Sıra

Ref.No

Stratejik Plan Hedef

Stratejik Plan Hedefi

Kod

1

EÖ/1

H1.1

Eğitim-öğretim
niteliğinin geliştirilmesi

2

EÖ/2

H1.1

3

EÖ/3

H1.1

Eğitim-öğretim
niteliğinin geliştirilmesi

EÖ/4

H1.1

Tespit Edilen Risk

Fırsat

Eğitim-öğretim
niteliğinin geliştirilmesi

Durum
Önceki Risk Puanı
Ve Rengi

(iç/dış paydaş)

Eğitim-öğretim
niteliğinin geliştirilmesi

4

Paydaş Türü

Durum

Durum

Mevcut Risk Puanı
Ve Rengi

Hedeflenen Risk
Puanı Ve
Rengi

Riske Verilecek Cevaplar

BaşlamaTarihi

Riskin Sahibi

iç/dış

Akreditasyon
Pilot uygulamanın
çalışmalarıyla ilgili
diğer birimlerde
tecrübe eksikliği
rekabet
nedeniyle başvuru
oluşturması
sürecinin aksaması

12

8

Bilgilendirme çalışmalarının
artırılarak bilinç
oluşturulması, akreditasyon
rehberi ve kontrol listesinin
oluşturulması

Mart 2021

Kalite Komisyonu, Kalite
Koordinatörlüğü, Bologna
Eşgüdüm Komisyonu

iç/dış

Öğretim elemanı
başına düşen
öğrenci sayısının
fazlalığı nedeniyle
eğitim-öğretim
kalitesindeki düşüş

Eğitim öğretim
kalitesinde artış

4

2

Yeni bölüm/program
açılmasının tüm süreçlerinde
öğretim elemanı başına
düşen öğrenci sayısının
dikkate alınması

Mart 2021

Bologna Eşgüdüm
Komisyonu

iç/dış

Başvurular için
gerekli kaynakların
sağlanamaması

Yeterli kaynak

8

4

Gerekli kaynağın ayrılması

Mart 2021

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı ve Rektörlük

iç/dış

Uygulamalı
eğitimde
öğrencilerin iş yeri
eğitimlerini
yapabilecek yeterli
firma ve kurumun
şehirde
bulunamaması

Pratik bilgide artış

9

2

Şehir dışında staj yapabilme
imkanının oluşturulması

Mart 2021

Akademik Birimler ve
Rektörlük

Hazırlık eğitim
sürecinde etkinlik

9

6

Hazırlık eğitim süreçlerinin
incelenmesi ve başarı (ulusal
ve uluslararası sınavlardaki
başarı, öğrenci değişim
programlarına katılımdaki
başarı v.b.)oranlarının
belirlenmesi

Mart 2021

Yabancıdiller Yüksekokulu

Yabancı dil
yeterliliğnde artış

9

6

Erasmus öğreci
hareketliliğinde yabancı dil
hazırlık eğitimi alınmasının
puanlamada
değerlendirilmesi

Mart 2021

Uluslararası İlişkiler Ofisi
Koordinatörlüğü

5

EÖ/5

H1.2

Yabancı dil öğretiminin
yaygınlaştırılması

iç/dış

Öğrencilerin
hazırlık eğitimine
yönelik
isteksizlikleri

6

EÖ/6

H1.2

Yabancı dil öğretiminin
yaygınlaştırılması

iç/dış

Yabancı dil hazırlık
eğitiminin zorunlu
olmaması sonucu
talepteki düşüş
riski

Açıklama

7

EÖ/7

Lisansüstü
öğretimin
güçlenmesi

4

2

Değişen kriterlere uygun
olarak pozisyon almak ve bu
doğrultuda çalışmalar
yapmak

Mart 2021

Lisanüstü Eğitim
Enstitüsü

Lisansüstü
öğretimin
güçlenmesi

6

4

Lisansüstü eğitimin
geliştirilmesi amacına
yönelik kadro planlamasının
yapılması

Mart 2021

Rektörlük

iç/dış

Yüksek lisans ve
doktora programı
yürütecek öğretim
üyelerinin
sayısında değişiklik
olması

iç/dış

Lisansüstü eğitim
amaçlı
laboratuvarlarının
kurulamaması

Bilgi alt yapısında
gelişme
sağlanması

12

8

Üniversite dışı kaynaklara
başvuruların sağlanması için
eğitim verilmesi

Mart 2021

Teknoloji Transfer Ofisi

iç/dış

• Binaların ve çevre
düzenlemesinin
engeli olan
bireylere uygun
hale
getirilememesinin
doğuracağı
olumsuz sonuçlar

Fiziki şartlarda
bireylere sunulan
eşit fırsat

16

8

Bina ve çevrenin uygun hale
getirilmesi için gerekli
düzenlemelerin yapılması

Mart 2021

Engelsiz Birim
Koordinatörlüğü, Yapı
İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı

9

4

Gerekli kaynağın
oluşturulması

Mart 2021

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

12

8

Gerekli projelerin hayata
geçirilmesi için Strateji Bütçe
Başkanlığına gerekçeli
raporların sunulması ve takip
edillmesi

Mart 2021

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı,Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanlığı

8

EÖ/8

H1.3

9

EÖ/9

H1.3

Lisansüstü öğretimin
teşvik edilmesi ve
güçlendirilmesi

H1.4

Engeli olan bireyler için
gerekli düzenlemelerin
yapılması

EÖ/10

Lisansüstü
program açma
kriterlerinin zaman
içerisinde
değişebilmesi

H1.3

Lisansüstü öğretimin
teşvik edilmesi ve
güçlendirilmesi

10

iç/dış

Lisansüstü öğretimin
teşvik edilmesi ve
güçlendirilmesi

11

EÖ/11

H1.5

Kişisel gelişiminin
sağlanması

iç/dış

Strateji Bütçe
Başkanlığı
tarafından yeterli Hizmet alımlarında
aksamaların
bütçe
azalması
verilmemesinden
dolayı hizmet satın
almadaki güçlükler

12

EÖ/12

H1.6

Fiziki yapılaşmanın, çevre
düzenlemesinin ve
altyapının geliştirilmesi

iç/dış

Yeterli bütçe
verilemeyebilecek
olmasından dolayı
hedeflenen
projelerin
tamamlanamaması

Projelerin
tamamlanması

13

14

EÖ/13

EÖ/14

15

EÖ/15

16

EÖ/16

17

18

EÖ/17

AG/1

H1.6

Fiziki yapılaşmanın, çevre
düzenlemesinin ve
altyapının geliştirilmes

H1.7

Bilgiye ulaşımda hız ve
güvenliğin artırılması

iç/dış

Döviz kurundaki
dalgalanma
nedeniyle
maliyetlerin
artabilecek olması

Maliyet kaynaklı
olumsuzluklarda
azalma

16

12

Maliyetlerin artması
durumunda ek ödenek
talebinde bulunulması

Mart 2021

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı,Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanlığı

iç/dış

Büyük ölçekli veri
merkezine geçiş
yapılamamasından
dolayı personel
istihdamının
sağlanamaması

Yeterli personel

9

6

Büyük ölçekli veri merkezi
başvurusu yapabilmek için
gerekli şartların sağlanması

Mart 2021

Üst Yönetim ve Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı

Maliyet kaynaklı
olumsuzluklarda
azalma

12

9

İnternet hızının geniş planda
sürekli arttırımını sağlamak
ve sistem odasında
üniversitenin ilerleyen
teknoloji karşısında ihtiyaç
analizi çerçevesinde yatırım
planı oluşturmak, planı
uygulamak

Mart 2021

Üst Yönetim ve Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı

H1.7

Bilgiye ulaşımda hız ve
güvenliğin artırılması

iç/dış

Döviz kurundaki
dalgalanma
nedeniyle
maliyetlerin
artabilecek olması

H1.8

Kalite ve mükemmellik
faaliyetinin etkinliğinin
artırılması

iç/dış

Birimlerde kalite
çalışmalarına yeni
başlanılmasından
dolayı kalite
bilincinin yeterince
oluşmamış olması

Kalite bilincinin
oluşması

9

6

Birim Kalite Komisyonları
oluşturuldu ve 6 aylık kalite
çalışmaları periyodik
raporlarının alınması

Mart 2021

Kalite Komisyonu

iç/dış

YÖK ve
Üniversitelerde
kalite süreçleriyle
ilgili yeterli
düzeyde farkındalık
ve davranış
sisteminin
yerleşmemiş
olması

Etkin kalite
çalışmaları

9

6

A-BÖDR ve İ-BÖDR ile tüm
birimlerde etkin kalite
çalışmalarının yapılması

Mart 2021

Kalite Komisyonu

iç/dış

Araştırma ve
Uygulama
Merkezinin
kendisine ait
sekretaryasının
kurulamamasından
kaynaklı uzman iş
gücü eksiklikleri.

Yeterli uzman iş
gücü

2

Araştırma ve uygulama
merkezleri bünyesinde
mevcut olan personele
eğitim verilmesi ilgili
alanlarda yetkinliğinin
artırılması

Mart 2021

Merkezlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı

H1.8

Kalite ve mükemmellik
faaliyetinin etkinliğinin
artırılması

H2.1

Araştırma ve uygulama
merkezlerinin altyapısının
geliştirilmesi ve akreditasyon
belgesi alınmış parametre
sayısının artırılması

4

19

AG/2

H2.1

Araştırma ve uygulama
merkezlerinin altyapısının
geliştirilmesi ve akreditasyon
belgesi alınmış parametre
sayısının artırılması

20

AG/3

H2.1

Araştırma ve uygulama
merkezlerinin altyapısının
geliştirilmesi ve akreditasyon
belgesi alınmış parametre
sayısının artırılması

H2.1

Araştırma ve uygulama
merkezlerinin altyapısının
geliştirilmesi ve akreditasyon
belgesi alınmış parametre
sayısının artırılması

H2.2

Akademik beceri, nitelikli
ve etkin araştırma
yapabilme kapasitesinin
artırılması

H2.3

Disiplinlerarası araştırma
faaliyetlerinin ve
projelerinin artırılması

21

AG/4

22

AG/5

23

AG/6

iç/dış

Gerekli destek ve
imkânların yetersiz
kalması nedeniyle
Araştırma ve
Uygulama Merkezi
yöneticilerinin
çeşitli etkinliklere
katılamaması

Etkinliklere yeterli
katılımın
sağlanması

9

iç/dış

Projede ithal
girdilerin de
kullanılmasından
dolayı maliyetlerin
artma olasılığı

Maliyet kaynaklı
olumsuzlukların
yaşanmaması

9

iç/dış

Teknopark
yapımında Strateji
Teknopark
Bütçe Başkanlığı
yapımında
tarafından yeterli
tamamlanan yapım
kaynak
projeleri
verilememesi
nedeniyle binanın
tamamlanamaması

6

Araştırma ve uygulama
merkezlerinin merkezi bütçe
kaynağı dışındaki fonlara
başvurularının teşvik
edilmesi ve üniversitenin
öncelikli alanları ile ilgili olan
merkezlerin gerekli
etkinliklere katılımının
sağlanması

Mart 2021

Merkezlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı

6

Kaynakların artırılma
çalışmalarının yapılması

Mart 2021

Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi

Teknopark binası
tamamlanmıştır.
Risk kalkmıştır.

9

iç/dış

Strateji ve Bütçe
Başkanlığı
tarafından yeterli
bütçe
verilmemesinden
kaynaklanan
faaliyetlerin
yetersizliği

Yeterli faaliyet

16

8

Gerekli kaynağın
oluşturulması

Mart 2021

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

iç/dış

Bazı alanlarda
yeteri kadar
öğretim üyesinin
bulunmamasından
dolayı program
açma zorluğu

Program açmada
kolaylık

16

12

İhtisaslaşma alanı ile ilgili
programlara öncelik verilerek
öğretim üyesi sayısının
artırılması

Mart 2021

Lisanüstü Eğitim
Enstitüsü,Personel Daire
Başkanlığı

24

AG/7

25

AG/8

26

27

AG/9

AG/10

H2.3

Disiplinlerarası araştırma
faaliyetlerinin ve
projelerinin artırılması

iç/dış

Bazı bölümlerde
öğretim elemanı
başına öğrenci
sayısının yüksek
olması nedeniyle
öğretim
elemanlarının ders
yükünün fazla
olması

H2.3

Disiplinlerarası araştırma
faaliyetlerinin ve
projelerinin artırılması

iç/dış

Alt yapı ve
laboratuvar
eksikliklerinden
kaynaklı bilimsel
çalışma yapma
zorluğu

H2.4

Bilimsel çalışma ve
sanatsal etkinlik sayısının
artırılması

H2.4

Bilimsel çalışma ve
sanatsal etkinlik sayısının
artırılması

Ders yüklerinde
azalma

16

Bilimsel
çalışmalarda artış

12

iç/dış

Ulusal ve
uluslararası
düzeyde
araştırmaya ayrılan
kaynakların
azalması nedeniyle
etkinlik yapmadaki
zorluklar

Yeterli kaynak

iç/dış

Öğretim üyelerinin
ders yükünün fazla
olması nedeniyle
bilimsel çalışma ve
sanatsal
etkinliklere yeterli
zaman
ayrılamaması

Bilimsel
çalışmalarda artış

8

Lisansüstü öğrenci
alım/kabul şartlarının
ihtiyaçlar doğrultusunda
iyileştirilmesi

Mart 2021

Lisanüstü Eğitim
Enstitüsü

8

BAP ve üniversite dışı
kaynaklara başvuruların
teşvik edilmesi

Mart 2021

Teknoloji Transfer Ofisi,
Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi, Lisanüstü Eğitim
Enstitüsü

Bilimsel araştırma
projeleri ve
öncelikli
ihtisaslaşma alanı
ile ilgili araştırma
kaynakları yeterli
durumdadır. Ayrıca
TÜBİTAK ve
uluslararası
araştırma fonlarına
başvuru imkanları
mevcuttur. Risk
yoktur.

12

16

12

Öğretim elemanı sayısının
artırılması ile ders yüklerinin
azaltılması ve öğretim
elemanlarına teşvik, ödül vb.
verilmesi ile bilimsel
çalışmaların teşvik edilmesi

Mart 2021

Rektörlük ve Akademik
Birimler

28

AG/11

H2.4

Bilimsel çalışma ve
sanatsal etkinlik sayısının
artırılması

iç/dış

Laboratuvar alt
yapısının ve
sayısının eksik
olmasından dolayı
nitelikli bilimsel
çalışma yapmadaki
zorluk

Bilimsel
çalışmalarda artış

8

Dış kaynaklı proje yazma
eğitimlerinin düzenlenmesi

Mart 2021

Rektörlük ve Akademik
Birimler

9

6

Kalkınma Ajansı proje
başvuru sayılarında
üniversite-sanayi işbirliği
projelerine yönelim
sağlamak için proje yazma
ve iş birliği eğitimlerinin
gerçekleştirilmesi ve birim
yöneticilerinin katılımının
sağlanması

Mart 2021

Rektörlük ve Akademik
Birimler

6

Kalkınma Ajansı aracılığı ile
çeşitli projeler hazırlanarak,
Üniversite-Sanayi-Sektör iş
birliğinin teşvik edilmesi
TUBİTAK proje yazma
eğitimlerinin düzenlenmesi.

Mart 2021

Akademik Birimler,
Teknoloji Transfer Ofisi,
Deri,Tekstil ve Seramik
Tasarım Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Mart 2021

Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi, Deri Tekstil ve
Seramik Araştırma ve
Uygulama Merkezi

Mart 2021

Teknoloji Transfer
Ofisi,Deri Tekstil ve
Seramik Uygulama ve
Araştırma Merkezi

12

29

DTS/1

H3.1

Üniversite Sektör
İşbirliğinin Artırılması

iç/dış

Tüm birimlerin
yeterince
Üniversite-Sektör
sahiplenmemesind
işbirliğinin artması
en dolayı sürecin
yavaş ilerlemesi

30

DTS/2

H3.1

Üniversite Sektör
İşbirliğinin Artırılması

iç/dış

Dış paydaşların
yeterince
Üniversite-Sektör
sahiplenmemesind
işbirliğinin artması
en dolayı yaşanan
güçlükler

9

31

DTS/3

H3.2

Deri, tekstil ve seramik
tasarım merkezinin faaliyete
geçirilmesi ile tasarım
çalışmalarının artırılmas

iç/dış

Teknik altyapının
oluşturulamaması
nedeniyle iş
birliklerinin
sağlanamaması

Güçlü altyapı

9

8

DTS ihtisaslaşma alanı ile
ilgili yürütülen projeler
çerçevesinde sağlanacak
ekipmanlarla teknik alt
yapının güçlenmesi

32

DTS/4

H3.2

Deri, tekstil ve seramik
tasarım merkezinin faaliyete
geçirilmesi ile tasarım
çalışmalarının artırılması

iç/dış

İç ve dış
paydaşların
yeterince
sahiplenememesin
den dolayı sürecin
yavaş ilerlemesi

Farkındalığın
oluşması

9

6

İç ve dış paydaşların
ihtisaslaşma alanı ile ilgili
farkındalığın artırılmasına
yönelik faaliyetlerin
düzenlenmesi

33

DTS/5

34

DTS/6

35

DTS/7

H3.2

Deri, tekstil ve seramik
tasarım merkezinin faaliyete
geçirilmesi ile tasarım
çalışmalarının artırılması

12

9

Üniversite tanıtım ve
program akreditasyon
çalışmalarıyla ögrenci
tercihinin iyileştirilmesi

9

6

DTS alanında yapılan
çalışmaların sahiplenilmesi
için özellikle Sanayi ve
Ticaret Odalarında işin
öneminin ve işletmelere
katacaklarının anlatılması,
fabrikalara özel ziyaretler
yapılması, yapılan çalışmalar
ve etkilerinin bir kitapçık
halinde basılarak firmalara
dağıtılması, kamu kurumları
ile yapılan iş birlikleri ile ülke
çapında tanınırlığın
arttırılması sağlanarak
sürecin hızlandırılması

Mart 2021

Deri,Tekstil ve Seramik
Tasarım Uygulama ve
Araştırma Merkezi,
Kurumsal İletişim
Koordinatörlüğü, Teknoloji
Transfer Ofisi

12

9

Youtube kanalının
etkinliğinin artırılması,
linkedin hesabının açılması.

Mart 2021

Akademik Birimler,
Kurumsal İletişim
Koordinatörlüğü,
Uluslararası İlişkiler Ofis
Koordinatörlüğü

H3.3

Açılan/açılacak
olan programlarda
öğrenci tercihinde
yaşanacak
güçlükler

H4.1

Üniversitemizin ulusal ve
uluslararası alanda
tanınırlığının artırılması ve
imajının geliştirilmesi

Kurumsal İletişim
Koordinatörlüğü, Kalite
Koordinatörlüğü. Bologna
Eşgüdüm Komisyonu,
Akademik Birimler

Tercihlerde
iyileşme

iç/dış

UT/1

Mart 2021

6

Akademik yetkinliğin
artırılması

37

Tüm Akademik Birimler

9

iç/dış

H3.3

Mart 2021

DTS ihtisaslaşma
alanında öncülük

Akademik yetkinliğin
artırılması

DTS/8

Akademik Birimler,
Teknoloji Transfer Ofisi,
Deri,Tekstil ve Seramik
Tasarım Uygulama ve
Araştırma Merkezi

DTS ihtisaslaşma alanı
tanıtımının artırılması,
Deri, tekstil ve sermaik
alanında yapılan çalıştayların
merkezi olmak,
DTS alanında öncü kurum
olunması

H3.3

36

Mart 2021

iç/dış

Yeterli öğretim
elemanı
bulunamadığından
dolayı program
açmadaki zorluk

Akademik yetkinliğin
artırılmas

9

Proje başvurularında sanayi
temsilcilerinin ortaklık
beyanlarının alınması ve
AB ve Kalkınma Ajansı
projelerinde ortak
başvuruların yapılması

Ülkenin ekonomik
durumu sebebiyle
sanayi ile iş birliği
oluşturmada
yaşanan zorluklar

Üniversite-sanayi
işbirliğinde artış

iç/dış

İç ve dış
paydaşların
yeterince
sahiplenememesin
den dolayı sürecin
yavaş ilerlemesi

iç/dış

Bütçe yetersizliği
sebebiyle tanıtım Tanınırlığın artması
yapmada zorluklar

DTS ihtisaslaşma
alanında
farkındalığın
artması

12

38

39

40

41

UT/2

UT/3

UT/4

UT/5

H4.1

H4.2

Üniversitemizin ulusal ve
uluslararası alanda
tanınırlığının artırılması ve
imajının geliştirilmesi

Yurtiçinde ve yurtdışında
üniversiteler ve araştırma
kurumları ile yapılan iş birliği
sayısının artırılması

H4.2

Yurtiçinde ve yurtdışında
üniversiteler ve araştırma
kurumları ile yapılan iş birliği
sayısının artırılması

H4.2

Yurtiçinde ve yurtdışında
üniversiteler ve araştırma
kurumları ile yapılan iş birliği
sayısının artırılması

iç/dış

Uluslararası
kuruluşlara
üyeliklerde izin
alma
zorunluluğundan
kaynaklı faaliyet
yapma güçlüğü

iç/dış

YÖK ve ulusal
ajans tarafından
yeterli bütçe
verilememesi
nedeniyle işbirliği
sayısının
artırılamaması

Uluslararası
düzeydeki
kurumlarla
iletişimin artması

İşbirliklerin artması

iç/dış

%100 yabancı dilde
öğretim veren
bölümlerin
açılamamasından
dolayı uluslararası Öğrenci sayısında
değişim
artış
programları
kapsamında gelen
öğrenci sayısının
yetersiz olması

iç/dış

Öğrencilerimizin
yabancı dil
seviyesinin yeterli
olmamasından
dolayı mevcut
kontenjanların
kullanılamaması

Yabancı dile bağlı
kontenjanların
kullanılabilmesi

9

9

12

12

6

Uluslararası düzeyde eğitim
ve araştırma kurumları ile
olan iletişimin
artırılmasına yönelik
çalışmaların yapılması.

Mart 2021

Kurumsal İletişim
Koordinatörlüğü, Genel
Sekreterlik ve Tüm
Akademik Birimler

6

Akademik birimler tarafından
projeler yapılarak yeni
kaynaklar sağlanması.
Avrupa birliği projeleri
oluşturularak bütçe desteği
elde edilmesi ve AB Proje
çağrılarında, ortaklık arayan
kurumların bilgilerinin kurum
içerisinde duyurulması.

Mart 2021

Tüm Akademik Birimler

9

%100 yabancı dilde öğretim
yapılan programların
açılması ve öğrencilerimizin
yabancı dil hazırlık eğitimi
almalarını teşvik edici
çalışmaların yapılması.
Değişim programları ile yurt
dışına giden personelin yeni
anlaşmalar sağlayarak
Üniversitemize uluslararası
öğrenci çekmesi

Mart 2021

Uluslararası İlişkiler Ofisi
Koordinatörlüğü

9

Yabancı dil hazırlık
eğitmiminin teşvik edilmesi
ve sürekli eğitim merkezi
aracılığıyla yabancı dil
kurslarının sayısının
artırılması ve teşvik
mekanizmasının
oluşturulması

Mart 2021

Yabacıdiller Yüksekokulu,
Sürekli Eğitim Araştırma
ve Uygulama Merkezi

42

UT/6

H4.3

Üniversitemizin öğretim
programlarının, faaliyet
alanlarının duyurulması ve
tanıtılmasının sağlanması

iç/dış

Yeterli bütçe
imkânı
olmadığından
dolayı tanıtım
yetersizliği

Tanıtımda artış

9

6

Kurumsal İletişim
Koordinatörlüğü tarafından
ulusal kanallarda tercih
döneminde Rektörün ilgili
programlara katılımının
sağlanması, sosyal medya
hesaplarının daha etkin
kullanılması ve takipçi
sayısının arttrılmasına
yönelik faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi

43

UT/7

H4.3

Üniversitemizin öğretim
programlarının, faaliyet
alanlarının duyurulması ve
tanıtılmasının sağlanması

iç/dış

Mevzuatta
karşılaşılan
engeller nedeniyle
faaliyet yapmadaki
güçlük

Tanıtımda artış

9

6

Mevzuat kapsamında; tanıtıcı
fuarlara katılım, kariyer
günleri organizasyonlarının
güçlendirilmesi

H5.1

Küresel değişim
dinamikleri çerçevesinde
topluma katkının
artırılması

iç/dış

Sivil toplum
kuruluşlarının bu
çalışmalara gönüllü
Ortak etkinliklerde
olmaması
artış
nedeniyle ortak
etkinlik yapmadaki
güçlük

6

iç/dış

Sivil Toplum
Kuruluşları ile
gerçekleştirilmesi
Sivil toplum
planlanan
kuruluşları ile
projelerde protokol
imzalanan
imzalanmaması
protokollerde
durumunda
netleşen hususlar
projenin/
çalışmanın
sonlandırılamaması

6

44

45

Tİ/1

Tİ/2

H5.1

Küresel değişim
dinamikleri çerçevesinde
topluma katkının
artırılması

Mart 2021

Kurumsal İletişim
Koordinatörlüğü

Mart 2021

Kurumsal İletişim
Koordinatörlüğü

46

47

Tİ/3

Tİ/4

48

Tİ/5

49

Tİ/6

50

Tİ/7

H5.2

H5.3

Mezunlar ile daha etkin
çalışmaların yapılması

Hayat boyu öğrenme
olanaklarının artırılması

iç/dış

Personel
yetersizliği
nedeniyle
faaliyetlerin
koordinasyonun
zorluğu

Mezun öğrenciler
ile iletişimin
artması

iç/dış

Araştırma ve
uygulama merkezi
yöneticilerinin
çeşitli etkinlikler
düzenlemesi için
destek ve
imkânların yetersiz
kalması.

Araştırma ve
uygulama
merkezlerinin
etkinliklerinde
yeterli desteğin
sağlanmış olması

Üniversite dışı
kuruluş ve uzman
kişilerin gönüllü
olmamasından
dolayı etkinliklere
katılımın düşük
olması

Yüksek katılım

8

Mezunlar Ofisinin
gerçekleştirdiği faaliyet
çeşitliliğinin arttırılması ve
mezun takip sisteminin etkin
şekilde kullanılması, sosyal
medya araçları kullanılarak
mezun öğrencilerle irtibatta
kalınması.

Mart 2021

Mezunlar Ofisi ve Kariyer
Geliştirme
Koordinatörlüğü

9

6

Uygulama merkezlerine
etkinliklerinde yeterli
desteğin sağlanmış durumda
olması ile beraber toplum
yararına yönelik seminer,
konferans, panellerin vb.
düzenlenmesinin
artırılmasına yönelik çalışma
yapılması

Mart 2021

Araştırma ve Uygulama
Merkezleri

9

6

STK, sanayi bölgeleri ve
kamu kuruluşları ile işbirliği
yaparak faaliyet ve
etkinliklerin düzenlenmesi

Mart 2021

Sürekli Eğitim Araştırma
ve Uygulama Merkezi ve
Tüm Akademik Birimler

9

H5.3

Hayat boyu öğrenme
olanaklarının artırılması

iç/dış

H5.4

Toplumsal değerlere
yönelik farkındalığın
artırılması

iç/dış

Yapılan faaliyetlere
Faaliyete katılımda
yeterli katılımcı
artış
sağlanamaması
riski

12

9

Pandemi döneminde
faaliyetlere katılım riski
devam etmektedir. Pandemi
sürecinde alınan tedbirler
doğrultusunda çalışmaların
yapılması

Mart 2021

Sürekli Eğitim Araştırma
ve Uygulama Merkezi ve
Tüm Akademik Birimler

H5.4

Toplumsal değerlere
yönelik farkındalığın
artırılması

iç/dış

Üniversite
dışındaki kuruluş
ve uzman kişilerin
Etkinliklerin
gönüllü olmaması
gerçekleştirilebilme
nedeniyle
si
etkinliklerin
gerçekleştirilemem
esi

9

8

Üniversite dışı uzman ve
kuruluşlarla etkileşim
olanaklarının artırılması

Mart 2021

Sürekli Eğitim Araştırma
ve Uygulama Merkezi ve
Tüm Akademik Birimler

51

Tİ/8

H5.5

Sürdürülebilir çevre
anlayışının geliştirilmesi

iç/dış

ISO 14001 çevre
yönetiminin
uygulanmasındaki
atık yönetimi ve
geri dönüşüm
maliyetlerinin
yüksek olması
nedeniyle
sürekliliğinin
sağlanamama riski

ISO 14001 de
sürekliliğin
sağlanması

12

8

ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi sertifikasının
alınarak yönetim
modellerinin oluşturulması
ve uygulama takibinin ISO
çerçevesinde
gerçekleştirilmesi

Mart 2021

Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı

