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HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 

              

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 

 

Üniversitemiz bünyesinde Devlet Konservatuvarı kurulması konusunda teklif, 

01.12.2006 tarihinde 5260 sayılı Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 

Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş bir 

Yükseköğretim kuruluşudur. 

            14.08.2009 tarihinde müdür atanmasıyla birlikte aktif hale gelmiştir. Konservatuvarın 

örgütsel yapısını tamamlamak için, müdür yardımcılarının atanması,konservatuvar kurulu, 

yönetim kurulunun oluşturulması, öğretim elemanlarının, sekreterlerin ve memurların atanması 

gibi öncelikli görevler tamamlanmıştır.  

 Devlet Konservatuvarı’nın misyon ve vizyonunda belirtilen amaçları doğrultusunda, 

Konservatuvar Kurulu, Konservatuvar Yönetim Kurulu ve Adıyaman Üniversitesi Senato 

kararıyla Anabilim Dallarının açılması ve lisans ve lisansüstü öğrenci alımı için gerekli 

müracaatları tamamlamıştır.  

 Devlet Konservatuvarı bünyesinde, aşağıdaki bölümlerimiz mevcuttur.  

 

 - Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı ile Sahne Sanatları, 

 - Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı ile Türk Müziği, 

 - Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı ile Müzikoloji  

- Konservatuvarımız  Müzik Bölümünün kapatılması Yünetim Kurulumuzun 31.10.2013 tarih 

13/1 sayılı Kararımız ile teklif edilmiş. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 18.12.2013 

tarihli Yürütme kurulunda kapatılması uygun görülmüş ve  dolu kadrolarımız sahne sanatları 

bölümüne aktarılmıştır.  

 

Devlet Konservatuvarı 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete başlamıştır. 

a)   Sahne Sanatları Anabilim Dalına Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüş olup 

2012- 2013 Eğitim-Öğretim döneminde yüksek lisansa 10 (on), 2013- 2014 Eğitim-Öğretim 

döneminde   ise 5 öğrenci alınmış toplam 15 yüksek lisans öğrencimiz mevcuttur. . 

 

b) Sahne Sanatlar Koro Ana Sanat Dalı Programına 2012-2013 Eğitim-Öğretim döneminde 12 

kız ,11 erkek olmak üzere özel yetenek sınavı ile 23 öğrenci alınmış ve Eğitim-Öğretime 

başlanmış,  2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde ise özel yetenek sınavı ile 12 kız, 12 erkek 

olmak üzere 24 öğrenci alınmış, 47 öğrencimiz mevcuttur.  

 

Yeterli akademik ve idari personel olmamakla  (2 Prof., 2 Yrd.Doç., 3 Arş.Gör., 4 İdari 

Personel)   birlikte Devlet Konservatuvarı, Fen Edebiyat Fakültesinin eski binasının zemin 

katında bulunan 7 ofis, 2 toplu derslik ve 3 bireysel derslik odası ile hizmetlerini 

sürdürmektedir.                                                       

                                                                 

 

                                                                                     Prof.Dr.Ahmet PINARBAŞI 

                                                                                                     Müdr V.  

                                                                                                       İmza 

 



                                                                                               

1. GİRİŞ 

 

 

Bu başlık altında stratejik planın; amacı, kapsaması, önemi, hukuki dayanağı, katılımcılığın nasıl 

sağlandığına ve Stratejik Plan Hazırlama ekibine yer verilir. 

 

 

 

Tablo-1 Birim Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyeleri 
 

BİRİM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİP ÜYELERİ 

Görevi Unvanı/Adı – Soyadı Görevi 

Başkan Yrd.Doç.Dr.Barış TOPTAŞ Müdür Yrd. 

Üye Yrd.Doç.Ömer TÜRKMENOĞLU Öğretim Üyesi 

Üye Dilek ARDA Y.Okul Sekreteri 

Üye Bekir KÜÇÜK Şef 

Üye   

 

 

 

2. DURUM ANALİZİ 

 
2.1. Tarihi Gelişim 

 
Birimin hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği 

kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir. 

 

 

2.2. Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi 
 

 

Birime görev ve sorumluluklar yükleyen, Birimin faaliyet alanını düzenleyen mevzuat 

gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulur. Bu aşamada aşağıdaki sorulara 

cevap verilir: 

 

✓ Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında Birim tarafından üretilen mal ve hizmetlerin 

kapsamı nedir? Bunlardan faydalananlar kimlerdir? 

✓ Birimimiz  tarafından mal ve hizmet üretilmemektedir. 

 

 



✓ Birim tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır? 

✓ Birimimiz  tarafından eğitim-öğretim (lisans ve lisansüstü) ve sanatsal faaliyetler 

yapılmaktadır. Ülkemizdeki müzik, kültür ve sanat dallarını korumak, yaşatmak ve 

yaymak, bu alandaki ulusal birikimleri işleyip geliştirmek, geleneksel birimi çağdaş 

evrensel anlayışı içinde işlemek, dalında yüksek nitelikli yetkili, kültürlü, araştırıcı, 

yorumcu, yönetici ve öğretici sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

✓ Birimin organizasyonuna, çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler 

bulunmaktadır? 

✓ Birimimiz tarafından verilen sanatsal faaliyetler, Rektörlüğümüzden alınan  olur ile 

düzenlenmektedir.   

 

✓  Birimin diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen hükümler nelerdir? 

✓ Birimin diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen hükümler 

bulunmamaktadır. 

 

✓ Birimin (varsa) mevcut misyonu yasal yükümlülüklerini içermekte midir? 

✓ Ülkemizde geçmişi pek de eski sayılmayacak olan çok sesli müziğin, opera ve koroların 

gelişmesi ve dünya ölçüleri düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmak üzere; işlenmemiş 

insan seslerini kendi ses uzunlukları içinde (Soprano, mezzo soprano, alto, tenor, bariton, 

bas vb.) eğitmek, her türlü teknik ve müzikal beceriyi kazandırarak Türkçe ve başka 

dillerde yazılmış olan eserleri özüne uygun bir şekilde söyleyebilecek düzeyde sanatçılar 

yetiştirip bunları toplumun beğenisine ve hizmetine sunmaktır. 

 

✓ Yasal yükümlülükler ile Birim yürütmekte olduğu program ve faaliyetler arasındaki bağlantı 

nedir? (Tüm yükümlülüklere karşılık gelen program-faaliyet bulunmakta mıdır? Yürütülen tüm 

program-faaliyetlerin yükümlülükler listesinde bir karşılığı var mıdır?) 

✓ Birimimizin yürütmekte olduğu program ve faaliyetler 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanununun mevzuatları  çerçevesinde yürütülmektedir. 

 

2.3. Örgütlenme  

 

Her Birim en üst yöneticisinden başlayarak kendi örgüt şemasını çizer ve analizini 

yapar. 

 

Akademik Birimler için örnek 

 

  



 
 

 

 

DEVLET KONSERVATUVARI AKADEMİK TEŞKİLAT YAPISI 

 

 

 
 

 

 

 

Akademik birimler bölümleriyle ilgili açıklamalara yer verebilir. 

 

KONSERVATUVAR 

MÜDÜRÜ 

MÜDÜR YARDIMCISI 

KONSERVATUVAR 

SEKRETERİ 

MÜDÜR YARDIMCISI 

 

PERSONEL  

ve  

YAZI İŞLERİ 

 

TAHAKKUK  

Ve 

 SATINALMA 

 

BÖLÜM 

SEKRETERLİĞİ 

ve 

ÖĞRENCİ İŞLERİ 

TAŞINIR 

KAYIT  

ve 

DESTEK 

HİZMETLERİ  



 

 

2.4. Fiziki Durum 

 

 

Bu bölümde akademik ve idari birimler ofis alanları sosyal alanlar, teknolojik 

kaynaklar(Bilgisayar, yazıcı, Fax vb. ) bilgilere yer verecekler. (Bu bölümde birimler faaliyet 

alanlarına göre farklı bilgiler ekleyebilir tablolar oluşturabilirler.) 

 

 

EĞİTİM ALANLARI, DERSLİKLER 

 

              

EĞİTİM ALANI 

Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 

0–50 51–75 76–100 101–150 151–250 
251-

Üzeri 

Anfi            

Sınıf 4           

Bilgisayar Lab.             

Atölye             

Diğer Lab.             

TOPLAM 4            

              

  

 

 

HİZMET ALANLARI 

 

HİZMET ALANLARI Ofis Sayısı 
Alan  Kullanan Kişi 

Sayısı 

(m²) 

Akademik Personel Hizmet 

Alanları 
 4  120  4 

İdari Personel Hizmet Alanları  3  100  5 

TOPLAM  7 220  9 

 

 

 

 

 

 

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 



          

Teknolojik Kaynaklar 

  

Adet 

Eğitim 

Amaçlı 

Hizmet 

Amaçlı 

İdari 

Amaçlı 

Araştırma 

Amaçlı 

Sunucular         

Masa üstü bilgisayar sayısı  52    4  

Taşınabilir bilgisayar sayısı  6       

TOPLAM  58    4   

 

 

DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

          

Diğer Bilgi ve 

Teknolojik Kaynaklar 

Adet 

Eğitim 

Amaçlı 

Hizmet 

Amaçlı 

İdari 

Amaçlı 

Araştırma 

Amaçlı 

Projeksiyon 11       

Slâyt Makinesi        

Tepegöz        

Episkop        

Barkot okuyucu    1   

Yazıcı 5   3   

Baskı Makinesi       

Fotokopi Makinesi    1   

Faks    1   

Fotoğraf Makinesi       

Kameralar  1    

Televizyonlar       

Tarayıcılar    1   

Müzik Setleri 39      

Mikroskoplar       

DVD ler       

TOPLAM 55 1 7   

 



2.5. İnsan Kaynakları 

 

Her birim çalışan personeli ile ilgili bilgilere yer verecek. 

 

 

2.5.1. İdari Personel 
 

Örnek tablo ve açıklama 

 

 

KONSERVATUVARDA GÖREV YAPAN İDARİ PERSONEL DAĞILIMI 

Unvanı Sayı Kadronun bulunduğu birim 

Yüksekokul Sekreteri  1 Devlet Konservatuvarı 

Memur 1 Strateji Dai.Bşk. 

Şef 1 Teknoloji Fak. 

4/C 1 Rektörlük 

 
Genel İdari Hizmetler sınıfında Strateji Dai.Bşk. kadrosunda bulunan 1 personel, Teknoloji Fak. 

kadrosunda bulunan 1 personel  ve Rektörlük 4/C kadrosunda bulunan 1 personel  Konservatuvarımızda 

görevlendirilmiştir. 

  

 

                   KONSERVATUVAR  KADROSUNDA OLUP BAŞKA BİRİMDE GÖREV YAPAN İDARİ PERSONEL DAĞILIMI 

Unvanı Sayı Görev Yaptığı Birim 

Memur 1 Kitap satış Bürosu 

 
Genel İdari Hizmetler sınıfında konservatuvarımız kadrosunda bulunan 1 personel, kitap satış 

bürosunda  görevlendirilmiştir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Akademik Personel 

 

 

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % 

Genel İdari Hizmetler 2  2  

Yardımcı Hizmetler     

TOPLAM 2  2  



AKADEMİK PERSONELİN KADRO VE İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE 

DAĞILIMI 

            

UNVAN 

Kadroların Doluluk  Kadroların İstihdam 

Oranına Göre  Şekline Göre 

Dolu Boş Toplam 
Tam  Yarı 

Zamanlı Zamanlı 

Profesör  2   2  2  - 

Doçent           

Yard. Doçent  2   2  2  - 

Öğretim Görevlisi           

Okutman           

Çevirici           

Eğitim-Öğretim 

Planlamacısı 
          

Araştırma Görevlisi  2    2  2  - 

Uzman           

TOPLAM 6   6  6   

 

AKADEMİK PERSONELİN BÖLÜM/BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI 

                

Bölüm/Birim 

Adı 
Profesör Doçent 

Yrd. 

Doçent 

Öğretim 

Görevlisi 

Araştırma 

Görevlisi 
Uzman Toplam 

 Sahne Sanatları  1    2    2   5 

 Müzikoloji  1            1 

                

                

              6 

 

 

C.4.1.3. YABANCI UYRUKLU AKADEMİK PERSONEL 

      

UNVAN Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm /Birim 

Profesör      

Doçent    

Yard. Doçent     

Öğretim Görevlisi     

Araştırma Görevlisi     



Uzman     

Okutman     

Çevirici     

Eğitim-Öğretim Planlamacısı     

TOPLAM     

 

 

 

2.6. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi  

 

Üniversitenin faaliyet alanları özet ve ana hatları ile örnek olarak aşağıda sıralanmıştır. 

Birimler kendi faaliyet alanlarını bu örneğe göre ayrıntılı olarak yazabilirler. 

 

➢ Eğitim öğretim alanındaki faaliyetler; 

 

1. Lisans ve önlisans alanında yükseköğretim faaliyeti, 

2. Lisansüstü alanında yükseköğretim faaliyeti, 

3. Eğitime ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyeti, 

4. Eğitime yardımcı faaliyetler;   

▪ Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarına ilişkin faaliyetler, 

▪ Öğrencilerin sağlık ihtiyaçlarına ilişkin faaliyetler, 

▪ Öğrencilerin kültür ve spor ihtiyaçlarına ilişkin faaliyetler, 

▪ Öğrencilerin diğer ihtiyaçlarına ilişkin faaliyetler, 

5. Diğer eğitim öğretim faaliyetleri, 

➢ Sağlık alanındaki faaliyetler; 

➢ Kültür alanındaki faaliyetler; 

➢ Genel Kamu alanındaki faaliyetler; 

➢ Kurumsal güvenlik alanındaki faaliyetler; 

➢ Sivil savunma alanındaki faaliyetler; 

 

 

 
 

Faaliyet Alanı –  Hizmet 

İşlemler 

1 Bölgesel Olarak Yarışma Ve Konserlerin  Düzenlenmesi 

2 Yörenin Müzik Kültürünü yöresel alanda tanıtarak sanatsal faaliyette bulunmak 

3 Lisansüstü Eğitime Önem Verilerek Öğrencilere Akademik Personel Olma Yolunun Açılması 

4 Lisansüstü  Eğitime önem Verilerek Akademisyen Yetiştirilmesi 



5 Ulusal ve Uluslararası Sanat Faaliyetlerinin Yapılması 

6 Ulusal ve  Bölgesel Olarak Yarışma Ve Konserlerin  Düzenlenmesi  

7 
Müzik  E 
         M  i  Müzik  Enstruman  Kurslarının Açılması 

 

8 Çevre Konservatuvarlarla Ortak  ikili İşbirliği Çerçevesinde Sanatsal Faaliyetlerin Yapılması 

 

Tüm Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, eğitim öğretim 

faaliyet alanları ile ilgili tespit ve analizler yapar. 

 

 

ÖĞRENCİ DAĞILIMI  

                    

FAK./YO./MYO 
I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TOPLAM GENEL 

TOPLAM 
E. K. Top. E. K. Top. K. E. 

 Devlet 

Konservatuvarı 
 23  24 47            47  

                    

                    

                    

TOPLAM  23  24  47           47  

 

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ SAYILARI 

 

                  

PROGRAMI

N ADI 

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 

Ii. Dönem I. Dönem 

Yüksek Lisans 
Doktora Toplam 

Yüksek 

Lisans 
Doktora Toplam 

Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz     

 Sahne 

Sanatları 
10      10  5      5  

                  

                  

GENEL 

TOPLAM 
10      10  5      5  

 

 

2.7.  Bilimsel Araştırma, Geliştirme Hizmet ve Ürünleri 

 



Tüm Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları kendilerinin 

yürüttükleri Bilimsel Araştırma ve Geliştirme projelerini yazarak analiz ederler. Bu projelerle 

ilgili birimler olan Proje Koordinasyon Ofisi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Bilimsel 

Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Üniversite 

geneli ile ilgili verilere yer vererek tespit ve analizler yapılır.  

 

 

 

YAYINLARLA İLGİLİ FAALİYET BİLGİLERİ 

                  

BİRİMİ 

K
it

a
p

 

K
it

a
p

 B
ö
lü

m
ü

 

Makale Bildiri 

A
ra

ş.
 R

a
p

. 

D
iğ

er
 

U
lu

sa
l 

U
lu

sl
a
r

a
ra

sı
 

U
lu

sa
l 

U
lu

sl
a
r

a
ra

sı
 

 Devlet 

Konservatuvarı 
1    1  2    2      

                  

                  

                  

                  

TOPLAM  1    1  2    2     

 

 

 

2.8. Paydaş Analizi  

Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Üniversitenin/Birimin 

etkileşim içimde olduğu tarafların görüşlerinin alınması stratejik planın sahiplenilmesini 

sağlayarak uygulama şansını artırır. Diğer yandan, yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi 

hizmetlerin şekillendirilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle durum analizi kapsamında 

paydaş analizinin yapılması çok önemlidir.  

 

  Paydaşlar, (Üniversitenin)/Birimin ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, 

(Üniversiteden)/Birimden doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya 

(Üniversiteyi)/Birimi etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar 

olarak sınıflandırılır.   

 

İç Paydaşlar: Birimden etkilenen veya etkileyen Üniversite/birim içindeki kişi, grup 

veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Üniversitenin/Birimin çalışanları, yöneticileri ve 

Üniversitenin/Birimin bağlı olduğu Rektör, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. 

 



İÇ PAYDAŞLAR 

Paydaş Adı Neden Paydaş Önceliği Etki Düzeyi 
Önem 

Derecesi 

İdari Personel (1) 
Kamu Hizmeti Üretim Sürecinde / 

Temel Ortak 
Yüksek İyi 1.Derece 

Akademik Personel. 
Kamu Hizmeti Üretim Sürecinde / 

Temel Ortak 
Yüksek İyi 1.Derece 

Akademik Birimler  
Kamu Hizmeti Üretim Sürecinde / 

Temel Ortak 
Yüksek İyi 1.Derece 

Strateji Dai.Bşk. 
Kamu Hizmeti Üretim Sürecinde / 

Temel Ortak 
Yüksek İyi 1.Derece 

İdari ve Mali İşlr. 

Dai.Bşk. 

Kamu Hizmeti Üretim Sürecinde / 

Temel Ortak 
Yüksek İyi 1.Derece 

Personel Dai.Bşk. 
Kamu Hizmeti Üretim Sürecinde / 

Temel Ortak 
Yüksek İyi 1.Derece 

Kütüphane ve 

Dök.Dai.Bşk. 

Kamu Hizmeti Üretim Sürecinde / 

Temel Ortak 
Yüksek İyi 1.Derece 

 

 

Dış Paydaşlar: Üniversiteden/Birimden etkilenen veya (Üniversiteyi)/Birimi etkileyen 

(Üniversite)/Birim dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Üniversite/Birim faaliyetleriyle 

ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, Üniversiteye/Birime girdi sağlayanlar, 

sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. Müşteriler 

Üniversitenin/Birimin ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, 

grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir. Öğrenciler müşterilere örnek 

olarak verilebilir. 

 

 

DIŞ PAYDAŞLAR 

Paydaş Adı Neden Paydaş Önceliği Etki Düzeyi 
Önem 

Derecesi 

Yükseköğretim Kurulu 

(YÖK) 

Yönlendirme, Koordinasyon, 

Standart Belirleme vb. 
Yüksek Güçlü 1.Derece 

Maliye Bakanlığı 

Bütçe, Mali Yönetim ve Kontrol, 

Muhasebe Kayıtları, Kesin Hesap, 

Kamulaştırma vs. 

Yüksek Güçlü 1.Derece 

TÜBİTAK Proje Çalışması, Ortak Çalışma vb. Yüksek Güçlü 1.Derece 

Sayıştay Başkanlığı 
Mali Denetim, Performans 

Denetimi 
Yüksek Güçlü 1.Derece 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. GZFT Analizi 

 

Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde kullanılan temel yöntemlerden birisi GZFT 

(Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Bu analiz kapsamında, 

stratejik planlama çalışmalarında Üniversitenin/birimin kurumsal anlamda öz değerlendirme 

(Üniversite/birim içi değerlendirme) ve çevre değerlendirmesini gerçekleştirmek ve 

Üniversitenin/birimin zayıf ve kuvvetli yönleri ile önündeki fırsatları ve karışılacakları 

tehditleri ortaya çıkarmak amaçlanır.  

 

GZFT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

Bölgemizde Konservatuvarlar arasında Koro Anasanat 

Dalında tek olmamız. 

Ulusal ve uluslararası sanat (müzik) faaliyetlerine 

akademik personelin katılması 

Ulusal ve bölgesel olarak yarışma ve konserlerin 

düzenlenmesi. 

Akademik, İdari  ve yardımcı (Hizmetli) 

personel sayısının yetersizliği, 

Lisansüstü (Yüksek Lisans) eğitim vermemiz,  

Özverili personel, Üst yönetim desteği,  

Şeffaf ve paylaşımcı liderlik, 

Kurum içi hoşgörü ve uzlaşma kültürünün varlığı, 

Akademik ve idari birimlerle uyumlu çalışma, 

Kurum içi hoşgörü ve uzlaşma kültürünün varlığı, 

Akademik ve idari birimlerle uyumlu çalışma, 

Değişime ve yeniliklere açık personel, 

Takım ruhu içinde çalışan şeffaf ve  paylaşımcı  bir 

yönetimin olması, 

Şehir merkezine yakın bir üniversite olması. 

Bireysel çalışma odalarının yetersiz olması 

Ses kayıt stüdyosunun olmaması, 

Birimimize ait en az 200 kişilik  konser 

salonunun olmaması, 

Bireysel çalışma odalarında piyanoların 

yetersiz olması, 

Ulusal düzeyde hakemli bir sanat 

dergisinin olmaması, 

Uluslararası yayın ve atıf sayısının çok az 

olması, 

Kadro kullanımı planlamasının eksikliği, 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan 

bölümlerdeki kontenjan fazlalığı. 

 

5 yıl içinde Yabancı müzik uzmanları ve öğrencilerinin 

kurumumuza kazandırılması, 

Diğer bölümlerin Akademik Personel sayılarının 

arttırılması ve Faaliyete geçirilmesi, 

Öğretim elemanı başına düşen öğrenci 

sayısının (35-50) Türkiye ortalamasının 

üzerinde olması, 

Konservatuvarımıza ait bireysel odaların sayıları 5 yıl 

içerisinde en az 20 odanın olması,  

Konservatuvarımıza ait Piyanoların sayısının en az 40 

olması, 

Araştırma projeleri için başvuru sayısının 

azlığı (Öğretim üyesi sayısı 

yetersizliğinden dolayı) 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

Konservatuvarımıza ait binamızın fiziksel koşulları 

iyileştirildiği takdirde bölgemizde ve ülke genelinde 

tercih edilen bir kurum olmamız, 

Konservatuvarımızın gelişimi için yeterli 

Akademik kadroların tahsis edilmemesi 

Akademik personel ( Öğretim üyesi) sayısı arttırıldığı 

takdirde Doktora programının ve diğer bölümlerin  

açılması, 

 

Öğretim elemanlarını (Akademik personel 

sayısının yetersizliği) ders yükü 

fazlalığından dolayı yeterli araştırma 

imkanı bulamaması 

YÖK tarafından planlanan yurtiçi Farabi ve Mevlana 

değişim programının birimimizin değişimine yeni 

imkanlar yaratacak olması,  

Konservatuvarımızın mekan ve donanım 

olanaklarının yetersiz olması nedeniyle pek 



Avrupa Birliği Eğitim programları çerçevesinde 

ERASMUS Öğretim Üyesi değişim programlarına 

kabul edilmiş yurtdışında öğretim olanağı sunularak 

öğrenci ve öğretim üyelerine evrensel bakış açısının 

kazandırılması ve ortak proje çalışma olanakların 

sağlanması, 

çok projenin ve sosyal faaliyetlerinin 

gerçekleştirilememesi 

5 yıl içinde Yabancı müzik uzmanları ve 

öğrencilerinin kurumumuza 

kazandırılmaması, 

Diğer bölümlerin Akademik Personel 

sayılarının arttırılmaması ve Faaliyete 

geçilmemesi, 

 

Bölge Konservatuvarları arasında işbirliği çabası içinde 

girişimleri, 

Özel veya Kamu kurum ve kuruluşları arasında sanatsal 

işbirliği çabası ve eşgüdümlü projeler üretme 

konusunda istekli olması, 

Yöremizin kültürel miras potansiyelini öğretim 

sürecinde kullanabilmesi, 

Nitelikli eleman ihtiyacının artması, 

Konservatuvardaki bölümlerin altyapı ve  fiziksel 

olanakların iyileştirme süreci, 

 

Bölümlerimizde Öğretim Üyesi sayısının 

yetersizliği, 

Öğretim üyelerini Akademik yükselmede 

gereksinim duyduğu yabancı dil eğitiminin 

üniversitemiz bünyesinde verilememesi, 

Akademisyenliğin meslek olarak 

çekiciliğinin azalması, 

 

 

 

2.10. Çevre Analizi 
 

Çevre analizi, Üniversitenin/Birimin kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, 

Üniversite/Birimin için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir.  

 

Fırsatlar, Üniversitenin/Birimin kontrolü dışında gerçekleşen ve Üniversiteye/Birime avantaj 

sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır.  

Tehditler ise, Üniversitenin/Birimin kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin 

engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. 

Çevre analizinde; Üniversiteyi/Birimi etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir. 

Analiz kapsamında, ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, politik, çevresel, teknolojik ve rekabete 

yönelik etkenlerin belirlenmesi gerekir. 

Fırsatlar: 

- Konservatuvarımıza ait binamızın fiziksel koşulları iyileştirildiği takdirde bölgemizde ve ülke 

genelinde tercih edilen bir kurum olmamız. 

- Akademik personel ( Öğretim üyesi) sayısı arttırıldığı takdirde Doktora programının ve diğer 

bölümlerin  açılması 

- Nitelikli eleman ihtiyacının artması 

- Bölge Konservatuvarları arasında işbirliği çabası içinde girişimleri 

- Özel veya Kamu kurum ve kuruluşları arasında sanatsal işbirliği çabası ve eşgüdümlü projeler 

üretme konusunda istekli olması 

- Konservatuvardaki bölümlerin altyapı ve  fiziksel olanakların iyileştirme süreci 

- Yöremizin kültürel miras potansiyelini öğretim sürecinde kullanabilmesi 



- Avrupa Birliği Eğitim programları çerçevesinde ERASMUS Öğretim Üyesi değişim 

programlarına kabul edilmiş yurtdışında öğretim olanağı sunularak öğrenci ve öğretim üyelerine 

evrensel bakış açısının kazandırılması ve ortak proje çalışma olanakların sağlanması 

- YÖK tarafından planlanan yurtiçi Farabi ve Mevlana değişim programının birimimizin 

değişimine yeni imkanlar yaratacak olması 

 

Tehditler : 

 

- Konservatuvarımızın gelişimi için yeterli Akademik kadroların tahsis edilmemesi 

- Öğretim elemanlarını (Akademik personel sayısının yetersizliği) ders yükü fazlalığından   dolayı 

yeterli araştırma imkanı bulamaması 

- 5 yıl içinde Yabancı müzik uzmanları ve öğrencilerinin kurumumuza kazandırılmaması 

- Diğer bölümlerin Akademik Personel sayılarının arttırılmaması ve Faaliyete geçilmemesi 

- Akademisyenliğin meslek olarak çekiciliğinin azalması 

- Bölümlerimizde Öğretim Üyesi sayısının yetersizliği 

- Öğretim üyelerini Akademik yükselmede gereksinim duyduğu yabancı dil eğitiminin 

üniversitemiz bünyesinde verilememesi 

- Konservatuvarımızın mekan ve donanım olanaklarının yetersiz olması nedeniyle pek çok 

projenin ve sosyal faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi 

 

 

 

 

 

 

3. STRATEJİK PLAN 

 

Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini 

belirleyecek, amaçlarını, hedeflerini ve stratejilerini ortaya koyacaklardır. 

 

Misyon, vizyon ve ilkelerin oluşturulması sonucunda, kuruluşun varması istenen 

noktaya nasıl bir çerçeve içinde ulaşılacağı amaç ve hedeflerin belirlenmesi ile ortaya 

çıkar. Bu nedenle, misyon, vizyon ve ilkelerin doğru şekilde ifade edilmesi stratejik 

planın başarısı üzerinde belirleyici bir rol oynayacaktır. 

 

Not: Birimlerin vizyonu, üniversitenin vizyonu ile uyumlu bir ifade olmalıdır. 

 

 

3.1. Misyon 
 



Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin 

için yaptığını açıkça ifade eder. 

Birimlerin misyon bildirimleri birim yöneticileri ve diğer ilgili personel tarafından 

kuruluşun misyon bildirimine uyumlu bir şekilde geliştirilir.  

 

Misyon bildiriminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 

▪ Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. 

▪ Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar. 

▪ Yasal düzenlemelerle Üniversiteye/Birime verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. 

▪ Üniversitenin/Birimin hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir. 

▪ Üniversitenin/Birimin sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır. 

 

Misyon bildirimi için cevaplandırılması gereken sorular: 

 

o Üniversitenin/Birimin varoluş nedeni nedir? 

        Ülkemizde geçmişi pek de eski sayılmayacak olan çok sesli müziğin, opera ve koroların 

gelişmesi ve dünya ölçüleri düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmak.  
 

o Üniversite/Birim kimlere hizmet sunuyor? 

       Her türlü teknik ve müzikal beceriyi kazandırarak Türkçe ve başka dillerde yazılmış olan 

eserleri özüne uygun bir şekilde söyleyebilecek düzeyde sanatçılar yetiştirip bunları toplumun 

beğenisine ve hizmetine sunmaktır. 

 

o Üniversite/Birim hangi alanda çalışıyor? 

     İşlenmemiş insan seslerini kendi ses uzunlukları içinde (Soprano, mezzo soprano, alto, tenor, 

bariton, bas vb.) eğitmek. 

 

o Üniversite/Birim hangi ihtiyaçları karşılıyor?                        

    Ülkemizdeki müzik, kültür ve sanat dallarını korumak, yaşatmak ve yaymak. 

 

o Üniversitenin/Birimin yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir? 

    Birimimizin yürütmekte olduğu program ve faaliyetler 2547 Sayılı Yükseköğretim       

Kanununun mevzuatları  çerçevesinde yürütülmektedir. 

 

 

 

3.2. Vizyon 

 



Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri 

yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında 

birleştirici bir unsurdur.  

Vizyon bildirimi birimin ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. 

Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan 

da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının 

çatısını oluşturur. 

 

Güçlü bir vizyon aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

▪ İdealisttir; Yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. 

▪ Özgündür; Birimin vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir. 

▪ Çekicidir; Birim çalışanları kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker. 

 

İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki özellikleri gösterir: 

▪ Kısa ve akılda kalıcıdır. 

▪ İlham verici ve iddialıdır. 

▪ Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır. 

 

Vizyon bildirimi için cevaplandırılması gereken sorular; 

o Birimin ideal geleceği nedir? 

    Ülkemizdeki müzik, bale, kültür ve sanat dallarını korumak, yaşatmak ve yaymak, bu alandaki 

ulusal birikimleri işleyip geliştirmek, geleneksel birimi çağdaş evrensel anlayışı içinde işlemek, 

dalında yüksek nitelikli, yetkili, kültürlü, araştırıcı, yorumcu, yönetici ve öğretici sanatçılar 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

o Birim,çalışanları ve yararlanıcılar tarafından nasıl algılanmak istiyor? 

Birim çalışanları kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker 

o Hesap verme sorumluluğunu taşıyan idari ve siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor? 

Kurumun gelecekteki başarıları ile ülkemiz çapında tanınır hale geleceği düşünülüyor. 

 

3.3. Temel Değerler 
 

 

Temel değerler bir kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim 

biçimini ifade eder. 

 

 
Temel değerler aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır: 

▪ Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır. 

▪ Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir. 



▪ Üniversitenin/Birimin vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri 

desteklemelidir. 

 

 Değerler üç temel alana ilişkin olabilir: 

o Kişiler: Birimin çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler 

o Süreçler: Birimin yönetim, karar alma ve hizmet üretimi sürecine ilişkin değerler 

o Performans: Birimin ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler. 

Temel değerler için cevaplandırılması gereken sorular; 

 

• Birimin çalışma felsefesi nedir? 

   Müzik, kültür ve sanat dalında yüksek nitelikli yetkili, kültürlü, araştırıcı, yorumcu, yönetici ve 

öğretici sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

• Birimin çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir?  

   Müzik, kültür ve sanat dalında yüksek nitelikli sanatçılar yetiştirip bunları toplumun beğenisine 

ve hizmetine sunmaktır. 

 

• Birimin personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?  

   Eğitim-öğretim sürecinde öğrenciye en iyi kaliteli hizmeti sunmak,  Bölgesel ve yöresel  alanda 

sanatsal faaliyetlerde bulunmak. 

 

3.4. Stratejiler, Amaç Ve Hedefler 
 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR; Amaçlar, kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların 

kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması 

ile elde edilecek sonuçları ifade eder. 

 

Birimin Amaçlarının özellikleri şunlar olmalıdır:  

 

▪ Birimin misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. 

▪ Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. 

▪ İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. 

▪ Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. 

▪ Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. 

▪ Orta vadeli (5 yıllık) bir zaman dilimini kapsamalıdır. 

▪ Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. 

 

Amaçların oluşturulması için cevaplandırılması gereken sorular; 

 

o Birimin misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır? 



  Stratejik Amaç-1: Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, araştırma ve sanatsal etkinlik yapmak. 

  Ulusal operalarda görev alacak opera sanatçıları yetiştirmek. Alanında akademisyen olabilecek 

düzeyde öğrenciler yetiştirmek. 

 

o Birimin orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır? 

Stratejik Amaç-2: Her türlü teknik ve müzikal beceriyi kazandırarak Türkçe ve başka dillerde 

yazılmış olan eserleri özüne uygun bir şekilde söyleyebilecek düzeyde sanatçılar yetiştirmek. 

Uluslararası düzeyde sanatçılar yetiştirmek. Ülke  ve yöre kültürüne katkıda bulunmak. 

 

o Birimin faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir? 

  Uyumludur. 

 

 

Not: Bu esaslar dahilinde Üniversitemizin stratejik amaçları (Üniversitemiz Stratejik Plan Hazırlama 

Komisyonunca) aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, birimlerimizde bu amaçlar çerçevesinde stratejik 

planlarını hazırlayacaklardır. 

 

 

 

 

2015-2019 STRATEJİK PLAN TASLAK AMAÇLARI 

 

 

 

AMAÇ 1: Geleceği karşılayan eğitim ve öğretimin nitelik ve nicelik açısından kalitesini 

yükseltmek 

 

AMAÇ 2: Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde sayı ve kalitesini 

artırmak 

 

AMAÇ 3: Toplumsal fayda sağlayacak hizmet/ürün sunmak ve geliştirmek 

 

AMAÇ 4: Öz Gelirlerimizi artırmak ve Bütçe Ödeneklerini etkin/verimli kullanmak 

 

 

AMAÇ 5: Kurumsal alt ve üst yapıyı güçlendirmek ve geliştirmek 

 

AMAÇ 6: Kurum kültürü bilincini yerleştirmek ve öğrenen organizasyon yapısını 

sürdürülebilir kılmak 

 

 AMAÇ 7: Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini üst seviyede tutmak ve devamlı tercih 

edilebilir bir kurum olmak 

 

AMAÇ 8: Kurumsal Yönetim Sistemlerinin oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak 
 

 



 

HEDEFLER; Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve 

ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir 

zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve 

zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik 

olarak birden fazla hedef belirlenebilir. 

 

Hedefler, 

 

➢ Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. 

➢ Ölçülebilir olmalıdır. 

➢ Ulaşılabilir olmalıdır 

➢ Gerçekçi olmalıdır. 

➢ Açık, anlaşılabilir bir ayrıntıda olmalıdır. 

➢ İddialı olmalı, fakat imkânsız olmamalıdır. 

➢ Sonuca odaklanmış olmalıdır. 

➢ Zaman çerçevesi belli olmalıdır. 

 

 

Hedeflerin oluşturulması  için cevaplandırılması gereken sorular ; 

 

➢ Hedefler, Birimin misyon, vizyon, temel değerler ve amaçları ile tutarlı mı? 

➢ Tutarlı 

 

➢ Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen etkenler nelerdir? 

    Öğrencilere, ilgili sanat dalında ulusal operalarda görev alacak nitelikte eğitim verilmesinin   

    sağlanması. 

   Lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlamış öğrencilerin, akademisyen niteliklerine sahip 

   olmalarının sağlanması.   

   Uluslararası sanat ortamlarında kabul görecek yetkinlikte sanatçıların yetiştirilmesi. 

   Ülke kültürünü katkıda bulunma idealine sahip bilinçte sanatçılar yetiştirmek. 

 

➢ Bir amaca ilişkin hedeflerin tümü gerçekleştirildiğinde o amaca ne ölçüde ulaşılabiliyor? 

%85 

 

➢ İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir? 

Minumum 4 yıl içinde 

 

➢ Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür? 

Yıllık değerlendirme toplantıları ile 



 

➢ Ölçme için hangi verilerin ne şekilde temin edilmesi gerekir? 

Bilimsel faaliyet ve akademik yayınların toplanıp degerlendirilmesi 

➢ Kıyas noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir? 

Hedeften şaşmamak koşulu ile büyük oranda 

 

Not 1: Birimlerin hedefleri Üniversitenin hedefleriyle uyumlu olmalıdır. İhtiyaç halinde Birimler 

Üniversitenin hedefleri dışında kendi özel hedefleri de belirtebilirler 

Not 2: Stratejik Hedefler ölçülebilir olmalı ancak, tek başına ölçüm aracı olarak düşünülmemelidir. 

Hedefe ulaşılıp ulaşılamadığının ölçülmesi performans göstergeleriyle yapılmalıdır. Öte yandan, 

stratejik hedefler iş planı şeklinde çok sayıda olmamalı, hedeflerin nasıl gerçekleştirileceği 

faaliyetlerle açıklanmalıdır. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ; Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların 

önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans 

göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade 

edilir.  

 

Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak 

sınıflandırılır. 

Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Girdi 

göstergeleri, ölçmeye esas olan başlangıç durumunu yansıtırlar.  

Çıktı: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Çıktı göstergeleri, üretilen mal ve hizmetlerin 

niceliği konusunda bilgi vermesine rağmen, sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı veya üretilen mal veya 

hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinliği konusunda tek başına açıklayıcı değildir.  

Verimlilik: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkiyi 

gösterir. 

Sonuç: Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl 

ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler. Hedeflenen sonuçlara ulaşmadaki başarı seviyesi etkililik 

ile ifade edilmektedir. Sonuç göstergeleri amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koymaları 

bakımından en önemli performans göstergeleridir.  

 

Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında 

ulaşılan düzeydir (güvenilirlik, doğruluk, davranış biçimi, duyarlılık ve bütünlük gibi ölçüler).  

 

Bir hedef için herhangi bir sınıfa ait olmak üzere birden fazla performans göstergesi belirlemek 

mümkündür.  

 

STRATEJİLER; Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar 

bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir.  



Stratejiler belirlenirken kuruluşun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmelidir. 

Kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri “Kritik Sorular Yöntemi”dir. 

Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan sorunlar belirlenip bu sorunları en 

aza indirgemeye yönelik stratejiler geliştirilebilir. 

Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış çevreden 

kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir. Bu yöntemle aşağıda belirtilen 

alternatif stratejiler geliştirilebilir. 

 

ZT Stratejileri: Zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemeye yöneliktir. 

ZF Stratejileri: Üniversitenin/Birimin zayıf yönlerinin olumsuz etkilerini en aza indirgerken fırsatların 

olası olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yöneliktir. Dış fırsatlardan yararlanarak mevcut 

zayıf yönleri giderecek stratejiler oluşturulabilir.  

GT Stratejileri: Dış çevredeki tehditlerin olumsuz etkilerini, kuruluşun güçlü yönlerini kullanarak en 

aza indirgemeye yöneliktir. 

GF Stratejileri: Üniversitenin/Birimin hem güçlü yönlerini hem de dış çevrenin sunduğu fırsatların 

olumlu etkilerinden azami düzeyde faydalanmaya yönelik olarak geliştirilen stratejilerdir. Söz konusu 

stratejiler, Kuruluşun güçlü yönleri kullanılarak dış fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanmayı 

mümkün kılar.  

Stratejilerin Oluşturulması için Cevaplanması Gereken Sorular; 

▪ Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? 

      AMAÇ 1:  Akademik kadronun tamamlanması 

     HEDEF 1 : Öğretim Üyesi alımı için çalışmalara devam etmek   (3 Prof. , 3 Doç., 3 Yrd.Doç. , 4  

     Arş.Gör., 4 Öğrt.Gör., 2 uzman) 

     AMAÇ 2: Akademik, İdari  ve yardımcı (Hizmetli) personel sayısının yetersizliği,  Binanın  

     fiziksel koşullarının ve Bireysel çalışma odalarının yetersiz olması,  ses kayıt stüdyosunun ve  

      konser salonunun olmaması. 

      HEDEF 2:  Akademik, İdari  ve yardımcı (Hizmetli) personel sayısının artırılması,   

      fiziksel  koşullarının iyileştirilmesi ve Bireysel çalışma odalarının yeterli düzeye getirilmesi. ,ses   

      kayıt stüdyosunun ve en    az 200 kişilik konser salonunun yapılması, 

      AMAÇ 3: Birimimizin malzeme eksikliğinin tespit edilmesi. 17 adet akustik duvar tipi piyano  

      alınması 

      HEDEF 3:  Birimimizin malzeme eksikliğinin tamamlanması. 

 

▪ Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? 

Akademik, İdari  ve yardımcı (Hizmetli) personel sayısının artırılması,   fiziksel  koşullarının 

iyileştirilmesi ve Bireysel çalışma odalarının yeterli düzeye getirilmesi. 

 

▪ Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? 

Başarısızlıklardan örnek alarak yeni plan çizmek 

 



▪ Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir? 

▪  

3.5. Stratejik Planın Maliyetlendirilmesi 

 

Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, geliştirilen politikaların ve bunların 

yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika 

tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Maliyetlendirme, Birimin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve 

harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Birimin amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet 

ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. 

 

 

 FAALİYETLERİN/PROJELERİN PLANLANMASI; 

Faaliyet planları, stratejik planı uygulamak için kullanılan stratejilerin ve adımların 

ayrıntılı bir tanımıdır. Bu planlar stratejik plan sürecinin “hedefe (oraya) nasıl ulaşacağız?” 

kısmını oluşturur. Faaliyet planları, kurumun amacı, hedefleri ve misyonlarını ve program ve 

alt programlarının başarıya ulaşması için kullanılan yöntemleri, stratejileri ayrıntılı bir şekilde 

açıklar.  

Faaliyetler/Projelerin; 

Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi 

kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Hâlihazırda yürütülen veya yürütülmesi 

planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir.   

 

 Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağladığı tanımlanabilir olmalıdır, 

 Hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir, 

 Maliyetlendirilebilmelidir 

 Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir. 

 

Faaliyetler/projelerin ortaya konulmasında cevaplandırılması gereken sorular; 

 

▪ Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin/projenin rolü ve önemi nedir? Bu 

faaliyet/proje gerekli mi? 

Misyonumuz ve vizyonumuz çerçevesinde Eğitim-öğretimin kaliteli olması gereklidir. 

Piyanoların alınması durumunda müzikal anlamda daha donanımlı, nitelikli öğrenciler 

mezun olacaktır. Ses kayıt stüdyomuzun olması yöremize ait türkülerimizi kayıt altına 



alıp, gelecek nesillere kalıcılığını sağlamak, sanatsal faaliyetlerimizi kayıt altına alarak 

gelecekteki kuşaklar için geçmişte neler yapıldığı gösterilecektir. 

 

 

▪ Belirlenen faaliyetler/projelerin tamamı gerçekleştirildiğinde hedefe ulaşılıyor mu? Hedefe 

ulaşılması için başka faaliyet/projeye ihtiyaç var mı? 

Bu faaliyetlerin tamamı yerine getirildiğinde hedeflere ulaşmış olacaktır. Bu süreç içinde 

yeni fikir ve hedeflere açık olup, bu hedeflerin yerine getirilmesi için çalışmalar 

yapılacaktır.  

 

▪ Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri/projeleri yerine getirmekten sorumlu olan kimlerdir 

ve sorumlulukları nelerdir? 

Akademik , İdari personel ve öğrenciler. 

 

 

 

 

Her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin ortaya konulması sonrasında 

faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bu amaçla önce her bir hedef 

için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılarak bir hedefin yaklaşık maliyetine 

ulaşılacaktır. Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç 

maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılacaktır. Beş yıllık 

toplam ise planın toplam tahmini maliyetini verecektir. 

 

 

Maliyetlendirme Tablosu 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Amaç Hedef      

1  
     

  1.2. 230.000,00 475.000,00  525.000, 00 767.000,00  840.000,00   

 . 
     

2 2.2 30.000,00 80.000,000 100.000,00 150.000,00 300.000,00 

  
     

3 3.3 60.000,00 75.000,00 97.000,00 123.000,00 168.000,00 

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

TOPLAM 320.000,00 630.000,00 722.000,00 1040.000,00 1308.000,00 

 

 

 

Üniversitenin/Birimin belirtilen toplam maliyetlerini elde edeceği kaynaklarla karşılaştırmak 

durumundadır. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için yıllar itibariyle hangi kaynaklardan hangi gelirlerin 

elde edileceği tahmin edilmelidir. Bu amaçla aşağıdaki Tabloda gösterilen kaynak tablosundan 

yararlanılabilir. İlk üç yıl için bütçeden tahsis edilecek kaynaklar Orta Vadeli Mali Planda yer 

almaktadır. Bütçe dışı kaynaklar ile ilk üç yıldan sonraki kaynaklar ise Birimin tarafından tahmin 

edilmelidir.  

 

 
 
 
 
 

 

 

Kaynak  Tablosu 
 

Kaynaklar 2014 2015 2016 2017 2018 

Genel Bütçe 380.000,00 700.00,00 1060.00,00 1182.00,00 1540.00,00 

Özel Bütçe      

Yerel Yönetimler      

Sosyal Güvenlik Kurumları 52.00,00 105.00,00 175.00,00 191.00,00 213.00,00 

Bütçe Dışı Fonlar      

Döner Sermaye      

Vakıf ve Dernekler      

Dış Kaynak      

TOPLAM 432.00,00 805.00,00 1235.00,00 1373.00,00 1753.00,00 

 

 



Maliyet tablosunda öngörülen maliyetler ile tahmin edilen kaynakların örtüşmesi gereklidir. 

Ancak öngörülen maliyetlerin tahsis edilen kaynakları aşması durumunda aşağıdaki yöntemler 

izlenebilir:  

▪ Daha düşük maliyetli stratejiler seçilebilir 

▪ Hedefler küçültülebilir 

▪ Amaç ve hedeflerin zamanlaması değiştirilebilir 

▪ Amaç ve hedefler önceliklendirilerek bazı amaç ve hedeflerden vazgeçilebilir 

 

Önceliklendirmede; Üniversitenin/Birimin yetki alanı dahilinde, kalkınma planları, programlar 

ve varsa özel düzenlemeler başta olmak üzere politika oluşturulması sürecinde çerçeve oluşturan diğer 

üst belgeler de esas alınmalıdır. Ayrıca sürdürülebilirlik, etkinlik, verimlilik, etki düzeyi ve uygunluk 

ilkeleri de göz önünde bulundurulmalıdır.  

Stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini “performans programları” oluşturur. Stratejik 

planlar ve bütçeler arasındaki ilişki performans programları aracılığı ile daha ayrıntılı olarak 

kurulacaktır. Stratejik planın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye dönük faaliyet ve projeler ile 

bunların bütçelendirilmesi performans programında yer alır. Böylelikle bütçelerin performans 

uygulamasını destekleyen bir yapıya sahip olması sağlanmış olacaktır. 

 

 

4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. 

Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve 

hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

 

Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin 

uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne 

zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı 

hazırlanması faydalıdır. Eylem planı aynı zamanda izleme ve değerlendirmeyi de kolaylaştıracaktır.  

(Planın bu bölümünde Eylem Planının nasıl hazırlanacağı belirtilir) 

Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili 

taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması, izleme faaliyetlerini 

oluşturur.  

Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili 

veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. 



İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. 

İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular 

da rapor edilmelidir. (Planın bu bölümünde izlemenin nasıl hazırlanacağı belirtilir) 

Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler 

kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. 

İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına 

geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile 

ilişkilendirilmesini gerektirir.   

 

İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak 

iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca, hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur. Stratejik 

planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması şarttır. Aksi takdirde, gerek planın uygulanmasında 

gerekse ilgililerin hesap verme sorumluluğu ilkesinin hayata geçirilmesinde zorluklarla karşılaşılacaktır.  

 

İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesi ile 

mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Her bir hedefin izlenip değerlendirilebilmesi için 

ne tür verilere ihtiyaç duyulduğu, bunların ne şekilde temin edileceği, ihtiyaç duyulan veriler hâlihazırda 

toplanmıyorsa nasıl ve ne sıklıkla kim tarafından temin edileceği, bu kapsamdaki kısıtların neler olacağı 

gibi hususların mutlaka incelenmesi ve cevaplanması gerekir.  

 

 

4.1 Planın Uygulama Dönemi ve Revizyonu  

Bu Stratejik plan 2015–2019 yıllarına ait beş yıllık dönemi kapsar. Stratejik plan en az iki yıl 

uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik 

planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir. 

  Ayrıca; 

 

a. Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması, 

b. Hükümetin değişmesi, 

c. Milli Eğitim Bakanın değişmesi, 

d. İlimizde ve Üniversitemizde Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımların 

vuku bulması, hallerinde bu stratejik planları yenilenebilir.  

  

Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi 

kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay 

içinde stratejik plan yenilenir. 

 


