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REKTÖR SUNUŞU 

 

 
 

 

2020-2024 Stratejik Planı ile Ordu Üniversitesi’nin vizyonu doğrultusunda, 2020 – 2024 yıllarına 

ait öncelikler belirlenerek yol haritası oluşturulmuş, hedeflerimize ulaşmamız için planlamalar yapılmıştır. 

Üniversitemizin tüm kurumsal faaliyetleri ve bunlara ilişkin kaynak kullanımı, Ülkemiz 2023 

vizyonu başta olmak üzere, 2020-2024 Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefler ile performans 

programı öncelikleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

Bu çerçevede hazırlanmış olan 2020 yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu çalışmalarında emeği 

geçen tüm personelimize teşekkür eder, raporun Üniversitemiz faaliyetleri hakkında bilgi edinmek isteyen 

tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını temenni ederim. 

   

 

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN 

Rektör 
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GİRİŞ 

Üniversitemizin 2020-2024 dönemine ait Stratejik Planı’nın 2020 yılına ait değerlendirme 

raporu, Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlama Rehberi kapsamında Strateji ve Bütçe 

Başkanlığına sunulmak üzere, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. 

Değerlendirme, devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı 

ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla 

yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve 

performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilmektedir. 

İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk Rektöre aittir. Hedeflerin ve ilgili 

performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; 

hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması ve Rektöre 

sunulması ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı sorumluluğundadır. 

Stratejik planımız, beş stratejik amaç, on altı stratejik hedef ve altmış dört performans 

göstergesi üzerine kurulmuştur. Stratejik amaçların altında, akademik ve idarî birimlerle doğrudan 

ilişkilendirilerek oluşturulan stratejik hedefler tanımlanmış olup, amaçların gerçekleştirilmesi 

sırasında iş birliği yapılacak birimler de ayrıca belirlenmiştir. Bununla birlikte stratejik hedeflere 

uygun performans hedefleri ve performans göstergeleri de oluşturularak stratejik plan çalışmamız 

tamamlanmıştır. 

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında belirlenen göstergeler altı aylık 

izleme döneminde takip edilmiş olup izleme tablolarına Kamu İdarelerinde Stratejik Plan 

Hazırlama Rehberinde gösterildiği şekilde aktarılmıştır.  

2020 yıl sonu için ise Rehberde belirtilen Tablo 26: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

her stratejik hedef için ayrı ayrı oluşturulmuş ve göstergelerin performansları da gösterge türlerine 

göre hesaplanmış olup, gerekli ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik analizleri yapılarak 

2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu ortaya konulmuştur. 
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MİSYON 

Katılımcı ve insan odaklı bir yaklaşımla; araştıran, sorgulayan, evrensel etik değerleri benimsemiş yetkin 

bireyler yetiştirmek, yaptığı ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalarla bulunduğu bölgenin 

ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişimine katkı sağlamaktır. 

 

VİZYON 

Nitelikli eğitim ve bilimsel araştırmaları ile öne çıkan, paydaşlarıyla bütünleşen, rekabetçi, yenilikçi, 

çevreye duyarlı ve insan merkezli yaklaşımları ile tercih edilen bir üniversite olmaktır. 

 

TEMEL DEĞERLER 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Değerlerine Bağlılık: Ordu Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasında yer alan temel ilke ve değerlere bağlıdır. 

 Evrensel ve Ulusal Değerlere Saygı: Ordu Üniversitesi, insana saygılı, adaletli, dürüst, iyi niyet 

gösteren, toplumsal değerlerle örtüşen bir üniversitedir.  

Etik İlkelere Saygı: Ordu Üniversitesi, temel evrensel etik ilkelere duyarlı ve saygılıdır.  

Katılımcılık ve Paydaş Odaklılık: Ordu Üniversitesi, yönetim süreçlerinde toplam kalite yönetimi 

anlayışı ile paydaşlarının görüş ve düşüncelerine önem vermektedir.  

Yenilikçilik: Ordu Üniversitesi, nitelikli bilimsel bilginin üretilmesinde öncü bir anlayışla yenilikçi 

bakış açısının oluşması için elverişli ortamlar sağlamaktadır.  

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Ordu Üniversitesi, faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap 

verebilirliği ön planda tutmaktadır.  

Toplum ve Çevreye Duyarlılık: Ordu Üniversitesi, toplumsal sorunlara karşı duyarlılığı esas alarak 

sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve çevreye saygı bilincini oluşturmayı 

amaçlamaktadır.  

Eleştirel Düşünme ve Bilimsellik: Ordu Üniversitesi, eleştirel düşünme ve bilimsellik ilkelerini öncü 

ilkeler olarak benimsemektedir.  

Yetkinlik: Ordu Üniversitesi, alanında yetkinlik kazanmış ve topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi ilke      

edinmiştir. 
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2020-2024 STRATEJİK PLANI AMAÇ VE HEDEFLER 

A1. Eğitim-Öğretim 

Hizmetinin Kalitesini 

Geliştirmek 

H 1. 1 Bölüm ve Programların Niceliğini Artırmak. 

H 1. 2 Öğretim Programlarının Niteliğini Artırmak. 

H 1. 3 Öğrencilerin Niteliğini Artırmak. 

H 1. 4 Uluslararası Etkileşim Sürecini Hızlandırmak. 

H 1. 5 İdari ve Akademik Personelin Niteliğini Artırmak. 

A2. Bilimsel Araştırma ve 

Geliştirme Faaliyetlerini 

Artırmak 

H 2. 1 Araştırma Kaynaklarının Niceliğini Artırmak. 

H 2. 2 Bilimsel Çalışmaların Niteliğini ve Niceliğini Artırmak. 

H 2. 3 Araştırma Projelerinin Niceliğini Artırmak. 

H 2. 4 Dış Paydaşlarla İşbirliği ve Etkileşimi Artırmak. 

A3. Üniversitenin 

Kurumsal Altyapısını 

Güçlendirmek 

H 3.1 Eğitim Öğretim Altyapısını Geliştirilmek. 

H 3.2 Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetlerini Artırmak. 

H 3.3 Kurumun Dijital Altyapısını Güçlendirmek 

H 3.4 İç Kontrol Sistemini Geliştirmek 

A4. Paydaş Memnuniyetini 

Artırmak ve Katkı 

Sağlamak 

H 4.1 Paydaşların Memnuniyet Düzeyini Artırmak. 

H 4.2 Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak. 

A5. Kalite Odaklı Kurum 

Kültürünü Oluşturmak 

H 5.1 Kalite Kültürünü Oluşturmak ve Sürdürülebilir Yapıda 

Yerleştirmek. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI 

A1. Eğitim-Öğretim Hizmetinin Kalitesini Geliştirmek 

H1.1. Bölüm ve Programların Niceliğini Artırmak 

H1.1. Performansı %100 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni Hedefe ilişkin sapma bulunmamaktadır 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler  

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 1.1.1 İlk defa öğrenci alımı yapacak 

bölüm ve programların sayısı** 
40 2.00 5.00 8.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan dönemi içinde herhangi ciddi bir değişim olmadığından 

performans göstergesinde de değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl   sonunda    hedeflenen   değere   ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 

PG 1.1.2 ÖSYM tercih kılavuzunda yer 

alan bölüm ve programların sayısı** 
30 79.00 81.00 86.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan dönemi içinde herhangi ciddi bir değişim olmadığından 

performans göstergesinde de değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl   sonunda    hedeflenen   değere   ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 

PG 1.1.3 Lisansüstü program sayısı** 30 42.00 43.00 50.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan dönemi içinde herhangi ciddi bir değişim olmadığından 

performans göstergesinde de değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır 

Etkililik 
Yıl   sonunda    hedeflenen   değere   ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 
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A1. Eğitim-Öğretim Hizmetinin Kalitesini Geliştirmek 

H1.2. Öğretim Programlarının Niteliğini Artırmak 

H1.2. Performansı %0 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni 
Akreditasyon sürecinin zorluğu, Çift Ana Dal / Yan Dal programları 

hakkındaki bilgi eksikliği 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler 

Akreditasyon sürecinin planlanması, Çift Ana Dal / Yan Dal 

programları hakkında bilgilendirme ve Disiplinlerarası çalışmalar 

özendirilmeli 

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 1.2.1 Akredite olan ön lisans, lisans 

ve lisansüstü programı sayısı** 
10 0.00 0.00 0.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan dönemi içinde herhangi ciddi bir değişim olmadığından 

performans göstergesinde de değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 

2020 yılı içerisinde Akredite olan ön lisans, lisans ve lisansüstü 

program hedefi bulunmadığından ilgili göstergenin performansı ilgili 

dönemde hesaplanamamıştır. 

Etkinlik 2020 yılı içerisinde maliyet ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Akredite olma hedefi olan programların bulunmasından dolayı 

göstergenin sürdürülebilirliği de devam etmektedir. 

PG 1.2.2 Çift ana dal / yan dala izin 

veren program sayısı** 
30 2.00 2.00 1.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir 

olumsuz değişim meydana gelmemekle birlikte stratejik plan 

döneminde hedeflenen değerlere ulaşılması beklenmektedir. 

Etkililik 

Hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. Gösterge 

değerine ulaşılamama nedeni olarak öğrencilerin yan dal programları 

hakkındaki bilgi eksikliği olduğu görülmektedir. Ancak; bu durum 

hedeflenen gösterge değerine ilişkin bir güncelleme ihtiyacı 

doğurmamaktadır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 

ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel riskler bulunmamaktadır. Plan dönemi boyunca hedeflenen 

performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir 
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Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 1.2.3 Öğrencilerin diğer 

programlardan alabilecekleri seçmeli 

ders sayısının toplam ders sayısına oranı 

(%)** 

30 2.00 4.00 0.05 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek tahmin 

sapması yaşanmıştır, bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için 

bir değişiklik ihtiyacı olacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 
Hedeflenen performans gösterge değerlerine ulaşılamamıştır. 

Göstergelerde güncelleme ihtiyacını ortaya çıkmıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 

ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

riskler bulunmaktadır. Plan dönemi boyunca hedeflenen performans 

değerlerine ulaşılamayacağı değerlendirilmektedir 

PG 1.2.4 Disiplinler arası lisansüstü 

program sayısı** 
30 3.00 4.00 3.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Disiplinlerarası lisansüstü programlarda ve kontenjanlarda artış 

sağlamak için üniversitemiz sürekli çalışmalar yürütmektedir. Mevcut 

durum Üniversite kapasitesinin altındadır. YÖK'ün kriterleri dahilinde 

çalışmalar sürdürülmektedir. 

Etkililik 

Hedeflenen performans gösterge değerlerine ulaşılamamıştır. 

Disiplinler arası ortak çalışma kültürünün gelişmesiyle gelecek yıllarda 

hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir. Göstergelerde güncelleme ihtiyacı 

ortaya çıkmamıştır. 

Etkinlik 

Disiplinlerarası Lisansüstü programların sayı ve kapasitesi kurumun 

kapasitesinin altındadır. İlave ve karşılanamayan bir maliyet unsuru 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans gösterge değerlerinin planlanan seviyeye ulaşabilmesi için 

çalışmalar sürdürülmektedir. 
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A1. Eğitim-Öğretim Hizmetinin Kalitesini Geliştirmek 

H1.3. Öğrencilerin Niteliğini Artırmak 

H1.3. Performansı %40 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni Covid-19 pandemisi sebebiyle yüz yüze eğitim olmaması 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler 
Öğrencilerin sosyal ve endüstriyel konularda proje yapması daha fazla 

teşvik edilmeli 

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 1.3.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal ve 

endüstriyel proje sayısı** 
20 1.00 3.00 1.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç döneminden itibaren Covid-19 pandemisi sebebiyle yüz 

yüze eğitim yapılamadığından performans göstergesinde istenilen 

netice elde edilememiştir. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşılamamış olup, ilgili göstergenin 

performansı %0 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemisi sebebiyle yüz yüze eğitime başlama 

belirsizliğinden dolayı bu durum, takip eden yıllarda hedeflenen 

gösterge düzeyine ulaşılması açısından risk oluşturmaktadır. Bu riskin 

etkisini en alt düzeye indirebilmek için yüz yüze eğitimin başlamasıyla 

beraber öğrencilerin sosyal ve endüstriyel konularda proje yapması 

daha fazla teşvik edilerek göstergenin sürdürülebilirliği sağlanabilir. 

PG 1.3.2 Öğretim elemanı başına düşen 

öğrenci sayısı* 
40 29.00 26.00 22.80 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç döneminden itibaren performans göstergesini 

etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. 

Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır 

Etkililik 

Yıl sonunda plan hedeflenen değere ulaşılmış olup, ilgili göstergenin 

performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. Kalkınma planında yer alan 

ilgili amaç, hedef ve politikalara olumlu yönde katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülen maliyet 

aşılmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel riskler bulunmamaktadır. Plan dönemi boyunca hedeflenen 

performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 1.3.3 Uygulama ve Araştırma 

Merkezi sayısı** 
40 12.00 14.00 12.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan başlangıç döneminden itibaren Covid-19 pandemisi sebebiyle 

performans göstergesinde istenilen netice elde edilememiştir. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşılamamış olup, ilgili göstergenin 

performansı %0’dır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülen maliyet 

aşılmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 
Bütçe imkanları doğrultusunda ve birimlerle ortak çalışmaların 

yapılmasıyla ilgili göstergenin sürdürülebilirliği sağlanabilir. 
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A1. Eğitim-Öğretim Hizmetinin Kalitesini Geliştirmek 

H1.4. Uluslararası Etkileşim Sürecini Hızlandırmak 

H1.4. Performansı %13,8 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni Covid-19 pandemisi sebebiyle uluslararası etkileşimin kısıtlanması 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler 
Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, 

uluslararası organizasyonlarda üniversitenin tanıtımı 

Sorumlu Birim Uluslararası İlişkiler Birimi 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 1.4.1 Değişim programları ile giden 

öğrenci sayısı* 
20 64.00 68.00 25.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemisi sebebiyle giden öğrenci sayısında ülke bazında 

düşüş yaşanmış olup, performans göstergesinde herhangi bir değişiklik 

ihtiyacı oluşmamıştır. 

Etkililik 

Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %37 olarak gerçekleşmiş 

olup performans göstergesi yıllık belirlendiğinden üniversiteler için 

stratejik planlama rehberine göre başarı durumu %0’dır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, plan 

dönemi boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 

PG 1.4.2 Değişim programları ile gelen 

öğrenci sayısı* 
20 8.00 10.00 0.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemisi sebebiyle gelen öğrenci sayısında ülke bazında 

düşüş yaşanmış olup, performans göstergesinde herhangi bir değişiklik 

ihtiyacı oluşmamıştır. 

Etkililik Yıl sonunda ilgili göstergenin performans durumu %0’dır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Uluslararası organizasyonlarda üniversitenin tanıtımı ile göstergenin 

sürdürülebilirliği sağlanabilir. 

PG 1.4.3 Değişim programları ile giden 

öğretim elemanı sayısı (En az iki hafta 

süreli)* 

20 0.00 8.00 0.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemisi sebebiyle giden öğretim elemanı sayısında ülke 

bazında düşüş yaşanmış olup, performans göstergesinde herhangi bir 

değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

Etkililik Yıl sonunda ilgili göstergenin performans durumu %0’dır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, plan 

dönemi boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 
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Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 1.4.4 Değişim programları ile gelen 

öğretim elemanı sayısı* 
20 4.00 5.00 0.00 0.00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemisi sebebiyle gelen öğretim elemanı sayısında ülke 

bazında düşüş yaşanmış olup, performans göstergesinde herhangi bir 

değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

Etkililik Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %0 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, plan 

dönemi boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 

PG 1.4.5 Değişim protokolü imzalanan 

üniversite sayısı** 
20 274.00 296.00 281.00 %32 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemi süreci ile gelen kısıtlamalar ile uluslararası 

etkileşim azalsa da performans göstergesinde herhangi bir değişiklik 

ihtiyacı oluşmamıştır. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %32 oranında gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşme On 

Birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığı altında ''563.Ülkemizin 

yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.'' 

şeklinde yer verilmiş olan politika ve tedbirlerine kısmen olumlu katkı 

sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda 

herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, plan 

dönemi boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 
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A1. Eğitim-Öğretim Hizmetinin Kalitesini Geliştirmek 

H1.5. İdari ve Akademik Personelin Niteliğini Artırmak 

H1.5. Performansı %44 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni Covid-19 pandemisi sebebiyle ülke genelinde yaşanan kısıtlamalar 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler 
Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkması ile, gösterge 

hedeflerinin desteklenmesi 

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 1.5.1 Eğiticilerin eğitimine katılan 

akademisyen sayısı** 
20 4.00 10.00 5.00 %17 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemisi sebebiyle ülke genelinde yaşanan kısıtlamalardan 

dolayı performans göstergesinde istenilen seviyede gerçekleşmemiş 

olsa da plan dönemi içinde bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %17 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, plan 

dönemi     boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 

PG 1.5.2 Ulusal ve uluslararası bilimsel 

kongre, sempozyum vb. etkinliklere 

katılan öğretim elemanı sayısı** 

20 479.00 979.00 653.00 %35 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemisi sebebiyle ülke genelinde yaşanan kısıtlamalardan 

dolayı performans göstergesinde istenilen seviyede gerçekleşmemiş 

olsa da plan dönemi içinde bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %35 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, plan 

dönemi     boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 

PG1.5.3 Üniversitemiz tarafından 

gerçekleştirilen uluslararası 

sempozyum, kongre ve sanatsal sergi 

sayısı** 

20 3.00 6.00 5.00 %67 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemisi sebebiyle ülke genelinde yaşanan kısıtlamalardan 

dolayı performans göstergesinde istenilen seviyede gerçekleşmemiş 

olsa da plan dönemi içinde bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %67 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, plan 

dönemi     boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 
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Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 1.5.4 İdari Personele verilen hizmet 

içi eğitim programı sayısı** 
20 2.00 4.00 4.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %100 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, plan 

dönemi     boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 

PG 1.5.5 İdari Personelin Kişisel ve 

Mesleki Gelişimi için katılım sağlanan 

kurs, seminer vb. sayısı (Sertifikalı)** 

20 0.00 10.00 0.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemisi sebebiyle ülke genelinde yaşanan kısıtlamalardan 

dolayı performans göstergesinde istenilen seviyede gerçekleşmemiş 

olsa da plan dönemi içinde bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %0 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, plan 

dönemi     boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 
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A2. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Artırmak 

H2.1. Araştırma Kaynaklarının Niceliğini Artırmak 

H2.1. Performansı %71,2 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni Covid-19 pandemi kısıtlamaları, Bütçe İmkanları 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler İmkanlar dahilinde yayın alımları bütçesi kaynağının artırılması 

Sorumlu Birim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 2.1.1. Basılı kitap sayısı** 20 61382.00 64451.00 86123.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Göstergede herhangi bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Bütçe kaynakları doğrultusunda göstergenin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 

PG 2.1.2. Abone olunan online veri 

tabanı sayısı* 
20 21.00 22.00 32.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Göstergede herhangi bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Bütçe kaynakları doğrultusunda göstergenin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 

PG 2.1.3 Üniversite kütüphanesinde 

öğrenci başına düşen kitap sayısı* 
20 14.63 15.00 233.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Göstergede herhangi bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Bütçe kaynakları doğrultusunda göstergenin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2020 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 

2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 

16 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 2.1.4 Merkez ve birim 

kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı* 
20 93854.00 105000.00 59036.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemisi sebebiyle ülke genelinde üniversitelerde yüz yüze 

eğitime getirilen kısıtlamalardan dolayı performans göstergesinde 

istenilen seviyede gerçekleşmemiş olsa da plan dönemi içinde bir 

değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 

Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %56 olarak gerçekleşmiş 

olup performans göstergesi yıllık belirlendiğinden üniversiteler için 

stratejik planlama rehberine göre başarı durumu %0’dır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkması ve yüz yüze 

eğitimin başlamasıyla beraber, plan dönemi boyunca performans 

göstergesinin sürdürülebilirliği sağlanabilir. 

PG 2.1.5 Yayın alımları bütçesinin 

toplam cari bütçeye oranı* 
20 1.46 1.50 1.16 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Önceki yıllara kıyasla yatırım bütçesinin toplam bütçeye oranla 

azalmasından dolayı cari bütçe oranı arttığından performans 

göstergesinde istenilen seviyede gerçekleşmemiş olsa da plan dönemi 

içinde bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik İlgili göstergenin performansı %0 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Bütçe kaynakları doğrultusunda göstergenin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 
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A2. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Artırmak 

H2.2. Bilimsel Çalışmaların Niteliğini ve Niceliğini Artırmak 

H2.2. Performansı %87,5 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni 

Akademik personellerimizin ar-ge faaliyetlerine daha fazla zaman 

ayırması performans göstergelerini olumlu/olumsuz olarak 

etkilemektedir. 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler 

Yeterli sayıda ve nitelikte akademik personel istihdamı, öğretim 

elemanlarının ders yükünün azaltılması, laboratuvar alt yapısının 

iyileştirilmesi, yayın teşviklerinin arttırılması. 

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 2.2.1 SCI, SSCI, A&HCI 

İndekslerindeki Dergilerde Yayımlanan 

Makale/Yayın Sayısı* 

30 266.00 290.00 240.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç döneminden itibaren tespitler ve ihtiyaçlarda ciddi bir 

değişiklik söz konusu olmamasına karşın, performans göstergesinde 

değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 

Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %83 olarak gerçekleşmiş 

olup performans göstergesi yıllık belirlendiğinden üniversiteler için 

stratejik planlama rehberine göre başarı durumu %0’dır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet 

aşılmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Akademik personelin; bütçe ve altyapı yetersizlikleri vb. sebepler ilgili 

alanlarda çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumun 

önüne geçebilmek için kurum içi ve kurum dışı kaynaklardan gerekli 

desteğin artırılması yönünde çalışmaların yapılması vb. tedbirlerin 

alınması gerekmektedir. 

PG 2.2.2 Öğretim Elemanlarının Ulusal 

Hakemli Dergilerde yayımlanan 

Kitap/Makale /Yayın Sayısı* 

20 183.00 200.00 127.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç döneminden itibaren tespitler ve ihtiyaçlarda ciddi bir 

değişiklik söz konusu olamamasına karşın, performans göstergesinde 

değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 

Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %63 olarak gerçekleşmiş 

olup performans göstergesi yıllık belirlendiğinden üniversiteler için 

stratejik planlama rehberine göre başarı durumu %0’dır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet 

aşılmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Akademik personelin; bütçe ve altyapı yetersizlikleri vb. sebepler ilgili 

alanlarda çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumun 

önüne geçebilmek için kurum içi ve kurum dışı kaynaklardan gerekli 

desteğin artırılması yönünde çalışmaların yapılması vb. tedbirlerin 

alınması gerekmektedir. 
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Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 2.2.3 En yüksek %10’luk dilimde 

atıf alan yayın sayısı* 
20 7.00 8.00 15.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç döneminden itibaren tespitler ve ihtiyaçlarda ciddi bir 

değişiklik söz konusu olmamasına karşın, performans göstergesinde 

değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %100 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet 

aşılmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel riskler bulunmamaktadır. Plan dönemi boyunca hedeflenen 

performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

PG 2.2.4 Öğretim Elemanlarının SCI, 

SSCI, A&HCI İndekslerindeki 

dergilerde yapılan yıllık atıf sayısı* 

20 101.00 120.00 178.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç döneminden itibaren tespitler ve ihtiyaçlarda ciddi bir 

değişiklik söz konusu olmamasına karşın, performans göstergesinde 

değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %100 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet 

aşılmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel riskler bulunmamaktadır. Plan dönemi boyunca hedeflenen 

performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

PG 2.2.5 Ulusal akademik sıralamada 

üniversitenin yeri (URAP Endeksi)* 
10 88.00 85.00 83.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç döneminden itibaren tespitler ve ihtiyaçlarda ciddi bir 

değişiklik söz konusu olmamasına karşın, performans göstergesinde 

değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %100 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet 

aşılmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel riskler bulunmamaktadır. Plan dönemi boyunca hedeflenen 

performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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A2. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Artırmak 

H2.3. Araştırma Projelerinin niceliğini artırmak 

H2.3. Performansı %84,1 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni BAP Projelerine yeterli kaynak artırımının olmaması. 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler BAP Projelerine kaynağının artırılması. 

Sorumlu Birim Tüm Akademik Birimler, BAP, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 2.3.1 Üniversite içi kaynaklardan 

desteklenen proje sayısı (BAP)* 
30 120.00 126.00 59.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

“Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile 

Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile 

İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in değişikliği ile 

üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen 

paylar kaldırıldığından bütçede azalma meydana gelmiş olmasına 

karşın göstergede herhangi bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 

Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %47 olarak gerçekleşmiş 

olup performans göstergesi yıllık belirlendiğinden üniversiteler için 

stratejik planlama rehberine göre başarı durumu %0’dır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için bilimsel 

araştırma projelerinde yeterli kaynak oluşturamama riskinin önlenmesi 

gerekmektedir. 

PG 2.3.2 Kurum dışı kaynaklardan 

desteklenen proje sayısı (TÜBİTAK, 

DOKAP, ERASMUS AB vb.)** 

30 16.00 18.00 26.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Göstergede herhangi bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranın da gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşme On 

Birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığı altında ''56 1. 

Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve 

dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının 

niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' 

şeklinde yer verilmiş olan politika ve tedbirlerine olumlu katkı 

sağlamıştır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 
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Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 2.3.3 YÖK, TÜBA, TÜBİTAK 

bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı 

(Akademik Teşvik Hariç)* 

10 3.00 4.00 6.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Göstergede herhangi bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranın da gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşme On 

Birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığı altında ''56 1. 

Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve 

dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının 

niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' 

şeklinde yer verilmiş olan politika ve tedbirlerine olumlu katkı 

sağlamıştır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 

PG 2.3.4 Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı 

yıllık (%)* 
10 0.58 0.70 2.09 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç döneminden itibaren tespitler ve ihtiyaçlarda ciddi bir 

değişiklik söz konusu olmamasına karşın, birlikte performans 

göstergesinde değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşılamamış olup, ilgili göstergenin 

performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergesinde sürdürülebilirliğin sağlanması için herhangi 

bir risk söz konusu değildir. 

PG 2.3.5 Üniversite öğretim 

elemanlarının aldığı uluslararası fonlara 

dayalı proje sayısı** 

20 5.00 7.00 8.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç döneminden itibaren tespitler ve ihtiyaçlarda ciddi bir 

değişiklik söz konusu olmamasına karşın, birlikte performans 

göstergesinde değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranında gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşme On 

birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığı altında ''563.Ülkemizin 

yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.'' 

şeklinde yer verilmiş olan politika ve tedbirlerine kısmen olumlu katkı 

sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda 

herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 
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A2. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Artırmak 

H2.4. Dış Paydaşlarla İşbirliği ve Etkileşimi Artırmak 

H2.4. Performansı %65 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni Covid-19 pandemi süreci 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler 
Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkması ile ilgili 

performans göstergesine ilişkin planlamanın yapılması 

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 2.4.1 Endüstri ile ortak yürütülen 

proje sayısı** 
25 0.00 1.00 1.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç döneminden itibaren tespitler ve ihtiyaçlarda ciddi bir 

değişiklik söz konusu olmamasına karşın, birlikte performans 

göstergesinde değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %100 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkması ile, plan dönemi 

boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği sağlanabilir. 

PG 2.4.2 Üniversite sanayi işbirliği ile 

tamamlanan lisansüstü tez sayısı** 
35 0.00 1.00 0.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemisi sebebiyle gelen yüz yüze eğitime verilen ara ile 

performans göstergesinde istenilen seviyede netice sağlanamamakla 

birlikte performans göstergesinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı 

oluşmamıştır. 

Etkililik Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %0 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, plan 

dönemi boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 

PG 2.4.3 Diğer kamu kurumları ile 

yürütülen proje sayısı* 
40 7.00 17.00 26.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç döneminden itibaren tespitler ve ihtiyaçlarda ciddi bir 

değişiklik söz konusu olmamasına karşın, birlikte performans 

göstergesinde değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %100 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, plan 

dönemi boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 
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A3. Üniversitenin Kurumsal Altyapısını Güçlendirmek 

H3.1. Eğitim öğretim altyapısını geliştirilmek 

H3.1. Performansı %100 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni Hedefe ilişkin sapma bulunmamaktadır 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler  

Sorumlu Birim 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, 

Genel Sekreterlik 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 3.1.1 Öğrenci başına düşen derslik 

büyüklüğü** (m2) 
30 0.84 0.98 1.41 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan dönemi içinde herhangi ciddi bir değişim olmadığından 

performans göstergesinde de değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 

PG 3.1.2 Bakım onarımı yapılan bina 

sayısı** 
20 3.00 6.00 16.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan dönemi içinde herhangi ciddi bir değişim olmadığından 

Performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 

PG 3.1.3 Üniversitenin aldığı Engelsiz 

Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak 

Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve 

Engelli Dostu Ödülü Sayısı** 

10 1.00 1.00 2.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan dönemi içinde herhangi ciddi bir değişim olmadığından 

performans göstergesinde de değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 

2020 yılı sonunda hedeflenen değer olmamasına rağmen hedefe 

önceden ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili göstergenin performansı 

%100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 
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Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 3.1.4 Ağ, sistem ve güvenlik 

altyapısı yenilenmiş olan birim sayısı** 
20 17.00 20.00 38.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan dönemi içinde herhangi ciddi bir değişim olmadığından 

performans göstergesinde de değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 

P.G 3.1.5 Altyapı çalışması yapılan 

yerleşke sayısı** 
20 0.00 2.00 10.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan dönemi içinde herhangi ciddi bir değişim olmadığından 

Performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 
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A3. Üniversitenin Kurumsal Altyapısını Güçlendirmek 

H3.2. Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetlerini Artırmak 

H3.2. Performansı %48,2 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni Covid-19 pandemi süreci ile gelen kısıtlamalar 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler 
Covid-19 pandemi sürecinin getirdiği belirsizliğin kalkmasıyla 

beraber mevcut göstergelerde planlamanın yapılması 

Sorumlu Birim 
Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Akademik 

Birimler, ODÜSEM 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 3.2.1 Yenilikçilik ve Girişimcilik 

temalı ders Sayısı** 
30 28.00 38.00 32.00 %40 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Girişimcilik ve yenilikçilik alanında farkındalık yaratılarak ilgililik 

sağlanmış olup, ihtiyaçlar karşılanmaya başlanmıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşılamadığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %40 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Girişimcilik ve yenilikçilik alanındaki derslerin sayısı artırılarak 

göstergenin sürdürülebilirliği sağlanabilir. 

PG 3.2.2 Staj imkanından yararlanan 

öğrenci sayısı* 
20 2410.00 2506.00 715.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemi süreci ile gelen kısıtlamalardan dolayı staj imkanları 

azalsa da plan dönemi boyunca performans göstergesinin 

sürdürülebilirliği sağlanabilir. 

Etkililik 

Yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %28 olarak gerçekleşmiş 

olup performans göstergesi yıllık belirlendiğinden üniversiteler için 

stratejik planlama rehberine göre başarı durumu %0’dır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, 

girişimcilik alanındaki faaliyetlerin ve verilen derslerin artırılması ile 

göstergenin sürdürülebilirliği sağlanabilir. 

PG 3.2.3 KOSGEB Uygulamalı 

girişimcilik eğitimi sertifikası alan 

öğrenci sayısı* 

20 693.00 740.00 25.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemi süreci ile gelen kısıtlamalardan dolayı Uygulamalı 

girişimcilik eğitimi sertifikası alan öğrenci sayısı azalsa da plan dönemi 

boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği sağlanabilir. 

Etkililik 

Etkililik yıl sonunda ilgili göstergenin performansı %3 olarak 

gerçekleşmiş olup performans göstergesi yıllık belirlendiğinden 

üniversiteler için stratejik planlama rehberine göre başarı durumu 

%0’dır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkmasıyla beraber, plan 

dönemi boyunca performans göstergesinin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 
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Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 3.2.4 Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil 

Merkezi tarafından mesleki eğitime 

yönelik verilen sertifikalı program 

sayısı** 

30 0.00 2.00 14.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış 

çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu nedenle plan döneminin geri 

kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 

değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranında gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşme On 

Birinci Kalkınma planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında ''555.1. Hayat 

boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacak, 

kazanımların belgelendirilmesi sağlanacaktır.'' şeklinde yer verilmiş 

olan politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda 

herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği 

değerlendirilmektedir 
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A3. Üniversitenin Kurumsal Altyapısını Güçlendirmek 

H3.3. Kurumun Dijital Altyapısını Güçlendirme 

H3.3. Performansı %50 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni Covid-19 pandemi süreci 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler 
Covid-19 pandemi sürecindeki belirsizliğin kalkması ile ilgili 

performans göstergesine ilişkin planlamanın yapılması 

Sorumlu Birim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 3.3.1 Üniversitenin kurumsal 

arşivinin dijital ortama aktarılma 

oranı** 

50 0.00 25.00 0.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalar ve esnek çalışma 

sisteminden dolayı göstergede başlangıç olmamıştır. Bununla birlikte 

göstergede değişiklik ihtiyacı söz konusu değildir. 

Etkililik 
Yıl sonunda ilgili göstergenin hedeflenen değere ulaşamadığı 

görülmekte olup, performansı %0 olarak gerçekleşmiştir 

Etkinlik Maliyet ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Üniversitenin kurumsal arşivinin dijital ortama aktarılmasına ilişkin 

çalışmaların başlamasıyla beraber ilgili göstergenin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 

PG 3.3.2 Yeni alınan veya geliştirilen 

yazılım ve mobil uygulama sayısı** 
50 1.00 2.00 4.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç döneminden itibaren tespitler ve ihtiyaçlarda ciddi bir 

değişiklik söz konusu olmamasına karşın, birlikte performans 

göstergesinde değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşılamamış olup, ilgili göstergenin 

performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergesinde sürdürülebilirliğin sağlanması için herhangi 

bir risk söz konusu değildir. 
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A3. Üniversitenin Kurumsal Altyapısını Güçlendirmek 

H3.4. İç Kontrol Sistemini Geliştirmek 

H3.4. Performansı %100 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni Hedefe ilişkin sapma bulunmamaktadır 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler  

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 3.4.1 İç kontrol eylem planının 

tamamlanma oranı (%) ** 
100 20.00 40.00 40.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan dönemi içinde herhangi ciddi bir değişim olmadığından 

performans göstergesinde de değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 
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A4. Paydaş Memnuniyetini Artırmak ve Katkı Sağlamak 

H4.1. Paydaşların memnuniyet düzeyini artırmak 

H4.1. Performansı %0 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni Paydaş beklentilerinin karşılanamaması 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler 
Anketlerden çıkan sonuçlara göre memnuniyeti azaltan etkenlere karşı 

tedbirler alınmalı 

Sorumlu Birim Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 4.1.1 Öğrenci Genel Memnuniyet 

Düzeyi* 
30 63.30 65.00 0.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid -19 pandemisi sebebiyle yüz yüze eğitim olmadığından anket 

yapılmamış olup performans göstergesinde de değişiklik ihtiyacı ortaya 

çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda ulaşılan değerle ilgili performans göstergesi değerine 

ilişkin veri bulunmamaktadır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 

PG 4.1.2. Öğretim elemanı Genel 

Memnuniyet Düzeyi* 
20 69.86 70.00 60.70 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Başlangıç değerine göre memnuniyet oranı azalış gösterse de anketlerle 

takibi sağlanması hedeflendiğinden, performans göstergesinde 

değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşılamamış olup, ilgili göstergenin 

performansı %0 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Maliyet ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Anketlere katılımın az olması riskini en aza indirme çalışmalarıyla 

birlikte göstergenin sürdürülebilirliği sağlanabilir. 
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Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 4.1.3. İdari personel Genel 

memnuniyet Düzeyi* 
20 67.38 70.00 65.81 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Başlangıç değerine göre memnuniyet oranı azalış gösterse de anketlerle 

takibi sağlanması hedeflendiğinden, performans göstergesinde 

değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşılamamış olup, ilgili göstergenin 

performansı %0 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Maliyet ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Anketlere katılımın az olması riskini en aza indirme çalışmalarıyla 

birlikte göstergenin sürdürülebilirliği sağlanabilir. 

PG 4.1.4 Dış Paydaş Genel 

Memnuniyet düzeyi* 
30 77.62 80.00 65.47 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Başlangıç değerine göre memnuniyet oranı azalış gösterse de anketlerle 

takibi sağlanması hedeflendiğinden, performans göstergesinde 

değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşılamamış olup, ilgili göstergenin 

performansı %0 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Maliyet ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Dış paydaşlarla iletişim artırılarak göstergenin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 
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A4. Paydaş Memnuniyetini Artırmak ve Katkı Sağlamak 

H4.2. Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak 

H4.2. Performansı %100 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni Hedefe ilişkin sapma bulunmamaktadır 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler  

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 4.2.1 Toplumsal ihtiyaca yönelik 

yapılan eğitim etkinliği sayısı 

(ODÜSEM)** 

20 3.00 7.00 23.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede 

ciddi değişiklikler olmadığından plan döneminin geri kalan yılları için 

bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranında gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşme On 

Birinci Kalkınma planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında ''555.1. Hayat 

boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacak, 

kazanımların belgelendirilmesi sağlanacaktır.'' şeklinde yer verilmiş 

olan politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda 

herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği 

değerlendirilmektedir. 

PG 4.2.2 Sosyal Sorumluluk Projesi 

sayısı (En az 2 ay süreli, bütçeli)** 
20 0.00 0.00 6.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Sosyal sorumluluk projelerine olan farkındalığın artmasıyla birlikte bu 

projelerin sayısında artış yaşanmış olup plan döneminin geri kalan 

yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 
2020 yılı sonunda hedeflenen değer olmamasına karşın, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 
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Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 4.2.3. Düzenlenen toplam kültür, 

sanat ve spor etkinliği sayısı** 
20 87.00 187.00 230.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Göstergede herhangi bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Bütçe kaynakları doğrultusunda göstergenin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 

PG 4.2.4. Dezavantajlı gruplara yönelik 

sosyal uyum ve kapsayıcılığa ilişkin 

faaliyet sayısı** 

20 14.00 29.00 29.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Göstergede herhangi bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 
Yıl sonunda hedeflenen değere ulaşıldığı görülmekte olup, ilgili 

göstergenin performansı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Bütçe kaynakları doğrultusunda göstergenin sürdürülebilirliği 

sağlanabilir. 

PG 4.2.5 Üniversitenin sıfır atık, yeşil 

kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı 

ödül sayısı** 

20 0.00 0.00 0.00 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Göstergede herhangi bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 

Etkililik 2020 yılı için bir performans hedefi belirlenmemiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği 

değerlendirilmektedir. 
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A5. Kalite Odaklı Kurum Kültürünü Oluşturmak 

H5.1. Kalite Kültürünü Oluşturmak ve Sürdürülebilir Yapıda Yerleştirmek 

H5.1. Performansı %96,4 

Hedefe ilişkin sapmanın nedeni Covid-19 pandemi süreci 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler 
İç paydaşlar ile kalite sürecinde değerlendirme ve geri bildirim 

toplantı sayılarını artırmak 

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 5.1.1 Kalite kültürünü 

yaygınlaştırma amacıyla düzenlenen 

toplantı, çalıştay vb. faaliyet sayısı** 

20 5.00 10.00 69.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede 

ciddi değişiklikler olmadığından plan döneminin geri kalan yılları için 

bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 gerçekleşmiş olup bu gerçekleşme On Birinci 

Kalkınma planında yer verilen ''550-3 Eğitimde kalite güvence sistemi 

oluşturulacaktır.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 

ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel riskler bulunmamaktadır. Plan dönemi boyunca hedeflenen 

performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

PG 5.1.2 Öğrencilerin Kalite ve Kurum 

Kültürüne Katılımını Sağlamak 

amacıyla düzenlenen eğitim sayısı** 

20 5.00 10.00 26.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede 

ciddi değişiklikler olmadığından plan döneminin geri kalan yılları için 

bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 gerçekleşmiş olup bu gerçekleşme On Birinci 

Kalkınma planında yer verilen ''550-3 Eğitimde kalite güvence sistemi 

oluşturulacaktır.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 

ortaya çıkmamıştır 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel riskler bulunmamaktadır. Plan dönemi boyunca hedeflenen 

performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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Performans Göstergesi 

Hedef 

Etkisi 

% 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(A) 

İzleme 

Dönemi 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemi 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) (C- 

A)/(B-A) 

PG 5.1.3 Kalite odaklı lisans ve 

lisansüstü ders sayısı** 
20 3.00 4.00 13.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede 

ciddi değişiklikler olmadığından plan döneminin geri kalan yılları için 

bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 gerçekleşmiş olup bu gerçekleşme On Birinci 

Kalkınma planında yer verilen ''550-3 Eğitimde kalite güvence sistemi 

oluşturulacaktır.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 

ortaya çıkmamıştır 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel riskler bulunmamaktadır. Plan dönemi boyunca hedeflenen 

performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

P.G 5.1.4 Kurumun iç paydaşları ile 

kalite süreçleri kapsamında 

gerçekleştirdiği yıllık geribildirim ve 

değerlendirme toplantılarının sayısı** 

20 90.00 190.00 172.00 %82 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede 

ciddi değişiklikler olmadığından plan döneminin geri kalan yılları için 

bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %82 gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşme On Birinci 

Kalkınma planında yer verilen ''550-3 Eğitimde kalite güvence sistemi 

oluşturulacaktır.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Performans göstergesine ilişkin öngörülmeyen maliyetler 

Ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel riskler bulunmamaktadır. Plan dönemi boyunca hedeflenen 

performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

P.G 5.1.5 Kurumun dış paydaşları ile 

kalite süreçleri kapsamında 

gerçekleştirdiği yıllık geribildirim ve 

değerlendirme toplantılarının sayısı** 

20 2.00 5.00 9.00 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede 

ciddi değişiklikler olmadığından plan döneminin geri kalan yılları için 

bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 gerçekleşmiş olup bu gerçekleşme On Birinci 

Kalkınma planında yer verilen ''550-3 Eğitimde kalite güvence sistemi 

oluşturulacaktır.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 

ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel riskler bulunmamaktadır. Plan dönemi boyunca hedeflenen 

performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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ELDE EDİLEN SONUÇLARIN PLANIN GELECEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Mevcut planımızın 2020 yılı değerlendirmesi Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlama 

Rehberine göre yapılmış olup, planımızda yer alan beş stratejik amaç ve on altı stratejik hedef rehberde 

belirtilen Değerlendirme Tablosuna göre analiz edilmiştir. 

Değerlendirme kapsamında hedeflere ait göstergelerin gerçekleşme değerleri, performansları 

ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik açılarından da ele alınmıştır. Stratejik amaçların 

değerlendirmesi ise, stratejik hedeflerin performansları üzerinden aşağıda yapılmıştır. 

Stratejik Amaç1. Eğitim-Öğretim Hizmetinin Kalitesini Geliştirmek 

İlgili stratejik amaç başlığı altında beş stratejik hedef bulunmaktadır. Amaca ait bir stratejik 

hedefimizin performansı %100 olarak gerçekleşmiş iken kalan dört stratejik hedefimizin üç tanesinin 

performans yüzdeleri ise kısmen gerçekleşmiştir. Bir hedefte ise artışımız %0’dır. Söz konusu 

hedeflerimizin performans iyileştirmesine ilişkin çalışmalar ve planlamalar devam etmektedir.  

Stratejik Amaç 2: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Arttırmak 

İlgili stratejik amaç başlığı altında dört stratejik hedef bulunmaktadır. Amaca ait dört stratejik 

hedefimizin tamamının performansı %50’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu hedeflerimizin 

performans iyileştirmesine ilişkin çalışmalar ve planlamalar devam etmektedir.  

Stratejik Amaç 3: Üniversitenin Kurumsal Altyapısını Güçlendirmek. 

İlgili stratejik amaç başlığı altında dört adet stratejik hedef bulunmaktadır. Amaca ait iki stratejik 

hedefimizin performansı %100 olarak gerçekleşmiş iken diğer stratejik hedeflerimiz performansı ise %50 

ve %48,2 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu hedeflerimizin performans iyileştirmesine ilişkin çalışmalar 

ve planlamalar devam etmektedir.  

Stratejik Amaç 4: Paydaş Memnuniyetini Artırmak ve Katkı Sağlamak. 

İlgili stratejik amaç başlığı altında iki stratejik hedef bulunmaktadır. Amacımıza ait bir stratejik 

hedefimizin performansı %100 olarak gerçekleşmiş iken diğer stratejik hedefimizin performansı %0 olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu hedeflerin performans iyileştirmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.  

Stratejik Amaç 5: Kalite Odaklı Kurum Kültürünü Oluşturmak. 

İlgili stratejik amaç başlığı altında bir stratejik hedef bulunmaktadır. Amacımıza ait birlikte 

hedefimizin performansı %96,4’tür. Hedefimizin performans iyileştirmesine ilişkin çalışmalar devam 

etmektedir. 

Performans göstergeleri dikkate alındığında toplam altmış dört performans göstergesinden otuz üç 

tanesi %100 oranında gerçekleşmiş olup on iki tanesi kısmen gerçekleşmiş, iki tane göstergede ise 2020 

yılı için bir performans hedeflenmemiştir, on üç tanesinde ise gerçekleşme ise %0’dır.  

Bu kapsamda ilgili stratejik planımızın uygulanmasına devam edilecek olup, güncelleme ihtiyacı 

ilerleyen süreçte değerlendirilecektir. 
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TEMEL RİSKLER 

Üniversitemiz Stratejik Planında eğitim, araştırma, toplumsal katkı, kalite odaklı kurum kültürü 

oluşturma ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi faaliyet alanlarında stratejik amaçlar belirlenmiş, her 

amacın altındaki stratejik hedefler için de çeşitli riskler öngörülmüştür. 

Covid-19 pandemisinin, hem eğitim – öğretim alanında hem de günlük yaşama dair diğer alanlarda 

getirdiği kısıtlamalar hedeflerimiz açısından gerçekleşmesi öngörülmemiş bir risktir. 

Planın değerlendirilmesi kapsamında eğitim alanında belirlenen stratejik hedeflerde ortaya 

konulmuş olan risklere karşı Üniversitemiz mevcut öğretim elemanı sayısı artırılması, disiplinlerarası ortak 

çalışma kültürünün geliştirilmesi gibi önlemler alınmıştır. 

Araştırma alanında ortaya konulmuş risklere karşı bütçemiz imkanlar dahilinde,  kütüphane online 

veritabanı ve basılı ve elektronik kaynak sayısının artırımı ve dış paydaşlar ile işbirliğini geliştirmek gibi 

önlemler alınmıştır. 

Kurumsal altyapı alanında kurumsal kültür ve hafıza oluşması adına üniversitemiz imkanları ile 

stratejik plan yazılımı yapılmış, iç kontrol sisteminin gelişiminde ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Risk 

analizi ve risk eylem planı hazırlanması gibi önlemler alınmıştır. 

Toplumsal katkı alanında sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal ihtiyaca yönelik verilen eğitim 

ve sertifikalar ile sosyal sorumluk bilincini yerleştirme gibi önlemler alınmıştır. 

Kalite odaklı kurum kültürü oluşturma alanında ise kalite kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak 

amacıyla düzenlenen toplantı faaliyet ve eğitimler artırılmıştır. 

TEMEL KAPASİTE İHTİYAÇLARI 

2020-2024 Stratejik Planımızda hedef ve performans gösterge değerlerine ulaşma noktasında 

stratejik planda öngörülmeyen kurumsal kapasite ihtiyaçları ortaya çıkmamıştır. 
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