Avrupa Üniversiteler Birliği
Kurumsal Değerlendirme
Programı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ÖZDEĞERLENDİRME
RAPORU

NİSAN - 2007
ANKARA

1

İÇİNDEKİLER

ÖZDEĞERLENDİRME KOMİSYONU ................................................................................... ii
KISALTMALAR ......................................................................................................................iii
TABLOLAR LİSTESİ .............................................................................................................. iv
GİRİŞ ......................................................................................................................................... 1
KURUMSAL BAĞLAM ........................................................................................................... 1
I. HÜ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR? ....................................................................................... 5
I.A. HÜ’nin Vizyonu, Misyonu, Kurumsal Değerleri............................................................ 5
I.B. Yönetsel Amaçlar............................................................................................................ 6
I.C. Akademik Amaçlar ....................................................................................................... 10
I.D. Akademik Amaçlarla İlgili Diğer Amaçlar................................................................... 13
I.E. Mali Amaçlar................................................................................................................. 13
I.F. Diğer Kurumsal Amaçları.............................................................................................. 14
II. HÜ AMAÇLARINA NASIL ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR?............................................... 14
II.A. Yönetimle İlgili Faaliyetler.......................................................................................... 15
II.B. Akademik Faaliyetler................................................................................................... 18
II.C. Akademik Faaliyetlerle İlgili Diğer Faaliyetler........................................................... 18
II.D. Finansman.................................................................................................................... 19
III. HÜ’NİN KALİTE UYGULAMALARI............................................................................. 20
III.A. İç Kaliteden Sorumlu Organlar .................................................................................. 20
III.B. Açık Kalite Standartları .............................................................................................. 21
III.C. İç Kalite Çalışmalarını Destekleyecek Mali Kaynaklar ............................................. 22
III.D. Kullanılmakta Olan ve Planlanan Kalite Süreçleri..................................................... 22
III.E. İç Kalite Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ................................................................ 24
III.F. Mevcut ve Planlanan Veri Toplama Süreci ................................................................ 24
III.G. Kalite Çalışmalarının Akademik ve İdari Süreçlere Yansıması................................. 25
IV. STRATEJİK YÖNETİM VE DEĞİŞME KAPASİTESİ .................................................. 26
IV.A. Dış Taleplere, Tehditlere ve Fırsatlara Cevap Verebilirlik ........................................ 26
IV.B. Dış Paydaşların HÜ’nin Stratejik Yönetimine Dahil Olması..................................... 27
IV.C. HÜ’nde Beklenen Değişim ........................................................................................ 27
IV.D. Mevcut ve Gelecek Misyonların, Hedeflerin ve Faaliyetlerin Uyumlaştırılması ve
Kalite Çalışmalarının Gelecekteki Gelişmeler Üzerindeki Rolü ......................................... 28
V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ...................................................................................... 28
EK I. HÜ STRATEJİK PLANI................................................................................................ 30
EK II. FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR VE ENSTİTÜLER İTİBARİYLE SON BEŞ
YILDAKİ ÖĞRENCİ SAYILARI........................................................................................... 74
EK III. YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU................................................................................ 75
EK IV. HÜ AKADEMİK PERSONELİNİN ORİJİNİ ............................................................ 91
EK V. ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ ....................................................................... 92

i

ÖZDEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Nuran ÖZYER

Rektör Yardımcısı (Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU

AB Ofisi Koordinatörü (Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Koray BODUROĞLU

Hastaneler Kalite Koordinatörü (Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Nil ALTAY

Kalite Koordinatörlüğü (Diş Hekimliği Fakültesi)

Prof. Dr. Yüksel KAVAK

Öğretim Üyesi (Eğitim Fakültesi)

Ass.Prof.Dr. Doğan N. LEBLEBİCİ

Kalite Koordinatörü (İİB Fakültesi)

Dr. Ergin EKİNCİ

Öğretim Görevlisi (Eğitim Fakültesi)

Murat KARAAĞAÇ

St. Gel. Daire Başkanı (Genel Sekreterlik)

Araş. Gör. R. Erdem ERKUL

Kalite Koordinatörlüğü (İİB Fakültesi)

Aysun BAYRAM

Kalite Koordinatörlüğü (Hastaneler Proje Birimi)

Hakan KEÇE

Öğrenci Konseyi Başkanı

ii

KISALTMALAR
AÜB
TÜİK
HÜ
HÜADEKK
HÜKK
İKO
KDP
ALES
ÖİDB
ÖSS
ÖSYM
SGB
TKY
TUS
YPK
YTL
YÖDEK
YÖK

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Avrupa Üniversiteler Birliği
Türkiye İstatistik Kurumu
Hacettepe Üniversitesi
HÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
Hacettepe Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü
İşgücüne Katılma Oranı
Kurumsal Değerlendirme Programı
Akademik Lisansüstü Eğitimi Sınavı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci Seçme Sınavı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Strateji Geliştirme Birimi
Toplam Kalite Yönetimi
Tıpta Uzmanlık Sınavı
Yüksek Planlama Kurulu
Yeni Türk Lirası
Yüksek Öğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Yükseköğretim Kurulu

iii

TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1. Kasım 2006 İtibariyle Hacettepe Üniversitesi Tarafından Kullanılan Araziler... 3
Tablo 2. Yıllar İtibariyle Öğrenci Sayıları ......................................................................... 3
Tablo 3. HÜ’nin Yıllar İtibarıyla Gerçekleşen Finansman Durumu (YTL) ...................... 4
Tablo 4. HÜ’nin Yıllar İtibarıyla Katma Bütçeden Hastanelere, Eğitime ve .................... 4
Bilimsel Araştırmalara Ayrılan Paylar (Gerçekleşen-YTL) .............................................. 4
Tablo 5. Yıllara Göre Gerçekleşen Araştırma Bütçesinin Kaynakları (YTL) ................... 4
Tablo 6. HÜ Birimlerinin Döner Sermayeye Katkıları (2006-YTL) ................................. 5
Tablo 7. Türkiye’de Genel Nüfus ve Yüksek Öğretimli Nüfusun İstihdam Durumu........ 7
Tablo 8. ERASMUS İçerisinde HÜ’nin Değişim Programlarına Katılım Durumu........... 7
Tablo 9. HÜ Akademik Kadro Atanma ve Değerlendirme Kriterleri................................ 9
Tablo 10. HÜ Akademik Personel Sayıları (Kasım 2006)............................................... 11
Tablo 11. HÜ’de Temel Birimler Bazında Öğrenci/Öğretim Elemanı Oranları.............. 11
Tablo 12. HÜ Diş Hekimliği Fakültesi Performans Bütçesinden Bir Kesit..................... 14
Tablo 13. HÜ’nin Güçlü ve Zayıf Yönleri ....................................................................... 15
Tablo 14. HÜ Öğretim Üyelerinin Orijini........................................................................ 17
Tablo 15. HÜ Fakültelerinde Öğrenci Başına Düşen Harcama (YTL–2006).................. 19
Tablo 16. 2006 Yılında Mezun ve Ayrılan Öğrencilerin Durumları................................ 23
Tablo 17. Yıllara Göre Endeksli Dergilerde Çıkan HÜ Orijinli Yayın Sayıları .............. 25
Tablo 18. HÜ Öğretim Üyelerinin Ortalama Yurtdışı Deneyimi (Yıl)............................ 25
Tablo 19. HÜ’nin Önündeki Fırsatlar ve Tehditler.......................................................... 27

iv

GİRİŞ
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) 2006 yılında Kurumsal Değerlendirme Programı (KDP) için
Avrupa Üniversiteler Birliğine (AÜB) başvurmuştur. AÜB tarafından verilen Rehberde
belirtilen programın ilkeleri uyarınca Öz Değerlendirme Komisyonu adında bir
değerlendirme ekibi kurulmuştur. Onbir komisyon üyesinin her biri üniversitenin farklı
birimlerini temsil etmektedir ve çoğunluğu stratejik planlama sürecine aktif olarak
katılmıştır. Bu rapor stratejik plan esas alınarak yazılmıştır. Bu açıdan, akademik ve idari
personelin stratejik planlama sürecindeki geniş katılımının rapora yansıdığı düşünülebilir.
Stratejik planın varlığı (EK I) raporun yazımını kolaylaştırmıştır. Ancak 2007 – 2011
yıllarını kapsayan stratejik planın uygulama sonuçlarının henüz alınmamış olması
üniversitenin bu süreçte sağlıklı biçimde değerlendirilmesini zorlaştıran bir unsur
olmuştur.
Komisyon, çalışmaları sırasında üniversitenin farklı birimlerinden sorumlu kişilerle işbirliği
yapmıştır 1. Ayrıca, komisyon KDP’ye ilişkin sorular hakkında üniversitenin bütün
birimleriyle mümkün olduğu ölçüde temas kurmaya gayret etmiştir. 11–15 Eylül 2006
tarihleri arasında üniversitenin Üst Düzey Yönetim Ekibi ile yapılan Bartın İnkumu
Toplantısı ve 13 Ekim 2006 tarihinde akademik ve idari birimlerden gelen 200 kalite
temsilcisi ile yapılan toplantı bu çabaların örnekleridir. KDP süreci içinde, bütün üniversite
mensuplarına Bolonya Süreci, AÜB’nin rolü ve KDP hakkında bilgi vermek için özel çaba
sarf edilmiştir. Fakültelerden, enstitülerden, yüksek okullardan ve idari birimlerden
personelin katılımıyla toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Öz değerlendirme raporunun yazım süreci içinde komisyon üyeleri arasında çok sayıda
toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantılar sırasında üniversitenin önceliklerinin ne olduğu
sorusuna yanıt bulmakta güçlük çekilmiştir. Bunun nedenlerinin başında Hacettepe
Üniversitesi’nin kuruluş misyonuna bağlı olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde sağlık
alanında tanınmış ve marka olmuş bir üniversite olması gelmektedir. Bu konu üniversite
çalışanları arasında da öncelikler açısından tartışma yaratmaktadır. Bir diğer zorluk
verilerin toplanması aşamasında yaşanmıştır. Üniversite faaliyetlerinin sürekliliğinden
kaynaklanan veri değişiklikleri olabilmektedir. Böylece aynı konuda farklı tarihlerde farklı
veriler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle raporda verilerin alındığı tarihler belirtilmiştir.
Komisyon bazı toplantılarında üyeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle gerilim yaratan
çok sıcak tartışmalar geçmiştir. Başkanın uzlaştırıcı rolü sayesinde görüş ayrılıkları
uzlaşmayla çözüme bağlanmıştır. Rektör toplantıların bir kısmına katılmış, son
değerlendirme toplantısında bulunmuştur. Özdeğerlendirme süreci, üniversitenin bazı
eksikliklerinin farkına varılması bakımından kuruma pozitif katkı yapmıştır.

KURUMSAL BAĞLAM
HÜ Türkiye’deki en tanınmış üniversitelerinden birisidir. Hacettepe Tıp Fakültesi'nin
başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuştur.
Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında
Hacettepe'de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma
çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1961 yılında Hacettepe'de Hemşirelik, Tıbbi
Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik alanlarında
eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık
1

Yakın işbirliği yapılan kişiler; Döner Sermaye Müdürü Prof. Dr. Tevfik DİNÇER, Personel Dairesi
Başkanı Rüknettin KİRAZLI, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı Nükhet AKIN, İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanı Mehmet ÖZEN ve Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Erkil ONURTARI’dır.
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Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline getirilerek Temel Bilimler,
Hemşirelik,
Fizyoterapi-Rehabilitasyon,
Tıbbi
Teknoloji
ve
Sağlık
Teknolojisi
Yüksekokulları bu Fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık
Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur.
1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak
amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966'da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl
Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen
çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı kanunla Hacettepe Üniversitesi
haline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime
başlamıştır. 1968 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu kurulmuş ve 1969 yılında yüksekokul
olarak kurulan Eczacılık ve 1963 yılında Yüksekokul olarak kurulan Diş Hekimliği 1971
yılında fakülte haline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve
fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini merkez yerleşkesine 20
km uzaklıkta Beytepe Mevkiinde 1500 hektarlık alanda kurmuştur.
HÜ 1967 ile 1980 yılları arasında hızla gelişmiştir. Bu gelişme farklı eğitsel ve yönetsel
yaklaşımların yanı sıra yasayla verilen iki avantajdan kaynaklanmaktadır. Bunlar HÜ’nin o
yıllarda kuruluş yasasında mali kaynakları özerk kullanma yetkisine sahip olması ve
rektörün doğrudan üniversite senatosu tarafından seçilmesidir. O tarihlerde bunlar HÜ’ne
diğer üniversitelere göre imtiyazlı bir statü sağlamıştır.
HÜ 1982 yılında kabul edilen 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
kapsamında, 11 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 8 yüksekokul, 1 konservatuar, 13
enstitü, 35 adet araştırma ve uygulama merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
HÜ Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkeleri olmak üzere iki büyük yerleşkede konumlanmıştır.
Sıhhiye (Merkez) Yerleşkesi Ankara şehir merkezindeki Hacettepe semtinde kurulmuştur.
Sıhhiye Yerleşkesinde 3 fakülte, 6 enstitü ve 4 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu
bulunmaktadır 2. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı Sağlık İdaresi Bölümü
de bu yerleşkededir. Bu yerleşkede ayrıca toplam 1105 yatak kapasiteli Erişkin Hastanesi,
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi bulunmaktadır. HÜ’nin diğer
büyük yerleşkesi, Ankara Eskişehir karayolunda, merkez binalardan 20 km uzakta
Beytepe Yerleşkesidir. Beytepe Yerleşkesinde 8 fakülte, 7 enstitü ve 3 yüksekokul ve 1
meslek yüksek okulu 3 vardır. Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerindeki öğrencilere yönelik
barınma imkânlarının toplam kapasitesi 3.756 kişidir. Bu barınma imkanları misafirhane,
öğrenci evleri ve yurtlardan oluşmaktadır.
Diğer imkânlar arasında kütüphaneler, kafeteryalar, kapalı spor salonları, açık spor
tesisleri, olimpik stadyum ve otoparklar bulunmaktadır. Ayrıca yapımı süren bir amfi
tiyatro ile bir kültür ve kongre merkezi bulunmaktadır. Bu iki yerleşkeden başka HÜ’nin
bazı birimlerinin bulunduğu beş yerleşim yeri daha vardır. Bu yerleşkelerde Fizik Tedavi
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Sıhhiye Yerleşkesindeki fakülteler; Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Tıp Fakültesidir.
Aynı yerleşkedeki enstitüler; Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Halk Sağlığı Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve
Psikiyatri Enstitüsü, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsüdür.
Yüksekokullar ise; Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Teknolojisi Yüksekokuludur. Bu yerleşkede meslek yüksek okulu
olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu vardır.
3

Beytepe Yerleşkesindeki fakülteler; Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İletişim Fakültesi ve
Hukuk Fakültesidir. Enstitüler; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar ve Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsüdür. Yüksekokullar; Mesleki Teknoloji Yüksekokulu, Yabancı Diller
Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuludur. Bu yerleşkede meslek yüksekokulu
olarak Hacettepe Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.
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ve Rehabilitasyon Hastanesi, 4 meslek yüksekokulu ile 1 yüksekokul bulunmaktadır.
HÜ’nin kullandığı araziler Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Kasım 2006 İtibariyle Hacettepe Üniversitesi Tarafından Kullanılan
Araziler (m2)

Yerleşke Adı
HACETTEPE
BEYTEPE
İNKUMU
ELMADAĞ

Mülkiyete Yapısına Göre Gayri Menkul
Açık Alanı
Üniversiteye
Hazine
Ait
Diğer
Arazisi

209.071
5.877.528
32.170
51.288
24.850
419.773
11.175
5.100
105.275

KONSERVATUAR
ALACAATLI*
KEÇİÖREN
SOSYAL BİL. M.Y.O.
YENİMAHALLE A.O.Ç.*

466.071
100.000
566.071

POLATLI
ANTALYA*

TOPLAM Açık
Alan

Kapalı Alan

209.071
5.877.528
32.170
51.288
24.850
419.773
11.175
5.100
105.275
466.071
100.000
7.302.301

6.170.057
566.173
TOPLAM
*HÜ’ye tahsisli bu gayrimenkullerin yasa gereği devletçe geri alınması söz konusudur.

352.181
190.325
4.500
1.134
30.065
7.484
4.413
1.317
9.536
600.955

Bu alanlardaki binaların birçoğu eskidir ve onarım gerektirmektedir. Buna karşılık, yeni
inşa edilmiş binalar da vardır. Tüm yerleşkelerde sürekli bina yenileme projeleri
uygulanmaktadır. Örneğin, 2000 yılından bu yana hastanenin %86’sı yenilenmiştir. HÜ
nüfus ve alan olarak düşünüldüğünde Türkiye’deki birçok ilçeden daha büyüktür. Bu
nedenle, HÜ yerleşkelerindeki inşaat ve yenileme projeleri herhangi bir ilçe belediyesinin
rutin projeleri gibi kabul edilmelidir. Kasım 2006 itibari ile HÜ, 30.245 öğrencisi, 3,934
akademik ve 5,989 idari çalışanı ile bu alanları kullanmaktadır. Çalışanların 1.800
sözleşmeli statüdedir.
Toplam 30.245 öğrencinin eğitim seviyelerine göre son beş yıl içindeki öğrenci sayıları
Tablo 2’de sunulmaktadır (Fakülte, yüksekokul ve enstitüler bazında ayrıntılar Ek II’de
verilmektedir). Tablo 2 incelendiğinde öğrenci sayılarında yıllar itibariyle önemli
değişiklikler olmadığı görülmektedir.
Tablo 2. Yıllar İtibariyle Öğrenci Sayıları
2002
Ön Lisans (2 yıllık Meslek Yüksekokulları)
Lisans (4 yıllık Yüksek Okullar)
Lisans (4/5/6 yıllık Fakülteler)
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam

3.531
3.306
19.094
2.462
1.407
29.800

2003
3.995
3.032
19.698
2.584
1.456
30.765

2004
3.486
2.632
19.442
2.730
1.536
29.829

2005
3.010
2.466
20.121
2.379
1.485
29.461

2006
2.973
2.368
20.713
2.650
1.541
30.245

HÜ’nin finansman kaynakları devlet bütçesi, öğrenci katkı payı, döner sermaye gelirleri ve
diğer gelirlerdir. 2002–2006 mali yıllarındaki finansman durumu Tablo 3’de göründüğü
gibidir.
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Tablo 3. HÜ’nin Yıllar İtibarıyla Gerçekleşen Finansman Durumu (YTL)
Mali
Yıl

Toplam
Bütçe

Devlet
Bütçesi

%

Döner
Sermaye

2002

273,171,106

143,067,290

53,4

9,631,836

3,4

119,133,334

2003

384,086,114

189,359,412

49,3

10,616,356

2,8

2004

433,437,662

216,364,341

49,9

13,574,915

2005

446,110,392

206,659,952

46,3

2006

531,209,162

225,574,418

42,5

%

Öğrenci
Katkı Payı

Diğer
Gelirler

%

42,7

1,338,646

0,5

182,227,237

47,4

1,883,109

0,5

3,1

200,944,069

46,4

2,554,337

0,6

14,932,836

3,3

221,545,954

49,7

2,971,650

0,7

18,936,963

3,6

281,331,423

53,0

5,366,358

1,0

%

Üniversite’nin önemli ölçüde sunulan sağlık hizmetlerinden elde edilen (Tablo 6) döner
sermaye dahil toplam bütçesi göz önüne alındığında bütçenin önemli bir kısmı
üniversitenin dışa açılan penceresi konumundaki Hacettepe Üniversitesi Hastanelerine
ayrılmaktadır. Toplam bütçeden hastanelere ayrılan payın büyük oranda, üniversitenin
sağlık hizmetlerini topluma belirli bir standartta sunabilmek için gerekli yatırımlara
harcandığı söylenebilir. Devlet tarafından tahsis edilen bütçe göz önüne alındığında ise
eğitim ve araştırmaya ayrılan payın bütçenin % 80’den fazla olduğu görülmektedir (Tablo
4). Üniversitenin araştırma bütçesi incelendiğinde araştırmaya ayrılan payın özellikle son
yıllarda giderek arttığı gözlemlenmektedir (Tablo 5). Araştırma faaliyetleri ayrıca bütçe
dışı kaynaklarla da desteklenmektedir (Tablo 6).
Tablo 4. HÜ’nin Yıllar İtibarıyla Katma Bütçeden Hastanelere, Eğitime ve
Bilimsel Araştırmalara Ayrılan Paylar (Gerçekleşen-YTL)
Mali
Yıl

Üniversite
Bütçesi

Hastane
Payı

%

Eğitim
Payı

%

Araştırma
Payı*

%

2002

163,385,269

16,343,305

10.0

134,842,790

82.5

12,199,174

7.5

2003

210,581,216

37,823,978

18.0

160,290,343

76.1

12,466,895

5.9

2004

247,684,686

31,300,813

12.6

190,106,523

76.8

26,277,350

10.6

2005

241,697,028

32,476,541

13.4

188,613,969

78.0

20.606.518

8.5

2006
270,298,343
31,529,755 11.7
* Döner sermaye araştırma katkı payı dahildir.

204,367,188

75.6

34.401.400

12.7

Tablo 5. Yıllara Göre Gerçekleşen Araştırma Bütçesinin Kaynakları (YTL)
Mali
Yıl

Döner
Sermaye

2002
2003
2004
2005
2006

9,347,500
8,722,339
15,190,993
17,081,590
20,420,604

%
76.6
70.0
57.8
82.9
59.4

Devlet
Bütçesi
2,851,674
3,744,556
11,086,357
3,524,928
13,980,796

%
23.4
30.0
42.2
17.1
40.6

Budgetary
Research
Allocation
12,199,174
12,466,895
26,277,350
20,606,518
34,401,400

TUBITAK*
0
0
0
1,576,105
8,322,520

EU*
0
0
235,572
616,641
1,272,804

TOTAL
Research
Budget
12,199,174
12,466,895
26,512,922
22,799,264
43,996,724

* These extra budgetary sources are not included in Table 3 and 4.
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Tablo 6. HÜ Birimlerinin Döner Sermayeye Katkıları (2006-YTL)
BİRİMLER
Sağlık Hizmetleri
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Nüfus Etütleri Enstitüsü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Ev Ekonomisi Yüksek Okulu
Beytepe Kampusu’ndaki Birimler
Doping Kontrol Merkezi
Diğer Birimler
Toplam

Contribution
263,779,035
8,740,845
945,518
1,451,944
1,721,670
256,944
35,136
3,447,972
421,485
530,874
281,331,423

%

93.8
3.1
0.3
0.5
0.6
0.1
0.0
1.2
0.1
0.2
100.0

I. HÜ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?
HÜ kurulduğu ilk günden beri bir vizyona ve misyona,
kendi kurumsal norm ve
değerlerine sahiptir. Ancak, HÜ bütün bunları 2004 yılında başlatılan stratejik planlama
süreci ile birlikte yazılı hale getirmiştir. Yazılı olarak tanımlanan vizyon, misyon, norm ve
değerlerin tüm kurum bünyesinde benimsenmesi ve kökleşmesi hedeflenmektedir. HÜ,
dinamik bir süreç olarak algıladığı stratejik planlama süreci içinde bütün üniversite
mensuplarının ve paydaşlarının katılımlarını sağlayarak ortak bir vizyon ve misyona sahip
olmak hususunda kararlıdır. HÜ, kurum içinde katılımı yaygınlaştırarak stratejik planlama
sürecini geliştirmeyi sürdürmektedir.

I.A. HÜ’nin Vizyonu, Misyonu, Kurumsal Değerleri
HÜ, 1990’ların sonlarından itibaren, her alanda kurumun gelişimine ivme kazandıracak
faaliyetleri başlatmıştır. Sürecin başlangıcında, ilk adım olarak fiziksel iyileştirmeler
yapılması gerektiğine karar verilmiş ve buna odaklanılmıştır. Ancak, HÜ yönetimi
amaçlanan gelişmelerin sadece fiziksel iyileştirmelerle sağlanamayacağını fark ederek
yönetim anlayışını kalite kültürü yaratmaya dönük olarak değiştirmeye karar vermiştir.
Bu yöndeki çalışmalar ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde başlatılmış ve
zaman içinde üniversite geneline yaygınlaştırılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar III.
Bölümde özetlenmektedir. Kaliteyi geliştirmeye yönelik çalışmalar üniversite topluluğu
tarafından olumlu algılanmaktadır. Örneğin, üst düzey üniversite yöneticileri HÜ’deki
kalite çalışmalarının düzeyini 100 üzerinden yaklaşık 70 olarak değerlendirmişlerdir 4.
HÜ’nde sürdürülen bu çalışmalar 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunun getirdiği stratejik planlama yapma yükümlülüğü ile hız kazanmıştır. Bu
çerçevede HÜ birisi taslak olmak üzere iki stratejik plan hazırlamıştır. HÜ’nin 2007–2011
stratejik plan belgesine göre misyonu ve vizyonu şu şekilde tanımlanmaktadır:
HÜ’nin misyonu, evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden
yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve
hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

4

Üniversitedeki kalite çalışmalarının düzeyi hakkında üst düzey yöneticilere doldurmaları için bir değerlendirme
formu sunulmuş ve yöneticilerin kalite çalışmalarının düzeyini 100 üzerinden 70 olarak değerlendirdikleri
görülmüştür.
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HÜ’nin vizyonu, ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan,
vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık
düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır.
HÜ kurumsal değerlerini stratejik planlama sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak
görmektedir. Bu değerler, üniversitenin vizyon ve faaliyetleri açısından kritik öneme
sahiptir. HÜ’nin kurumsal değerleri şunlardır:
Şeffaflık: Faaliyetler, bütün paydaşların izleyebileceği şekilde açık olarak gerçekleştirilir.
Üniversitedeki bütün yetkililer karar ve eylemlerinden dolayı hesap vermekle
yükümlüdür.
Adalet: Üniversite yönetimi, çalışanları arasında hiçbir zaman ayırım yapmaz, onlara
liyakat esasına göre muamele eder ve emeğe saygı gösterir.
İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma: Üniversite çalışanları işbirliği anlayışıyla hareket
eder, dayanışmaya inanır ve bilgi ve tecrübelerini paylaşırlar.
Yenilikçilik ve Yaratıcılık: Üniversite çalışanları yenilikçi ve yaratıcı görüşlerini özgürce
ifade etmek ve risk almak hakkına sahiptirler.
Katılımcılık: Üniversite çalışanları bireysel özelliklerini koruyarak her hiyerarşik düzeyde
yönetim süreçlerine katılırlar.
Mükemmeliyet Arayışı: Üniversite çalışanları üniversitenin akademik ve idari
süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yoluyla mükemmeli ararlar.
Çevreye Duyarlılık: Üniversite çalışanları çevre sorunlarına duyarlıdırlar ve doğal
çevreyi koruyup geliştirmeye çalışırlar.
Geleceğe İnanmak: Üniversite çalışanları üniversitenin gelecekte başarılı olacağına
inanırlar.
Toplum Yararı: HÜ faaliyetlerinde toplum yararını gözetir.
HÜ yukarıda bahsedilen vizyona ulaşmak için misyonunu belirlediği norm ve değerlere
sadık kalarak yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, HÜ’nin gerçekleştirmeye
çalıştığı yönetsel, akademik, mali ve diğer amaçlar aşağıda anlatılmaktadır.

I.B. Yönetsel Amaçlar
HÜ, Türkiye’deki en büyük üniversitelerden biri olarak Anadolu’nun ortasında, başkent
Ankara’da özel bir coğrafi konuma sahiptir. Ankara’da, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu
Teknik Üniversitesinden sonra kurulan üçüncü üniversitedir. Bugün Ankara’da dört devlet
üniversitesi, üniversite statüsünde iki askeri akademi ve bir polis akademisi ile altı özel
(vakıf) üniversite bulunmaktadır. Ankara’da yüksek öğretimin yerel görüntüsü budur.
Türkiye’de 68’i devlet ve 25’i özel üniversite olmak üzere 93 üniversite mevcuttur.
Yüksek öğretimde 2.181.217 ön lisans ve lisans öğrencisi vardır ve bunların 547.027’si
açık öğretim programlarına kayıtlıdır. Hacettepe Üniversitesi’nin öğrenci sayısı Tablo 2’de
sunulmaktadır.
Bu bağlamda, HÜ, ulusal düzeydeki saygın konumunu korumak ve uluslararası düzeyde
daha saygın bir konuma gelmek amacındadır. Bu amaca yönelik olarak HÜ, ulusal
düzeyde, eğitilmiş işgücü ihtiyaçları açısından bir eğitim ve öğretim kurumu olarak hizmet
vermektedir. HÜ, Türkiye’deki yüksek öğretimli işgücünün genel istihdam durumunu göz
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önüne alarak (Tablo 7), mezunlarının işgücü piyasasında yer bulabilmesi için onları daha
nitelikli bireyler olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Tablo 7. Türkiye’de Genel Nüfus ve Yüksek Öğretimli Nüfusun İstihdam Durumu
(Kasım 2006)

Toplam
Nüfus
Türkiye Nüfusu
Yüksek Öğretimli Nüfus

72.957.000
4,742,000

Çalışabilir
Nüfus
52.000.000
4.056.050

İşgücü
25.056.000
3.184.000

İKO
(%)
48.2
78,5

%
İşsiz
2.415.000
330.000

9,6
10.4

Kaynak: DİE, Kasım 2006. İKO: İşgücüne Katılma Oranı.

HÜ, ayrıca ulusal ve Avrasya, Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlar gibi uluslararası coğrafi
alanlardaki diğer yükseköğretim kuruluşları için bilim insanları yetiştirmektedir. HÜ,
sağlık, araştırma projeleri ve danışmanlık gibi hizmet alanlarında ulusal ve uluslararası
düzeylerde de topluma hizmet üretmektedir. HU ulusal ve uluslar arası düzeyde daha
saygın konuma gelmek için bu faaliyetlerini iyileştirmek durumundadır.
HÜ’nin uluslararası konumu birçok faktöre bağlıdır. HÜ’nin uluslararası konumunu
değerlendirebileceği platformlardan birisi uluslararası kabul gören en iyi üniversiteler
listesidir. 2005 yılında HÜ, bu derecelendirmeyi yapan kuruluşlarından birisi olan
Shanghai Jiao Tong’un Üniversite Derecelendirme listesinde en iyi 500 üniversite arasına
girmiştir. HÜ, ulusal bağlamda, uluslararası endekslerde (SCI, SSCI, AHCI) yer alan
yayınları itibariyle ilk sırada yer almaktadır. Türkiye, Avrupa Birliğine (AB) aday ülke
statüsü kazandıktan sonra Avrupa Yüksek Öğretim Alanının parçası olmak amacıyla
Bolonya Sürecine girmiştir. Bu durum HÜ’nin uluslar arası konumuna ilişkin amaçlarını
olumlu yönde etkileyebilecek bir gelişmedir.
HÜ, Avrupa ve diğer uluslararası düzeylerdeki ilişkileriyle ilgili olarak içinde üç kademeli
bir yüksek öğretim kalite politikasına sahiptir. Bu politikanın ilk kademesi, ulusal yüksek
öğretim sistemiyle uyumlu şekilde usul ve süreçleri standart hale getirerek kalite
güvencesi sağlamayı hedeflemektedir.
Politikanın ikinci kademesi, 2010 yılına kadar yaratılması beklenen Avrupa Yüksek
Öğretim Alanı için hazır hale gelmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, HÜ Avrupa’da
yüksek öğretime ilişkin olarak devam etmekte olan süreçlere (örneğin, Bolonya Sürecine)
aktif şekilde katılarak Avrupa düzeyinde kalite güvencesine ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu
amaca uygun olarak, HU Avrupa’daki öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarına
katılımı teşvik etmekte ve bu programlara aktif olarak katılmaktadır (Tablo 8). Ayrıca
Azerbeycan, İran, Bulgaristan, Irak, Yunanistan, İngiltere, Türkmenistan, Kırgızistan,
Almanya, Kazakistan, Arnavutluk, Filistin, Rusya, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden
654 yabancı uyruklu öğrenci HÜ’nde eğitim görmektedir.
Tablo 8. ERASMUS İçerisinde HÜ’nin Değişim Programlarına Katılım Durumu
2004–2005
Gelen
Giden
Gelen
Giden

Öğrenci Sayısı
Öğrenci Sayısı
Öğretim Elemanı Sayısı
Öğretim Elemanı Sayısı

4
34
4
14

2005–2006
20
129
13
37

2006–2007
50
300
40
50

(Tahmini)
(Tahmini)
(Tahmini)
(Tahmini)

Politikanın üçüncü kademesi, uluslararası yüksek öğretim topluluğunun saygın ve
akredite bir üyesi olmaktır. Bu amaçla bütün dünyadaki uluslararası yüksek öğretim
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kurumlarıyla eğitim ve araştırma boyutlarında işbirliği yapma potansiyelini artırmayı
hedeflemektedir. Bu hedef çerçevesinde HÜ’nin farklı akademik birimlerinin dünya
çapındaki saygın topluluklara akredite olmak için çabaları vardır 5.
HÜ, politikalarının bütün uygulama aşamalarında geleneksel anlayışına da bağlı olarak
âdemi merkeziyetçi bir kurum olmaya çalışmaktadır. Bu nedenle, HÜ bütün akademik
birimlerinin kendi sorumluluklarının gereklerini yerine getirmek üzere özerk olmasını
sağlamak amacındadır.
Türkiye’nin yükseköğretim sistemi merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. Yüksek öğretim
kurumlarının üstündeki merkezi otorite, özerk bir anayasal kurum olan Yüksek Öğretim
Kuruludur (YÖK). Bu kurulun yetki sınırları ve yüksek öğretimin ulusal çerçevesi 2547
sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile belirlenmiştir (Ek III). Bir yüksek öğretim
kurumunun bütün yapısı ve çalışma alanı da yine 2547 sayılı Kanunla belirlenmektedir.
Ancak, yüksek öğretim kurumları söz konusu çerçevenin ayrıntılı uygulamalarında birçok
bakımdan özerktirler. Yine de, HÜ akademik ve idari faaliyetlerinde âdemi merkeziyetçi
olmayı seçmesinin önünde yasal kısıtlamalar vardır. Daha önce de belirtildiği gibi, bir
yüksek öğretim kurumunda bütün yapısal ve karar alma süreçleri oldukça merkezidir.
Bununla beraber, HÜ’nin bölümlere yetki devretme konusunda güçlü bir geleneği vardır
ve üniversite bu yolla merkeziyetçi karar alma süreçlerini olabildiğince âdemi
merkeziyetçi hale getirmeye çalışmaktadır.
HÜ’nin amaçlarını gerçekleştirmesi açısından kurumsal özerklik önem taşımaktadır.
Üniversite akademik birimlerinin özerkliğini hedeflerken kurumsal anlamda bir bütün
olarak da özerk olmayı amaçlamaktadır. HÜ’nin akademik faaliyetleri özerklik açısından
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile ilişkiliyken, idari uygulamalar için farklı yasa ve
yönetmelikler mevcuttur. Kurumsal özerklik konusunda bazı akademik faaliyetlere ilişkin
durum aşağıda özetlenmektedir.
Akademik kadroların seçimi, görevlendirilmesi, terfisi ve işten çıkarılması için 2547 sayılı
Kanunda her akademik pozisyona ilişkin farklı kurallar vardır. Ancak, 2547 sayılı Kanun,
yüksek öğretim kurumlarına bu süreçlerde belli ölçüde özerklik tanımaktadır. HÜ bu
özerklik çerçevesinde 2547 sayılı Kanuna uygun olarak kendi ölçütlerini geliştirmiştir.
Bunlar akademik kadroların seçimi, atanması, değerlendirilmesi, terfisi ve görev süresinin
uzatılmasına ilişkin HÜ ölçütleri olarak bilinmekte ve birçok üniversite tarafından referans
olarak alınmaktadır (Tablo 9). Araştırma görevlisi olmak amacıyla başvuranlar için TBMM
2006 yılında yeni bir kural getirmiştir. Bu kurala göre, her bölüm adaylarını düzenlenecek
bir merkezi sınavda başarılı olmuş öğrenciler arasından seçebileceklerdir.

5

Örneğin, Mühendislik Fakültesi akreditasyon için ABET’e , HÜ Hastaneleri de JCI’ya (Joint Commission
International) başvurmuştur. Beyin ve Sinir Cerrahisi, Üroloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kadın Hastalıkları
ve Doğum, Genel Cerrahi ve Nükleer Tıp Bölümleri uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilmiş
bulunmaktadır. Yabancı Diller Yüksek Okulu EQUALS’a (The European Association for Quality Language
Services) başvurmuştur.
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Tablo 9. HÜ Akademik Kadro Atanma ve Değerlendirme Kriterleri
Kadrolar

Atanma Kriterleri

Değerlendirme Kriterleri

Profesör*

Yayın kriteri, Süre kriteri, Tez yönetme
kriteri, Ders verme kriteri, Diğer şartlar
(Eğiticilerin eğitimi)
Yayın kriteri, Ders verme kriteri, Dil kriteri,
Yurtdışı deneyimi kriteri, Diğer kriterler
(Eğiticilerin eğitimi, bilgisayar okuryazarlığı
vb)
Yayın kriteri, Süre kriteri, Ders verme kriteri,
Dil kriteri, Yurtdışı deneyimi kriteri, Diğer
kriterler (Eğiticilerin eğitimi, bilgisayar
okuryazarlığı vb)
Doktora eğitimi kriteri, Dil kriteri, Yayın
kriteri

2547 Sayılı Kanuna göre sürekli
kadrodur.

Okutman

Dil kriteri

Dil kriteri (iki yılda bir yenilenmesi)

Araştırma Görevlisi

Dil kriteri, Lisansüstü Programa kayıtlı olma
kriteri

Lisansüstü programı başarıyla yürütüyor
olma kriteri, 33. madde için yayın kriteri,
süre kriteri

Doçent*

Yrd. Doçent*

Öğretim Görevlisi

2547 Sayılı Kanuna göre sürekli
kadrodur.
Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

İhtiyaç kriteri, Yayın kriteri

* Söz konusu kriterlere uyulup uyulmadığı Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu
Komisyonu tarafından denetlenmektedir.

Türkiye’de tüm üniversitelere lisans dereceleri için öğrenci seçimi, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi bir giriş sınavı ile yapılır. Ön lisans (2
yıllık meslek yüksekokulları) programlarına ilgili teknik liselerden sınavsız geçiş sistemi de
vardır. Bu nedenle HÜ’nin birkaç birimi dışında (Güzel Sanatlar Fakültesi, Spor Bilimleri
ve Teknolojisi Yüksek Okulu) ön lisans ve lisans öğrencilerini kendisinin seçme hakkı
yoktur. Üniversitenin öğrenci seçiminde söz sahibi olduğu bölümlere alınacak öğrencilerin
de ÖSYM tarafından yapılan merkezi Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek asgari bir
puan almaları gerekmektedir.
HÜ’nin tıp hariç, lisansüstü öğrencilerinin seçiminde belli ölçüde bir özgürlüğü vardır. Tıp
alanında, yine bütün ülke için uygulanan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) isimli merkezi bir
sınav vardır. Diğer akademik alanlarda, lisansüstü programlara kabulde kesin belirleyici
olmayan, ancak önkoşul sayılan Lisansüstü Eğitimi Sınavı 6 (ALES) isimli merkezi bir sınav
mevcuttur.
Fakültelerin kurulması ve kapatılması, verilen diplomaların düzey ve çeşitlerine karar
verme, bir eğitim programının içindeki uzmanlıkları belirleme, kurslar açma, didaktik
yaklaşımları belirleme gibi eğitim ve öğretim faaliyetleri açısından yüksek öğretim
kurumları hemen tümüyle özerk sayılabilirler. Bunlara ilişkin bütün süreçler
yükseköğretim kurumlarının iç işleyişi ile ilgilidir. Ancak, her sürecin sonunda YÖK’ten
onay alınması gerekir 7. Bu, söz konusu akademik faaliyetlerin özerkliğine yönelik bir
kısıtlama olarak değerlendirilemez, çünkü YÖK üniversitelerin bu konuda aldığı hemen
bütün kararları onaylama eğilimindedir 8.
6

Bu sınavın ağırlığı %50’dir. Öğrencinin mezuniyet not ortalamasına da %20 ağırlık verilir. Akademik
birimlerin öğrencileri değerlendirilmesinde %30 ağırlıklı bir hakları vardır. Buna göre akademik birimler
değerlendirme sonuçlarını sıraya koyar ve lisansüstü programlara ilan etmiş oldukları kontenjanlara göre öğrenci
kabul ederler.
7

Bunun tek istisnası, üniversite ve diğer yüksek öğretim kurumlarının yeni bir fakülte kurma yetkisine sahip
olmamalarıdır. Yeni bir fakülte ancak yasayla kurulabilir. Ancak, yüksek öğretim kurumlarının bu konuda
yasama organı nezdinde lobi yapma imkânları vardır.
8

YÖK yüksek öğretimin sisteminin uyumlu yapısını tehdit edenler dışında yükseköğretim kurumlarından gelen
teklifleri onaylama eğilimindedir.
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HÜ, araştırma laboratuarlarının kurulması ve kapatılması ile bireysel ve ekip projelerinde
tamamen özerktir. Bu konularda HÜ’nin üzerinde, ona belli kararları dikte edecek
herhangi bir otorite yoktur.
HÜ’nin özerkliğine ilişkin bir diğer konu da girişimcilik faaliyeti sayılabilecek faaliyetlerinin
bulunmasıdır. HÜ girişimci faaliyetler açısından bütünüyle özerk sayılamaz. HÜ’nin gelir
getirici faaliyetleri önemli ölçüde döner sermaye sistemi içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Döner sermaye dışında gelir getirici faaliyetlerde bulunmak oldukça zordur. Bu
kapsamda, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri döner sermaye içerisinde en yüksek geliri
getiren birimlerdir. Diğer birimlerin döner sermayeye katkı yapan proje faaliyetleri de
gelir
getirici
faaliyetler
olarak
sayılabilir.
HÜ’nin
“spin-off”
statüsünde
değerlendirilebilecek birkaç uygulama eczanesi, doping kontrol merkezi ve parenteral sıvı
fabrikası bulunmaktadır. HÜ, şu anda içinde 33 teknoloji şirketinin bulunduğu bir
teknopark kurmuştur. Bu teknopark içinde yer alan birimler aynı zamanda öğrenciler için
girişimciliğe yönelik bir eğitim ve araştırma ortamı olarak işlev görmektedir.
Devlet fonlarının tahsisi, kendi gelirlerini elde etme kabiliyeti ve varlık yönetimi
bakımından HÜ’nin kısmi özerkliği vardır. Bütçenin oluşturulması ve kullanılması yasal
prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilir. HÜ 5018 sayılı Kanuna uygun stratejik
planındaki hedeflerine göre kendi bütçesini hazırlar ve bunu yasama organının
komisyonlarında savunur. Daha sonra HÜ’nin bütçesi o yıla ait bütçe kanununun bir
parçası haline gelir. HÜ’nin yıl içinde bir bütçe kaleminin en çok %20’sini aynı bütçe
kategorisindeki diğer bir kaleme aktarma hakkı vardır. HÜ, kendi döner sermayesi
aracılığıyla gelir elde etme konusunda büyük olanaklara sahiptir. Ancak, üniversitenin bu
gelirleri kendi önceliklerine göre harcama yetkisi sınırlıdır. Varlık yönetimi konusunda da
aynı şey geçerlidir. HÜ yasal limitlerin izin verdiği ölçüde varlıklarını maksimum
verimlilikle kullanmaya çalışmaktadır.
Özerklikle ilgili olarak yukarıda özetlenen kısıtlar bazen, stratejik amaçlara ve hedeflere
ulaşılmasında zorluklar yaratabilmektedir. Özellikle ulusal düzeyde kalite güvencesi
sağlanması yönündeki zorluklar, bahsedilen kısıtlarla ilgilidir. Birçok konuda uygulamalar
yasal çerçevenin dışında hareket etmeye olanak tanımamaktadır. Örneğin, ders ve ders
sorumlusunun öğrenci tarafından değerlendirilmesinin sonuçlarına bağlı olarak bir
ödüllendirme veya yaptırım uygulanamamaktadır. Ancak bu kısıtlar, HÜ politikasının ikinci
kademesinde daha az zorluk yaşamaktadır. Yüksek öğretimin ulusal yapısı, Avrupa
Yüksek Öğretim Alanının öngördüğü eğitim yapısıyla oldukça uyumlu görünmektedir.
Nitekim ülkelerin Bolonya karneleri incelendiğinde Türk yükseköğretim sisteminin eğitim
dereceleri açısından iyi durumda olduğu görülmektedir.
HÜ, üçüncü kademedeki politikalarında (yani uluslararası yüksek öğretim topluluklarıyla
işbirliği) fırsatları gözetmektedir. Akademik birimlerin uluslararası düzeyde birçok
bağlantısı bulunmaktadır. Bu bağlantıların bazıları işbirliği düzeyindedir. Bu nedenle, HÜ
politikasının uluslararası yüksek öğretim kurumlarıyla eğitim ve araştırma boyutlarında
işbirliği yapma potansiyelini artırma yönündeki üçüncü kademesinde kendisini avantajlı
hissetmektedir.

I.C. Akademik Amaçlar
HÜ, eğitim, araştırma ve toplum hizmet fonksiyonlarının her üçünü dengeli biçimde
yerine getirmeye çalışan bir üniversitedir. Nitekim stratejik planda her üç fonksiyonun da
güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
Eğitim boyutu açısından bakıldığında, HÜ, lisans ve lisansüstü programlarına öncelik
vermekle birlikte son yıllarda ülkenin yüksek öğrenim politikalarına bağlı olarak iki yıllık
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meslek yüksek okullarının gelişimine ağırlık vermiştir. Öğretim alanları bakımından HÜ’nin
öncelikli bir tercihi bulunmamaktadır.
Araştırma alanında, HÜ, temel ve uygulamalı araştırmalara aynı önemi vermekte, orta
vadede ise nano-teknoloji ve biyo-teknoloji ile temiz ve yenilenebilir enerji gibi yeni ve
ileri teknoloji alanlarına yönelik araştırmaları da desteklemektedir.
Toplum hizmetleri açısından, HÜ, gelişmiş alt yapısı ile sağlık hizmetleri ön plana
çıkmakla birlikte, endüstriyel, sanatsal ve kültürel hizmetleri çeşitlendirerek
yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.
HÜ, eğitim, araştırma hizmetleri bakımından belli bir dengeyi sağlamış ise de toplum
hizmetleri bakımından eksiklikleri devam etmektedir. Diğer taraftan, tıp ve diş hekimliği
fakültelerinde genel durumun aksine hizmet fonksiyonları ön plana çıkmış görünmektedir.
HÜ’nin öğretim politikaları ve yaklaşımları bakımından belirli bir tercihi bulunmamaktadır.
Bununla beraber, HÜ eğitimin teorik ve pratik yönlerinin dengeli biçimde verilmesinin
öneminin farkındadır. Bunun yanında HÜ, öğrencilerinin genel yeteneklerinin de
desteklenmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu çerçevede, HÜ stratejik planında
vurgulanan çağdaş öğrenci merkezli eğitim ve öğretim yöntemlerinin kullanımını
desteklemektedir. HÜ, fakülteleri, bölümleri ve öğretim üyelerini konuya ve konunun
gereklerine göre uygun yaklaşımları seçmekte özgür bırakmıştır. Bununla beraber,
eğitimin mevcut fiziki alt yapısı ve öğretim elemanlarının nicelik ve niteliklerine ilişkin bazı
sınırlılıklar söz konusu politikanın uygulanmasında bir problem alanı olarak görülebilir.
Diğer bir deyişle, dersliklerin fiziki şartları ve eğitsel alt yapısındaki yetersizlikler öğretim
elemanlarının uygun eğitim yöntemlerini kullanmalarında sınırlayıcı olabilmektedir.
HÜ öğrenci sayısı açısından orta ölçekli bir üniversitedir. Yıllara göre, eğitim düzeyleri
itibariyle öğrenci sayıları Tablo 2’de, akademik birimler itibariyle öğrenci sayıları Ek II’de
sunulmaktadır. HÜ toplam olarak 3.934 akademik personelle eğitim faaliyetlerini
sürdürmektedir. Akademik personelin bulundukları pozisyonlara göre dağılımı Tablo 10’de
sunulmaktadır.
Tablo 10. HÜ Akademik Personel Sayıları (Kasım 2006)
Akademik Personel
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Uzman, Okutman ve Diğer
Toplam

Sayı
710
311
384
233
1.938
358
3.934

%
18.0
7.9
9.8
5.9
49.3
9.1
100.0

HÜ’de 2006 yılı öğrenci/öğretim elemanı oranları temel akademik birimler bazında Tablo
11’de sunulmaktadır. Öğretim elemanları profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve
ders verme sorumluluğu olan öğretim elemanlarından oluşmaktadır.
Tablo 11. HÜ’de Temel Birimler Bazında Öğrenci/Öğretim Elemanı Oranları
(% - Kasım 2006)

Akademik Birimler
Fakülteler
Meslek Yüksek Okulları
Yüksek Okullar

11

En Düşük Oran
3.9
6.5
5.8

En Yüksek Oran
37.5
33.3
57.5

Ortalama Oran
15.1
20.5
7.1

En düşük ve en yüksek oranlar arasındaki büyük fark, standart sapmanın yüksek
olduğunu göstermektedir. Yukarıdaki durumda bu, akademik öğretim birimlerinin
özellikleri ve ihtiyaçlarıyla açıklanabilir. Örneğin, fakülteler bakımından ele alındığında
uygulamalı bir bilim olarak tıp daha yoğun bir uygulama ve bu nedenle akademik
kadroyla daha yakın bir çalışma gerektirir. Bu nedenle, en düşük oran olarak 3.9, tıp
fakültesi için normal kabul edilebilir.
HÜ, iki ayrı yerleşkede geniş bir alana yayılan fiziki olanaklar açısından bazı sorunlarla
karşı karşıyadır. Fiziki yapıların çoğu eskidir ve bakım-onarım gerektirmektedir. Bakımonarım çalışmaları her iki yerleşkede de aralıksız olarak sürdürülmektedir. Laboratuar ve
derslikler bakımından malzeme ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların karşılanması stratejik
hedefler arasındadır. Dersliklerin 60 ve üzerinde öğrenciye göre tasarlanması ve buna
bağlı olarak sınıfların kalabalık olması, yine pek çok derslikte (bilgisayar, projeksiyon
cihazı, tepegöz, internet erişimi, vb) yeni eğitim teknolojilerinin bulunmaması arzu edilen
eğitim yöntemlerinin seçiminde sorunlar yaratmaktadır.
Üniversite, öğretim kadrolarının yeterliklerini geliştirmek konusunda duyarlıdır ve bu
anlamda fırsatlar yaratmaktadır. Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen kısa süreli, hizmet
içi eğitim programları vasıtasıyla öğretim kadrolarının çağdaş eğitim ve öğrenim
yaklaşımları konusundaki yeterlikleri güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Üniversitenin
stratejik planına ve Üniversite Senatosunun kararına göre bütün öğretim kadrosunun bu
konuda eğitimi amaçlanmaktadır. Bu eğitimi almış olmak öğretim üyesi olmanın bir
koşuludur. Ayrıca, öğretim üyesi olmak isteyen herkes, öğretim faaliyetlerinde bilgi
teknolojisini etkin olarak kullanabilmesini sağlayacak bilgisayar okuryazarlığı belgesine
sahip olmak zorundadır. Bilgisayar okuryazarlığı belgesi veren kurslar Sürekli Eğitim
Merkezi tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.
HÜ, her zaman öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin en az bir yabancı dilde yetkin
olmasını sağlamayı amaçlamıştır. HÜ’nin yabancı dil bakımından tek bir politikası olmasa
da bütün mezunlardan beş yabancı dilden en az birini (İngilizce, Almanca, Fransızca,
İtalyanca, İspanyolca) belli bir ölçüde öğrenmeleri beklenmektedir. Bu listeye son olarak
Çince de eklenmiştir. HÜ’de programların çoğu tamamen Türkçe, bazıları da (örneğin, Tıp
Fakültesi, İşletme Bölümü, Elektronik Mühendisliği Bölümü) tamamen İngilizce veya
Almanca olarak yürütülür. HÜ’de yüzde 30 yabancı dilde öğretim şeklinde alternatif bir
model de bulunmaktadır, ancak bu modelden kısa süre önce vazgeçilmiştir 9. HÜ’de
yüksek lisans öğrencileri için belirli dil şartları mevcuttur. Yüksek lisans ve doktora
programları için ön koşul olarak yabancı dil bilme şartı vardır. Yüksek lisans
programlarında öğretim dili Türkçe olsa da öğretim üyelerine müfredatlarının bir
bölümünü enstitü yönetim kurulunun tavsiyesi ve senatonun kararıyla yabancı bir dilde
vermelerine imkân tanınmaktadır. Yabancı öğrenciler için Türkçe kursları da mevcuttur.
Bu öğrenciler için Türkçe bilmek ve/veya öğrenmek bir ön koşuldur.
YÖK mevzuatında özellikle öğretim üyeleri için yabancı dil bilme şartı öngörmektedir.
HÜ’nin her düzeyde (yani asistanlıktan profesörlüğe kadar) akademik personeli için buna
ilave yabancı dil şartları konmuştur. Bu şartların yerine getirilmesi işe alma aşamasında
ve sözleşme uzatma dönemlerinde olduğu kadar terfilerde de zorunludur. Bu şartlar,
düzenleyici senato kararlarıyla uygulanır.
HÜ’nin öğrenci ve öğretim kadroları yabancı dil bilme şartını yerine getirme konusunda
bir sorunu yoktur. HÜ akademik kadrosu, yabancı dil bilinmesi gereken her türlü
uluslararası eğitim sürecine katılmaya büyük ölçüde hazırdır.

9

Yüzde 30 yabancı dilde eğitim modelinde, bir akademik birimin müfredatının % 30’unu yabancı dilde
vermesine imkân tanınmaktadır. Daha önce bu modeli benimsemiş olan akademik birimlere % 100 Türkçe veya
% 100 yabancı dilde eğitime geçmeleri tavsiye edilmiştir.
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I.D. Akademik Amaçlarla İlgili Diğer Amaçlar
HÜ’nin kamuoyunda olumlu bir imajı olduğu bilinmektedir. Bununla beraber, orta ve uzun
dönemde bu imajın korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. HÜ, kamuoyunun
gözündeki olumlu imajın sadece tanıtım faaliyetleri ile korunamayacağının bilincindedir.
Bu nedenle, HÜ stratejik amaçları arasına tüm paydaşları ile ilişkilerin geliştirilmesini
koymuştur. Üniversite bu stratejik amacın altına öncelikli olarak mezunlarıyla ilişkileri
geliştirmeye dönük hedefler koymuştur. Bunun yanında, HÜ 2007 yılı içerisinde tüm
paydaşlarının katılımına açık, onların beklentilerini araştırmaya dönük bir arama
konferansı gerçekleştirmeyi hedefleri arasına almıştır. HÜ bir taraftan teknopark
aracılığıyla endüstriyel ilişkilerin geliştirilmesini amaçlarken, diğer taraftan toplumu
ilgilendiren sağlık, eğitim, ekonomi, mühendislik gibi konularda referans merkezi olma
konumunu güçlendirilmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, çeşitli hizmet alanlarında
sunulan hizmetlerin nicelik ve niteliğini artırmayı hedefleyerek bir bütün olarak paydaşları
ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır.
Toplumla ilişkiler konusunda üniversite yönetimi ve öğretim üyelerinin olumlu bir anlayışa
sahip olması, endüstri ile ilişkileri geliştirmek bakımından bir teknoparkın bulunması,
sürekli eğitim merkezinin olması ve benzeri oluşumlar birer avantaj olarak
değerlendirilebilir. Öte yandan paydaşların üniversitenin yönetim organlarında yer alması
ve üniversite politikalarını etkileyebilmesinin önünde yasal sınırlılıklar bulunmaktadır.
Diğer bir ifadeyle, HÜ istese de paydaşlara yönetim ve karar organlarında yer
verememektedir. Bu konudaki tek istisna öğrenci konseyi temsilcisinin oy hakkı
bulunmaksızın senato, yönetim kurulu ve eğitim komisyonu gibi yönetim ve karar
organlarına katılımıdır. Ayrıca, döner sermaye mevzuatındaki sınırlılıklar endüstri ve iş
dünyası ile ilgili ilişkileri geliştirme konusunda engelleyici etki yapmaktadır. Paydaşların
beklentilerine dönük veri temelli analizler mevcut olmadığı için paydaşlarla ilişkilerin nasıl
geliştirileceği konusunda belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. Bu durum paydaşlarla olan
mevcut ilişkilere yansımaktadır.

I.E. Mali Amaçlar
HÜ, dördüncü stratejik hedefi olarak, üniversitenin faaliyetlerini üretken ve verimli
kılacak, üniversitenin kendisi tarafından üretilen mali kaynakları artıracak ve bu
kaynakların özerk bir şekilde kullanılmasını kolaylaştıracak uygun yönetim sistemleri
geliştirmeyi amaçlamaktadır. HÜ, bu hedefiyle eğitim ve araştırma kapasitesini artıracak
mali özerkliğe sahip olmak istemektedir. Ancak, HÜ mali özerkliği devlet bütçesinden
sağlanan mali kaynakların herhangi bir kontrol olmadan serbestçe kullanılması olarak
düşünmemektedir. Aksine, HÜ hesap verebilirlik ilkesini faaliyetlerinin vazgeçilmez esası
olarak kabul etmektedir. HÜ’nin finansman kaynaklarıyla olan kurumsal ilişkilerinde
aradığı, karşılıklı güven esasına dayalı olarak mali kaynakların özerk şekilde kullanımının
sağlanmasıdır.
HÜ tahsis edilen ve kendi elde ettiği kaynaklardan oluşan bütçesini yasal düzenlemelerin
gerekleri içinde kullanmak zorundadır. Cari bütçe sistemi yüksek öğretim kurumlarına
bütçelerini kendi tercih ve önceliklerine göre hazırlayıp harcamak konusunda yeterince
özerklik sağlamamaktadır. Bununla beraber, 2003 yılında çıkarılan ve 2006 yılında
yürürlüğe giren 5018 sayılı kanunla performansa dayalı, âdemi merkeziyetçi ve daha
özerk bir bütçe sistemi benimsenmiştir. Buna göre, birim yöneticilerine birimlere tahsis
edilen bütçenin harcanması sorumluluğu verilmiştir. Birimlere tahsis edilen bütçe stratejik
plan hedeflerine göre performans esasında yapılmaktadır. Performans esaslı bütçe sistemi
üniversitede pilot olarak beş birimde uygulanmaktadır. Bunlar Diş Hekimliği Fakültesi,
Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu, İdari Mali
İşler Dairesi Başkanlığı’dır. Performans esaslı bütçe çalışmasının Diş Hekimliği
Fakültesi’ne ait kesit bir örneği aşağıda Tablo 12’da sunulmaktadır.
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Tablo 12. HÜ Diş Hekimliği Fakültesi Performans Bütçesinden Bir Kesit
Ayrılacak Kaynak (YTL)
2006

Stratejik Amaç
3. Katılımcı yönetim modeli ile öğrenci ve
çalışan memnuniyetini mükemmele ulaştırmak

Stratejik Hedefler

3.1. Akademik personel memnuniyet
yüzdesinin 5 yılsonunda % 60 yapmak
3.2. İdari personel memnuniyet yüzdesini 5
yılsonunda % 60 yapmak
3.3. 2010 yılına kadar katılımcı yönetim
modelini geliştirmek

2007
(Tahmin)

2008
(Tahmin)

383.220

595.342

588.944

140.144

65.422

64.719

29.929

39.253

38.831

213.146

490.667

485.393

I.F. Diğer Kurumsal Amaçları
HÜ geçmiş yıllarda Türkiye’de dokuz üniversitenin kuruluşunda önemli destekler sağlamış
olduğu için daha sonra kurulan özel ve devlete ait üniversitelere akademik ve idari
tecrübelerini aktarmak üniversitenin bir geleneği haline gelmiştir. HÜ komşu ülkelere yeni
üniversitelerin yapılandırılmasında bilimsel danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Bu
nedenle, HÜ yabancı üniversiteler için bilim insanlarını eğitmek ve Türkiye’de yeni kurulan
üniversitelerin gelecekteki öğretim üyelerini yetiştirmek gibi kurumsal hedeflere sahiptir.
Bu konuda HÜ’nin katıldığı özel programlardan biri de sağlık bilimleri ile fen ve sosyal
bilimlerde Yeni Öğretim Üyesi Yetiştirme Programıdır. Bu programın amacı doktora
derecesine sahip akademik kadrolarda görev yapacak nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

II. HÜ AMAÇLARINA NASIL ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR?
HÜ eğitim, araştırma ve hizmetlerle ilgili faaliyetlerini mümkün olduğu ölçüde misyon ve
hedeflerine uygun olarak yürütmektedir. HÜ, bu konuda belli fırsatlardan da
yararlanmaktadır. Ancak, HÜ, zayıf yönleri nedeniyle bütün stratejik hedeflerini tam
kapasiteyle gerçekleştirmenin gerisinde olduğunun farkındadır. HÜ, zayıflıklarını azaltmak
ve karşılaştığı problemleri yenmek için güçlü yanlarından yararlanmaya çalışmaktadır. HÜ
stratejik planlama sürecinde güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmiştir. Bu tespitler kalite
çalışmaları sırasında elde edilecek veriler çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir.
Üniversitenin stratejik planında yer alan güçlü ve zayıf yönleri Tablo 13’de sunulmaktadır.
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Tablo 13. HÜ’nin Güçlü ve Zayıf Yönleri
Güçlü Yanları

Zayıf Yanları

1. Değişim için güçlü kurumsal liderlik

1. Yönetim bilgi sisteminde yetersizlikler

2. Stratejik yönetim yaklaşımı

2. İletişim ve eşgüdümde yetersizlikler

3. Yüksek nitelikli akademik kadro
4. Türkiye'deki en iyi akademik birimlerin birçoğuna
sahip olmak

3. Lisansüstü/lisans öğrencisi oranının düşüklüğü

5. Geniş bir yelpazede eğitim programları

4. Akademik kadronun tam günden yarım güne
geçmelerine yol açan motivasyon eksikliği
5. Öğretim kadrolarının kendi içinden karşılanması
(Inbreeding)

6. Yüksek nitelikli yayınlar
7. Sağlık sektöründe saygın bir statü

6. Danışman-öğrenci ilişkilerinin zayıflığı
7. Ortak kullanılan laboratuarların eksikliği ve mevcut
tesislerin verimsiz kullanımı

8. Araştırma projelerine verilen destek
9. Kaynak yaratma kapasitesi

8. Bilişim biriminde nitelikli personel eksikliği
9. Bilişim teknolojisinin düşük kapasiteyle
kullanılması

10. Kütüphane hizmetleri

10. Merkezi veri tabanı uygulamalarının eksikliği

11. Tekno park

11. Üniversite-sanayi ilişkilerinin zayıflığı

12. Kamuoyu nezdinde olumlu imaj

12. Dış proje gelirlerinin düşüklüğü

13. Uluslararası işbirliği

13. Mezunlarla bağlantının zayıflığı

14. Kamu kurumlarıyla iyi ilişkiler

14. Kariyer danışmanlığının olmaması

15. Coğrafi konum
16. Hacettepeye halkın güveni

15. Uluslararası öğrenci sayısının azlığı
16. Yabancı akademik personel çalıştırma konusunda
yasal zorluklar
17. Doktora sonrası araştırma asistanı ve teknik
personel sayısının azlığı
18. Hizmet içi eğitimin yetersizliği
19. Yabancı dil bilen idari personel sayısının azlığı

II.A. Yönetimle İlgili Faaliyetler
Hacettepe Üniversitesi’nin örgüt yapısı ve işlevleri 2547 sayılı kanuna göre belirlenmiştir.
Buna göre, üniversitede iki tür yapıdan söz edilebilir. Bunlar akademik yapı ve idari
yapıdır. Akademik yapı genel olarak Şekil 1’de sunulmaktadır.
Rektörlük

Üniversite Senatosu

Fakülteler

Fakülte
Kurulu

Enstitüler

Fakülte Yönetim
Kurulu

Bölümler

Üniversite Yönetim
Kurulu

Enstitü
Kurulu

AYNI BİRİM

Yüksek Okullar

Enstitü Yönetim
Kurulu

Yüksek Okul
Kurulu

Anabilim Dallarlı

Şekil 1. HÜ Akademik Yapısı
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Uygulama ve
Araştırma Merkezleri

Yüksek Okul
Yönetim Kurulu

Bölümler

Yukarıda Şekil 1’de sunulan üniversitenin akademik yapılanması içerisinde yer alan
organların temel işlevleri şunlardır:
Rektörün görevi üniversitede koordinasyonu sağlamak, üniversite kurullarına başkanlık
etmek ve bu kurulların önerilerini (yatırım, bütçe, kadro, eğitim-öğretim, araştırma vb)
karara bağlamak, üniversitede her düzeyde denetim görevini yapmaktır.
Üniversite Senatosu, üniversitenin en üst akademik karar organıdır. Eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar alır ve ilgili
yönetmelikleri hazırlar.
Üniversite Yönetim Kurulu, üniversitenin yürütme organıdır. Rektörün başkanlığında
akademik, mali ve idari konularda karar alır.
Dekanların, Enstitü Müdürlerinin ve Yüksek Okul Müdürlerinin görevleri kurullara
başkanlık etmek, kurulların kararlarını uygulamak, genel gözetim ve denetim görevini
yapmak, birimin işleyişi hakkında Rektöre rapor sunmaktır.
Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okul Kurullarının görevleri eğitim-öğretim, bilimsel
araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitimöğretim takvimini kararlaştırmak, yönetim kuruluna üye seçmektir.
Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okul Yönetim Kurulları bu birimlerin yürütme organı
konumundadır. Dekanların, Enstitü Müdürlerinin ve Yüksek Okul Müdürlerinin
başkanlığında akademik, mali ve idari konularda karar alırlar.
Bölümler bölüm başkanları tarafından yönetilirler. Bölüm düzeyinde akademik ve idari
faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludurlar. Bölümler Enstitülere bağlı Anabilim Dalları
olarak lisansüstü eğitim faaliyetlerini yürütürler. Bölüm başkanı aynı zamanda Enstitü
nezdinde anabilim dalı başkanıdır.
Akademik birimler arasında koordinasyon Rektör, Dekanlar, Enstitü Müdürleri, Yüksek
Okul Müdürleri ve üniversitedeki kurullar aracılığıyla sağlanmaktadır. İdari birimler
arasındaki koordinasyon ise Rektör, Genel Sekreter ve ilgili birim yöneticileri tarafından
sağlanmaktadır.
Yönetim ile ilgili tüm konular çeşitli düzeylerde kurullarda tartışılmakta ve karara
bağlanmaktadır. Birim yöneticileri ilgili kurullarda temsil edilmekte ve birimlerinin
faaliyetlerini
kurullarda
ifade
ederek
koordinasyonun
sağlanmasına
katkıda
bulunmaktadırlar. Örneğin, dekanlar, enstitü müdürleri ve yüksek okul müdürleri
senatoda temsil edilmektedir.
Üniversite’de akademik atama, değerlendirme ve yükseltmelere ilişkin ölçütler senato
tarafından belirlenmiştir. İlgili birimler (bölüm ve dekanlıklar) açık kadrolara başvuruları
bu ölçütler çerçevesinde değerlendirmekte ve rektörlüğe sunmaktadır. Atama işlemi
doçent ve profesörler için üniversite yönetim kurulu kararı, diğer kadrolar için fakülte
yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile gerçekleşmektedir. Bu süreçte son yetki
Rektörde olsa da geleneksel olarak ilgili birimlerin önerilerine uyulmaktadır. Diğer
taraftan idari kadrolar, mevcut mevzuat ve prosedürler çerçevesinde Genel Sekreterlik
tarafından planlanarak Rektörün onayına sunulmaktadır.
Daha öncede belirtildiği gibi ön lisans ve lisans öğrencilerinin seçiminde bütün
üniversiteler için geçerli bir merkezi öğrenci seçme sistemi vardır. Öğrencilerini
yeteneklerine göre alan az sayıdaki akademik birimlere kabul edilmek için de öğrencilerin
merkezi sınava girmeleri ve ilk şart olarak barajı geçmeleri gerekir. Öğrencilerin HÜ’ni
tercih etmelerinde üniversitenin güçlü ve zayıf yanları etkili olmaktadır. HÜ’nin sahip
olduğu olumlu imajı öğrenci tercihlerini etkilemektedir. 2006 yılında, merkezi sınav
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sonuçlarına göre kendi dallarında (matematik, sözel, dil ve eşit ağırlıklı dallarda) en
yüksek puanları alan ilk 1000’er kişi arasına girenlerin 539’u HÜ’nin akademik
programlarını tercih etmişlerdir.
Finansmanın yönetiminde fakülte, enstitü ve yüksek okulların sınırlı bir özerkliği
bulunmakta idi. Ancak, 5018 sayılı yasa ile dekanlar, enstitü ve yüksek okul müdürleri
birimlerinin bütçelerinin harcanmasından sorumlu kişiler haline gelmişlerdir.
Dekanların, enstitü ve yüksek okul müdürlerinin ve birlikte çalıştıkları kurulların eğitim,
öğretim ve araştırma konularında karar verme yetkisi açısından özerklikleri vardır.
Girişimcilik faaliyetlerinin ve araştırma politikalarının geliştirilmesinde belli ölçüde öncelik
çoğunlukla
bireysel
düzeyde
kullanabilirler.
Ancak,
üniversitede
araştırmalar
yapılmaktadır. Üniversitede bilimsel araştırma önceliklerini belirleyecek ve bireysel olarak
planlanan-yürütülen araştırmaların koordinasyonunu sağlayacak bir akademik yapılanma
yoktur. Bu nedenle çok merkezli araştırmaların planlanmasında ve benzer konularda
çalışan farklı birimlerin işbirliğinin sağlanmasında eksiklikler görülmektedir. Bu konu
stratejik planlama çalışmalarında dikkate alınmış ve bir hedef olarak ifade edilmiştir.
HÜ, öğrencilerini kurumsal yönetişime katmaktadır. Öğrenci Konseyi Başkanı, HÜ’nin
Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarına katılmakta, oy hakkı olmaksızın her konuda
öğrencilerin görüşlerini sunmaktadır. Öğrenci Konseyinin oluşumu bölüm düzeyinden
başlamak üzere seçim süreci ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle Konsey Başkanı
üniversitedeki tüm öğrencilerin temsilcisi konumunda bulunmaktadır.
HÜ’nin, misyon, amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilecek yeterli personele sahiptir. Ancak
akademik ve idari personelin oransal dağılımı açısından birimler arasında farklılıklar
vardır. Bu farklılıkların giderilmesine dönük bazı stratejik hedefler ve ideal oranlar ortaya
konmuştur. HÜ, insan kaynaklarının yönetimini stratejik başarının belirleyicisi olarak
görmektedir. İnsan kaynakları yönetiminde, ulusal düzeydeki genel personel
politikasından kaynaklanan, bazı sınırlayıcı faktör ve riskler vardır. Üniversitenin kendi
önceliği ile akademik veya idari kadro tahsisini sağlaması mümkün değildir. Ayrıca, devlet
üniversitelerindeki ücret politikası da öğretim üyeleri arasında üniversiteyi terk etme
eğilimi yaratmaktadır. Bu bağlamda, HÜ sürekli olarak insan kaynaklarını geliştirme
çabasındadır. Buna yönelik olarak, akademik ve idari kadroların hizmet-içi eğitim
faaliyetleri sürdürülmektedir.
Hacettepe Üniversitesi’nin akademik kadroları açısından zayıflık olarak nitelendirdiği bir
husus, açılan akademik kadrolara atamaların yapılmasında kurum içi akademik personele
öncelik tanınmasıdır. Aynı şey akademik personelin orijini açısından da geçerlidir. Diğer
bir ifadeyle HÜ öğretim üyeleri önemli ölçüde kendi mezunlarından oluşmaktadır (Tablo
12). Birimler itibariyle ayrıntılı bilgi Ek IV’de sunulmaktadır. Bu durum üniversitenin
dinamizmini olumsuz yönde etkilemektedir.
Tablo 14. HÜ Öğretim Üyelerinin Orijini
Öğretim Üyeleri
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Toplam

Toplam Sayı
710
311
384
1.405

Tüm Eğitim Kökeni HÜ
Olanlar
401
239
91
731

%
56.5
76.8
23.7
52.0

HÜ misyonuna uygun stratejik amaçlar belirlemiştir. HÜ stratejik planı 2007–2011 yılları
için hazırlanmıştır. Stratejik plan hedeflerinin gerçekleşmesini takip için Strateji
Geliştirme Birimi görevlendirilmiştir. 2007 yılına ilişkin hedeflerin gerçekleşme düzeyini
belirleyecek yeterli veri yılsonunda ortaya çıkacaktır.
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HÜ stratejik planlamayı dinamik bir süreç olarak değerlendirmekte ve yeni doğan şartlara
göre amaç ve hedeflerini gözden geçirmektedir. Yönetim, akademik ve idari birimlerin
stratejik plana uyumlarını güçlendirmek için periyodik performans raporları ister. Amaçlar
ve gerçeklik arasında farklılıklar varsa, birimler de kendi amaçlarını gözden geçirebilirler.

II.B. Akademik Faaliyetler
HÜ’nin güçlü yanları akademik stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında sağlam bir
zemin oluşturmaktadır. HÜ’nin araştırma alanındaki etkililiği, daha çok hakemli dergilerde
yayın şeklinde ortaya çıkan sonuçlardan gözlenebilir. Bunun yanında, HÜ araştırma
açısından, daha önce de belirtildiği üzere nano teknoloji, biyo teknoloji ve temiz ve
yenilenebilir enerji gibi belli alanlara ağırlık vermeyi hedeflemektedir. HÜ, bu alanlarda
bazı araştırma projelerini başlatmıştır. Üniversite, nano teknoloji alanındaki çalışmaları
geliştirmek için bir çalışma gurubu kurmuştur. TÜBİTAK tarafından bir kök hücre
araştırma projesine izin verilmiş olup yakın gelecekte yeni bir kök hücre araştırma
merkezi inşa edilecektir.
HÜ’nin misyon ve amacını destekleyen güçlü yanlarından biri de eğitim programlarının
çeşitliliğidir. HÜ’de hemen her disiplinde eğitim programı mevcuttur. Üniversitenin bu
özelliği, onun stratejik misyon ve hedeflerini yansıtmaktadır. Ancak, üniversitede
geleneksel anlatım-esaslı yaklaşım yaygındır. Öğrenci merkezli eğitime geçiş için,
eğiticilerin eğitimi programları uygulanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak stratejik planda
fiziki alanların yeniden düzenlenmesi, araç ve gereçlerin çağdaş eğitimin gereklerine
uygun hale getirilmesi gibi hedefler ifade edilmiştir.

II.C. Akademik Faaliyetlerle İlgili Diğer Faaliyetler
HÜ’nin
saygın
konumu
esas
olarak
halka
verdiği
sağlık
hizmetlerinden
kaynaklanmaktadır. Kamu kurumlarına, ticari ve sınaî şirketlere verilen eğitim ve
danışmanlık hizmetleri, konferanslar, seminer ve paneller, konserler ve sanat sergileri
topluma verilen diğer katkılar içinde sayılabilir.
HÜ’nin öğrencilere verdiği hizmetler arasında kütüphane, bilgisayar desteği, barınma ve
beslenme hizmetleriyle kültürel faaliyetler de yer almaktadır. Bu hizmetler öğrencilere ya
bedelsiz, ya da çok düşük bir bedelle verilmektedir. HÜ öğrencilere birçok hizmet
vermekte olmasına rağmen bu hizmetler onun stratejik olarak hedeflediklerinin ve
öğrencilerin beklentilerinin gerisindedir. Bu durum üniversite genelinde yapılan bir
öğrenci memnuniyet anketi (Ek V) ve Öğrenci Konseyinin raporları ile tespit edilmiştir.
Üniversitenin güçlü yanlarından biri olan kaynak yaratma kapasitesi, gelirlerinin
harcanmasında daha fazla bir özerklik kazanması halinde öğrenci destek hizmetlerinin
sayı ve niteliğini artırma imkânı sağlayabilir.
HÜ’nin yerel ve merkezi kamu kuruluşları ile halktan ve birçok sivil kuruluştan paydaşları
bulunmaktadır. Paydaşlarla ilişkiler konusunda, HÜ diğer yüksek öğretim kurumları
arasında stratejik olarak daha rekabetçi bir konuma sahiptir. Üniversitenin bu konumu,
halka verilen sağlık hizmetlerinden ve özellikle endemik ve salgın enfeksiyon
hastalıklarında devletin geliştirdiği sağlık programları için bir referans merkezi olmasından
kaynaklanmaktadır. Örneğin, muhtemel kuş gribi riskleri ve bütün ülkenin sağlık sistemi
için HÜ Sağlık Bakanlığının ana danışmanı olarak görev yapmıştır.
Ayrıca, HÜ Sürekli Eğitim Merkezi gibi çeşitli merkezlerince verilen eğitim ve danışmanlık
hizmetleriyle firmaların sınai ve ticari faaliyetlerine katkıda bulunur. HÜ sınai ve ticari
danışmanlık hizmetleri konusunda Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme
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İdaresi ile işbirliği yapmaktadır. HÜ farklı sosyal, ekonomik ve siyasal konularda
öğrencilere açık tartışma imkanı vermek için çeşitli konferanslar, seminerler ve paneller
de düzenler. HÜ, ayrıca konser ve sanat sergileri aracılığıyla kültür hayatına katkıda
bulunur.

II.D. Finansman
HÜ’nin yıllar itibariyle toplam bütçesi gelir kaynakları ile birlikte Tablo 3’de sunulmaktadır.
HÜ’nin 2006 yılı toplam bütçesi 531.209.162 YTL’dır. Bu miktarın
%42.5’i devlet
tarafından sağlanmıştır. Bu bütçe içinde öğrenci katkı payı %3.6’dır.
Devlet tarafından tahsis edilen bütçe üniversitelerin öz gelirlerinden bağımsız olarak her
yıl bütçe kanunu ile birimlere göre kalemler halinde belirlenir. Devlet ödenekleri fasılalı
olarak verilmez. Bütçe merkezi olarak Maliye Bakanlığı tarafından kontrol edilir. Tahsis
edilen bütçe, 5018 sayılı Kanun uyarınca ayrıntılı bir harcama planına göre serbest
bırakılır.
Yüksek Planlama Kurulu (YPK) 10 üniversite bütçesinin üst tavanını belirler. Üniversite
içindeki bütçe prosedürü şu şekilde işlemektedir:
Öncelikle üniversite yönetimi bütçe hazırlama kriterleri belirler ve fakültelere bildirir.
Fakülteler bu kriterlere göre kendi bütçe tekliflerini hazırlar ve üniversite yönetim
kuruluna sunarlar. Daha sonra üniversite yönetim kurulu ilgili birimlerin bütçe tekliflerini
değerlendirerek üniversitenin bütçe teklifini hükümete sunar. Bölüm düzeyinde bütçe
tahsisatı yoktur. Fakültelere ayrıntılı bir harcama planına göre tahsisat yapılır.
Bütçede üniversite yönetimine ortaya çıkacak yeni girişimleri uygulamak için tahsis edilen
hiçbir özel harcama kalemi yoktur. Bütçenin hazırlanmasında ve harcanmasında ortaya
konulan kriterler fakültelerin ve bölümlerin inisiyatiflerini sınırlamaktadır. Daha fazla mali
özerklik üniversitenin güçlü yanlarını daha iyi kullanmasını sağlayabilir.
HÜ araştırma ve eğitim faaliyetlerinin bütün harcamaları hesaplayabilmektedir. Örneğin,
fakültelere göre 2006 yılı için öğrenci başına eğitim harcamaları Tablo 15’de
sunulmaktadır.
Tablo 15. HÜ Fakültelerinde Öğrenci Başına Düşen Harcama (YTL–2006)
Fakülteler
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi
TOPLAM
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Eğitim Bütçesi
6,085,211
4,,897,357
7,910,332
4,908,241
8,600,646
2,561,189
10,709,120
6,107,257
29,561,509
81,340,862

YPK ulusal düzeyde en üst kaynak planlama organıdır.
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Öğrenci
Sayısı
586
460
4,519
3,862
2,194
489
3,109
3,448
2,046
20,712

Öğrenci Başına
Harcama
12,659
12,921
4,025
3,546
6,195
7,513
5,720
4,047
16,723
6,202

III. HÜ’NİN KALİTE UYGULAMALARI
HÜ’nde kalite çalışmaları ilk olarak 2002 yılında HÜ Hastanelerinde kurulan Hastaneler
Kalite Koordinatörlüğü ile başlamıştır. Bu çalışmalardan olumlu sonuçların alınması
neticesinde,
2003’de
HÜ
Senatosu
bütün
üniversitede
kalite
kültürünün
yaygınlaştırılmasına dönük çalışmaların başlatılmasına karar vermiştir.
2004 yılından itibaren 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve Bütçe Kontrol Kanunu hükümleri
bütün kamu kurumlarının stratejik planlarını yapmaları ve buna dayalı olarak ve
performans bütçe uygulamasına geçmesini şart koşmuştur. HÜ aynı yıl YPK kararı ile
5018 sayılı kanunun hükümlerinin uygulanmasında 8 pilot kuruluştan birisi olarak seçilmiş
ve stratejik planlama çalışmalarına başlamıştır. HÜ stratejik planlamayı kalite kültürü ve
kalite güvencesi yaratmanın bir aracı olarak görmüş, stratejik planlama ve kalite kültürü
konusunda kurum personeline yönelik eğitim faaliyetlerine başlamıştır.
Bu eğitimlerin ana amacı, kalite kültürü konusunda bir bilinç yaratmak, stratejik
planlamanın nasıl yürütüleceğini ve sürdürülebileceğini tartışmaktır. Bu anlayış içinde, ilk
aşamada tüm üniversiteden 300 akademik ve idari personelin katıldığı eğitimler
düzenlenmiştir. Bu eğitimler süresince stratejik plan için önemli veriler elde edilmiştir.
Eğitimleri izleyen dönemde oluşturulan stratejik planlama grubu bir stratejik plan taslağı
hazırlamıştır. Bu taslağa göre üniversitedeki akademik ve idari birimlerin stratejik eylem
planlarını yapmaları istenmiş ve bu planların uygulanması izlemeye alınmıştır. Birimlerin
performans izlemeleri sonucunda ortaya çıkan veriler HÜ stratejik planına temel teşkil
etmiştir.
Stratejik planlama süreci içerisinde stratejik plan geliştirme çalışmalarına sekretarya
hizmeti sunmak üzere 2006 yılında Strateji Geliştirme Birimi (SGB) kurulmuştur. Stratejik
planın yapılmasının ardından üniversitedeki kalite çalışmalarını planlamak ve sistematik
hale getirmek üzere aynı yıl Öğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
(HÜADEKK) adlı bir kurul oluşturulmuştur. Ayrıca bu kurulun sekretarya hizmetlerini
yürütmek ve üniversitede kalite standartları geliştirmek üzere Kalite Koordinatörlüğü
(HÜKK) kurulmuştur.

III.A. İç Kaliteden Sorumlu Organlar
HÜ’nde iç kaliteden sorumlu organlar kuruluş sırasına göre; Strateji Geliştirme Kurulu,
SGB, HÜADEKK ve HÜKK’tür. Bunların dışında HÜ Hastanelerinde kalite çalışmalarını
yürüten Hastaneler Kalite Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Bu organların bir kısmı yasal
yükümlülükler çerçevesinde kurulmuş, diğer bir kısmı ise HÜ’nin kurum içerisindeki kalite
projeleri için verimli bir örgütsel yapı yaratmaya çalışması neticesinde ortaya çıkmıştır.
Bu organların sistematik ve bütünleşik bir kalite yönetimi anlayışı içerisinde çalıştığı
söylenemez. Ancak, HÜ bu organları işlevsel ve yapısal anlamda bütünleşik bir sistemde
çalıştırmayı planlamaktadır. Söz konusu organların görev ve sorumlulukları sırasıyla
aşağıda verilmektedir.
Strateji Geliştirme Kurulu; akademik ve idari birimlerden gelen veriler ışığında HÜ’nin
stratejik planını hazırlamaktan ve gerekli değişiklikleri yapmaktan sorumlu organdır.
SGB; üniversite bütçesinin stratejik plana göre hazırlanması ve yürütülmesi dışında
stratejik plan hedeflerinin izlenmesi gibi konularda Strateji Geliştirme Kurulu’nun
sekretaryası görevini de yapmaktadır.
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HÜADEKK; YÖK bünyesinde, yüksek öğretim kurumlarında kaliteyi geliştirmek için
Yüksek Öğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) adıyla
bir birim kurulmuştur. Bu komisyon, yüksek öğretim kurumlarının kendi akademik
değerlendirme ve kalite geliştirme kurullarını oluşturmalarını öngören bir yönetmelik
yayımlamıştır. HÜ, bu yönetmeliğe göre kendi akademik değerlendirme ve kalite
geliştirme kurulunu oluşturmuştur. HÜADEKK’in görevi stratejik plan hedefleri
doğrultusunda akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, bu hizmetlerin kalitesinin
geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı
yürütmektir. HÜADEKK bunun yanında YÖDEK tarafından yapılacak çalışmalara ve
hazırlanacak raporlara destek verme görevine de yerine getirir.
HÜKK; HÜADEKK’in görevlerini yerine getirmede sekretarya desteği sağlama görevini
yürütür. HÜKK bunun yanında üniversite içerisinde standartlar geliştirerek sürdürülebilir
süreçler ortaya koymayı amaçlamaktadır. Stratejik plan hedeflerin izlenmesi ve bu
hedefler konusunda tavsiyelerde bulunma konularında SGB ile işbirliği yapmak HÜKK’ün
diğer görevleri arasındadır.
HÜADEKK ve HÜKK aynı yapı içerisinde birbirine bağlı çalışan organlardır. Her iki yapıda
üye olarak bulunan kişiler eşgüdümü kolaylaştırmaktadır. HÜKK, akademik ve idari
birimler düzeyindeki faaliyetlerini 200’ün üzerinde kalite temsilcisi aracılığı ile
yürütmektedir.

III.B. Açık Kalite Standartları
HÜ’nde Avrupa Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) standartlarına uygun
açık kalite standartları yoktur. Ancak, üniversitenin kuruluşundan günümüze kalite
güvencesi ile ilişkilendirilebilecek birçok yazılı düzenleme ve uygulama bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmektedir.
Eğitim-Öğretim Programları: HÜ senatosu akademik birimler tarafından yürütülen
bütün eğitim-öğretim programlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi kararını almış
ve uygulamaya koymuştur. Birimlerden gelen temel değişiklik önerileri, Üniversite Eğitim
Komisyonunun değerlendirmesi ve Üniversite Senatosunun onayı ile uygulamaya
koyulmaktadır. Ayrıca eğitim faaliyetleri ile ilgili diğer açık kalite standartları mevzuat ile
tanımlanmıştır.
Araştırma Faaliyetleri: Enstitülerin çoğundaki araştırma faaliyetleri (örneğin, araştırma
ve tez yazma kılavuzları, laboratuar kayıt ilkeleri) yeniden tanımlanmıştır. Buna göre
Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenen bütün projelerin sonuçları izlenmekte ve
hedeflenen sonuçları elde edemeyen projelerin yürütücülerine yeni fon desteği
verilmemektedir. HÜ’nin yurt dışı bilimsel toplantılara katılımı destekleyen politikası
araştırma faaliyetlerinde teşvik edici etki yapmaktadır.
Öğrenci Performansı: Öğrencilerin başarı oranları, mezuniyet süreleri ve okul terkleri
düzenli olarak izlenmektedir. Bu konulardaki veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİD)
tarafından sağlanmaktadır. Eğitim öğretim alanında gerçekleştirilen uygulamaların
öğrencilerin performansı üzerinde etkili olması beklenmektedir. Ancak, öğrenci
performansını artıracak dolaysız bir süreç mevcut değildir.
Mezunların İzlenmesi: HÜ’de işverenlerden veya işgücü piyasasının temsilcilerinden
düzenli bir geri bildirim alma süreci olmasa da, mezunların girdiği merkezi nitelikte ulusal
ve uluslararası sınavların sonuçlarını izlemektedir. Merkezi nitelikli Tıpta Uzmanlık Sınavı
(TUS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları bu değerlendirmelere örnektir.
HÜ mezunları bu sınavlarda genellikle üst sıralarda yer almaktadır.
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Akademik Faaliyetler: Geleneksel olarak, akademik yılın başlangıcında bölümlerden ve
öğretim üyelerinden yıllık faaliyet raporları istenmektedir. Rektör, bu verilerden
yararlanarak, öğretim yılı başında yaptığı açılış konuşmasında geçmiş yılın faaliyetlerini
ve yeni yılın hedeflerini özetlemektedir. Rektör, bu konuşmasında çeşitli eğitim ve
araştırma faaliyetlerine ve yönetimle ilgili sorunlara değinir. Bu konuşmada öğrencinin
performansına ilişkin göstergeler de yer alır.
Öğretim Kadroları: Öğretim kadrosunun kalite güvencesinin sağlanması, HÜ’nin bir
başka politikasıdır. İnsan kaynakları yönetim standartları üniversitede iyi tanımlanmıştır
ve izlenmektedir. Özellikle akademik kadronun seçilmesi, atanması ve terfisinde adayların
ehliyet ve yeterliliği esas alınır. Bu standartlar Senato tarafından onaylanır. Ayrıca,
akademik kadroların öğretim becerilerini geliştirmeye yönelik olarak tüm akademik
kadroların katılımının Senato kararlarıyla zorunlu olduğu hizmet içi eğitim programları
öğretim kadrolarıyla ilgili bir diğer kalite standardıdır.
İdari Süreçler: Bütün idari süreçler yasal prosedürlerle düzenlenmiştir. İşe alma,
değerlendirme ve terfi gibi personele ilişkin her türlü karar yasaya tabidir. Aynı şekilde,
her türlü idari karar süreci de yönetmeliklerle belirlenir. Üniversite içerisinde idari
kadroların atanması, yükseltilmesi ile ilgili bazı düzenlemeler bulunmaktadır. İdari
süreçlerle ilgili olarak karşılaşılan sorunların çoğu, mevcut yönetmeliklerin yanlış
yorumlanması veya yanlış uygulamalardan kaynaklanmaktadır.
Kalite Kültürü: HÜ kendi kurumsal kültürüne sahiptir. Ancak, bu kurum kültürünün
uluslar arası standartlara uygun bir kalite kültürü olduğu söylenemez. HÜ kalite kültünün
oluşturulması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalara stratejik planlama
çalışmalarının önemli katkısı olmaktadır. Ayrıca, AÜB’nin Kurumsal Değerlendirme
Programı sonuçlarının HÜ’nin kalite politikalarını belirlemede önemli rolü olacağı
düşünülmektedir.

III.C. İç Kalite Çalışmalarını Destekleyecek Mali Kaynaklar
HÜ’de iç kalite çalışmaları için ayrılmış özel bir bütçe yoktur. Mali mevzuatta doğrudan
kalitenin yönetimine yönelik bir bütçenin ayrılmasına ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
Ancak, üst yönetim farklı kaynaklardan bu çalışmaları desteklemektedir. Fazla bürokratik
olan bugünkü bütçe sisteminde özel bir bütçeye sahip olmak, kalite koordinatörlüğünün
işleyişini aksatabilir. Bununla beraber, kalite bürosu gerekli bütün kaynaklarla
desteklenmelidir.
Bu çerçevede, oluşturulacak kalite politikaları ve bunlara uygun stratejik hedeflerin
gerçekleştirilmesi yönünde bir bütçe planlanabilir. Aslında 5018 sayılı kanunun gereği
olarak yapılan stratejik plan içerisinde yer alan hedefler için performans bütçeye bağlı
olarak kaynak tahsisi yapılmaktadır. Bu hedeflerin kaliteyi geliştirmeye yönelik hedefler
olduğu düşünüldüğünde kalite çalışmalarını destekleyecek mali kaynakların tahsis edildiği
söylenebilir. Ancak bu kaynakların kalite koordinatörlüğü tarafından yönetilmesi söz
konusu değildir. Bununla beraber bütçenin yapılması ve yönetilmesi sorumluluğu
kaliteden sorumlu bir başka organ olan SGB’ye verilmiştir. Bu durumda, esas konu iç
kalite çalışmalarını destekleyecek mali kaynakların sağlanıp sağlanmadığı değil, bu mali
kaynakların yönetiminde eşgüdümün sağlanması olmaktadır.

III.D. Kullanılmakta Olan ve Planlanan Kalite Süreçleri
HÜ mevcut kalite standartları çerçevesinde bazı süreçleri yürütmektedir. Açık kalite
standartlarının bulunmadığı alanlarda ise bu standartları geliştirmeyi planlamaktadır.
Öğrenci memnuniyeti, çalışan memnuniyeti anketleri ve ders-ders sorumlusu
değerlendirme çalışmaları bunlara örnek olarak verilebilir. HÜ’nin çeşitli faaliyetlerine
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(öğretim, araştırma vb) ilişkin sistemli ve geniş kapsamlı bir veri toplama düzeninden ve
bu verilerin karar süreçlerinde kullanımından bahsedilemez. Bununla birlikte, özellikle
stratejik planlama çalışmaları ile başlayan bir veri toplama çabası ve bu verilerin karar
süreçlerinde kullanılmasına yönelik uygulamalar bulunmaktadır. Stratejik planlama
sürecinin başından bugüne kadar geçen sürede yapılan uygulamalar aşağıda
özetlenmektedir.
Eğitim-Öğretim faaliyetleri: HÜ Senatosunun akademik programların gözden
geçirilerek güncellenmesi yolundaki kararı uyarınca programların çoğunda öğretim
faaliyetlerine ilişkin standartlar (örneğin ECTS/DS için Bolonya Standartları ve müfredat
geliştirme çalışmaları) için çalışmalar başlatılmış ve sürdürülmektedir. Lisansüstü
programlarda son beş yıldır açılmayan dersler senato kararı uyarınca kapatılmaktadır.
Araştırma faaliyetleri: Araştırma politikalarını oluşturacak ve araştırmaları bu
doğrultuda yönlendirecek bir akademik yapının oluşturulması planlanmaktadır. Doktora
eğitiminin nicel ve nitel olarak geliştirilmesi, doktora tezlerinin yayınlanması
düşünülmektedir. Araştırma faaliyetlerinin sonuçlarının yayına dönüşmesi ve mümkünse
araştırmaların
patent
başvurusuyla
sonuçlanması
planlanmaktadır.
Araştırma
kaynaklarının diğer kurumlarla yapılacak ortak çalışmalarla artırılması hedeflenmektedir.
Öğrenci performansı: Fakültelere göre öğrenci başarı oranı, ortalama mezuniyet
süreleri ve okul terk oranları düzenli olarak izlenmesine rağmen bu verilerin yol gösterdiği
sistemli bir süreç bulunmamaktadır. Söz konusu verilerin izlenmesine örnek olarak 2006
yılına ait veriler Tablo 16’da sunulmaktadır:
Tablo 16. 2006 Yılında Mezun ve Ayrılan Öğrencilerin Durumları
Fakülteler

Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fak.
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İd. Bil. Fak.
Tıp Fakültesi

Toplam
Mezun
Sayısı

88
124
642
802
303
74
378
505

Normal
Sürede
Mezuniyet

58
64
415
667
185
49
184
381

Bir Yıl
Gecikmeli
Mezuniyet

19
46
173
89
70
18
127
87

İki Yıl Gecikmeli
Mezuniyet

3
5
45
38
37
5
57
35

İki Yıl Üzeri
Sürede
Mezuniyet

8
9
9
8
11
2
10
2

Okuldan
Ayrılma

8
4
237
109
83
32
142
227

Öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesiyle öğrenci performansının atacağı düşünülmektedir.
Öğretim süreleriyle ilgili yasal düzenlemeler mevcuttur. Öğrenimlerini yasal süreler içinde
tamamlayamayan öğrencilerin okulla ilişkileri kesilmektedir.
Mezunların izlenmesi: Birimlerin bireysel olarak mezunlarına yönelik faaliyetleri dışında
sistematik çalışmalar mevcut değildir. Üniversite mezunlar derneği aracılığıyla mezunlarla
ilişkileri geliştirmeye çalışmış, ancak bunda fazla başarılı olamamıştır. Stratejik planda
mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve mezunların işgücü piyasasında konumunun
izlenmesi ile ilgili hedefler vardır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Öğretim kadroları: “Eğiticilerin Eğitimi Programı”na katılmak bütün akademik kadro için
zorunludur. Süreç 2006 yılında başlamış olup bütün kadroların katılımı tamamlanıncaya
kadar devam edecektir. Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitim de kadroların becerilerinin
geliştirilmesi yönünde planlanan bir başka faaliyettir.
Kalite kültürü: Kalite kültürüne yönelik sistemli bir politika oluşturulmaya
çalışılmaktadır. Üniversitede oluşturulan kalite yönetiminden sorumlu organlar mevcut
faaliyetleri ile kalite kültürü yaratma yönünde çalışmaktadırlar. Özellikle kalite ve stratejik
planlama konusundaki eğitimler doğrudan bu amaca yöneliktir. Bunun yanında, HÜ kalite
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yönetiminin bütün unsurlarını kapsayacak sistematik ve yazılı bir kalite politikası
oluşturmaya çalışmaktadır.
Süreç Yönetimi: Süreç yönetim sistemi, kalite yönetiminin yaşamsal bir parçası olarak
kabul edilir. HÜ’nin politikası, bölümlerin sadece sonuçları değil, aynı zamanda süreçleri
de izlemesi gerektiği yönündedir. Bu nedenle, kritik idari veya akademik süreçlerin
belirlenmesi ve bu süreçlerin performanslarının bir sonraki yılın sonuna kadar izlenmesi
planlanmaktadır. Bu yolla akademik ve idari süreçlerin iyileştirileceği düşünülmektedir.
Girişimcilik Faaliyetleri: HÜ, girişimcilik ile ilgili faaliyetlerini yasa ve yönetmeliklere
uygun olarak yürütmek zorundadır. Dışarıdan finanse edilen araştırma projeleri hariç,
gelir getiren her türlü faaliyet döner sermaye ile yürütülmelidir. HÜ’de eğitim ve
danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetleriyle gelir getiren, Sürekli Eğitim Merkezi gibi
uygulama merkezleri vardır. Bu merkezler de faaliyetlerini döner sermaye ile yürütürler.
HÜ’nin teknoparkı da üniversite ile iş dünyası arasında işbirliğinin artırılmasında belli
avantajlar sağlar.
HÜ, bütün akademik ve idari faaliyetleri için daha sistematik kalite süreçlerine sahip
olmayı planlamaktadır. Düzenli olarak öğrencilerin dersleri ve ders sorumlusunu
değerlendirmesi, öğrenci ve çalışan memnuniyeti anketlerinin yapılması planlanmaktadır.
Bu konularda sürdürülen çalışmalar 2006–2007 öğretim yılı içerisinde tamamlanacaktır.
Ayrıca, akademik ve idari süreçlerin iyileştirilmesi, öğrenciler için kariyer danışmanlığı,
mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi HÜ’nin stratejik hedefleri arasındadır. HÜ, kalite
çalışmalarını kurumsallaştırmayı düşünmektedir ve bu amaçla kalite koordinatörlüğünü
kurmuş bulunmaktadır.

III.E. İç Kalite Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
HÜ henüz açık bir kalite politikasına sahip olmadığı için kurumsal kalitenin geliştirilmesine
ilişkin faaliyetlerini belirli bir sistematik içinde değerlendirmemektedir. Ancak üniversite
içindeki tüm akademik ve idari faaliyetler belirli bir değerlendirme ve denetime tabidir.
Akademik faaliyetler 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre değişik kademelerde
değerlendirilmektedir. Kanunun 42. maddesi akademik denetimi tanımlamaktadır. Ders
veren öğretim üyelerinin akademik denetimi, onların eğitim, araştırma, yayın, seminer,
klinik ve pratik çalışmalarını içerir. Bu denetim, bireysel, bölüm bazında, fakülte/enstitü
ve kurumsal düzeylerde yürütülür. Bunların yanı sıra, HÜ kendi stratejik planı
çerçevesinde akademik ve idari birimlerinin performanslarını da yıllık olarak izlemektedir.
Stratejik plan hedeflerinin izlenmesi görevi SGB’nindir. SGB bu görevini kaliteden
sorumlu diğer organlarla işbirliği halinde yürütür.
HÜ sistematik ve yazılı bir kalite politikasının oluşturulması için harekete geçmiştir. Bu
politika dokümanının kurumsal katılımla ortaya çıkmasını takiben kaliteyi geliştirmeye
yönelik her faaliyetin altı aylık ve yıllık değerlendirmelerinin yapılması planlanmaktadır.

III.F. Mevcut ve Planlanan Veri Toplama Süreci
Bir konuda iyileştirme yapmak ölçüm yapmayı gerektirir. Ölçüm yapmak ise o konu ile
ilgili verilerin doğru ve zamanında toplanmasına bağlıdır. Hacettepe Üniversitesi merkezi
bir veri tabanına sahip olmadığı için veri toplamada sorunlar yaşamaktadır.
HÜ ortak veri tabanı kurulmasına yönelik bir proje geliştirmiştir. Türkiye’deki tüm yüksek
öğretim sistemine hitap edecek olan bu projenin 2008 yılında hayata geçmesi
beklenmektedir. Bu proje sonucunda, farklı veri tabanlarında saklanan birçok bilgi
birleştirilecek ve karar alıcıların ham verileri bilgiye ve yeniliğe dönüştürmeleri
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kolaylaşacaktır. Mevcut haliyle bakıldığında üniversitenin farklı birimlerinin bağımsız veri
tabanlarına sahip oldukları görülmektedir. Örneğin, ÖİD kendi veri tabanına Personel
Dairesi kendi veri tabanına sahiptir. Bağımsız olarak tasarlanan bu veri tabanlarının
yönetilmesinde kaynak ve personel sorunları ile karşılaşılmaktadır. Veri tabanlarının
istendiği anda güncel bilgi sunmasındaki sorunlar kısmen faaliyetlere paralel olarak
sürekli değişen verilerden kaynaklanırken önemli ölçüde veri tabanlarındaki
yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Veri tabanlarının birleştirilmesi kaynak kullanımında
verimlilik, bilgilere tam zamanlı erişim ve istenilen formatta sorgulama yapılmasını
sağlayacaktır.

III.G. Kalite Çalışmalarının Akademik ve İdari Süreçlere Yansıması
ENQA standartlarında olmasa da, kalite çalışmalarının akademik ve idari süreçler
üzerindeki yansıması gözlenebilmektedir. Örneğin, uluslar arası endeksli yayın sayısında
gözlemlenen bir artış vardır (Tablo 17).
Tablo 17. Yıllara Göre Endeksli Dergilerde Çıkan HÜ Orijinli Yayın Sayıları
Endeks Türü

SCI
SSCI
Toplam

2000

898
33
910

2001

2002

924
27
938

956
23
964

2003

1.021
38
1.054

2004

1.168
37
1.205

2005

1.423
45
1.468

Akademik birimler halen eğitim programlarını güncellemektedirler. Araştırma bütçesinde
sağlanan artışlar araştırma ve yayın sayısının artmasına katkıda bulunmaktadır.
Akademik personelin uluslararası kongrelere katılımına sağlanan destek ve atanma ve
yükseltmelerde yurtdışı öğretim kurumlarında çalışmış olma şartı gibi üniversitenin
uyguladığı politikalar akademik personelin uluslararası tecrübesini artırmaktadır. Bu
sayede HÜ uluslar arası projelere ve yükseköğretimle ilgili uluslar arası ortamlara daha
hazır hale gelmektedir. HÜ öğretim üyelerinin şu andaki akademik yurtdışı deneyimi
fakülteler itibariyle Tablo 16’da sunulmaktadır.
Tablo 18. HÜ Öğretim Üyelerinin Ortalama Yurtdışı Deneyimi (Yıl)
Fakülteler
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi

TOPLAM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

1.4
2.8
4.1
3.0
2.4
1.6
3.6
4.0
1.7
2.4

0.6
2.1
2.0
2.2
0.9
0.6
2.5
2.7
1.4
1.7

N/A
2.6
1.6
3.0
0.4
0.3
5.1
1.8
1.5
2.1

Özellikle öğretim üyeliği mesleğinin ilk basamağında bulunan yardımcı doçentlerde yurt
dışı deneyiminin artmakta olduğu gözlenmektedir.
Fiziksel tesislerde önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Derslik ve laboratuarlarda
araç-gereç ve malzeme ihtiyaçları giderek azalmaktadır. Öğrencilerin barınma
ihtiyaçlarına dönük yatırımlar öğrencilere üniversite yerleşkeleri içerisinde çağdaş
koşullarda barınma imkânı sağlamakta ve bu yöndeki sorunlarını azaltmaktadır. Yine
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öğrencilerin sosyal ve kültürel ortamlarını iyileştirmeye yönelik yatırımlarla, yemek
ihtiyaçlarına farklı çözümler sunmayı amaçlayan yatırımlar yerleşke yaşamında önemli
iyileştirmeler sağlamıştır.
Kütüphaneye tahsis edilen kaynakların artırılması sayesinde kütüphanelere daha fazla
yayın girişi sağlanmıştır. Elektronik ortamda kaynak erişiminin desteklenmesi literatür
ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır.
Eğitim programlarının denetimine yönelik faaliyetler eğitim kalitesinin iyileştirilmesine
katkıda bulunmaktadır. Kalite çalışmalarına temel teşkil edecek verilerin toplanması
konusunda giderek artan bir çaba gözlemlenmektedir. Bu çabalar birimlerin kendi
çalışmalarını giderek daha fazla sorgulamasına yol açmaktadır. Bununla beraber, kaliteyi
geliştirmeye yönelik çalışmaların karar alma sürecine yansıması bazen yasal
düzenlemeler tarafından sınırlanmaktadır. Örneğin, öğrenci ders değerlendirme sonuçları,
akademik personelin göreviyle ilgili tasarruflar için kullanılamaz. Bölümler ancak ders
sorumlusuna
sınıf
içindeki
davranışını
düzeltmesini
tavsiye
edebilir.
Yasal
düzenlemelerden kaynaklanan sınırlamalara rağmen kaliteyi geliştirmeye dönük
çalışmaların HÜ’nde ciddi bir değişimi başlattığı söylenebilir. Kalite çalışmalarının daha
sistematik hale getirilmesi bu çalışmaların sonuçlarının akademik ve idari süreçlere daha
fazla yansımasını sağlayacaktır.

IV. STRATEJİK YÖNETİM VE DEĞİŞME KAPASİTESİ
HÜ, 2003 yılında TKY felsefesini değişimin bir aracı olarak benimsemiş ve onu bütün
birimlere yaygınlaştırmayı kararlaştırmıştır. Söz konusu yıl içinde, bütün kamu
kurumlarının performansa dayalı bütçe sistemine ilişkin stratejik planlarını hazırlamalarını
öngören 5018 sayılı Kanun kabul edilmiştir. HÜ, stratejik planlarını ilk hazırlayacak sekiz
pilot kamu kuruluşu arasına seçilmiştir. HÜ, bu seçimi toplam kalite yönetimi felsefesi için
güçlü bir araç şeklinde kullanma fırsatı olarak değerlendirmiştir. HÜ yönetimi, kendi
stratejik planını hazırladıktan sonra bütün akademik ve idari birimlerden HÜ’nin ana
stratejik plan belgesine uygun stratejik belgelerini hazırlamalarını istemiştir. Daha sonra,
HÜ yönetimi birimlerinin performansını yıllık olarak izlemeye başlamıştır. Bu süreç HÜ’nde
değişim için bir kaldıraç işlevi görmektedir. Değişim yönünde birçok olumlu sonuç ortaya
çıkmıştır. Önemli olan HÜ’nin değişim kapasitesini daha iyi değerlendirerek değişimi
kurumsal bir zeminde yönetebilmektir.

IV.A. Dış Taleplere, Tehditlere ve Fırsatlara Cevap Verebilirlik
HÜ, kendi kurumsal ortamını ve dış ortamları devamlı olarak gözler. HÜ, yasal bağlamda
dış talep, tehdit ve fırsatlara cevap verebilecek durumdadır. Örneğin, hasta memnuniyeti
kalite sürecinin temel göstergesidir. HÜ, dış fırsat ve tehditleri Tablo 19’de görüldüğü
şekilde belirlemiştir. Algılanan bu fırsat ve tehditler değişen çevresel şartlara göre
yeniden değerlendirilecektir.
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Tablo 19. HÜ’nin Önündeki Fırsatlar ve Tehditler
Fırsatlar

Tehditler

1. Eğitim ve araştırma personeline artan talep
2. Sanayinin üniversitelerle işbirliği talebinde
artış

2. Düşük ücretler yüzünden bilim adamı olmaya isteksizlik

3. Teknik eğitimli çalışan ihtiyacının artması
4. Eğitimli işgücü talebinin artması

3. Belli alanlarda mezunların iş bulamaması
4. Kamu kurumları arasında eşgüdüm eksikliği

5. AB programlarına ihtiyaç duyulması (FP6, FP7,
Socrates-Erasmus programları)
6. Uluslararası sermayenin Türkiye'ye gelme
eğiliminde artış
7. Bilişim teknolojisi ile bilgiye erişim
imkanlarının artması
8. Devletin eğitim ve araştırmaya katkısının
artması
9. TÜBİTAK ve DPT'nin proje desteklerinin
artması
10. Genç nüfus profili
11. Stratejik planlama ve performansa dayalı
bütçe sisteminde pilot kuruluş olmak

5. Mali özerklik olmaması

12. Yaşlı nüfusun artması
13. ABD ve İngiltere'nin yabancı öğrenci
kabulünde uyguladığı koşulların zorluğu

1. Özel ve yabancı üniversitelere beyin göçü

6. Öğrenci kotalarının belirlenmesinde inisiyatif olmaması
7. Politik ve ekonomik nedenlere bağlı riskler
8. Fikri mülkiyet haklarına ilişkin sorunlar
9. Okuldan ayrılmış öğrencilerin geri dönmesine ilişkin yasal
düzenlemelerin yarattığı kalite düşüşü ve iş yükü artışı
10. Bazı mesleklerde yasal düzenleme olmaması
11. Orta öğretimin kalitesizliği
12. Ülkenin teknolojik yönden dışa bağımlılığı

14. Üniversitelerde öğretim üyesi açığı

HÜ, bu tehdit ve fırsatları stratejik planında değerlendirmiş ve hedeflerini bunlara cevap
verebilecek şekilde belirlemiştir.

IV.B. Dış Paydaşların HÜ’nin Stratejik Yönetimine Dahil Olması
Stratejik planın hazırlanmasında bütün paydaşların temsili mümkün olmamıştır. Bunda
kısmen yasal engeller, kısmen de paydaşlarla olan ilişkilerde yaşanan iletişimsizlik önemli
rol oynamıştır. Daha önce de belirtildiği gibi HÜ paydaşları ile ilişkilerini geliştirmeye
büyük önem vermektedir. Bu konuda bazı fırsatlar olduğu düşünülmektedir. Örneğin, HÜ
teknoparkı iş dünyasıyla daha iyi ilişkiler kurulmasını ve paydaşların stratejik yönetim
sürecine daha fazla katılmasını sağlayabilir. Ancak, HÜ diğer paydaşlarını da stratejik plan
sürecine dâhil etmeyi istemektedir. Buna yönelik olarak paydaşlarla bir arama konferansı
yapılması planlanmaktadır. Mevcut durumda, öğrenciler temsilcileri vasıtasıyla stratejik
yönetim sürecine katılmışlardır. Stratejik planın geliştirilmesinde öğrencilerin daha fazla
katılımı arzu edilmektedir.

IV.C. HÜ’nde Beklenen Değişim
Kaliteyi geliştirmeye yönelik faaliyetlerin üniversitede belirli değişimleri tetiklemesi
beklenmektedir. Bu faaliyetler ile kısa vadede tüm süreç ve faaliyetlerde kalite
güvencesini sağlamak amaçlanmaktadır. Kalite çalışmalarının orta ve uzun vadede ise
üniversitenin ulusal ve uluslar arası konumunu güçlendirmesi beklenmektedir. Bu
çerçevede ulaşılması beklenen hedeflere yönelik faaliyetler bazı ara hedeflerin
gerçekleşmesiyle eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında kalite güvencesi sağlayacaktır.
Kısa sürede ulaşılması beklenen ara hedefler arasında; öğretim programlarının
güncellenmesi, öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, öğrencilerin işgücü piyasasının
taleplerine uygun becerileri kazanması, akademik kadroların öğretim ve araştırma
becerilerinin iyileştirilmesi bulunmaktadır. Bunların dışında, paydaşlarla ve mezun
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kulüpleriyle ilişkilerin olumlu yönde değiştirilmesi, disiplinler arası araştırma projelerinin
ve ürün esaslı projelerin sayısının artırılması, sanayi ve üniversite ilişkilerinin
güçlendirilmesi de hedeflenmektedir. Bunların ilk sonuçları ise daha üretken bilgi
ekonomisi, daha özerk mali ve idari sistemlere sahip olunması, HÜ mensupları arasında
kalite kültürünün yaygın kabul görmesi ve güçlü bir kurumsal kalite kültürün gelişmesi
olacaktır.

IV.D. Mevcut ve Gelecek Misyonların, Hedeflerin ve Faaliyetlerin
Uyumlaştırılması ve Kalite Çalışmalarının Gelecekteki Gelişmeler
Üzerindeki Rolü
HÜ eğitim, araştırma ve hizmet sunumuna yönelik faaliyetlerinde kaliteye öncelik
vermektedir. HÜ tüm süreç ve faaliyetlerinde kalitenin iyileştirilmesini misyonunu
vizyonuna uygun olarak dönüştürmenin ön şartı olarak görmektedir. HÜ 2007–2011
yıllarındaki
stratejik
amaçlarını
gerçekleştirdiğinde
gelecekteki
misyonunu
belirleyebilecektir.
Eğitim açısından bakıldığında, teknolojinin desteğiyle eğitim öğretim kavramının ciddi
değişiklikler geçireceği öngörülebilir. Araştırma açısından bakıldığında, kapsamlı ve
disiplinler arası yüksek teknolojik araştırmaların önem kazanacağı söylenebilir. Topluma
sunulan hizmetlerin çeşitleneceği, hizmet taleplerinin nicel ve nitel anlamda değişeceği de
öngörülebilir. Bu çerçevede, HÜ gelecekteki misyonunu belirlemeye çalışırken mevcut
misyonunu ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak gözden geçirmek durumundadır. Ayrıca
amaç ve hedeflere yönelik faaliyetlerin düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi
gereklidir.
Kalite çalışmalarının gelecekteki gelişmeler üzerindeki rolü göz ardı edilemez. Kalite
çalışmaları, bütün akademik ve idari süreçlerin iyileşmesine katkıda bulunacaktır. Bunun
kaçınılmaz etkisi de cari uygulamaların sonuçlarında görülecektir. Ancak kalite
çalışmalarının daha önemli etkisi kurum dışında ortaya çıkacak gelişmelere karşı kurumun
hazırlıklı olmasını sağlamasıdır.

V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Özellikle 1990 yılından sonra, vakıf üniversitelerin kurulmasıyla üniversiteler arasında
zorlu bir rekabet başlamıştır. Bu rekabet sadece devlet üniversiteleriyle vakıf
üniversiteleri arasında değil, devlet üniversitelerinin kendi aralarında da yaşanmaktadır.
Rekabetin iki boyutu vardır: Birincisi, en nitelikli öğrencileri kendi programlarına çekmek
ve ikinci olarak, uluslararası literatürde yer alan yayın ve araştırma sayısıyla en iyi
üniversite olduğunu kanıtlamak.
Bu rekabet ortamı üniversiteleri daha üretken ve verimli yönetim uygulamaları
benimsemeye zorlayacaktır. HÜ bunu bir meydan okuma olarak görmekte ve rekabet
edebilmek için dış fırsatları üniversitenin kalitesini her anlamda artırma yönünde
kullanmaya çalışmaktadır.
Türkiye’de yüksek öğretime olan yoğun talep, önümüzdeki birkaç on yıl içinde artarak
sürecektir. Bu talep, yeni yüksek öğretim kurumlarının açılmasıyla karşılanabilir. Ancak,
HÜ bu talebin baskısını bir süre daha hissedecektir. Türkiye’deki yüksek öğretim
sisteminin bir diğer yönü de nitelikli eğitime olan talebin yarattığı baskıdır. Bu bağlamda,
HÜ bir yandan sayısal talepleri YÖK tarafından belirlenen kotalarla karşılamaya, diğer
yandan da eğitimin kalitesini yükseltmeye çalışmaktadır.
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HÜ, bunların dışında bilim insanı sayısındaki düşüş ve mali konularda yetersiz özerklik
gibi Türkiye’deki yüksek öğretim sisteminden kaynaklanan sorunları da karşılamak
zorundadır. Ancak, HÜ bu bağlamda belli imkânlara sahiptir. Örneğin, yüksek öğrenime
olan yoğun talep hem devlet üniversitelerinde, hem de vakıf üniversitelerinde yüksek
öğretimin mali imkânlarını artırabilir. Ayrıca, araştırma alanında da bir başka imkân
mevcuttur: bilimsel araştırmalara sağlanan ulusal ve uluslararası finansman giderek
artmaktadır. HÜ araştırmaları giderek ürüne dönük araştırmalara yöneltmektedir. Bu da
katma değeri yüksek araştırma projelerinin sayısını artıracaktır.
Bu gelişmeler ışığında, HÜ Türkiye’deki en iyi üniversitelerden biri olmanın avantajlarını
kullanarak, öğrenci sayısını artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek, araştırma
faaliyetlerini geliştirmek ve verdiği hizmetlerin kalite ve miktarını yükseltmek imkânına
sahip olabilir. Bu da elbette üniversitenin uluslararası hedeflerinin gerçekleşmesinin
yolunu açacaktır.
Son olarak, HÜ kurulduğu ilk günden beri sadece Türkiye’de değil, bölgesinde de yüksek
öğretim ve kamu hizmetinde öncü rol oynamıştır. Birçok üniversite HÜ’ni birçok yönden
model olarak izlemektedir. Çok sayıda pilot proje, özellikle zengin insan kaynakları
nedeniyle önce HÜ’de başlatılmış ve yürütülmüştür. Bu anlamda, HÜ eğitim, araştırma ve
kamu hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek ve sadece dışarıyla değil kendi içinde de rekabet
etmek zorundadır. Bu çerçevede, HÜ’nin yönetim açısından benimsediği ve yürürlüğe
koyduğu TKY anlayışı üniversitede kalitenin iyileştirilmesi yönündeki projelerin önünü
açmıştır. HÜ’nin stratejik planı üniversiteye bir yol haritası sunmuştur.
HÜ mevcut plandaki eksiklik ve aksaklıkların farkındadır. Bu eksikliklerin sonraki stratejik
plan çalışmalarında düzeltilmesi düşünülmektedir. Ancak, mevcut stratejik plan resmi ve
yasal bir doküman haline gelmiştir. Mevcut mevzuata göre stratejik planda iki yıl süre ile
hiçbir değişiklik yapılamamaktadır. HÜ, bu süreci stratejik planda gerekli düzenlemeleri
yapmak için gerekli verileri oluşturarak geçirmektedir. HÜ, ayrıca kapsamlı ve paylaşılan
bir kalite politikası oluşturmak üzere harekete geçmiştir. ENQA standartlarına uygun bir
kalite güvencesi politikasının operasyonel düzeyde oluşturulabilmesi ve kalite
çalışmalarının bir sistematiğe kavuşturulması HÜ öncelikli bir amacıdır. HÜ EUA’nın
Kurumsal
Değerlendirme
Programı’na
(KDP)
katılmış
olmayı
bu
amacın
gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak bir fırsat olarak değerlendirmektedir. KDP’nin
sonuçlarının söz konusu kalite politikasının oluşturulmasına önemli katkı yapacağı
düşünülmektedir.
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ÖNSÖZ

Hacettepe Üniversitesi, Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarına 2000
yılında hastanelerinde başladı. Stratejik planlama, performansa bağlı
döner

sermaye

katkı

payı

alınması

gibi

uygulamalar

ile

hastanelerimizde verilen hizmetin kalitesi ve döner sermaye gelirleri
beş senede sekiz kat arttı.
Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun Ekim 2003'de Toplam Kalite
Eğitiminin tüm üniversiteye uygulanmasına karar vermesi ile bu
yönde

çalışmalar

başladı.

Bu

arada

Yüksek

Planlama

içerisinde Hacettepe üniversitesinin de bulunduğu

Kurulu,

sekiz kamu

kuruluşunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile stratejik
planlama çalışmalarının başlamasına karar verdi. Üniversitemiz 2005
yılında stratejik plan çalışmalarını tüm akademik ve idari birimlerinde
gerçekleştirdi. 2006 yılında 1.yıl izleme toplantılarını yaptı ve her bir
birimin stratejik planını ne kadar gerçekleştirdiğini değerlendirdi. Her
yıl yapılacak olan bu izleme toplantıları ile stratejik planı ne kadar gerçekleştirdiğimizin takibi üniversitemizi
daha ileriye götürecektir. Zira bizim söylemimiz “daha ileriye, en iyiye”dir.

Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Rektör
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“Daha İleriye, En İyiye”

1. GENEL BİLGİLER
1.1. Tarihçe
Hacettepe Tıp Fakültesi'nin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuştur.
Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe'de çalışmaya
başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1961 yılında
Hacettepe'de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik
alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, FizyoterapiRehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulları bu Fakülteye bağlı olarak yeniden
örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur.
1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim
Merkezi ve 1966'da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete
girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı kanunla
Hacettepe Üniversitesi haline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime
başlamıştır. 1968 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu kurulmuş ve 1969 yılında yüksekokul olarak kurulan
Eczacılık ve Diş Hekimliği 1971 yılında fakülte haline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve
fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini merkez yerleşkesine 20 km uzaklıkta Beytepe
Mevkiinde 1500 hektarlık alanda kurmuştur.
Hacettepe Üniversitesi 1982 yılında kabul edilen 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
kapsamında, 11 Fakülte, 14 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 13 Enstitü, 35 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi
ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Hacettepe Üniversitesi kuruluşunun 40. yılında, ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji
ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.
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1.2. Örgütlenme
Hacettepe Üniversitesi’nin yönetim ve organizasyonu
2547 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenmiştir.
Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur.
Rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite
öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından YÖK Kurulunda belirlenen üç aday içinden
Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel
kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere,
üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.
Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için
seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato,
üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel
araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek
temel görevleri arasındadır.
Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve
alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim
Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir.
Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir:
Fakülte organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü Organları; Enstitü
Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü,
Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur.
Fakülte ve yüksek okullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılanır.
Hacettepe Üniversitesi 1982 yılında kabul edilen 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
kapsamında, 11 Fakülte, 13 Enstitü, 8 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuvar, 35 Araştırma ve
Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Üniversitenin, akademik organizasyon yapısı Şekil 1’de, idari yapısı ise Şekil 2’de gösterilmiştir.
İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve daire başkanlıkları, müdürler, danışmanlar, hukuk
müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır.
Her fakültede dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokul
sekreteri bulunur.
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Şekil 1:Hacettepe Üniversitesi Akademik Kuruluş Şeması
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Şekil 2:Hacettepe Üniversitesi İdari Kuruluş Şeması
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1.3. Fiziki Durum
Üniversitemiz Sıhhıye ve Beytepe Yerleşkeleri olmak üzere iki büyük yerleşkede konumlanmıştır. Sıhhıye
(Merkez) Yerleşkesi Ankara Hacettepe semtinde kurulmuştur. Arazi yüz ölçümü 209 dönüm, yapı alanı
352.181 m2’dir. 3 fakülte (Dişhekimliği, Eczacılık ve Tıp), 6 enstitü (Çocuk Sağlığı, Halk Sağlığı, Nörolojik
Bilimler ve Psikiyatri, Nüfus Etütleri, Onkoloji ve Sağlık Bilimleri) ve 5 yüksekokul (Ev Ekonomisi, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sağlık Hizmetleri Meslek ve Sağlık Teknolojisi) bulunmaktadır. Ayrıca İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı Sağlık İdaresi Bölümü de bu yerleşkededir. 1150 yatak kapasiteli Erişkin
Hastanesi, 350 yatak kapasiteli İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi bulunmaktadır. 2.176
yatak kapasiteli öğrenci yurtları ile 841 yatak kapasiteli öğrenci misafirhaneleri vardır. Ayrıca kütüphane, kapalı
spor salonu, kafeteryalar ile açık ve kapalı otoparklar yer almaktadır.
Üniversitemizin diğer büyük yerleşim birimi olan Beytepe Yerleşkesi Ankara - Eskişehir yolu üzerinde Merkez
Yerleşkesine 20 Km. uzaklıkta Beytepe Mevkii’de kurulmuştur. Arazi yüz ölçümü 5.877 dönüm, yapı alanı
190.325 m2 dır. 6 fakülte (Edebiyat, Eğitim, Fen, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik), 7
enstitü (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Nükleer Bilimler, Güzel Sanatlar
ve Türkiyat Araştırmaları) ve 4 yüksekokul (Mesleki Teknoloji, Hacettepe Meslek, Yabancı Diller, Spor Bilimleri
ve Teknolojisi)
bulunmaktadır. 2.478 yatak kapasiteli öğrenci yurdu ile 600 yatak kapasiteli öğrenci
misafirhanesi, 90 öğrencilik (0-6 yaş) Ana Okulu ve 1022 öğrenci kapasiteli İlköğretim okulu vardır. Ayrıca
kafeterya binaları, kütüphane, kapalı spor salonu ve açık hava spor tesisleri yer almaktadır.
Bu iki yerleşke dışında Üniversitemize bağlı çeşitli birimlerin bulunduğu aşağıda belirtilen beş ayrı yerleşim alanı
daha bulunmaktadır.
Büyük Önderimiz Atatürk tarafından 1936 yılında kurulmuş olan Ankara Devlet Konservatuarı 1982 yılında
üniversitemiz bünyesine katılmış, sanat ve kültür alanında faaliyetlerini Ankara Bahçelievler semtindeki
Beşevler Yerleşkesi’nde sürdürmektedir. 24.850 m2 arazi üzerinde inşa edilmiş 20 bloktan oluşan 30.064 m2
yapı alanına sahip Konservatuarda eğitim-öğretim ve uygulama binaları yanında 360 yatak kapasiteli öğrenci
yatakhanesi bulunmaktadır.
Ankara Keçiören semtinde bulunan Keçiören Yerleşkeşinde ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ ne bağlı
Sosyal Hizmetler Bölümü 11.175 m2 arazi üzerine inşa edilmiş 5 bloktan oluşan 7.484 m2 yapı alanına sahiptir.
Opera Yerleşkesi, Ankara İli, Merkez (Altındağ) İlçesi, Yenice Mahallesinde bulunan hazineye ait ve Gazi
Üniversitesi Rektörlüğüne tahsisli taşınmazın 5.100 m2 ‘lik kısmı 19.07.1997 tarihinde Üniversitemiz adına
tahsis edilmiştir. Söz konusu yerde bulunan binada Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu hizmet vermektedir.
Ankara’nın Polatlı İlçesinde bulunan Polatlı Yerleşkesi 1998 yılında kurulan ve 1998 – 1999 eğitim yılında
eğitim ve öğretime başlayan, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu bulunmaktadır.
Ankara’nın Bala İlçesinde 2005 yılında kurulan ve 2005 – 2006 yılında eğitim ve öğretime başlayan, Bala Meslek
Yüksekokulu Bala Yerleşkesin’de bulunmaktadır.
Üniversitemizin faaliyette bulunduğu taşınmazlarla ilgili arazi durumu Tablo 1’de, sahip olduğu kapalı alanlarla
ilgili bilgi de Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı
Yerleşke Adı

2

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m )
Üniversite

HACETTEPE

Maliye Haz.

2

TOPLAM (m )

466.071
100.000

En = 530 m, Boy = 930
209.071 m
En = 2000 m, Boy=
5.877.528 4500 m
32.170
51.288
24.850
419.773
11.175
5.100
105.275
466.071 Mera + Belediye
100.000 Orman Bakanlığı

566.071

7.302.301

209.071

BEYTEPE
İNKUMU
ELMADAĞ
KONSERVATUVAR
ALACAATLI
KEÇİÖREN
SOSYAL BİL. MES.Y.O.
YENİMAHALLE A.O.Ç.
POLATLI
ANTALYA

5.877.528
32.170
51.288

TOPLAM

6.170.057

Açıklama

Diğer

24.850
419.773
11.175
5.100
105.275

566.173

Tablo 2:Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı
2

Yerleşke Adı

Kapalı Alan Miktarı (m )
Üniversite

TOPLAM
2
(m )

Maliye Hazine.

HACETTEPE YERLEŞKESİ

310.603

41.578

352.181

BEYTEPE YERLEŞKESİ

165.840

24.485

190.325

KEÇİÖREN

7.484

SOSYAL BİL. MESLEK Y.O

4.413

KONSERVATUVAR

7.484
4.413

23.165

6.900

30.065

POLATLI

1.317

1.317

ELMADAĞ

1.134

1.134

İNKUMU

4.500

4.500

ANTALYA
TOPLAM

518.456

9.536

9.536

82.499

600.955

Bu tablolardan görüldüğü gibi Beytepe Yerleşkesi en fazla alana sahip olmasına karşın, kapalı alanlar açısından
ise Sıhhıye (Merkez) Yerleşkesinin en fazla alana sahip olduğu görülmektedir. Diğer yerleşim birimleri bu
Yerleşkelerle karşılaştırıldığında hem açık hem de kapalı alanlar bakımından daha küçük birimlerdir. Bu
mekanların üniversitede yürütülen faaliyetler ve hizmet alanları açışından dağılımı Tablo 3’te özetlenmiştir.
Tablo 3:Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı
Hizmat Alanı

BEYTEPE
YERLEŞKESİ

DİĞER

TOPLAM

EĞİTİM

93.581

107.025

43.625

244.231

SAĞLIK

137.500

3.000

1.500

142.000

BARINMA

26.075

47.600

2.000

75.675

BESLENME

15.000

15.000

1.500

31.500

KÜLTÜR
SPOR
DİĞER (İDARİ, TESİS, DEPO)
TOPLAM

39

HACETTEPE
YERLEŞKESİ

350

350

2.500

2.000

77.175

15.700

9.824

102.699

4.500

352.181

190.325

58.449

600.955

2. H.Ü. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

2.1. H.Ü.Stratejik Planlama Yaklaşımı
Hacettepe Üniversitesi “Stratejik Planlama” çalışmalarına 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesinde belirtilen;
“Kamu İdareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan
hazırlanır.”
hükmü çerçevesinde Yüksek Planlama Kurulu’nun “2004 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Hazırlık
Çalışmaları” konulu 2003/14 sayılı kararının 25. maddesine göre Üniversitemizin de içinde bulunduğu sekiz
kuruluş tarafından pilot düzeyde gerçekleştirilmesine ilişkin mevzuata dayanarak 1 Ocak 2004 tarihinde “hazırlık
çalışmaları” düzeyinde başlamıştır.
Hacettepe Üniversitesi 2000 yılında öncelikle Hacettepe Üniversite Hastanelerinde başlatılan ve Ekim 2003’te
üniversitenin tüm birimlerinde uygulanmasına karar verilen Toplam Kalite Yönetimi eğitimi ve performansa
bağlı döner sermaye katkı payı ödenmesi gibi uygulamaları stratejik planlama çalışmalarına altyapı
oluşturmuştur.
Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile tüm kamu kuruluşlarında yapılması planlanan stratejik planlama
çalışmalarının, öncelikle aralarında Hacettepe Üniversitesinin de bulunduğu sekiz kamu kuruluşunda pilot
çalışma ile 2005 yılında uygulanmasına karar vermiş ve böylece Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile
irtibatlı olarak stratejik planlama çalışmalarımız başlamıştır.
Üniversitemizin stratejik planlama uygulaması için Devlet Planlama Teşkilatı’nca pilot kuruluş olarak seçilmiş
olması, Toplam Kalite uygulamaları ve performansa dayalı döner sermeye katkı payı ödenmesi gibi uygulamalar
Hacettepe Üniversitesinin stratejik planlama yaklaşımının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu kapsamda
stratejik planlama sürecinin yönetilmesinde DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Kamu Kuruluşları İçin
Stratejik Planlama Kılavuzu” ile belirlemiş olduğu yaklaşıma sadık kalınmıştır. Bu çerçevede stratejik
planlama çalışmalarında, Üniversite genelinde ve birimlerde Şekil 3’de verilen model kullanılmıştır.
Stratejik plan çalışmalarında stratejilerin oluşturulması ve sürecin yönetilmesi iki şekilde gerçekleştirilmektedir.
Bunlardan biri genel olarak kurumun üst yönetimince belirlenen yönelim ve tercihlerin alt birimleri
yönlendirmesi şeklinde yukarıdan aşağıya bir yaklaşım, diğeri ise kurumun alt birimlerinden yukarıya doğru bilgi
akışını öngören yaklaşımdır. Aslında tamamen bir yaklaşımın benimsenerek diğerinin hiç uygulanmaması
stratejik yönetim kavramının doğası ile pek de uyuşmamaktadır. Bu sınıflama daha ziyade süreçte hangi
yöntemin ağırlıklı olarak tercih edildiğini belirtir. Üniversitemiz aşağıdan yukarı bilgi akışını ön planda tutan bir
yöntemle stratejik plan çalışmalarını yürütmüştür.

40

Şekil 3: Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planlama Yaklaşımı
Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planlama süreci, Üniversitenin stratejik karar süreçlerine mümkün olan en geniş
katılımın sağlanmasını amaçlamıştır. Bu amaca uygun olarak benimsenen yaklaşım, değişen çevre koşullarını
göz önüne alan; akademik ve idari birimlerin doğrudan katılımıyla Üniversitemizin amaç/hedeflerini, faaliyet
önceliklerini ve stratejilerini belirleyen; politika ve kaynak kullanım kararlarını yönlendiren bir yapı getirmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planlama çalışmalarının stratejik plan üretmenin yanı sıra tüm Üniversiteye
yayılan her düzeyde bir öğrenme ve iyileştirme süreci olması amaçlanmıştır. Bu çerçevede Üniversitemizde
yürütülen stratejik planlama çalışmaları Tablo 4’de belirtildiği üzere toplam 208 birimde gerçekleştirilmiş ve bu
birimlerin stratejik planları Strateji Geliştirme Kurulunda tek tek değerlendirilmiş ve üniversitemizin stratejik
plan dokümanına girdi sağlamıştır.
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Tablo 4: Stratejik Planlama Çalışmalarının Yapıldığı Birimler
BİRİMLER

ADET

Rektörlük

1

Fakülteler

9

Enstitüler

13

Bölümler/Anabilim Dalları
Yüksek Okullar

8

Devlet Konservatuvarı

1

Meslek Yüksek Okulları

5

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

35

Hastaneler

1

Rektörlük Daire Başkanlıkları

8

TOPLAM
2.2.

127

208

Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planlama Kronolojisi, Katılımcılar ve Dokümantasyon

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen stratejik planlama çalışmalarının aşamaları aşağıda verilmektedir.
Stratejik Plan çalışmaları 12 Şubat 2004 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN başkanlığında yapılan
ve Üniversite üst yöneticilerinin katıldığı toplantıyla başlamıştır. Bu toplantıda program sorumluları belirlenmiş
ve katılımcılığın esas alındığı bir süreç başlatılmıştır.
16 Şubat 2004 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı’nda stratejik planlama sürecinde pilot
seçilen kuruluşların temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda DPT Müsteşarlığı’nın öngördüğü
“Stratejik Planlama Süreci” tanıtılmış ve pilot kuruluşlara rehberlik etmek üzere seçilen DPT Uzmanları
belirlenmiş ve ilgili kuruluş temsilcileri ile tanıştırılmıştır.
18 Şubat 2004 tarihinde toplanan Hacettepe Üniversitesi Senatosu’na Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tunçalp
ÖZGEN tarafından “Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planlama Süreci” hakkında bilgi verilmiştir. Hacettepe
Üniversitesi Senatosu konuyu görüşmüş ve stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi hususunda gerekli
kararı almıştır.
Senato kararına dayanılarak Hacettepe Üniversitesinin tüm akademik ve idari birimlerinden seçilen 61 kişiye iki
ayrı dönemde Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde (TÜSSİDE) “Stratejik Planlama” konusunda
eğitim verilmiştir. Birinci 32 kişilik grup 21-25 Mart 2004 tarihleri arasında ve ikinci 29 kişilik grup 28 Mart-1
Nisan 2004 tarihleri arasında söz konusu eğitime katılmıştır. Bu eğitim dönemlerinde Stratejik Planlama Eğitimi
ile birlikte üniversitemizin stratejik planlama faaliyetleri ile ilgili ön çalışmalar da gerçekleştirmiştir. Bu
kapsamda Hacettepe Üniversitesinin vizyonu, misyonu, değerleri, GZFT analizi ve paydaş analizi ve performans
ölçütleri ile ilgili ön çalışmalar yapılmıştır.
Daha önce TÜSSİDE’de eğitime katılanlar arasından Üniversitenin değişik birimlerini temsilen 10 kişilik bir
“Stratejik Planlama Grubu” (SPG) oluşturulmuştur.
Stratejik Planlama Grubu üyeleri 9-14 Nisan 2004 tarihleri arasında DPT Müsteşarlığı tarafından TÜSSİDE’de
düzenlenen “Stratejik Yönetim” konulu programa katılmış ve bu program süresince DPT Müsteşarlığı’nın
gözetiminde daha önce TÜSSİDE’de yapılan stratejik planlama çalışmalarını konsolide etmiş ve bir eylem planı
geliştirmiştir. Bu eylem planındaki faaliyetlerin bir kısmı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, DPT temsilcileri, Maliye
Bakanlığı temsilcileri ve pilot kuruluş temsilcileri ile birlikte stratejik planlama sürecindeki sorular ve sorunlar
tartışılmıştır.
5 Mart 2004 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binasında DPT Yetkilileri ile Hacettepe Üniversitesi üst
yönetimi ve SPG’nun koordinatör üyeleri bir araya gelmişlerdir. Bu toplantıda Hacettepe Üniversitesi’nin
stratejik planlama çalışmalarındaki durumu değerlendirilmiştir.
29-30 Nisan 2004 tarihinde SPG tarafından yapılan konsolide etme çalışmaları Hacettepe Üniversitesi üst
yönetiminin katıldığı iki günlük toplantıda gözden geçirilmiş ve vizyon, misyon, amaçlar , değerler ve diğer
stratejik planlama kavramlarının Hacettepe Üniversitesi açısından nasıl ifade edilmesi hususunda uzlaşma
sağlanmıştır.
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3 Mayıs 2004 tarihinde SPG üzerinde uzlaşma sağlanan konuları düzenleyerek yazılı bir taslak haline getirmiştir.
28 Mayıs 2004 tarihinde SPG tarafından hazırlanan taslak Merkez Yerleşkesi R Salonunda birimlerini temsil eden
ve TÜSSİDE’de “Stratejik Planlama” eğitimi almış 60 kişiyle yapılan bir toplantıda ele alınarak tartışılmış ve
yeniden düzenlenmiştir. Bu toplantıda verilen bilgilerin birim temsilcileri tarafından kendi birimlerine iletmeleri
istenmiş ve izleyen birkaç gün içerisinde birim temsilcileri kendi birimlerinde çalışanları bu konu hakkında
bilgilendirmiş , çalışanların fikir ve düşüncelerini alarak SPG’na iletmişlerdir.
4 Haziran 2004 tarihinde SPG Hacettepe Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi binasında tekrar bir
araya gelmiş, rapora son şeklini vererek 14 Haziran 2004 tarihinde Rektörlük Makamına arz etmiştir. Raporda
revizyon ihtiyacının olacağı düşünülerek rapor “Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı Taslağı” olarak DPT’na
sunulmuştur. Üç-dört ay gibi sınırlı bir zaman diliminde gerçekleştirilen “Stratejik Planlama” çalışmasında DPT
tarafından hazırlanan kılavuzda öngörülen katılımcı süreçleri mümkün olan en yüksek ölçülerde kullanma çabası
gösterilmiştir.
Rektörlüğümüzün Ocak 2005 tarih ve 11/1713 sayılı yazısı ile bir takvim dahilinde benimsemiş olduğu
tabandan tavana doğru Strateji Plan hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Üniversitemiz tüm birimlerinin ve
bunlara bağlı alt birimlerinin (Bölüm, Anabilim Dalı) hazırladıkları stratejik planlarını belirlenen bir takvim
çerçevesinde üst yönetime sunmaları istenmiştir.
Şubat 2005 tarihinden itibaren Üniversitemiz idari ve akademik birimleri stratejik plan sunumlarına başlamıştır.
Sunumlar Beytepe ve Merkez yerleşkelerinde Üniversitemizin bütün birimlerinin ve mensuplarının aktif katılımı
ile yapılmıştır. Yapılan sunumların tamamına Rektörümüz Prof. Dr. Tunçalp Özgen ile birlikte Üniversite üst
yönetimi de katılmıştır. 13 Aralık 2005 tarihinde Üniversitemiz idari ve akademik birimlerinin sunumları sona
ermiştir. Sunumların tamamı Üniversitemiz WEB sayfasında yayımlanarak ilgili tüm tarafların görüş ve
önerilerine sunulmuştur.
01 Ocak 2006 tarihinde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı kurulmuştur. Bu daire 5018 sayılı Kanunun getirmiş olduğu diğer yükümlülüklerle birlikte kurumun
stratejik plan hazırlama görevini ve Üniversitemizde kurulan Strateji Geliştirme Kurulunun sekreterya
hizmetlerini de yürütmekle görevlendirilmiştir.
7 Şubat 2006 tarihinde 10 kişilik Strateji Geliştirme Grubu çeşitli birimleri temsilen 9 yeni üyenin katılımıyla 19
kişilik Strateji Geliştirme Kuruluna 11 dönüştürülmüştür.
Şubat 2006’ da Üniversitemizin harcama yetkisine sahip 55 birimince hazırlanan stratejik planları üniversitemiz
Strateji Geliştirme Kurulu tarafından değerlendirilerek, eksiklikler ilgili birimlere bildirilmiştir. İlgili birimler bu
değerlendirmeler doğrultusunda birim stratejik planlarını tekrar gözden geçirerek Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına teslim etmişlerdir.
Ayda en az 4 defa toplanan kurul üyeleri stratejik planın son halini vermek üzere harcama birimleri stratejik
planları ile Üniversitemiz 2005-2008 Stratejik Plan taslak raporu da dikkate alınarak Hacettepe Üniversitesi
Bartın/İnkum’da Rektörümüzün de katılımı ile stratejik planın taslağını oluşturmuştur.
Stratejik Planlama Kurulu Şubat 2006 tarihinden itibaren yoğun çalışmalarına başlamış ve yapılan toplantılarla
15 Haziran 2006’da Stratejik Planı Rektörlüğe sunulma aşamasına getirmiştir.
3. DURUM ANALİZİ
3.1. Yüksek Öğretim Sistemi
İnsanlık için önceleri değişim oldukça yavaştı. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayabildikleri ve üretebildikleri
ortamlarda hayatlarını devam ettirmekteydiler.. Endüstri devrimi ile hızlı değişimler başlamış ve değişimin hızı
artmıştır.
Özellikle geçen yüzyılın son 15-20 yılında dünya ölçeğinde yaşanan değişim yalnızca bilim ve teknoloji alanında
değil, ekonomik ve politik alanlarla sosyal dinamiklerde de gerçekleşmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri,
küreselleşme, politik ekonomik ve sosyal alanlardaki her hangi bir gelişme aynı zamanda diğer alanları da
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Strateji Geliştirme Kurulu-Prof. Dr. Nuran ÖZYER; Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Uğur ERDENER; Hastaneler Genel Direktörü, Prof. Dr. Koray BODUROĞLU; Başhekim
Yardımcısı, Prof. Dr. Nil ALTAY; Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı, Prof. Dr. Sedef KIR; Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER; Mühendislik
Fakültesi Dekan Yardımcısı, Prof. Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL; Sağlık Teknolojisi Y.O. Müdürü, Prof. Dr. Yasemin BEYHAN; Sağlık Teknolojisi Y.O. Müdür Yardımcısı, Prof.
Dr. Hakan Sedat ORER; Sağlık Bilimleri Entitüsü Müdürü, Prof. Dr. Haviye NAZLIEL; Sağlık Bilimleri Entitüsü Müdür Yrd., Prof. Dr. Yüksel KAVAK; Eğitim Fakültesi Öğretim
Üyesi, Prof. Dr. Haydar DEMİREL; Spor Bil.ve Tekn.Y.Okulu Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Doğan NADİ LEBLEBİCİ; İktisadi ve İd.Bil.Fakültesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Mustafa
KILIÇ; İktisadi ve İd.Bil.Fakültesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Bahtışen KAVAK; İktisadi ve İd.Bil.Fakültesi Öğretim Üyesi, Mehmet ÖZEN ; İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Murat
KARAAĞAÇ ; Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Araş. Gör. R. Erdem ERKUL; İİBF. Kamu Yönetimi Bölümü Arş. Gör., Aysun BAYRAM; Hastaneler Proje Koord./ İzleme
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etkilemekte ve değişimin etkisini artırmaktadır. Örneğin küreselleşme genel olarak fikirlerin,sermayenin,
işgücünün, mal ve hizmetlerin ülke sınırlarının önemini azaltacak şekilde dolaşabilmesini ifade etmektedir. Bilgi
işlem ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler dünyayı yalnızca bir ekrana sığdıracak kadar kolaylaştırmakta ve
dünyanın öteki ucunda olup bitenler konusunda insanların bilgi sahibi olmasını sağlamakta ve diğer ülkelerde
rejim ve politika değişikliklerine yol açabilecek etkiler yapmaktadır.
Bu değişimler üretimin yapısı ve yöntemini değil aynı zamanda üretim faktörlerinin göreli önemini ve gerekli
işgücü profilinin niteliğini de etkilemektedir. Küresel bilgi toplumu iyi eğitilmiş, sadece bilgiyi uygulayabilen
değil, aynı zamanda bilgiye dayalı analiz ve karar verme yeteneğine sahip bilgi işçilerinden oluşan işgücüne bel
bağlamak durumundadır.
Bu değişimin eğitim kurumları ve birey, dolayısıyla toplumlar açısından önemli sonuçlarından biri işlerin
niteliklerinin değişmesi yada yeni iş kollarının ortaya çıkması nedeniyle becerilerin geçici hale gelmesi, iş
gücünün kendi becerilerini sürekli yenilemesini gerekli kılmasıdır.
Değişime ayak uyduramayanlar, bu yeni becerileri elde edemeyenler küreselleşmenin en büyük vaadi olan
hareketliliklerini kaybederek kendi yerelliklerinde kaybolmak zorunda kalmaktadırlar.
Bilgi çağında küresel rekabet ortamında toplumlararası yarışta başarılı olabilmek için ekonomik gelişme,
bunun içinde bilgi ve teknolojiden yararlanma ve üretme gereği vardır. Bilgi ve teknolojinin üretilmesi
dünyadaki mevcut bilgi/verilere erişimle ve entelektüel sermayenin oluşturulması ve güçlenmesi ile mümkün
olabilir.
İşte bu noktada 19-20.yüzyıl üniversitesinin sanayi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verirken temelde toplumun
gereksinim duyduğu niteliklere sahip insan kaynağının yetiştirilmesine odaklanmış rolü değişmekte ve üniversite
21. yüzyılda kalkınma ve ilerleme için bilgi toplumunu oluşturma rolünü üstlenmek durumunda kalmaktadır.
Özellikle 1990’ lardan sonra Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla tek kutuplu hale gelen dünyada bir güç merkezi
oluşturma çabasında olan Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan yükseköğretim sistemleri için öngörülen yapısal
değişikliğin niteliği ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman,
Fransız, İngiliz ve İtalyan Eğitim Bakanları tarafından 25 Mayıs 1998 tarihinde imzalanmıştır. Bunu, Avrupa’daki
29 ülkenin Eğitim Bakanları tarafından 19 Haziran 1999 tarihinde imzalanan Bolonya Deklarasyonu izlemiştir.
Türkiye de bu deklarasyonu 2001 yılında imzalamıştır.
28-30 Mayıs 2003 tarihleri arasında II. Avrupa Yükseköğretim Kurumları Konvansiyonu’nda oluşturulan Graz
Deklarasyonu, EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) politikasının temel belgesi olarak kabul edilmektedir. Çünkü
aynı ilkeler 19 Eylül 2003 tarihli Berlin Deklarasyonunda da kabul görmüştür. Deklarasyon, Avrupa
üniversitelerinin gelecekteki rollerini nasıl gördüklerini ortaya koymakta, hareket için öncellikleri tanımlamakta
ve hükümetlerden ne gibi eylemler beklendiğini belirtmekte ve üniversitelerin Avrupa toplumunun gelişmesinin
merkezi olarak kalabilmesi için yapmaları gerekenleri şu şekilde sıralamaktadır:
•
•
•
•
•
•

Üniversitelerin kamu sorumluluğu olarak kalmasını sağlamak,
Araştırmayı yükseköğretimin ayrılmaz bir parçası olarak görmek,
Sağlam kurumlar oluşturarak akademik kaliteyi yükseltmek,
Hareketliliği ve sosyal boyutu geliştirmek,
Kalite güvencesi içinde bir Avrupa için bir politika çerçevesinin geliştirilmesini desteklemek,
Bologna Sürecini ileri götürmek.

Avrupa Birliğine katılma sürecinde bulunan ve birçok açıdan Avrupa ile entegre olmuş Türkiye’nin bir
üniversitesi olarak Hacettepe Üniversitesi olarak bu oluşumları dikkatle izlemek ve pozisyonumuzu buna göre
belirlemek durumunda olduğumuzu değerlendiriyoruz.
Küresel bazda ortaya çıkan bu gelişmeler ve oluşumlara karşın Türk Yüksek Öğretim sisteminin kendine has
özelliklerinin de ortaya konmasında yarar vardır.
3.2.

Türkiye’de Yüksek Öğretim Sisteminin Genel Durumu

Türkiye’de yüksek öğretim T.C. Anayasası’nın 130 ve 131. maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
düzenlenmektedir. Bu hukuki çerçeve içerisinde Ülkemizde 66 devlet üniversitesi, 2 yüksek teknoloji enstitüsü
ve 25 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 93 üniversite yüksek öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2005 yılı
Yüksek Öğretim Kurumu verileriyle yüksek öğretim sistemi içerisinde ön lisans ve lisans düzeyinde 2.181.217
öğrenci yer almaktadır. Bunların 547.027’si Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencisidir.
Bu rakam çıkarıldığında üniversite mekanlarında 1.634.190 öğrencinin eğitim gördüğü ortaya çıkmaktadır.
2.055.435 öğrenci devlet üniversitelerinde eğitim görmektedir.

44

Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin toplamı 28 299’dur. Üniversitemiz 3.548 öğretim elemanı ile eğitimöğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ülkemizde diğer sorunların yanında öne çıkan iki temel soruna vurgu yapmak yararlı olabilir. Bunlar yüksek
öğrenimdeki okullaşma oranının düşüklüğü ve finansman sorunudur.
Bir ülkenin kalkınmasında eğitimin her düzeyinde ve dolayısıyla yüksek öğretimde okullaşma düzeyleri önemli
fark yaratmaktadır. Bu ilişkiyi hem toplumsan hem de bireysel düzeyde görmek mümkündür. Ülkemizde yüksek
öğrenim sisteminde okullaşma oranının son yıllardaki artışa rağmen diğer ülkelerle karşılaştırıldığında hala
yeterli olmadığı ve hem bu oranın yükseltilmesi gereği hem de üniversitelere olan aşırı talep çözülmesi gereken
önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.
Yüksek Öğretimin finansmanı açısından kendi durumumuzu anlayıp değerlendirebilmek için belli başlı ülkelerde
kaç kişinin eğitildiğini ve eğitimlerin maliyetini bilmemiz gerekir. Ayrıntılı bir analiz yapmadan bile Avrupa’da
nüfus bakımından bize yakın olan ülkelerle bir kıyaslama yaptığımız dört ülkenin eğitim bütçelerinin Türkiye’nin
konsolide bütçesinin bile üzerinde olduğunu görürüz.
Bazı Avrupa ülkeleri ile kendimizi karşılaştırdığımızda nüfus başına en az harcama bizdedir. Avrupa’da ortalama
kişi başına 1000$ harcanırken Türkiye’de bu rakam 100 doları bile bulmamaktadır (Tablo 5). Eğitimin bütün
kademelerinde, yeterli harcamayı yapamadığımız için kaliteden de kaybımız olmaktadır.
Tablo 5: Bazı Avrupa Ülkelerinin Eğitim Bütçeleri ve GSMH İçindeki Payları

Yukarıdaki tablo bizim hem yeterli kaynağa sahip olmadığımızı hem de sınırlı kaynaklarımızı kullanırken eğitime
yeterince öncelik vermediğimizi göstermektedir. Dolayısıyla bu durum hem yeni kaynak bulmayı hem de mevcut
kaynaklarımızı daha verimli kullanma gereğini dikte etmektedir.
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3.3. Paydaş Analizi
Bu bölümde, Hacettepe Üniversitesi’nin ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumu doğrudan ya da dolaylı, olumlu
ya da olumsuz etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlar tanımlanmıştır.
Paydaş analizi aşağıda belirtilen taraflar dikkate alınarak yapılmıştır.
•
•
•
•
•
İlişkide
•
•
•
•

Girdi sağlayanlar
Ürün ve hizmet sunulan kesimler
İş birliği yapılan kesimler
Kurum faaliyetlerinden etkilenenler
Kurumu etkileyen kesimler
olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, yukarıdaki gruplandırma esas alınarak sınıflandırılmıştır:
Ürün ve hizmetlerden faydalananlar
Çalışanlar
Temel ortaklar
Stratejik ortaklar

Paydaş analizi ile stratejik planlama sürecine girdi oluşturulması, planın paydaşların beklentileri doğrultusunda
şekillenmesi ve taraflarca sahiplenilmesi sağlanmıştır.
Üniversitemizin paydaş analizi Tablo 6’da sunulmaktadır.
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Tablo 6: Paydaşlar Listesi

Paydaşlar

Hizmet Alanlar

Çalışanlar

Temel Ortak

Stratejik Ortak

Akademik Personel
İdari personel
Emekli
Öğrenciler (yerli ve yabancı)

O

Veliler (yerli ve yabancı)
YÖK
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Valilik
Diğer Bakanlıklar

O

DPT
TÜBİTAK–TÜBA
Sivil Toplum örgütleri
Yasama ve Yargı organları
İşverenler ve Firmalar
Mezunlar
Diğer Üniversiteler
Araşt. Kuruluş Fonları (yabancı/ulusal)
O
Yerel yönetimler
Finansal ve Mali kuruluşlar

O

O

Yazılı ve Görsel basın (kamu ve özel)

O

Diğer kamu kuruluşları

O

Toplum
Hasta ve yakınları
Tedarikçiler
TEKNOKENT/KOSGEB
Üniversiteler Arası Kurul
Sosyal Güvenlik Kurumları
AB Komisyonları
Askeri kuruluşlar
: Tümü
O: Bazıları
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O

3.4. Eğitim ve Öğretim
Hacettepe Üniversitesi güçlü öğretim kadrosu, Türkiye’nin seçkin öğrencileri ve alt yapı olanakları ile sadece
Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden değil, dünya çapındaki üniversite kriterleri açısından da saygın bir üniversite
konumundadır.
Hacettepe Üniversitesi’nde dört kademede derece ve diploma verilmektedir. Bunlar ön lisans (meslek yüksek
okulları), lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleridir. Söz konusu derecelerin ortalama süreleri şöyledir: Ön
lisans, 2 yıl; lisans, 4 yıl; yüksek lisans, 2 yıl; doktora süresi ise 4-5 yıldır. Tıp Fakültesinde 6 yıllık, Diş
Hekimliği Fakültesinde 5 yıllık ve Eczacılık Fakültesinde 5 yıllık öğretim süreleri, diğer ülkelerde olduğu gibi
genel yapılanmadan farklıdır ve yüksek lisans derecesine eşdeğerdir.
Eğitim-öğretim; tıp ve diş hekimliği fakülteleriyle Ankara Devlet Konservatuarı’nda yıl, diğer fakülte, yüksekokul
ve enstitülerde ise yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir öğretim yılı bahar ve güz yarıyıllarından oluşur. Buna ek
olarak, yaz yarıyılı da açılabilir. Böylece, hem fiziki kapasitelerin değerlendirilmesi hem de başarılı öğrencilerin
normal öğrenim sürelerini kısaltma olanağı elde edilmektedir. Bir yarı yıl en az 14 haftadır.
Akademik birimlerde ilke olarak örgün öğretim gündüzlü ve ikinci öğretim şeklinde yapılır. Üniversitenin öğretim
dili Türkçe’dir. Ancak, yabancı dil bölümlerinin dışında, tamamen yabancı dilde (İngilizce ve Almanca) eğitim
yapan birimler ile yaklaşık %30’u yabancı dilde eğitim yapan birimler de bulunmaktadır. Bu birimlerin
öğrencileri için yabancı dil hazırlık programı sunulmaktadır.
Üniversite; 33 alanda ön lisans, 80 lisans, 4 birleştirilmiş lisansüstü, 142 yüksek lisans ve 135 doktora program
sunmaktadır.
2005-2006 öğretim yılında Üniversitemizde 28 299 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Bunların %10.7’si ön lisans
(meslek yüksek okulları), %79.9’u lisans (tıp ve diş hekimliği dahil) ve %9.5’i de lisansüstü programlara
kayıtlıdır. Son beş yıldan bu yana öğrenci sayıları, hemen hemen aynı düzeyini korumaktadır.
Eğitim-öğretimin niteliğini etkileyen bir faktör olarak, 2005-2006 öğretim yılında ders veren öğretim elemanı
başına düşen öğrenci sayısı 15.6’dır. (Toplam öğrenci sayısı /öğretim üyesi + öğretim görevlisi + okutman). Bu
değer OECD ortalamalarına yakındır.
Üniversitemiz, yürüttüğü eğitim-öğretimin hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla Üniversitenin eğitimöğretim, araştırma, kültür ve sosyal hizmetler alt yapısını sürekli olarak daha uygar ve her öğrenci için daha
erişilebilir hale getirmektedir. Üniversitemiz, öğrencilerin üniversite yaşamlarının kalitesini artırmak amacıyla,
kuruluşundan günümüze öğrencilerine etkili danışmanlık sistemi sunmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi, yaklaşık 30.000 öğrencisi ve her yıl vermiş olduğu 6,500 civarındaki mezunuyla çağdaş
Türkiye’nin geleceğini oluşturmaktadır. (Şekil 4)

Yıllar

2005-2006

3.015

22.602

2682

22.066

2810

2004-2005

3.485

2003-2004

3.955

22.724

2002-2003

3.910

22.393

2001-2002

22.190

3.271

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Ön
Lisans

2808
2766

Lisans
Y.Lisans

2770

25.000

30.000

Öğrenci Sayıları
Şekil 4: Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

48

Kuşkusuz, eğitim-öğretim alanındaki sayısal boyutla ilgili stratejik tercihlerimizin belirleyicisi sadece
Üniversitemizin koşulları ve iç dinamikleri olmayacaktır. Dünyadaki tabloya baktığımızda, ABD, Kanada ve
Avustralya gibi en gelişmiş ülkelerdeki yükseköğretim okullaşma oranları %80’i aşmış, AB ülkeleri ortalaması ise
%50’ye yaklaşmıştır. Bu bağlamda, gelişmiş ülkeler kitlesel yükseköğretimden evrensel yükseköğretime
geçmişlerdir. Türkiye’de ise yükseköğretimde okullaşma oranı (örgün yükseköğretim) %23 civarındadır. Buna
göre, uluslar arası göstergeler, yükseköğretim kapasitesi bakımından gelişmiş ülkelerle Türkiye arasında ciddi
bir açığın varlığına işaret etmektedir. İç koşullara baktığımızda ise, yükseköğretim arzı ile talebi arasında büyük
bir dengesizliğin olduğunu görüyoruz. Son yıllarda talep 1,5 milyonu aşmıştır. Buna karşılık kapasiteler, yaklaşık
dört-beş talepten ancak birine yanıt verecek düzeydedir.
Yükseköğretimdeki genişlemenin önemli bir aracı olan 2 yıllık yüksek okullarla (kısa süreli yükseköğretim
kurumları) ilgili duruma baktığımızda ise evrensel ve ulusal görünüm şöyledir: Evrensel düzeyde
yükseköğretimde genişlemenin önemli araçlarından birisi de iki yıllık yükseköğretim kurumlarıdır. Pek çok
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, toplam yükseköğretim içinde bu tip kurumlardaki öğrencilerin payı %30’un
üzerindedir. Bu oran, Belçika’da %55, İsveç’te %52, ABD’de %45, Japonya’da %33’tür. Türkiye’de ise, 1980
sonrası yükseköğretimde genişleme politikalarının temel aracı olmasına rağmen hala %17 düzeyindedir. İşte
tüm bu ulusal ve uluslar arası durum ve eğilimler, üniversitemizin hem öğretim ve araştırma boyutlarına
vereceği ağırlığı hem de ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenci ağırlıkları konusunda izleyeceği
politikalar üzerinde etkili olacaktır.
3.5. Araştırma ve Yayın
Üniversitelerin asli görevlerinden biri olan bilimsel araştırma, idari yapılanma şeması içinde temel öğelerden biri
olarak yer almaz. Araştırma kendine özgü nitelikleri olan ve diğer görevlerden farklı şekilde idare edilmesi
gereken bir faaliyet olmasına karşın, kurum içindeki rutin işleyişi bakımından “herhangi bir faaliyet” olarak kabul
edilmektedir. Bir anlamda üniversitenin adeta “öksüz” kalmış faaliyetleri arasındadır. Bu durumun en önemli
göstergelerinden biri, öğretim üyesinin mesaisi içinde araştırmaya ayrılan ayrı ve özel bir zamanın
tanımlanmamış olmamasıdır. Türk üniversite sistemi, öğretim üyesini araştırma yapmakla yükümlü tutmakla
birlikte, araştırmanın hangi koşullarda yapılacağını tanımlamaz. Oysa bilimsel araştırma birçok bakımdan
kendine özgü özellikler taşır. Ayrıca, her araştırmanın mutlaka önemli bir buluşla biteceği garanti edilemez.
Avrupa Üniversiteler Derneği (EUA) 2002-2003 yılları arasında gerçekleştirdiği “Avrupa Üniversiteleri Arasında
Bir İç Kalite Kültürü Geliştirmek” adlı incelemesinde, araştırma başlıbaşına ayrı bir kolda ele alınmıştır
(Developing an Internal Quality Culture in European Universities, Report on the Quality Culture Project,
European Universities Association, Brüksel, Belçika, 2003). Rapordaki öneriler arasında, Rektörlük düzeyinde
kurum içi araştırma kalitesini izleyecek bir yapılanmanın oluşturulması da bulunmaktadır. Araştırma ortamının
geliştirilmesinde bir diğer önemli unsur da iç ve dış değerlendirme mekanizmalarının kurulması ve kaynakların
dağıtımında nesnel değerlendirme süreçlerinin bulunmasıdır. Burada uluslararası araştırmaların ve yayınların
sayısını artırmak, performans ölçütlerinin uluslararası niteliklere uygun olmasını sağlamak öne çıkmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi, uluslararası yayın sayısı bakımından Türk üniversiteleri içinde en önde gelmektedir.
Ancak, 2001-2005 yıllarında, atıf dizinlerine giren yayın sayıları yılda ortalama %12 gibi iyi bir oranda artmasına
rağmen, Hacettepe Üniversitesi’nin Türkiye adresli yayınlardaki payı %12,3’den 8,2’ye düşmüştür (Tablo 7).
Bu durumun en önemli nedeni Türkiye çapında atıf dizinlerine giren yayın yapma çabasındaki artıştır. Nitekim,
bu gelişmelerin sonucunda Türkiye, 2005 yılında toplam yayın sayısı bakımından dünya sıralamasında 19’uncu
sıraya kadar yükselmiştir. Hacettepe Üniversitesi tarafından 2005 yılında yapılan toplam 1448 yayın, dünya
ölçeğinde birçok üniversitenin hayal bile edemeyeceği önemli bir rakamdır.
Tablo 7: Uluslararası Dizinlere Giren Hacettepe Üniversitesi Adresli Yıllık Yayın Sayıları
AÇIKLAMALAR

YILLAR
2001

2002

2003

2004

2005

Toplam yayın sayısı

938

964

1055

1178

1448

Araştırma makalesi sayısı

793

839

881

965

1073

Türkiye toplam

7623

9552

12492

14110

17717

Türkiye’de Hacettepe’nin payı

12,3

10,1

8,5

8,4

8,2

•
•

Genişletilmiş SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki yayınlar alınmıştır.
Kaynak: ISI Web of Science

Hacettepe Üniversitesi’nde, gerek Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB) uzmanlar kurulu, gerekse fakülte ve
yüksekokullar içindeki kurullar ile liyakata dayalı ve rekabete açık bir araştırma desteği sistemi oluşturulmuştur.
Ne var ki, henüz uluslararası standartlarda bir araştırma idaresi (research administration) kurulmuş değildir. Bu
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aşamada, araştırmayı bir rutin etkinlik haline getirebilecek, belli bir ritme ve hıza kavuşturacak, uluslararası
entegrasyonu artıracak ve araştırıcıları sadece araştırma konularıyla yoğun bir biçimde ilgilenecek hale getiren
idari bir yapıya ve bir bilim politikasına bağlanması ihtiyacı vardır. Bu dönüşümün ipuçları aşağıda ele
alınmaktadır.
Yüksek kalitede araştırma yapabilmek için, üniversitede elde edilen her türlü verinin kalitesinin artırılması,
yapılan ölçümlerin ve kullanılan modellerin uluslararası standartlarda olması gereklidir. Bunun için üniversite
araştırma altyapısı sürekli olarak geliştirilmelidir. Hacettepe Üniversitesi, araştırma için döner sermayeye ayrılan
payı %5’ten %10’a çıkararak bu alandaki dönüşümünü hızlandırmıştır. Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından
desteklenen araştırma sayısı son beş yılda düzenli olarak artış göstermektedir. Yine bu süre içinde ayrılan bütçe
de ciddi biçimde artmıştır. Hacettepe Üniversitesi Senatosu, 2005 yılında Bilimsel Araştırmalar Birimini “daire
başkanlığı” düzeyine çıkarma kararı almıştır. Ek olarak, yeni mali uygulamalar çerçevesinde artık Bilimsel
Araştırmalar Birimi, üniversite içinde TÜBİTAK dahil, tüm araştırma projelerinin izlenmesi ve işlemlerinin
yapılması işini de yürütmektedir. Bu şekilde, Türk Üniversiteleri içinde, Hacettepe Üniversitesi misyonuna
uygun olarak, araştırma alanında ileri ve öncü bir idari yapılandırma gerçekleştirmiş olmaktadır. Bilimsel
araştırma bütçesi 2006 yılında 32,8 milyon YTL (21,9 milyon dolar) gibi dikkat çekici bir büyüklüğe ulaşmıştır
(Tablo 8). Ne var ki, yapılan düzenlemelerin Maliye Bakanlığı tarafından uygun bulunup bulunmayacağı henüz
açık değildir.
Tablo 8: 2005-2006 Dönemi Bilimsel Araştırma Bütçesi
KAYNAKLAR

2005

2006

DPT

1.656.920

9.044.000

TÜBİTAK*

1.576.105

331.458

134.566

369.849

16.212.197

23.000.000

19.579.788

32.833.679

AB
DİĞER**
İÇ KAYNAK
TOPLAM (YTL)

88.372

*: TÜBİTAK kaynaklı projeler 2005 yılından itibaren Bilimsel Araştırmalar Birimi
tarafından izlenmektedir.
**: Öğretim elemanlarının kendi olanaklarıyla aldıkları projeler belirtilmemiştir.

Hacettepe Üniversitesi araştırma bütçesine bakıldığında, özellikle dış kaynak girişinin düşük olduğu
görülmektedir. İç kaynaklar toplam bütçenin %70’ini oluşturmaktadır. Oysa, araştırma ağırlıklı bir üniversitenin
kullandığı dış kaynağın daha büyük oranda olması beklenir. Örneğin, İngiltere’deki Newcastle upon Tyne
Üniversitesi’nde 2003-2004 akademik yılına ait toplam 85 milyon Dolarlık araştırma bütçesinin %87’si üniversite
dışı proje ve ihalelerden sağlanmaktadır. Toplam bütçede sadece Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan araştırma
fon miktarı 11,8 milyon dolardır. Adı geçen üniversitede toplam 2.044 öğretim üyesinin bulunduğu düşünülecek
olursa, öğretim üyesi başına 41.585 Dolar araştırma proje girdisi düşmektedir (Facts and Figures, University of
Newcastle upon Tyne, 2004). Newcastle Üniversitesi 2004 yılında The Times’ın yaptığı dünyanın en iyi 200
üniversitesi sıralamasında 179. sıradadır (World University Rankings, The Times Higher Education Supplement,
Londra, 5 Kasım 2004). Dış kaynak, daha rekabetçi şekilde elde edildiği için daha yüksek kalitede ve dış
değerlendirmeye açık araştırmaların yapılmasına yol açar. Hacettepe Üniversitesi’nde de bu oranın dış kaynak
lehine değiştirilmesi gereklidir. Özellikle Avrupa Birliği kaynaklı projelerin sayı ve miktar olarak şimdiki düzeyin
çok üstüne çıkması sağlanmalıdır.
Araştırma yönetiminin kurumsallaşması bakımından Hacettepe Üniversitesi’nde etik kurulların işleyişi de Türkiye
geneliyle karşılaştırılacak olursa, ileri bir noktadadır. Öğretim üyelerinin araştırmalarını her yönden etik
denetime açık şekilde yapması denetlenmekte, etik kural ihlalleri ilgili birimler tarafından ciddi şekilde
incelenmektedir. Bu uygulamalar bir anlamda kurum içi denetim mekanizmaları olarak kabul edilmeli ve daha
mükemmel uygulamalar haline getirilmesi için çalışılmalıdır.
Araştırma ortamının iyileştirilmesi ve üniversitelerin rekabet edebilirliklerinin artırılması sadece Türkiye’nin değil,
bütün ülkelerin öncelikli konuları arasındadır. Bilim yoluyla kalkınma ve refahın artacağı herkesin üzerinde fikir
birliği yaptığı bir konudur. Hızla gelişen ülkemizde de bilimsel araştırmaya ve genelde yüksek öğretime verilen
önem önümüzdeki dönemde artarak sürecektir. Hacettepe Üniversitesi gibi önde gelen üniversitelerin bir
misyonu da ülkenin gereksinimi olan bilim insanlarının yetiştirilmesidir. Bu anlamda, doktora eğitimi, klasik
eğitim-öğretim başlığından çok bilimsel araştırma başlığı altında ele alınmalıdır. Halen lisansüstü/lisans öğrencisi
oranı böyle bir misyonu yerine getirmek için olması gerekenden düşüktür. Sağlık bilimleri alanında 2006’da
başlatılan DPT destekli “öğretim üyesi yetiştirme programı” gelişmekte olan üniversitelerin öğretim üyesi açığını
kapatmak için karşılıklı işbirliği içinde yüksek kalitede doktoralı araştırıcı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
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Araştırma alanındaki diğer büyük sorunlar kurum içi ve dışında işbirliği ve multidisipliner araştırmaların eksikliği
ile sanayi-üniversite etkileşiminin zayıf olmasıdır. Üniversiteler, toplumsal sorumluluk gereği, topluma faydası
olacak araştırmaların yapılmasını desteklemelidir. Bu da gerek diğer üniversiteler, gerekse sanayi kuruluşları ile
yakın ve yapıcı ilişkiler kurulmasını gerektirmektedir.
Son iki yıl içinde özellikle Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci değişimi hız kazanmıştır. Örneğin sağlık
bilimleri alanında 2004 yılında sadece 5 lisansüstü öğrenci değişimi yapılırken, 2005 yılında bu sayı 25 olmuştur.
Gelecekte ortak lisansüstü programların kurulması araştırma kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.
Kurumun araştırma performansı EUA tarafından önerilen ölçütlerle ölçülmelidir. Ancak, uluslararası ölçütlerin
ülkemizdeki kullanımı gerek kurum içi direnç gerekse bazı teknik zorluklar nedeniyle zaman zaman mümkün
olmamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi için de ayrıca çaba göstermek gereklidir.
3.6. Ürün ve Hizmet
Hacettepe Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma-yayın faaliyetlerinin yanında topluma verdiği hizmetler ve
üretim faaliyetini de sürdürür. Bugün Türkiye’deki yüksek öğretim sistemi içerisinde 68’i devlet üniversitesi ve
25’i vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 93 üniversite yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi tüm bu
üniversiteler arasında hizmetler açısından ilk sıralarda olma sorumluluğunu taşımaktadır.
Hacettepe Üniversitesi’nin ürün ve hizmetleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Ürünler:
•
•
•
•
•
•
•

Meslek sahibi birey ( öğrenci)
Bilgi
Yayın
Sanayi ürünleri
Tıbbi malzeme ve alet
Sanatsal ürünler
Basın yayın ürünleri ( poster, kartvizit, kitap…vd)

Hizmetler :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sağlık
Danışmanlık
Laboratuvar
Toplumun eğitimi
Sanat etkinlikleri
Sosyal etkinlikler
Kütüphanecilik
Üretim hizmetleri
Basın-Yayın ve Matbaa hizmetleri
Bakım-Onarım
Kalibrasyon
Tanıtım hizmetleri

Topluma verilen hizmetlerin başında sağlık hizmetleri gelmektedir. Kuruluşundan bu yana toplumda sağlık
hizmetleri açısından ilk başvuru merkezi görevini üstlenen Hacettepe Üniversitesi, en ileri teknoloji ve
yöntemlerle bu hizmetleri yine ilk sırada verme kararlılığındadır. Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde ve diğer
sağlık hizmeti veren birimlerinde yıllara göre hizmet verdikleri hasta sayıları Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 9: 2001-2005 Yılları Arasında Hacettepe Üniversitesinde Hizmet Verilen Hasta Sayıları
HİZMET BİRİMİ

2001

2002

2003

2004

2005

ERİŞKİN HASTANESİ

388.618

425.114

456.193

490.438

505.951

ÇOCUK HASTANESİ

169.958

166.579

170.206

177.944

186.438

ONKOLOJİ HASTANESİ

28.932

32.095

33.577

35.030

39.819

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

37.304

49.669

47.559

46.523

52.236

2.100

2.210

1.557

6.928

7.758

626.912

675.667

712.092

756.893

792.202

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
TOPLAM
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Hacettepe Üniversitesi akademik personeli birçok kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün çeşitli alanlarında
bilimsel danışmanlık hizmeti vermektedir. Öğretim üyeleri danışmanlık hizmetlerini ilgili kuruluşların
komisyonlarında ve/veya danışmanlık kurullarında görev alarak vermektedirler. Özellikle bakanlık düzeyindeki
danışmanlık hizmetlerinde Devlet politikalarının temelini oluşturacak bilgilere katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca
bilirkişilik, görüş bildirme, hakemlik, editörlük görevlerini üstlenmektedirler. Bu bağlamda 33 hizmet birimi 2005
yılında 1094 adet danışmanlık hizmeti vermiştir.
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan birçok laboratuvarda verilen hizmetler ile toplumun ihtiyaçları
karşılanmaktadır. Bu laboratuvarlarda doping kontrol analizleri, sporcu performans testleri, çeşitli kimyasal
analizler ve test ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM), Anti-Doping Ajansınca sporcular
tarafından kullanımı yasak olarak bildirilen madde ve yöntemlerin analizini yapmaktadır. TDKM ilk
akreditasyonunu 2001 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesinden, ikinci akreditasyonunu (ISO 17025) 2003
yılında İngiltere akreditasyon örgütü UKAS'dan (United Kingdom Accreditation Service) almıştır. 2004 yılından
itibaren WADA'nın (World Anti Doping Agency) akreditasyonlu doping kontrol merkezi olmuş ve tüm dünya
ülkelerinden gelecek doping analizlerini gerçekleştirebilecek konuma gelmiştir. Böylelikle yurt içinde ve dışında
yapılacak ulusal-uluslararası yarışma ve yarışma dışında alınacak tüm doping kontrol numunelerinin analizlerini
resmen yapacak durumdadır. TDKM’nin 2001- 2005 yılları arasında test ettiği numune sayıları 2001 yılında 600
civarında iken bu sayı 2005 yılında 2500’e yaklaşmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesindeki Parenteral Çözelti Üretim Merkezi ise çeşitli
formülasyonlarda hemodiyaliz çözeltisi üretimi yapmaktadır. 2005 yılında 786 ton/yıl üretim yapılmıştır. Yine
aynı fakültenin bünyesinde faaliyet gösteren Hacettepe İlaç Zehir ve Bilgi Birimi (HİZBİM) ilaç ve zehirlenmeler
konusunda, telefonla gelen ilaç ve zehir bilgi isteklerini en hızlı şekilde sağlayarak rasyonel ilaç kullanımı ve
hasta tedavisine katkıda bulunulmuş ve 2005 yılında 1983 kişiye bu konuda hizmet verilmiştir. Aynı fakültenin
uygulama eczanelerinde (Merkez ve Beytepe) ise 2005 yılında toplam 11.475 öğrenci ve personel reçetesi
karşılanmıştır.
H.Ü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda (SBTYO) bulunan İnsan Performans Laboratuvarı ulusal
düzeyde spor takımlarının performans ölçümlerini yapmaktadır. Ayrıca yüksekokulun öğretim elemanları milli
müsabakalarda antrenör veya hakemlik yapmakta, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Gençlik Spor Genel
Müdürlüğü(GSGM), spor federasyonları ve diğer kuruluşlarca üst düzey yönetici olarak görev almaktadırlar.
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 2003-2005 yılları arasında 20 Milli takımın 419 sporcusuna, 33 özel
spor kulübünün de 570 sporcusuna performans değerlendirmesi testleri uygulamıştır. Performans testi yapılan
branşlar; futbol, atletizm, hentbol, buz pateni, voleybol, tenis, dağcılık, basketbol, güreş, yüzme, halter,
jimnastik, boks, taekwondodur. SBTYO’nun 2003-2005 yılları arasında milli takım ve/veya özel takım sporcuları
için yaptığı performans test sayıları son üç yıl için yaklaşık 1000 adettir.
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde analiz, proje, danışmanlık
hizmetleri ve boya, tiner gibi sanayi ürünleri üretilmektedir.
Bunların dışında Hacettepe Üniversitesinin birimlerince 2005 yılında 4 adet tarihi kazı ve 3 ilde yüzey
araştırmaları , tüzel ve özel kuruluşlara mütercim tercümanlık hizmetleri verilmiş ve halka açık 186 konser, 232
spor etkinliği ve 27 kariyer günü düzenlenmiştir.
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan birimlerin sundukları hizmetler ve 2005 yılı döner sermaye katkı
payları Tablo 10’da verilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma–yayın faaliyetlerinin yanında verdiği hizmetler ve ürettiği
ürünlerde kaliteden ödün vermeden toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya devam etme kararlılığındadır.
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Tablo 10: 2005 Yılı Hacettepe Üniversitesi Birimlerinin Döner Sermaye Katkı Payları

Hastaneler

Hasta hizmetleri

D.S. KATKI
PAYI (YTL)
203.065.829

Dişhekimliği Fakültesi

Hasta hizmetleri

7.008.521

Eczacılık Fakültesi

Üretim/reçete/danışmanlık

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y. Okulu

Hasta hizmetleri/üretim

Sağlık Hizmetleri Meslek Y. Okulu

Danışmanlık/eğitim

Ev Ekonomisi Meslek Yüksek Okulu

Danışmanlık /eğitim

Hastane basımevi

Basım-yayın

Nüfus Etütleri Enstitüsü

proje/danışmanlık

Türkiye Doping Kontrol Merkezi

Ölçüm/analiz

306.958

Diğer

Muhtelif işler/danışmanlık

282.567

BİRİM

ÜRÜN/HİZMET

983.862
1.865.587
169.315
25.593
847.937
1.809.262

Edebiyat Fakültesi

Proje/ danışmanlık

4.803

Eğitim Fakültesi

Proje/ danışmanlık

615.739

Fen Fakültesi

Proje/ danışmanlık/analiz

163.617

Güzel Sanatlar Fakültesi

Çeşitli kurslar

125.918

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Proje/ danışmanlık

Mühendislik Fakültesi

Proje/ danışmanlık/analiz

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.Okulu

Sportif kurslar/sportif ölçümler

Yabancı Diller Yüksek Okulu

Yabancı dil kursu

Ağaç İşleri Mesleki Teknoloji Y. Okulu

Analizler

Bilgi İşlem Merkezi

Proje/ danışmanlık

Sürekli Eğitim Merkezi

Kurslar

Ağaç Atölyesi

Mobilya üretimi/dekorasyon

3.000
873.134
34.522
116.287
12.740
395.300
2.760
1.046.845

İnsektisit Atölyesi

Böcek ilacı üretimi/analiz

EKG Jel Atölyesi

EKG Jel üretimi

Proses Atölyesi

Uçak boyası/çeşitli boya ve tiner üretimi

897.803

Röntgen Atölyesi

Röntgen film banyosu üretimi

698.604

Diğer

Analizler

124.314

TOPLAM

64.617
522

221.545.954

3.7. İnsan Kaynakları Analizi
Sürekli kurumsal gelişim modelinde stratejik yönetim gibi insan kaynakları yönetimi de kurum başarısını
etkileyen önemli bir faktördür. Bir kurumun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynaklarını en doğru,
etkin ve verimli bir şekilde organize edebilmesi gerekir. Bunun için de çalışanlar bilgi, beceri ve yeteneklerine
uygun alanlarda istihdam edilir ve bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlanır. Hacettepe Üniversitesi, genel
personel ve ücret politikaları gibi çalışanlarının hareket alanlarını kısıtlayan bazı faktörleri göz önünde
bulundurarak, insan kaynaklarını nasıl geliştirebileceğini sürekli olarak sorgular ve bu doğrultuda çağdaş
tekniklerden yararlanır.
Hacettepe Üniversitesinin bazı birimlerinde münferit olarak çalışanların gözünde kurum imajının, çalışma
ortamının ve yönetimin değerlendirildiği, çalışanların kişisel beceri ve motivasyonlarının geliştirilmesine ve
kuruluştaki katılımlarına ilişkin olarak memnuniyetlerinin ölçüldüğü anketler yapılmaktadır. Bu tip memnuniyet
anketlerin ileride üniversite genelinde de yapılması, insan kaynaklarının doğru olarak yönlendirilmesinde yol
gösterici olacaktır.
Hacettepe Üniversitesinin toplam 7737 çalışanı bulunmaktadır. Bunların 3548’i akademik, 4189’u ise idari
personeldir. 2001-2005 yılları arasında idari ve akademik personel sayıları Şekil 5’te görülmektedir.
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Şekil 5: Yıllara Göre Akademik ve İdari Personel Sayıları
İdari personelin eğitim durumları incelendiğinde; % 3,08 ‘i ilkokul, % 18,13’ü ortaokul, % 32,98’i lise, %
24,82’si ön lisans, % 18,43’ü lisans mezunu olup, % 2,26 ‘sı ise yüksek lisans veya doktora derecesine sahiptir
(Şekil 6). İdari personel genel olarak değerlendirildiğinde yarıdan fazlasının üniversite eğitimi almadığı dikkati
çekmektedir. Bu sonuç idari personele verilecek hizmet içi eğitimin önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda
80’li yıllarda başarılı bir şekilde sürdürülen hizmet içi eğitim programlarına yeniden işlerlik kazandırılması
yararlı olacaktır. Halen bazı birimler kendi imkanları ile hizmet içi eğitim vermeyi sürdürmektedirler.

Lisans
18%

Önlisans
25%

Y.L. ve Dokt.
2%

İ.Okul
3%

O.Okul
18%

Lise
34%

Şekil 6 İdari Personelin Eğitim Durumu
2004 yılından itibaren Üniversitemiz idari personelinden 168 kişi stratejik yönetim ve/veya toplam kalite
yönetimi eğitimi almıştır. İdari personelin hizmet içi eğitim ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin saptanmasına
yönelik olarak yapılacak anket çalışmaları, gelecekte uygulanacak eğitim programlarının planlanması açısından
son derece önemlidir.
İnsan kaynaklarının yönetiminde önemli aşamalardan birisi de motivasyondur. Hacettepe Üniversitesinde
akademik atama ve yükseltmelerde uygulanan kriterler objektif olarak belirlenmiştir, söz konusu kriterler açık
ve anlaşılırdır. Üniversitenin profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik, öğretim ve araştırma görevliliği
başvuruları ile ilgili olarak belirlediği kriterler konusundaki adil tutumu, çalışanları motive edici yönde bir etki
göstermektedir.
Üniversitemizde akademik personelin “eğitim” ile ilgili konularda eğitim çalışmaları 1998 yılında Tıp
Fakültesi’nde, Eğitim Fakültesi’nin de işbirliği ile konferanslar şeklinde başlamıştır. Daha sonra bu eğitimler
“Eğitim Becerileri Seminerleri” adı altında devam etmiştir. Bu eğitimlerde; katılımcıların yetişkin eğitimi
ilkelerine uygun, interaktif teknikleri kullanarak ve yeterliliğe dayalı eğitim yaklaşımı ile eğitim yapabilmeleri için
gerekli beceriyi kazanmaları amaçlanmıştır. Tıp fakültesi tarafından gerçekleştirilen bu seminerlerde 2005
yılında farklı disiplinlerden 46 eğitimciye, 2006 yılı mayıs ayı itibariyle ise 14 eğitimciye 40’ar saat eğitim
verilmiştir. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Senatosu, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri’nin katılımı ile
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üniversite genelinde “Eğitimcilerin Eğitimi Programı”nın başlatılmıştır. Eylül 2006 tarihinden itibaren de
“Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi Programı”nın başlatılmasına karar verilmiştir.
Motivasyonel araçlar arasında takdir ve ödüllendirmenin de önemli yeri vardır. “Hacettepe Üniversitesi Ödül
Yönergesi” çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmış veya çalışmakta olan bilim ve sanat insanlarına
“Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri” verilir.
Bunun yanı sıra Hacettepe Üniversitesi’ne 15, 20, 25, 30, 35, 40 yıl hizmet vermiş akademik ve idari personele
hizmet ödülleri verilir. Diğer yandan her yıl 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13. maddesine istinaden
idari personelin yılda yaklaşık 65 kişi ödüllendirilmektedir.
Hacettepe Üniversitesi, 2001 yılından itibaren döner sermaye kaynaklarından uluslar arası kongrelere sözlü
bildiri veya konferans vermek suretiyle katılacak öğretim üyelerine “Yurtdışı Kongre Katılım Desteği”
vermektedir. Tablo 11’de bu destekten yararlanan öğretim üyelerinin yıllar içindeki dağılımı görülmektedir.

Tablo 11:Yurtdışı Kongre Katılım Desteği
DESTEKLENEN

DESTEK VERİLEN

KİŞİ SAYISI

TURAR (YTL)

2001

43

667

28.696,38

2002

90

650

57.867,32

2003

95

1.000

93.415,10

2004

149

1.500

217.174,29

2005

167

1.500

240.463,24

YILLAR

GENEL TOPLAM (YTL)

Sonuç olarak, üniversitemizin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için mevcut insan kaynaklarını daha doğru, etkin
ve verimli bir biçimde kullanabilmesi gerekmektedir. Bu da; insan kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi,
motivasyonu, performans değerlendirilmesi ve ölçümüne yönelik olarak yapılacak daha ileri analiz ve
çalışmalarla mümkün olabilecektir.

3.8. Mali Kaynaklar Analizi
Üniversiteler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 01/01/2006 tarihinden itibaren Özel
Bütçeli Kuruluşlar içinde yer almıştır. Özel bütçeli kuruluşlar bu kanunda “ bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak
belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere gelir tahsis edilen, bu gelirden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş
ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır.
Özel Bütçeli Kuruluşlar;
•
•
•
•
•
•

Ayrı tüzel kişiliğe haizdirler,
Mevzuatlara uygun olarak; sosyal, bilimsel, teknik, kültürel alanlarda görevlendirilebilirler,
Belli ölçüde özerkliğe sahiptirler,
Kendilerine özgü mal varlıkları bulunur,
Kendi gelir kaynakları vardır,
Nakit idarelerini kendileri yürütürler.

5018 sayılı Kanunun geçici 11. maddesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulan
döner sermaye işletmelerinin bütçelerinin, ilgili idarenin bütçesi içinde yer alacağı belirtilmektedir. Ancak bu
kanun kapsamında kamu idarelerinde kurulmuş bulunan döner sermaye işletmeleri yeniden yapılandırılıncaya
kadar, bu idarelerin bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve muhasebe ile kontrol ve
denetimi Maliye Bakanlığı’nca yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenecektir.
Bir kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesi, o kurumun hangi kaynaklara sahip olduğu ile yakından ilgilidir.
Hacettepe Üniversitesinin mali kaynaklarını; hazineden alınan katkı dışında, döner sermaye, kira, ikinci öğretim
ve yaz okulu gelirleri ile öğrenci harçları, şartlı bağış ve yardımlar oluşturmaktadır.
Üniversitenin 2006 yılında % 47,37’si hazine yardımı, % 43,13’ü döner sermaye, % 9,51’i özgelir olmak üzere
toplam 536.908.000.- YTL’lik bütçeye sahip olduğu görülmektedir (Şekil 7).
Üniversite araştırma projelerinin bütçe kaynakları arasında DPT, iç kaynak (döner sermaye payı), TÜBİTAK, AB
ve diğer kamu kurumları ile özel firma destekli proje kaynakları sayılabilir (Tablo 8).
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Şekil 7: Mali Kaynak Yapısı
Toplum, vergileri ile kaynak yarattığı kurumların işlevlerini gelecekte daha fazla sorgulayacaktır. Hacettepe
Üniversitesi bugün mali kaynaklarının toplamının % 52.63’ünü kendi imkanlarıyla üretmektedir. Gelecekte bu
oranın daha da yükseleceğine inanmaktayız. Diğer yandan, üniversitenin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için
kaynaklarını özerk bir biçimde kullanabilmesi gerekmektedir. Mevcut mali mevzuat ile Hacettepe Üniversitesi’nin
kendi kaynaklarını bu şekilde kullanabilmesi mümkün görünmemektedir. Kaynakların özerk kullanımının
kamusal denetimin dışında olmak anlamına gelmediğinin bilincinde olarak, kendi imkanlarımızla ürettiğimiz
kaynakları gelecekte artırarak, özerk kullanımının sağlanmasını amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra, üniversitelerin
toplum içinde oynadıkları rol göz önüne alındığında, devlet bütçesinden gelen katkının da gelecekte artarak
devam etmesi gerektiği inancındayız.
3.9. GZFT Analizi
Ellibeş harcama biriminin stratejik planları ve üniversitenin durum analizi doğrultusunda kurumun güçlü ve zayıf
yönleri ile etkilenebileceği fırsat ve tehditler belirlenmiştir (Tablo 12, 13).
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Tablo 12: Güçlü ve Zayıf Yönler
GÜÇLÜ YÖNLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ZAYIF YÖNLER

Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık bir üst yönetim
Stratejik Yönetim Yaklaşımı
İyi yetişmiş akademik personel
Akademik birimlerinin çoğunun Türkiye'nin en
iyisi oluşu
Lisans ve lisansüstü akademik program çeşitliliği
Bilimsel yayın sayısı ve niteliği
Sağlık sektöründeki konum
Araştırma projelerine verilen destek
Kaynak yaratma kapasitesi
Kütüphane hizmetleri
Tekno-kent varlığı
Kamuoyundaki olumlu imaj
Uluslararası işbirlikleri
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiler
Yerleşkelerin Başkentte olması
Halkın Hacettepe imajına duyduğu güven

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Yönetim Bilişim Sistemi
İletişim ve koordinasyon
Lisansüstü/lisans öğrencisi oranı
Öğretim üyelerinin motivasyon eksikliği ve yarı
zamanlı statüye geçme eğiliminin fazlalığı
İçten beslenme fazlalığı
Danışman- öğrenci ilişkisi
Ortak kullanıma açık laboratuvar eksikliği ve
olanaklarının verimli şekilde kullanılamaması
Bilgi işlemin kalifiye teknik personel sayısı yetersizliği
Bilişim teknolojisi olanaklarının kapasitesi ölçüsünde
kullanılamaması
Merkezi veritabanı uygulamaları
Üniversite-iş dünyası ilişkisi
Üniversite dışı proje gelirleri
Mezunlarla iletişi”m
Kariyer danışma hizmeti
Uluslararası öğrenci sayısı
Yabancı öğretim üyesi istihdamı zorluğu
Yardımcı araştırıcı (post doktora) ve ara teknik
personel sayısı
Hizmet içi eğitim
Yabancı dil bilen idari personel sayısı

Tablo 13: Fırsatlar ve Tehditler
FIRSATLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Ekonomik büyümeye ve kalkınmaya paralel bilgi, eğitim ve
bilim insanına talebin artması
Sanayinin üniversite ile işbirliği talebinde artış
Ara teknik elemana duyulan ihtiyaçta artış
Hem Kamu hem de Özel sektörün gelişmesi nedeniyle
işgücü talebinin artması
AB Programları ile Entegrasyon gerekliliği (FP6, FP7,
Socrates-Erasmus programları)
Küreselleşme ile uluslar arası yatırımların ülkemize yönelme
eğilimi
Gelişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşım imkanlarının
artması
Devletin araştırma ve eğitime verdiği önemde artış
TUBİTAK, DPT projelerindeki artış
Genç Nüfus yapısı
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
çalışmalarında pilot kuruluş olmak
Yaşlı nüfusun artış eğilimi
ABD ve İngiltere’nin Ortadoğu ülkelerinden öğrenci kabul
koşullarını zorlaştırması.
Üniversitelerde öğretim elemanı eksikliği

TEHDİTLER
1.

Vakıf ve yurt dışındaki üniversitelerin beyin göçüne neden
olması
2.
Ücret düşüklüğü nedeni ile bilim insanı olma eğilimlerinde
düşüş
3.
Bazı alanlarda mezunların istihdam sorunu
4. Kurumlar arası koordinasyon yetersizliği
5.
Üniversitelerin mali ve idari açıdan özerk olmaması
6.
Öğrenci kontenjanlarının kurum inisiyatifi dışında
belirlenmesi
7.
Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık riski
8.
Telif ve patentle ilgili düzenlemelerin yetersizliği
9.
Öğrenci afları nedeniyle kalite düşüşü ve iş yükü artışı
10. Bazı meslek mensupları için meslek yasalarının bulunmayışı
ve mevcut yasaların güncellenmemesi
11. Orta öğretim sisteminin kalitesi
12. Ülkenin teknolojik yönden dışa bağımlı olması

3.10. Varsayımlar

Stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi
bağlıdır.

aşağıda sıralanan kurum içi ve dışı faktörlere

Üniversite içi
-

Üniversite üst yönetiminin stratejik yönetim tarzını uygulama kararlılığının devam etmesi

-

Üniversite çalışanlarının stratejik yönetim anlayışını benimsemesi ve bu doğrultuda çaba harcaması

Üniversite Dışı
-

Hükümetin stratejik yönetim anlayışını sürdürmesi

-

Siyasi ve ekonomik istikrarın devamlılığı

-

Avrupa Birliği perspektifinin devamlılığı

-

Savaş, doğal afet gibi olayların olmaması

-

Yüksek öğretimin ülkenin öncelikli konularından olması

-

Bilimsel araştırma ve teknolojiye ayrılan bütçe paylarının artması

-

Nitelikli işgücü açığının devam etmesi

-

Üniversiteye girişte merkezi sınav sisteminin olması

-

Yüksek eğitim ve öğretim sistemine uluslararası öğrenci talebinin artması

58

4- STRATEJİK PLAN

4.1. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

3.1.1. Misyon
Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin
geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum
yararına sunmayı görev edinmiştir.

3.1.2. Vizyon
Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi,
teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite
olmaktır.

3.1.3. Değerler
Hacettepe Üniversitesinde tüm faaliyetlere aşağıda belirtilen değerler yön verir.
•

Şeffaflık: Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir. Her düzeyde yetkilinin eylem ve
kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.

•
•

Adalet: Üniversite yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, liyakata önem verir ve emeğe
saygı gösterir.

•
•

İşbirliği, dayanışma ve paylaşma: Üniversite çalışanları işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı
içerisinde hareket eder.

•
•

Yenilikçilik ve yaratıcılık: Çalışanlar yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir,
risk alır.

•
•

Katılımcılık: Çalışanlar bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine
katılır.

•
•

Mükemmeli aramak: Çalışanlar üniversitenin tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve
geliştirmek anlayışıyla hareket eder.

•
•

Çevrecilik: Üniversite çalışanları çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir.

•
•

Geleceğe inanmak: Üniversite çalışanları geleceğe ümitle bakar.

•
•
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Toplum yararı: Üniversite faaliyetlerinde toplum yararı gözetilir.

4.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1: Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek.
Hacettepe Üniversitesi 1967 yılında 892 sayılı kanunla kurulmuştur. Uzun yıllar Türkiye’deki az sayıda
üniversiteden birisi olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Bugün Türkiye’deki yüksek öğretim sistemi içerisinde
68’i devlet üniversitesi ve 25’i vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 93 üniversite yer almaktadır. Eğitimöğretim, araştırmayla birlikte evrensel düzeyde üniversitelerin temel işlevleri arasında yer almaktadır. Bu
faaliyet Türkiye’deki 93 üniversitenin tamamı tarafından da sürdürülen ortak bir faaliyettir. Çağdaş eğitimöğretimin gerekleri; uygun fiziksel mekanların sağlanması, eğitim-öğretim araç ve gereçlerinin sağlanması,
eğitim-öğretim kadrolarının sağlanması, eğitim-öğretim süreç ve müfredatlarının belirlenmesi çerçevesinde
oluşmaktadır.
Hacettepe Üniversitesinin eğitim-öğretim açısından 93 üniversitenin en iyisi olması için yukarıda belirtilen imkan
ve kaynakların 92 üniversiteden daha iyi sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle Hacettepe Üniversitesi söz
konusu imkan ve kaynakları çağdaş eğitim-öğretimin gereklerine uygun olarak eksiksiz sağlamak amacındadır.

Stratejik Hedef 1.1: 2009 yılında Hacettepe Üniversitesinde
ihtiyaçlarının % 50’sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.

yeni derslik ve laboratuar mekan

Bu hedef Hacettepe Üniversitesinin eğitim-öğretime ilişkin fiziksel mekanlarla ilgili stratejisinin başarısını ölçecek
bir araçtır. Bu hedeften beklenen sonuçlar, çağdaş eğitimin gerektirdiği fiziksel mekanların sağlanması ve
birimlerin program çeşitliliğinin artması olacaktır.
Birimlerin derslik sorunlarından dolayı uygulamaya geçiremediği program çeşitlendirmeleri, öğrencilerin kendi
ilgi alanlarına yönelik dersler alarak bilgi birikimlerini uzmanlık çerçevesinde artıracaktır. Ayrıca, kalabalık
dersler için yeni şube açılması olanakları artacak, derslik başına düşen öğrenci sayıları azalacak ve böylece
öğrenci merkezli eğitim uygulaması için olanak yaratılacaktır.

Stratejik Hedef 1.2: 2010 yılına kadar tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç (projeksiyon
cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.
Öğretim araç-gereçleri öğretimi geliştirmenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Gelişen eğitim teknolojilerinin sınıf
ortamlarına taşınması çağdaş ve öncü bir üniversite olmanın gereğidir. Bu hedef, çağdaş eğitim-öğretim
açısından gerekli öğretim materyalinin rahatça kullanımına olanak sağlayacaktır.

Stratejik Hedef 1.3: 2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının
tamamı Üniversite tarafından basılacaktır.
Üniversitemizde yürütülmekte olan derslerin verimliliğinin artması öğrenciye sunulacak ders materyalinin varlığı
ve niteliğiyle yakından ilişkilidir. Özellikle her hafta işlenecek ders içeriklerine öğrencilerin kolaylıkla
ulaşabilmeleri ve derse hazırlıklı gelmeleri daha uygun bir öğrenme ortamının yaratılmasında esastır. Bu
nedenle, Üniversitemizin, ders kitaplarını basma konusundaki politikasının devam etmesi gerekir.

Stratejik Hedef 1.4: 2011 yılına kadar , yürütülen derslerin %100’ünün içeriklerinin web ortamına
aktarılması sağlanacaktır.
Öğrencilerin sadece basılı öğretim materyali ile değil aynı zamanda elektronik ortamlarla da desteklenmesi
gerekir. Günümüzde internet teknolojisi yaygın olarak kullanılmakta olup, üniversitemiz akademik birimlerinde
öğrenci ve öğretim üyelerinin internet erişim olanaklarının (üniversite içi intranet ve internet tabanlı eğitim)
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede öncelikle ders içeriklerinin internete yerleştirilmesi, daha sonraki
aşamada ders notlarının ve kullanılan slaytların internete aktarılması ciddi bir önem taşımaktadır.
Bu hedefle Üniversitemiz eğitim-öğretim alanında ders materyali üretimini desteklemiş ve sağlamış olacaktır.
Öğrenciler açısından da önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacaktır. Elektronik ortamda ders notları sunumu ve
Hacettepe Üniversitesi basımı ders kitaplarının başka üniversitelerde okutulması ile Üniversitemizin prestiji de
artacaktır.
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Stratejik Hedef 1.5: Tüm öğretim elemanlarının 2007 yılı sonuna kadar eğiticilerin eğitimi
programını tamamlamaları sağlanacaktır.
Öğretimi geliştirmede anahtar unsur öğretim elemanları ve onların kalitesidir. Kaliteyi iyileştirmenin
araçlarından birisi de öğretim elemanlarının eğiticilik yeterliklerinin geliştirilmesidir. Bu konuda başlayan
çalışmaların 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Stratejik Hedef 1.6: Tüm programların en az %25’inde 2011 yılı sonuna kadar yan dal / çift ana dal
programı açılması sağlanacaktır.
Üniversite içinde, yan dal / çift ana dal gibi program çeşitliliğine gidilmesi ve disiplinlerarası programlara yer
verilmesi, hem başarılı öğrencilerin önünü açacak hem de mezunların iş yaşamındaki istihdam fırsatlarını
arttıracaktır.

Stratejik Hedef 1.7: 2008 yılına kadar, uyarlanması gereken tüm programlar AKTS’ne (Avrupa Kredi
Transfer Sistemi) uyarlanacaktır.
AKTS, Bologna Sürecinin gereklerinden birisidir. Eğitim programlarının AKTS’ye uyarlanması ve diploma eki
verilmesi; hem öğrenci hareketliliğini (bizden başka ülkelere, başka ülkelerden bize) teşvik edecek hem de
mezunlarımızın Avrupa işgücü piyasalarında dolaşımını destekleyecektir. Bu uyarlanma çalışması, aynı zamanda
Bologna Süreci kapsamında ülkemizin yüklenmiş olduğu sorumluluğun da bir gereğidir.

Stratejik Hedef 1.8: 2007 yılı sonuna kadar eğitim programları güncellenecektir.
Program geliştirme, sürekli bir çalışmadır. Programlarla ilişkili paydaşların (birey, işveren, toplum vb.) ihtiyaç ve
beklentileri, programların yaşamla ilişkilendirilmesi, eğitim programlarının sürekli gözden geçirilmesini ve
güncellenmesini gerektirir. Bir yükseköğretim kurumunun, dış çevrede meydana gelen değişimlere zamanında
uyum sağlayabilmesi o kurumun varlığını sürdürebilmesi açısından kritik önem taşır.

Stratejik Hedef 1.9:
2011 yılı sonuna kadar, Üniversitenin her programı için akreditasyon
çalışmalarına başlanacaktır.
Kalite güvence sistemleri ve akademik değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması konusu, çağdaş
yükseköğretim sistemlerinin gereğidir. Bu gereklilik Bologna Sürecinin de bir parçasıdır. Ayrıca, Yüksek Öğretim
Kurulu tarafından yürürlüğe konulan bir Yönetmelikle ulusal düzeyde kalite güvence sistemlerinin oluşturulması
öngörülmektedir. Üniversitemiz programları ve diplomalarının da ulusal ve/veya uluslar arası akreditasyon
kurumları tarafından tanınması, üniversitemizin uluslar arası düzeydeki tanınırlığını ve mezunlarımızın Avrupa
işgücü piyasalarında dolaşımlarını artıracak ve dış ülkelerde daha üst öğrenime devam
olanaklarını olumlu
yönde etkileyecektir.
Bu hedefle Üniversitemiz daha önce başladığı ve stratejik plan çalışmalarına paralel olarak sürdürdüğü TKY
anlayışını bütün birimlerine yaymış olacaktır. Diğer bir deyişle, Hacettepe Üniversitesinde eğitim-öğretimde “hiç
bir şeyin tesadüfen gerçekleşmediği” tescillenmiş olacaktır.

Stratejik Hedef 1. 10: 2011 yılına kadar ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 15’e
düşürülecektir.
Üniversitemizin tüm boyutlarında olduğu gibi, öğretim boyutunda da uluslar arası standartlara erişilmesi
hedeflenmektedir. Bu hedef, OECD ve AB ülkelerinin göstergeleri temel alınarak oluşturulmuştur. Oranın
yüksek olduğu bölümlerde ders veren öğretim elemanı (profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi,
okutman) sayısının arttırılması ile ideal orana ulaşılacaktır.

Stratejik Hedef 1.11: 2011 yılı sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır.
Üniversitemizin tüm boyutlarında olduğu gibi, öğretim boyutunda da uluslar arası standartlara erişilmesi
hedeflenmektedir. Bu hedef, OECD ve AB ülkelerinin göstergeleri temel alınarak oluşturulmuştur. Hedef 1.1’de
öngörülen fiziki yatırımların gerçekleştirilmesiyle bu hedefe erişilmesi tasarlanmaktadır.
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Stratejik Hedef 1.12: 2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma,
beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70
oranına ulaşması sağlanacaktır.
Gelişmiş ülkelerde öğrencilere sunulan hizmetler (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) son yıllarda
daha da önem kazanmıştır. Üniversitenin bir yaşam alanı olduğu dikkate alındığında, Üniversitemizin bu
kapsamdaki hizmetlerini geliştirmesi, eğitim ortamlarına da olumlu biçimde yansıyacaktır.
Üniversitemizin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca öğrenciye verilen hizmet harcamalarının dağılımı 2006
yılında % 23.8 ‘i beslenme, %12,1 i barınma, %10,9 u sağlık, %6,2 kültür ve spor,%48,6 sı diğer öğrenci
giderleridir. Bu miktar bir önceki yıla göre toplamda %22,4 oranında artış göstermiştir (Şekil 8).
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Şekil 8: Beslenme, Barınma, Sağlık, Kültür ve Spora Ayrılan Pay

Stratejik Hedef 1.13: 2011 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik danışmanlık
hizmetlerinden memnuniyet oranı %50’ye yükseltilecektir.
Genel olarak danışmanlık hizmetleri, öğrencinin üniversite yaşamında önemli bir yer tutar. Bu hizmetler,
öğrencinin üniversiteye ilk adımı atışından iş dünyasına girişine kadar geçen tüm süreci kapsar. Bu süreçte
akademik danışmanlık hizmetleri, öğrenci başarısı açısından büyük önem taşır. Bu hizmetin iyileştirilmesinin
öğrenci gelişimi üzerinde olumlu etkilerinin olacağı tasarlanmaktadır.

Stratejik Hedef 1.14: 2011 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin en az %5’inin
uluslararası öğrenci değişim programından yararlanması sağlanacaktır.
Uluslar arası öğrenci değişimi, üniversiteler açısından bir kültürel zenginlik anlamını taşır. Bu nedenle, ağırlıklı
olarak ERASMUS projesi kapsamında yürütülen değişim programından daha fazla bölüm ve daha fazla
öğrencinin yararlanması hedeflenmektedir. Böylece, üniversite yaşamında yurt dışı deneyim yaşayan öğrenci
sayısı giderek artacaktır. Öğrenci değişimi konusu, aynı zamanda Bologna Sürecinin de temel hedeflerinden
birisidir. Bu bağlamda, her öğrencinin üniversite yaşamında en az bir kez yurt dışı deneyimi yaşaması
hedeflenmektedir.

Stratejik Hedef 1.15: 2011 yılı sonuna kadar, üniversite içi, üniversiteler arası ve yabancı
üniversitelerle ortak diploma veren program sayısı toplam programların %5’ine ulaşacaktır.
Üniversitelerde, birimler arası, üniversiteler arası ve disiplinler arası çalışmalar giderek artmakta ve bu
çalışmalar teşvik edilmektedir. Bu anlayışın bir parçası olarak, hem ulusal düzeyde hem de uluslar arası
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düzeyde “ortak diploma” programları yaygınlaşmaktadır. Bu çaba ve ortaklıkların daha da gelişmesi, rekabet ve
kaliteyi de beraberinde getirebilir. Bu yaklaşım Bologna Sürecinin de (Berlin-2003) bir parçasıdır.

Stratejik Hedef 1.16: 2011 yılı sonuna kadar, mezunların kazanım (başarı) düzeylerini belirleyecek
“akademik değerlendirme mekanizmaları” oluşturulacaktır.
Akreditasyon sürecinin bir unsuru olarak, mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin başarı düzeylerine ilişkin ölçme
ve değerlendirme mekanizmalarının geliştirilmesi, çıktıların niteliği ve hedeflerle çıktılar arasındaki ilişkiyi
görmek bakımından büyük önem taşır. Kalite güvence sisteminin bir parçası olarak bu tür işleyişlerin
oluşturulması, öğretim süreci hakkında dönüt sağlayacak ve süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin önlemler için
ipuçları verecektir.

Stratejik Hedef 1.17: 2011 yılı sonuna kadar uzaktan öğretim sisteminin altyapısı oluşturulacaktır.
Günümüzde gelişen internet teknolojisi gerek öğrencilerin eğitiminde ve gerekse mezunlara yönelik eğitimde
ciddi olanaklar sağlamaktadır. Uzaktan eğitim sisteminin altyapısının oluşturulmasıyla gelişmekte olan
üniversitelere bazı modüler programların üniversitemiz tarafından aktarılması, bazı formasyon ve gelişim
kurslarının verilmesi, mezuniyet sonrası eğitim, toplum eğitimi gibi konular üniversitemiz
öğretim
elemanlarınca aktarılabilecektir. Ayrıca geliştirilecek olan altyapı sayesinde internet ortamında bazı seçmeli
dersler aktarılabilecek ve internet ortamına gereksinim duyulan yeni hedefler oluşturulması da sağlanacaktır.
Örneğin bu programla başka üniversitelere de eğitim verme olanağı sağlanabilecektir.

Stratejik Amaç 2: Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek
Hacettepe Üniversitesi misyonu gereği evrensel bilime katkı yapacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini
yürütme kararlılığındadır. Üniversitemiz, ülkemizdeki üniversiteler içinde bu alanda en önde gelen kurumlar
arasındadır ve uluslararası sıralamalara girebilen ender üniversitelerden biridir. Önümüzdeki beş yıl içinde
Üniversitemiz konumunu güçlendirerek sürdürmeyi ve uluslararası sıralamalarda daha iyi dereceler elde
edebilmeyi amaçlamaktadır. Önemli bir araştırma kültürüne sahip olan Hacettepe Üniversitesi, gerek Araştırma
Birimi Uzmanlar Kurulu, gerekse fakülte ve yüksekokullar içindeki kurullar aracılığı ile liyakata dayalı ve
rekabete açık bir araştırma desteği sistemi oluşturmuştur. Bununla birlikte üniversite bilim politikasını
saptayacak bir yapılanmaya ihtiyaç vardır.
Diğer yandan, üniversitede elde edilen her türlü veri kalitesinin artırılması, yapılan ölçümlerin ve kullanılan
modellerin uluslararası standartlarda olması hedeflenmektedir. Bu stratejik plan döneminde özellikle rekabete
dayalı araştırma projelerinin sayı ve bütçelerinin artırılması, uluslararası projelerde yer alınması, yönetici ya da
koordinatör olunması amaçlanmaktadır.
Stratejik hedef 2.1: 2007 yılı sonuna kadar uluslararası standartlar dikkate alınarak üniversite bilim
politikasını saptayacak bir akademik yapılanma oluşturulacaktır.
Üniversitemizde yılda SCI/SSCI/AHCI kapsamına giren 1500 civarında yayın yapılmaktadır. Ancak, araştırma
faaliyetlerinin planlanması, yönetilmesi ve etkinliğinin artırılmasına yönelik bilim politikasını belirleyecek
akademik bir yapılanmanın oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu mekanizmanın üniversite içinde farklı birimler
arasında sinerji oluşturacak şekilde yaşama geçirilmesi de önemlidir.
Bu yapılanma ile Üniversitenin bilim politikasının hem genel olarak hem de birimler düzeyinde belirlenmesi
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, üretim ve uygulamaya yönelik araştırmalara öncelikle destek verilecektir.
Araştırma ve bilim ile ilgili performans ölçümleri, uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen göstergelerle
izlenecek ve araştırma yapan birimlerin iç ve dış denetimleri yapılacaktır.

Stratejik hedef 2.2: 2011 yılı sonuna kadar araştırma projelerine ayrılan kaynak % 10 artırılacaktır.
Bu hedef doğrudan doğruya evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretimini artırmaya yöneliktir
ve bu anlamda Hacettepe Üniversitesi’nin vizyonuna ulaşmasına katkı sağlar niteliktedir. Bu kaynağın bir
bölümü kamu bir bölümü de işletme gelirleri yoluyla sağlanacaktır.
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Stratejik hedef 2.3: Üniversite dışı kaynaklardan alınan araştırma projesi toplam bütçesi 2011 yılına
kadar en az iki katına çıkarılacaktır.
Üniversitemizde araştırma potansiyelinin artması, araştırmaya ayrılan kaynakların artması ile doğrudan
ilişkilidir. Üniversite iç kaynaklarının sınırlı olduğu düşünüldüğünde, dış kaynak temininin önemi ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle yurtiçi (DPT, TÜBİTAK, kamu ve özel kurumlar vb.) ve özellikle yurtdışı araştırma
fonlarından kaynak sağlanması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle yurtiçi ve yurtdışı çok ortaklı proje sayısı
ve bütçesinin artırılması amaçlanmaktadır.
Stratejik hedef 2.4: 2011 yılı sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğretim üyesi
sayısı en az üç katına çıkarılacaktır.
Öğretim üyelerinin uluslararası ilişki ve deneyimlerinin artırılması sayesinde hem verdikleri eğitim hem de
bilimsel faaliyetlerinin kalitesi ve verimliliği artacaktır. Ayrıca bu programlara katılım, Üniversitemizin
uluslararası tanınırlılığının da artmasını sağlayacaktır. Bu hedef doğrultusunda, öğretim üyelerinin uluslararası
değişim programlarına katılması teşvik edilecektir.
Stratejik hedef 2.5: 2011 yılı sonuna kadar Hacettepe
uluslararası bilimsel toplantı sayısı %50 artırılacaktır.

Üniversitesi tarafından düzenlenen

Bu hedefle Üniversitemizce düzenlenen bilimsel toplantıların sayısı artırılarak ürettiğimiz bilgi ve teknolojinin
uluslar arası ölçekte paylaşımı ve sahip olduğumuz araştırma ve araştırıcı potansiyelinin tanıtımı sağlanacaktır.
Bunun yanı sıra düzenlenecek bilimsel toplantılar aracılığıyla, uluslar arası ortaklıkların geliştirilmesi ve ulusal /
kurumsal kültürün tanıtımı da amaçlanmaktadır.
Stratejik hedef 2.6: Üniversite-iş dünyası işbirliği ile oluşturulan uygulamalı proje sayısı ve bütçesi
2011 yılı sonuna kadar iki katına çıkarılacak.
Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen bilginin uygulamaya geçirilerek ülkemize katma değer
kazandırması öncelikli görevlerimizden birisidir. Uygulamalı proje sayısı ve bütçesinin artırılmasıyla, ülkemiz
ekonomi ve refahına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Stratejik hedef 2.7: 2011 yılı sonuna kadar en az 10 patent başvurusu desteklenecektir.
Yapılan bilimsel çalışmaların teknolojik uygulanabilirliğinin göstergesi, alınan patent sayısıdır. Bu bağlamda,
Üniversitemizde yapılan araştırmalardan özgün ve uygulanabilir sonuçlar elde etmek amacıyla patent
başvuruları teşvik edilecektir.
Stratejik hedef 2.8: 2007 yılından itibaren “Nature” ve “Science” dergilerinde çıkan Hacettepe
adresli yayınlar için teşvik verilecektir.
Uluslararası alanda üniversitelerin başarı sıralamasında “Nature” ve “Science” dergilerinde yayımlanan araştırma
makalelerinin sayısı önemli bir ölçüttür. Bu nedenle, söz konusu dergilerde yayımlanan Üniversitemiz adresli
makale sayısının artırılması hedeflenmektedir.
Stratejik Amaç 3: Araştırma eğitimi (doktora eğitimi) güçlendirilecek.
Lisansüstü eğitimin en ayırıcı özelliği her şeyden çok araştırmaya ve yeni bilgi üretimine dayalı olmasıdır. Yeni
bilgi üretimini kritik hale getiren, ‘önemli’ problemlere yanıt bularak insan yaşamına katkı yapmasıdır. Bu
yüzden tez araştırmaları lisansüstü eğitimde yaşamsal bir öneme sahiptir. Tez araştırması, öğrencinin pasif ve
alıcı bir devreden, etkin, üretken, kendi kendini eğiten bir devreye geçmesini sağlar. Ayrıca, öğrencinin
girişimcilik, yaratıcılık, karar verme, sebat gibi yeteneklerini artırır ve daha önce bilinmeyen ve bulunmayanı
yaratma zevkini verir. Lisansüstü eğitimin kalitesinin artması, bir sonuç ürün olan tez kalitesinin artması ile
ilişkilidir. Birçok üniversitede lisansüstü eğitim, özellikle de doktora eğitimi üniversitenin eğitim faaliyetlerinden
çok, araştırma ve bilim faaliyetleri içinde kabul edilmektedir. Avrupa Üniversiteler Birliği’nin “Quality Culture
Project” adlı çalışmasında da doktora eğitimi doğrudan araştırma ve bilim alt başlığında ele alınmıştır. Bu
stratejik planda da, doktora eğitiminin bilim ve araştırma başlığı altında ele alınması düşünülmüştür. Ne yazık
ki, halen geçerli olan mevzuatta üniversitelerin bilim ve teknoloji alanındaki görevleri ile akademik personelin
mesai ve görev tanımlarını Maliye Bakanlığı açısından belirleyecek düzenlemeler mevcut değildir. Bu nedenle,
“eğitim” alt başlığı altında geçen doktora eğitimi tez yapma sürecinden çok “ders alma süreci” ile ölçülmektedir.
Stratejik planın başarısı açısından bu anlayışın da değişmesi gereklidir.

64

Stratejik hedef 3.1: 2007 yılı sonuna kadar lisansüstü programlar güncellenecektir.
Lisansüstü eğitim programlarının yapısal olarak analizleri yapıldığı zaman; bazı programlarda çok sayıda ders
olduğu, buna karşılık bu derslerin bir bölümün yıllardır açılmadığı, yine derslerin çoğunun yıllardır
güncellenmediği dikkati çekmektedir. Bu nedenle üniversitemiz senatosunun 05.04.2006 tarihinde aldığı kararla
5 yıldır açılmayan program ve derslerin kapatılması kararını almış ve 2006-2007 eğitim-öğretim yılı itibarıyla
uygulamaya koymuştur.
Ayrıca, lisansüstü eğitimde öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir ortam oluşturulması
gereklidir. Bu anlamda, öğrenciler bireysel ilgileri doğrultusundaki dersleri, kendi programlarının sınırlarını aşan
alanlardan dahi olsa, seçmeli ders olarak alabilmelidirler. Bu nedenle, programlardaki seçmeli ders yelpazesinin
genişletilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle, lisansüstü eğitim programlarının program verimi ve ders verimi açısından
yeniden analiz edilmesi ve çağdaş eğitim-öğretimin gereklerine uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir.

Stratejik hedef 3.2: 2007 yılı sonuna kadar doktora derslerinin tekrarı önlenecek, derslerin esas
anabilim dallarından alınması sağlanacak.
Doktora süreci aynı zamanda öğrencilerin geniş ufuklu ve yaratıcı olmalarını sağlamalıdır. Bu nedenle,
öğrencilerin zengin bir eğitim deneyimi kazanmaları amacıyla kendi alanları dışındaki alanlarla iletişim
kurmaları, ders aldıkları konuları çeşitlendirmeleri gereklidir. Birçok anabilim dalında lisansüstü dersler içinde
başka anabilim dallarının esas konusu olan dersler açılmıştır. Bu derslerin esas anabilim dallarından alınmaması
hem eğitim düzeyini olumsuz olarak etkilemekte hem de öğrencilerin farklı disiplinlerden elde edeceği bilgi,
görgü ve iletişim deneyimini azaltmaktadır. Ayrıca, farklı anabilim dallarının öğrencileri arasında ilişki de
kurulamamaktadır. Başka anabilim dallarının öğrencileri ile karışık ders yapılması, hem bir zenginlik kaynağı
olacak hem de o anabilim dalında ders kalitesi ve öğrenci beklentisini olumlu yönde etkileyecektir.
Stratejik hedef 3.3: 2011 yılı sonuna kadar doktora programlarına kayıtlı olan öğrenci sayısı %30
artırılacaktır.
Üniversitelerin. aştırma potansiyelinin artırılması lisansüstü eğitim gören öğrenci sayısının artmasıyla ilişkilidir.
Halen, üniversitemizde 18,6 lisans öğrencisine 1 doktora öğrencisi düşmektedir. Eğitim görevini aksatmadan
araştırma potansiyelinin artırılması özellikle doktora eğitimi gören öğrenci sayısının artırılmasıyla mümkün
olabilir. Üstelik, ülkemizde yeni kurulan üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacı dikkate aldığında, öğretim üyesi
açığının kapatılması açısından doktora eğitimi giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle, stratejik plan
döneminde üniversitemizin lisansüstü/lisans öğrenci oranının artırılması hedeflenmektedir (Şekil 9).
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Şekil 9: Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrenci Sayısı
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Stratejik hedef 3.4: 2011 yılı sonuna kadar Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamı
genişletilecek ve öğrenci sayısı tüm doktora öğrencilerinin %10’u olacak.
Ülkemizde yeni üniversitelerin kurulması, nüfus yapısı, gelişme potansiyeli ve uluslar arası göstergeler göz
önüne alındığında bir zorunluluktur. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda her alanda öğretim üyesi yetiştirilmesi ve
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halen var olan açığın kapatılması için ciddi atılımların yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, Üniversitemiz
misyonuyla da tutarlı olarak, “öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP)” başlatılmıştır. Üniversitemiz öğretim
elemanı potansiyeli, bilim ve teknoloji altyapısını kullanarak ülkemizin geleceği için üstün nitelikli öğretim
üyeleri yetiştirmeyi görev kabul etmektedir. Bu noktadan hareketle halen Üniversitemizde sağlık bilimleri
alanında uygulanan ÖYP’ nın diğer alanlara da yaygınlaştırılarak öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir.
Stratejik hedef 3.5: 2011 yılı sonuna kadar doktora tezlerinin %95’i yayına dönüştürülecektir.
Üniversitemizde tamamlanan doktora tezlerinin çok az bir bölümü yayına dönüşmektedir. Bu duruma yol açan
etmenler arasında; öğrencinin bu konuda bir sorumluluğunun olmaması, bazı durumlarda tez kalitesinin yetersiz
oluşu veya öğretim üyesi iş yükünün fazla olması sayılabilir. Tez çalışmaları sonucunda elde edilen bilgi ve
bulguların yayına dönüşmemesi halinde bilimsel ortamda kullanılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle
Üniversitemiz, tez çalışmalarının yayına dönüştürülmesini teşvik edecek önlemler alarak, yayına dönüşen tez
oranını artırmayı hedeflemektedir.
Stratejik hedef 3.6: 2008 yılı sonuna kadar tüm lisansüstü öğrencilerinin “bilim etiği” uygulamaları
konusunda eğitim almaları sağlanacaktır.
Araştırma yapmak lisansüstü eğitimin bir parçası olduğundan, lisansüstü öğrencilerinin aynı zamanda bilim etiği
açısından yüksek değerlere sahip olması beklenir. Bu konuya önem verilmediğinde, telafisi güç ve uzun vadede
tüm akademik yaşamı olumsuz etkileyecek sonuçlar doğabilir. Halen, üniversitemizde bu konularda standart ve
yaygın bir eğitim programı yoktur. Böyle bir programın geliştirilmesi aynı zamanda etik bilincin kurumsal
düzeyde artırılmasına da katkıda bulunacaktır.
Stratejik hedef 3.7: 2008 yılı sonuna kadar “İyi Laboratuar Uygulaması” (İLU) yaygınlaştırılıp
laboratuvarda çalışacak elemanların %100’ünün bu eğitimi almaları sağlanacaktır.
Araştırma eğitimi aynı zamanda çalışma disiplini kazandırmaya yöneliktir. İyi laboratuvar uygulamaları, hem
laboratuvarda iş güvenliğinin artırılması hem de daha kaliteli veri elde edilmesi için gereklidir. Ayrıca, kullanılan
farklı kimyasalların, biyolojik örnekler ve materyalin çevre kirliliğine yol açması ve insan sağlığını etkilemesi
olasıdır. Tüm bu nedenlerle laboratuvarda çalışan/çalışacak tüm elemanların standart ve yaygın bir eğitim
programından geçirilmesi gereklidir.
Stratejik hedef 3.8: 2011 yılına kadar zamanının en az %50’sini sadece araştırma yaparak geçiren
öğretim üyesi sayısı iki katına çıkartılacaktır.
“Öğretim üyelerinin araştırma için ayırdığı zaman yüzdesi” bilimsel araştırma ile ilgili uluslararası temel
göstergeler arasındaki önemli performans ölçütlerinden biridir. Bu ölçüt kurum içinde bilimsel araştırmaya
ayrılan zaman ile genel bilimsel üretim arasındaki ilişkiyi kurmak bakımından önem taşımaktadır.
Üniversitemizde öğretim üyesinin iş tanımlarında doğrudan araştırma için ayrılacak bir mesai bulunmamaktadır.
Bu yüzden, stratejik plan döneminde, araştırmaya ayrılan zamanın ölçülmesi ile ilgili çalışmalar yapılmalı,
öğretim üyelerinin araştırma zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair ölçütler geliştirilmelidir. Üniversitemiz bu
stratejik plan döneminde öğretim üyelerinin araştırma faaliyetlerine ayırdığı zaman yüzdesini artırmayı
hedeflemektedir.

Stratejik Amaç 4: Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim
sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk
kullanımını sağlamak.
Yönetimin bilim veya sanat olduğu tartışmaları uzun yıllar öncesinden bugünlere kadar süregelmiştir. Bugün
yönetimin her iki yönünün de vurgulanması gerektiği gerçeği kabul görmektedir. Ancak, giderek artan oranda
bilimsel yöntemlerin yönetim alanına egemen olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, yönetim artık bir bilim
alanı olarak değerlendirilmekte ve bu alanda lisans, lisansüstü ve doktora düzeylerinde eğitim programları
verilmektedir. Yönetim bir taraftan öğreti alanı olarak kendisine bilimsel ortamda yer bulurken, diğer taraftan
uygulamada her geçen gün geliştirilen yeni yöntem ve tekniklerle örgütlerin daha verimli ve etkili olmaları
yönünde çaba sarf etmektedir.
Günümüzün küreselleşen dünyasında evrensel standartlara ulaşmanın ilk adımı, her alanda kalite anlayışını
benimsemek ve kalite uygulamalarının sürekliliğini sağlamaktır. Stratejik Toplam Kalite Yönetimi (STKY)
felsefesi, temelini Toplam Kalite Yönetiminden almış ve toplam sistem bakış açısı üzerine kurulmuştur. Bu
felsefede kalite sadece müşterilere satılan ürün ve hizmetlerle sunulan bir içerik değil, kurumun tüm
performansının bir yansıması olarak görülmektedir. Günümüzde kurumların performansları direkt olarak
ürünlerinden ziyade bir bütün olarak kalitelerinin yansıması olarak görülmektedir.
Üniversitemiz bu anlayış içerisinde hizmet sunduğu kesimlerin ve içinde bulunduğu çevrenin duyarlılıklarını
dikkate alan Stratejik Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımını benimsemektedir.
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Üniversitemiz 2006 yılında %43.13’ü döner sermaye, %9,51’i öz gelirler, %47,37’si hazine yardımından olmak
üzere toplam 536.908.000.-YTL’lık toplam bütçeye sahip olduğu görülmektedir. (Şekil 7)
Gelecekte toplum, vergileri ile kaynak yarattığı kurumların işlevlerini daha fazla sorgulayacaktır. Bu durumda,
kendi gelirlerini yaratan ve toplumun sırtına yük olmadan topluma en yüksek faydayı sağlayan kurumlar
toplumun gözündeki en itibarlı kurumlar olacaklardır. Hacettepe Üniversitesi’nin mali kaynaklarının çok önemli
bir bölümünü kendi imkânlarıyla üretebileceğine inanmaktayız.
Üniversitemizin amaçlarını etkili biçimde gerçekleştirebilmesi açısından kaynaklarını özerk biçimde
kullanabilmesi gerekmektedir. Mevcut mali mevzuat ile Hacettepe Üniversitesi’nin kendi kaynaklarını özerk
biçimde kullanabilmesi mümkün görünmemektedir. Kaynakların özerk kullanımının kamusal denetimin dışında
olmak anlamına gelmediğinin bilincinde olarak gelecekte kaynaklarımızın önemli ölçüde kendi imkânlarımızla
üretmeyi ve özerk biçimde kullanmayı amaçlamaktayız.
Stratejik Hedef 4.1: 2008 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin tüm birimlerinin çalışma usul
ve esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlamak.
Bu hedef STKY anlayışının uygulanabilmesi için Üniversitemizin hem bir bütün olarak hem de birimler, süreçler
ve pozisyonlar bazında görev, yetki ve sorumlulukların ve iş yapma biçimlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Stratejik Hedef 4.2: 2008 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi gelirlerine katkı yapan
birimlerinin sayısını arttırarak araştırma projeleri ve öz-gelirlerinin % 10 artırılmasını sağlamak.
Hazine yardımı dışında yaklaşık 380 döner sermayeye katkı yapan birim, kira gelirleri, yaz okulu gelirleri, ikinci
öğretim gelirleri ve öğrenci harç gelirlerinden Üniversitemiz öz gelir kalemleri oluşmaktadır. Bu hedef
üniversitenin mali kaynaklarının önemli bir kısmını kendi ürettiği hizmetler ve projelerden sağlaması ile ilgilidir.
Bu hedefin başarılması Türk üniversite sistemi içinde farklılaşabilme ve mali özerkliğe zemin oluşturabilmenin ön
koşulu olarak görülmektedir.
Stratejik Hedef 4.3: 2007 yılı sonuna kadar Üniversitenin her kademesinde yöneticilerin
belirlenmesinde/atanmasında araştırma ve inceleme komitelerinin ağırlıklı olarak rol almasını
sağlamak.
Kurumların başarısında yönetim görevi yapan çalışanların belirlenmesi kritik önemli bir karar süreci olarak
görülmektedir. Bu hedef yönetimde
katılımı, objektif karar verme mekanizmalarının oluşturulmasını ve
kurumsallaşmayı sağlama bakımından önem taşımaktadır.
Stratejik Hedef 4.4: 2008 yılı sonuna kadar Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin altyapıyı tamamlayarak
veri üretip kullanılabilir hale gelmesini sağlamak.
Günümüzde bir kurumun hem iç hem de dış çevrede olup bitenleri değerlendirecek ve kullanılabilir bilgiye
dönüştürecek mekanizmaları kurması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bilgiye ve veriye dayanmayan kararların
bir kurumu başarıya götürmesi mümkün değildir. Bu çerçevede üniversitemizde Bilgi Yönetim Sisteminin
kurulması ve kurum stratejilerine uygun olarak işletilmesi her alanda alınacak kararların isabetli olmasına
yardımcı olacak en önemli unsurlardan birisi olarak görülmektedir.
Stratejik Hedef 4.5: 2008 yılı sonuna kadar Üniversite, birim ve birey düzeyinde Performans ve
Kalite Ölçütleri geliştirme altyapısını tamamlayarak veri üretip kullanılabilir hale gelmesini
sağlamak.
Üniversitemizin amaçlarını ve dolayısıyla vizyonunu gerçekleştirmek üzere belirlediği alt hedeflere ulaşıp
ulaşamadığının belirlenebilmesi için mevcut performans ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu süreci bilinçli
bir şekilde yönetmesi zorunluluğu vardır. Aynı zorunluluk Stratejik Toplam Kalite Yönetimi felsefesini
benimsemiş olan üniversitemiz için kalite ölçütlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için de geçerlidir.
Stratejik Hedef 4.6: 2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde tüm birim yöneticilerine
Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Yönetim eğitiminin verilmesini ve uygulanmasını sağlamak.
Üniversitemizin benimsemiş olduğu Stratejik TKY felsefesinin başarıyla uygulanabilmesi tüm çalışanlarının ve
özellikle de her düzeydeki yöneticilerinin bu yaklaşımı özümsemesine ve gereklerini yerine getirmesine bağlıdır.
Bunu gerçekleştirmenin yolu da eğitimden geçmektedir. 2004 yılından itibaren 226 akademik 168 idari olmak
üzere toplam 394 çalışanımız bu eğitimi almıştır. 2011 yılı sonunda tüm çalışanlarımıza bu eğitim verilecektir.
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Stratejik Hedef 4.7: 2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi mensuplarının tamamına
hizmetiçi eğitim verilerek sürekliliğini sağlamak.
Bir kurumun başarısında bütün çalışanların katkısına gereksinimi vardır. Her alanda ortaya çıkan değişim ve
gelişmeleri izleyebilen, özümseyen ve bunu işine yansıtabilen çalışanlara sahip olmak üniversitemizin
amaçlarına ulaşabilmesi bakımından önemli görülmektedir.
Stratejik Hedef 4.8: 2008 yılı sonuna kadar fiziki kapasite (derslik, laboratuar, araç gereç vb.)
kullanımı ile ilgili veri üretip kullanılmasına yönelik bir sistem oluşturmak.
Bu hedef Üniversitenin özellikle kendi ürettiği kaynaklarını özerk olarak kullanabilmesi ile ilgilidir.
Üniversite kaynaklarının verimli kullanılması bakımından göz önünde bulundurulması gereken kaynakların
başında mevcut ve potansiyel fiziki kaynaklar gelmektedir. Bu hedef her türlü alan, bina, derslik, laboratuvar,
araç-gereç vb fiziksel kaynakların etkili ve verimli kullanılması hedeflenmektedir.
Stratejik Hedef 4.9: 2008 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk
biçimde kullanabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Üniversitemizin kaynak yapısına bakıldığında (Şekil 7) kaynaklarının yaklaşık yarısını kendi faaliyetleri ile
ürettiği görülmektedir. Yüksek öğretim sistemindeki genel eğilimler göz önünde bulundurulduğunda bu yapının
kısa dönemde çok fazla değişmeyeceği öngörülebilir. Hem genel bütçe katkı paylarını hem de üniversitenin
kendi ürettiği kaynakları daha esnek ve özerk olarak kullanabilmesi ile ilgili olarak her türlü lobi faaliyetinin
yürütülmesi ve bu alanda elverişli yasal bir zeminin oluşturulması hedeflenmektedir.

Stratejik Amaç 5:
geliştirmek.

Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde

Bir kurumu oluşturan altı unsur vardır. Bunların beş tanesi; üst yönetim, orta kademe yönetim, işletme
çekirdeği (kurumun üretim faaliyetlerini yürüten çalışanlar topluluğu), destek personeli ve teknik personel
(sürekli olarak üretim süreçlerini iyileştirmeye çalışan grup) olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgüt kültürü bütün
bu parçaları bir arada tutan yapıştırıcı görevini gören altıncı unsur olmaktadır. Kurumsal anlamda paylaşma
örgüt kültürü sayesinde mümkün olabilmektedir. Örgüt kültürü, kurum içerisindeki paylaşılan tutumlar,
değerler, seremoniler ve ortak anlayışların tümüdür. Kurumda birlik beraberlik duygularını pekiştirir. Örgüt
kültürünün dışa yansıması ise kurum kimliği şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kurum mensupları dışarıda kendi
aidiyetlerini kurumları ile ifade ederler. Kurumsal kimliğin ve örgüt kültürünün stratejik planlama ve uygulama
sürecindeki rolü ve önemi, paylaşıma yaptığı vurguyla açık biçimde ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi stratejik
planlama sürecinde başta vizyon ve misyon olmak üzere tüm stratejik politikalar ve programlar bütün kurum
mensuplarınca paylaşılmak zorundadır. Diğer bir ifadeyle, oklar aynı hedefe yönelmelidir.
Yukarıda anılan nedenlerle Hacettepe Üniversitesi olarak stratejik planlama ve uygulama sürecimizin ayrılmaz
ve vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğümüz kurum kültürümüzü geliştirmeyi, buna bağlı olarak
mensuplarımızın belirtmekten gurur duyacağı ve birimler arasındaki işbirliğini geliştirmeye katkıda bulunacak bir
kurum kimliğine ulaşmayı stratejik amaçlarımızdan birisi olarak kabul ettik.
Stratejik Hedef 5.1: 2008 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi’nin kurum kimliği,
mensuplarına verdiği hizmetler ile ilgili bir araştırma yapmak.

kültürü ve

Kurum kültürü yukarıda vurgulandığı gibi kurumun bütün parçalarını bir arada tutan yapıştırıcı görevini gören
bir unsur işlevi görmektedir. Kurum kültürü, kurum içerisindeki paylaşılan tutumlar, değerler, seremoniler ve
ortak anlayışların tümüdür. Kültürün özellikleri birimler arasındaki işbirliği ve dayanışma duygularını pekiştirecek
şekilde ya da zarar verecek şekilde şekillenmiş olabilir. Üniversitemizde kurum kültürü ve kimliği ile ilgili
hissedilen ve mensuplarınca belirtilen olumlu ve olumsuz özelliklerden bahsedilmesine karşın bu alanda
sistematik bir çalışma yapılmamıştır. Bu hedef bu yönde bir araştırmanın yapılması ve sonuçlarının
değerlendirilmesi ile ilgilidir.
Bu hedef, kurum kimliğini destekleyecek paylaşılan tutumlar, değerler ve ortak anlayışların oluşturulmasına
yöneliktir.
Stratejik Hedef 5.2: 2008 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi Yerleşkelerinde sosyal, kültürel,
spor ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alanların toplam m2 büyüklüğünü % 20 artırmak.
Bu hedef, üniversitemiz mensupları ve öğrencilerinin ders dışı zamanlarını değerlendirebilecekleri olanakların
yaratılması ve yerleşkelerdeki nüfusun gün içerisinde daha uzun zaman diliminde canlı bir ortamı hissetmelerine
amacıyla kullanıma açık olan mevcut 4.850 m2 lik alanın artırılmasına yöneliktir.
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Stratejik Hedef 5.3: 2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi’ndeki kütüphane, laboratuvar,
atölye gibi bilimsel ve sanatsal bilgi, ürün ve hizmetlerin üretildiği fiziksel mekanların daha uzun
süreli faal olması ve çağdaş standartlara getirilmesini sağlamak.
Bu hedefle Üniversitemizde ürün ve hizmet üretiminin daha uzun süreli olarak gerçekleşmesi temin edilecek ve
bu hedefin dolaylı sonucu Üniversitemizin toplam bilgi, ürün ve hizmet üretiminin niteliğinin ve niceliğinin
artması, sosyal hayatın canlanması olarak değerlendirilmektedir.
Stratejik Amaç 6: Tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek ve halkla ilişkiler faaliyetlerini
güçlendirmek.
Kurumlar girdilerini veya kaynaklarını içinde bulundukları kurumsal çevreden alırlar. Girdi veya kaynak kavramı
sadece maddi anlamda düşünülmemelidir. Kamuoyu desteği veya siyasal bir destek de herhangi bir kurum
açısından ihtiyaç duyulan kaynaklardan bir tanesi olabilir. Bu açıdan bakıldığında, kurumlar ihtiyaç duydukları
kaynaklar açısından şu ya da bu derecede içinde bulundukları çevreye bağımlıdırlar. Bağımlılığın derecesi
arttıkça stratejik açıdan kurumsal risk de artar. Diğer bir ifadeyle kaynakların aynı düzenlilik içerisinde ve
ihtiyaç duyulan miktarlarda sağlanacağının hiç bir garantisi yoktur. Bu durum Üniversitemiz açısından da
geçerlidir. Bir kurumun stratejik amaçlarını dışarıdan engellerle karşılaşmadan gerçekleştirebilmesi, o kurumun
kaynak bağımlılığını ortadan kaldırmasına bağlıdır. Hacettepe Üniversitesi mali kaynaklarını önemli ölçüde kendi
başına üretmektedir ve tamamını da üretme potansiyeline sahiptir. Ancak, çeşitli vesilelerle üçüncü tüzel ve
gerçek kişilerle olan ilişkilerinden doğan kaynaklar üzerinde kendi başına kontrol sahibi değildir. Aynı biçimde
kamu oyunun güven ve desteği de Üniversitemizin geleceği açısından asla kaybedilmemesi gereken bir kaynak
durumundadır.
Bu nedenle söz konusu kaynakları güvence altına almak üzere Üniversitemiz ilişkide olduğu tüm gerçek ve tüzel
kişilerle kurduğu iyi ilişkileri geliştirmeyi, kamuoyu güven ve desteğini artırarak sürdürmek için halkla ilişkiler
faaliyetlerine ağırlık vermeyi amaç edinmiştir.
Stratejik Hedef 6.1: 2011 yılı sonuna kadar Üniversitenin mezunlarının % 25’inin Hacettepe
Üniversitesi Mezunlar Derneğine üye olmasını sağlamak ve ilişkileri geliştirmek.
Bir üniversitenin mezunları o üniversitenin ürünleri olduğu kadar aynı zamanda tanıtım elçileri olarak da işlev
görürler. Bu bakımdan üniversiteler mezunlarını izlemek ve ilişkilerini sıkı tutmak isterler. Bunun en bilinen ve
yaygın olarak kullanılan yöntemlerinden birisi mezun dernekleridir. Son yıllarda üniversitemizde mezunlarla
ilişkilere daha çok önem verilmekte ve bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak desteklenmektedir. Kuruluşundan bu
yana üniversitemizden yaklaşık 100.000 mezun verilmiştir. Halen mezunlar derneğine kayıtlı yaklaşık 2800
mezun vardır. Bu hedef mezunlar derneğinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi ile ilişkilidir
Stratejik Hedef 6.2: 2007 yılı sonuna kadar Kariyer Merkezini kurmak.
Üniversitemiz mezunlarının işgücü piyasasında tercih edilmesi ve mezunlarının kolayca iş hayatına atılabilmesi
önemli başarı göstergeleri arasında yer almaktadır. Kariyer merkezi öğrencilerimizin iş hayatına geçiş öncesi iş
dünyası ile tanışmalarında ve doğru tercih yapmalarında yardımcı olabilecek bir işlev görecektir.
Stratejik Amaç 7: Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri
karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen
hizmetler haline getirmek.
Hacettepe Üniversitesi’nin paydaşlarıyla ilişkileri çerçevesinde sunduğu hizmetler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danışmanlık,
Sağlık,
Laboratuvar,
Eğitim,
Sanat etkinlikleri,
Sosyal etkinlikler,
Kütüphanecilik,
Üretim hizmetleri,
Basın-Yayın hizmetleri,
Matbaa hizmetleri,
Bakım-Onarım,
Kalibrasyon,
Tanıtım hizmetleri

gibi alanlarda oluşmaktadır. Bu hizmetlerin belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşabilmek için
öncelikle ilgili paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak zorundadır. Bu beklentileri karşılayabilmek için
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hizmetlerimizin sürekli, erişimi kolay, kişi haklarına saygılı ve güvenli olması zorunludur. Tüm bunların uzun
dönem içerisinde bu şekilde devam edebilmesi ise, paydaşların beklentilerinde sürekli artış olacağı varsayımıyla,
sürekli iyileşen nitelikte olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, belirtilen alanların tümünde ortaya çıkan performansların
sürekli izlenmesi gerekir.
Hacettepe Üniversitesi topluma vereceği hizmetlerin hepsinde kaliteden ödün vermeme kararlılığındadır.
Türkiye’de halen 2006 yılında 15 yeni üniversite kurulması ile 68 devlet, 25 vakıf olmak üzere toplam 93
üniversite faaliyet göstermektedir.. Hacettepe Üniversitesi kurulduğu tarihten bu yana topluma verdiği
hizmetlerde güvenirliliğini ispatlamıştır. Bu nedenle başvurularda ilk tercih edilen üniversite olmuştur.
Kendisinden sonra kurulan üniversitelere de gerek öğretim üyesi gerek idari personel yetiştirmede destek
olmuştur.
Hacettepe Üniversite’sinin kuruluş aşamasında çekirdeğini oluşturan sağlık hizmetleri Türkiye’de her zaman
liderliğini korumuş ve korumaktadır. Hacettepe Üniversitesinde yıllık yaklaşık 600.000 üzerinde hastaya sağlık
hizmeti verilmiştir. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra üniversite bünyesinde bulunan çeşitli laboratuvarlar referans
laboratuvar olarak kabul edilmiş ve hizmetlerinin sürdürmektedir.
Hacettepe Üniversitesi paydaşlarına bakıldığında ilişkide olduğu Bakanlıklar düzeyinde danışmanlık faaliyetleri
sürdürülmektedir. Bu Bakanlıklarda kurulan komisyonlarda Üniversitemiz öğretim üyeleri çalışmakta ve
toplumun ve devletin hizmet politikalarına katkıda bulunmaktadırlar.
Hacettepe Üniversitesi misyonu gereği sanatsal ve kültürel faaliyetleri ile de topluma hizmet vermektedir. Halka
açık konserler, sergiler ve leşiler ile Ankara’nın kültürel zenginliğinin gelişiminde öncülük yapmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Ofisi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında düzenlenen toplantılarda Üniversite
ve ülkemiz hakkında tanıtım yapmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi toplumun eğitim hizmetini de üstlenmiş bir kuruluştur.
Stratejik hedef 7.1: 2011 yılına kadar hizmet birimlerimizin % 50 ‘sinde akreditasyon veya kalite
yönetim belgesi alacak sistem çalışmaları başlatılacaktır.
Hacettepe Üniversitesinde verilen sağlık, laboratuvar, matbaa, üretim ve bakım onarım hizmetlerinin kendi
alanlarında kalite yönetim belgesi yada akreditasyon almaları verilen hizmetlerin standartlarını belirler.
Bir hizmetin her zaman aynı standartta veriliyor olması hizmeti alan kişilerin beklentilerini karşılayacaktır. Bu
nedenle hizmet birimlerinde akreditasyon veya kalite yönetim belgeleri için gerekli başvuru ve alt yapı
çalışmaları başlatılacaktır.
Stratejik Hedef 7.2: 2008 yılına kadar tüm hizmet birimlerinde memnuniyet düzeyi ölçekleri
geliştirilecek ve uygulanacaktır.
Hacettepe Üniversitesi’nin misyonu gereği hizmet verdiği tüzel yada gerçek kişilerin verilen bu hizmeti nasıl
algıladıkları hizmetin kalitesi yönünden önemlidir. Bu nedenle hizmet birimlerinin paydaşları arasında yapacağı
memnuniyet anketleri ile mevcut durum belirlenecek, memnuniyet yüzdesi düşük olan hizmetlerde
iyileştirmelere gidilecektir. Bu hedef doğrultusunda hizmet birimlerinde verilen hizmete uygun olarak
müşterilere yapılacak anketler hazırlanacak, değerlendirilecek ve hizmet kalitesi iyileştirilecektir.
Stratejik Hedef 7.3: 2007 yılına kadar paydaşların katılımına açık arama konferansları yapılacaktır.
Hacettepe Üniversitesi bu stratejik planda belirtilen paydaşları ile arama konferansı gerçekleştirerek, paydaşlara
Hacettepe Üniversitesi’nin hizmet alanlarını tanıtacak ve daha sonra paydaşlardan hizmet alanları açısından ne
beklediklerini soracaktır. Bu konferanslardan çıkan sonuçlar doğrultusunda da hizmetlerin çeşidi ve kalitesi
yeniden gözden geçirilecektir.
Stratejik Hedef 7.4: 2008 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen
sosyal, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin sayısını her yıl %5 artırmak.

halka açık

Bu hedefle halkla ilişkilerini daha da geliştirmesi sağlanacaktır. Bu hedefin gerçekleştirilmesinin sonucu
Hacettepe Üniversitesinin kamuoyunun gözündeki olumlu imajının daha da güçlenmesi ve kamuoyunun
Hacettepe Üniversitesine güveninin artması olacaktır.
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Bu hedefle Hacettepe Üniversitesi mensuplarının ve öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri
olanakların yaratılması ve yerleşkelerde nüfusun gün içerisinde daha uzun zaman diliminde canlı bir sosyal
ortamı hissetmeleri sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 7.5: 2011 yılı sonuna kadar Üniversitemizin hizmet verdiği alanlarda toplum
bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesinde etkin rol almak.
Bu hedef, Üniversitemizin paydaşlarıyla ve genel olarak toplumla uyum içinde amaçlarına ulaşabilmesi için
uygun ortamın, gerekli toplum bilincinin ve kamuoyunun oluşmasında gerek kurumsal olarak, gerekse
alanlarında bilinen ve etkin Üniversitemiz mensuplarının çabalarından yararlanılması ile ilişkilidir.
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4.3. STRATEJİK GÖSTERGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Araç-gereç taleplerinin karşılanma oranı
Talep edilen ders kitaplarının basılma oranı
Web ortamına aktarılan ders içeriği sayısı ve toplam derse oranı
Eğiticilerin eğitimi programını tamamlayan öğretim elemanı sayısı ve toplam öğretim elemanına
oranı
Açılan yan dal / çift anadal programı sayısı ve toplam programlara oranı
AKTS’ye uyarlanan program sayısı.
Güncellenen program sayısı
Ulusal akreditasyon almış program sayısı ve toplam programa oranı
Uluslararası akreditasyon almış program sayısı ve toplam programa oranı
Ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı
Derslik başına düşen öğrenci sayısı
Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerden (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.)
memnuniyet oranları
Lisans düzeyindeki akademik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet oranı
Lisansüstü düzeydeki akademik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet oranı
Öğrenci işlerindeki danışman kaynaklı hatalardaki azalma oranı
Uluslararası değişim programlarından yararlanan lisans öğrenci sayısı ve toplam öğrenciye oranı
Uluslararası değişim programlarından yararlanan lisansüstü öğrenci sayısı ve toplam öğrenciye
oranı
Üniversite içi ortak diploma programı sayısı ve toplam programa oranı
Üniversiteler arası ortak diploma programı sayısı ve toplam programa oranı
Yabancı üniversitelerle ortak diploma programı sayısı ve toplam programa oranı
Mezuniyet akademik ortalaması
Eğitim konusunda, öğrenci memnuniyet oranı
Eğitim konusunda, öğretim elemanı memnuniyet oranı
Yıllık araştırma projesi başvuru sayısı
Öğretim üyelerinin araştırma için ayırdığı zaman yüzdesi
Desteklenen proje /Toplam başvuru oranı
Kabul edilen proje sayısı
Projesi olan öğretim üyesi oranı
Ortalama proje bütçesi
Uluslararası rekabete dayalı alınan proje sayısı
Ulusal rekabete dayalı alınan proje sayısı
Hakem incelemesinden geçen proje yüzdesi
Endüstriyel proje yüzdesi
Üniversite içi kaynaklardan desteklenen projelerin yüzdesi
Araştırma görevlisi sayısı
Doktora sonrası araştırıcı sayısı
Hakemli olmayan araştırma projelerinin sayısı
Mesleki uygulama saati sayısı
Dergilerde editörlük-hakemlik yapan öğretim üyesi sayısı
Araştırma sonucu çıkan, pazarlanan ürün sayısı
Verilen doktora derecesi sayısı
Verilen yüksek lisans derecesi sayısı
Lisansüstü eğitim başarı oranı
Önemli ulusal ve uluslararası toplantılarda düzenleyici ya da oturum başkanı olma sayısı
Ulusal-uluslararası toplantılara bildiri ile katılan öğretim elemanı sayısı
Ulusal-uluslararası davetli konferans veren öğretim üyesi sayısı
Müşterilere hazırlanan araştırma raporu sayısı
Müşterilere hazırlanan araştırma bütçesi miktarı
Hacettepe adresli yayınlara alınan yıllık atıf sayısı
Üretilen sanat ürünleri ve performans sayısı
Hacettepe öğretim üyelerince alınan önemli ödüller-madalyalar
En iyi makale, sunum ve poster ödülleri
Keynote konuşmacı olarak davet edilen öğretim üyesi sayısı
Uluslararası karar verici kurullarda üyelik yapan öğretim üyesi sayısı
Diğer kurumlar için hakemlik yapan öğretim üyesi sayısı
Dergi hakemliği yapan öğretim üyesi sayısı
Yazılan kitap sayısı
Yapılan kitap editörlüğü sayısı
Yeni baskısı yapılan kitap sayısı
Yazılan kitap bölümü sayısı
SCI-SSCI-AHCI’de yayımlanan Hacettepe adresli makale sayısı
Science ve Nature’de yapılan Hacettepe adresli yayın sayısı
Diğer dergilerde yayımlanan Hacettepe adresli makale sayısı
Araştırma makalesi dışında kalan yayınlar
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Hacettepe öğretim üyelerince yazılan majör derlemeler
Hacettepe öğretim üyelerince yazılan editöre mektuplar
Konferans kitapçıkları (proceedings)
Hacettepe öğretim üyelerince yapılan ses ve görüntü CD’leri ve kayıtlar
Hacettepe öğretim üyelerince hazırlanan ve ticari değeri olan bilgisayar yazılımları
Teknik çizimler, mimari projeler, maketler ve tasarımlar
Hacettepe öğretim üyelerince Teknokent, Tekmer ve diğer yazılım firmalarında yapılan danışmanlık
sayıları
Hacettepe öğretim üyelerince alınan patentler
Hacettepe öğretim üyelerince yapılan diğer minör yaratıcı eserler
Hacettepe öğretim üyelerince yapılan diğer majör yaratıcı eserler
Kişisel sergiler
Orijinal sanat eserleri
Hacettepe öğretim üyelerince yapılan sergi küratörlükleri
Verilen hizmet sayısı
Hizmetlerin gelir/harcama oranları
Arama konferansı sayısı
Uygulanan Anket sayısı, memnuniyet oranı
Akreditasyon alan hizmet birimi sayısı
Üretilen öz-gelir miktarındaki reel artış
Öz-gelirlere katkı yapan birim sayısındaki artış
Araştırma projeleri sayısındaki artış
Özgelirlerin bütçe içindeki payı
Bilgi yönetimi altyapısı tamamlanan birim sayısı
Veri girişi yapabilen birim sayısı
Üniversite/Birim/Birey düzeyinde Geliştirilen Performans Ölçüt sayısı
Üniversite/Birim/Birey düzeyinde Uygulanan Performans Ölçüt sayısı
Üniversite/Birim/Birey düzeyinde Geliştirilen Kalite Ölçüt sayısı
Üniversite/Birim/Birey düzeyinde Uygulanan Kalite Ölçüt sayısı
Hizmet içi eğitime katılan personelin sayısı ve toplama oranı
Personel başına hizmet içi eğitim saati (yıllık)
Binaların kullanım saati
Faaliyet sayısı
Faaliyetlere katılım sayısı
Mezunlar derneğine üye olanların oranı
Bütçe büyüklüğü
İş dünyası ile işbirliği sayısındaki artış
Yönetime yansıyan derslik ve laboratuar ihtiyaçlarıyla ilgili şikayetlerin azalması.
Akademik birimlerin program çeşitliliğinin artması.
Ders – şube başına düşen öğrenci sayılarının azalması.
Network trafiği

HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
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EK II. FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR VE ENSTİTÜLER İTİBARİYLE
SON BEŞ YILDAKİ ÖĞRENCİ SAYILARI
FAKÜLTELER
2002
2003
2004
2005
2006
Diş Hekimliği Fakültesi
542
561
547
600
586
Eczacılık Fakültesi
455
456
443
467
460
Edebiyat Fakültesi
4.154
4.136
4.077
4.240
4.519
Eğitim Fakültesi
3.875
3.964
4.003
3.995
3.862
Fen Fakültesi
2.033
2.040
2.005
2.085
2.194
Güzel Sanatlar Fakültesi
445
441
437
430
489
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2.713
2.884
3.038
3.316
3.448
Mühendislik Fakültesi
2.789
2.815
2.811
2.948
3.109
Tıp Fakültesi
2.083
2.398
2.080
2.039
2.046
İletişim Fakültesi
Henüz öğrenci almıyor.
Hukuk Fakültesi
Henüz öğrenci almıyor.
Fakülteler Toplamı
19.089 19.695 19.441 20.120
20.713
ENSTİTÜLER
Atatürk İlke ve İnkılapları
59
57
51
60
42
Çocuk Sağlığı
6
6
8
9
5
Fen Bilimleri
1.205
1.319
1.313
1.174
1.148
Güzel Sanatlar
Öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamındadır.
Halk Sağlığı
21
17
23
31
42
Nörolojik Bilimler
11
11
15
21
20
Nüfus Etütleri
26
34
29
37
--Nükleer Bilimler
0
0
1
4
6
Onkoloji
13
18
17
21
26
Sağlık Bilimleri
747
725
735
711
777
Sosyal Bilimler
1.781
1.853
2.055
1.760
2.065
Türkiyat Araştırmaları
0
0
0
0
0
Bilişim
0
0
19
36
60
Enstitüler Toplamı
3.869
4.040
4.266
3.864
4.191
MESLEK YÜKSEKOKULLARI (2 YIL)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
2.093
1.968
1.491
1.064
979
Bala Meslek Yüksekokulu
0
0
0
54
111
Hacettepe Meslek Yüksekokulu
950
1.544
1.467
1.306
1.148
Polatlı Sağlık Hizmetleri MYO
20
35
60
74
107
Polatlı Teknik Bilimler MYO
37
77
118
162
252
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
431
371
350
350
376
Meslek Yüksekokulları Toplamı
3.531
3.995
3.486
3.010
2.973
YÜKSEKOKULLAR (4 YIL)
Ankara Devlet Konservatuarı
303
300
280
278
215
Ev Ekonomisi Yüksekokulu
454
388
311
293
281
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
461
437
418
425
423
Hemşirelik Yüksekokulu
545
547
550
574
597
Meslek Teknolojisi Yüksekokulu
333
268
196
163
115
Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu
339
328
309
312
321
Sağlık İdaresi Yüksekokulu*
206
158
89
12
--Sosyal Hizmetler Yüksekokulu*
333
242
99
10
--Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
332
364
380
399
416
Diğer akademik birimlere yabancı dil desteği sağlamaktadır.
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yüksekokullar Toplamı
3.306
3.032
2.632
2.466
2.368
TOPLAM
29.795 30.762 29.825 29.460
30.244
* Bu okullar İİBF’ne bağlı bölümlere dönüştürülmüştür.
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EK III. YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 . Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının
teşkilatlanma, işleyiş, görev yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili
esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 . Bu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı Yükseköğretim Kurumları ile ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.
Tanımlar
Madde 3 . Bu kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yükseköğretim: Milli Eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür.
b) Üst Kurullar: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur.
c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar,
konservatuarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir.
Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel
kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur.
d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan;
fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.
e) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.
f) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama
yapan bir yükseköğretim kurumudur.
g) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur.
h) Konservatuar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur.
ı) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim
kurumudur.
j) Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı
meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.
k) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve ana sanat dallarından
oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve ana sanat dalları bilim ve
dallarından oluşur. Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir.
ı) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.
m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.
(1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kitidir.
(2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.
(3) Yardımcı doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk
kademedeki akademik unvana sahip kişidir.
n) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.
o) Okutman: Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim
elemanıdır.
p) Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim
planlamacılarıdır.
r) Ön Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk
kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.
s) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir.
t) Lisans Üstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır:
1.

Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve
araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

2.

Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal
bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

3.

Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel
yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

4.

Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin
ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir
yükseköğretim eşdeğeridir.

u) Yükseköğretim Eğitim Türleri: Yükseköğretimde eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitimöğretim türüdür:

75

1.

Örgün Eğitim: Öğrencilerin eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim-öğretim
türüdür.

2. Açık Eğitim: Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim-öğretim türüdür.
3. Dışarıdan Eğitim (Ekstern Eğitim): Yükseköğretimin belirli dallarında, devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarıyıl içi ve sonu sınavlarına
katılma zorunluluğu bulunan bir eğitim-öğretim türüdür. Bu eğitimi izleyen öğrenciler ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı
dersleri, ilgili yükseköğretim kurumlarınca mesai saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde alırlar.
4. Yaygın Eğitim: Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı güden bir eğitim-öğretim türüdür.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 4.Yükseköğretimin amacı:
a) Öğrencilerini:
1. Atatürk inkılâplarını ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı,
2. Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,
3. Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,
4. Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
5. Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,
6. Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
7.

İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluğunu sağlayacak bir
mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir,

b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmasına katkıda bulanacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini
sağlamak,
c) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal
alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek,
evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.
Ana İlkeler
Madde 5.Yükseköğretim aşağıdaki "Ana ilkeler" doğrultusunda planlanır, programlanır ve düzenlenir:
a) Öğrencilere, Atatürk inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.
b) Milli Kültürümüz; örf ve adetlerimize bağlı kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli
birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.
c) Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim-öğretim dalları ile amaçları gözetilerek eğitim-öğretimde birlik ilkesi sağlanır.
d) Eğitim-öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli
olarak geliştirilir.
e) Yükseköğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır.
f) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri
doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur.
g) Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar, Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile
kurulur.
h) Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak
yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim - insan gücü - eğitim unsurları arasında
dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri
doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim-öğretim de kapsayacak şekilde
planlanır ve gerçekleştirilir.
ı) Yükseköğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir.Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden
eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur.Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üst Kuruluşlar
Yükseköğretim Kurulu
Madde 6.
a. Yükseköğretim Kurulu; tüm yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen
görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip, bir kuruluştur. Yükseköğretim Kuruluna; Yükseköğretim Denetleme Kurulu,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile gerekli planlama, araştırma, geliştirme, değerlendirme, bütçe, yatırım ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili
birimler bağlıdır.
b. Yükseköğretim Kurulu;
(1) Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi,
(2) Bakanlar Kurulunca temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emeklileri arasından, (hâkim ve savcı sınıfından olanlar için Bakanlığın
ve kendilerinin muvafakatı alınmak kaydıyla) seçilen yedi,
(3) (Mülga – 14.7.2004/ 5218/2.md),
(4) (İptal)
(5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçilen yedi,
kişiden oluşur.
(2), (3), (4) ve (5)inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile kesinleşir. Bu bentlerle belirtilenlerin seçimleri bir ay içinde,
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayanların yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan
atama yapılır.
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Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlardan üyeliğe seçilenlerin kurumlarıyla ilişkileri devam eder.
Kurul üyeliğinin süresi dört yıldır. Dört yıllık görev süresi biten üyeler ile herhangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların yerine yeniden dört yıl süreyle
seçim ve atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür.
c. Yükseköğretim Kurulu Organları; Genel Kurul, Başkan ve Yürütme Kurulu’ndan ibarettir.
Yükseköğretim Genel Kurulu, yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı kişilerden oluşur. Genel Kurul her yarıyılda en az üç defa toplanır. Başkanın çağrısı veya
üyelerin en az üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir.
Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir Başkan seçer. Kanun ve yönetmelik hükümleriyle Yükseköğretim Genel Kurulu ve
Yürütme Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olan Başkan, Kurulu temsil eder, seçimi Kurula verilen akademik personelin ve diğer kişilerin
atamalarını yapar.
Milli Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, Kurula katılır ve başkanlık eder.
Yürütme Kurulu, başkan dahil dokuz kişiden oluşur. Yürütme Kuruluna katılacak olan ve Genel Kurul Üyeleri arasından seçilecek iki başkan vekilinden
biri Kurul Başkanınca; diğeri ise Genel Kurul tarafından seçilir.Genel Kurulca Yürütme Kuruluna katılacak diğer altı üyenin ikisi 6'ncı maddenin (b)
fıkrasının (1)'inci bendinde; ikisi aynı fıkranın (2), (3)'üncü bentlerinde; ikisi ise aynı fıkranın (5)'inci bendinde belirtilen üyeler arasından
seçilir.Hakim ve savcı sınıfından olan üye, Yürütme Kurulu üyeliğine seçilemez.
Başkan, Yükseköğretim Genel Kurulu ile Yürütme Kurulu'na başkanlık eder. Başkanın yokluğunda, Başkanın görevlendirdiği başkan vekillerinden biri
Başkana vekalet eder.
Genel Kurul, Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevlerden, Yükseköğretiminin planlaması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi,
yönetmeliklerin hazırlanması, yükseköğretim üst kuruluşlarıyla, üniversitelerce hazırlanan bütçelerin tetkik ve onaylaması ile rektörlüklere aday
gösterme dışında kalan yetki ve görevlerinden uygun gördüğü bölümleri Yürütme Kuruluna devredebilir.
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun toplantı nisabı ondört, Yürütme Kurulu'nun toplantı nisabı ise altıdır. Genel Kurul ile Yürütme Kurulu'nda kararlar
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.Oylamalarda eşitlik olması halinde, Başkanın oyu iki sayılır.
d. Yürütme Kurulu'nun Başkan ve Üyelerinin ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık (ek
gösterge, yan ödeme ve her çeşit tazminatlar dahil) iki katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu'nca tespit edilir. Yürütme Kurulunda görev alanlara
ayrıca kamu kurumlarınca ücret ödenmez. Emekli olanların ise emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur. Yürütme Kurulu’nda görev alan kamu
personelinin her türlü özlük hakları saklı kalır ve aylıksız izinli sayılırlar.
Yükseköğretim Genel Kurulunun Yürütme Kurulu dışında kalan üyelerine ödenecek toplantıya katılma ücreti (huzur hakkı), her toplantı için devlet
memur aylıkları kat sayısının (4000) rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağdır. Ancak, bir yılda onikiden fazla toplantıya katılma ücreti
(huzur hakkı) ödenmez.
e. Yürütme Kurulu üyeleri sürekli görev yaparlar. Kurul Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri; kamu yararına çalışan dernek ve kurumlar ile vakıflar ve
bunların kurmuş olduğu kurum ve kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında
herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda çalışamazlar.
Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç bir ay hizmete devam
etmeyen Yürütme Kurulu üyeleri görevlerinden ayrılmış sayılırlar.
f. Yükseköğretim Kurulunun, asli görevleri ile ilişkileri kesilmeyen üyeleri hariç, diğer üyeleri, seçim ve göreve devamlarında, kanunlarda öngörülen
yaş haddine tabi değildirler.
Yükseköğretim Kurulunun Görevleri
Madde 7. Yükseköğretim Kurulunun Görevleri
a) Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun
vadeli planlar hazırlamak, üniversiteler tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve
denetim altında bulundurmak,
b) Yükseköğretim kurumları arasında bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve
geliştirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
c) Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin sınırlarını tespit etmek ve yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili öğretim gibi
tedbirler almak,
d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesi içinde,
(1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,
(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden
gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,
Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve ana sanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması;
konservatuar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul veya birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler
üzerine karar vermek,
Eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden
gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulatmak,
(3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş, amaç ve esaslarını inceleyerek görüşlerini ilgili makama sunmak,
e) Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim programlarının asgari ders saatlerini ve sürelerini, öğrencilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve
yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üniversitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek,
f) Üniversitelerin ihtiyaçlarını, eğitim-öğretim programlarını, bilim dallarının niteliklerini, araştırma faaliyetlerini uygulama alanlarını, bina, araç gereç
ve benzeri imkânlar ve öğrenci sayılarını ve diğer ilgili hususları dikkate alarak; üniversitelerin profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarını dengeli
bir oranda tespit etmek,
g) Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarını inceleyerek değerlendirmek; üstün başarı gösterenlerle, yeterli görülmeyenleri tespit etmek
ve gerekli önlemleri almak,
h) Üniversitelerin her eğitim-öğretim programına kabul edeceği öğrenci sayısı önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek; insan gücü
planlaması, kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretimdeki yönlendirme esasların da dikkate alarak
öğrencilerin seçilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek,
ı) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkan ve fırsat eşitliği sağlayacak önlemleri almak,
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j) Her eğitim-öğretim programında öğrencilerden alınacak harca ait ilgili yükseköğretim kurumlarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak,
k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,
l) Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak, öğretim elemanlarından bu Kanunda öngörülen görevleri yerine getirmekte
yetersizliği görülenler ile bu Kanunda belirlenen yükseköğretimin amaç, ana ilkeleri ve öngördüğü düzene aykırı harekette bulunanları rektörün
önerisi üzerine veya doğrudan, normal usulüne göre, yükseköğretim kurumları ile ilişiklerini kesmek veya denenmek üzere başka bir yükseköğretim
kurumuna atamak,
m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel milli komiteler ve çalışma grupları kurmak,
n) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş üniversitelerin eğitim-öğretim ve eleman yetiştirme alanlarında yapacağı
katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek ve bu konudaki uygulama esaslarını tespit etmek,
o) Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının bu kanun hükümlerine göre açılması hususundaki görüş ve önerilerini Milli Eğitim
Bakanlığına sunmak, bu kurumlara ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunları gözetmek, denetlemek,
p) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denkliğini tespit etmek,
r) Bu Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu
Madde 8.
a.Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Yükseköğretim Kurulu adına üniversiteleri, bağlı birimlerini, öğretim elemanlarını ve bunların faaliyetlerini
gözetim ve denetim altında bulunduran, Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur.
b.Kuruluş ve İşleyişi:
Yükseköğretim Denetleme Kurulu:
(1) Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek beş profesör üyeden,
(2) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından gösterilecek üçer aday arasından Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilip önerilecek birer üyeden,
(3) Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca seçilecek birer üyeden, Oluşur.
Bu suretle tespit edilen Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin atanmaları, cari usullere göre yapılır.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı, bu kurul üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından atanır.
Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin görev süresi iki, diğerlerinin ise altı yıldır. Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye, diğer özlük hakları saklı
kalmak kaydı ile maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin kurumları ile ilişikleri kesilir. Kurul üyelerinin yaş haddi öğretim üyelerinde olduğu gibidir.
Genelkurmay Başkanlığınca seçilenin dışındaki üyelerin üçte biri her iki yılda bir yenilenir. Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri
mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı statüde
yenisi seçilir.
Kurul üyelerinin ücretleri, Yükseköğretim Kurulu üyelerine ödenen ücreti geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Emekli olarak
seçilenlerin emekli maaşlarının ödenmesine devam edilir.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeleri, Bakanlar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen istisnai geçici görevler dışında hiç bir kamu
kuruluşu veya özel kuruluşta ücretli ve ücretsiz çalışamazlar. Üyelerden geçici görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde, yıllık izin
hariç, toplam üç ay hizmete devam etmeyenler kuruldan ayrılmış sayılır.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinden görev süreleri sona ereceklerin yerine seçimler Eylül ayında yapılır ve atanan üyeler seçimi izleyen
Ocak ayı başında göreve başlarlar.
Yükseköğretim Denetleme Kurulunun Görevleri
Madde 9.Yükseköğretim Denetleme Kurulunun Görevleri;
a) Yükseköğretim Kurumlarında, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu Yükseköğretim
Kurulunca hazırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek,
b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53'üncü maddesine göre istenen soruşturmaları yapmak,
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Kanuna göre verilecek diğer görevleri yapmaktır.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Madde 10.Kurulu, işleyiş ve görevleri:
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması
amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de göz önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren,
öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hizmetleri yapan
Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yükseköğretim kurumlarının isteği üzerine yükseköğretim kurumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her
düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini ve yükseköğretim Kurulunca verilecek diğer işleri yapar.
Merkez, bu hizmetleri ücret veya bedel karşılığı yapar.Toplanan ücret veya bedeller Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda
toplanır.Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurulu Başkanıdır.Bu fon öğrenci seçme ve yerleştirme hizmetleri için kullanılır.Fondan yapılacak
harcamalarda ve diğer mali hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır.Fonun yönetim, işletme ve denetim esasları Yükseköğretim
Kurulunca tespit edilir.Her yıl sonunda fondan artan meblağ gelecek yılın fon hesabına aktarılır.
Üniversitelerarası Kurul
Madde 11:
a. Kuruluş ve İşleyişi;
Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite
senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği bir profesörden oluşur.
Rektörler, Üniversitelerarası Kurula, bir yıl süre ile, üniversitelerin Cumhuriyet dönemindeki kuruluş tarihlerine göre sıra ile başkanlık yaparlar.
Kurul çalışmalarını kolaylaştırmak ve üniversitelerarasında ve uluslararası yükseköğretim kurumları ile işbirliği düzenlemek amacı ile sürekli ve geçici
birimler ve komisyonlar kurabilir. Bu birim ve komisyonların teşkil ve çalışma esasları Üniversitelerarası Kurulca belirlenir.
Kurul, en az yılda iki defa, aksi kararlaştırılmadıkça başkanın bağlı olduğu üniversitenin bulunduğu şehirde toplanır ve kurul gündemi önceden Milli
Eğitim Bakanlığına, Yükseköğretim Kuruluna ve kurul üyelerine gönderilir. Milli Eğitim Bakanı ve Yükseköğretim Kurul Başkanı gerekli gördüğü
hallerde Kurulun toplantılarına katılabilir.
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b. Görevleri:
Üniversitelerarası Kurul akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
(1) Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları
değerlendirmek, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere önerilerde bulunmak,
(2) Teşkilat ve kadro yönünden ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif
etmek,
(3) Üniversitelerin tümünü ilgilendiren eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak veya görüş
bildirmek,
(4) Aynı veya benzer nitelikteki fakültelerin ya da üniversitelere veya fakültelere bağlı diğer yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretimine ilişkin
ilkeler ve süreler arasında uyum sağlamak,
(5) Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirmek,
(6) Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı
ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek,
(7) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükseköğretim Kurumları
Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri
Madde 12. Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri;
a. Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve
ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
b. Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri
ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek,
c. Türk toplumunun yatam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu
kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca
istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
f. Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda
bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar
yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
h.Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
ı.Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu
faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Üniversite Organları
Rektör
Madde 13.
a) Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim
üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır.Rektörün süresi 4 yıldır.Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden
atanabilirler.Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz.Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder.Rektör adayı
seçimleri gizli oyla yapılır.Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir.Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır
bulunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir.Bu toplantıda en çok oy alan 6 kişi aday
olarak seçilmiş sayılır, bunlardan Yükseköğretim Kurulu’nun seçeceği üç kişi atanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur.Vakıflarca kurulan
üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır.
Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör olarak atanmış olanlara görev süreleri bitinceye kadar yat haddi aranmaz.
Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitesinin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.
Ancak, merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir.
Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır.
Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında
Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir.Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır.
b) Görev, yetki ve sorumlulukları:
(1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek
karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
(2) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında
Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,
(3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve
önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,
(4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini
değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,
(5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
(6)Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
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Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin
sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma
plan,ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde,bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere
aktarılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.
Senato
Madde 14.
a) Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer
öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.
Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.
Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.
b) Görevleri: Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:
(1) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
(2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
(3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri
hazırlamak,
(4) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak,
(5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
(6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
(8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Üniversite Yönetim Kurulu
Madde 15.
a) Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil
edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.
Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.
b) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.
1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı
taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
3) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.
Fakülte Organları
Dekan
Madde 16.
a) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinde veya dışında üç profesör arasından Yükseköğretim
Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır.Süresi biten dekan yeniden atanabilir.
Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.
Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açık öğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan
yardımcısı seçilebilir.
Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.
Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.
b) Görev, yetki ve sorumlulukları:
(1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü
aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
(5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekildi kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin
alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı
birinci derecede sorumludur.
Fakülte Kurulu
Madde 17.
a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul
müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı
doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.
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Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.
b) Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.
(1) Fakültenin, eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini
kararlaştırmak,
(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
Fakülte Yönetim Kurulu
Madde 18.
a) Kuruluş ve İşleyişi: Fakülte yönetim kurulu,dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı
doçentten oluşur.
Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır.
Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
b) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
(2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,
(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
Enstitüler
Organlar
Madde 19.
a. Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur.
b. Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitüler bu atama doğrudan rektör
tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.
Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcı bulunur.
Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.
Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.
c. Enstitü kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.
d. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları,müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
e.Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu,bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.
Yüksekokullar
Organlar
Madde 20.
a. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü,yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur.
b. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır.Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan
rektör tarafından yapılır.Süresi biten müdür tekrar atanabilir.
Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.
Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.
Yüksekokul müdürü bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.
c. Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.
d. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında,müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından
üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
e. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından
yerine getirir.
Bölüm
Madde 21.Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.
Bölüm,bölüm başkanı tarafından yönetilir.
Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından
fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine
rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir
Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır.
Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.
Bölüm başkanı bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde
yürütülmesinden sorumludur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Elemanları
Öğretim Üyelerinin Görevleri
Madde 22.
a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve
uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,
b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,
c. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu
kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
d. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,
e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
Yardımcı Doçentliğe Atama
Madde 23.
a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakülte ve fakültelere bağlı kuruluşlarda
dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışında olmak üzere üç profesör veya
doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de
aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.
Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev
kendiliğinden sona erer.
b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:
(1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat
dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,
(2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca,biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin
kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile,yabancı dilden Türkçeye 150.200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.
(3) (Mülga – 12.8.1986/ KHK 260/7)
Doçentlik Sınavı
Madde 24.
a. Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca yılda bir kere açılır.
Aşağıdaki şartları haiz adaylar, Üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği tarihe kadar, Üniversitelerarası Kurula gerekli belge ve yayınlar ile birlikte
başlıca bilim dalı ile uzmanlık ve araştırma konularını da bildirilerek başvururlar. Üniversitelerarası Kurul bilim konularını da dikkate alarak Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğine göre üç veya beş kişilik bir jüri tespit eder. Bu jüri eserleri inceleyip, adayı sözlü veya gerektiğinde
ayrıca pratik ve uygulamalı sınava tabi tutar ve bir raporla, başarılı olanlara, ilgili konuyu ve bilim dalını kapsayan bilim alanının doçentlik yetkisini
verir.
b. Doçentlik sınavına katılabilmek için:
(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca
tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak
(2) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak,
(3) Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak bir yabancı dil imtihanını başarmış olmak,
gerekir.
Yukarıdaki (3) üncü bent gereğince yapılacak yabancı dil sınavının adayın bilim dalı ile ilgili olması şartı aranmaz.Bilim alanı bir yabancı dille ilgili
olanlar bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar
Doçentliğe Atama
Madde 25.
a. Bir Üniversite biriminde açık bulunan doçentlik kadrosu, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için kadroların devamlı veya kısmî statüleri belirtilerek
ilân edilir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışında
olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara dayanak,
üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar.
b. Doçentliğe atamada aşağıda şartlar aranır:
(1) Doçentlik unvanını almış olmak,
Profesörlüğe Yükselme ve Atanma
Madde 26.
a. Profesörlüğe yükseltilmede;
(1) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,
(2) İlgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış olmak,
(3) Bir profesörlük kadrosuna atanmış olmak,
gerekir.
Yukarda (2) nci bentteki yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak belirtilir.
b. Profesörlük kadrosuna atama;
(1) Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şartları haiz doçentlerle, başka üniversitelerde en az 2 yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler,
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(2) Üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde profesörlük kadroları boşaldığında rektörler boşalan kadroları ve o kadro ile ilgili olarak
adaylarda aranacak nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmî statüde olduğunu da belirterek ilan ederler.
(3) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için üniversiteye veya yüksek teknoloji enstitüsü
yönetim kurulunca en az üçü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili en az
beş profesör seçilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini
bildirirler. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine rektör atamayı yapar.
Yabancı Ülkelerde Alınan Doçentlik Unvanı
Madde 27.Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre çalıştıktan sonra yabancı ülkelerde doçentlik ünvanını
veya yetkisini almış olanlardan, en az iki yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerdeki öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu
unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki
yükseköğretim kurumunun, Türk yükseköğretim kurumu düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
Yabancı Ülkelerde Alınan Profesörlük Unvanı
Madde 28.Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre çalıştıktan sonra yabancı ülkelerde profesörlük
unvanını veya yetkisini almış olanlardan en az iki yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerde öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu
unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki
yükseköğretim kurumunun, Türk yükseköğretim kurumu düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
Unvanların Korunması
Madde 29.Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar.
Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek yada işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını
taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen
iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar.
Emeklilik Yaş Haddi
Madde 30.Öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.
Öğretim Görevlileri
Madde 31.Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir
dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış
kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların,
rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi
kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına
öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine
devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden
atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim
görevlisi atanabilir.
Okutmanlar
Madde 32. Okutmanlar ilgili kurumların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya
yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.
Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır.
Öğretim Yardımcıları
Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacıları
Madde 33.
a. Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer
görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul
veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma
süresi sonunda görevlileri kendiliğinden sona erer.
Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve
diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz.Bu gibilerin
öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı bulundukları üniversitelerin personel giderleri içerisinde açılacak özel
tertipten ödenir.Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilen araştırma görevlileri kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin bir yılı aşan
süreleri ile şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık
ve diğer her türlü ödemelerin kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ını kurumlarından alırlar.Bunlardan kurumlarınca gönderilenlere,
1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre aynı ülkede bulunan öğrencilere verilen tahsisat tutarında
ayrıca ödeme yapılır.Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir.Bunların
okul, ücretleri ile eğitim ve öğretime başlayabilmeleri için zorunlu olan kurs ücretleri karşılanır. Kitap ve kırtasiye bedelleri ile diğer eğitim ve öğretim
giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksite ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek verilir.
b. Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuarlarda,
kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.
c. Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.
d. Eğitim-öğretim planlamacıları, yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimin planlanmasıyla görevli öğretim yardımcılarıdır.
e. Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak
fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağı bölümde bölüm
başkalılarının önerisi ve rektörün onayı ile en çok iki yıl için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden
atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Üçüncü defa atanmadan sonra sürekli olarak atanabilirler.
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Madde 34.Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul
yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından,
bu kanunda aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler.
Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu
kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğretim Kurulunca İçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu görüş neticesinde
ilgili üniversitesi ile sözleşmesi yapılır.
Öğretim Elemanı Yetiştirme
Madde 35.Yükseköğretim kurumları; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve
dışında, kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı yetiştirirler.
Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir
üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu
eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler.
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Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini
yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez.Özel kanunlarla getirilen mecburi
hizmet çalışmaları bu hükmün dışındadır.
ALTINCI BÖLÜM
Çalışma ve Denetim
Çalışma Esasları
Madde 36.
a. Profesör ve doçentler, üniversitede devamlı veya kısmî statüde görev yapanlar olarak ikiye ayrılırlar:
(1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar;
Bu profesörler ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler.
Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz,
resmi veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler.
Devamlı statü ile atanmış olup, kısmi statüye geçmek isteyenler doçentlerde en az beş yıl süre ile devamlı statüde çalışmış olmak şartı aranır.
Üniversitelerde devamlı statüde beş yıl çalışan doçentlerin, devamlı statüde profesörlüğe atanmaları halinde kısmi statüye geçmeleri için yeniden beş
yıl devamlı statüde çalışma şartı aranmaz.
Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet amacını güden kuruluşların işletmelerinde veya
diğer özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş sayılır.
Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler döner sermayeden pay alan profesör ve doçentin bağlı bulunduğu birimin döner sermayesine gelir
kaydedilir.
(2) Üniversitede kısmi statüde görev yapanlar;
Her defasında iki yıl için atanan bu profesör ve doçentler haftada en az yirmi saat üniversitede bulunmak, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaları
bölüm başkanının gösterdiği yerde ve onun denetimi altında yapmakla yükümlüdürler. Bunlar:
(a) Tazminat, yan ödeme, herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek alamazlar.
(b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, bunların yardımcılıklarına seçilemezler.Ancak Devlet memurlarının
tabi olduğu mesai saatlerine ve süresine tabi olmak şartıyla enstitü müdürlüğüne, bölüm, anabilim dalı ve ana sanat dalı başkanlıklarına seçilebilirler.
(c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında çalışmalara katıldıklarında, masrafları, Devlet
bütçesinden, döner sermayeden ve üniversitenin diğer gelir kaynaklarından ödenmez.
Kısmî statüde görev yapanların durumları iki yılda bir incelenir ve görevlerine devamlarına ihtiyaç olup olmadığına karar verilir.Göreve devamlarında
yarar görülenlerin görevleri üniversite yönetim kurulunun görüşü ve rektörün kararıyla yenilenebilir.Kısmî statüde bulunanlardan devamlı statüye
geçmek isteyenlerin müracaatı o anabilim dalında boş kadro bulunmak şartıyla üniversitenin olumlu görüşü üzerine doğrudan Yükseköğretim Kurulu
kararı ile yapılır.
b. Yardımcı doçentler ve üniversite ve bağlı birimlerinde sadece devamlı statüde çalıştırılırlar.
c. Devamlı statüde bulunan öğretim üyeleri ile aylıklı öğretim yardımcıları en az Devlet memurları için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar
bir süre eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yönetim görevleriyle üniversite organlarınca verilen diğer görevleri yapmakla
yükümlüdürler.
d. Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir. Öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora
çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
e. Üniversite ve bağlı kuruluşlarında, öğretim yardımcılarından kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü oniki saatten az
olmamak üzere Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
f. Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, dekanlar ve rektörler tarafından izlenir ve
denetlenir.
g. Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık
ders yükü yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır.
Üniversitelerin Uygulama Alanına Yardımı
Madde 37.Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı
birimlerden istenecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve
tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta
alınacak ücretler ilgili yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.
Madde 38.Öğretim elemanları; ilgili kurumlar ile kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan
konularda özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,
Adli Tıp Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kamu kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlar'
veya gerçek kişiler tarafından kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ile kamuya yararlı dernekler ve bunların iştiraklerinde,
araştırma-geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenler (Adli Tıp Kurumu ile
vakıflarca kurulmuş hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve gezici sağlık araçları hariç) döner sermayeden yararlanamazlar.Ancak ilgili
bulunduğu Yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder.
Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya birimleri, ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp
mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak görevlendirilebilirler.
Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları, kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerin yanı sıra, görevlendirildikleri kurumda,
yürüttükleri görev için birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan bir Genel Müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili Bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca
alırlar.Bunlar görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner sermayelere yatırmak zorunda değildirler. Bunlara görev
yapacakları kurumca bu ödeme dışında başkaca bir ödeme yapılmaz.
Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme
Madde 39.Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla,
bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde
bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan
veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner
sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektör'ün onayı gereklidir.

84

Öğretim elemanları birinci fıkrada ve bu kanunun 33’ üncü maddesinde sayılan yurt dışına gönderilme halleri dışında mesleklerine ait hizmetlerde
yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak için Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca üniversiteler itibariyle
bir yılı geçmeyecek şekilde her yıl belirlenecek kontenjan ve süreler dahilinde yurt dışına gönderilebilecekleri gibi aynı amaçlarla dış burslara
dayanılarak da gönderilebilirler. Belirlenen kontenjanların üniversiteye bağlı birimler arasında dağıtımı üniversite yönetim kurulunun kararı ve
rektörün onayı, gönderilme ise ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı ile olur. Zorunlu hallerde yurt dışında kalma süresi ilgili yönetim
kurulunun kararı ve rektörün onayı ile yarısına kadar uzatılabilir. Bunlar hak ve yükümlülükleri bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre aynı amaçla yurt dışına gönderilenlerin tabi oldukları hükümlere tabi olurlar.Ancak bunlara yapılacak ödemenin miktarı Devlet memurlarına
yapılacak ödemeyi geçmemek üzere üniversite yönetim kurulunca daha düşük olarak tespit edilebilir.Öğretim elemanlarından kendilerine yurt dışı
kuruluşlarınca burs veya ücret sağlananlar, görev yapacakları sürece yükseköğretim kuruluşunun belirleyeceği esaslara göre üniversite yönetim
kurulunun kararı ile aylıklı veya aylıksız izinli de sayılabilirler.
Gerek birinci fıkraya göre geçici görev yolluğu verilmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında bir yere gönderilenler olsun gerekse ikinci fıkraya göre
gidiş. dönüş yol yevmiyesi ile gideri ödenmek suretiyle yurt dışına gönderilenler olsun, bunlara verilecek yolluk, emsali Devlet memuruna verilen
yolluğun aynı olmak üzere genel hükümler çerçevesinde tespit edilir. Geçici görev yolluğu Yükseköğretim Kurumu hesabına gönderilenlere kurum
bütçesinden üniversite dışındaki kurum hesabına gönderilenlere ise ilgili kurumun bütçesinden ödenir.
Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına 3 yılı aşmamak ve bütün
hakları saklı kalmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararı ve Mili Eğitim Bakanlığının onayı ile aylıklı izin verilebilir.
Kurumlar arası Yardımlaşma
Madde 40.
a) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim yardımcıları bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda
haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü
doldurmak üzere rektör tarafından görevlendirilebilir. Ders yükü içinde çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde
başka bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim elemanlarına göre aldıkları kurum bütçesinde ek ders ücreti ödenir.
b) Öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine ve ilgili kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu
tarafından, istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlerin kadroları
beş yıl süre ile saklı tutulur. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak atamada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda
gelişmekte olan bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim üyelerine öncelik
verilir.
c) Bu kanun kapsamına girmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı; bu
kurumların tercihan bulundukları şehirlerdeki diğer yükseköğretim kurumlarından koordine sonucu ismen yapacakları istek üzerine, ilgili
rektörlüklerce (a) fıkrasındaki esaslara göre karşılanır.
Öğretim Üyesi İhtiyacının Karşılanması
Madde 41.Yükseköğretim Kurulunca; Bu Kanun kapsamındaki Devlet yükseköğretim kurumlarının, çeşitli bilim ve sanat dallarındaki öğretim üyesi
ihtiyaçları ve bu öğretim üyesi ihtiyaçlarının hangi yükseköğretim kurumlarından karşılanacağı, öğretim üyesi mevcutları dikkate alınarak tespit edilir
ve ihtiyaçlar karşılanmak üzere ilgili üniversitelere bildirilir. Bu üniversitelerin rektörleri Yükseköğretim Kurulunca ihtiyaç listelerinin kendilerine intikal
ettirilmesi tarihinden itibaren en çok iki hafta içinde ihtiyaçları karşılamak üzere hangi öğretim üyelerini görevlendirdiklerini Yükseköğretim Kuruluna
bildirirler. Bu görevlendirmeler bir yarı yıldan az, dört yarı yıldan fazla olmamak üzere kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla yapılır.
Bu madde hükümlerine göre veya 40’ ıncı maddenin (b) fıkrası hükmüne göre yapılan görevlendirmelerde tebligat, işten ayrılma, mehil müddeti ve
işe başlama konularında Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.
Bu madde veya bu Kanunun 40’ ıncı maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre yapılan görevlendirmelerde, görevlendirme kararında görev süreleri
belirtilir. Bunlara özlük hakları kurumlarında devam etmek kaydıyla görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre ve kurum
kadrolarında çalışanların yararlandıkları ödenek ve diğer haklar ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu, görev yapacağı
üniversite bütçesinden ödenir.
Bu madde veya bu Kanunun 40’ ncı maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde görevlendirildikleri kendilerine tebliğ edilenlerden kanuni süresi
içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bu şekilde istifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim
kurumunda yeniden görevlendirilemezler ve diğer kamu kuruluşlarında çalıştırılamazlar.
Bilimsel Denetim:
Madde 42.Kurumlar İçi Bilimsel Denetim:
a.Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, onların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri
üzerinde olur.
b.Her öğretim yılı sonunda, bölüm başkanı bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile, gelecek yıldaki çalışma planının belirtilen
bir raporu bağlı bulunduğu dekana sunar. Dekan bu rapora kendi kanaatini de ekleyerek rektör gönderir. Rektör rapor ve görüşleri değerlendirerek,
gerekli tedbirleri alır ve yetersizlik ile ilgili kararlarını Yükseköğretim Kuruluna bildirir. Enstitü ve yüksekokul müdürü raporuna bağlı olduğu rektör
veya dekana gönderir.
c.Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği dersleriyle yönettiği seminlerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve
dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini, bağlı bulunduğu birim yöneticisinin aracılığıyla rektörlüğe sunmak
zorundadır.Yayımlanmayan eserlerin daktilo ile yazılmış birer kopyası verilir.5864 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanıdığı
haklar saklıdır.
d.Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için üniversitelerde ve Yükseköğretim Kurulunda özel arşiv tutulur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Öğretim ve Öğrenciler
Lisans Düzeyinde Öğretim
Madde: 43.Yükseköğretim, harcı tabi olup, bu kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.
a. Yükseköğretim kurumlarında, kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili
esaslar her üniversitece hazırlanacak öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilir.
b. Aynı meslek bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metot kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme
esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu
Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak,
Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.
c. Yükseköğretim kurumları, örgün, yaygın ve açık öğretim yöntemleri ile her türlü eğitim-öğretim yapabilirler.
Öğretim Süresi
Madde 44.Yükseköğretim kurumlarında, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami
süreler, iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim. Öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı
yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için
son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir.Bu sınavlar sonunda başarısız ders
sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl (sınıf geçme
esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğrencileri hariç, üç veya daha az dersten başarısız olanlara

85

ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri kesilme
durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere
diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır.Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki
derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav
hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam
ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak
kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler.
Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak
yerine getirmedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten
başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene
kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkım verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın
başvurmaları halinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin, her yılbaşında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları
tüm derleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden
sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.
Üniversite senatoları, ön lisans ve lisans düzeyi öğretimlerde sürdürülecek esasları, devam, ara sınav sayısı ve bunların başarı notuna katkısı,
uygulama, sınav ve bütünleme gibi şartları yönetmeliklerle belirler.
Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri
Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.
Yükseköğretime Giriş
Madde 45.
a. Öğrenciler Devlet Yükseköğretim Kurumlarına, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen sınavla girerler.Sonuçların
değerlendirilmesinde adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alınır.Ortaöğretim kurumlarını birincilikle bitiren adaylar kendileri için
yükseköğretim kurumlarında ayrılacak kontenjanlara, tercih ve puanları göz önünde tutularak yerleştirilir.
Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde, adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yükseköğretim Kurulunun uygun göreceği şekilde Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir yöntemle ek bir puan olarak tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav
puanlarına eklenir.
Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna
girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir.
b. Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim
yapmak kaydıyla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yöntemlerle yükseköğretim kurumlarına alınabilirler.
c. 09.06.1991 gün ve 20896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3747 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Cari Hizmet Maliyeti
Madde 46.Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, öğrenci başına olmak üzere belirlenir. Öğrenci başına düşen cari hizmet ödeneği,
öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak Yükseköğretim Kurulu’nca farklı miktarlarda
tespit edilir.Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek kısmı Devletçe karşılanır ve öğrenci adına ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine
ödenek olarak kaydolunur.Geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir.Devletçe karşılanacak kısım cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz.
Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak ödemelerin miktar ve bölgelere göre oranları yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarı ile
uygulamaya ilişkin esas ve usuller her yıl Bakanlar Kurulunca en geç Temmuz ayı içerisinde belirlenir.
Öğrenci tarafından ödenecek miktar istekleri halinde ödeme güçlüğü olan öğrencilere Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak
verilebilir.
Hazırlık sınıfı ve yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve 4, 5, 6 yıllık lisans öğreniminden bu süreler sonunda mezun
olmayan öğrencilere Devlet katkısı ödenmesine devam olunur.Öğrenci katkısı birinci yıl için %50, müteakip yıllar için %100 fazlasıyla alınır.Lisans
düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler için öğrenci katkısı %100 fazlasıyla alınır.
Öğrenci katkısını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.
Cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda
bastırılan ders kitapları ve teksirlerinin satışından elde edilen gelirler, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne adına milli bankalardan birinde
açılacak hesaba yatırılır.Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel
ödenek kaydolunmak üzere aktarılır.Aktarılan bu miktarlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca özel ödenek kaydedilir.Kaydolunan ödenekler, başta
öğrencilerin beslenme, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlere olmak üzere, üniversitenin cari, kalkınma plan ve programına uygun yatırım,
transfer ve öğrencilerin kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kullanılır.Kullanım ve harcamaya ilişkin esas ve usuller
Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
Bu hesabın sarfı, muhasebesi ve denetimi döner sermaye mevzuatına tabi olur. İşleri üniversitece görevlendirilecek sayman tarafından yürütülür.
Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur.
Zamanında ödenmeyen kredi borçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsis edilen
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ödenir.
Sosyal Hizmetler
Madde 47.Faaliyetlerin Düzenlenmesi:
a. Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulunun yapacağı plan ve programlar uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması,
barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla bütçe imkânları nispetinde
okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri, mediko sosyal merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor
salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidirler.
b. Yükseköğretim kurumları, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak mezunlarına iş bulmakta yardımcı olurlar.
c.Üniversiteler rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır.
d. Kamu kuruluşları adına, üniversitelerde okuyacak öğrencilere bu kuruluşlarca verilecek bursların bilim dallarına dağılımı ve sayısı, insan gücü
ihtiyacı ve öğretim elemanı yetiştirilmesi bakımından belirtilir.Burslu öğrencilerin harçları ile laboratuar, sınav ve diploma masrafları burs kapsamına
girer.
Ders Kitapları ve Teksirlerin Basılması
Madde 48.üniversitelerde ders kitapları ve teksirleri ilgili üniversite tarafından basılır veya bastırılır ve öğrencilere maliyetlerini aşmayacak fiyatla
satılır. Ders aracı olarak kullanılan kitap ve teksirleri öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramazlar. Ancak, başvurdukları eğitim-öğretim yılı
içinde bastırılamayacağı kurumun yönetim kurulunca yazılı olarak bildirilen kitapları kendilerinin bastırma hakları saklıdır.
Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları Yükseköğretim kurulunca düzenlenir.
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-öğretimi
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Madde 49.Eğitim-öğretimini kısmen veya tamamen bir yabancı dilden yapan Yükseköğretim Kurumları, kaydını yaptıran öğrencileri, öğrenimde
kullanılacak yabancı dilde bir yeterlilik sınavına tabi tutarlar.Yetersiz bulunan öğrenciler için esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek, bir yıla
kadar süreli, bir yabancı dil hazırlık öğrenimi uygulanır.Bu lisans öğreniminde başarılı olamayan öğrencilerin bu yükseköğretim kurumu ile ilişkileri
kesilir.
Normal öğrenimin devamı süresince öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için öğretim kurumlarınca gerekli önlemler devamlı şekilde alınır.
Lisansüstü Öğretim
Madde 50.Usul ve şartları;
a. Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora ya da tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler,
yükseköğretim kurumlarınca usulüne göre açılacak sınavla ve Üniversitelerarası Kurulca tespit edilecek esaslara göre seçilirler.
b. Yükseköğretim kurumları, lisans üstü öğretim konusundaki istekleri karşılamak üzere gerekli planlamayı yapar ve önlemleri alır.
c. 05.08.1996 gün ve 22718 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 4158 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.
d. Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere
öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler.
e.Tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık veya ödeneklerin tespitinde, aynı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki
personelin aylık ve ödenekleri göz önünde tutulur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Memurlar ve Diğer Görevliler
Yönetim Örgütleri
Madde 51.
a. Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı; merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin
gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur.
Daire başkanlıkları ve müdürlükler üst kuruluşlarda kurulların, üniversitelerde yönetim kurulunun kararı ile genel hükümlere göre kurulur.
b. Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul
müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde,
yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili
sekreterce yapılır.
c. Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında raportörlük yaparlar.
Atamalar
Madde 52.Atama esasları:
a. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Genel Sekreter ile daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst
kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak Yükseköğretim üst Kuruluşunun Başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak
Yükseköğretim Üst Kuruluşunun Başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanır. Fakülte, enstitü ve
yüksekokul sekreterinin atanması, ilgili dekan ve müdürün önerisi üzerine rektör tarafından yapılır.
b. Üst kuruluşların ve üniversitelerin genel sekreterlerinin üniversite lisans diplomasına, fakülte sekterleri ile enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin
yükseköğretim diplomasına sahip olmaları şarttır.
c. Memurların atanmaları; fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda dekanların, rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ilgili müdürlerin, yükseköğretim üst
kuruluşlarında ve üniversite merkez örgütünde genel sekreterin önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere başkan veya rektör tarafından yapılır.
d. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, yükseköğretim üst kuruluşlarında, rektörlükte ve rektörlüğe bağlı kuruluşlarda genel sekreterin önerisi üzerine
başkan veya rektör, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda fakülte sekreterinin önerisi üzerine dekanlar, enstitü ve yüksekokullarda sekreterin
önerisi üzerine müdür tarafından atanırlar.
e. Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin, yönetim personeli için aylıklı veya sözleşmeli kadroları, yükseköğretim üst kuruluşlarında
başkan, üniversitelerde ise rektör tarafından tespit edilir ve ilgili makamlara önerilir.
f. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerde görevli memur ve diğer görevliler, üst kuruluşlarda genel sekreterlerin, üniversitelerde rektörlerin
istek ve önerisi üzerine diğer kamu kuruluşlarına veya Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim
kurumları arasında atanabilirler.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Disiplin ve Ceza İşleri
Genel Esaslar
Madde 53.
a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yükseköğretim Kurulu ile üniversite rektörlerinin, rektör üniversitenin, dekan fakültenin, enstitü ve yüksekokul
müdürleri enstitü ve yüksekokulların, bu birimleri genel sekreter veya sekreterleri de sekreterlik personelinin disiplin amirleridir.Üniversite ve bağlı
birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yaparlar.Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde
doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde de yardımcı doçentler disiplin kurullarına alınmazlar.
b. Öğretim elemanları memur ve diğer personelin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre
Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.
c. Ceza soruşturması usulü:
Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu
kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri
sürülen suçlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

(1) ilk soruşturma
Yükseköğretim Kurulu Başkanı için kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim Bakanının başkanlığındaki bir toplantıda, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden
teşkil edilecek en az üç kişilik bir kurulca, diğerleri için, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya
görevlendirecekleri uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır.
Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların, hakkında soruşturma yapılacak öğretim elemanının akademik ünvanına veya
daha üst akademik ünvana sahip olmaları şarttır.
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(2) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına;
a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay’ın 2 nci Dairesi,
b. Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik
kurul,
c. Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve
yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında, rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik
kurul,
d. Öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul,
e. 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare kurulu, karar verir.
f. Yükseköğretim Kurulu ile üniversite yönetim kurullarınca oluşturulacak kurullarda görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler bir yıl için seçilirler.Süresi
sona erenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
(3) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar üye tamsayısı ile toplanır. Kurullara ilk soruşturmayı yapmış olan üyeler ile
haklarında karar verilecek üyeler katılamazlar.Noksanlar yedek üyelere tamamlanır.Diğer hususlarda bu Kanunun 61 nci maddesi hükümleri
uygulanır.
(4) Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştay’ın 2 nci Dairesinde verilen lüzum.u muhakeme
kararına itiraz ile men.i muhakeme kararlarının kendiliğinden incelenmesi Danıştay’ın İdari İşler Kuruluna aittir.Diğer kurullarca verilen lüzum.u
muhakeme kararına ilgililerce yapılacak itiraz ile men.i muhakeme kararları kendiliğinden Danıştay 2 nci Dairesince incelenerek karara
bağlanır.Lüzum.u muhakemesi kesinleşen Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin yargılanması Yargıtay
ilgili ceza dairesine, temyiz incelemesi Ceza Genel Kuruluna, diğer görevlilerin yargılanmaları suçun işlendiği yer adliye mahkemelerine aittir.
(5) Değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işlemeleri halinde soruşturma usulü ve yetkili yargılama mercii görev itibariyle üst dereceliye göre tayin
olunur.
(6) Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve rektörlerin 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne
Dair Kanun kapsamına giren suçlarından dolayı yapılacak ceza soruşturmasında yukarıda belirtilen ceza kovuşturması usulü tatbik edilir.Bunlar
dışında kalan tüm görevliler için 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun
hükümleri uygulanır.
1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun kapsamına giren suçlarından dolayı
kanuni kovuşturma için gereken izin, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri ve bu kuruluşların
memurları (Üniversitelerarası Kurul memurları dâhil) hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanından, üniversite yöneticileri ve öğretim elemanları ile
memurlar hakkında üniversite rektörlerinden alınır.
(7) İdeolojik amaçlarda Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve
mezhep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlarla bunlara irtibatlı suçlar
öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal,
engelleme, bunları teşvik ve tahrik, anarşik ve ideolojik olaylara ilişkin suçlar ile ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde, yukarıda yazılı usuller
uygulanmaz; bu hallerde kovuşturmayı Cumhuriyet Savcısı doğrudan yapar.
(8) Bu kanunda yer almamış hususlarda 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Öğrencileri Disiplin İşleri
Madde 54.Soruşturma, yetkiler ve cezalar:
a. Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme
hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi
eylemlere katılan, bunları teşvik ve tahrik eden, yükseköğretim mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz eden veya saygı dışı
davranışlarda bulunan ve anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; eylem başka bir suçu oluştursa
bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezaları verilir.
b. Bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve
doğrudan gerekli cezayı vermeye veya disiplin kuruluna sevk etmeye ilgili fakülte dekanı. Enstitü veya yüksekokul müdürü yetkilidir.
c. Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince derhal başlanır ve soruşturma en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.
d. Hakkında kovuşturma yapılan öğrenciye sözlü veya yazılı savunma hakkı verilir. Tanınan süre içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından
vazgeçmiş sayılır.
e. Disiplin cezaları, ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir. Durum, öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna duyurulur.
Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararlarına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Cezalar öğrencinin dosyasına ve
siciline işlenir.
f. Bu maddeye göre yapılacak işlemler sırasında gerekirse öğrenciye, bağlı bulunduğu öğretim kuruluşunda, ilan yoluyla tebligat yapılabilir.
g. Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararı bütün yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu, emniyet makamları ve ilgili askerlik
şubelerine bildirilir. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna alınmazlar.
ONUNCU BÖLÜM
Mali Hükümler
Gelir Kaynakları
Madde 55.Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimlerin gelir kaynakları;
a. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler,
b. Kurumlarca yapılacak yardımlar,
c. Alınacak harç ve ücretler,
d. Yayın ve satış gelirleri,
e. Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,
f. Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek kârlar,
g. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir.
Mali Kaynaklar
Madde 56.İşlem ve Usuller:
a.Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim, damga
resmi ve harçlardan muaftır.Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara
ve şartlara uyulur.
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b. Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan malî muafiyetler. istisnalar ve diğer malî
kolaylıklardan aynen yararlanırlar.
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak nakdî bağışlar, Gelir
ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.
c. Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından eğitim-öğretim ve araştırma amacı ile
yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak kaydıyla ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından
gelen aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
d. Bir milyon liraya kadar (bir milyon lira dahil) bir hakkın veya menfaatin terkinini gerektiren, maddî veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında
yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan, açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden
vazgeçilmesine veya uygun ödeme kararı koymaya rektör ve üst kuruluşların başkanları; bir milyon liradan fazlası için üst kuruluşlarda başkanın,
üniversitelerde rektörün önerisi ve Sayıştay Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı karar verir.
e. Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından yapılan bilimsel,
teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerektireceği her türlü giderler hakkında, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri
uygulanmaz.
f. Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bunların bakım ve onarımlarında 1050 sayılı
Muhasebe-i Umumiye Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sayılı Artırma ve eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
g. Bir üniversite bütçesindeki ödenekleri, diğer bir üniversite bütçesine aktarmaya, ilgili rektörün görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine
Maliye Bakanı yetkilidir.
İta Amirliği Mali Denetim
Madde 57.Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı bulunduğu esaslara uygun olarak
hazırlanır, yürürlüğe konur ve denetlenir.
İta amiri, üst kuruluşlarda başkan, üniversitelerde rektördür. Bu yetki uygun görülen ölçüde gerektiğinde yardımcılara, dekanlara, enstitü ve
yüksekokul müdürlerine, üst kuruluşlara bağlı birim başkanlarına ve üst kuruluş ve üniversite genel sekreterlerine devredilebilir.
Döner Sermaye ve Araştırma Fonu
Madde 58.
a. Döner Sermaye:
Üst kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile; üniversitelerde ve bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul,
konservatuar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerinde ilgili yönetim kurulunun önerisi, rektörün olumlu görüşü ve
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmeleri kurulabilir.Verilecek ilk sermayenin miktarı bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile,
yükseköğretim üst kuruluşlarında Yükseköğretim Kurulunun kararı ile üniversitelerde ise ilgili yönetim kurulunun önerisi ve rektörün onayı ile
artırılabilir.
Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, işletme ile ilgili yönetim işlerinin yürütülmesi esasları ve Muhasebe usulleri, Maliye
Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre ilgili kurumun veya birimin döner sermaye
yönetmeliğinde belirtilir.
Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Muhasebeci Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunlarına tabi değildir.Döner
sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir.Mali yılın bitiminden başlayarak dört ay
içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay'a birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına
verilir.
Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gelirlerinin en az
yüzde otuzu o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır, kalan kısmı ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği
oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin araştırma fonu ile döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde görevli öğretim elemanları ve aynı
birimde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel arasında paylaştırılır. Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası Kurulca önerilerek
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir yılda ayrılacak payın
toplamı bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek ve her türlü tazminat toplamının iki katını, diğer öğretim elemanları
için bir katını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için de % 50'sini geçemez. Şu kadar ki, öğretim üyelerinin mesai saati dışında
döner sermayeye yaptıkları katkılardan dolayı alacakları pay iki kat kıyaslamasında nazara alınmaz.
b. Araştırma Fonu:
Üniversitelerde Yükseköğretim Kurulu kararı ile rektörlüğe bağlı o üniversitede mevcut tüm döner sermayelerin gelirlerinden araştırma fonu
kurulabilir. Bu fonun gelirleri şunlardır.
(1) Yukarıdaki esaslara göre her yıl döner sermayeden aktarılacak meblağ,
(2) Öğretim üyelerinin dolaylı veya doğrudan katkısı olmadan elde edilen döner sermaye gelirlerinin tamamı,
(3) Üniversite bütçesine konulan araştırma ödenekleri,
(4) Yılsonunda Fondan artan meblağ,
(5) Yapılacak bağış ve yardımlar ve diğer gelirler.
Fonun kullanımı ve yönetimi ile ilgili esaslar, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Fonun muhasebe usulleri ve diğer mali hususlarda,
Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonu Usul ve Esasları uygulanır.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli hükümler
Siyasi Partilere Üyelik ve Görev Alma
Madde 59.Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, siyasi partilere üye olabilirler; yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini aksatmamak
ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilirler.
Şu kadar ki, bu durumdaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve
yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler.
Yükseköğretim kurumları öğrencileri, siyasi partilere üye olabilirler.
Siyasi partilere üye olan öğretim elemanları ve öğrenciler, yükseköğretim kurumları içinde parti faaliyetinde bulunamaz ve parti propogandası
yapamazlar.
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Kurumlara Dönüş
Madde 60.
a. Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama Organı Üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler
hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla başvuruları
halinde bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları Yükseköğretim Kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dönerler.
b. Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan
öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına
dönebilirler.
c. Yükseköğretim Kurulu veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeliklerine, rektör ve dekanlıklara yükseköğretim kurumları ile bir kamu
görevinde iken seçilenlerden, süresini tamamlayarak yeniden seçilmemeleri sebebiyle ayrılanların, bu görevlerinde geçirdikleri süreler hesaba
katılmak ve buna göre aylık ve dereceleri yükseltilmek suretiyle meslek, unvan ve sıfatları dikkate alınarak ayrıldıkları tarihten itibaren kendi
kurumlarına boş kadro koşulu aranmaksızın dönüşleri yapılır.
Oylama
Madde 61.Bu kanunda sözü geçen jüri ve kurullarda, her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz.
Yükseköğretim Kurulu dışında yer alan kurulların toplantı nisabı kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır.
Bütün kurallarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır.
Özlük Hakları
Madde 62.Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşları ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda
belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır.
Siciller
Madde 63.Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanlarının, memur ve diğer personel ile öğrencilerin
sicilleri genel hükümlere ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre tutulur. Her türlü atama, yükselme, akademik
unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde bu siciller esas alınır.
İzinler
Madde 64.Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar.Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst
kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
Rektör iznini Yükseköğretim Kurulu Başkanından, diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alırlar.
Yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarda görevli bütün personel bağlı olduğu ilk disiplin amirinin izniyle görevi başından ayrılabilir.
YÖNETMELIK
Madde 65.
a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
(1) Yükseköğretim Kurulu'nun teşkilatı, çalışma usulleri, üyelerin seçimi ve yetkisinde olan seçim ve atamalarla ilgili hususlar,
(2) Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun kuruluş ve işleyişi, denetleme usul ve esasları ile ilgili hususlar,
(3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin kuruluşu, işleyişi, görevleri, öğrenci seçme ve yerleştirme esasları ve öğrenci adaylarından alınacak
kayıt ve sınav ücretleri ve bu ücretlerle oluşacak fonun kullanılması ile ilgili esaslar,
(4) Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarında yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri,
(5) Öğretim elemanlarının yetiştirilme esasları,
(6) Haftalık ders yükü çalışma esasları,
(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin harçları ile harçlar konusuna ilişkin uygulama esasları,
(8) Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları ile ilgili hususlar,
(9) Öğretim elemanları, memur ve diğer personel ile öğrencilerin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri ve disiplin kurullarının teşkili ve
çalışması ile ilgili hususlar,
(10)Yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluş ve birimler tarafından yapılacak bilimsel, teknik inceleme ve araştırma ile yayımların
gerektireceği her türlü giderlere ve üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerde bunların bakım ve onarımlarına uygulanacak esaslar.
(11) Öğretim elemanları; memur ve diğer personel ile öğrencileri sicilleri ile ilgili hususlar,
(12) Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim alanları gözönünde tutularak gerekli yapı ve tesisler, araç.gereç, öğretim,
yönetim kadrosu ve diğer akademik konular,
(13) Görevlendirme ve nakil ile ilgili esaslar ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar.
b. Aşağıdaki hususlar Ünversitelerarası Kurul tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:
(1) Lisansüstü öğretim esasları,
(2) Bu kanunun uygulanması ile ilgili diğer akademik hususlar.
NOT: Bu Kanunun yürürlükten kaldırılan hükümlerle ilgili 66. maddesi ve geçici hükümlere burada yer verilmemiştir.
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EK IV. HÜ AKADEMİK PERSONELİNİN ORİJİNİ
Bütün Mezuniyetleri Hacettepe Üniversitesi Olan Öğretim Üyelerinin Birimlere Göre Dağılımı
Birimler
Prof.
Doç.
Yar Doç.
Diş Hekimliği Fak.
30
20
Eczacılık Fak.
29
12
6
Edebiyat Fak.
18
27
10
Eğitim Fak.
9
6
9
Fen Fak.
44
31
16
Güzel San. Fak
2
2
Mühendislik Fak.
33
15
3
Tıp Fak.
171
83
16
İktisadi ve idari Bil. Fakültesi
3
15
8
Atatürk İlk. Ve İnk. Tar. Ens.
1
1
Çocuk Sağlığı Ens.
2
Halk sağlığı Ens.
1
1
Nörolojik Bil. Ve Psik. Ens.
1
Nüfus Etütleri Ens.
1
Onkoloji Ens.
4
1
Devlet Konservatuarı
9
2
14
Ev Ekonomisi Y.O.
7
1
1
Fizik Tedavi ve Reh. Y.O.
16
12
Hemşirelik Y.O.
11
6
Sağlık Teknolojisi Y. O.
11
1
2
Spor Bil. Ve Tekn. Y.O.
1
1
Hacettepe M.Y.O.
1
Sağlık Hizm. M.Y.O.
2
2
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EK V. ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ
H.Ü. Genel
Ort.
AKADEMİK HİZMETLER
VE İLİŞKİLER
AKADEMİK DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK HİZMETLERİ
AKADEMİK VE SOSYAL İKLİM

YÖNETSEL HİZMETLER

ÖĞRENCİ İŞLERİ

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

SAĞLIK HİZMETLERİ

BESLENME HİZMETLERİ

LABORATUARLAR VE DİĞER
ETKİNLİK ALANLARI
FİZİKİ MEKANLARIN TEMİZLİK
VE BAKIMLARI
ULAŞIM HİZMETLERİ

Bek.
Mem
Fark
Bek.
Mem
Fark
Bek.
Mem
Fark
Bek.
Mem
Fark
Bek.
Mem
Fark
Bek.
Mem
Fark
Bek.
Mem
Fark
Bek.
Mem
Fark
Bek.
Mem
Fark
Bek.
Mem
Fark
Bek.
Mem
Fark

SS

Diş Hekimliği
Ort.

SS

Eczacılık
Ort.

SS

Tıp
Ort.

4,58
,408
4,48 ,520
4,58
,394
4,60
2,89
,561
2,51
,533
2,87
,493
2,92
1,69
1,97
1,71
1,68
4,53
,490
4,35
,629
4,59
,421
4,50
2,48
,701
2,06
,598
2,83
,691
2,25
2,29
1,76
2,25
2,05
4,39
,544
4,30
,734
4,34
,574 4,43
2,52
,580
2,07
,509
2,57
,521 2,42
1,84
2,30
1,84
2,01
4,52
,526
4,59
,545
4,62 ,436
4,58
2,44
,613
2,52
,692
2,68 ,648
2,82
2,08
2,07
1,94
1,76
4,52
,563
4,36
,636
4,60
,473
4,57
2,48
,713
2,63
,723
2,59
,732
2,86
2,04
1,73
2,01
1,72
4,41
,587
4,22
,708
4,42
,599
4,40
2,68
,661
2,86
,707
3,09
,662
3,02
1,39
1,38
1,73
1,36
4,59
,538
4,57
,659
4,58
,468
4,62
2,66
,741
2,03
,799
2,37
,701
2,46
1,93
2,54
2,21
2,16
4,41
,570
4,34
,797
4,45
,474
4,51
2,66
,756
2,22
,688
2,46
,702
2,60
1,75
2,12
1,99
1,91
4,68
,525
4,73
,551
4,61
,450
4,58
2,43
,749
1,85
,687
2,61
,706
2,85
2,25
2,88
2,00
1,73
4,50
,576
4,40
,772
4,58
,464
4,53
2,89
,824
2,78
,959
2,95
,893
3,42
1,61
1,63
1,64
1,11
4,49
,550
4,11
,824
4,33
,648
4,37
2,65
,743
2,67
,637
2,95
,846
2,97
1,44
1,64
1,40
1,84

Edebiyat
SS
,370
,473
,447
,552
,537
,536
,470
,580
,494
,627
,764
,643
,535
,670
,480
,777
,529
,713
,528
665,
,722
,811

Ort.
4,56
2,84
1,72
4,54
2,52
2,02
4,39
2,57
1,83
4,52
2,37
2,15
4,55
2,39
2,17
4,45
2,60
1,85
4,62
2,67
1,95
4,38
2,71
1,67
4,64
2,55
2,09
4,51
2,84
1,67
4,53
2,65
1,88

Eğitim

SS
,438
,602
,515
,735
,577
,604
,573
,644
585
,704
,587
,661
,532
,720
,597
,809
,548
,745
,569
,836
,536
,752

Ort.
4,64
2,98
1,66
4,58
2,59
1,99
4,44
2,56
1,88
4,56
2,40
2,16
4,59
2,50
2,08
4,48
2,71
1,76
4,67
2,78
1,89
4,51
2,78
1,65
4,78
2,18
2,60
4,57
2,94
1,63
4,57
2,68
1,89

Fen
SS
,347
,547
,429
,718
,476
,562
,467
,567
,489
,739
,491
,662
,484
,721
,507
,721
,450
,698
,522
,769
,486
,715

Ort.
4,65
2,94
1,72
4,65
2,35
2,30
4,52
2,56
1,95
4,62
2,54
2,08
4,62
2,57
2,05
4,49
2,71
1,78
4,69
2,60
2,09
4,51
2,63
1,88
4,79
2,51
2,28
4,60
2,94
1,66
4,58
2,52
2,06

GSF
SS
,339
,549
,367
,617
,426
,527
,430
553
,482
,698
,469
,634
,388
,733
,464
,710
,368
,717
,491
,791
,409
,673

Ort.
4,37
2,78
1,58
4,28
2,50
1,78
4,16
2,42
1,74
4,31
2,41
1,90
4,31
2,39
1,91
4,24
2,34
1,89
4,40
2,39
2,01
4,17
2,36
1,81
4,46
2,23
2,23
4,35
2,51
1,84
4,34
2,43
1,91

İİBF
SS
,606
,637
,765
,730
,811
,676
728
,671
,796
,741
,869
,664
,735
,769
,899
,713
,901
,859
,930
,909
,790
,741

Ort.
4,52
2,82
1,70
4,46
2,38
2,08
4,38
2,52
1,86
4,42
2,37
2,05
4,41
2,48
1,92
4,31
2,65
1,67
4,43
2,77
1,66
4,32
2,64
1,68
4,56
2,48
2,06
4,45
2,87
1,57
4,40
2,71
1,69

Mühendislik
SS
,360
,498
,456
,647
,484
,613
,489
,624
,564
,671
,566
,617
,535
,725
,534
,722
,535
,673
,509
,794
,480
,822

Ort.
4,53
2,94
1,59
4,47
2,37
2,10
4,33
2,48
1,85
4,45
2,48
1,97
4,40
2,49
1,92
4,27
2,65
1,62
4,49
2,64
1,85
4,38
2,58
1,80
4,68
2,63
2,05
4,37
2,90
1,47
4,41
2,55
1,86

SS
,414
,517
,499
,634
546
,528
,542
,580
,593
,685
,637
,611
,619
,774
,538
,740
,494
,730
,625
,851
,561
,686
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