ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

2022-2025
STRATEJİK PLANI

Antalya AKEV Üniversitesi 2022-2025 Stratejik Planı Antalya AKEV
Üniversitesi Senatosu tarafından 2022/11 nolu senato ile Antalya
AKEV Üniversitesi Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından
14.09.2022 tarihinde onaylanmıştır.
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Ğ

İ
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Ö

İ
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Yurt içi ve yurt dışında birçok üniversiteyle işbirliği anlaşması yaparak
yöreselden evrensele uzanan AKEV, dünya insanı yetiştirme hedefinde ortaya
koydu u vizyon, misyon, temel de erler, stratejiler, hedefler ve
uygulamalarıyla fark yaratan bir niversite olmak ve rekabetçi koşullara en iyi
şekilde uyum sağlamak amacıyla Antalya AKEV niversitesi 2022-2025
Stratejik Planını hazırlamı tır.
Stratejik Planımızı, olabildiğince t m i ve dı payda larımızın katılımını
sa layarak ve aylar s ren abalarımız neticesinde ortaya koyduk.
Antalya AKEV Üniversitesinin hedefi, bilim, teknoloji, inovasyon ve en
önemlisi de katma değeri yüksek sürdürülebilir üretim, sabır, ciddiyet,
kararlılık yani kısaca ülkesinde bilim ve üretim yapabilecek, faydalı gençleri
yetiştirmek olarak belirledi imiz temel de erlerimizi z mseyerek ıktı ımız
yolda hızla ilerlemeye devam ediyoruz.
E itim ve retim anlayı ımız, öğrencisinin lider, başarılı, sorgulayan,
kurcalayan, bilgili, sorun çözen, üreten, ulusal ve uluslararası tüm alanlarda
yer alan, aranan kişi olması ve en önemlisi de Ülkesine değer kazandırması
öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
2022-2025 d nemi stratejik planımız Antalya AKEV Üniversitesi t m
rencilerimiz, retim elemanlarımız, alı an t m yelerimizle stratejik
planımızı uygulama konusunda g sterece imiz azim ve gayret bizleri daha üst
bir seviyeye ta ıması dileğiyle…
Ekrem ÇALKILIÇ
Mütevelli Heyeti Başkanı
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ü

ş
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ü

ü
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Saygıde er AKEV Üniversiteliler ve Tüm Dı Payda larımız,

niversitemizin De erli T m İç ve Dı

Stratejik planlama, üniversitemizin geleceğe yönelik atılımlar yapması yolunda ortaya
konulacak stratejik eylemleri geliştirmede göz ardı edilemez bir süreçtir.
Antalya AKEV Üniversitesi Stratejik Planı, 2022-2025 dönemini kapsamaktadır.
Stratejik Plan, Eylül 2022’de Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü çatısı altında
Stratejik Planlama ve Strateji Geliştirme Ekibini kurarak başlamıştır. Bu kapsamda
tüm fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerin stratejik amaç ve hedefleri
belirlenmiştir.
Fakülteler ve meslek yüksekokulları ilk aşamada, GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit)
analizlerini tamamlayarak stratejik amaç ve hedeflerini belirlemişlerdir. Stratejik
Plan, Antalya AKEV Üniversitesi’nin; vizyonunu, misyonunu ve temel değerlerini
belirlemektedir. Stratejik Planımız aynı zamanda m kemmele giden yolculukta t m
idari ve akademik personelimizin bilin lendirilmesiyle hep birlikte ba lattı ımız kalite
sürecimizin bir yol haritasıdır.
Üniversitemizin stratejik planı, vizyonumuzun tüm üyeler tarafından benimsenmesini
sağlayarak belirlenen stratejiler doğrultusunda akademik ve idari çalışanların yaratıcı
bir şekilde teşvik edilmesini sağlayacaktır. Stratejik Planlama hazırlık s reci i erisinde
t m fak lte, enstit ve y ksekokullarımız z de erlendirmelerini tamamlamakta ve
akreditasyon alı malarımız hızla s rd rmektedir. ISO 9001-2015 Kalite Standardı
belgesini almaya y nelik hazırlık alı maları da akreditasyon çalışmalarımızın
i erisinde yer almaktadır.
2022-2025 Antalya Akev niversitesi Stratejik Planı” iç ve dış paydaşlarımızın
katkıları ile başarılı olacaktır. Üniversitemizin stratejik planı ile daha g l bir
niversite olarak en iyisi olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz.
Stratejik planımızın hazırlanması s recinde g rev alan t m paydaşlarımıza
te ekk rlerimi sunarım.
Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü
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ğ

ü
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ş

ü
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Antalya AKEV
Payda ları,

GİRİŞ
Antalya AKEV Üniversitesi, coğrafi konumuna göre turizm,
gastronomi, kültürel ve sosyal fırsatları bünyesinde barındırması
yönüyle bulunduğu bölgenin ve kentin gelişimine katkı sağlayan
inovasyon odaklı bir üniversitedir. Küresel ölçekte rekabetçi yapısıyla
faaliyetlerini planlı bir şekilde yürüten ve farkındalığı artıran bir
yapıda olması nedeniyle öncü bir üniversite niteliğindedir. Bu
stratejik planın temel amacı, 2022-2025 döneminde saptanan stratejik
amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilecek yol haritalarının
belirlenmesi ve bunlara yönelik optimum kaynak tahsisini
sağlamaktır. Bilgi ve teknoloji odaklı bir üniversite olması, en üst
seviyede eğitim vermesi ve araştırma yapılmasından dolayı
uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir.
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STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
PLANIN SAHİPLENİLMESİ
Üniversitemizde 2022-2025 Stratejik Planlama çalı maları 2022-2023
eğitim öğretim yılı güz döneminde Strateji Daire Ba kanı’nın
görevlendirilmesiyle ba lamı tır. Stratejik planlamanın gerçek
anlamda ba arısının, üniversitenin idari ve akademik tüm
çalı anlarının planı sahiplenmesi ile mümkün olaca ı dü üncesiyle,
çalı maların ba langıcında Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato
Kararı alınmı ve çıkarılan ç Genelge ile çalı malara tüm birimlerin
kendi karar organları ve çalı anları ile katılımı hede enmi tir.
Stratejik Planlama çalı maları süreci, Strateji Daire Ba kanlı ı’nın
koordinatörlü ünde gerçekle tirilmi tir. Rektörlük ile Strateji
Geli tirme Daire Ba kanlı ı tarafından, sırasıyla Strateji Yönlendirme
Kurulu, Strateji Planlama ve Geli tirme Ekibi ve Kalite Komisyonu
olu turularak buralarda çalı acak üyeler görevlendirilmi ve
çalışmaları haftalık toplantılar şeklinde organize edilerek süreklilik
kazandırılmıştır. Stratejik planlama faaliyetleri; üniversitenin misyon,
vizyon ve de erlerinin yeniden sorgulanarak netlik kazandırılmasıyla,
hiyerarşik olarak yukarıdan a a ıya do ru akademik ve idari tüm
çalı anların katkısı ve deste i alınarak tamamlanmı tır. Böylece 4
yıllık bir döneme ait stratejik plan üretmenin yanı sıra, üniversitenin
kalite bilinciyle nitelik ve nicelik olarak büyüme ve geli imine
yönelik stratejik planlama yakla ım ve anlayı ının tüm üniversiteye
yaygınla tırılması da amaçlanmıştır.
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ğ

ş

ş

fl

ş
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ş

ş
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PLANIN SÜRECİNİN ORGANİZASYONU
Strateji Yönlendirme Kurulu Üyeleri
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ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL
(Kurul Başkanı)

Rektör

Elif BOZER

Strateji Daire Başkanı

Akın BİLGİN

Genel Sekreter Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Filiz TORUN
NALBANT

Strateji ve Kalite Geliştirme
Müdürü

Prof. Dr. Hüseyin BAL (Üye)

İnsani Bilimler Fakültesi, Dekan

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan AKEL

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan ÜNAL

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri

Arş. Gör. Pınar UÇAR (Raportör)

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri

Strateji Geliştirme ve Planlama Ekibi
ADI SOYADI

GÖREVİ

Muhammet KAYA

Genel Sekreter

Elif BOZER

Strateji Daire Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Filiz TORUN NALBANT

Strateji ve Kalite Geliştirme Müdürü

Dr. Öğretim Üyesi Gizem CANDAN

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Radiye Canan BAĞIŞ

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkez Bölümü

Öğr. Görevlisi Hasan ÖZCAN

Meslek Yüksek Okulu Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Filiz TORUN NALBANT

Kalite Koordinatörü

Öğr. Görevlisi Seniha Nesibe BATU

Kalite Koordinatörü Yardımcısı

Öğr. Görevlisi Adile BEBEK

MYO Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Öğr. Görevlisi Mısra ÇAKALOĞLU

MYO Bankacılık ve Sigortacılık
Programı

Arş. Gör. Buse Ceren AKBAŞ

İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Arş. Gör. Özgün ÖZDEMİR

Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Arş. Gör. Hatice Kübra TEKŞAM

İnsani Bilimler Fakültesi, Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÜGÜMÜ AKTAŞ

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Radyo
Televizyon ve Sinema

Dr. Öğretim Üyesi Elçin NOYAN

Fen Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Nüket GÜZ

Sosyal Bilimler Enstitüsü
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Kalite Komisyonu Üyeleri
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ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL

Rektör

Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hüseyin BAL

İnsani Bilimler Fakültesi, Dekan

Dr. Öğretim Üyesi Gizem
CANDAN

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Radiye Canan
BAĞIŞ

Çocuk Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkez Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan AKEL

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

Öğr. Görevlisi Hasan ÖZCAN

Meslek Yüksek Okulu V.

Dr. Öğretim Üyesi Elçin NOYAN

Fen Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Nüket GÜZ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dr. Öğretim Üyesi Filiz TORUN
NALBANT

Kalite Koordinatörü

Öğr. Görevlisi Seniha Nesibe BATU

Kalite Koordinatörü Yardımcısı

Azize SARUHAN

Öğrenci Temsilcisi

Muhammet KAYA

Genel Sekreter

Öğr. Görevlisi Tuğba YILMAZ

Öğretim Görevlisi

Öğr. Görevlisi Adile BEBEK

Öğretim Görevlisi

Arş. Gör. Buse Ceren AKBAŞ

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Özgün ÖZDEMİR

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Pınar UÇAR

Araştırma Görevlisi

HAZIRLIK PROGRAMI
Antalya AKEV Üniversitesi Strateji Yönlendirme Kurulu Üyeleri
tarafından stratejik planlama sürecinin gerektirdi i ihtiyaçları ortaya
koyan bir hazırlık programı hazırlanmı tır. Strateji Yönlendirme
Kurulu Üyeleri tarafından hazırlık programı çalı maları kapsamında
zaman çizelgesi de olu turulmu tur.
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DURUM ANALİZİ
KURUMSAL TARİHÇE
Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV), Anaokulundan Üniversiteye
kadar çağdaş eğitim kurumları inşa etmek, açmak, işletmek, asırlar
boyu kalıcılığını sağlamak amacıyla, 1988 yılında Antalya’da
kurulmuştur. Türkiye’nin en eski özel eğitim kurumlarını ülkemize
kazandırmış Vakfımız, gönüllü ve hayırseverler tarafından kurulmuş
bir vakıftır.
Üniversitemiz; Antalya’da Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim
kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kişiliğine sahip Antalya AKEV Üniversitesi adıyla 23 Nisan 2015
tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Vakıf
Üniversitesi olarak faaliyetine başlamıştır.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İnsani Bilimler Fakültesi,
b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
ç) Sanat ve Tasarım Fakültesi,
d) Meslek Yüksekokulu,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşmaktadır.
Antalya AKEV Üniversitesi alanlarında, uzman akademik ve yönetsel
kadroları ile içinde bulunduğu yüzyılın gerektirdiği evrensel
niteliklere sahip; bilgili, çağdaş, donanımlı, araştırmacı, dinamik,
mesleklerinde başarılı, uluslararası çalışmaları yakından takip eden,
ülke sorunlarına duyarlı, Atatürk ilkelerine bağlı; ahlaki, insani ve üst
11

düzey manevi değerler taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve
topluma karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış
haline getiren; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimli insanlar
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İLGİLİ MEVZUAT
Üniversitelerin kuruluşu ve görevleri, Anayasa’mızın 130 uncu
maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3 üncü
maddesinin (c), (d) ve 12’nci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre;
Anayasa’mızın 130’ncu maddesinde; “Çağdaş eğitim-öğretim
esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına
uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; orta öğretime dayalı çeşitli
düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık
yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden
oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler
devlet tarafından kanunla kurulur.
Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik
olmamak şartı ile vakıflar tarafından, devletin gözetim ve denetimine
tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir…”denilmektedir;
Yükseköğretim Kurumları ve Üniversitelerin tanımı ise 2547 sayılı
Kanunun 3.ncü maddesinin (c) ve (d) fıkralarında yapılmıştır. 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 12. maddesinde belirtilen
Yükseköğretim Kurumlarının görevleri aşağıda sıralanmıştır.

• Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen
•

içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve
hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve
ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma
12

•
•
•

•
•

•
•
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planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından
yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan
dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu
aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle
sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini
sağlamak,
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,
Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık
eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri
almak,
Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına
uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin
gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri
ile diğer 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,
Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak,
yaygınlaştırmak,
Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim
esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli
çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli
düzenlemeleri yapmaktır.

FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER
Üniversitemizin faaliyet alanları üç ana başlık altında toplanabilir.
Bunlar; eğitim, araştırma, teknoloji ve girişimciliktir. Bu faaliyetler
aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır:
HİZMETİN KONUSU
Önlisans Eğitimi
Lisans Eğitimi
Sertifika Programları

ÜNİVERSİTEMİZDE MEVCUT BÖLÜMLER VE
PROGRAMLAR
Akademik Birimler
Fakülteler
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Yönetim Bilişimleri
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İnsani Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Psikoloji Bölümü
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Yazılım Mühendisliği
Yüksekokullar
Yüksekokul henüz açılmamıştır.
Meslek Yüksekokulları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adalet Programı
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Mimari Restorasyon Programı
Sosyal Hizmetler Program
Grafik Tasarımı Programı
İnşaat Teknolojisi Programı
İç Mekan Tasarımı
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Aşçılık
Yat Kaptanlığı
Turist Rehberliği
Tıbbi Aromatik Bitkiler
Optisyenlik Programı
Eczane Hizmetleri Programı

•
•

Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitüler
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Araştırma, Uygulama ve Sürekli Eğitim Merkezleri
•
•
•
•
•
•

AKEV Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi
Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi
Türkçe Öğretimi Eğitim ve Uygulama Merkezi
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama ve
Araştırma Merkezi

PAYDAŞ BEKLENTİLERİ
Antalya AKEV Üniversitesi’nin stratejik planlama çalı malarının
katılımcı bir anlayı la yürütülmesi çerçevesinde iç ve dı payda
analizleri yapılmı tır.
İÇ PAYDAŞLAR

DIŞ PAYDAŞLAR

Rektörlük

Başbakanlık ve Bakanlıklar

Enstitüler

YÖK

Fakülteler

Üniversitelerarası Kurul

Bölümler

ÖSYM

İdari Birimler

Antalya Valiliği

İdari ve Akademik personel

AKEV’i tercih edecek yeni
öğrenciler

Öğrenci toplulukları

Mezun Öğrenciler

AKEV Araştırma, Uygulama ve
Sürekli Eğitim Merkezleri

Öğrenci Aileleri

Koordinatörlükler

Teknopark

ş

ş

ş

ş

ş

16

BAP

Yerel Yönetimler
AKEV Öğrencileri

KURUM İÇİ ANALİZİ
Mütevelli Heyeti Üyeleri
ADI SOYADI

GÖREVİ

Ekrem ÇALKILIÇ

Mütevelli Heyet Başkanı

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL Rektör
Cihan YILDIZ

Mütevelli Heyeti Başkan
Vekili

Mehmet Kemal YAZICIOĞLU

Mütevelli Heyeti Başkan
Yardımcısı

İlker TUNCAY

Üye

İsmail GÜLTEKİN

Üye

Cemil EKŞİ

Üye

Feyzullah ARSLAN

Üye

Orhan ÖZTÜRK

Üye

Seyfi BOZÇELİK

Üye
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SENATO ÜYELERİ
ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Kamile PERÇİN
AKGÜL

Rektör

Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Abdullah KUZU

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Simten GÜNEŞ

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan
V.

Prof. Dr. Hüseyin BAL

İnsani Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kamile PERÇİN
AKGÜL

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan
V.

Öğr. Görevlisi Hasan ÖZCAN

MYO Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AKEL

Senatör, İİBF Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÜGÜMÜ
AKTAŞ

Senatör, Sanat ve Tasarım Fakülte
Temsilcisi

Senatör, İnsani Bilimler Fakülte
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEREN Temsilcisi
Dr. Öğretim Üyesi Elçin
NOYAN

Fen Bil.Enst.Md.V.

Prof. Dr. Nüket GÜZ

Sosyal Bil.Enst.Müdür

Muhammet KAYA

Genel Sekreter / Raportör
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL Rektör
Prof. Dr. Hüseyin BAL

İnsani Bilimler Fakültesi
Dekanı

Prof. Dr. Abdullah KUZU

İktisadi ve İdari Bilimler
Dekanı

Prof. Dr. Simten GÜNEŞ

Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dekan V.

Mühendislik Mimarlık
Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Nüket GÜZ

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Simten GÜNEŞ

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Öktem KAYA

Profesör Temsilcisi

Muhammet KAYA

Genel Sekreter/Raportör
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ORGANİZASYON ŞEMASI
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GZFT ANALİZİ
İÇ ÇEVRE
GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

Belek turizm bölgesi üzerinde yer
alan Antalya’nın en büyük
Ekonomik krizlerden etkilenme
kampüsüne sahip vakıf
potansiyeli
üniversitesi olması
Optimum zaman yönetimiyle
akademik ve idari süreçlerin istek Mali olarak öğrenci kaynağının
ve ihtiyaçlarına cevap veren
değişkenliği
dinamik yönetişim yapısı
Dinamik ekip ruhu ile
Üniversitenin paydaşlar
girişimciliği teşvik ederek birçok
tarafından yeterince tanınmaması
yeniliğe hitap etmesi
İşinde uzman idari ve akademik
kadro ile çalışması

Şehir merkezine uzak olması ve
merkeze yeteri kadar entegre
olmaması (ulaşım)

Marka bilinirliği ile farkındalık
yaratmak

Lisansüstü programlar
açılamaması

Üniversitemizde düzenlenen
ulusal ve uluslararası kongre ve
sempozyumlar

Kampüs genişliğine göre sosyal
alanlarının sınırlı olması

Bilim, sanat ve spor alanlarında
nitelikli eğitim

Kütüphane kitap ve diğer bilimsel
araştırma kaynaklarının
yetersizliği

Ulusal ve uluslararası öğrenci ve
Bazı programlarda mezun
işbirliği ağları sayesinde network
vermemiş olması
ağının geniş olması
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Teknolojik yeniliklere kolay
uyum sağlayabilme ve bilgi
iletişim teknolojilerini verimli
kullanabilme

Sanayi-üniversite ișbirliğinin
henüz yeterli ölçüde
olușturulamamıș olması

Ekolojik dengenin sağlanması
amacıyla sıfır atık prensibiyle
hareket edilmesi ve bu konuda
yapılan çalışmaların artarak
devam ettirilmesi

Uluslararası nitelikteki yayın
sayısının istenen düzeyde
olmaması

DIŞ ÇEVRE
FIRSATLAR

TEHDİTLER

Ekonomik daralmayla eğitimin
Antalya’nın turizm başkenti
daha pahalı hale gelmesine bağlı
olması ve güçlü ekonomisi
olarak talep düşüklüğü ve
sayısında
azalma
Üniversitenin bulunduğu yerin ve öğrenci
Uluslararası
arenadaki
ekonomik
çevrenin gelişime uygun olması istikrarsızlıklar
Mezunların iş hayatına daha hazır
hale getirilmesi ve mezun
Finansal kaynak konusunda
öğrencilerin daha fazla referansa çeşitliliğe sahip olmaması
sahip
olması öğrencilerimizin Türkiye’deki vakıf üniversite
Genç girişimci
fikirlerini gerçekleştirme imkanı sayısının artmasından kaynaklı
rekabet
Kültür-sanat-gençlik projelerinin oluşan
Türkiye’de
girişimcilik
olması

Yurt dışı fırsatlarının
değerlendirilmesi

ekosisteminin zayıf olması
Yükseköğretim kurumunun
aldığı ani kararlar, mevzuatta
yapılan değişiklikler ve
kontenjanlarda yapılan bağlayıcı
kısıtlar
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Yüz yüze ve uzaktan eğitim
teknolojilerinin gelişmiş olması

Uluslararası öğrencilerin eğitime
adaptasyonundaki ve kültüre
entegrasyonundaki problemler

Diğer kamu kurumları ile nitelikli Çok sayıda yeni üniversitenin
işbirlikleri kurulması
açılması sonucu ortaya çıkan
öğretim
üyesi
açığı
Ara eleman
yetiştirilen
vakıf
Stratejik planlama çalışmalarının MYO’ların ülke düzeyinde
artırılması
yeterli oranda desteklenmemesi
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GELECEĞE BAKIŞ
MİSYON
Misyonumuz; dünyadaki güncel gelişmeler gözetilerek, akademik ve
teknolojik olarak ülkemizde çağdaş uygarlık düzeyini aşacak,
araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmaya yönelik ön lisans, lisans
ve lisansüstü düzeyde eğitimli, iş gücünün hazırlanmasında kendine
özel bir görev seçmiş bulunmaktadır. Üniversitemiz, içinde
bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirilebilecek potansiyele sahip;
temel bilimler ve bilişim konularında yetkin, araştırmacı, yaratıcı ve
üretken insanlar yetiştirmeyi ve bu amaçla toplum düzeyinde
vazgeçilmez olan sürekli eğitim, araştırma ve geliştirme ilkesini
benimsemiştir.
VİZYON
Vizyonumuz; nitelikli akademik kadromuzla, özel ve devlet
kurumlarıyla iş birliği kapsamında, başta tüm disiplinlerde küresel
düzeyde ve kalifiyeli aranan mezunlar yetiştirmek ve yayınlarıyla
alanlarında akademik çalışmaları yönlendirebilen, her tür bilimsel
etkinlikte işbirliği daveti alabilen araştırma-geliştirme kurumu olmayı
hedeflemiştir.
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TEMEL DEĞERLER
DÜRÜSTLÜK
AKEV; Bilimsel etik ilkelere uygun eğitim verirken toplum, kendi
çalışanları ve öğrencilerinde ilk olarak dürüstlüğe önem verir
ZAMAN YÖNETİMİ
AKEV; güvenirlilik, adalet ve işbirlikçi prensiplerden yola çıkarak
yapılan işlerde zaman yönetimini sağlar.
KALİTE ODAKLI VE VERİMLİ OLMA
AKEV; Öncelikle kendi çalışanlarına ve öğrencilerine kalite odaklı ve
verimli iş yapmayı esas alır
İNSAN İLİŞKİLERİ
AKEV; insan hakları ve eşitlik ilkelerini esas alarak, özlük haklarına
duyarlılığı sağlar.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ETKİN İŞBİRLİĞİ
AKEV; çalışmalarını sürdürülebilirlik ve etkin işbirliği prensibinden
yola çıkarak yürütür.
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STRATEJİK ÖNCELİKLER
KURUMSALLAŞMA
ULUSLARARASILAŞMA
DİJİTALLEŞME
GİRİŞİMCİLİĞİ VE YENİLİKÇİLİĞİ ÖNCELİKLEME,
İŞBİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRME

2023’TE NEREDE OLACAĞIZ?
Antalya AKEV Üniversitesi olarak 2023 vizyonuna yönelik olarak
aşağıdaki stratejik öncelikleri gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Her
şeyden önce bir yüksek öğretim kurumu olarak 2023 yılında
kurumsallaşmasını tamamlamış, bütün bölümleri ulusal ve/veya
uluslararası kuruluşlar tarafından akredite olmuş bir üniversite olmayı
hedefliyoruz. Bunun yanında Antalya AKEV Üniversitesi
uluslararasılaşma kapsamında, daha çok uluslararası işbirliklerini
gerçekleştiren, daha fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan,
öğretim üyelerinin daha fazla uluslararası dolaşımını sağlayan bir
üniversite olmayı planlamaktadır. Bilgi üretimi ve yaygınlaştırılması
bağlamında disiplinlerarası ve disiplinler üstü yaklaşımı ile daha
üretken ve etkin olma yolunda çaba sergileyecektir. Üniversitemiz
2023 vizyonuna hizmet edecek bir başka stratejik hedef olarak
dijitalleşmeyi belirlemiştir. Dijitalleşme stratejine bağlı olarak; dijital
altyapısını tamamlamış, otomasyon sistemlerini üreten ve uygulayan
bir konuma gelecektir.

26

Antalya AKEV Üniversitesi eğitim-öğretim, yönetim ve AR-GE
süreçlerinde bireyi (temel çıktı olarak öğrenci) merkeze alan bir
yaklaşım sergilemektedir. Antalya AKEV Üniversitesi’nin bütün
stratejik hedefleri girişimci ve yenilikçi bir yüksek öğretim kurum
iklimi oluşturmaya yöneliktir. Mezunlarının girişimci ve yenilikçi
olmasının yanında, kurumsal kapasite olarak girişimcilik ve
yenilikçilik açısından öncü bir yüksek öğretim kurumu olmak için
kendisine stratejik hedefler belirlemiştir.
Son olarak, Antalya AKEV Üniversitesi bölgesel, ulusal ve
uluslararası düzeyde güçlü işbirliklerini öncelikli hale getirerek,
yüksek öğretim çıktıları açısından daha etkin bir kapasiteye sahip
olacaktır. Genel olarak, dört yıl sonra Antalya AKEV Üniversitesi
ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilebilen, güçlü ARGE
potansiyeline sahip, disiplinlerarası ve üstü bilgi üretme açısından
lider, girişimcilik ve yenilikçilik misyonunu daha yukarılara taşıyacak
bir yüksek öğretim kurumu olacaktır.
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STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
1. EĞİTİM-ÖĞRETİM
Amaç 1: AKEV’in zengin kültürel mirasından esinlenerek ana
dilde kalifiyeli eğitim yapmak
Hedef 1.1: Öğrencinin öğrenme motivasyonunu ve entelektüel
gelişimini artırmak
Hedef 1.2: Öğretim üyelerini eğitimin kalitesini artıracak
şekilde nitelik ve nicelik olarak geliştirmek
Hedef 1.3: Güncel gelişmeleri dikkate alarak eğitim içerikleri
ve materyalleri geliştirmek
Amaç 2: Akademik gelişim destekleyen ve toplumsal
ihtiyaçlara dönük nitelikli lisansüstü eğitimde vermek
Hedef 2.1: Lisansüstü programlarda nitelikli bilim insanı
yetiştirmek
Hedef 2.2: Toplumsal ihtiyaçlara uygun mevcut programları
geliştirmek ve yeni programlar açmak
Hedef 2.3: Lisansüstü tezlerden bilime katkı sağlayan yayınlar
üretmek amaç
Amaç 3: Toplumun yaşam boyu öğrenme sürecine katkı
sunmak için sürekli eğitim programları, seminerler ve
konferanslar düzenlemek hedef
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Hedef 3.1: Güncel ihtiyaçlara dönük sürekli eğitim
programları açmak ve geliştirmek hedef
Hedef 3.2: Toplumsal kültüre katkı sağlamak için seminer,
konferans ve sanatsal etkinlikler düzenlemek
2. ARAŞTIRMA-UYGULAMA
Ama 4: Uygulama ve Ara tırma Merkezleri kurmak
Hedef 4.1: Mevcut Uygulama ve Ara tırma Merkezlerini yeni
hedefler do rultusunda geli tirmek ve yeni merkezler a mak
Hedef 4.2: lgili kurum ve kurulu larla i birli i çer evesinde
ortak proje yapmak
Ama 5: Ulusal ve Uluslararası alanlarda yayın faaliyetinde
bulunmak
Hedef 5.1: Yayın yapmak
Hedef 5.2: Bilimsel, Sanatsal ve Sportif etkinliklerde
bulunmak
Hedef 5.3: niversitenin indekslere giren bilimsel yayın ve
atıf sayısını artırmak
3. GİRİŞİMCİLİK VE TOPLUMA HİZMET
Ama 6: niversite sekt r i birli ini geli tirmek, giri imcili i
kurumsal k lt r haline getirmek
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ğ

ü
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Hedef 6.2: Kariyer Merkezinin etkinli ini artırmak ve
mezunlarla i birli ini geli tirmek
Ama 7: Topluma hizmete d n k proje, program ve
etkinlikler yapmak
Hedef 7.1: ncelikle Antalya’da bulunan Belediyeler, M lki
dareler ve STK’larla birli ini Geli tirmek
Hedef 7.2: Sosyal sorumluluk projeleri geli tirmek
4. GİRİŞİMCİLİK VE TOPLUMA HİZMET
Amaç 8: Yabancı dilde yeni programlar açmak ve geliştirmek
Hedef 8.1: Üniversitemizde yabancı dilde açılacak öncelikli
alanları belirlemek
Hedef 8.2: Mevcut yabancı dildeki programların akademik
kadro ve içeriklerini zenginleştirmek
Amaç 9: Uluslararası işbirliklerini artırmak
Hedef 9.1: Erasmus ve diğer değişim programlarını
geliştirmek
Hedef 9.2: Uluslararası değişim programlarını artırmak
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ç

İ

Hedef 6.1:
rencilerimizin sekt rde e itim almasına y nelik
programlar geli tirmek

5. KURUMSAL GELİŞİM
Ama 10: Kurumsal yapıyı g lendirmek
Hedef 10.1: Performans de erlendirme kriterlerini belirlemek
ve uygulamak
Hedef 10.2: Mevzuatı geli tirmek ve yenilemek
Hedef 10.3: Kurum aidiyetini g lendirmek ve personelin
donanımını artırmak
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ç

31

STRATEJİK PLAN İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
İzleme ve Değerlendirme ile ilgili Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde
belirtilen analiz şu şekildedir;
TEMEL
HEDEF

PERFORM
ÖLÇÜT
ANS
LER
KRİTERİ
İçinde
bulunulan 6
aylık
dönemin
Stratejik
Hedeflerine
erişilip
erişilmediğin
in kontrolü

1 yıllık
Staratejik
Stratejik
Hedeflere Hedeflerine
erişilip
erişilip
erişilmediğ erişilmediğin
inin
in kontrolü
kontrolü

Her 4 yılda
bir tüm
fakülte ve
idari
birimlerin
katıldığı
toplantılarda
stratejik
hedefler
gözden
geçirilir.

%100

%100

%100

TAKİP
SORUML
USU

İZLEME
YÖNTEMİ

ANALİZ
KAYNAĞI

Yılda iki kez

Belirlenen
6 aylık/
performans
Akademik
kriterlerinin
ve İdari
ölçme
Kalite
değerlendirm
Birim
e yapılarak
Sorumluları
PUKO
/ Kalite
döngüsünde
Komisyonu
kontrolü

Yılda bir kez

Altı aylık
dönemlerde
yapılan
Yıllık/
sonuçların
Akademik
performans
ve İdari
kriterlerinin
Kalite
ölçme
Birim
değerlendirm Sorumluları
e yapılarak
/ Kalite
PUKO
Komisyonu
döngüsünde
kontrolü

4 yılda bir

Yıllık yapılan 4 Yıllık/
Akademik
analizler
ve İdari
sonucunda
Kalite
yapılan
Birim
iyileştirme
Sorumluları
sonuçlarının
/Kalite
kontrolü
Komisyonu
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SONUÇ
Antalya AKEV Üniversitesi için 2022-2025 yıllarını kapsayan
Stratejik Planlama çalışmasında öncelikle planın sahiplenilmesi ve
planlama sürecinin organizasyonu ile hazırlık programına yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Sonrasında Durum Analizi
gerçekleştirilmiştir. SWOT (GZFT) Analizi ile üniversitenin güçlü ve
zayıf yönleri belirlenmiş ve dış çevrenin sunduğu fırsat ve tehditler
değerlendirilmiştir. Buna ek olarak üniversitenin vizyonu, misyonu
ve temel değerleri ortak bir perspektifte oluşturulmuştur. Bu
kapsamda üniversitenin temel görevi, hedeflenen nokta ve yol
haritasında oluşturduğu ilkeler ortaya çıkmıştır. Üniversitenin içinde
bulunduğu mevcut durumdan varmak istediği noktaya ulaşabilmesini
sağlayacak amaçlar, hedefler, gerekli stratejiler ve yapılması gereken
faaliyetler belirlenmiştir. Dört yıllık süreçte, periyodik zaman
aralıklarında, istenilen noktaya ulaşılıp ulaşılamadığının
değerlendirilebilmesi için de performans göstergeleri oluşturulmuştur.
Üniversitemizin 2022-2025 Stratejik Planı hazırlanırken olabildiğince
akademik ve idari çalışanlar ile diğer tüm paydaşların geniş katılımı
sağlanmaya çalışılmıştır. Üniversitemizdeki akademik ve idari tüm
birimler 2022-2025 Stratejik Planına uygun bir şekilde kendi stratejik
planlarını hazırlamış olup, dört yıllık süreçte uygulamaya geçirecek
ve ileride de değişen ihtiyaç ve şartlara göre güncelleyerek sürekliliği
sağlayacaklardır.
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