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Üniversitemizin mevcut 

fiziki, teknolojik ve beşeri 

sermayesinin en yüksek 

katma değeri ortaya 

çıkaracak şekilde 

yönetilmesi, potansiyelinin 

gerçekçi bir şekilde ortaya 

çıkarılması, bölgenin ve 

ülkenin ihtiyaçlarına uygun 

şekilde yönlendirilmesi 

amacıyla 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanununun 9. Maddesi 

uyarınca 2019-2023 Stratejik 

Planımız hazırlanmıştır.  

2019-2023 yıllarını 

kapsayan Üniversitemiz 

Stratejik Planının ilk yılı 

değerlendirmesi ortak akıl ve 

katılımcılık, yenilikçilik, 

tarafsızlık ve toplumsal 

sorumluluk gibi temel 

değerler ışığında; 

Üniversitemizi daha iyi bir 

geleceğe taşıması amacıyla 

Üniversiteler için düzenlenen 

Stratejik Plan Hazırlama 

Rehberi doğrultusunda 2020 yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlanarak kamuoyunun 

bilgisine sunulmuştur.  

 Raporun hazırlanmasında katkıları ve işbirliği olan ve Üniversitemizin geleceği için çalışan 

tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. 

           Prof. Dr. Muhsin KAR 

                                                                                                                Rektör 
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Üniversitemizin 2019-2023 dönemine ait Stratejik Planı’nın hazırlanmasında planın 

izlenebilirliği ve değerlendirilebilirliğini geliştirmek amacıyla hedef yılı 2019 olan 4 amaç, 18 

hedef ve 69 adet performans göstergesi Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda belirtilen 

esaslar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçları ortaya konulmuştur. 

Planın uygulama sürecinde, misyonumuz ve temel değerlerimiz çerçevesinde; araştırma, eğitim, 

sağlık, toplumsal hizmet gibi Ülkemizin öncelikli alanlarında yürütülen çalışmaların yanı sıra 

yerleşkeler ve kurumsal yapıyı geliştirme çalışmaları ile kalite sürecine de ağırlık verilmiştir. 

Toplam Kalite Yönetimi anlayışı çerçevesinde iç paydaşlarımızın katılımı ve katkı vermelerini 

sağlayacak kanalların oluşturulması amacıyla iç paydaşlara yönelik memnuniyet düzeylerini 

ifade eden anket çalışmaları uygulanmıştır. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2019-2023 Stratejik Planının  değerlendirmesi katılımcı 

yöntemlerle hazırlanıp 2020 yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine 

sunulmuştur. 
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A1 Eğitim-Öğretimin kalitesini iyileştirmek. 

H1.1. Uluslararasılaşmayı geliştirmek için uluslararası öğrenci sayısını ve uluslararası 

öğrenci/öğretim elemanı hareketliliğini arttırmak. 

H1.1. Performansı  

(%100 X %25)+(%100 X %25)+(%100 X %25)+(%72,41 X %25)= %93.1 

 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Uluslararasılaşmayı geliştirmek için uluslararası öğrenci sayısını ve uluslararası 

öğrenci/öğretim elemanı hareketliliğini arttırma hedefine %93.1 seviyesinde ulaşılmıştır. 

Ancak, uluslararası eğitim verme hareketliliğinden yararlanan öğretim elemanı sayısı 

%72.41 olarak gerçekleşmiştir.  

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında yurtdışı seyahatlerinin kısıtlanmış olması, 

Covid-19 salgını nedeniyle öğretim elemanlarının uluslararası eğitim verme 

hareketliliğinden yararlanma taleplerinin azalması, 

Bütçe kısıtlarının olması. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Hedefe ulaşılmasına yönelik önlemler şu şekilde sıralanmıştır. 

Uluslararası konferanslar, sempozyumlar ve paneller aracılığı ile Üniversitemizin 

uluslararası düzeyde görünürlüğü artırılması, 

Üniversitemizin işbirliği sayılarının artırılması, 

Öğrenci, akademik ve idari personelin işbirliği ile hareketlilik başvuru sayılarının artırılması 

amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılması, 

Covid-19 salgını bertaraf edecek önlemlere ağılık verilmesi, 

Öğretim elemanlarına yönelik dil kurslarının sayılarının artırılarak, katılımların teşvik 

edilmesi.  

Sorumlu Birim Rektörlük (Eğitim-Öğretim Kalite Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG1.1.1. Lisans ve 

lisansüstü düzeyde 

uluslararası öğrenci 

sayısı 

25 583 643 758 %291.67 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Tüm dünyada Mart 2020’den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi 

değişiklikler meydana getirmiştir. Covid-19 salgınının devam etmesi durumunda yurtdışı 

seyahatlerinin gerçekleşmesinde oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alındığında performans 

gösterge değerlerinde güncelleme ihtiyacı gerekebilir. 

Etkililik Performans gösterge değerine %93 oranında ulaşılmıştır.  On Birinci Kalkınma Planının 

563. maddesine (Ülkemizin yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır) 

katkıda bulunmuştur.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Covid-19 salgınının devam etmesinin performans göstergesinin gerçekleşmesinde önemli bir 

risk oluşturduğu düşünülmektedir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG.1.1.2 

Lisans ve lisansüstü 

düzeyde uluslararası 

25 108 354 381 %110.98 
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öğrenim 

hareketliliğinden 

yararlanan öğrenci 

sayısı 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Yıllara göre öngörülen gösterge değerlerine 

ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.  

On Birinci Kalkınma Planının 563.2. maddesine (Yükseköğretim sistemindeki nitelikli 

uluslararası öğrenci sayısı artırılacaktır.) katkı sağlamıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde riskler bulunmamaktadır.  

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG1.1.3. 

Uluslararası eğitim 

alma 

hareketliliğinden 

yararlanan öğretim 

elemanı sayısı 

25 0 3 7 %233.33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmıştır.  On Birinci Kalkınma Planının 443.4. maddesine 

(Bilim alanlarına yönelik nitelikli çalışmalar ile öncü ve çığır açıcı araştırmaları desteklemek 

üzere ve özellikle temel bilimler alanında araştırmacı insan gücü kapasitesinin artırılmasına 

yönelik ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma temalı bilimsel etkinlikler 

gerçekleştirilecektir) katkıda bulunmuştur.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Performans göstergesinin gerçekleşmesinde Covid-19 salgınının devam etmesinin, önemli 

bir risk oluşturacağı düşünülmektedir.  

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG1.1.4. Uluslararası 

eğitim verme 

hareketliliğinden 

yararlanan öğretim 

elemanı sayısı 

25 13 42 34 %72.41 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Tüm dünyada Mart 2020’den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi 

değişiklikler meydana getirmiştir. Covid-19 salgınının devam etmesi durumunda yurtdışı 

seyahatlerinin gerçekleşmesinde oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alındığında performans 
gösterge değerlerinde güncelleme ihtiyacı gerekebilir. 

Etkililik Performans gösterge değeri %72.41 oranında gerçekleştirilmiştir.  On Birinci Kalkınma 

Planının 443.4. maddesine (Bilim alanlarına yönelik nitelikli çalışmalar ile öncü ve çığır 

açıcı araştırmaları desteklemek üzere ve özellikle temel bilimler alanında araştırmacı insan 

gücü kapasitesinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma temalı 

bilimsel etkinlikler gerçekleştirilecektir) katkı sağlamıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Performans göstergesinin gerçekleşmesinde Covid-19 salgınının devam etmesi, önemli bir 

risk oluşturacağı düşünülmektedir. 
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A1 Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. 

H1.2. Plan dönemi sonuna kadar lisansüstü eğitim-öğretim programı sayısını 100’e çıkarmak. 

H1.2. Performansı  

(%100 X %50)+(%100 X %25)+(%0,00 X %25)=%75 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Hedeflenen performans göstergelerine %75 oranında ulaşılmıştır.  

Covid-19 salgını, planlanan ortak yürütülen uluslararası program sayısına ulaşmayı 

aksatmıştır. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

 

Bölgesel ve yerel ihtiyaçlar da dikkate alınarak, paydaşlarla toplantılar ve anket 

uygulamaları sonucunda yeni programların açılmasına ve şekillenmesine karar verilmeye ve 

yeni lisansüstü program açılışında paydaşların görüşlerinin alınmasına devam edilmesi; 

kurumda araştırma politikası, hedefleri ve stratejileri ile uyumlu ve destekleyen doktora ve 

post-doc programlarının sonuçları izlenmesi; kurumda uluslararası düzeyde ortak 

programlar ve ortak araştırma birimleri ile araştırma ağlarına katılım ve işbirlikleri kurma 

gibi çoklu araştırma faaliyetleri ve uygulamalar tüm alanları kapsayacak şekilde yürütülmesi 

ve uygulamaların sonuçları izlenmesi; disiplinler arası çalışmalara özendirilmesi, 

öğrencilerin disiplinler arası beceri kazanmasına yönelik etkinlikler yapılması 

önerilmektedir. 

 

Sorumlu Birim Rektörlük (Eğitim-Öğretim Kalite Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG.1.2.1. 

Lisansüstü program 

sayısı 

50 69 78 90 %233.33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik Çevresel koşullarda performans göstergesini değiştirmeyi gerektirecek düzeyde yeni bir 

durum ortaya çıkmamıştır.  

Etkililik Gösterge değerine ulaşılmıştır. On Birinci Kalkınma Planının 332.4. maddesine (Öncelikli 

sektörlerdeki firmaların Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde yer alan insan kaynağı kapasitesini 

geliştirmeye yönelik olarak üniversite ve sanayi işbirliğinde lisansüstü programlar 

oluşturulacaktır) katkıda bulunmuştur.  

 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. açısından 

riskler bulunmamaktadır.  

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG.1.2.2. Lisansüstü 

disiplinler arası 

program sayısı 

25 2.00 3.00 5.00 %300.00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik Çevresel koşullarda performans göstergesini değiştirmeyi gerektirecek düzeyde yeni bir 

durum ortaya çıkmamıştır. 
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Etkililik Gösterge değerine ulaşılmıştır. On Birinci Kalkınma Planının 356.2. maddesine (Bu yetenek 

ve yetkinliklerin karşılanmasına yönelik kritik teknolojilerde ihtisaslaşmış disiplinler arası 

lisans ve lisansüstü programlar açılacaktır) katkı sağlamıştır. 

 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. açısından 

riskler bulunmamaktadır. 

 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG.1.2.3. Ortak 

yürütülen 

uluslararası program 

sayısı 

25 5 7 5 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

 

İlgililik Covid-19 salgını, planlanan ortak yürütülen uluslararası program sayısına ulaşmayı 

aksatmıştır. 

Etkililik Gösterge değerine ulaşılamamıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

  

Sürdürebilirlik Performans göstergesinin gerçekleşmesinde Covid-19 salgınının devam etmesinin, kısmen 

risk oluşturacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

A1 Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. 

H1.3 Eğiticilerin eğitimi kapsamında yapılan faaliyet sayısını ve eğiticilerin eğitimi 

programlarından yararlanan öğretim elemanı sayısını arttırmak. 

H1.3. Performansı  

(%100 X %40)+(%100 X %30)+(%100 X %30)=%100 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Hedeflenen performans göstergelerine ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Herhangi bir ilave önlem alınmasına gerek yoktur. 

Sorumlu Birim Rektörlük (Eğitim-Öğretim Kalite Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG1.3.1 Eğiticilerin 

eğitimi kapsamında 

yapılan faaliyet sayısı 

40 0 4 27 %675.00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Performans göstergesini değiştirmeyi gerektirecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana gelmemiştir.  

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmıştır.  

On Birinci Kalkınma Planının 38. maddesine (Teknolojinin hız kazanmasına bağlı olarak 

değişen ihtiyaçlar için becerilerin edinilmesine yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımı her 

alanda çeşitlenerek yaygınlaşmaktadır) ve 537. maddesine (Tüm bireylerin kapsayıcı ve 

nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişim sağlamaları 

amaçlanmaktadır) katkı sağlamıştır.  



2020 YILI NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME RAPORU  

 6 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesi açısından riskler bulunmamaktadır.  

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG.1.3.2. Eğiticilerin 

eğitimi kapsamında 

eğitici sertifikası alan 

öğretim elemanı 

sayısı 

30 0 12 170 %1,416.67 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik İç ve dış çevrede önemli değişiklikler olmadığından performans gösterge değerini 

değiştirme ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmıştır. On Birinci Kalkınma Planının 38. maddesine 

(Teknolojinin hız kazanmasına bağlı olarak değişen ihtiyaçlar için becerilerin edinilmesine 

yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımı her alanda çeşitlenerek yaygınlaşmaktadır) ve 537. 

maddesine (Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme 

imkânlarına erişim sağlamaları amaçlanmaktadır) katkı sağlamıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde riskler bulunmamaktadır.  

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG.1.3.3. Eğiticilerin 

eğitimi kapsamında 

sertifikalı 

eğiticilerden eğitim 

alan öğretim elemanı 

sayısı 

30 0 200 274 %137.00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Performans göstergesini değiştirmeyi gerektirecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana gelmemiştir.  

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Yıllara göre öngörülen gösterge değerlerine 

ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. On Birinci Kalkınma Planının 38. Maddesine 

(Teknolojinin hız kazanmasına bağlı olarak değişen ihtiyaçlar için becerilerin edinilmesine 

yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımı her alanda çeşitlenerek yaygınlaşmaktadır) ve 537. 

maddesine (Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme 

imkânlarına erişim sağlamaları amaçlanmaktadır) katkı sağlamıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde üniversitemiz bünyesinde eğiticilerin eğitimi 

sertifikasına sahip öğretim elemanı sayısının yeterli olmaması risk faktörü taşımaktadır. Bu 

risk faktörünün azaltılması için eğiticilerin eğitimi programları Üniversitemiz Eğitim 

Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyeleri aracılığı ile sürdürülecektir.  

 

A1 Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. 

H1.4. Öğrenci odaklı eğitim - öğretim yapısını geliştirmek. 

H1.4. Performansı  

(%100 X %20)+(%100 X %20)+(%100 X %20)+(%39,93 X %20)+(%100 X %20)=%87.99 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Teknik gezilerden yararlanan öğrenci sayısı hedefinin %39.93 oranında gerçekleşmiş 

olması,  

Tüm dünyada Mart 2020’den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi 

değişiklikler meydana getirmiştir.  

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Covid-19 salgınının devam etmesi durumunda teknik gezilerin gerçekleşmesinde 

oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alındığında performans gösterge değerlerinde 
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güncelleme ihtiyacı gerekebilir. 

Sorumlu Birim Rektörlük (Eğitim-Öğretim Kalite Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG1.4.1. Öğrenci 

kulüpleri bünyesinde 

gerçekleştirilen 

faaliyet sayısı 

20 36 120 243 %246.43 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Performans başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 

gelmediğinden tespitlerde ve ihtiyaçlarda değişiklik gerekmemektedir. Hedef ve performans 

göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmıştır. On Birinci Kalkınma Planının 558.3. maddesine 

(Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere 

katılımları desteklenecek, öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecektir) katkı sağlamıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde riskler bulunmamaktadır.  

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG.1.4.2. Staj 

programlarına 

katılan öğrenci sayısı 

20 4.262 13.062 16.215 %135.83 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Performans göstergesini değiştirmeyi gerektirecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana gelmemiştir.  

Etkililik Performans değerine ulaşılmıştır. Hedef ve göstergelerde değişim ihtiyacı bulunmamaktadır. 

On Birinci Kalkınma Planının 571.2. maddesine (Staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim 

programlarının etkinleştirilmesi yoluyla gençlerin işe geçişleri kolaylaştırılacaktır) katkıda 

bulunmuştur.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Üniversitemizde staj uygulayan eğitim programının sınırlı olması risk unsuru taşımaktadır. 

Bu risk unsuru, yeni programlar açılması ve imkânlar ölçüsünde mevcut programlarda 

öğrenci sayısının artırılması ile azaltılacaktır.  

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG.1.4.3. Kariyer 

geliştirmeye yönelik 

yapılan faaliyet sayısı 

20 7 27 33 %130 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Performans göstergesini değiştirmeyi gerektirecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana gelmemiştir.  

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Hedef ve göstergelerde değişim ihtiyacı 

bulunmamaktadır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde riskler bulunmamaktadır.  

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 
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Değer (B) 

PG.1.4.4. Teknik 

gezilerden 

yararlanan öğrenci 

sayısı 

20 1.902 6.002 3.539 %39,93 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Tüm dünyada Mart 2020’den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi 

değişiklikler meydana getirmiştir. Covid-19 salgınının devam etmesi durumunda teknik 

gezilerin gerçekleşmesinde oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alındığında performans 

gösterge değerlerinde güncelleme ihtiyacı gerekebilir.  

Etkililik Performans değerine %39.93 oranında ulaşılmıştır. Hedef ve göstergelerde değişim ihtiyacı 

gerekebilir.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Performans göstergesinin gerçekleşmesinde Covid-19 salgınının devam etmesinin, risk 

oluşturacağı düşünülmektedir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri(A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG.1.4.5. Proje veya 

uygulama yapılan 

ders sayısı 

20 199 219 316 %585 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Performans göstergesini değiştirmeyi gerektirecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana gelmemiştir.  

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde riskler bulunmamaktadır.  

 

A1 Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. 

H1.5. Eğitim-öğretim planlarını çağın gereklerine göre güncellemek. 

H1.5. Performansı (%15,79 X %50)+(%100,00 X %50)=%57.89 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Hedeflenen performans gösterge değerlerine %57.89 oranında ulaşılmıştır.  

Eğitim-öğretim programlarını güncellemek için iç ve dış paydaşlar ile yapılan toplantı 

sayısının %15.79 oranında gerçekleşmiş olması. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Eğitim-öğretim programlarını güncellemek için iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantı 

sayısının artırılması; programlar güncellenirken dış paydaş görüşlerinin dikkate alınması 

önerilmektedir. 

Sorumlu Birim Rektörlük (Eğitim-Öğretim Kalite Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri(A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG.1.5.1. Eğitim-

öğretim 

programlarını 

güncellemek için iç ve 

dış paydaşlar ile 

yapılan toplantı sayısı 

50 15 53 21 %15,79 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Tüm dünyada Mart 2020’den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi 

değişiklikler meydana getirmiştir. Covid-19 salgınının devam etmesi durumunda yüz yüze 

toplantıların gerçekleşmesinde oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alındığında performans 

gösterge değerlerinde güncelleme ihtiyacı gerekebilir.  

Etkililik Gösterge değerine %15.79 oranında ulaşılmıştır.  
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On Birinci Kalkınma Planının 561. Maddesine (Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü 

olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının 

niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir) katkı sağlamıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Performans göstergesinin gerçekleşmesinde Covid-19 salgınının devam etmesinin, risk 

oluşturacağı düşünülmektedir.  

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri(A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG.1.5.2. 

Güncellenen eğitim-

öğretim programı 

sayısı 

50 5 11 11 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Performans göstergesini değiştirmeyi gerektirecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana gelmemiştir.  

Etkililik Performans değerine ulaşılmıştır. On Birinci Kalkınma Planının 551. maddesine (Milli, 

manevi ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun eğitim 

içerikleri ve öğretim programları hazırlanacaktır ve 561. Maddesine Yükseköğretim sistemi 

küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; 

yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam 

edilecektir) katkı sağlamıştır.  

Etkinlik Öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde riskler bulunmamaktadır.  

 

 

A2 Öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, bölgesel kalkınma odaklı uluslararası standartta bir 

araştırma üniversitesi olmak 

H2.1 Öncelikli alanlarda araştırma çıktılarını plan dönemi sonuna kadar toplam araştırma 

çıktılarının %45 seviyesine çıkarmak 

H2.1 Performansı  

(%0x%25)+(%100x%20)+(%100x%25)+(%100x%20)+(0x%10)=%65 

 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Öncelikli alanlarda çalışacak özellikle uluslararası araştırmacı sayısında istenilen düzeyde 

artışın sağlanamamış olması 

Öncelikli alanlarda çalışan araştırmacılara yönelik teşvik yönergesinin henüz olmayışı 

Öncelikli alanlarda FSMH ve/ veya geliştirilen teknolojik/yenilikçi ürünün henüz olmayışı 

Covid-19 salgın sürecinde özellikle lisansüstü öğrencilerin kayıt dondurmaları ve 

çalışmalarının sekteye uğraması 

Norm kadro ve sonrasında getirilen kadro sınırlaması 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

2019 yılı Stratejik Değerlendirme Raporunda belirtilen ve aşağıda verilen önlemler Covid-

19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle 2019 yılında ortaya konulan 

önlemler bu yıl tekrar hedefe ilişkin alınacak önlem olarak belirlenmiştir. 

AR-GE çalışmalarının ticarileştirilmesi konusunda eğitim sayısının yılda 4 kez yapılması 

Öncelikli alanlarda verilen destekler hakkında yılda iki kez toplantı düzenlenmesi 

 

Sorumlu Birim Rektörlük (AR-GE Kalite Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.1.1: Öncelikli 

alanlarda yapılan 

lisansüstü tezlerin 

25 24 30 18.13 %-97,83 
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yüzdesi 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Ülkemizde ve tüm dünyada Mart 2020’den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış 

çevrede ciddi değişiklikler meydana getirmiştir. Covid-19 salgınının devam etmesi ve 

lisansüstü öğrencilerin çalışmalarında yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alındığında 

performans gösterge değerlerinde güncelleme ihtiyacı doğabilir. 

 

Etkililik Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Planlama döneminde tespit edilen ihtiyaçlardan öncelikli 

alanlara dönük lisansüstü programların sayısının arttırılması ile BAP proje başvurularında 

getirilen teşviklere rağmen hedeflenen değere ulaşılamadığı görüldüğünden lisansüstü 

programların sayısının ve öncelikli alanlarda çalışan araştırmacı sayısının daha da 

arttırılmasının etkili olacağı düşünülmektedir.  

 

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Covid-19 salgınının son bulması halinde, hedeflenen performans gösterge değerine 

lisansüstü programların ve araştırmacı sayısının artırılması ve BAP proje başvurularında 

getirilen teşviklerin gözden geçirilmesi sonucu ileriki yıllarda ulaşılabileceği 

öngörülmektedir. Performans göstergesinin devam ettirilmesinde Covid-19 salgını bir risk 

olarak öngörülmektedir.  

 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.1.2: Öncelikli 

alanlarda 

tamamlanmış ulusal 

(TÜBİTAK. BAP, 

Kalkınma Bakanlığı 

vb.) ve uluslararası 

(FP6/FP7/UFUK 

2020 vb.) projelerin 

yüzdesi 

20 11 20 37 %288,89 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir. Ancak performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç 

yoktur. 

Etkililik Gösterge değerine istenilen düzeyin çok üstünde ulaşılmıştır. BAP proje başvurularında 

getirilen teşviklerin etkili olduğu düşünülmektedir. 

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerlerine ileriki yıllarda da ulaşılabileceği 

öngörülmektedir. Önemli bir risk öngörülmemiştir. 

 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.1.3: Öncelikli 

alanlarda WOS 

indeksli bilimsel 

dergilerde 

yayımlanmış 

makalelerin yüzdesi 

25 17 20 39,50 %750 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’dan itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
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meydana getirmiştir ancak performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

 

Etkililik Gösterge değerine istenilen düzeyin çok üstünde ulaşılmıştır. Araştırmacıların öncelikli 

alanlar konusunda çalışmalar yapmasının teşvik edilmesi ve yapılan bilgilendirme 

toplantıları etkili olmuştur. 

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerlerine ileriki yıllarda da ulaşılabileceği 

öngörülmektedir. Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal veya 

çevresel bir risk öngörülmemiştir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.1.4: Öncelikli 

alanlarda WOS 

indeksli dergilerde 

yer alan makale 

başına atıf sayısı 

20 0,70 0,90 1,19 %245 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir ancak performans göstergesinde şu an için herhangi bir değişikliğe 

ihtiyaç yoktur. 

Etkililik Gösterge değerine istenilen düzeyin çok üstünde ulaşılmıştır. 2019 yılı raporunda sehven 

makale başına atıf sayısı yanlış değerlendirildiğinden performans gösterge değerine 

ulaşılamadığı sonucu çıkmıştır. Bu hata 2020 rapor döneminde giderilmiştir.  

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerlerine ileriki yıllarda da ulaşılabileceği 

öngörülmektedir. Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal veya 

çevresel bir risk öngörülmemiştir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.1.5: Öncelikli 

alanlarda FSMH ve/ 

veya geliştirilen 

teknolojik/yenilikçi 

ürünlerin yüzdesi 

10 20 30 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir ancak performans göstergesi üzerinde etkisini gösterir net bir ilişki 

kurulamamıştır. 2019 yılı stratejik plan değerlendirme raporunda olduğu gibi bu yılda 

performans göstergesine dönük gerçekleme değeri sıfırdır.  Performans göstergesinin hedefe 

etkisi düşük tutulduğundan önümüzdeki yılda benzer sonuç alınması halinde performans 

göstergesinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Etkililik Gösterge değerine ulaşılamamıştır. AR-GE faaliyetlerinin ticarileştirilmesi ve proje yazımı 

konularında eğitimler verilmiş ancak yetersiz olmuştur. Bu konuda verilen eğitimler ve 

teşvikler yeniden gözden geçirilmeli, durumun değişmemesi bir güncelleme ihtiyacı 

gerektirebilir.  

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Ürünlerin ticarileştirilmesi konusunda bilgilendirme toplantıları sayısını arttırmak. 

Yenilenen patent ofisi biriminin faaliyetlerini hızlandırmak.  
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A2 Öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, bölgesel kalkınma odaklı uluslararası standartta bir 

araştırma üniversitesi olmak 

H2.2 Öncelikli alanlarda yapılan işbirliği sayısını plan dönemi sonuna kadar %50 arttırmak 

H2.2 Performansı  

(%100x%35)+(%100x%35)+(%100x%30)=%100 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Herhangi bir ilave önlem alınmasına gerek yoktur. 

Sorumlu Birim Rektörlük (AR-GE Kalite Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri** (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C/B) 

PG2.2.1: Öncelikli 

alanlarda yapılan 

Kamu-Üniversite-

Sanayi işbirliği sayısı 

35 7 8 12 %500 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir ancak performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Etkililik Gösterge değerine ulaşılmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerlerine ileriki yıllarda da ulaşılabileceği 

öngörülmektedir. Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal veya 

çevresel bir risk öngörülmemiştir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.2.2: Öncelikli 

alanlarda ulusal/ 

uluslararası 

araştırmacı(lar)/üniv

ersite(ler) ile yapılan 

işbirliği sayısı 

35 9 11 71 %3.100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir ancak performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Etkililik Gösterge değerine istenilen düzeyin çok üstünde ulaşılmıştır. Öncelikli alanlarda işbirliğini 

arttırıcı alanında uzman konuşmacı çağrılması stratejisin etkili olduğu görülmüştür. 

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerlerine ileriki yıllarda da ulaşılabileceği 

öngörülmektedir. Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal veya 

çevresel bir risk öngörülmemiştir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.2.3: Öncelikli 

alanlarda 

disiplinlerarası 

30 15 17 49 %1.700 
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yapılan ortak çalışma 

sayısı 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir ancak performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Etkililik Gösterge değerine istenilen düzeyin çok üstünde ulaşılmıştır. Öncelikli alanlarda 

disiplinlerarası çalışma grupları oluşturmaya yönelik stratejinin etkili olduğu görülmüştür. 

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerlerine ileriki yıllarda da ulaşılabileceği 

öngörülmektedir. Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal veya 

çevresel bir risk öngörülmemiştir. 

 

 

 

A2 Öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, bölgesel kalkınma odaklı uluslararası standartta bir 

araştırma üniversitesi olmak 

H2.3 Bölgesel kalkınmaya yönelik araştırma çıktılarını plan dönemi sonuna kadar toplam 

araştırma çıktılarının %25 seviyesine çıkarmak 

H1.1 Performansı  

(%0x%40)+(%100x%20)+(%0x%20)+(%0x%20)=%20 

 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Öncelikli alanlarda yapılan lisansüstü tezlerde hedeflenen değerin çok üzerinde bir değere 

ulaşılması, araştırmacıların öncelikli alanları tercih etmesi ve sonucunda araştırmacıların 

bölgesel kalkınmaya yönelik yapmış oldukları tezlerin sayısı istenilen düzeyde ulaşamamış 

olması 

Mart 2020 yılı sonrası yaşanan Covid-19 salgını süresince bilimsel etkinliklerin, ortak 

çalışmaların ve bölgesel ilişkilerin sekteye uğraması 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Bölgesel kalkınmaya yönelik lisansüstü çalışmaları teşvik eden düzenlemeleri gözden 

geçirmek, ilave teşvikler belirlemek. 

Çevrimiçi bilimsel etkinlikleri arttırmak, kolaylaştırmak ve teşvik etmek 

Sorumlu Birim Rektörlük (AR-GE Kalite Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.3.1: Bölgesel 

kalkınmaya yönelik 

yapılan lisansüstü 

tezlerin yüzdesi 

40 11,60 15 10,53 %-31,47 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir. Covid-19 salgınının devam etmesi ve lisansüstü öğrencilerin 

çalışmalarında yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alındığında performans gösterge 

değerlerinde güncelleme ihtiyacı doğabilir. 

Etkililik Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Bölgesel kalkınmaya yönelik teşvikler zayıf kalmış ve 

Covid-19 salgını dolayısıyla kayıt donduran, çalışmalarına devam edemeyen lisansüstü 

öğrencilerinin sayısı etkili olmuştur. Gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin 

güncelleme ihtiyacı şu an için bulunmamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Covid-19 salgın sürecinde yaşanan olumsuzlukların devam etmesi durumunda bölgesel 

kalkınmaya yönelik lisansüstü çalışma sayılarını içeren gösterge değerlerine ulaşılması 

mümkün olmayabilir.  

Performans Hedefe Etkisi Plan Dönemi İzleme İzleme Performans (%) 
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Göstergesi (%) Başlangıç 

Değeri (A) 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.3.2: Bölgesel 

kalkınmaya yönelik 

tamamlanmış 

projelerin yüzdesi 

20 0 10 13 %130 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir ancak performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Etkililik Gösterge değerine istenilen düzeyin üstünde ulaşılmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerlerine ileriki yıllarda da ulaşılabileceği 

öngörülmektedir.  

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.3.3: Bölgesel 

kalkınmaya yönelik 

ulusal/uluslararası 

dergilerde 

yayınlanmış 

makalelerin yüzdesi 

20 16,90 20 14,48 %-78,06 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir. Performans göstergesinde şu an için herhangi bir değişikliğe ihtiyaç 

yoktur. Ancak, Covid-19 salgın sürecinin devam etmesi halinde özellikle yerinde 

ziyaret/gözlem/ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve sonrasında üretilen makalelerde 

azalma görülebilir. Sürecin o şekilde devam etmesi halinde performans göstergesinde bir 

güncelleme ihtiyacı doğabilir. 

Etkililik Gösterge değerine ulaşılamamıştır.  Covid-19 salgını bilimsel faaliyetleri olumsuz yönde 

etkilemiştir.  

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerine 2019 yılı stratejik değerlendirme raporundan da 

görüleceği üzere ulaşılmış ancak 2020 yılında ulaşılamamıştır. Covid-19 salgın sürecinin 

son bulması ile birlikte ileriki yıllarda da performans gösterge değerlerine ulaşılabileceği 

öngörülmektedir. Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal veya 

çevresel bir risk öngörülmemiştir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.3.4: Bölgesel 

kalkınmaya yönelik 

uluslararası 

kongrelerde 

yayınlanmış 

bildirilerin yüzdesi 

20 21,90 23 13,55 %-759,09 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir. Performans göstergesinde şu an için herhangi bir değişikliğe ihtiyaç 

yoktur. Ancak, Covid-19 salgın sürecinin devam etmesi halinde uluslararası kongrelere 

katılım pek mümkün görülmemektedir. Covid-19 salgın sürecinin devam etmesi halinde 
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performans göstergesinde bir güncelleme ihtiyacı doğabilir. 

Etkililik Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Mart 2020 yılı sonrası yaşanan Covid-19 salgını 

düzenlenen uluslararası kongre sayılarını ve katılımlarını olumsuz etkilemiştir. Çevrimiçi 

yapılan kongreler ve katılımlar ise kısıtlı sayıda olmuştur.  

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerine 2019 yılı stratejik değerlendirme raporundan da 

görüleceği üzere hedefin çok üzerinde ulaşılmış ancak 2020 yılında ulaşılamamıştır. Covid-

19 salgın sürecinin son bulması ile birlikte ileriki yıllarda da performans gösterge 

değerlerine ulaşılabileceği öngörülmektedir. Performans göstergesinin devam ettirilmesinde 

kurumsal, yasal veya çevresel bir risk öngörülmemiştir. 

 

 

 

 

A2 Öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, bölgesel kalkınma odaklı uluslararası standartta bir 

araştırma üniversitesi olmak 

H2.4 Bölgesel kalkınmaya yönelik etkileşim/işbirlikleri sayısını plan dönemi sonuna kadar %50 

arttırmak 

H2.4 Performansı  

(%100x%40)+(%100x%40)+(%20x%100)=%100 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Herhangi bir ilave önlem alınmasına gerek yoktur. 

Sorumlu Birim Rektörlük (AR-GE Kalite Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.4.1: Bölgesel 

sorunların çözümüne 

yönelik bilimsel 

etkinlik (panel, 

çalıştay, seminer. 

sempozyum ve 

kongre vb.) sayısı 

40 9 11 29 %1.000 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir ancak performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Etkililik Gösterge değerine istenilen düzeyin çok üstünde ulaşılmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerlerine ileriki yıllarda da ulaşılabileceği 

öngörülmektedir. Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal veya 

çevresel bir risk öngörülmemiştir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.4.2: Girişimcilik, 

işletmelerin gelişimi 

ve bölgesel 

40 12 14 54 %2.100 
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sermayenin etkin 

kullanımı 

konularında 

danışmanlık 

hizmetleri/eğitim 

toplantıları sayısı 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir ancak performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Etkililik Gösterge değerine istenilen düzeyin çok üstünde ulaşılmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerlerine ileriki yıllarda da ulaşılabileceği 

öngörülmektedir. Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal veya 

çevresel bir risk öngörülmemiştir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.4.3: Bölgede 

üniversite ile ortak 

çalışma yapan firma 

sayısı 

20 0 1 1 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir ancak performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Etkililik Gösterge değerine istenilen düzeyde ulaşılmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerlerine ileriki yıllarda da ulaşılabileceği 

öngörülmektedir. Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal veya 

çevresel bir risk öngörülmemiştir. 

 

 

 

A2 Öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, bölgesel kalkınma odaklı uluslararası standartta bir 

araştırma üniversitesi olmak 

H2.5 Araştırma performansını plan dönemi sonuna kadar en az %20 arttırmak 

H2.5 Performansı  

(%80x%20)+(%0x%20)+(%60x%20)+(%100x%20)+(%100x%20)= %68 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Öğretim üyelerinin idari iş yüklerindeki artış 

Öğretim üyelerinin kurum değiştirmeleri 

Dış destekli proje desteklerinin azalması 

Mart 2020 yılı sonrası yaşanan Covid-19 salgını ve sonrasında yaşanan lisansüstü 

öğrencilerin kayıt dondurması, çalışmalarını istenilen şekilde yürütememesi, benzer şekilde 

öğretim üyelerinin bilimsel etkinliklerinde yaşanan olumsuzluklar 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Dış destekli toplantı sayıların arttırılması 

Teşvik yönergesinin hazırlanarak uygulamaya geçilmesi 

Çevrimiçi bilimsel etkinlikleri özendirmek, desteklemek. 

Sorumlu Birim Rektörlük (AR-GE Kalite Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) 

(C-A) /( B-A) 
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PG2.5.1: Öğretim 

üyesi başına düşen 

SCI, AHCI 

kapsamında yayın 

sayısı 

20 0,5 0,65 0,62 %80 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir. Performans göstergesinde şu an için herhangi bir değişikliğe ihtiyaç 

yoktur.  

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. Teşvik yönergesinin henüz hazırlık 

aşamasında olması ve Covid-19 salgını sürecinde yaşanan olumsuzluklar etkili olmuştur. 

Gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin şu an için güncelleme ihtiyacı 

bulunmamakla birlikte salgın sürecinin durumuna göre bir ihtiyaç doğabilir. 

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Öğretim üyesi sayısının istenilen düzeyde olmayışı, norm kadro/kadro sınırlamaların gelmiş 

olması ve Covid-19 salgını risk oluşturmaktadır.  

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.5.2: Öğretim 

üyesi başına düşen 

proje sayısı 

20 0,50 0,60 0,45 %-50 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir. Performans göstergesinde şu an için herhangi bir değişikliğe ihtiyaç 

yoktur. 

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. Teşvik yönergesinin henüz hazırlık 

aşamasında olması ve Covid-19 Salgın sürecinde yaşanan olumsuzluklar etkili olmuştur. 

Gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin şu an için güncelleme ihtiyacı 

bulunmamakla birlikte salgın sürecinin durumuna göre bir ihtiyaç doğabilir. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Covid-19 Salgın sürecinin son bulması halinde, performans göstergesinin devam 

ettirilmesinde kurumsal, yasal veya çevresel bir risk öngörülmemiştir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.5.3: Öğretim 

üyesi başına düşen 

lisansüstü tez sayısı 

20 0,30 0,35 0,33 %60 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’ den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir. Covid-19 salgını devam etmesi ve lisansüstü öğrencilerin 

çalışmalarında yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alındığında performans gösterge 

değerlerinde güncelleme ihtiyacı doğabilir. 

Etkililik Gösterge değerine ulaşılamamıştır. 2019 yılı stratejik plan değerlendirme raporunda bu 

gösterge değerine ulaşılması ancak 2020 yılı rapor döneminde ulaşılamaması Covid-19 

salgın sürecinin etkili olduğunu göstermektedir. Covid-19 salgını dolayısıyla kayıt 

donduran, çalışmalarına devam edemeyen lisansüstü öğrencilerinin sayısı oldukça çoktur. 

Gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı şu an için 

bulunmamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerlerine Covid-19 salgın sürecinin son bulması ile 
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birlikte ileriki yıllarda ulaşılabileceği öngörülmektedir. Performans göstergesinin devam 

ettirilmesinde kurumsal, yasal veya çevresel bir risk öngörülmemiştir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 

(%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.5.4: Dış destekli 

alınan proje sayısı 
20 50 54 81 %775 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir ancak performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Etkililik Yeni teşvik uygulamaları sonucunda performans göstergesi değerine fazlasıyla ulaşılmıştır. 

Gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı 

bulunmamaktadır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürebilirlik Hedeflenen performans gösterge değerlerine ileriki yıllarda da ulaşılabileceği 

öngörülmektedir. Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal veya 

çevresel bir risk öngörülmemiştir.  

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A) /( B-A) 

PG2.5.5: 

Sonuçlanmış 

projelerin bütçeleri 

toplamı (bin ₺) 

20 505 3.000 3.571 %122,89 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mart 2020’den itibaren yaşanan Covid-19 salgını iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana getirmiştir ancak performans göstergesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere 

ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge ve değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürebilirlik Proje bütçesi yüksek dış destekli proje sayılarının istenilen düzeyde olmayışı bir risk 

oluşturmaktadır.   

 

 

 

A3 Toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirerek, sorunların çözümüne yönelik etkileşimi 

arttırmak 

H3.1 Topluma yararlı hizmetler için paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek 

H1.1 Performansı  

                          (%100x%50) + (%100x%50) = %100 

 Hedefe İlişkin 

Sapmanın 

Nedeni 

 

Hedefte herhangi bir sapma olmamış, tüm performans göstergelerindeki hedefler 

fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Herhangi bir ilave önlem alınmasına gerek yoktur. 

Sorumlu Birim 

 

 

Rektörlük (Topluma Hizmet Kalite Komisyonu) 
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Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 
 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri(A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG3.1.1. Paydaşlar 

tarafından önerilen 

faaliyet sayısı 
%50 0 9 65 %722,22 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Paydaşlarımızla yaptığımız faaliyetler verimlilik düzeyini olumlu yönde etkilemiştir. 

Etkililik Covid-19 salgınına rağmen hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla 

gerçekleştirilmiştir. 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

çıkılmıştır. Bu nedenle hedefle ilgili performans göstergelerinin güncellenmesi 

gerekmektedir. 
Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG3.1.2.     Paydaş 

önerileri 

doğrultusunda 

gerçekleştirilen 

faaliyet sayısı 

%50 0 7 63 %900 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Paydaş önerileri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyet sayısı beklenilenin 

üzerinde gerçekleşmiştir. 

Etkililik Covid-19 salgınına rağmen hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla 

gerçekleştirilmiştir. 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

çıkılması hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekmektedir. 

 

 

 

A3 Toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirerek, sorunların çözümüne yönelik etkileşimi 

arttırmak 

H3.2 Toplumdaki dezavantajlı grupların sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler 

gerçekleştirmek 
H1.1 Performansı  

(%100x%40) + (%100x%40)+ (%100x%20)= %100 

 Hedefe İlişkin 

Sapmanın 

Nedeni 

 

Hedefte herhangi bir sapma olmamış, tüm performans göstergelerindeki hedefler 

fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Herhangi bir ilave önlem alınmasına gerek yoktur. 

Sorumlu Birim Rektörlük (Topluma Hizmet Kalite Komisyonu) 

 



2020 YILI NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME RAPORU  

 20 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri(A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG3.2.1. Bölgedeki 

dezavantajlı gruplara 

yönelik düzenlenen 

faaliyet sayısı 

%40 4 17 27 %176,92 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Bölgenin dezavantajlı gruplarına yönelik düzenlenen faaliyet sayısı performansın 

artmasını sağlamıştır. 

Etkililik Covid-19 salgınına rağmen hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla 

gerçekleştirilmiştir. 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine çıkılması 

hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekmektedir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri(A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG3.2.2. 

Dezavantajlı 

grupların 

sorunlarına yönelik 

araştırma sayısı 

%40 0 4 14 %350 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler*** 

İlgililik Dezavantajlı grupların sorunlarına yönelik araştırmaların sayısı performansın 

artmasını sağlamıştır. 

Etkililik Covid-19 salgınına rağmen hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla 

gerçekleştirilmiştir. 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine çıkılması 

hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekmektedir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG3.2.3.  

Sosyal Politikalar 

Uygulama ve 

Araştırma 

Merkezinin 

kurulması ve 

faaliyete geçirilmesi 

 

%20 0 1 1 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Aile ve Sosyal Politikalar 

Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiş, merkezi amaç, kapsam ve faaliyet 

alanlarını genişletmiştir.  

Etkililik Hedeflenen performans göstergesi gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerini 

sürdürmektedir.  

 

 

 

A3 

 

Toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirerek, sorunların çözümüne yönelik etkileşimi 

arttırmak 

H3.3 Toplumun manevi değerleri ile Niğde İlinin tarihsel ve kültürel varlıklarına yönelik 

farkındalık oluşturacak faaliyetler 

H1.1 Performansı  

                           (%100x%50) + (%100x%50) = %100 

 
Hedefe İlişkin 

Sapmanın 

Nedeni 

 

Hedefte herhangi bir sapma olmamış, tüm performans göstergelerindeki hedefler 

fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

 Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Herhangi bir ilave önlem alınmasına gerek yoktur. 

Sorumlu Birim Rektörlük (Topluma Hizmet Kalite Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG3.3.1. Milli ve 

manevi değerlerin 

tanıtımına yönelik 

faaliyet sayısı 

%50 

 
18 60 80 %147,62 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Milli ve manevi değerlerimize yönelik yapılan etkinlik sayısı performans üzerine 

olumlu etki sağlamıştır. 

Etkililik Hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

çıkılması hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekmektedir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 
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PG3.3.2. Niğde İlinin 

tarihsel ve kültürel 

değerlerinin 

tanıtımına yönelik 

faaliyet sayısı 

%50 1 8 47 %657,14 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Niğde ilinin tarihsel ve kültürel değerlerinin tanıtımına yönelik beklenilenin üzerinde 

çalışma yapılmış olup performansın artmasına katkı sağlamıştır. 

Etkililik Hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

çıkılması hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

A3 Toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirerek, sorunların çözümüne yönelik etkileşimi 

arttırmak 

H3.4 Topluma hizmet alanında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri desteklemek 

H1.1 Performansı (%100x%30) + (%100x%35) + (%100x%35) = %100 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın 

Nedeni 

 

Hedefte herhangi bir sapma olmamış, tüm performans göstergelerindeki hedefler 

fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Herhangi bir ilave önlem alınmasına gerek yoktur. 

Sorumlu Birim Rektörlük (Topluma Hizmet Kalite Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 
 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

 

 

 

PG3.4.1. Topluma 

hizmet alanında 

faaliyet gösteren 

öğrenci kulübü sayısı 
%30 28 32 34 %150 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Topluma hizmet alanında faaliyet gösteren öğrenci kulübü sayısı performansın 

artmasına katkı sağlamıştır. 
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Etkililik Covid-19 salgınına rağmen hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla 

gerçekleştirilmiştir. 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

çıkılması hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekmektedir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG3.4.2. Öğrenci 

kulüplerinin topluma 

hizmet alanında 

yaptıkları faaliyet 

sayısı 

%35 9 31 216 %940,91 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Öğrenci kulüplerinin topluma hizmet alanında yaptıkları faaliyet sayısı memnuniyet 

düzeyinin artmasını sağlamıştır. 
Etkililik Covid-19 salgını olmasına ve öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmesine a rağmen 

hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

çıkılması hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekmektedir. 

 

A3 Toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirerek, sorunların çözümüne yönelik etkileşimi 

arttırmak 

H3.5 Sağlık hizmeti sunumu için Sağlık Bakanlığı ile Tıp Fakültesi öğretim elemanı 

hekimleri tarafından birlikte kullanılan Niğde’deki Sağlık Bakanlığı tesislerinde 

topluma sunulan sağlık hizmetine erişimi arttırmak 

H1.1 Performansı (%100x%50) + (%100x%50) = %100 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın 

Nedeni 

 

Hedefte herhangi bir sapma olmamış, tüm performans göstergelerindeki hedefler 

fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

 Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Herhangi bir ilave önlem alınmasına gerek yoktur. 

Sorumlu Birim Rektörlük (Topluma Hizmet Kalite Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 
  

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri(A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG3.5.1. Niğde’de 

ihtiyaç duyulan tıbbi 

uygulamalar için, Tıp 

Fakültesi öğretim 

elemanlarının, yurt 

içi veya yurt dışında 

aldığı hizmet içi 

eğitim sayısı 

%50 

 
3 9 59 %933,33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik Niğde’de ihtiyaç duyulan tıbbi uygulamalar için, Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının, 

yurt içi veya yurt dışında aldığı hizmet içi eğitim sayısı performansı olumlu yönde 

etkilemiştir. 
Etkililik Hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

çıkılması hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekmektedir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri** (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG3.5.2. Niğde’de ilk 

defa gerçekleştirilen 

tıbbi uygulama sayısı %50 0 6 17 %283,33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Niğde’de ilk defa gerçekleştirilen tıbbi uygulama sayısı faaliyet sayısının artmasını 

sağlamıştır. 

Etkililik Hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

çıkılması hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekmektedir. 
 

A4 Sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümü gerçekleştirmek  

Sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümü gerçekleştirmek  

 
H4.1 Üniversite yerleşkelerini güvenli, çevreye duyarlı, engelsiz yaşam alanı hâline getirmek  

 

H4.1 Performansı (%100 x %20) + (%100 x% 20) + (%100 x %20) + (%100 x% 10) + (%100 x %30) = % 

100 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın 

Nedeni 

Hedefte herhangi bir sapma olmamış, tüm performans göstergelerindeki hedefler 

fazlasıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Herhangi bir ilave önlem alınmasına gerek yoktur.  

 

Sorumlu Birim Rektörlük (Kurumsal İşleyiş ve Altyapı Kalite Komisyonu, İdari Birimler Kalite 

Komisyonu) 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

 

 

 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans  (%) 

  (C-A)/(B-A) 

 

PG4.1.1: Enerji etkin 

ve çevreye duyarlı 

yaşam için yapılan 

faaliyet sayısı  

 

20 Veri Yok (0) 4 54 %1.350 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik Üniversitemiz bünyesinde 2019 yılında Atık Yönetimi Koordinatörlüğü kurulması, bu 

koordinatörlüğün 2020 yılındaki faaliyetleri, Atık Yönetimi Yönergesinin uygulanması, 

Sıfır Atık Kurulum Dokümantasyonu gibi uygulamalar, enerji etkin ve çevreye duyarlı 

yaşam için yapılan faaliyet sayısının artmasını sağlamıştır.  

 Etkililik Hedeflenen performans göstergesinin yaklaşık 13 kat fazlası gerçekleştirilmiştir.  

 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır.  

 
Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin yaklaşık 4 katına 

ulaşılması hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekliliği devam etmektedir.  

 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

 (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG4.1.2: 

Sağlıklı ve güvenli 

yaşam için yapılan 

faaliyet sayısı  

 

20 Veri Yok (0) 4 60 %1.500 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Özellikle 2020 yılının büyük bir kısmının Covid-19 Pandemisi ile geçmesi, 

Üniversitemizde de bunlara paralel olarak alınan önlemler sayesinde bu 

performanstaki faaliyet sayısı oldukça yüksek seviyelere çıkmıştır. 

Etkililik Hedeflenen performans göstergesinin 15 kat fazlası gerçekleştirilmiştir.  

 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin yaklaşık 6 katına 

ulaşılması hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekliliği devam etmektedir.  

 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG4.1.3: Engelsiz 

yaşam için yapılan 

faaliyet sayısı  

 

20 Veri Yok (0) 4 10 %250 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Pandemi ile geçen 2020 yılında, uzaktan eğitim kapsamında engelsiz yaşam için 

derslerde ve sınavlarda alınan önlemler ve Engelli Öğrenci Biriminin faaliyetleri bu 

performansın yüksek seviyelerde çıkmasına sebep olmuştur. 

Etkililik Hedeflenen performans göstergesinin 2,5 kat fazlası gerçekleştirilmiştir.  

 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefe ulaşılması hedefle 

ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin güncellenmesi 

gerekliliği devam etmektedir. 
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Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

    (B/C) 

PG4.1.4: NÖHÜ 

karbon ayak izi 

büyüklüğü (ton/kişi) 
10 4 3,80 0,19 %2.000 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Üniversitemiz bünyesinde 2019 yılında Atık Yönetimi Koordinatörlüğü kurulması, 

Atık Yönetimi Yönergesinin hazırlanması, tüm birimlerde enerji tasarrufu 

yapılmasının sağlanması karbon ayak izinin azalmasını sağlamıştır.  

2020 yılındaki Bahar ve Güz dönemlerinde uzaktan eğitime geçilmesi, okullardaki 

kullanılan enerjinin azalması ve araç giriş çıkışlarındaki düşüş karbon ayak izini 

azaltacak bir etkiye sebep olmuştur. 

Etkililik Hedeflenen performans göstergesinin 20 kat fazlası gerçekleştirilmiştir.  

 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

ulaşılmıştır. Bundan sonraki süreçte performans göstergesinin mevcut seviyede 

kalmasının sağlanması gerekmektedir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

(B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG4.1.5: Fiziksel 

(kapalı) alan miktarı 

(bin m2) 
30 297 331 343 %135,29 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik  

Etkililik Hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla gerçekleştirilmiştir  

 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Gelecek yıllarda olası bütçe kısıtlamaları veya maliyet artışına bağlı olarak yüklenici 

firmaların sözleşme koşullarını yerine getir(e)memesi performansın sürdürülebilirliği 

açısından oluşabilecek risklerdir. Sözleşmesi yapılan inşaatlar için bütçe kısıtlaması 

yapılmaması, inşaatların denetlemesinden sorumlu birimlerin düzenli olarak 

denetlemelerini yaparak olası risklere karşı gerekli uyarıları yapması gerekir. 

 

 

 

A4 Sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümü gerçekleştirmek  

Sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümü gerçekleştirmek  

 
H4.2 Öğrenci/personel memnuniyeti ve aidiyetini arttırmak için yönetim ve hizmet kalitesini 

iyileştirmek 

H4.2 Performansı (%100 x% 25) + (%100 x% 25) + (%100 x %15) + (%100 x %15) + (%100 x% 20) = 

%100 
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Hedefe İlişkin 

Sapmanın 

Nedeni 

 

 

Hedefte herhangi bir sapma olmamış, tüm performans göstergelerindeki hedefler 

fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Herhangi bir ilave önlem alınmasına gerek yoktur.  

Sorumlu Birim Rektörlük (Kurumsal İşleyiş ve Altyapı Kalite Komisyonu, İdari Birimler Kalite 

Komisyonu)  

 
Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG4.2.1: Personel 

(akademik ve idari) 

memnuniyet düzeyi 

(ort.) 

25 Veri Yok (0) 3,10 3,77 %121,61 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesinin güncellenmesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Atanan Akademik Personelin Yeniden Atanmasına İlişkin Usul ve Esasların yürürlüğe 

girmesi, akademik ve idari personelin atama ve yükseltmelerinde başarı ve liyakatin 

esas alınması memnuniyet düzeyinin artmasını sağlamıştır. 

Etkililik Hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır.  

 
Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

çıkılmıştır. Bundan sonraki süreçte bu performansın devam ettirilebilmesi için aynı 

başarı ve liyakat esaslı uygulamaların sürdürülmesi yararlı olacaktır. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG4.2.2: Ulusal 

öğrenci memnuniyet 

düzeyi (ort.) 
25 Veri Yok (0) 3,10 3,44 %110,97 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Özellikle 2020 yılında zorunlu olarak geçilen uzaktan eğitim sürecinde öğrenci odaklı 

uygulamalar, öğrenci otomasyon sistemi üzerinden öğrencilerin dilek ve şikâyetlerini 

doğrudan ilgili birimlere iletebilmesinin sağlanması (İYS), öğrenci memnuniyetinin 

artmasını sağlamıştır. 

Etkililik Hedeflenen performans göstergeleri fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

çıkılmıştır. Bundan sonraki süreçte bu performansın devam ettirilebilmesi için öğrenci 

memnuniyeti odaklı uygulamaların sürdürülmesi yararlı olacaktır. 
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Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG4.2.3: Uluslararası 

öğrenci memnuniyet 

düzeyi (ort.) 

15 Veri Yok (0) 3,10 4,16 %134,19 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Tüm öğrenciler için sağlanan iyileştirmelere ilave olarak, uluslararası öğrenciler ile 

ilgili etkinliklerin düzenlenmesi ve uzaktan eğitim sürecinde yapılan uygulama ve 

iyileştirmeler uluslararası öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin artmasını sağlamıştır.  

Etkililik Hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla gerçekleştirilmiştir  

 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

çıkılmıştır. Bundan sonraki süreçte bu performansın devam ettirilebilmesi için öğrenci 

memnuniyeti odaklı uygulamaların sürdürülmesi yararlı olacaktır.  

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG4.2.4: Engelli 

memnuniyet düzeyi 

(ort.) 

15 Veri Yok (0) 3,40 3,55 %104,41 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Üniversitemiz bünyesinde 2019 yılında Engelsiz Üniversite biriminin kurulması, bu 

birim 2020 yılındaki faaliyetleri, sürekliliği ve özellikle 2020 yılındaki zorunlu olarak 

geçilen uzaktan eğitimdeki engelli öğrencilere yönelik uygulamalar engelli öğrenci 

memnuniyet düzeyinin artmasını sağlamıştır. 

Etkililik Hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla gerçekleştirilmiştir  

 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında öngörülen performans değerine fazlasıyla ulaşılmıştır. Bu 

performansın devam ettirilebilmesi için tüm birimlerde engelli öğrencilerin 

yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG4.2.5: Mezun 

memnuniyet düzeyi 

(ort.) 

20 Veri Yok (0) 3 4 %133,33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünün kurulması performans üzerine olumlu etki 

yapmıştır. 

Etkililik Hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla gerçekleştirilmiştir  

 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır.  
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Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

çıkılması hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekliliği devam etmektedir. 

 

 

 

A4 Sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümü gerçekleştirmek  

Sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümü gerçekleştirmek  

 
H4.3 Kurumsal sürdürülebilirlik için tanınırlığı ve süreçleri geliştirmek 

H4.3 Performansı  

(%100 x %25)+(%100 x %20)+(%100 x %25)+(%100 x %20) = %90 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın 

Nedeni 

 

Hedefte herhangi bir sapma olmamış, tüm performans göstergelerindeki hedefler 

fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Herhangi bir ilave önlem alınmasına gerek yoktur.  

 

Sorumlu Birim Rektörlük (Kurumsal İşleyiş ve Altyapı Kalite Komisyonu, İdari Birimler Kalite 

Komisyonu)  

 
Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

(B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG4.3.1: 

İyileştirilerek 

otomasyon (bilişim) 

sisteminde yer alan 

iş/işlem/ proje sayısı 

25 2 5 36 %1.133,33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 2020 yılında, gerek uzaktan eğitim çalışmaları ile ilgili gerekse kalite çalışmaları 

kapsamında Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kendi imkânları ile 

yaptıkları başarılı uygulamalar bu performansın yüksek seviyelerde çıkmasına sebep 

olmuştur.  
Etkililik Hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır.  

 Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefin üzerine 

çıkılması hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekliliği devam etmektedir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri(A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG4.3.2: Kalite 

belgesi ve 

akreditasyon sayısı 
20 2 3 8 %600 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik Mühendislik Fakültesinde yapılan akreditasyon çalışmaları performans üzerine 

olumlu etki yapmıştır. 

Etkililik Hedeflenen performans göstergesinin yaklaşık 2,5 katı gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında öngörülen performans değerine fazlasıyla ulaşılmıştır. Bu 

performansın devam ettirilerek nihai hedefe ulaşılabilmesi için akademik birimler 

akreditasyona teşvik edilmeli ve hazırlık sürecine katkı verilmelidir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG4.3.3: 

Üniversitenin 

tanıtımına katkı 

sağlayan 

ulusal/uluslararası 

çapta haber olan 

etkinlik/başarı sayısı 

25 15 51 88 %202,78 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Üniversitemiz bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünün çalışmaları 

performansın artmasında etkili olmuştur. 

Etkililik Hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla gerçekleştirilmiştir  

 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında öngörülen performans değerine fazlasıyla ulaşılmıştır. Bu 

performansın devam ettirilerek nihai hedefe ulaşılabilmesi için her akademik birimin 

hedefe yönelik faaliyet yapması teşvik edilmelidir. 

Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG4.3.4: Dış 

paydaşlarla protokole 

bağlı gerçekleştirilen 

işbirliği ve çalışma 

sayısı 

20 5 17 80 %625 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Üniversitemizin ve Niğde İlinin ulusal ve uluslararası tanıtımı için kentle işbirliğinin 

geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar ve uluslararası işbirliklerinin performans 

üzerinde olumlu etkisi olmuştur. 

Etkililik Hedeflenen performans göstergesi fazlasıyla gerçekleştirilmiştir  

 
Etkinlik Tüm faaliyetler planlanan bütçe kapsamında yapılmış, ek maliyet oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Planın ikinci yılında, plan sonunda ulaşılması planlanan nihai hedefe fazlası ile 

ulaşılması hedefle ilgili beklentiyi artırmıştır. Hedefle ilgili performans göstergelerinin 

güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

 

 



2020 YILI NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME RAPORU  

 31 

Stratejik planın tüm hedefler incelendiğinde bazı hedeflere fazlasıyla ulaşılmış bazılarında ise 

hedefe ulaşılamamıştır. Birkaç hedef için belirlenen performans göstergelerinin plan sonu (2023) 

hedeflerini geçtiği gözlemlenmiştir. Ancak planın yenilenmesini gerektirecek bir durum söz 

konusu değildir.  

Stratejik plan incelendiğinde öngörülen risklerin çoğu gerçekleşmemiştir. Planlanan bazı 

hedefler fazlasıyla gerçekleştirilmiştir. Yüksek performansın sürdürülme gayretleri, gelecek 

dönemlerde ek mali kaynak ihtiyacı doğurabilir. 


