İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ
STRATEJİK PLAN KOORDİNATÖRLÜK KARARLARI

Toplantı Tarihi: 07.11.2017

Toplantı Sayısı: 1

GÜNDEM
1- İYTE 2014-2018 Dönemi Değerlendirme Raporu verilerinin,
2- Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak “Üniversiteler İçin Performans Göstergeleri
Seti”nde yer alan performans göstergelerinin,
3- Aday Araştırma Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporu performans göstergelerinin,
4- Kurumsal İç Değerlendirme Raporu performans göstergelerinin analizinin yapılarak, yapılan
analiz doğrultusunda, genel durum değerlendirmesinin ve stratejik planlama süreç
yönetiminin belirlenmesi öngörülmüştür.

Toplantıda Bulunanlar
Prof. Dr. Serdar KALE
Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU
Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU
Nazife ŞAHİN
Adviye ÖZÇETİN
Enstitümüz Stratejik Plan Koordinatörlük yetkilileri 07.11.2017 günü Saat 10.00’da Prof. Dr. Serdar
KALE başkanlığında toplandı ve maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1: Enstitümüz kurumsal kalite ve stratejik planlama sürecinin “Eğitim” başlığı altında
yürütülmesi planlanan stratejik amaç, stratejik hedef, iyileştirme ve izleme çalışmalarının
yürütülmesi ve koordinasyonu için Eğitim Direktörlüğü kurulması önerisinin, yönetimin onayına
sunulmasına karar verilmiştir.
KARAR 2: Gündem maddelerinde belirtilen Değerlendirme Raporu ve performans göstergeleri
analizi doğrultusunda, 2014-2018 Stratejik Planı gelişim ekseni gruplandırmasının yeniden
değerlendirilmesine karar verilmiştir.
KARAR 3: Gündem maddesinde belirtilen performans göstergelerinden, bütünleşik “Performans
Göstergeleri Seti” oluşturulmasına karar verilmiştir.
KARAR 4: 2019-2023 dönemi stratejik planlama sürecinde; dış paydaş katkı ve katılımının
sağlanabilmesi amacıyla
- İYTE Danışma Kurulu üyeleri ile toplantı, görüşme vb. yollarla görüş ve öneri alınmasına,
- İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi temsilcileri ile
toplantı, görüşme vb. yollarla görüş ve öneri alınmasına karar, verilmiştir.
KARAR 5: 2019-2023 dönemi stratejik planlama sürecinde iç paydaş katkı ve katılımlarının
sağlanabilmesi amacıyla;

-

-

-

-

-

Enstitümüzün bütün birimlerinden, gündem maddelerinde belirtilen veriler dikkate
alınarak ve tüm birim personelinin katkı ve katılımları sağlanarak, kurum stratejik planlama
sürecinde değerlendirilecek görüş ve önerilerinin yazılı olarak talep edilmesine,
Enstitümüz birimlerinin hazırladığı “Stratejik Plan Değerlendirme Raporları” bilgileri
doğrultusunda oluşturulan ve Enstitümüz Yönetim Kurulu’nun 05.09.2017 tarih ve 1 sayılı
Kararı ile kabul edilen “İYTE 2014-2018 Dönemi Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” nun
incelenmesinde görülen; 2014-2018 Dönemi Stratejik Planında yer alan “Kampüs
binalarının enerji verimli hale getirilmesi için eylem planı hazırlanması” ile “Sürdürülebilir
su kullanımına yönelik bir eylem planı hazırlanması” amaç ve hedefleri doğrultusunda kısmi
çalışmalar yürütülmesine, Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü kurulmasına rağmen
Koordinatörlük kuruluş amacına yönelik olarak ilgili birimlerden uzman personel
görevlendirmesi yapılamadığı anlaşıldığından, 2018 yılında Planda öngörülen eylem
planlarının hazırlanabilmesi amacıyla, Koordinatörlüğün kuruluş amacı doğrultusunda
gerekli görevlendirmelerin öncelikle yapılmasının, onaya sunulmasına,
Gerekli görevlendirmeler yapılarak, enerji verimliliği ve sürdürülebilir su kullanımı eylem
planlarının hazırlanmasına yönelik proje çalışma grupları oluşturulduktan sonra,
çalışmaların önümüzdeki stratejik plan dönemini de kapsayacak şekilde Onuncu Kalkınma
Planı öncelikleri ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren “Cari
Harcamaların Kontrol Altında Tutulmasına Yönelik Proje ve İşlerin Desteklenmesine İlişkin
Usul ve Esaslar” hükümleri gereğince projelendirilerek, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye
Bakanlığı’ndan proje ödeneği sağlanabilmesi için 2019-2023 dönemi stratejik planlama
sürecinde, İYTE Strateji Danışma Kurulu üyesi ilgili Rektör Yardımcısının
koordinatörlüğünde, Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörünün, oluşturulan proje
çalışma grubu üyelerinin ve ilgili birim yöneticilerinin(Yapı İşleri, İMİD, Bilgi İşlem, Strateji,
SKS, Destek Hizmetleri Şb.Müd. vb.) katılımıyla değerlendirme-danışma-planlama
toplantıları gerçekleştirilmesine ve konuya yönelik stratejik amaç ve hedef önerilerinin
tespitine,
Enstitümüz Araştırmalar Direktörlüğü’nün koordinatörlüğünde, İYTE Strateji Danışma
Kurulu üyesi olarak görevlendirilen Araştırma Merkezleri Müdürleri ile Direktörlüğün
öngöreceği ilgili birim yöneticilerinin(SEM, BUAM, Patent Birimi vb.) ve diğer birim
temsilcilerinin
katılımıyla
değerlendirme-danışma-planlama
toplantıları
gerçekleştirilmesine ve Stratejik Plan Dönem Değerlendirme Raporu “Bilimsel Araştırma”
ve “Teknoloji İnovasyon ve Yaratıcılık” gelişim ekseni değerlendirme verileri ile Aday
Araştırma Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporu, Kurumsal İç Değerlendirme Raporunun
“Araştırma” başlığı altında yer alan Enstitümüz araştırma verileri gözetilerek, konuya
yönelik stratejik amaç ve hedef önerilerinin tespitine,
İYTE Strateji Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilen Rektör Yardımcısının
koordinatörlüğünde, Kurul üyesi olarak görevlendirilen Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü,
Toplumsal Sorumluluk Koordinatörü, Enstitümüz öğrenci temsilcisi ve önerilen öğrenci
toplulukları temsilcileri ile Rektör Yardımcısının öngördüğü ilgili birim yönetici ve
temsilcilerinin(Öğrenci İşleri, SKS, Halkla İlişkiler, Kütüphane vb.), Mezunlar Derneği vb. ilgili
dış
paydaş
katılımcıları
ile
değerlendirme-danışma-planlama
toplantıları
gerçekleştirilmesine ve Stratejik Plan Dönem Değerlendirme Raporu “Eğitim” ve
“Toplumsal Hizmet” gelişim ekseni değerlendirme verileri ile Kurumsal İç Değerlendirme
Raporunun “Eğitim-Öğretim” başlığı altında yer alan Enstitümüz verileri gözetilerek, konuya
yönelik stratejik amaç ve hedef önerilerinin tespitine,

-

2019-2023 stratejik plan sürecinde, kurum gelişim eksenleri ana başlıkları belirlendiğinde,
web duyurusu gerçekleştirilerek önceki plan döneminde olduğu gibi kişisel geri bildirimlerin
talep edilmesine,
07.11.2017 tarihinde gerçekleştirilen Koordinatörlük toplantısında alınan kararlar
doğrultusunda gerçekleştirilecek iç ve dış paydaş katkı ve katılımlarının sağlanmasına
yönelik toplantılar dışında Koordinatör önerileri ve sorumlu Rektör Yardımcısı onayı
doğrultusunda değerlendirme-danışma ve planlama toplantılarının gerçekleştirilmesine ve
planlama çalışmalarının yürütülmesine ilişkin görevlendirme önerilerinin onaya
sunulmasına, karar verilmiştir.
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