-2016 eğitim-öğretim
dönemi başında memnuniyet anketi ve/veya çalıştaylar düzenlenerek sonuçların raporlanması.
Gerçekleşme Oranı: %60
Değerlendirme: Henüz İnsan Kaynakları birimi kurulmadığından, yıllık memnuniyet anketleri Rektörlük
tarafından yapılmaktadır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ise bu anket 02.01.2017 tarihinde kurulan
Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet AUM tarafından yapılmıştır. Anket sonucu bu yıldan itibaren ilk
defa raporlanarak personele bildirilecektir.

Hedef 3. Akademik personelin verimliliğini artırmaya yönelik tedbirlerin
alınması
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %62
3.3.1. Yeni öğretim elemanlarına özel amaçlı oryantasyon eğitimi verilmesi için gerekli
çalışmaların yapılması.
Performans Göstergeleri: 2015-2016 döneminden başlamak üzere işe alımı yapılan her yeni öğretim
üyesinin üç tam gün süren oryantasyon eğitimi alması.
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Gerçekleşme Oranı: %30
Değerlendirme: Yeni öğretim elemanlarına üç gün süren oryantasyon eğitimi verilmesi hedefine
ulaşılamamakla beraber, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Dekan tarafından yarım gün,
İletişim Fakültesi’nde ise bir gün süresince oryantasyon eğitimi verilmiştir. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda
ise 2016 yılında üç günlük oryantasyon verilerek öngörülen hedefe ulaşılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde
diğer fakültelerin de yeni öğretim elemanlarına yönelik oryantasyon eğitimleri düzenleyerek üniversitenin
bu konudaki eksikliklerinin tamamlanması beklenmektedir. 2017 yılında yayınlanan Faculty Handbook
başlıklı kitabın oryantasyon etkinliği konusundaki eksikliği tamamlaması beklenmektedir.
3.3.2. Öğretim elemanları için fakülte el kitapları hazırlanarak fakülteler arası bilgi akışının
geliştirilmesi.
Performans Göstergeleri: 2015-2016 eğitim dönemi başında oryantasyon el kitapları hazırlanarak
öğretim elemanlarına ulaştırılması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: 2016-2017 öğretim yılında, daha önceki dönemlerde hazırlanan Yarı Zamanlı Öğretim
Elemanı Rehberi yenilenerek tüm fakültelerde görev alan tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim
elemanlarına yönelik kapsamlı bir rehber STRAR tarafından yayınlanarak üniversitenin web sayfasına
konulmuştur. Faculty Handbook başlıklı kitabın öğretim elemanları için çok faydalı olduğu görülmektedir.
Bu anlamda üniversitenin bu eylemin gerçekleştirilmesi konusunda oldukça başarılı olduğu
söylenebilmektedir.
3.3.3. Eğitim, danışmanlık, araştırma, girişimcilik vb. konularda öğretim elemanlarının
akademik gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitimler başta olmak üzere, akademik
personelin daha verimli çalışmasını sağlamaya yönelik etkinliklerin planlanması ve
uygulanması.
Performans Göstergeleri: Fakülteler tarafından her yarıyılda en az bir etkinliğin gerçekleştirilmesi.
Gerçekleşme Oranı: %10
Değerlendirme: Üniversitemizde araştırma ve girişimcilik konularındaki eğitimler STRAR ve İNEO
tarafından düzenlenmektedir. Ancak Yabancı Diller Yüksekokulu dışında bu konuda eğitim düzenleyen
fakülte ve yüksekokul bulunmamaktadır. Bu anlamda bu eylemin başarıya ulaşma oranı düşük olmakla
beraber, önümüzdeki dönemlerde iyileştirmeler yapılmalıdır.
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3.3.4. Akademik personele destek sağlayacak araştırma görevlisi sayılarının artırılmasına
yönelik uygulamaların güçlendirilmesi.
Performans Göstergeleri: Araştırma görevlisi sayısının %10 oranında artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Üniversitenin burslu asistanlar dahil olmak üzere araştırma görevlisi sayıları
değerlendirildiğinde, öngörülen %10’luk artışın sağlandığı görülmektedir. Üniversitenin çeşitli akademik
birimlerinde 60 civarında araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
3.3.5. Özellikle genç öğretim elemanlarına yönelik ödül ve teşvik uygulamalarının
geliştirilmesi.
Performans Göstergeleri: Fakülteler tarafından yapılacak çalışmalarla ödül ve teşvik uygulamalarının
getirilmesi.
Gerçekleşme Oranı: %70
Değerlendirme: Üniversite düzeyinde yapılan ödül ve teşvik uygulamaları genel olarak artmaktadır. Her
akademik yılda bir kez verilen Akademik Teşvik Ödülü genç akademik personele yöneliktir. Konuyla ilgili
olarak fakülteler tarafından daha ayrıntılı çalışmaların yapılması yararlı olacaktır. Öte yandan, konuyla
ilgili olarak, Öğretim Elemanlarının Yurtdışı Akademik Etkinlik ve Çalışmalara Katılım Desteği Yönergesi
(15.12.2014 tarihinde), Kadir Has Üniversitesi Ödül Yönergesi (27.06.2016 tarihinde), KHAS Öğretim
Elemanları Yurtiçi ve Yurtdışı Akademik Etkinlik ve Çalışmalara Katılma Desteği ve İzin Yönergesi
(21.12.2016 tarihinde) ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
Uygulama Yönergesi (21.12.2016 tarihinde) revize edilerek bazı teşvik uygulamaları getirilmiştir.
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Stratejik Tema 4

Toplumsal Fayda ve Yayım
Stratejik Tema 4: Ortalama Gerçekleşme Oranı: %75
Amaç: Üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetlerinden ortaya çıkan sonuçların
toplumun faydasına sunularak sosyo-ekonomik refahın gelişmesine katkı sağlanması.
Kamusal sorumluluk çerçevesinde yerel, ulusal ve uluslararası topluluklarla ilişkilerin
güçlendirilmesi.
Hedefler:
Hedef 1. Akademisyenlerin
etkinleştirilmesi.

yayım

faaliyetlerinin

artırılması

Hedef 2. Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi.
Hedef 3. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin desteklenmesi.
Hedef 4. Medyada görünürlük faaliyetlerinin güçlendirilmesi.
Hedef 5. Toplumsal ve küresel sorunlara duyarlılığın artırılması.

ve

iletişiminin
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Hedef 1. Akademisyenlerin yayım faaliyetlerinin artırılması ve iletişiminin
etkinleştirilmesi
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %75
4.1.1. Üniversitede toplumun güncel sorunlarıyla ilgili daha fazla araştırma yapılarak
sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasının desteklenmesi.

Performans Göstergeleri: Her eğitim döneminde toplumun güncel sorunlarıyla ilgili her merkez
tarafından en az bir araştırma yapılması ve kamuoyuna duyurulması.
Gerçekleşme Oranı: %70
Değerlendirme: Üniversitede 2010’dan beri Türkiye Siyasal-Sosyal Eğilimler Araştırması, 2013’ten beri
Türk Dış Politikası Araştırması, 2016’dan beri ise Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması ile
Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması her yıl düzenli olarak yapılarak sonuçları kamuoyuna
duyurulmaktadır. Ayrıca CIES-Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından Türk-Yunan
ilişkileri üzerine ilki Yunanistan’da, ikincisi ise Türkiye’de olmak üzere iki araştırma yapılmıştır. Her merkez
tarafından en az bir araştırma yapılması hedefine ulaşılamamakla beraber, diğer merkezlerin de benzer
araştırma faaliyetlerinde bulunmaları teşvik edilmektedir. Konuyla ilgili olarak, KHAS Bilimsel Araştırma
Projelerini Destekleme Yönergesi’nde 27.05.2015 ve 21.12.2016 tarihlerinde yapılan değişikliklerle
önemli adımlar atılmıştır.
4.1.2. Akademik personelin yayım faaliyetlerine üniversitenin web sitesi, sosyal medya
hesapları ve yayın organlarında daha fazla yer verilmesi.
Performans Göstergeleri: Üniversitenin web sitesi, sosyal medya hesapları ve yayın organlarında
akademik personelin yayım faaliyetleri konusunda yer alan haberlerin %20 oranında artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: Yayım faaliyetleri genel olarak haber yapılmamakla beraber, araştırma projeleri
üniversitenin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurulmaktadır. Bu anlamda üniversitenin bu
eylemi büyük ölçüde gerçekleştirdiği söylenebilir. Ayrıca, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
Uygulama Yönergesi’nde 21.12.2016 tarihinde değişiklik yapılarak, akademik personelin yayım faaliyetleri
daha fazla teşvik edilmeye başlanmıştır.
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Hedef 2. Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %100

4.2.1. Web sayfalarının İngilizce ara yüzlerinin iyileştirilmesi, fakülte ve bölüm sayfalarının
güncel tutulması ve sayfalarda akademik ürünlere daha fazla yer verilmesi.
Performans Göstergeleri: Her yarıyıl başında fakülte ve bölüm sayfalarının güncellenmesi ve akademik
ürünlere öncekilere oranla daha fazla yer verilmesi.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Her tanıtım dönemi öncesinde ve fakülteler ile yüksekokulların yıl boyunca gerekli
gördükleri zamanlarda akademik birimlerin web sayfaları güncellenmektedir. Fakülte sayfalarının İngilizce
ara yüzleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından 2016 yılında yenilenerek güncelleme konusunda gelişme
sağlanmıştır. Bunların yanı sıra, Rektörlükçe önemli görülen akademik ürünler üniversite web sayfasında
yıl içinde yayınlanmaktadır. Üniversitenin bu eylem konusunda oldukça başarılı olduğu söylenebilir.
4.2.2. Web sitesinden indirilebilen ve herkesin anlayabileceği bir üslupla yazılmış tanıtım
materyallerinin artırılması.
Performans Göstergeleri: Her yarıyıl başında web sitesinde toplumun farklı kesimleri tarafından kolayca
anlaşılabilecek bir üslupla yazılmış en az iki yeni tanıtım materyalinin yer alması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Her fakülte ve yüksekokul tarafından yılda en az iki kere toplumun farklı kesimleri
tarafından kolayca anlaşılabilecek bir üslupla yazılmış tanıtım materyali hazırlanarak web sayfasına
konulmuştur. Bu yazılı materyallerin dışında bölümler ve fakülteler hakkında videolar hazırlanarak
toplumun farklı kesimlerinin ilgisini çekmek hedeflenmiştir. Ayrıca, Panorama ve Cibali Postası gibi
üniversitenin yayınları ve benzer materyaller sıkça yayınlanmaktadır. Bütün bunlar göz önünde
bulundurulduğunda, hedeflenen eylemin gerçekleştirildiği değerlendirmesi yapılabilir.
4.2.3. KHAS’ın öncülük yaptığı faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması konusundaki
etkinliklerin artırılması.
Performans Göstergeleri: Kamuoyuna yapılan duyuru sayısının iki katına çıkartılması ve ana akım
yazılı-görsel basında yer alan KHAS haberlerinin %20 oranında artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %100
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Değerlendirme: Konuyla ilgili veriler değerlendirildiğinde, üniversitenin bülten, davet, yazılı, görsel ve
internet haberleri toplamı 2013-2014 (5867 adet) ile 2014-2015 (21137 adet) eğitim-öğretim yılları
arasında %260, 2014-2015 ile 2015-2016 (36418 adet) eğitim-öğretim yılları arasında ise %72 oranında
artış göstermiştir. Üniversitenin bu konuda istenilen başarıya ulaştığı değerlendirilebilir.
4.2.4. Kültürel etkinliklerin artırılması ve etkinleştirilmesi.
Performans Göstergeleri: Rezan Has Müzesi ve üniversitenin diğer birimlerince planlanan etkinlik
sayısının %20 oranında artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Rezan Has Müzesi ve diğer birimlerce planlanan etkinlik sayısı %20 artırılmıştır.

Hedef 3. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin desteklenmesi.
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %55

4.3.1. Balat, Cibali, Fener, Haliç, Selimpaşa ve KHAS isimlerinin beraber anılabileceği proje
sayısının artırılması.
Performans Göstergeleri: Her eğitim döneminde Balat, Cibali, Fener, Haliç, Selimpaşa ve KHAS
arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yönelik en az bir yeni projenin sürdürülmesi.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Balat, Cibali, Fener, Haliç, Selimpaşa ve KHAS arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yönelik
her yıl en az bir yeni proje yapılmıştır.
4.3.2. Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) raporunun düzenli olarak hazırlanması yoluyla iç
ve dış şeffaflığın sürdürülmesi.
Performans Göstergeleri: KSS yıllık raporunun 2015-2016 döneminden itibaren düzenli olarak
hazırlanması.
Gerçekleşme Oranı: %10
Değerlendirme: Üniversite tarafından 2012’de hazırlanan kurumsal sosyal sorumluluk raporunun
ardından takip eden yıllarda yeni rapor hazırlanmamış olup, güncellenen KHAS Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Raporu’nun 2017 yılı içinde yayınlanması için çalışmalar sürdürülmektedir.
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Hedef 4. Medyada görünürlük faaliyetlerinin güçlendirilmesi
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %90
4.4.1. Blog, mobil uygulamalar, sosyal medya platformları ve arama motorları gibi yeni
medya araçlarının kurumsal olarak etkin kullanımı için çalışmalar yapılması.
Performans Göstergeleri: İletişim Fakültesi ağırlıklı bir komisyon kurularak ilgili göstergelerin
belirlenmesi.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Kasım 2015’te Kurumsal İletişim ve Tanıtım Çalışma Grubu adıyla İletişim Fakültesi
ağırlıklı bir komisyon kurularak materyaller yenilenmiş, web sayfası mobil uygulamaya uygun hale
getirilmiş ve arama motoru optimizasyonu (SEO-Search Engine Optimization) kullanılmaya başlanmıştır.
Bunlar göz önünde bulundurulduğunda üniversitenin bu eylemi gerçekleştirdiği değerlendirmesi
yapılabilir.
4.4.2. Akademik çalışmaların sosyal medya araçlarıyla tanıtım faaliyetlerindeki kurumsal
kullanımının etkinleştirilmesi ve sosyal medya alanında güçlü akademisyenlerin bu konuda
teşvik edilmesi.
Performans Göstergeleri: Üniversitenin yer aldığı sosyal medya mecralarında akademik çalışmalara yer
verilmesi ve akademik performans değerlendirmelerindeki etkinliğinin artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: Üniversitenin yer aldığı sosyal medya mecralarında yer verilen akademik çalışmaların
sayısı üzerine bir veri bulunmamakla beraber, öğretim elemanları tarafından yürütülen projelere ve yazılan
kitaplara sosyal medyada sıkça yer verilmiştir. Ayrıca, Akademik Personel Performans Değerlendirmesi
Hakkında Yönerge 27.05.2015, 30.09.2015 ve 17.03.2017 tarihlerinde; Yabancı Diller Yüksekokulu
Öğretim Elemanı Performans Değerlendirme Yönergesi ise 21.11.2014 tarihinde revize edilerek, bu
konuların akademik performans değerlendirmelerindeki etkinliği artırılmıştır. Üniversitenin hedeflenen
eylemi büyük ölçüde gerçekleştirdiği söylenebilir.
4.4.3. Üniversitenin kullanımındaki sosyal medya araçlarının nitelik ve nicelik olarak
geliştirilmesi; kullanımının yaygınlaştırılması.
Performans Göstergeleri: Üniversitenin kullanımındaki sosyal medya araç sayısının iki katına
çıkartılması, etkinlik paylaşım oranının %100 artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %90
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Değerlendirme: Üniversitenin kullanımındaki Facebook, Twitter, Google Plus ve Instagram gibi sosyal
medya araçlarına ek olarak 2015 yılında Periscope, 2016 yılında ise Snapchat kullanılmaya başlanmıştır.
Sosyal medyada en çok kullanılan araçların bu sayılanlarla sınırlı olduğu düşünülürse, araç sayısı iki
katına çıkarılmamış olmasına rağmen üniversitenin bu eylemde başarılı olduğu söylenebilir.

Hedef 5. Küresel sorunlara duyarlılığın artırılması
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %49

4.5.1. Akademik faaliyetlerde açlık, göç, eğitimsizlik, terörizm ve gelir adaletsizliği gibi
küresel sorunların ön plana çıkarılması.
Performans Göstergeleri: 2015-2016’dan başlayarak her eğitim-öğretim döneminde küresel sorunlara
yönelik en az iki etkinlik düzenlenmesi.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Fakülteler tarafından küresel problemler arasında yer alan terör, açlık, sürdürülebilir
kalkınma gibi konularda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra bu konulara çeşitli
bölümlerde ders programlarında da yer verilmektedir.
4.5.2. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde çevreye duyarlılık bilincini artırmaya yönelik
çalışmalara yer verilmesi.
Performans Göstergeleri: 2015-2016 eğitim-öğretim yılından başlayarak her eğitim-öğretim döneminde
çevreye duyarlılık bilincini artırmaya yönelik en az bir etkinlik düzenlenmesi.
Gerçekleşme Oranı: %40
Değerlendirme: 2016 yılında Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma ve Uygulama Merkezi
tarafından enerjinin sürdürülebilirlik boyutunu da içeren videolar hazırlanmış ve merkezin web sayfası ile
çeşitli sosyal medya mecralarında yayınlanmıştır. Ayrıca aynı merkez tarafından üniversite içinde ve
dışında çeşitli etkinliklere katkı sağlanmıştır. Çeşitli bölümlerde sosyal sorumluluk dersleri çerçevesinde
sürdürülebilir kalkınma ve çevre bilinci ile ilgili etkinlikler düzenlenmiştir. Bu konuda üniversitenin hala
eksiklikleri bulunduğu, bu sebeple gelecek dönemlerde çevre ile ilgili daha fazla etkinlik düzenlenmesi
gerektiği söylenebilir.
4.5.3. Çevresel sorunlarla ilgili öğrenci kulüplerinin daha aktif hale getirilmesi.
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Performans Göstergeleri: Öğrenci kulüplerinin %10’unun çevresel sorunlarla ilgili bir etkinlik
düzenlemesi.
Gerçekleşme Oranı: %30
Değerlendirme: Bu konuda istenilen hedefe ulaşılamamakla birlikte, öğrenci kulüplerinden sadece bu
konu ile ilgili olanlarının çevresel sorunlarla ilgili etkinlik yapmasının beklenilebileceği düşünülmektedir.
Örneğin Enerji ve İklim Değişikliği Kulübü çeşitli etkinliklerde görev almıştır. Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
30.09.2015 tarihinde revize edilerek, bu konuda daha fazla etkinlik yapılması teşvik edilmiştir.
4.5.4. İklim değişikliği, temiz enerji, sera gazı salımı gibi küresel problemlere üniversite
olarak daha duyarlı davranılması.
Performans Göstergeleri: Konuyla ilgili olarak üniversitede iki etkinlik düzenlenmesi.
Gerçekleşme Oranı: %25
Değerlendirme: Konuyla ilgili etkinlik düzenlenmemiş olmakla beraber, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi ile Kadir Has Meslek Yüksekokulu Mekatronik programında 2014, 2015 ve 2016 yıllarında
rüzgâr ve güneş enerjisi ile ilgili bitirme projeleri verilmiştir. Bu konuda üniversitenin sadece kısmen
başarılı olduğu ve ilgili bölüm ve merkezler tarafından önümüzdeki dönemlerde bu konuda etkinlik
düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
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Stratejik Tema 5

Kurumsal Yapılanma ve Altyapı
Stratejik Tema 5: Ortalama Gerçekleşme Oranı: %84
Amaç: Akademik mükemmeliyeti destekleyecek kurumsal yapılanma, idari süreçler,
fiziki ve teknik altyapı olanaklarının geliştirilmesi.
Hedefler:
Hedef 1. Yönetim süreçlerinin iyileştirilerek, idari hizmet kalitesi ve verimliliği ile
personel memnuniyetinin artırılması
Hedef 2. Bilgi kaynakları fonksiyonları ve eğitim ortamlarının geliştirilmesi
Hedef 3. Teknolojik altyapı olanaklarının güçlendirilerek yaygınlaştırılması
Hedef 4. Ulaşım, konaklama ve diğer hizmet altyapılarının güçlendirilmesi
Hedef 5. Kampüslerin sosyal ve kültürel altyapılarının geliştirilmesi
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Hedef 1. Yönetim süreçlerinin iyileştirilerek, idari hizmet kalitesi ve verimliliği
ile personel memnuniyetinin artırılması
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %95
5.1.1. Üniversite gelir kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi için çalışmalar yapılması.
Performans Göstergeleri: Üniversite gelirlerinin her eğitim-öğretim döneminde %5-10 oranında
artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Üniversitenin gelirlerinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 69.592.175 TL, 2014-2015
eğitim-öğretim yılında 99.300.125 TL, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ise 97.738.192 TL olduğu göz
önünde bulundurulduğunda, 2014’ten 2016’ya beklenen artışın fazlasıyla sağlandığı söylenebilir. Bu
konuda daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Satın Alma ve İhale Yönetmeliği 16.08.2016 tarihinde revize
edilmiştir.
5.1.2. İdari personelin uluslararası değişim programlarına daha fazla katılımı için teşvik
uygulamalarının geliştirilmesi.
Performans Göstergeleri: Uluslararası değişim programlarına her sene en az 7 idari personelin
katılması.
Gerçekleşme Oranı: %90
Değerlendirme: Uluslararası değişim programlarına 2014 yılında 5, 2015 yılında 6, 2016 yılında ise 7
idari personel katılım sağlamıştır. AB Erasmus programının hibe miktarlarındaki kısıntılar göz önünde
bulundurulduğunda üniversitenin bu eylemi büyük ölçüde gerçekleştirdiği söylenilebilir.

Hedef 2. Bilgi kaynakları ve eğitim ortamlarının geliştirilmesi
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %91

5.2.1. Bilgi Merkezi tarafından sağlanan kaynakların sürekli güncellenerek e-kitap ve emakale erişim kapasitesinin artırılması.
Performans Göstergeleri: Bilgi Merkezi kaynaklarının %5 oranında artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Bilgi Merkezi tarafından kullanıcılara sağlanan basılı ve elektronik kaynaklar her geçen
yıl belirli oranlarda, kullanım tercihlerine göre güncellenerek daha nitelikli hale getirilmektedir. Bu itibarla,
2014 yılında 324,480, 2015 yılında 299,829 ve 2016 yılında 323,055 kaynak sağlanmış olmasına rağmen,
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kaynakların kullanım sıklığına göre planlanan hedefe ulaşıldığı söylenebilir. Basılı kitap sayısı 2014’te
6.762, 2015’te 5.309, 2016’da 4.165; e-kitap sayısı 2014’te 287.311, 2015’te 262.998, 2016’da 285.147;
e-dergi sayısı 2014’te 30.383, 2015’te 31.496, 2016’da 33.711, veri tabanı sayısı ise 2014’te 24, 2015’te
26, 2016’da 32 olarak gerçekleşmiştir.
5.2.2. Sınıfların sıra ve ekipmanlarının gözden geçirilerek, eksikliklerinin tamamlanması,
Eğitim teknolojileri alt yapılarının geliştirilmesi.
Performans Göstergeleri: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından rapor hazırlanarak ilgili
göstergelerin belirlenmesi.
Gerçekleşme Oranı: %75
Değerlendirme: Sınıfların sıra ve ekipmanlarının gözden geçirilerek, eksikliklerinin tamamlanması ile
eğitim teknolojileri altyapılarının geliştirilmesine yönelik olarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
tarafından bir rapor hazırlanmamış olmakla beraber, altyapıda görülen eksikliklerde birimlerin talepleri
doğrultusunda düzenli olarak iyileştirmeler yapılmaktadır.
5.2.3. Bilgi Merkezi’nin hizmet süresinin uzatılması.
Performans Göstergeleri: Cibali Kampüsü’ndeki kütüphanenin final dönemlerinde 02:00, diğer
dönemlerde 24:00’e kadar açık tutulması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Performans hedefi doğrultusunda Bilgi Merkezi çalışma saatlerinin artırılması
uygulamasına 2015 yılında geçilmiştir. 2015 yılındaki uygulamadan elde edilen geri bildirimler
doğrultusunda 2016 yılında çalışma saatleri güncellenmiştir. Genişletilmiş çalışma saatlerinde, akademik
dönemde 22:00 olan kapanış saati 24:00 olarak düzenlenmiş, final sınavları haftaları ise hafta içi 24 saat
kesintisiz çalışma saatleri uygulanmıştır. 2015 yılında akademik dönemde 83,5 saat/hafta, final sınavları
haftasında 133,5 saat/hafta, 2016 yılında ise akademik dönemde 101,5 saat/hafta, final sınavları
haftasında 156 saat/hafta hizmet verilmiştir.
5..2.4. Sınıf ve laboratuvarların öğrencilerin ders saatleri dışında çalışma yapmalarına
olanak sağlayacak şekilde düzenlenerek, açık kalma sürelerinin uzatılması.
Performans Göstergeleri: Sınıf ve laboratuvarların final dönemlerinde 24 saat, diğer zamanlarda en
azından 22:00’a kadar açık tutulması.
Gerçekleşme Oranı: %90
Değerlendirme: 2016 yılında laboratuvarlar hafta içi akşamları 21:00’a kadar ve sınav dönemleri hafta
sonlarında açık tutulmuş, ancak katılım düzeyinin düşük olduğu gözlemlenmiştir.
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Hedef 3. Teknolojik altyapı olanaklarının güçlendirilmesi
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %88

5.3.1. İnternet hızının fiber ağa geçirilerek artırılması ve Wi-Fi kapsam alanının genişletilerek
ağ kalitesinin artırılması.
Performans Göstergeleri: Üniversite internet hızının ve kapsama alanının %20 oranında artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %90
Değerlendirme: 2015 yılında Bilgi İşlem Merkezi tarafından internet bağlantı hızı %100’ün üzerinde
artırılarak kablosuz ağ tüm üniversiteyi kapsayacak hale getirilmiştir. 2016 yılında ise data kablolamasında
eksiklik bulunan odaların kablolaması tamamlanmıştır. Tüm bunlar değerlendirildiğinde üniversitenin bu
eylemi büyük oranda başarıyla gerçekleştirdiği görülmektedir.
5.3.2. Sınıflardaki projeksiyon ve benzeri ekipman yenileme çalışmalarının hızlandırılması.
Performans Göstergeleri: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Merkezi tarafından belirli
bir program çerçevesinde eksikliklerin en az %90’ının 2015-2016 öğretim yılından önce tamamlanması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Merkezi tarafından 2015 yılında
sınıflardaki projeksiyon cihazları yenilenmiş, 2016 yılında ise akıllı kürsüler kullanıma alınmıştır.
Üniversitenin bu eylemin gerçekleştirilmesi konusunda başarılı bir performans sergilediği söylenebilir.
5.3.3. Araştırma laboratuvarlarının güncellenerek, güncel teknolojilerin öğrencilere
ulaştırılması.
Performans Göstergeleri: Fakültelerin laboratuvarlar konusundaki eksiklikleri tamamlaması.
Gerçekleşme Oranı: %100
Değerlendirme: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin laboratuvarları ile Sanat ve Tasarım
Fakültesi’nin atölyeleri yenilenmiş, İletişim Fakültesi’nin kullanımı için yeni atölyeler kurulmuştur. Bunların
yanı sıra üniversite bünyesindeki bütün bilgisayar laboratuvarları yenilenmiştir. Üniversitenin bu konuda
oldukça başarılı olduğu ve eylemi tamamen gerçekleştirdiği söylenebilir.
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5.3.4. Eksik yazılım ve donanımların tespit edilerek tamamlanması.
Performans Göstergeleri: Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılacak envanter çalışması sonunda
belirlenen eksikliklerin 2015-2016 akademik yılından önce tamamlanması.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: Bilgi İşlem Merkezi tarafından resmi bir envanter çalışması yapılmamakla birlikte
birimlerle görüşmeler neticesinde, 2015 yılından itibaren fakülteler tarafından talep edilen SPSS, Eviews,
Matlab, Autocad, CS6, V-Ray, Nvivo, Sigmaplot, Minitab gibi yazılımlar temin edilmiştir.
5.3.5. Derslerde kullanılan materyallerdeki eksikliklerin giderilmesi.
Performans Göstergeleri: Eksikliklerin 2015-2016’dan önce tamamlanması.
Gerçekleşme Oranı: %75
Değerlendirme: Laboratuvar ve atölye altyapıları geliştirilerek istenilen kitap ve programlar satın alınmış,
böylelikle derslerde kullanılan materyallerdeki eksikler büyük ölçüde tamamlanmıştır.
5.3.6. “Dijital ders stüdyosu” gibi online teknolojilerin teşvik edilmesi.
Performans Göstergeleri: Her fakülteden her yıl en az bir derste dijital ders stüdyosu gibi online
teknolojilerin kullanılması.
Gerçekleşme Oranı: %80
Derslerde Blackboard kullanımının yaygınlaştırılarak online teknolojilerin teşvik edilmesi uygulamasına
devam edilmekte olup, bazı fakültelerde online teknolojilerin kullanıldığı ders sayısı üçe kadar
çıkmaktadır. Ayrıca Yabancı Diller Yüksekokulu’nun İngilizce Hazırlık Programı’ndaki tüm derslerde
öğrencilerin boş zamanlarında çalışmalarını sürdürebilecekleri online platformlar kullanılmaktadır.
Öğrencilerin bu online platformlarda yaptıkları çalışmalar toplam değerlendirme notlarının %5’ini
oluşturmaktadır.

Hedef 4. Ulaşım, konaklama ve diğer hizmet altyapılarının güçlendirilmesi
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %50

5.4.1. Servislerin kullanıma alınarak merkezi noktalardan kampüslere ve kampüsler arası
ulaşım imkânlarının sağlanması yönünde çalışmalar yapılması.
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Performans Göstergeleri: Kampüsler arası entegrasyon çalışmaları kapsamında ulaşım olanaklarının
(ulaşım aracı kapasitesi ve sefer sayısı) %25 oranında artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %50
Değerlendirme: Kampüsler arası ulaşımı sağlayan servis sistemi yeniden yapılandırılmış, Selimpaşa’ya
giden servis sayısı artırılırken öğrenci yurdundan hareket etmek üzere yeni servisler koyulmuştur. Bu
açıdan bu eylemin kısmen gerçekleştirildiği, iyileştirmelerin önümüzdeki dönemlerde devam etmesi
gerektiği söylenebilmektedir. Ayrıca, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has, Bahçelievler ve Selimpaşa
Kampüslerinin Acil Durum Yönetim Merkezi (ADYM) Esasları 25.11.2015 ve 11.05.2016 tarihlerinde
revize edilerek, kampüsler arasındaki entegrasyon artırılmaya çalışılmıştır.

Hedef 5. Kampüslerin sosyal ve kültürel altyapılarının geliştirilmesi
Hedefin Ortalama Gerçekleşme Oranı: %80
5.5.1. Öğrencilere yönelik düzenlenen kültürel faaliyet sayısının artırılması.
Performans Göstergeleri: Her eğitim-öğretim yılında öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısının
%10 oranında artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısının %10 oranında artırılması hedefine
büyük ölçüde ulaşılmıştır.
5.5.2. Spor alanlarının artırılması ve genel amaçlı kapalı spor merkezi kurulması için gayret
gösterilmesi.
Performans Göstergeleri: Üniversite spor alanlarının kapasitesinin % 10 oranında artırılması.
Gerçekleşme Oranı: %80
Değerlendirme: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversitenin spor alanlarının
kapasitesinin artırmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 2014 yılında fitness salonuna yeni
makinalar alınarak spor salonuna tırmanma duvarı yapılmış, açık alan tesisleri kurulmuştur. 2015 yılında
da fitness salonuna yeni malzemeler alınarak var olan eksiklikler tamamlanmaya çalışılmıştır.
Üniversitenin spor alanlarının kapasitesinin artırılmasında büyük ölçüde başarılı olduğu söylenebilir.
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Sonuçlar
Kadir Has Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda öngörülen kısa vadeli eylemlerin
uygulamaya konulmasındaki başarının değerlendirilerek eksikliklerin tespit edilmesi
amacıyla hazırlanmış olan bu raporda, adı geçen eylemlerin performans
göstergelerine göre gerçekleşme oranları hesaplanarak çeşitli değerlendirmelerde
bulunulmuştur. Ayrıntılı değerlendirmeler neticesinde, “Stratejik Tema 1: Eğitim”
konusunda %77, “Stratejik Tema 2: Araştırma ve Lisansüstü Programlar” konusunda
%71, “Stratejik Tema 3: Akademik Personel” konusunda %65, “Stratejik Tema 4:
Toplumsal Fayda ve Yayım” konusunda %75, “Stratejik Tema 5: Kurumsal Yapılanma
ve Altyapı” konusunda ise %84 oranında başarı sağlandığı görülmektedir. Bütün
temaların gerçekleşme oranlarının ortalaması ise %74 olmuştur.
Yüzde 84 oranıyla Üniversitenin en başarılı performans sergilediği tema “Stratejik
Tema 5: Kurumsal Yapılanma ve Altyapı” olup, özellikle sınıfların ve laboratuvarların
teknik altyapısı konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu temanın
gerçekleştirilmesindeki en büyük eksiklik ise kampüsler arası entegrasyon ve ulaşım
olanaklarının artırılması konusunda olmuştur.
“Stratejik Tema 3: Akademik Personel” konusunda ise diğer temalara oranla daha
düşük performans sergilendiği gözlemlenmektedir. Fakülteler tarafından eğitim,
danışmanlık, araştırma ve girişimcilik konularında öğretim elemanlarının akademik
gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitimler verilmesi; yeni öğretim elemanlarına
yönelik oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi; genç öğretim elemanlarına özel ödül
ve teşvik uygulamalarının getirilmesi ve akademik birimlerin öğrenci, öğretim üyesi,
mezun ve benzeri istatistiklerinin oluşturularak üniversite çapında standart
uygulamalara geçilmesi bu temada önümüzdeki dönemde üzerinde en fazla durulması
gereken hususların başında gelmektedir.
Diğer temaların gerçekleşme oranları %70’ler civarında seyretmiştir. “Stratejik Tema
1: Eğitim” konusunda en büyük eksiklik, kampüsler arası entegrasyon çalışmaları
kapsamında öğrencilere yönelik ulaşım olanaklarının artırılması ile öğretim
elemanlarına yönelik pedagojik eğitimler verilmesi konularında yapılan iyileştirmeler
konusunda olmuştur. “Stratejik Tema 2: Araştırma ve Lisansüstü Programlar”
kapsamında, öğretim elemanlarının araştırmacı niteliklerini artırmak amacıyla
“araştırma zamanı satın alma” gibi uygulamalara geçilmesi ile bölümler ve fakülteler
arası ortak ders ve projelerin artırılarak ortak araştırma kapasitesi ve potansiyelinin
geliştirilmesi bu temanın başarı oranını artıracaktır. “Stratejik Tema 4: Toplumsal
Fayda ve Yayım” konusundaki en büyük eksiklik ise iç ve dış şeffaflığın sürdürülmesine
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katkıda bulunacak olan kurumsal sosyal sorumluluk raporunun henüz hazırlanmamış
olması olarak gözlenmektedir.
Bazı eksikliklere rağmen üniversitenin %74 oranında başarılı olması oldukça olumlu
bir gelişme olarak görülmelidir. Raporda belirtilen eksikliklerin tamamlanması ve
özellikle yukarıda özetlenen konularda iyileştirmeler yapılması, üniversitenin stratejik
amaç ve hedeflerine daha büyük oranlarda ulaşabilmesi için büyük önem arz
etmektedir. Öte yandan, bu rapor çerçevesinde hedeflerin Üniversite Kalite Kurulu
tarafından gözden geçirilerek Stratejik Plan revizyonu yapılması önerilmektedir.
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