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STRATEJİK PLAN HAZIRLIK REHBERİ ÖZETİ

DURUM ANALİZİ

Kurumsal Tarihçe
• Üniversitemiz hangi ihtiyaçları karşılamak için ne zaman kurulmuştur?
• Üniversitemizin misyon ve vizyonuna yön verecek yasal düzenlemeler nelerdir?

Mevzuat Analizi
 Öncelikli olarak Üniversitemize görev ve sorumluluk yükleyen Üniversitemizin faaliyet alanını düzenleyen mevzuatlar göz-

den geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulması gerekmektedir.
• Üniversitemizin teşkilatlanması ile çalışma usulleri ve iş süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler bulunmaktadır?
• Üniversitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler nelerdir? Bunların yararlanıcıları kimlerdir?
• Üniversitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır?
• Üniversitemizin diğer üniversiteler, kamu idareleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkilerine yönelik 

hangi düzenlemeler vardır?
• Üniversitemizin yürütmekte olduğu hizmetlerde diğer idarelerle mevzuattan kaynaklanan görev ve yetki çatışması var mıdır?
• Üniversitemiz mevzuatta yer verilen yasal yükümlülükler tümüyle yerine getirilmekte midir, getirilemiyorsa bunun sebepleri 

nelerdir? Buna ilişkin mevzuat değişikliği gerekli midir?
• Üniversitemizin yerine getirdiği ancak mevzuatta yer almayan hizmetler var mıdır? Varsa hangi mevzuatta ne tür değişiklik-

ler yapılması gerekir?

Üst Politika Belgeleri Analizi 
• Üniversitemizin faaliyet alanı kapsamıda giren üst politika belgeler nelerdir? (Örnek: Kalkınma planı, hükümet programı, 

orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve yıllık program ile birlikte ulusal, bölgesel ve sektörel strateji belgeleri)
 Bunula birlikte Ek-1’de örnekler il birlikte yer alan tablonunda doldurulması gerekmektedir.

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 
• Üniversitemizin sunmuş olduğu temel ürün ve hizmetler nelerdir?
 Belirlenen ürün ve hizmetler faaliyet alanları itibariyle toplulaştırılarak Ek-2’de yer alan tablo örnekğine uygun bir tablo 

oluşturulmalıdır.

Paydaş Analizi 
 İç paydaşlar: Üniversiteden etkilenen veya üniversiteyi etkileyen üniversite içerisindeki kişi ve gruplardır. (ÖRNEK: Üniver-

sitenin çalışanları ve yöneticileri)
Dış paydaşlar: Üniversitenin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar ile üniversiteden etkilenen veya üniversiteyi 
etkileyen üniversite dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. (ÖRNEK: Öğrenciler, potansiyel öğrenciler, mezunlar, üniversite 
faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer üniversiteler ve kamu idareleri, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları)

 Paydaş tespiti için aşağıda yer alan soruların cevaplanması gerekmektedir.
• Üniversitenin ürün/hizmetleriyle ilgisi olanlar kimlerdir?
• Üniversitenin ürün/hizmetlerini kullananlar kimlerdir?
• Üniversitenin ürün/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir?
• Üniversitenin ürün/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?
 Paydaşların önceliklendirilmesinin yapılabilmesi için etki ve önem derecesi dikkate alınarak Ek-3’de yer alan tablodan ya-

rarlanılmalıdır.
 Paydaşların değerlendirilmesi için aşağıda yer alan soruların cevaplanması gerekmektedir.

 Paydaş, üniversitenin hangi ürün/hizmetiyle ilgilidir?
 Paydaşın üniversiteden beklentileri nelerdir?
 Paydaş, üniversitenin ürün/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir?
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 Paydaş analizi kapsamında paydaş, ürün/hizmet ilişkisini daha net değerlendirilmesi amacıyla Ek-4’de yer alan Paydaş-Ürün/
Hizmet Matrisinin oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca öncelikli paydaşlarla gerwçekleştirilecek çalışmaların belirlenmesi 
için de Ek-5’de yer alan paydaş etki/önem matrisi kullanılmalıdır.

 Paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi aşamasında aşağıda yer alan soruların cevaplandırılması gerekmektedir.
• Görüş ve öneriler hangi yöntemle alınacak?
• Hangi kişi ya da birimlerin görüşü alınacak?
• Görüşlerin alınması aşamasından kimler sorumlu olacak?
• Görüş ve önerilerin alınması ne zaman ve ne kadar sürede gerçekleştirilecek?
• Alınan görüş ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanacak ve değerlendirilecek?
 Paydaş görüşlerinin alınması için kullanılacak yöntemler belirlendikten sonra (ÖRNEK: Mülakat, anket uygulaması, atölye 

çalışması, toplantı, arama konferansı) aşağıda yer alan sorular paydaşlara yöneltilmelidir.
• Üniversitemizin hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?
• Üniversitemizin olumlu olarak değerlendirilen faaliyet ve hizmetleri nelerdir?
• Üniversitemizin geliştirilmesi gereken faaliyet ve hizmetleri nelerdir?
• Üniversitemizden beklentileriniz nelerdir ve üniversitemizle hangi alanlarda işbirliği geliştirilebilir?
• Üniversitemizin gelecek plan dönemi içerisinde hangi faaliyet ve hizmetlere önem vermesi gerektiğini düşünüyorsunuz, 

üniversitemiz bu faaliyet ve hizmetlere neden önem vermeli ve bunları nasıl sunmalıdır?
• Gelecek dönemde üniversitemizi olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünüz politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve 

çevresel gelişmeler neler olabilir?
• Gelecek dönemde üniversitemiz için fırsatlar ve tehditler neler olabilir?
• Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
• Üniversitemiz içerisinde etkin bir katılımcılığın sağlanabilmesi için neler yapılabilir?
• Üniversitemize kişi/kurum olarak katkılarınız neler olabilir?

Kuruluş İçi Analiz
 Kuruluş içi analiz; insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fi ziki ve mali kaynak-

lara ilişkin analizlerin yapılarak üniversitenin mevcut kapasitesinin değerlendirilmesidir.
 İnsan Kaynaklarının Yetkinlik Düzeyi analizinin yapılanilmesi için aşağıda yer alan süreçler izlenilmelidir.

• İş analizlerinin yapılması, pozisyon (iş/yetkinlik) gereksinimlerinin belirlenmesi,
• Pozisyonun gerektirdiği yetkinlik ile mevcut insan kaynağı yetkinliğinin kıyaslanarak yetkinlik açığının ortaya konulması,
• Değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi ve eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
• Eğitim/gelişim ihtiyaç raporları
 Kurum Kültürünün analizi aşamasında katılım, işbirliği, bilginin yayılımı, öğrenme, kurum içi iletişim, paydaşlarla ilişkiler, 

değişime açıklık, stratejik yönetim ve ödül ve ceza sistemi alanlarının çalışanlar ve yönetimle ilişkisi değerlendirilmelidir.
 Fiziki Kaynak analizinde aşağıda yer alan sorular cevaplanmalıdır.

• Üniversitemizin sahip olduğu bina, arazi, altyapı ve taştlar nelerdir? (Yıllar itibariyle belirtilmelidir
• Üniversitemiz faaliyetlerini eksiksiz olarak  yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu bina, arazi, altyapı ve taştlar nelerdir?
 Teknolojik ve bilişim altyapısı analizi kapsamında aşağıda yer alan sorular cevaplanmalıdır?

• Üniversitemizin sahip olduğu bilgi sistemleri ve teknolojik altyapısı nelerdir?
• Faaliyetlerimizin yürütülmesi anlamında ihtiyaç duyulan bilgi sistemleri ve teknolojik altyapı gereksinimleri nelerdir?
• Teknolojik ve bilişim altyapısını iyileştirme önerileri nelerdir?
 Mali Kaynak analizi yapılırken stratejik amaç ve hedefl er belirlenmesi için gerçekci bir yaklaşım sergilenmesi için objektif bir 

şekilde Ek-6’da yer alan tablo doldurulmalıdır.

Akademik Faaliyetler Analizi 
 Akademik Faaliyet analizinde aşağıda yer alan sorular cevaplanmalıdır.

• Üniversitemizin akademik faaliyet anlamında (eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal kaykı) yüksek değer ürettiği ve 
başarılı performans gösterdiği alanlar nelerdir?

• Üniversitemizin akademik faaliyet anlamında iyileştirmeye açık yönleri nelerdir? (Diğer üniversiteler ile kıyaslama yapıla-



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK REHBERİ ÖZETİ

bilir?
• Zayıfl ıklarımızı gidermek ve güçlü yanlarımızı kuvvetlendirmek için hangi çalışmalar yapılmalıdır?
• Yükseköğretim sektörü ortalamaları esas alındığında temel faaliyet alanlarında üniversitenin yeri nedir ve nasıl geliştirile-

bilir?
• Temel faaliyet alanlarında üniversitenin algı ve itibar düzeyi nedir ve nasıl geliştirilebilir?
 Akademik faaliyet analizi çalışmaları kapsamında Ek-7’de yer alan tablodan faydalanılmalıdır.

Yükseköğretim Sektörü Analizi 
 Yükseköğretim sektör analizi sektörel eğilim ve sektörel yapı analizi olmak üzere iki analizden oluşmaktadır.
 Sektörel eğilim analizi kapsamında aşağıda yer alan sorular cevaplanmalıdır.

• Yükseköğretim sektöründe yükselişe ve düşüşe geçen eğilimler nelerdir?
• Yükseköğretim sektörü geleceğinde eğilim nereye doğru olabilir?
• Bu eğilimlere uyum sağlayabilmek için ne gibi önlemler anlınmalıdır?
 Sektörel eğilim analizi kapsamında politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel (PESTLE) analizden yarar-

lanılır. Ayrıca Ek-8’de yer alan tablodan da faydalanılmalıdır.
 Yükseköğretim Sektörünün yapısal güçleri Rakipler (Diğer Üniversiteler), Paydaşlar (Öğrenciler, kamu idareleri, şl dünyası, 

STK’lar), Tedarikçiler (Üniversitenin ürün ve hizmet aldığı diğer kuruluşlar) ve Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlardan 
(MEB, YÖK, akreditasyon kuruluşları)oluşmaktadır.

 Sektörel yapı analizinde bu güçleri fırsatlar ve tehditler bağlamında analiz edilerek konumunu belirler ve uzun vadeli stra-
tejik tercihlere temel teşkil edecek bilgi üretimini sağlanmalıdır.

 Sektörel Yapı analizinde Ek-9’da yer alan tablodan yararlanılarak analiz edilmelidir.
 Yükseköğretim Sektör Analizi kapsamında aşağıda yer alan soruların cevaplanması gerekmektedir.

• Yükseköğretim sektöründe hangi önemli eğilimler üniversiteyi vizyonuna yaklaştırmaya imkân sağlayacak fırsatlar olarak 
ortaya çıkmaktadır?

• Hangi önemli eğilimler üniversiteyi vizyonuna yaklaşmaktan engelleyecek tehditler olarak ortaya çıkmaktadır?
• Yükseköğretim sektörü yapısını hangi güçler etkiliyor? Bunlara karşı nasıl güçlü bir konum geliştirilebilir?
• Rakipler kimlerdir, neden rakip olarak algılanmaktadır, rakiplerdeki değişimler nelerdir ve bunlara karşı ne tür tedbirler 

düşünülmektedir?
• Fırsatlardan yararlanabilmek veya tehditleri bertaraf edebilmek için neler yapılmalıdır?

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar. Tehditler) Analizi 
 Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönlerinin ve Üniversitemiz dışında oluşabilecek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi bu analiz 

kapsamında yapılacak çalışmalardır.
 GZFT analizi stratejik planlamanın diğer aşamalarını temel teşkil etmesi noktasında çok önemli bir analizdir. GZFT analizi 

yapılırken Ek-10’da yer alan tablodan faydalanılmalıdır.
 GZFT analizi kapsamında aşağıda yer alan sorular cevaplanmalıdır.

• Üniversitemizin başarılı performans gösterdiği ve yüksek değer ürettiği alanlar nelerdir? Bu alanları stratejik yönlendirmesi 
nasıl olmalıdır?

• Ünivesitemizin üstesinden gelmesi gereken olumsuz yönleri nelerdir?
• Neler İyileştirmeliyiz? (Odak Sorumuz olmaladır?
• İlerleyen dönemlerde Ünivesitemiz açısından avantaj sağlayabileceğimiz ve bizi tehdit eden olaylar neler olabilir?
Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi 
 Durum analizi kapsamında yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulguların özetlenmesi ve hedefl erin doğru şekilde be-

lirlenebilmesi amacıyla tespit ve ihtiyaçların belirlenmesi gerekmektedir. Ek-11’de yer alan tablo doldurularak tespit ve 
ihtiyaçlar belirlenmelidir.
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GELECEĞE BAKIŞ

 Geleceğe bakış anlamında cevaplamamız gereken temel sorular aşağıda yer almaktadır.
• Hangi misyonu (ana görev ve sorumlulukları) yerine getirmek için varız?
• Uzun vadede başarmak istediğimiz vizyonumuz (idealimiz) nedir?
• Misyonumuzu yerine getirip vizyonumuza ulaşmaya çalışırken ne tür bir çalışma felsefesini ve değerleri esas almalıyız?

Misyon 
• Üniversitenin varoluş nedeni nedir? (Niçin)
• Üniversite kimlere hizmet sunuyor? (Kime)
• Üniversite hangi ihtiyaçları karşılıyor? (Ne)
• Üniversite hizmetlerini ne şekilde sunuyor? (Nasıl)
 Misyon belirlenmesinde yukarıda yer alan sorular cevaplanarak Ünivesitemiz Rektörünün misyon bildirimine ilişkin perspek-

tifl eri ile Strateji Geliştirme Kurulunun görüşlerinin alınması ile birlikte beyin fırtınası yapılarak bir misyon oluşturulmalıdır.

Vizyon 
• Çevremizle birlikte başarıyı elde etmek için toplumsal düzeyde hangi sonuçlara ulaşmak istiyoruz? (Toplumsal perspektif)
• Yükseköğretim kurumları düzeyinde neyi başarmak istiyoruz? (Sektörel perspektif)
• Başarılı üniversitelerin öncelikleri nelerdir ve bu üniversiteler gelecekte nereye odaklanacaklar? (Sektörel perspektif)
• Paydaş düzeyinde neyi başarmak istiyoruz? (Paydaş perspektifi )
• Nasıl bir üniversite istiyoruz veya kurumumuz düzeyinde neyi başarmak istiyoruz? (Kurumsal perspektif)
 Vizyon belirlenmesinde yukarıda yer alan sorular cevaplanarak Ünivesitemiz Rektörünün visyon bildirimine ilişkin perspek-

tifl eri ile Strateji Geliştirme Kurulunun görüşlerinin alınması ile birlikte beyin fırtınası yapılarak bir vizyon oluşturulmalıdır.

Temel Değerler 
 Temel değerler üniversitemiz yönetilirken, çalışan personellerin hangi ilkelere göre iş yapmaları gerektiğini ve neye özen 

göstermeleri gerektiği belirleyen kriterlerdir.
 Temel değerler belirlenirken aşağıda yer alan sorular cevaplanmalıdır.

• Üniversitemizin kapsamında çalışanları ve paydaşları ile ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken değerler nelerdir?
• Üniversitemiz kapsamında yönetim, karar alma ve hizmet üretimi sürecinde dikkat edilmesi gereken değerler nelerdir?
• Üniversitemiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kalitesiyle ilgili dikkat edilmesi gereken değerler nelerdir?
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FARKLILAŞMA STRATEJİSİ 

Konum Tercihi 
 Kanum tercihinde Eğitim, Araştırma ve Girişim Odakları arasında tercih yapılmalıdır.
 Konum tercihi yapılırken aşağıda yer alan soru cevaplanmalıdır.

• Kaynaklar öncelikli olarak hangi alanlarda tahsis edilecek ve kullanılcaktır?
 Konum tercihi yapılırken aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

• Yükseköğretim politikaları
• Tarihsel nedenler
• Ulusal/uluslararası eğilimler
• Yerel/bölgesel özellikler
• Yerel/bölgesel sanayi kümeleri
• Yerel/bölgesel işgücü talebi eğilimleri
• Kurumsal kapasite yetkinlikleri vb.

Başarı Bölgesi Tercihi 
 Konum tercihi yapılmasından sonra aynı konum tercihi yapmış olan ünivesiteler arasından Üniversitemizi farklılaştıracak alt 

alanlar seçmemiz gerekmektedir. Bu alt alanlar “Başarı Bölgemizi” oluşturacaktır.
 Başarı bölgesi tercihinin belirlenebilmesi için aşağıda yer alan sorular cevaplanmalıdır.

• Üniversitemiz, henüz yeterince faydalanılmamış veya yeni gelişmeler ışığında ortaya çıkan fırsatlar göz önüne alındığında 
hangi alt alanlarda farklılaşarak aynı konumdaki üniversitelere üstünlük sağlayabilir?

• Üniversitemizin öncelikli veya stratejik hedef kitlesi hangi çevrelerdir?
• Üniversitemiz, hedef kitleye ve diğer üniversitelere göre daha iyi hizmet sunabilmek için nasıl farklılaşmalıdır?

Değer Sunumu Tercihi 
 Aynı başarı bölgesi tercihi yapmış üniversiteler arasından farklılaşmak ve hizmet sunumuna değer katmak amacıyla sunduğu 

veya sunmak istediği hizmet setleri değer sunumu tercihini oluşturmaktadır.
 Değer sunumu tercihi Yok Et, Azalt, Artır, Yenilik Yap unsurları kullanılarak belirlenebilir. Değer sunumu tercihi yapılırken Ek-

12’de yer alan tablodan faydalanılmalıdır.

Temel Yetkinlik Tercihi 
 Yükseköğretim sektöründeki konumunu güçlendirmek, başarı bölgesinde yer alan diğer üniversitelerle kıyaslama yaparak 

hizmet sunumunu iyileştirmek ve belirlediği özgün değer sunumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için temel yet-
kinlik tercihlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

 Üniversitemizi diğer üniversitelerden farklılaştıracak, üniversitenin konumunu güçlendirecek, başarı bölgesi tercihinde sür-
dürülebilir bir üstünlük sağlayabilecek ve değer sunumunun etkinliğini artıracak temel yetkinlik alanları belirlenmelidir.

 Temel Yetkinlik tercihi belirlenirken aşağıda yer alan sorular cavaplanmalıdır.
• Sunulan ana hizmet alanlarında üstünlük sağlamak için hangi temel yetkinlik alanları belirlenmeli ve geliştirilmelidir?
• Belirlenen temel yetkinlik alanları için kimlerle ne tür işbirliği kurulabilir?
 Temel yetkinlik tercihi ile ilgili örnekler Ek-13’de yer almaktadır

NOT: EK’ler Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde yer almaktadır.


