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1. PERFORMANS GÖSTERGELERİ BAZINDA HAZIRLANAN STRATEJİK PLAN 

DEĞERLENDİRME TABLOLARI 

 

Tablo 1: Hedef 1.1. Performans Göstergeleri 

Amaç 1 Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek. 

Hedef 1.1 
Öğrenme ve sosyal yaşam ortamları geliştirerek, öğrencilerin akademik ve bireysel 

gelişimini desteklemek. 

H 1.1. Performansı %100 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Bu hedefin iki performans göstergesi de %100 karşılanmıştır. Bir performans göstergesi 

hedeflenenin üstünde gerçekleşmiştir. 15 Temmuz Yerleşkesi’nin Kayseri Üniversitesi’ne 

tahsis edilerek fakültemizin yeni bir hizmet binasına taşınmış olması bu olumlu sapmanın 

nedenidir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 
Mevcut koşullar dikkate alınarak hedefte revizyona gidilmesi planlanmaktadır.  

İşbirliği Yapılacak 

Birim 
Rektörlük, Yapı İşleri Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri 

Performans  

(%)  

P.G.1.1.1: 

Yeni/yenilenen derslik 

ve laboratuvar oranı 

(Yeni derslik/ toplam 

derslik) (%)  

70 0 20 67 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede değişiklikler 

olmuştur. 15 Temmuz Yerleşkesi’nin Kayseri Üniversitesi’ne tahsis edilerek fakültemizin 

yeni bir hizmet binasına taşınmış olması, performans göstergesini etkilemiştir. Bu 

değişiklik, plan döneminin geri kalan yılları için güncelleme ihtiyacı doğurmaktadır. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranında gerçekleşmiş olup, bu gerçekleşme ile hedef değere 

ulaşılmıştır.  Performans göstergesinin gerçekleşmesi, On Birinci Kalkınma Planı’nın 

2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen ''552.3. Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, 

öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları 

ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecektir'' şeklindeki politika ve tedbirlerine 

katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmamaktadır. Performans değerlerine ilk yıl ulaşıldığından izleyen yıllar için 

güncelleme yapılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri  

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.1.1.2: Yenilenen 

sosyal yaşam ortam 

sayısı (adet)  

30 0 1 1 %100  

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede değişiklikler 

olmuştur. 15 Temmuz Yerleşkesi’nin Kayseri Üniversitesi’ne tahsis edilerek üniversitenin 

merkez yerleşkesi olarak belirlenmesi nedeniyle performans göstergesi etkilenmiştir. Bu 

değişiklik, plan döneminin geri kalan yılları için güncelleme ihtiyacı doğurmaktadır. 



2 
 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranında gerçekleşmiş olup (çalışma salonu), bu gerçekleşme ile 

hedef değere ulaşılmıştır. Performans göstergesinin gerçekleşmesi, On Birinci Kalkınma 

Planı’nın 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen ''552.3. Öğrenme ortamlarının fiziki 

altyapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme 

uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecektir'' şeklindeki politika ve 

tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

 

 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmamaktadır. Performans değerlerine ilk yıl ulaşıldığından izleyen yıllar için 

güncelleme yapılacaktır. 

 

Tablo 2: Hedef 1.2. Performans Göstergeleri 

Amaç 1 
Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü 

yetiştirmek. 

Hedef 1.2 Öğretim programlarının etkinlik ve verimliliklerini artırmak. 

H 1.2. Performansı %98  

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

Bu hedefin birinci göstergesi %100 karşılanırken, ikinci göstergesi %94 oranında 

karşılanmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Mevcut koşullar dikkate alınarak hedefte revizyona gidilmesi planlanmaktadır. 

İşbirliği Yapılacak Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemi 

Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri 

Performans  

(%)  

P.G.1.2.1: Güncellenen 

ders/ders içerikleri oranı (%)  
60 0 5 16 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede değişiklikler 

olmuştur. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında fakültemize öğrenci alımıyla birlikte 

ilerleyen yıllarda üst sınıfların ders içerikleri oluşturulmuştur.  

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranında gerçekleşmiş olup, bu performans göstergesinin 

gerçekleşmesi On Birinci Kalkınma Planı’nın 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen 

''552.3. Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal 

zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin 

standartları yükseltilecektir'' şeklindeki politika ve tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmamaktadır.  

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri  

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.1.2.2: Mesleki uygulama 

derslerinde öğretim elemanı 

başına düşen öğrenci sayısı 

40 15 15 16 %94 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik 

İzleme döneminde fakültemizin öğretim eleman sayısında azalma olması ve 

öğrencilerin uygulama dersinde tekrara kalması nedeniyle hedefte sapma 

gerçekleşmiştir. 

Etkililik Gösterge hedefi gerçekleştirilememiştir. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmamaktadır. Plan dönemi boyunca hedef değere ulaşılabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 

Tablo 3: Hedef 1.3. Performans Göstergeleri 

Amaç 1 
Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü 

yetiştirmek. 

Hedef 1.3 Öğretimi derslik dışına taşımak ve deneyimsel yöntemleri geliştirmek. 

H 1.3. Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan 

pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan eğitim modeline geçilmiştir. 

Pandemi önlemleri nedeniyle faaliyetlerin ertelenmesi belirlenen hedeften sapmalara 

yol açmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Çevrimiçi etkinlikler düzenlenmek sureti ile ilgili sapma giderilmeye çalışılacaktır.  

İşbirliği Yapılacak Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve SKS Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe  

Etkisi(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri 

Performans  

(%)  

P.G.1.3.1. Teknik gezi sayısı 50 3 0 1 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde Şubat 2020’de teknik gezi gerçekleştirilerek, performans göstergesi 

tamamlanmıştır.  

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranında gerçekleştirilmiştir. Performans göstergesinin 

gerçekleşmesi On Birinci Kalkınma Planı’nın 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''561. 

Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya 

kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik 

uygulamalara devam edilecektir'' şeklindeki politika ve tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmaktadır. İzleyen yıllar için performans değerlerinde güncelleme yapılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 
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P.G.1.3.2. İş dünyasının 

katılımı ile gerçekleşen 

etkinlik sayısı (adet)  

50 5 0 1 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde pandeminin ortaya çıkması performans göstergesini olumsuz 

etkilemiş, pandemi ve sosyal mesafe kuralları etkinlikleri kısıtlamıştır. Buna rağmen 

etkinlikler online olarak (Geçmişten Günümüze İnsan Kaynakları Yönetimi-

12.06.2020) gerçekleştirilmiştir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranında gerçekleşmiş olup, bu performans göstergesi On Birinci 

Kalkınma Planı’nın 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi 

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

yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam 

edilecektir'' şeklindeki politika ve tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmaktadır. İzleyen yıllar için performans değerlerinde güncelleme yapılacaktır. 

 

Tablo 4: Hedef 1.4. Performans Göstergeleri 

Amaç 1 
Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü 

yetiştirmek. 

Hedef 1.4 Öğretim elemanlarının niteliğini geliştirmek. 

H 1.4. Performansı %80 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan 

pandemi nedeniyle ertelenen/gerçekleştirilemeyen bilimsel etkinlikler hedeften sapmaya 

neden olmuştur.  

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Pandeminin devam etmesi nedeniyle ve alınan önlemler kapsamında bilimsel 

etkinliklerin çevrimiçi ortamlara taşınması ile birlikte ilgili sapmanın giderilebileceği 

öngörülmektedir. 

İşbirliği Yapılacak Birim Personel ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri 

Performans  

(%) 

P.G.1.4.1: Öğretim elemanı 

başına düşen öğrenci sayısı 

(adet) 

40 79,3 75 73,5 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç çevrede değişiklikler meydana 

gelmekle birlikte, hedef gerçekleştirilmiştir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranında gerçekleşmiş olup, bu gerçekleşme ile hedef değere 

ulaşılmıştır. Performans göstergesinin gerçekleşmesi On Birinci Kalkınma Planı’nın 

2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü 

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

niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir'' şeklindeki politika 

ve tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 
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Sürdürülebilirlik 
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmamaktadır.  

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.1.4.2: Öğretim 

elemanlarının katılım 

sağladığı bilimsel etkinlik 

sayısı (adet)  

30 15 15 5 %33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan 

pandemi nedeniyle ertelenen/gerçekleştirilemeyen bilimsel etkinlikler hedeften sapmaya 

neden olmuştur. Bununla birlikte pandemi sürecinin sona ermesiyle birlikte plan 

döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %33 oranında gerçekleşmiş olup, bu performans göstergesi On Birinci 

Kalkınma Planı’nın 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi 

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

yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam 

edilecektir'' şeklindeki politika ve tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmakla birlikte plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği 

değerlendirilmektedir. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.1.4.3. Öğretim elemanı 

başına düşen bilimsel yayın 

sayısı (adet)  

30 
1,3 

 

1,5 

 
1,83  %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan 

pandemi nedeniyle ertelenen/gerçekleştirilemeyen bilimsel etkinlikler hedeften sapmaya 

neden olmuştur. Bununla birlikte pandemi sürecinin sona ermesiyle birlikte plan 

döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100' ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. Bu gerçekleşme On birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığı altında 

yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve 

dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin 

artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir'' şeklindeki politika ve tedbirlerine 

katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmamaktadır.  
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Tablo 5: Hedef 1.5. Performans Göstergeleri 

Amaç 1 
Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü 

yetiştirmek. 

Hedef 1.5 Öğrenci değişim programlarına katılan öğrenci sayısını artırmak. 

H 1.5. Performansı - 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

2020 yılı için gösterge hedefi belirlenmemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

- 

İşbirliği Yapılacak Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri 

Performans  

(%)  

P.G.1.5.1: Ulusal öğrenci 

değişimine katılan öğrenci 

sayısı(adet) 

40 0 0 0 --- 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede meydana gelen 

değişiklikler nedeniyle ulusal öğrenci değişimine katılan öğrenci bulunmamaktadır. 

Etkililik 2020 yılı için gösterge hedefi belirlenmemiştir. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmaktadır. Buna rağmen plan dönemi boyunca performans değerlerine 

ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.1.5.2: Uluslararası 

öğrenci değişimine katılan 

öğrenci sayısı(adet) 

60 0 0 0 --- 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede meydana gelen 

değişiklikler nedeniyle uluslararası öğrenci değişimine katılan öğrenci bulunmamaktadır. 

Etkililik 2020 yılı için gösterge hedefi belirlenmemiştir. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmaktadır. Buna rağmen plan dönemi boyunca performans değerlerine 

ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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Tablo 6: Hedef 2.1. Performans Göstergeleri 

Amaç 2 
Üniversitenin değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal kapasite ve kültür 

altyapısını oluşturmak. 

Hedef 2.1 Fakültenin tanınırlığını artırmak. 

H 2.1. Performansı %100  

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

- 

İşbirliği Yapılacak Birim SKS Daire Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri 

Performans  

(%)  

P.G.2.1.1: Üniversite 

adaylarına yönelik yapılan 

tanıtıcı etkinlik sayısı (adet)  

40 1 1 1 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede değişiklikler 

olmakla birlikte, hedef gerçekleştirilmiştir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100 gerçekleşmiş olup (Üniversitemiz Sanal Tanıtım Fuarı’na 

Fakültemizden temsilci katılmıştır.) tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu 

gerçekleşme On birinci Kalkınma Planı’nın 2.3.1 Eğitim başlığı altında yer verilen 

''561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir 

yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik 

uygulamalara devam edilecektir'' şeklindeki politika ve tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmaktadır. Buna rağmen plan dönemi boyunca performans değerlerine 

ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.2.1.2: Öğretim 

elemanlarının katıldığı veya 

yaptığı tanıtıcı etkinlik 

(seminer, çalıştay, konferans, 

yayın, proje vb.) sayısı (adet) 

60 20 20 38 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede değişiklikler 

olmakla birlikte, hedef gerçekleştirilmiştir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100’ün üstünde gerçekleşmiş olup (33 Yayın, 5 Etkinlik) tespit edilen 

ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma Planı’nın 2.3.1. Eğitim 

başlığı altında yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite 

odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin 

artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir'' şeklindeki politika ve 

tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmakla birlikte performans değerlerine ulaşılmıştır.  
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Tablo 7: Hedef 2.2. Performans Göstergeleri 

Amaç 2 
Üniversitenin değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal kapasite ve kültür 

altyapısını oluşturmak. 

Hedef 2.2 Fakültenin altyapı ve fiziksel olanaklarını iyileştirmek. 

H 2.2. Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 
Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 
- 

İşbirliği Yapılacak Birim 
 Strateji Geliştirme, İdari ve Mali İşler, Bilgi İşlem ile Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlıkları 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri 

Performans  

(%)  

P.G.2.2.1: Fakültenin fiziksel 

eksiklerinin tamamlanması 

(yüzde)  

25 0 10 60 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde hedef ve performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede 

değişiklikler olmuştur. 15 Temmuz Yerleşkesi’nin Kayseri Üniversitesi’ne tahsis 

edilmesi ve merkez yerleşke olarak belirlenmesiyle, yerleşkenin hali hazırda mevcut 

hizmet binalarının ve alt yapısının bulunması performans göstergesinin hedeflenenin 

üstünde gerçekleşmesini sağlamıştır. Dolayısı ile izleyen dönemde ilgili hedef ve 

performans göstergesi önceliğini kaybettiğinden plan döneminin geriye kalan yılları 

için revizyon gerekliliği doğmuştur.  

Etkililik 

Gösterge hedefi %100’ün üstünde gerçekleşmiş olup, tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma Planı’nın 2.3.1. Eğitim başlığı 

altında yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı 

ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin 

artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir'' şeklindeki politika ve 

tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 

15 Temmuz Yerleşkesi’nin Kayseri Üniversitesi’ne tahsis edilmesiyle yeni bir yerleşke 

inşa etme maliyetlerinden tasarruf sağlamakla birlikte, ihtiyaç duyulan fiziki alanların 

mevcutla uyumunu sağlamak üzere tadilat maliyetleri ortaya çıkmıştır. Bu maliyetler 

tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılmasını gerektirmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans hedef değerlerine ilk yıl ulaşıldığından izleyen yıllar için güncelleme 

yapılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.2.2.2: Öğrenci ve 

personelin yararlanması için 

oluşturulan altyapı ve fiziksel 

ortam sayısı (adet)  

50 0 0 10 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik 

İzleme döneminde hedef ve performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede 

değişiklikler olmuştur. 15 Temmuz Yerleşkesi’nin Kayseri Üniversitesi’ne tahsis 

edilmesi ve merkez yerleşke olarak belirlenmesiyle, yerleşkede hali hazırda mevcut 

hizmet binalarının ve alt yapının bulunması performans göstergesinin hedeflenenin 

üstünde gerçekleşmesine neden olmuştur. Dolayısı ile izleyen dönemde ilgili hedef ve 

performans göstergesi önceliğini kaybettiğinden plan döneminin geriye kalan yılları 

için revizyon gerekliliği doğmuştur.  

Etkililik 

Gösterge hedefi %100’ün üstünde gerçekleşmiş olup, tespit edilen ihtiyaçlar 

kapsamında 9 öğretim elemanı odası ile 1 okuma salonu oluşturulmuştur. Bu 

gerçekleşme On Birinci Kalkınma Planı’nın 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen 

''561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir 

yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik 

uygulamalara devam edilecektir'' şeklindeki politika ve tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 

15 Temmuz Yerleşkesi’nin Kayseri Üniversitesi’ne tahsis edilmesiyle yeni bir yerleşke 

inşa etme maliyetlerinden tasarruf sağlamakla birlikte, ihtiyaç duyulan fiziki alanların 

mevcutla uyumunu sağlamak üzere tadilat maliyetleri ortaya çıkmıştır. Bu maliyetler 

tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılmasını gerektirmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans hedef değerlerine ilk yıl ulaşıldığından izleyen yıllar için güncelleme 

yapılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.2.2.3: Teknoloji tabanlı 

sistemle desteklenen derslik 

sayısı (adet)  

25 7 10 18 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde hedef ve performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede 

değişiklikler olmuştur. 15 Temmuz Yerleşkesi’nin Kayseri Üniversitesi’ne tahsis 

edilmesi ve merkez yerleşke olarak belirlenmesiyle, yerleşkenin hali hazırda mevcut 

hizmet binalarının ve alt yapısının bulunması performans göstergesinin hedeflenenin 

üstünde gerçekleşmesine neden olmuştur. Dolayısı ile izleyen dönemde ilgili hedef ve 

performans göstergesi önceliğini kaybettiğinden plan döneminin geriye kalan yılları 

için revizyon gerekliliği doğmuştur. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranında gerçekleşmiş olup, bu gerçekleşme ile performans 

gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinin gerçekleşmesi On Birinci 

Kalkınma Planı’nın 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen ''552.3. Öğrenme 

ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım 

becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları 

yükseltilecektir'' şeklindeki politika ve tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans hedef değerlerine ilk yıl ulaşıldığından izleyen yıllar için güncelleme 

yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Tablo 8: Hedef 2.3. Performans Göstergeleri 

Amaç 2 
Üniversitenin değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal kapasite ve kültür 

altyapısını oluşturmak. 

Hedef 2.3. Fakültenin yönetim bilişim alt yapısını oluşturmak. 

H 2.3 Performansı %100  

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 
Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 
- 

İşbirliği Yapılacak Birim 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri 

Performans  

(%)  

P.G.2.3.1: Bilgi işlem 

fiziksel altyapısının 

tamamlanması (yüzde)  

70 0 5 70 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde hedef ve performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede 

değişiklikler olmuştur. 15 Temmuz Yerleşkesi’nin Kayseri Üniversitesi’ne tahsis 

edilmesi ve merkez yerleşke olarak belirlenmesiyle, yerleşkenin hali hazırda mevcut 

hizmet binalarının ve alt yapısının bulunması performans göstergesinin hedeflenenin 

üstünde gerçekleşmesine neden olmuştur. Dolayısı ile izleyen dönemde ilgili hedef ve 

performans göstergesi önceliğini kaybettiğinden plan döneminin geriye kalan yılları 

için revizyon gerekliliği doğmuştur. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranında gerçekleşmiş olup, bu gerçekleşme ile performans 

gösterge değerine ulaşılmıştır Performans göstergesinin gerçekleşmesi On Birinci 

Kalkınma Planı’nın 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen “561.3. Üniversitelerin 

dijital çağa ayak uydurması ve bilgiye ulaşımda açık erişim ve açık bilim 

uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla açık erişim altyapıları ile uyumu 

sağlanacaktır” şeklindeki politika ve tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans hedef değerlerine ilk yıl büyük oranda ulaşıldığından izleyen yıllar için 

güncelleme yapılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri 

Performans  

(%) 

P.G.2.3.2: Belge yönetim 

sisteminin oluşturulması ve 

tamamlanma oranı (yüzde)  

30 10 20 20 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik İzleme döneminde performans göstergesi tamamlanmıştır. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 oranında gerçekleşmiş olup (fakültemiz öğrenci, akademik ve 

idari personeli için oluşturulan formlar), bu gerçekleşme ile performans gösterge 

değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinin gerçekleşmesi On Birinci Kalkınma 

Planı’nın “350. Üniversiteler, araştırma altyapıları ve özel sektör arasında işbirlikleri ile 

bilgi ve teknoloji transferinin artırılmasına yönelik destek mekanizmaları uygulanacak 

ve ara yüz yapıların kurumsal kapasiteleri geliştirilerek etkinliği artırılacaktır” 

şeklindeki politika ve tedbirlerine katkı sağlamıştır. 
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Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmamaktadır. Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 

 

Tablo 9: Hedef 2.4. Performans Göstergeleri 

Amaç 2 
Üniversitenin değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal kapasite ve kültür 

altyapısını oluşturmak. 

Hedef 2.4. Aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştirmek. 

H 2.4. Performansı %38  

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan 

pandemi nedeniyle tüm sosyal etkinlik ve faaliyetler kısıtlanmıştır. Sosyal faaliyetlerin 

ertelenmesi ilgili hedefte sapmalara yol açmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Pandeminin sona ermesiyle birlikte yüz yüze etkinlikler düzenlenebileceği gibi, 

pandemi süresince de gereken önlemler alınarak faaliyetlerin yapılması sağlanacaktır. 

İşbirliği Yapılacak Birim SKS Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri 

Performans  

(%)  

P.G.2.4.1: Akademik 

personele yönelik 

düzenlenen sosyal etkinlik 

sayısı (adet)  

25 2 1 0 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Pandemi koşulları ilgili performans göstergesini olumsuz etkilemiş, hedef 

gerçekleştirilememiştir. 

Etkililik Gösterge hedefi gerçekleştirilememiştir. 

Etkinlik 
Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Plan dönemi boyunca performans değerlerinin güncellenmesi gerektiği 

değerlendirilmektedir. Çevrimiçi ve yüz yüze etkinliklerle aidiyet ve bağlılık 

duygusunun gelişimine katkı sağlanması planlanmaktadır.  

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.2.4.2: İdari personele 

yönelik düzenlenen sosyal 

etkinlik sayısı (adet)  

15 2 1 1 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde pandemi tüm kurumlarda, sosyal mesafe, esnek çalışma saati 

uygulamaları gibi kısıtlamaları zorunlu kılmış olsa da fakültemizin taşınma sürecinde, 

idari personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür yemeği verilmiş ve plaket 

takdimi yapılmıştır. 

Etkililik 
Gösterge hedefi %100 oranında gerçekleşmiş olup, bu gerçekleşme ile performans 

gösterge değerine ulaşılmıştır. 



12 
 

Etkinlik 
Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Plan döneminde çevrimiçi ve yüz yüze etkinliklerle aidiyet ve bağlılık duygusunun 

gelişimine katkı sağlanması planlanmaktadır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri  

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.2.4.3: Öğrencilere 

yönelik düzenlenen sosyal 

etkinlik sayısı (adet)  

25 0 0 0 --- 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde pandemi tüm kurumlarda, sosyal mesafe, esnek çalışma saati 

uygulamaları gibi kısıtlamaları zorunlu kılmıştır. Örgün eğitim modeli uzaktan eğitim 

modeline dönüşmüştür. Bu koşullarda tüm sosyal etkinlik ve faaliyetler kısıtlanmıştır. 

Bu durum performans göstergesini olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte fakültemizin 

içinde bulunduğu çevresel koşullar göz önünde bulundurularak plan döneminin geri 

kalan yılları için değişiklik ihtiyacı olduğu değerlendirilmektedir. 

Etkililik 
Gösterge hedefi oluşturulmamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Plan dönemi boyunca performans değerlerinin güncellenmesi gerektiği 

değerlendirilmektedir. Çevrimiçi ve yüz yüze etkinliklerle aidiyet ve bağlılık 

duygusunun gelişimine katkı sağlanması planlanmaktadır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri  

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.2.4.4:  Mezun bilgi 

sistemine kayıtlı mezun 

oranı (yüzde)  

35 0 0 0 --- 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Fakültemizde henüz mezun durumunda öğrenci bulunmamaktadır.  

Etkililik 
Fakültemizde henüz mezun durumunda öğrenci bulunmadığından izlenen yıl için 

gösterge hedefi oluşturulmamıştır.  

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
İzleyen yıllar için performans gösterge değerlerinde güncelleme yapılacaktır. 
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Tablo 10: Hedef 3.1. Performans Göstergeleri 

Amaç 3 
Toplumun farklı kesimleri ile işbirliği içerisinde girişimci ve proje odaklı çalışmayı 

benimsemek ve akademik faaliyetlerde bulunmak. 

Hedef 3.1 Öğretim elemanlarının akademik faaliyetlerinin sayısını artırmak. 

H 3.1. Performansı %97 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan 

pandemi nedeniyle ertelenen/gerçekleştirilemeyen bilimsel etkinlikler hedeften 

sapmaya neden olmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Öğretim elemanlarının iş dünyasının ihtiyaç ve beklentileri konusunda çalışmalar 

yapmak üzere teşvik edilmesi ve öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına yapılan 

desteklerin artırılmasıyla bu hedefteki sapma giderilmeye çalışılacaktır. 

İşbirliği Yapılacak Birim BAP Birimi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri 

Performans  

(%)  

P.G.3.1.1: Öğretim 

elemanlarının bilimsel 

çalışmalarına yapılan destek 

sayısı (adet)  

70 - 3 5* %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

*İzleme döneminde performans göstergesini etkileyen değişikliklerden (kongre, 

çalıştay vb. online düzenlenmesi) dolayı öğretim elemanları bilimsel çalışmalarında 

destek talebinde bulunmamışlardır. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 olarak gerçekleşmiş olup, bu göstergede alınacak tedbirlerle On 

Birinci Kalkınma Planı’nın 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''561. Yükseköğretim 

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

yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam 

edilecektir'' şeklindeki politika ve tedbirlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.  

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmaktadır. Buna rağmen plan dönemi boyunca performans değerlerine 

ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.3.1.2: Öğretim elemanı 

başına bilimsel dergilerde 

yapılan yayın oranı (yüzde) 

30 0,78 0,79 0,72 (13/18) %91 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde pandemi koşullarına rağmen ilgili hedefe büyük ölçüde ulaşılmıştır. 

Etkililik 

Performans hedef değerine büyük ölçüde ulaşılmıştır. Performans göstergesinin 

gerçekleşmesi On Birinci Kalkınma Planı’nın 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''561. 

Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya 

kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik 

uygulamalara devam edilecektir'' şeklindeki politika ve tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmaktadır. İzleyen yıllar için performans değerlerinde güncelleme yapılacaktır. 
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Tablo 11: Hedef 3.2 Performans Göstergeleri 

Amaç 3 
Toplumun farklı kesimleri ile iş birliği içerisinde girişimci ve proje odaklı çalışmayı 

benimsemek ve akademik faaliyetlerde bulunmak. 

Hedef 3.2 Proje üretme kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak. 

H 3.2. Performansı %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

- 

İşbirliği Yapılacak Birim BAP Birimi ve Erciyes Teknopark 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.3.2.1: Üniversite-sanayi 

iş birliği konusunda 

düzenlenen faaliyet sayısı 

(adet)   

50 2 1 1 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesi tamamlanmıştır. Bu nedenle plan döneminin 

geri kalan yılları için üniversitemizin gelişme potansiyelini dikkate alarak güncelleme 

ihtiyacı olacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 gerçekleşmiş olup (Geçmişten Günümüze İnsan Kaynakları 

Yönetimi-12.06.2020), tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu gerçekleşme On 

Birinci Kalkınma Planı’nın 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''561. Yükseköğretim 

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

yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam 

edilecektir'' şeklindeki politika ve tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Plan döneminin izleyen yılları için üniversitemizin gelişme potansiyelini de dikkate 

alarak güncelleme ihtiyacı olacağı değerlendirilmektedir. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.3.2.3: Üretilen proje 

sayısı (adet)   
25 1 1 2 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesi tamamlanmıştır. Bu nedenle plan döneminin 

geri kalan yılları için üniversitemizin gelişme potansiyelini dikkate alarak güncelleme 

ihtiyacı olacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 gerçekleşmiş olup, bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma 

Planı’nın 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi küresel 

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

kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir'' 

şeklindeki politika ve tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 
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Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, plan döneminin izleyen yılları için performans 

değerlerinin artırılması gerektiği öngörülmektedir.  

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

İzleme Dönemi Yılsonu 

Hedeflenen Değer  

İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme Değeri  

Performans  

(%) 

P.G.3.2.4: Desteklenen proje 

sayısı (adet)   
25 1 1 2 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesi tamamlanmıştır. Bu nedenle plan döneminin 

geri kalan yılları için üniversitemizin gelişme potansiyelini dikkate alarak güncelleme 

ihtiyacı olacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100’ün üstünde gerçekleşmiş olup, tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma Planı’nın 2.3.1 Eğitim başlığında 

yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve 

dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin 

artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir'' şeklindeki politika ve 

tedbirlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel riskler 

bulunmamaktadır. Plan döneminin izleyen yılları için performans değerlerinin 

artırılması gerektiği öngörülmektedir. 
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Tablo 12: Hedef Bazında 2020 Yılı Değerlendirme Sonuçları 

AMAÇ 1 

AMAÇ 1. Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek ihtiyaç duyulan nitelikli insan 
gücünü yetiştirmek. 

GERÇEKLEŞME 
ORANI 

HEDEF 1.1 
Öğrenme ve sosyal yaşam ortamları geliştirerek, öğrencilerin 
akademik ve bireysel gelişimini desteklemek. 

%100 

HEDEF 1.2 Öğretim programlarının etkinlik ve verimliliklerini artırmak. %98 

HEDEF 1.3 Öğretimi derslik dışına taşımak ve deneyimsel yöntemleri geliştirmek. %100 

HEDEF 1.4 Öğretim elemanlarının niteliğini geliştirmek. %80 

HEDEF 1.5 Öğrenci değişim programlarına katılan öğrenci sayısını artırmak. --- 

AMAÇ 2 

AMAÇ 2. Fakültenin değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal kapasite ve 
kültür altyapısını oluşturmak 

GERÇEKLEŞME 
ORANI 

HEDEF 2.1 Fakültenin tanınırlığını artırmak. %100 

HEDEF 2.2 Fakültenin altyapı ve fiziksel olanaklarını iyileştirmek. %100   

HEDEF 2.3 Fakültenin Yönetim bilişim alt yapısını oluşturmak. %100 

HEDEF 2.4 Aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştirmek. %38 

AMAÇ 3 

AMAÇ 3. Toplumun farklı kesimleri ile işbirliği içerisinde uygulama odaklı çalışmayı 
benimsemek ve akademik faaliyetlerde bulunmak  

GERÇEKLEŞME 
ORANI 

HEDEF 3.1 Akademik faaliyetlerin sayısını artırmak. %97 

HEDEF 3.2 Proje üretme kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak. %100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


