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Sunuş

 

 

 

Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaştırılması 

kapsamında 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan 5662 sayılı kanunla kurulan 

Üniversitemiz, şehir dışındaki yerleşkelerimiz de 

dâhil olmak üzere bünyesinde 9 Fakülte, 1 

Enstitü, 4 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 

13 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyet 

göstermektedir. 

Kamu kurumları için geçmişinden güç alarak 

geleceği yönlendirme gayreti, yönetim 

anlayışının temel unsurlarından biri olmakla 

birlikte geçmiş dönemlerin iyi analiz edilmesi, 

kurumun yeterince tanınması ve geleceğe yönelik 

hedef ve stratejilerinin belirlenmesi kurumun 

başarısı açısından son derece önemlidir. Bu 

bağlamda stratejik planlama, kurum veya 

kuruluşların mevcut durumlarından, 

misyonlarından ve temel ilkelerinden hareketle 

geleceğe dair vizyon oluşturmaları, bu vizyona 

uygun hedefler saptamaları ve ölçülebilir 

göstergeler geliştirerek, başarılarının izlenmesi 

ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsayan 

katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımı olarak 

tanımlanabilir. 

Çağımızın modern çağdaş yönetim anlayışı, 

kamu hizmetlerinin ölçülebilir ilkelere ve  

 

 

 

 

 

 

standartlara kavuşturulmasını, belirlenen ilke ve 

standartlar çerçevesinde yapılan faaliyetlerin 

değerlendirilmesini öngörmektedir. 

Üniversitemiz, Kamu İdarelerinde Stratejik 

Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik hükümleri kapsamında 2018–2022 

Dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve 

hedeflerini, Üniversiteler İçin Stratejik Plan 

Hazırlama Rehberine uygun olarak 

değerlendirmiş ve Üniversitemiz 2019 Yılı 

Stratejik Plan Değerlendirme Raporunu 

hazırlamıştır.  

Sinop Üniversitesi’nin 2018-2022 dönemi 

Stratejik Planına uygun olarak yoğun bir emek ve 

gayretle ile hazırlanan 2019 Yılı Stratejik Plan 

Değerlendirme Raporunun geldiğimiz durum ve 

gelecekteki beklentilerimize ilişkin olarak önemli 

katkılar sağlayacağını düşünüyor, çalışmada 

emeği geçen çalışma arkadaşlarıma verdikleri 

katkıdan ötürü teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla. 

 

         Prof. Dr. Nihat DALGIN 

           Rektör 
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1. Giriş 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve 

programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik 

ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı 

sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. 

Bu amaca ilişkin olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun stratejik 

planlamaya ilişkin 9’uncu maddesinde “Kamu idareleri kalkınma planları, programlar, ilgili 

mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 

oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 

belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 

yapmak amacıyla stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen 

düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak 

tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine 

dayandırmak zorundadır”  hükmüne yer verilmiş; 26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” hükümleri  uyarınca da kamu idarelerine stratejik plan hazırlama 

zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu kapsamda Sinop Üniversitesi 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmış ve bu döneme 

ilişkin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap 

verebilirliği ve saydamlığı sağlamak amaçlanmıştır.  Bahsi geçen Stratejik Planımızda 4 amaç 

ve bu amaçlara ait 16 adet hedef kartına yer verilmiştir. Bu hedef kartlarında ise performans 

göstergeleri belirlenmiş ve ilgili döneme ait gösterge hedefleri tanımlanarak bu gösterge 

hedeflerine ulaşacak sorumlu birimler belirlenmiştir. 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

hükümlerinin 16’ıncı maddesi uyarınca her yıl mevcut Stratejik Planın yıl içinde izlenilmesi ve 

yılsonunda ise değerlendirilerek hazırlanan raporun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planında belirlenen amaç, hedef ve göstergeleri 2019 yıl 

sonu itibariyle bahsi geçen yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan Üniversiteler için 

Stratejik Plan Hazırlama rehberine uygun olarak değerlendirilerek Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığına ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

rapor hakkında bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde gerçekleşme tabloları ve bu tabloların 

detayları ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Üçüncü bölümde, elde edilen sonuçların 

değerlendirilerek stratejik planının geleceği etkileri incelenmiştir. Dördüncü bölümde riskler 

değerlendirilmiş ve son bölümde kapasite ihtiyacı değerlendirilmiştir. 
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2. Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak Stratejik Plan Değerlendirme 

Tabloları 
A1.H1 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A1 
KURUMSAL ALTYAPI KAPASİTESİNİ 

GELİŞTİRMEK 

H1.1 
2019 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim ve hizmet 

binalarından en az bir tanesini tamamlamak.  

H1.1 Performansı % 76,05 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* Hedefe ilişkin performans değerine kısmen ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

Hedeflenen değerin takip eden yıllarda sürdürülebilirliğini 

sağlayabilmek için mali planlamanın iyi yapılması 

gerekmektedir.  

Sorumlu Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

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 1.1.1: İnşaatı Devam 

Eden Binaların 

Tamamlanma Oranı 

(%)*          

45 27 52 71 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden itibaren bina içerisinde tespit edilen 

ihtiyaçlar fiziki alanlarda çeşitli artış/azalışlara neden olmuştur. Bu 

değişiklikler hedef ve performans göstergelerinde değişikliğe sebep 

olmamıştır. Bu durum takip eden yıllarda hedeflenen performans 

değerlerinin yakalanmasını güçleştirecektir. 

Etkililik 

Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmış olup iş süreci 

içerisinde ihtiyaç duyulan değişiklikler karşılanmıştır. Bu faaliyetler 

neticesinde kalkınma planındaki amaç, hedef ve politikalara olumlu yönde 

katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyet 

artışları yaşanmıştır. Bu durum, tahmini maliyet tablosunda takip eden 

yıllar açısından bir değerlendirme ihtiyacı oluşmuştur.  Hedeflenen 

performans göstergelerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Sürdürülebilirlik 

İşin yapılacağı arsa ile ilgili mülkiyet, kamulaştırma, imar işleri, çed raporu 

gibi işlemlerde yaşanacak aksaklıklar inşaatın başlama sürecini 

geciktireceğinden, belirlenen hedef ve göstergelerde bir sapma 

yaşanmaması için planlama ve mevzuat araştırmalarına dikkat edilmelidir. 
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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) 

PG 1.1.2: İnşaatı 

Bitirilerek Hizmete 

Alınan Fiziki Alanların 

Toplamı (M2)* 

45 12.650 44.500 34.500 %69 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden itibaren bina içerisinde tespit edilen 

ihtiyaçlar fiziki alanlarda çeşitli artış/azalışlara neden olmuştur. Bu 

değişiklikler hedef ve performans göstergelerinde değişikliğe sebep 

olmamıştır. Bu durum takip eden yıllarda hedeflenen performans 

değerlerinin yakalanmasını güçleştirecektir.  

Etkililik 

Hedeflenen performans göstergesi değerine kısmen ulaşılmış olup iş süreci 

içerisinde ihtiyaç duyulan değişiklikler karşılanmıştır. Bu faaliyetler 

neticesinde kalkınma planındaki amaç, hedef ve politikalara olumlu yönde 

katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyet 

artışları yaşanmıştır. Bu durum, tahmini maliyet tablosunda takip eden 

yıllar açısından bir değerlendirme ihtiyacı oluşmuştur.  Hedeflenen 

performans göstergelerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Sürdürülebilirlik 

İşin yapılacağı arsa ile ilgili mülkiyet, kamulaştırma, imar işleri, çed raporu 

gibi işlemlerde yaşanacak aksaklıklar inşaatın başlama sürecini 

geciktireceğinden, belirlenen hedef ve göstergelerde bir sapma 

yaşanmaması için planlama ve mevzuat araştırmalarına dikkat 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) 

PG 1.1.3: Etüd-Projesi 

Tamamlanan Proje 

Sayısı*     

10 2 3 2 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden itibaren mevzuattan kaynaklı olarak ihale 

aşamasında ve sonrasında işlerin yürütülmesi sırasında birtakım zorluklar 

yaşanmaktadır. Bu durum takip eden yıllarda hedeflenen performans 

değerlerinin yakalanmasını güçleştirecektir. 

Etkililik 
2019 yılı yatırım programı içerisinde çeşitli ünitelerin etüt projesi ön 

görülmediğinden herhangi bir etüt proje yapılmamıştır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyet 

artışları yaşanmamıştır. Tahmini maliyet tablosu ile hedef ve performans 

göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

İhale mevzuatında en avantajlı teklife ihalenin verilmesinden ötürü 

projelerin nitelik yönünden değerlendirilmesi ikinci planda kalmaktadır. 

Bu durum inşaat maliyetlerinin artmasına sebep olmakla ve ilerleyen 

süreçte belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını geciktirmektedir. 
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A1.H2 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A1 KURUMSAL ALTYAPI KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK 

H1.2 
2019 yılı sonuna kadar mevcut kampüs alanlarının en az 30.000 m²’lik 

alanında altyapı ve peyzaj işlerinin tamamlanması 

H1.2 Performansı % 54 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni* 

Bina ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından peyzaj 

çalışmalarına geçileceği için belirlenen hedefte sapma yaşanmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Bina ve alt yapı çalışmalarının belirlenen süre içerisinde tamamlanarak 

peyzaj işlerine başlanılması 

Sorumlu Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

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: 

Peyzaj Yapılan 

Alan (M2) 

(Rekreasyon, 

Çevre 

Düzenlemesi, 

Yaya ve Araç 

Yolları Vs.)        

50 10.625  60.000  14.625  %8 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Bina ve alt yapı çalışmalarının bitiş süreçlerinin uzaması nedeniyle peyzaj işlerine 

başlanılması gecikmiştir. Hedeflenen performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. 

Etkililik 

Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. Gerçekleşen performans 

göstergesi düzeyinde tespit edilen ihtiyaçlar karşılanamamıştır. Bu ihtiyaçların her geçen 

gün artması, hedeflenen gösterge düzeyinde güncelleme ihtiyacını doğurmuştur. 

Sonuç olarak kalkınma planındaki amaç, hedef ve politikalara gerçekleşme düzeyinde katkı 

sağlanmıştır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet artışları yaşanmış; 

tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı oluşmuştur. Bu durum hedeflenen 

performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacını doğurmuştur. 

Sürdürülebilirlik 

Kurum bünyesinde ilgili alanlarda çalışacak uzmanların temin edilmesinde yaşanılan 

güçlükler, doğal afetlerin (fırtına, sel, heyelan) yol açtığı riskler gibi durumlar 

bulunmaktadır. 

Kurum bünyesine uzman personel temin edilmesi suretiyle söz konusu riskler azaltılabilir. 
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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) 

PG1.2.2:  

Altyapı 

Çalışması 

Yapılan 

Alanların Fiziki 

Gerçekleşme 

Oranı (Yüzde) 

(Kanalizasyon, 

Dere Islahı Vs.) 

50 7 40 54 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Bütçe kanunu ile kampüs alt yapı projesine verilen yıllık ödeneğin planda öngörülen hedef 

ve göstergelerde yetersiz kalması nedeniyle hedeflenen göstergelerde güncelleme ihtiyacı 

oluşmuştur. 

Etkililik 

Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. Gerçekleşen performans 

göstergesi düzeyinde tespit edilen ihtiyaçlar karşılanamamıştır. Bu ihtiyaçların her geçen 

gün artması, hedeflenen gösterge düzeyinde güncelleme ihtiyacını doğurmuştur. 

Sonuç olarak kalkınma planındaki amaç, hedef ve politikalara gerçekleşme düzeyinde katkı 

sağlanmıştır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyet artışları 

yaşanmamıştır. Tahmini maliyet tablosu ile hedef ve performans göstergelerinde değişiklik 

ihtiyacı oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Kurum bünyesinde ilgili alanlarda çalışacak uzmanların temin edilmesinde yaşanılan 

güçlükler, doğal afetlerin (fırtına, sel, heyelan) yol açtığı riskler gibi durumlar 

bulunmaktadır. 

Kurum bünyesine uzman personel temin edilmesi suretiyle söz konusu riskler azaltılabilir. 
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A1.H3 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A1 KURUMSAL ALTYAPI KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK 

H1.3 
Mevcut ve yeni yapılan eğitim-öğretim ve hizmet binalarının makine-teçhizat 

ile donanımlarının sağlanması ve iletişim altyapı kapasitesinin artırılması. 

H1.3 Performansı % 49 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni* 

Hedefe ilişkin performans değerine kısmen ulaşılmıştır.  

Hedefe ait performans göstergeleri Kullanıcı sayısı ve kullanıcı bazlı lisans 

sayısı olarak belirlenmiştir. Personel sayısındaki düşüş nedeniyle Lisans ve 

Kullanıcı sayısında kurumsal hedeflenen gösterge düzeyine ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Hedefe ulaşılmasına ilişkin birimimiz tarafından bütün iç önlemler mevzuata 

uygun bir şekilde alınmış olup, dış çevre etkileri hususunda, birimimiz Strateji 

ve Geliştirme Daire Başkanlığı ve diğer ilişkili birimlerle koordinasyon 

halindedir.  

Sorumlu Birim İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

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 1.3.1: Ayrılan 

Ödenek Miktarı        
30 3.454.000 5.408.000 1.075.000 %20 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 

gelmiştir. Bütçe Kanununda belirlenen yıllık ödenek ile beklenen yıllık ödenek arasındaki 

fark sebebiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanamamıştır. Mevcut dönem itibariyle 

hedeflenen gösterge değerine ulaşılamamasına rağmen takip eden yıllarda benzer 

değişikliklerin yaşanmayacağı varsayımı altında şimdilik hedef ve performans 

göstergelerinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik 

Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılamadığından tespit edilen ihtiyaçların 

bir bölümü karşılanamamıştır. Mevcut dönem itibariyle hedeflenen gösterge değerine 

ulaşılamamasına rağmen takip eden yıllarda benzer değişikliklerin yaşanmayacağı 

varsayımı altında şimdilik hedef ve performans göstergelerinde güncelleme ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyet artışları 

yaşanmamıştır. Tahmini maliyet tablosu ile hedef ve performans göstergelerinde 

değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesi hususunda, makine-teçhizat ile donanım 

fiyatları ekonomik dalgalanmalar neticesinde dönemsel olarak hızlı artış ve azalış 

göstermektedir. Bununla ilgili yeterli ve etkin bütçeleme hususunda birimimiz, Strateji 

ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile istişare halindedir. 
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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) 

PG 1.3.2: Yapılan 

Harcama Miktarı 
30 3.453.000 5.408.000 1.072.162 %20 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 

gelmiştir. Bütçe Kanununda belirlenen yıllık ödenek ile beklenen yıllık ödenek arasındaki 

fark sebebiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanamamıştır. Mevcut dönem itibariyle 

hedeflenen gösterge değerine ulaşılamamasına rağmen takip eden yıllarda benzer 

değişikliklerin yaşanmayacağı varsayımı altında şimdilik hedef ve performans 

göstergelerinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik 

Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılamadığından tespit edilen ihtiyaçların 

bir bölümü karşılanamamıştır. Mevcut dönem itibariyle hedeflenen gösterge değerine 

ulaşılamamasına rağmen takip eden yıllarda benzer değişikliklerin yaşanmayacağı 

varsayımı altında şimdilik hedef ve performans göstergelerinde güncelleme ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyet artışları 

yaşanmamıştır. Tahmini maliyet tablosu ile hedef ve performans göstergelerinde 

değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesi hususunda, makine-teçhizat ile donanım 

fiyatları ekonomik dalgalanmalar neticesinde dönemsel olarak hızlı artış ve azalış 

göstermektedir. Bununla ilgili yeterli ve etkin bütçeleme hususunda birimimiz, Strateji 

ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile istişare halindedir. 

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: Kullanıcı 

Sayısı  
20 12.022 14.300 12.777 %89 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Yeni kampüs alanının faaliyete geçmeye başlamasıyla birlikte iç ve dış çevrede 

değişiklikler meydana gelmeye başladı. Bu değişiklikler personel ihtiyacına bağlı olarak 

personel sayısını ve öğrenci sayısını artırdı. Artan personel ve öğrenci sayısı dolayısıyla 

artan bilgi işlem kullanıcısı sayısı nedeniyle hedef ve performans göstergelerinde 

değişiklik ihtiyacı oluştu. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerleri hedeflenenin %11 altında kalmış sonucuna varılsa da hali 

hazırda mevcut olan tüm personel ve öğrencilere yani tüm kullanıcılara gerekli bilgi işlem 

hizmeti sunabilecek altyapı mevcuttur. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit 

edilen ihtiyaçlar karşılandı. Hedef ve göstergelerde güncelleme yapılmasına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesindeki kullanıcıların tamamı için gerekli bilgi 

iletişim hizmetleri sunulmaktadır. Bilgi işlem altyapısı kullanıcıların tamamına hizmet 

verebilecek düzeydedir. 

Etkinlik 

Bilgi işlem altyapısında kullanılan cihaz ve teçhizatın temininde döviz kuru endeksinin 

yükselmesiyle öngörülemeyen maliyet olarak ortaya çıkmıştır. Tahmini maliyet 

tablosunda değişiklik ihtiyacı oluşmuştur. Öngörülemeyen maliyetten dolayı aynı 

kalitede hizmet verebilmek için hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı olmuştur. 

Sürdürülebilirlik 
Anormal fiyat artışları bir risktir. Tasarruf tedbirlerine önem vermek ve tüm paydaşlarla 

birlikte iyi planlama yapmak gerekir. 
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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) 

PG 1.3.4: Lisans 

Sayısı (Kullanıcı 

Bazlı) 

20 3.211 3.350 3.218 %96 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Yeni kampüs alanının faaliyete geçmeye başlamasıyla birlikte iç ve dış çevrede 

değişiklikler meydana gelmeye başladı. Bu değişiklikler personel ihtiyacına bağlı olarak 

personel sayısını ve öğrenci sayısını artırdı. Artan personel ve öğrenci sayısı dolayısıyla 

kullanıcı bazlı lisans sayısının artması nedeniyle hedef ve Performans göstergelerinde 

değişiklik ihtiyacı oluştu. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerleri hedeflenen değere ulaşmıştır. Performans göstergesine 

ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. Hedeflenen değere ulaşılmıştır. 

Üniversitemiz bünyesindeki kullanıcıların tamamı için gerekli bilgi iletişim hizmetleri 

sunulmaktadır. Bilgi işlem altyapısı ve kullanıcı bazlı lisans sayısı üniversitemizin 

tamamına hizmet verebilecek düzeydedir. 

Etkinlik 

Kullanılan yazılımların çoğunun yurtdışı kaynaklı döviz endeksli olmasından dolayı 

yükselen kur öngörülemeyen maliyet olarak ortaya çıkmıştır. Tahmini maliyet tablosunda 

değişiklik ihtiyacı oluşmuştur. Öngörülemeyen maliyetten dolayı aynı kalitede hizmet 

verebilmek için hedef ve göstergelerde değişiklik ihtiyacı olmuştur. 

Sürdürülebilirlik 

Anormal fiyat artışları hizmetin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından bir risktir. 

Tasarruf tedbirlerine önem vermek ve tüm paydaşlarla birlikte iyi planlama yapmak 

gerekir. 
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A1.H4 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A1 KURUMSAL ALTYAPI KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK 

H1.4 Kütüphane hizmet kapasitesini her yıl en az %5 artırmak. 

H1.4 Performansı % 86,2 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni* 

"Yayın Alımı Projesi için Ayrılan Ödenek Miktarı" ve "Basılı Kitap Sayısı" dışında, 

"Satın Alınan E-Kitap Sayısı", "Ödünç Verilen Kitap Sayısı", "Kütüphane 

İmkânlarından Faydalanan Kişi Sayısı" hedeflenen değerler gerçekleşmiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Yayın Alımı Projesi için Ayrılan Ödenek Miktarı: Detayları aşağıdaki ilgili alanda 

bahsedilen sebepler dolayısıyla yaşanan belirsizlik, bütçenin kullanımı konusunda 

doğru planlama yapmayı engellemektedir. Bu hususta kurumumuz tarafından 

esneklik sağlanması gerekmektedir. 

Basılı Kitap Sayısı: Basılı kitap taleplerinin zamanında gelmemesi ve kütüphanecilik 

eğitimi almış ve memur personel ihtiyacının bulunması, kitap temini ve temin sonrası 

kitapların teknik işlem süreçlerini olumsuz etkilemektedir. 

Sorumlu Birim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

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 1.4.1: Yayın 

Alımı Projesi 

İçin Ayrılan 

Ödenek Miktarı 

30 608.000 500.000 400.000 %80 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Elektronik yayın alımlarının çoğunun yabancı kaynaklar ve dövizle temin edilmesi ve ABD 

Doları, İngiliz Sterlini ve EURO'da yaklaşık %13 artış meydana gelmiştir. 2018 yılında ise döviz 

artışı % 35 gerçekleşmiştir. (Döviz Artışı) 2013 yılında ihalesi yapılan, alım yapılan firmanın 

kayyım süreci dolayısıyla, 14.152,54 € + KDV  (111.457,43 ₺**)  tutarındaki meblağ ihtiyaten 

bekletilmiştir. 2018 yılında ciddi döviz artışı sonucunda ek bütçe talep edilmiş ve 2019 yılında ek 

bütçe talep edilmemesi istenmiştir. Dolayısıyla bu yıl bütçe harcamasında daha temkinli bir yol 

izlenmesi gerekmiştir. (Yayın Alımı Projesi için toplam 270.256,06 ₺ harcanmıştır) 

 

** 31.12.2019 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası € Döviz Satışı Kuru 6,6741 ₺ 

Etkililik 

Yukarıda bahsedilen, bütçenin verimli kullanılmasındaki belirsizliğe, personel yetersizliğine,  

taleplerin zamanında ulaşmamasına rağmen talepler büyük oranda karşılanmıştır. Fakat 

Hedeflenen Değer gerçekleşmemiştir. Bu durumda hedef ve göstergelere dair güncelleme 

yapılması gerekmektedir. 

Etkinlik 

Döviz artışı sebebiyle yabancı elektronik ve basılı kaynakların maliyeti artmıştır. Taleplerin 

zamanında ulaşmaması, personel yetersizliği bütçenin verimli kullanılmasındaki belirsizlik iş 

yükünü arttırmaktadır. Hedeflenen değerin güncellenmesi gerekmektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Döviz artışı, geçmiş yıllardaki borç için ihtiyaten bekletilen meblağ,  personel yetersizliği ve 

taleplerin zamanında gelmemesi hedeflenen değerin gerçekleştirilmesi zorlaştırmaktadır. 

Kurumun bütçe konusunda esneklik sağlaması, kütüphanecilik eğitimi almış personel 

istihdamının sağlanması, birimlerden taleplerin zamanında gelmesi hedeflenen değerlerin 

gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır. 
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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) 

PG 1.4.2: Basılı 

Kitap Sayısı     
20 57.763 63.000 60.948 %61 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Verimli bütçe planlama yapılması konusunda belirsizlikler, kitap taleplerinin zamanında 

yapılmaması dolayısıyla kitap temini gecikmiştir. Kütüphanecilik eğitimi almış 2 personelimizin 

kurumdan ayrılması, idari ofis ve kütüphane salonlarının fiziki yetersizliği dolayısıyla zamansız 

ve kapasitenin üzerinde basılı kaynak temini iş akış süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Tüm bu 

olumsuzluklara rağmen birimlerimizden talep edilen basılı kitaplar büyük oranda temin edilmiştir. 

Bu haliyle hedef ve performans göstergelerinde güncelleme ihtiyacı oluşmaktadır. 

Etkililik 

Yukarıda belirtilen olumsuzluklara rağmen talep edilen basılı kitaplar büyük oranda temin 

edilmiştir. Ancak Hedeflenen değer gerçekleşmemiştir. Bu haliyle hedef ve göstergelere ilişkin 

güncelleme yapılması gerekmektedir. 

Etkinlik 

Bütçenin verimli kullanılmasındaki belirsizliğe, personel yetersizliğine,  taleplerin zamanında 

ulaşmamasına rağmen talepler büyük oranda karşılanmıştır. Fakat Hedeflenen Değer 

gerçekleşmemiştir. Bu durumda hedef ve göstergelere dair güncelleme yapılması gerekmektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Döviz artışı, geçmiş yıllardaki borç için ihtiyaten bekletilen meblağ,  personel yetersizliği ve 

taleplerin zamanında gelmemesi hedeflenen değerin gerçekleştirilmesi zorlaştırmaktadır. 

Kurumun bütçe konusunda esneklik sağlaması, kütüphanecilik eğitimi almış personel 

istihdamının sağlanması, birimlerden taleplerin zamanında gelmesi, idari ofis ve kütüphane 

salonlarının fiziki yetersizliği hedeflenen değerlerin gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır. 

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: Satın 

Alınan E-Kitap 

Sayısı 

20 0 300 3.570 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Üniversitede kampüsleşmenin merkez ilçede henüz gerçekleşmemesi, ilçelerdeki öğrenci ve 

personel sayısının artması dolayısıyla kütüphane kaynaklarına erişimi daha kolaylaştırmak 

amacıyla e-kitap alınması planlanmıştır. Bu doğrultuda talep edilen e-kitaplar temin edilmiş tüm 

yerleşkelerimizden erişim olanağı sağlanmıştır. 

Etkililik 
Hedeflenen değerin üzerinde e-kitap talebi yapılmış, talepler karşılanmıştır. e-kitaplara tüm 

yerleşkelerimizden erişim olanağı sağlanmıştır. 

Etkinlik 
Elektronik kitap alımlarında KDV oranı ve döviz artmış, 2 kez kambiyo muamele vergisi oranı 

arttırılmış fiyat maliyeti artmış fakat talep edilen e-kitaplar temin edilmiş ve erişeme açılmıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Üniversite kampüsleşmenin gecikmesi, teknolojik imkanların gelişmesi dolayısıyla önümüzdeki 

yıllarda elektronik kaynaklara daha fazla ihtiyaç duyulması beklenmektedir. Döviz artışı, geçmiş 

yıllardaki borç için ihtiyaten bekletilen meblağ,  personel yetersizliği ve taleplerin zamanında 

gelmemesi hedeflenen değerin gerçekleştirilmesi zorlaştırmaktadır. Kurumun bütçe konusunda 

esneklik sağlaması, kütüphanecilik eğitimi almış personel istihdamının sağlanması, birimlerden 

taleplerin zamanında gelmesi hedeflenen değerlerin gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır. 
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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) 

PG 1.4.4: Ödünç 

Verilen Kitap 

Sayısı 

15 15.070 16.000 19.812 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Genelde üniversitedeki, özelde Fen Edebiyat Yerleşkesindeki öğrenci sayısının artmasına paralel 

biçimde kütüphane imkânlarından yararlanan kişi sayısı da artmaktadır dolayısıyla ödünç verilen 

kitap sayısı da artmaktadır. 

Etkililik 

Ödünç verilen kitap sayısının artmasıyla daha fazla kitaba ihtiyaç duyulacaktır. Kitap temini satın 

alma / bağış,  taşınır sistemine giriş, sicil etiketleme, demirbaş numarası verme, kaşeleme, 

chipleme, katalog ve sınıflama, yer numarası etiketleme, chip eşleştirme, rafa yerleştirme işlemleri 

için personel, özellikle de kütüphanecilik eğitimi almış personele ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kütüphane kullanımın bu şekilde devam etmesiyle birlikte hedef ve göstergelerin yükseltilmesi 

beklenmektedir. 

Etkinlik 

Ödünç alınan kitap sayısının artmasıyla kütüphane kullanımı ve dolayısıyla kullanıcılara yardımcı 

olabilmek adına ödünç-iade bankosunda bulunan personelin iş yükünün artmış olduğu 

görülmektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Kütüphanelerden ödünç alınan kitap sayılarının artması kütüphane kullanımını da arttırmaktadır. 

Özellikle merkez kütüphanede çalışan kütüphaneci, idari personel ve kısmi zamanlı öğrenci 

ihtiyacı gereksinimi artmaktadır. Fakat kütüphane çalışanı sayısı artmamış bilakis eksilerek 

ihtiyaca cevap verilemeyecek duruma düşülmesi muhtemeldir. Merkez Kütüphanenin yeni bina 

ihtiyacının karşılanması, çalışan sayısının arttırılması. Fakülte ve Yüksekokul Kütüphanelerinin 

sorumlularının sık sık değişmemesi. 
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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) 

PG 1.4.5: 

Kütüphane 

İmkânlarından 

Yararlanan Kişi 

Sayısı* 

15 56.000 60.000 233.883 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Genelde üniversitedeki, özelde Fen Edebiyat Yerleşkesindeki öğrenci sayısının artmasına paralel 

biçimde kütüphane imkanlarından yararlanan kişi sayısı da doğal olarak artmaktadır. Özellikle 

sınav dönemlerinde ders çalışmak için kütüphaneye gelen kullanıcılar için kütüphane fiziki alanı 

yetersiz kalmaktadır.   

Etkililik 

Hedefin üzerinde bir performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Kullanımın artmasıyla birlikte; 

daha fazla kaynağa talep duyulması dolayısıyla basılı kaynaklar için yapılan satın alma / bağış 

temini, taşınır sistemine giriş, sicil etiketleme, demirbaş numarası verme, kaşeleme, chipleme, 

katalog ve sınıflama, yer numarası etiketleme, chip eşleştirme, rafa yerleştirme işlemlerini 

yapabilecek daha fazla personele ihtiyaç duyulmaktadır. Kütüphane kullanımın bu şekilde devam 

etmesiyle birlikte hedef ve göstergelerin yükseltilmesi beklenmektedir. 

Etkinlik 

Kütüphane kullanıcı/ziyaretçi sayısının artmasıyla, kullanıcılara/ziyaretçilere yardımcı olabilmek 

adına görevli bulunan personelin iş yükünün artmış olduğu görülmektedir. Hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Kütüphanelerden ödünç alınan kitap sayılarının artması kütüphane kullanımını da arttırmaktadır. 

Özellikle merkez kütüphanede çalışan kütüphaneci, idari personel ve kısmi zamanlı öğrenci 

ihtiyacı gereksinimi artmaktadır. Fakat kütüphane çalışanı sayısı artmamış bilakis eksilerek 

ihtiyaca cevap verilemeyecek duruma düşülmesi muhtemeldir. Merkez Kütüphanenin yeni bina 

ihtiyacının karşılanması, çalışan sayısının arttırılması gerekmektedir. Fakülte ve Yüksekokul 

Kütüphane sorumlularının sık sık değişmemesi gerekir. 
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A1.H5 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A1 KURUMSAL ALTYAPI KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK 

H1.5 
2019 yılı sonuna kadar mevcut binalardan en az 1 tanesinin bakım-onarım 

işlerinin yapılması. 

H1.5 Performansı % 100 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni* 
Hedefe ilişkin performans değeri yakalanmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Onarım taleplerinin zamanında toplanıp önem derecesi ve mevcut ödenek 

doğrultusunda planlamaların yapılması gerekmektedir. 

Sorumlu Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

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:  

Bakım -Onarımı 

Yapılan Bina 

Sayısı 

50 13 14 19 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Onarım planında birimlerin ihtiyaçlarına bağlı değişiklikler yaşanmaktadır. Bu 

değişiklikler kendi içerisinde dengelendiği için hedef ve performans göstergelerinde bir 

değişiklik olmamıştır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedeflenen değere ulaşmış olup iş süresince değişen ihtiyaçları da 

kapsayacak şekilde ihtiyaçlar karşılanmıştır. Üniversitemiz kalkınma planındaki amaç, 

hedef ve politikalara olumlu yönde katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyet artışları yaşanmıştır 

tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı olmasına rağmen hedef ve performans 

göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

İşin yapılacağı bina ile ilgili zaman kaybına yol açacak risklerin sürdürülebilirliği 

engellememesi için önceden iyi planlama ve mevzuat (engelli, asansör, yangın) 

araştırmaları iyi yapılmalıdır. 

PG 1.5.2: 

Bakım-Onarımı 

Yapılan Toplam 

Alan(M2) 

50 5.200    6.000    7.000    %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Onarım planında birimlerin ihtiyaçlarına bağlı değişiklikler yaşanmaktadır. Bu 

değişiklikler kendi içerisinde dengelendiği için hedef ve performans göstergelerinde bir 

değişiklik olmamıştır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedeflenen değere ulaşmış olup iş süresince değişen ihtiyaçları da 

kapsayacak şekilde ihtiyaçlar karşılanmıştır. Üniversitemiz kalkınma planındaki amaç, 

hedef ve politikalara olumlu yönde katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyet artışları yaşanmıştır 

tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı olmasına rağmen hedef ve performans 

göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
İşin yapılacağı bina ile ilgili zaman kaybına yol açacak risklerin sürdürülebilirliği 

engellememesi için önceden iyi planlama ve mevzuat araştırmaları iyi yapılmalıdır. 
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A2.H1 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A2 EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. 

H2.1 

Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerinin akademik kadrosunu 

oluşturarak toplam akademik personel sayısı içerisinde öğretim üyesi 

sayısını her yıl en az %5 artırmak. 

H2.1 Performansı % 79,2 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni* 

Güvenlik Soruşturması ile Arşiv Araştırmasının uzun sürmesi, istifa ve 

emeklilik gibi nedenlerle ayrılan akademik personelin bulunması 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Akademik personelin mevzuatlardan dolayı istifa yoluyla kurumdan 

ayrılma ve başka bir üniversitede göreve başlama işlemlerinde mevzuat 

açısından bir sınırlama getirilmesi gerekmektedir. 

Sorumlu Birim Personel Daire Başkanlığı 

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: 

Toplam 

Akademik 

Personel Sayısı 

40 505 565 534 %48 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Ayrılan akademik personelin fazla olması ve güvenlik soruşturmalarının olumsuz 

sonuçlanması hedefin kısmen karşılanmasını sağladı. 

Üniversitemizde yeni birimlerin kurulması ayrılan akademik personel sayısının fazla 

olması nedeniyle performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı doğmuştur. 

Etkililik 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının uzun sürmesi ve ayrılan akademik 

personelin bulunması nedeniyle Performans göstergesi değerlerine kısmen ulaşılmıştır.                                                                                                       

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır.                              

Üniversitemizde yeni birimlerin kurulması ayrılan akademik personel sayısının fazla 

olması nedeniyle performans göstergelerinde güncelleme ihtiyacı doğmuştur.                                                                                   

Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara olumlu yönde katkı 

sağlanmıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. Tahmini 

maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Akademik personelin istifa yoluyla kurumdan ayrılma ve başka bir üniversitede göreve 

başlama işlemlerinde mevzuat açısından bir sınırlama olmaması Üniversitemizde yeni 

birimlerin kurulması, ayrılan akademik personelin yerine verilen kadrolarda sınırlama 

olması akademik personelin istifa yoluyla kurumdan ayrılma ve başka bir üniversitede 

göreve başlama işlemlerinde mevzuat açısından bir sınırlama getirilmesi gerekmektedir.                                                                                                                                                                              
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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) 

PG2.1.2: 

Toplam Öğretim 

Üyesi Sayısı 

60 221 225 229 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının uzun sürmesi ve ayrılan akademik 

personelin bulunması nedeniyle iç ve dış çevrede kısmen değişiklik oluşmuştur.                                                                                                    

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılamıştır.                              

Üniversitemizde yeni birimlerin kurulması ayrılan akademik personel sayısının fazla 

olması nedeniyle performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı doğmuştur.                                                                                    

Etkililik 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının uzun sürmesi ve ayrılan akademik 

personelin bulunması nedeniyle Performans göstergesi değerlerine kısmen ulaşılmıştır.                                                                                                       

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır.                              

Üniversitemizde yeni birimlerin kurulması ayrılan akademik personel sayısının fazla 

olması nedeniyle performans göstergelerinde güncelleme ihtiyacı doğmuştur.                                                                                   

Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara olumlu yönde katkı 

sağlanmıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. Tahmini 

maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Akademik personelin istifa yoluyla kurumdan ayrılma ve başka bir üniversitede göreve 

başlama işlemlerinde mevzuat açısından bir sınırlama olmaması  

Üniversitemizde yeni birimlerin kurulması, ayrılan akademik personelin yerine verilen 

kadrolarda sınırlama olması ve Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı norm 

kadrolarının belirlenmesine ve kullanılmasına ilişkin yönetmelik uyarınca öğretim üyesi 

kadrolarına ve belli unvanlara alımda sınırlama getirilmesi 

Akademik personelin istifa yoluyla kurumdan ayrılma ve başka bir üniversitede göreve 

başlama işlemlerinde mevzuat açısından bir sınırlama getirilmesi gerekmektedir. 
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A2.H2 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A2 EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. 

H2.2 
Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerinin idari personel 

ihtiyacını karşılayarak idari personelin nitelik olarak gelişimini sağlamak. 

H2.2 Performansı % 77,6 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni* 

İdari personelin için verilen atama sayılarının sınırlı olması şirket 

personellerinin kadroya geçirildikten sonra sınırlı sayıda sürekli işçi kadro 

ihdas edilmesi ve sürekli işçi alımı için gerekli izinlerin uzun sürmesi. 

İdari ve sürekli işçilerin emekli istifa ve benzeri sebeplerden dolayı 

ayrılmış olması 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının uzun sürmesi  

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelerde çalışan personel 

arasındaki ücret dengesizliğinin düzeltilmesi 

Görevde yükselebilecek kadro sayısının artırılması ve üniversitelerde de 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki gibi idari personel içinde uzman 

kadrolarının tahsis edilmesi 

Sorumlu Birim Personel Daire Başkanlığı 

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) 

PG2.2.1: 

Toplam İdari 

Personel Sayısı 

20 545 550 524 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

696 sayılı KHK ile şirket personelinin kadroya geçirilmesiyle yeni açılan birimler için 

sürekli işçi ihtiyacı doğması ancak verilen kadro sayısının sınırlı olması ve sürekli işçi alımı 

için gerekli iznin uzun sürmesi idari personel için verilen atama sayısının sınırlı olması nakil 

istifa emekli ve benzeri sebeplerden dolayı ayrılan personelin olması. 

Etkililik 

Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmamış olması 696 sayılı KHK ile şirket 

personelinin kadroya geçirilmesiyle yeni açılan birimler için sürekli  işçi ihtiyacı doğması 

ancak verilen kadro sayısının sınırlı olması ve sürekli işçi alımı için gerekli iznin uzun 

sürmesi idari personel için verilen atama sayısının sınırlı olması nakil istifa emekli ve 

benzeri sebeplerden dolayı ayrılan personelin olması performans göstergesine ulaşma 

düzeyiyle tespit edilen değerlere kısmen ulaşılmıştır. 

Etkinlik 
Performans göstergesi gerçekleşme değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. 

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Üniversitenin bulunduğu şehir ve bölgeden dolayı İdari personelin kısa sürede 

üniversiteden ayrılması. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelerde çalışan personel arasında ücret 

dengesizliğinin bulunması. 

Görevde yükselebilecek kadro sayısının diğer kamu kurum ve kuruluşlarına göre yetersiz 

olması                                                                                                                                                                                                                                                                         
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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) 

PG2.2.2: 

Hizmet içi 

Eğitim Alan 

Personel Sayısı 

30 181 200 183 %92 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Planın başlangıç döneminden sonra etkinlikler için iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklikler olmamıştır.  

Etkililik 

Performans gösterge değerlerine büyük ölçüde ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı 

duyulmamaktadır. 

Etkinlik 
Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda 

değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Kurum bünyesinde gerçekleştirilen bu eğitimler belirli bir plan, program çerçevesinde 

yapıldığı için performans gösterge hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek türden 

öngörülebilen bir risk 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 2.2.3:  

İdari Personelin 

Kişisel ve 

Mesleki 

Gelişimleri İçin 

Katılım 

Sağlanan 

Kurs/Seminer 

vs. Eğitimlere 

Katılan Personel 

Sayısı 

50 55 60 113 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Planın başlangıç döneminden sonra etkinlikler için iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklikler olmamıştır.  

Etkililik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Yıllar 

itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı duyulmamaktadır. 

Etkinlik 
Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda 

değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

 

Tasarruf tedbirleri kapsamında 2019 Mali Yılı Bütçe Kanununda "yolluk giderleri" için 

getirilen kısıtlamalar sonraki dönemde bu faaliyetlere katılımı olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu bağlamda söz konusu hedefe ulaşma da takip eden yıllarda sıkıntılar 

yaşanmasına sebep olabilecektir.  
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A2.H3 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A2 EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. 

H2.3 
Tanıtım faaliyetleri ile üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısını 2019 yılında 

% 10 artırmak. 

H2.3 Performansı % 82 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* 

Tasarruf tedbirleri nedeniyle yeterli sayıda tanıtım amaçlı materyal tedariki 

yapılamamıştır.  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kontenjan tekliflerinde doluluk 

oranlarına ilişkin kriterini artırması ve bazı alanlarda yeni program açılmasına 

izin vermemesi nedeniyle kontenjanlar beklenen düzeyin altında 

gerçekleşmiştir. 

Türkiye genelindeki Üniversite sayısı ve bağlı yükseköğretim programlarının 

kontenjanlarındaki artış nedeniyle yerleşen öğrenci sayıları ve kayıt yaptırma 

oranları azalmıştır.  

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

Maliyeti düşük tanıtım faaliyetleri yapmak, öğrenci yaşam merkezinin 

tamamlanarak öğrencilerin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarının giderilerek 

memnuniyetin artırılmasını sağlamak. Bu kontenjanların tekrar 

doldurulabilmesi için önlisans ve lisans programlarının tanıtımına özen 

gösterilmesi ve ağırlık verilmesi gerekmektedir. Popüler programların 

açılması için uğraşılması gerekmektedir. 

Sorumlu Birim Genel Sekreterlik (Basın-Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü) 

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: 

Tanıtım Amaçlı 

Yapılan Etkinlik 

Sayısı 

30 24 12 28 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Planın başlangıç döneminden sonra etkinlikler için iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

olmadığından tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklikler olmamıştır.  

Etkililik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Yıllar 

itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı duyulmamaktadır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerin üzerinde tanıtım amaçlı etkinlik düzenlendiğinden tahmini 

maliyet tablosunda değişiklik olmuştur. 

Sürdürülebilirlik 
Üniversitemizce tertip edilen konferans, seminer, yıldönümü, şenlik gibi etkinliklerinde 

mevcut bütçenin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına devam edilmelidir. 
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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) 

PG2.3.2: 

Tanıtım Amaçlı 

Basılan Materyal 

(Bülten, broşür, 

katalog, ajanda vs.) 

Sayısı 

10 9.050 39.000 52.970 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

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

gelmediğinden performans göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Etkililik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılamamıştır. Bütçe imkanlarının kısıtlı olması ve tasarruf 

tedbirlerinin uygulanması nedeniyle hedef ve göstergelerin güncellenmesi ihtiyacı 

doğmuştur. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması temel ilkesi 

doğrultusunda ve tasarruf anlayışı çerçevesinde etkinliklerin düzenlenmesi 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) 

PG2.3.3: 

Kontenjan Sayısı  
30 3.160 5.500 3.545 %64 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kontenjanlarla ilgili değerlendirmeler 

yapılırken ülke genelindeki doluluk oranları dikkate alınarak planlama yapılmaktadır. Ayrıca 

YÖK'ün kontenjan tekliflerinde doluluk oranlarına ilişkin kriterlerini artırması ve bazı 

alanlarda yeni program açılmasına izin vermemesi nedeniyle ilgili kurumlara bu doğrultuda 

kontenjanlar ayrılmaktadır. Bu durum, hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik 

ihtiyacı doğurmuştur. 

Etkililik 

Hedeflenen performans gösterge değerlerine ulaşılamamıştır. Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının kontenjan tekliflerinde doluluk oranlarına ilişkin kriterini artırması ve bazı 

alanlarda yeni program açılmasına izin vermemesi nedeniyle kontenjanlar beklenen düzeyin 

altında gerçekleşmiştir. Bu durum hedef ve göstergelerinde güncelleme ihtiyacını ortaya 

çıkarmıştır. Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara gerçekleşme 

düzeyinde katkı sağlanmıştır.  

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. Tahmini maliyet 

tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kontenjan tekliflerinde doluluk oranlarına ilişkin 

kriterini artırması ve bazı alanlarda yeni program açılmasına izin vermemesi gibi sebeplerden 

kaynaklı olarak takip eden yıllarda hedeflenen gösterge düzeyine ulaşılması açısından risk 

oluşturmaktadır. Bu riskin etkisini en alt düzeye indirebilmek için ülke genelinde ağırlıkla 

tercih edilen bölüm ve programlara öncelik verilerek kontenjan planlamasının yapılması 

gerekmektedir. 
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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) 

PG2.3.4: 

Tercih Eden Öğrenci 

Sayısı  

30 2.578 4.500 3.408 %76 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Türkiye genelindeki Üniversite sayısı ve bağlı yükseköğretim programlarının 

kontenjanlarındaki artış nedeniyle yerleşen öğrenci sayıları ve kayıt yaptırma oranları 

azalmıştır. Bununla birlikte MYO programlarına sınavsız geçiş hakkının kaldırılması 

nedeniyle doluluk oranlarında beklenmeyen bir düşüşe sebep olmuştur. 

Etkililik 

Hedeflenen performans gösterge değerlerine ulaşılamamıştır. Üniversite sayısı ve bağlı 

yükseköğretim programlarının kontenjanlarındaki artış nedeniyle yerleşen öğrenci sayıları ve 

kayıt yaptırma oranları azalmıştır. Bu durum hedef ve göstergelerinde güncelleme ihtiyacını 

ortaya çıkarmıştır. Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara gerçekleşme 

düzeyinde katkı sağlanmıştır.  

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. Tahmini maliyet 

tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Üniversitemiz bünyesinde bulunan bazı bölüm ve programların öğrenciler tarafından tercih 

edilebilirliği azalmaktadır. Bu durum takip eden yıllarda hedeflenen gösterge düzeyine 

ulaşılması açısından risk oluşturmaktadır. Bu riskin etkisini en alt düzeye indirebilmek için 

ülke genelinde ağırlıkla tercih edilen bölüm ve programlara öncelik verilerek kontenjan 

planlamasının yapılması gerekmektedir. 

 



 23 

A2.H4 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A2 EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. 

H2.4 Nitelikli öğrenci sayısını 2019 yılında en az % 5 artırmak. 

H2.4 Performansı % 61 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni* 

2019 yılı hedeflerine kısmi oranda ulaşılmış olmakla birlikte hedefteki sapmanın 

nedeni olarak ise öğrenci taleplerindeki azalış olduğu değerlendirilmektedir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Hedefe ilişkin sapma yaşanmaması için en kısa zamanda Yeni Üniversitelerle 

akademik ve idari işbirliği anlaşmaları yapılacaktır. 

Bununla birlikte süresi dolan üniversitelerle tekrar anlaşmaların yenilenmesine 

çalışılacaktır. Ayrıca tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle öğrencilerin konu 

hakkında bilgilendirilerek değişim programlarına yönlendirilmesi. 

Sorumlu Birim Rektörlük 

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 2.4.1: Ulusal / 

Uluslararası Değişim 

Programlarında 

İşbirliği Yapılan 

Üniversite Sayısı 

30 138 149 154 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Üniversitemizde yeni açılan bölümler olması sebebiyle var olan anlaşmalara bu bölümler de 

eklenerek Erasmus ve Mevlana Koordinatörlüğü tarafından anlaşmalar güncellenmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Farabi Değişim Programına ilişkin mevzuatı çerçevesinde 

üniversitelerle anlaşma yapılmaya devam edilecektir. 

Etkililik 

Erasmus ve Mevlana koordinatörlüğü olarak Birçok üniversiteye anlaşma talebiyle başvuruldu. 

Olumlu dönüş yapılan üniversite sayısı tahmin edilen şekilde oldu ancak bu sayıyı artırmak 

öncelikli hedefimiz olduğundan bu alandaki çalışmalarımız devam etmektedir. Anlaşma sayısı 

arttıkça YÖK'e gönderilen başvuru sayısı da artacaktır. Başvuru sayısının artması YÖK'ün 

kontenjan değerlendirmesini olumlu etkileyecektir kanaatindeyiz. Bu da hedeflerimize daha kolay 

ulaşmamızı ve hareketlilik sayılarımızı artırmamızı sağlayacaktır. 

Farabi Koordinatörlüğü olarak Performans göstergelerine ulaşılabilmesi için üniversitemizde 

açılan programlar ve öğrenci talepleri gözetilerek yeni anlaşmalar yapılmakta ve mevcut 

anlaşmalar yenilenmektedir.  Farabi Değişim Programı kapsamında 2019 yılı sonunda 

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversite sayısı 81’e yükselmiştir. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. Tahmini maliyet 

tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Anlaşma talebinde bulunulan üniversitelerden gelen öğrenci olması durumunda üniversitemizde 

yabancı dilde derslerin olmaması olumsuz etkiler bıraktığından birçok kurum anlaşma talebimizi, 

hareketliliğin tek yönlü olacağı düşüncesiyle, kabul etmedi. Bu kurumsal bir risk oluşturdu. Bu 

riskin ortadan kaldırılması için üniversitemizde yabandı dilde ders verilmesi, en azından Erasmus 

ve Mevlana ortak derslerinin olması tedbirinin alınması gerekmektedir. Öğrenci profilimizin 

yabancı dil yeterliliği konusunda çok da iyi olmaması sebebiyle partner üniversitelerimizden 

ileriki yıllarda dil becerileri daha gelişmiş öğrencilerin talep edileceğine dair dönüşler alınmıştır. 

Bu konuda Yabancı Diller Y.O. ile ortak çalışmalar yürütülmekte olup Türki Cumhuriyetlerdeki 

partner üniversitelerimiz ile herhangi bir risk oluşturmamaktadırlar. 

Farabi Değişim Programı kapsamında anlaşma yapılabilecek üniversite sayısı bellidir. Anlaşma 

yapmak üzere iletişime geçilen bazı üniversitelerden yanıt alınamadığı, yeni açılan bazı 

üniversitelerin Farabi Değişim Ofislerinin aktif olmaması nedeniyle anlaşma önerilerine cevap 

veremediği ve bazı üniversitelerle ortak programlar bulunmaması nedeniyle anlaşma 

yapılamadığı belirtilmelidir. Ulaşılabilecek üst sınırlar belli olmakla birlikte mevcut sayıyı 

korumaya yönelik faaliyetlere devam edilecektir. 
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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) 

PG 2.4.2:  

Ulusal/ Uluslararası 

Değişim Programları 

İle Giden/Gelen 

Öğrenci Sayısı 

20 98 110 61 %55 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Öğrencilerimizin Erasmus-Farabi ve Mevlana Koordinatörlüklerimizce yürütülen değişim 

programlarına yönelik taleplerindeki azalma nedeniyle hedefe kısmen ulaşılmıştır. Farabi 

Değişim Programı ile ilgili olarak iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Farabi Değişim Programına ilişkin mevzuatı çerçevesinde 

öğrenci hareketliliği sağlanacaktır. 

Etkililik 

Nitelikli öğrenci sayısı, özellikle dil becerileri açısından, beklenenden fazla oranda artış 

göstermiştir. Başvuru oranı diğer yıllarla doğru orantılı olmuştur. Bu yıl Mevlana Değişim 

Programına giden gelen öğrenci/personel olmak üzere 50 kişi başvuruda bulunmuştur. Bu 

başvuruların tamamı koordinatörlüğümüzce olumlu değerlendirilerek kontenjan talebi ile YÖK'e 

gönderilmiştir. Ancak YÖK 2019 yılı için üniversitemize bu 50 başvuruya sadece 2 öğrenci gelen 

ve 4 öğrenci giden olmak üzere kontenjan verirken, gelen öğretim elemanı için hiç kontenjan 

vermemiştir.  

2019 yılında Erasmus Değişim programı kapsamında giden öğrenci sayısı 23; Mevlana değişim 

programı kapsamında giden öğrenci sayısı 4, gelen öğrenci sayısı 2 olarak gerçekleşirken Farabi 

Değişim Programı kapsamında giden öğrenci sayısı 25 ve gelen öğrenci sayısı 1 olarak 

gerçekleşmiştir. Üniversitemizde Erasmus-Mevlana ve Farabi Değişim Programları kapsamında 

gelen-giden öğrenci sayısının artırılmasına yönelik bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. Performans 

göstergelerinde gelen-giden öğrenci sayısı ile ilgili olarak güncelleme yapılması gerekli olabilir. 

Etkinlik 
Erasmus-Mevlana-Farabi Değişim Programı kapsamında performans gösterge değerlerine 

ulaşılmasında maliyet aşımı ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Bazı öğrencilerimizin program uyuşmazlığı nedeniyle Değişim Programlarına başvurmadığı 

bilinmektedir. Program izleme ve güncelleme çalışmalarında Üniversitemiz programlarının diğer 

üniversitelerdeki programlarla uyumu gözden geçirilmelidir. Özelikle öğrencilerin hiç başvuru 

yapmadığı programlarda bilgilendirme çalışmaları yapılarak öğrencilerin Değişim Programları 

hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. 
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Performans 

Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri* 

(A) 

İzleme 

Dönemindeki 

Yılsonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans1 

(%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.4.3:  

Yüksek 

Lisans/Doktora 

Programlarına 

Kayıtlı Öğrenci 

Sayısı 

30 527 550 367 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Tezsiz Yüksek lisans programlarının bazılarının kapatılması gibi durumlardan dolayı istenilen 

öğrenci sayısına ulaşılamamıştır. Lisansüstü programlarda ve kontenjanlarda artış sağlamak için 

Kurum sürekli çalışma yürütmektedir. Mevcut durum Kurumun kapasitesinin altındadır. YÖK'ün 

kriterleri dahilinde çalışmalar sürdürülmektedir.  

Etkililik 

Mezun sayısının artmasından ve azami süresini dolduran öğrencilerin kaydının silinmesini 

nedeniyle öğrenci sayısı azalmıştır. 

Kontenjanların azaltılması ve tezsiz yüksek lisans programlarının bazılarının kapatılması gibi 

durumlardan dolayı istenilen öğrenci sayısına ulaşılamamıştır. 

Etkinlik 
Lisansüstü programların sayı ve kapasitesi Kurumun kapasitesinin altındadır. İlave ve 

karşılanamayan bir maliyet unsuru bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans gösterge değerlerinin planlanan seviyeye ulaşabilmesi için çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

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 2.4.4:  

Üniversitemiz Kamu 

veya Özel Sektör 

İşbirliği İle 

Yürütülen Eğitim 

Programlarından 

Sertifika Alan 

Öğrenci Sayısı 

20 696 480 506 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Mevcut planlamalar kapsamında faaliyetin gerçekleşmesini engelleyecek nitelikte iç ve dış 

çevrede önemli bir değişiklik söz konusu olmamıştır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedeflenen değere ulaşmış olup iş süresince değişen ihtiyaçları da 

kapsayacak şekilde ihtiyaçlar karşılanmıştır. Üniversitemiz kalkınma planındaki amaç, hedef ve 

politikalara olumlu etkisi olmuştur. 

Etkinlik 

Organizasyonun oluşturulması sürecinde planlama yapılırken katılımcıların (öğrenciler) ve 

eğiticilerin devam eden eğitim öğretim takvimindeki yoğunluktan dolayı zaman planlaması örtülü 

bir maliyet oluşturmaktadır.  

Sürdürülebilirlik 

Performans gösterge değerleri açısından sertifika verilen program sayısı artırılarak farklı 

alanlarda güncelleme yapılabilir. Bu durumda kalkınma planında yer alan amaç ve hedeflere daha 

etkili ve verimli bir şekilde ulaşılması açısından katkı sağlanmış olacaktır. 

                                                           
1 Söz konusu gerçekleşme sayısı kümülatif toplam üzerinden değerlendirildiğinden tablodaki performans düzeyi 
0 olarak görünmektedir. 
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A2.H5 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A2 EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. 

H2.5 Öğretim programlarının niteliğini geliştirmek. 

H2.5 Performansı % 100 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni* 
Ön görülen hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Yeni programlar açılması için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Mevcut 

yükseköğretim programların güncellenmesi için sürekli olarak çalışma 

yürütülmektedir. 

Sorumlu Birim Akademik Birimler 

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 2.5.1: 

Öğrenci Başına 

Düşen Öğretim 

Elemanı Sayısı 

30 0,04 0,04 0,04 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Ayrılan akademik personelin fazla olması ve güvenlik soruşturmalarının uzun sürmesi gibi 

nedenlerle iç ve dış çevrede değişiklikler yaşanmıştır. 

Üniversitemizde yeni birimlerin kurulması ayrılan akademik personel sayısının fazla olması 

nedeniyle takip eden yıllarda hedeflenen performans gösterge değerlerine ulaşabilmek için 

değişiklik ihtiyacı doğabilir. 

Etkililik 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının uzun sürmesi ve ayrılan akademik personelin 

bulunmasına rağmen hedeflenen performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 

Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar  karşılanmıştır. 

Üniversitemizde yeni birimlerin kurulması ayrılan akademik personel sayısının fazla olması 

nedeniyle  takip eden yıllarda hedeflenen performans gösterge değerlerine ulaşabilmek için 

değişiklik ihtiyacı doğabilir. 

Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara olumlu yönde katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. Tahmini maliyet 

tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Akademik personelin istifa yoluyla kurumdan ayrılma ve başka bir üniversitede göreve 

başlama işlemlerinde mevzuat açısından bir sınırlama olmaması 

Üniversitemizde yeni birimlerin kurulması, ayrılan akademik personelin yerine verilen 

kadrolarda sınırlama olması 

Akademik personelin istifa yoluyla kurumdan ayrılma ve başka bir üniversitede göreve 

başlama işlemlerinde mevzuat açısından bir sınırlama getirilmesi gerekmektedir. 
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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) 

PG 2.5.2: 

Lisans ve 

Lisansüstü 

Program Sayısı 

30 55 62 65 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kontenjanlarla ilgili değerlendirmeler yapılırken 

ülke genelindeki doluluk oranları dikkate alınarak planlama yapılmakta, ilgili kurumlara bu 

doğrultuda kontenjanlar ayrılmaktadır. Bu durum, belirlenen hedef ve göstergeye doğrudan 

etkilemektedir. 

Etkililik 
Hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, 

hedef ve politikalara olumlu yönde katkı sağlanmıştır.  

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. Tahmini maliyet 

tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Üniversitemiz bünyesinde bulunan bazı bölüm ve programların öğrenciler tarafından tercih 

edilebilirliği azalmaktadır. Bu durum takip eden yıllarda hedeflenen gösterge düzeyine 

ulaşılması açısından risk oluşturmaktadır. Bu riskin etkisini en alt düzeye indirebilmek için 

ülke genelinde ağırlıkla tercih edilen bölüm ve programlara öncelik verilerek kontenjan 

planlamasının yapılması 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) 

PG 2.5.3: 

Güncellenen Ders 

İçerikleri- 

Müfredatlarının 

Sayısı 

40 6.678 7.400 7.755 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Mevcut programlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından öğrenci alınması için izin 

alınan bölüm ve programlarda müfredat/ders içeriklerini çalışmalar yürütülmektedir. 

Etkililik Müfredat/ders içeriklerini güncellemeye ilişkin oran beklenilen düzeye yakın durumdadır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. Tahmini maliyet 

tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Dünya geneline bağlı olarak ülke düzeyinde eğitim-öğretim ve teknolojik alanlardaki yeni 

eğilimler ve bunların değişim hızı mevcut durum açısından bir risk oluşturmaktadır. Bu riskin 

etkisinin en alt düzeye indirilebilmesi için bu değişimlerin güncel bir şekilde takibi ve 

mümkün olduğu kadar ders müfredatlarının bu doğrultuda güncellenmesi gerekmektedir. 



 28 

A3.H1 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A3 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK. 

H3.1 2019 yılında bilimsel araştırma proje sayısını her yıl % 5 artırmak. 

H3.1 Performansı % 0 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* 

İzleme dönemindeki gerçekleşme değeri kısmında belirtilen değer, 2019 yılı Ocak-

Aralık dönemi içerisinde desteklenen BAP projelerine ait rakamdır. 2019 yılı 

hedefinde sapma oluşmasının sebebi, bütçe sıkıntıları sebebiyle yıl içerisinde yeni 

proje başvurusu kabul edilememesinden kaynaklanmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

Hedefe ulaşmada herhangi bir risk faktörü görülmemekle birlikte, söz konusu 

sapmaların yeniden ortaya çıkmaması için BAP’a ayrılan mali desteğin arttırılması 

alınabilecek önlemler arasında yer almaktadır.  

Sorumlu Birim Rektörlük 

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: 

Üniversite içi 

kaynaklardan 

desteklenen proje 

sayısı (BAP) 

40 87 91 65 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden sonra, 2019 yılı içerisinde yeni proje başvurusunun kabul 

edilmeyeceğinin kesinleşmiş olması hedeflerin değişmesi yönünde ihtiyacın ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. Bu göstergelere ulaşabilmek için ihtiyaç 

duyulan mali bütçe ilgili dönemde karşılanamamıştır. Performans göstergelerinde hedeflenen 

değerlere ulaşabilmek için yıllar itibariyle gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin 

güncelleme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Performans göstergesi gerçekleştirmelerinin kalkınma 

planı amaç ve hedeflerine katkısı açısından, farklı alanlarda devam etmekte olan proje 

çalışmalarına mali katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 

2019 yılı içerisinde yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde maliyetler artmış olsa da bu 

maliyetler hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişikliğin yapılması yönünde bir 

gerekliliğe sebep olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi adına kurumsal olarak BAP birimine sağlanan 

mali desteğin arttırılması ve, projelerin daha yüksek bütçeler ile desteklenerek proje sayılarının 

arttırılması sağlanabilir. Bunun yanı sıra kurum içi proje hazırlama eğitimleri arttırılabilir. 
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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) 

PG3.1.2: 

Diğer kaynaklardan 

desteklenen proje 

sayısı† (AB, 

TÜBİTAK vb.) 

40 3 3 3 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Stratejik planın başlangıç döneminden itibaren başvuru ve kabul aşamalarında TÜBİTAK 

bünyesinde programın aksamasına sebep olacak nitelikte ciddi bir değişiklik söz konusu değildir. 

Etkililik 

Dönem içerisinde belirlenen gösterge hedeflerine ulaşılmış olup proje başvuru niteliği itibariyle 

doğan ihtiyaçlar karşılanmıştır. Dönem içerisinde uygulanan projeler mevcut kalkınma planında 

yer alan amaç, hedef ve politikalara katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 

İlgili projelerin başvuru aşamasında maliyetler belli olduğundan kabul aşamasından sonra 

yürütülen proje maliyetleri üzerinden proje sürdürüldüğü için ön görülemeyen maliyet ortaya 

çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Kalkınma planında yer alan faaliyet alanları, kurumların akademik, teknolojik ve alt yapı 

yeterlilikleri kapsamında değerlendirildiğinde mevcut alanlarda yapılacak proje kabulünü 

zorlaştırmaktadır. Mevcut dönemde hedeflenen performans göstergesine ulaşılmış olmakla 

birlikte takip eden yıllarda personelin uluslararası kaynaklı fon destekli projelere başvuru 

konusundaki tecrübe eksikliğinin hizmet içi eğitimlerle giderilmesi 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) 

PG3.1.3: 

Projesi olan öğretim 

elemanı sayısı 

20 84 87 62 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden sonra, 2019 yılı içerisinde yeni proje başvurusunun kabul 

edilmeyeceğinin kesinleşmiş olması hedeflerin değişmesi yönünde ihtiyacın ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. Bu göstergelere ulaşabilmek için ihtiyaç 

duyulan mali bütçe ilgili dönemde karşılanamamıştır. Performans göstergelerinde hedeflenen 

değerlere ulaşabilmek için yıllar itibariyle gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin 

güncelleme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Performans göstergesi gerçekleştirmelerinin kalkınma 

planı amaç ve hedeflerine katkısı açısından, farklı alanlarda devam etmekte olan proje 

çalışmalarına mali katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 

2019 yılı içerisinde yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde maliyetler artmış olsa da bu 

maliyetler hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişikliğin yapılması yönünde bir 

gerekliliğe sebep olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilebilmesi adına kurumsal olarak BAP birimine sağlanan 

mali desteğin arttırılması ve projelerin daha yüksek bütçeler ile desteklenerek proje sayılarının 

arttırılması sağlanabilir. Bunun yanı sıra kurum içi proje hazırlama eğitimleri arttırılabilir. 

                                                           
† Söz konusu gerçekleşme sayısı kümülatif toplam üzerinden değerlendirildiğinden tablodaki performans düzeyi 
0 olarak görünmektedir. 
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A3.H2 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A3 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK. 

H3.2 2019 yılında bilimsel yayın sayısını  % 5 artırmak. 

H3.2 Performansı % 81 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* Hedefe ilişkin performans değeri  kısmen yakalanmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

Hedefe ilişkin performans değeri kısmen yakalanmış olmakla birlikte takip 

eden yıllarda belirlenen gösterge hedeflerine ulaşılabilmesi için akademik 

personele ilgili çalışmalarında kurum içi ve kurum dışı kaynaklardan 

gerekli desteğin sağlanması yönünde çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. 

Sorumlu Birim Akademik Birimler 

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: 

SSCI, Scıexp, AHCI 

İndekslerindeki 

Dergilerde Yayımlanan 

Makale/Yayın Sayısı 

30 144 150 116 %77 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz değişim 

meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin karşılanması sağlanmıştır. 

Etkililik 

Gösterge değerine kısmen ulaşılmış olmakla birlikte tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Bununla birlikte öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı 

gerekmemektedir. Kalkınma planında yer alan amaç, hedef ve politikalara olumlu yönde 

katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. Tahmini 

maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Akademik personelin; bütçe ve altyapı yetersizlikleri vb. sebepler ilgili alanlarda 

çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için kurum 

içi ve kurum dışı kaynaklardan gerekli desteğin artırılması yönünde çalışmaların yapılması 

gibi tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
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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) 

PG3.2.2: 

SSCI, Scıexp, AHCI  

İndeksleri Dışındaki 

Dergilerde Yayımlanan 

Makale/Yayın Sayısı 

20 213 225 235 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz değişim 

meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin karşılanması sağlanmıştır. 

Etkililik 

Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Bununla birlikte öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı 

gerekmemektedir. Kalkınma planında yer alan amaç, hedef ve politikalara olumlu yönde 

katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda 

değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Akademik personelin; bütçe ve altyapı yetersizlikleri vb. sebepler ilgili alanlarda 

çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için kurum 

içi ve kurum dışı kaynaklardan gerekli desteğin artırılması yönünde çalışmaların yapılması 

gibi tedbirlerin 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) 

PG3.2.3:Ulusal 

Hakemli Dergilerde 

Yayımlanan 

Makale/Yayın Sayısı 

10 127 135 55 %41 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Akademik personelin uluslararası indeksli dergilere makale gönderme çalışmalarına 

ağırlık vermeleri neticesinde söz konusu gösterge hedefine ulaşılamamıştır. Bu nedenle de 

mevcut tespitlerin karşılanması tam olarak sağlanamamıştır. 

Etkililik 

Gösterge değerine kısmen ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar kısmi ölçüde karşılanmıştır. 

Bununla birlikte takip eden dönemlere ilişkin olarak öngörülen hedef ve göstergelere 

ilişkin güncelleme ihtiyacı tekrardan değerlendirilebilir. Kalkınma planında yer alan amaç, 

hedef ve politikalara olumlu yönde katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda 

değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Akademik personelin; bütçe ve altyapı yetersizlikleri vb. sebepler ilgili alanlarda 

çalışmalarını sonraki dönemler açısından olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumun 

önüne geçebilmek için kurum içi ve kurum dışı kaynaklardan gerekli desteğin artırılması 

yönünde çalışmaların yapılması gibi tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
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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) 

PG3.2.4:  

Ulusal Ve Uluslararası 

Kitap-Kitap Bölümleri 

20 127 135 112 %83 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz değişim 

meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin karşılanması sağlanmıştır. 

Etkililik 

Gösterge değerine büyük oranda ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar büyük ölçüde 

karşılanmıştır. Bununla birlikte takip eden dönemlere ilişkin olarak öngörülen hedef ve 

göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı tekrardan değerlendirilebilir. Kalkınma planında 

yer alan amaç, hedef ve politikalara olumlu yönde katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda 

değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Akademik personelin; bütçe ve altyapı yetersizlikleri vb. sebepler ilgili alanlarda 

çalışmalarını sonraki dönemler açısından olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumun 

önüne geçebilmek için kurum içi ve kurum dışı kaynaklardan gerekli desteğin artırılması 

yönünde çalışmaların yapılması gibi tedbirlerin 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) 

PG 3.2.5:  

Ulusal ve Uluslararası 

Bilimsel Kongre, 

Sempozyum Vb. 

Katılan Öğretim 

Elemanı Sayısı 

20 476 500 430 %86 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz değişim 

meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin karşılanması sağlanmıştır. 

Etkililik 

Gösterge değerine büyük oranda ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar büyük ölçüde 

karşılanmıştır. Bununla birlikte takip eden dönemlere ilişkin olarak öngörülen hedef ve 

göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı tekrardan değerlendirilebilir. Kalkınma planında 

yer alan amaç, hedef ve politikalara olumlu yönde katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda 

değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Tasarruf tedbirleri kapsamında 2019 Mali Yılı Bütçe Kanununda "yolluk giderleri" ve 

"temsil, tören ağırlama giderleri" için getirilen kısıtlamalar sonraki dönemde bu 

faaliyetlere katılımı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda söz konusu hedefe 

ulaşma da takip eden yıllarda sıkıntılar yaşanmasına sebep olabilecektir. 
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A3.H3 

Stratejik Plan İzleme Tablosu 

A3 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK. 

H3.3 
Üniversitemiz bilimsel çalışmalarından (yayın, proje) 2019 yılı sonuna kadar en az 1 

adet patent başvurusu yapmak ve en az 1 adet patent almak. 

H3.3 Performansı % 0 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni* 

Hedefe ilişkin sapmanın başlıca nedenleri bütçe ve altyapı yetersizlikleri, akademik 

personelin patent başvurusuna ilgisinin olmaması olarak sıralanabilir. Patente ilginin 

az olması ve az sayıda patent çalışması yapan akademik personelin de gerek bütçe 

imkânları çerçevesinde maddi olarak desteklenemedikleri gerekse konuyla ilgili 

yeterli bilgiye sahip personel olmadığı için başvuru süreçlerini kendi imkânlarıyla 

dışarıdan yürütmesi 

hedefe ilişkin sapmanın ana nedenlerini oluşturmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Hedefin tutturulmasına ilişkin patent konusunda  farkındalık faaliyetlerinin 

artırılması, patent desteği için bütçeden pay ayrılması, Sinop Üniversitesi Fikri Ve 

Sınai Mülkiyet Hakları Teknoloji Transferi Politikası Usul Ve Esasları çerçevesinde 

çalışmaları hızlandırmak ve çevre üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleriyle 

yapılacak protokoller ile hem konu hakkında yeterli bilgiye sahip personel 

eksikliğinin giderilmesi hem de süreçlerin daha sağlıklı işlemesi amaçlanmaktadır. 

Sorumlu Birim Rektörlük (Teknoloji Transfer Ofisi) 

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: 

Patent Başvuru 

Sayısı 

50 0 2 0 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç çevrede istenilen değişlikler meydana gelmemiştir. Hali 

hazırda az sayıda olan patent başvurusuna ilgi artmamıştır. Patent başvurusuna ilginin artmaması 

patent başvuru sayısı ile ilgili hedefe ulaşılmasını engellemiştir. Ayrıca ilgi duyan akademik personel 

de maddi olarak desteklenemediği için kendi imkânlarıyla süreci birim dışında yürütmüştür. Bu 

bağlamda hedef ve performans üzerinde değişiklik yapmak yerine patent başvuru farkındalığı 

oluşturulması, Sinop Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Teknoloji Transferi Politikası Usul 

Ve Esasları yönergesi ile yapısal bir çerçeve oluşturulması ve patent başvurusuna ilginin artması 

yönünde faaliyetlerin yapılması daha uygun görülmüştür. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır fakat performans göstergesine ulaşma düzeyiyle 

tespit edilen ihtiyaca yönelik bir talep de gelmemiştir. Bu noktada istenilen düzeye ulaşılabilmesi için 

" Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler" de belirtilen önlemler alınarak hedef ve göstergelerde bir 

güncellemeye gidilmeyecektir. 

Etkinlik 

Performans gösterge değeri ile ilgili öngörülemeyen maliyet patent başvuru sürecinde maliyetlerini 

karşılamak üzere ortaya çıkan maliyettir. Bu maliyetin üniversite bütçesinden karşılanması hedefe 

ulaşılmasının temel kaynağını oluşturmaktadır. Patent başvuru maliyetinin karşılanamaması 

durumunda hedefe ulaşmada sapmalar yaratacaktır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb unsurlar açısından risk 

oluşmamaktadır. Sürdürülebilirliği sağlamak için Hedefin tutturulmasına ilişkin patent konusunda 

farkındalık faaliyetlerinin artırılması, patent desteği için bütçeden pay ayrılması, yeni yönergenin 

aktif olarak kullanılması ve çevre üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleriyle yapılacak protokoller 

ile hem konu hakkında yeterli bilgiye sahip personel eksikliğinin giderilmesi hem de süreçlerin daha 

sağlıklı işlemesi amaçlanmaktadır. 
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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) 

PG3.3.2: 

Alınan Patent 

Sayısı 

50 0 1 0 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden itibaren iç çevrede istenilen değişlikler meydana gelmemiştir. Hali 

hazırda az sayıda olan patent başvurusuna ilgi artmamıştır. Patent başvurusuna ilginin artmaması 

patent başvuru sayısı ile ilgili hedefe ulaşılmasını engellemiş, başvurunun olmaması da patent 

alınmasının önüne geçmiştir. Fakat birim dışında süreçlerini devam ettirip patent alan akademik 

personelimiz mevcuttur. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. Bu noktada istenilen düzeye ulaşılabilmesi için 

"Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler" de belirtilen önlemler alınarak hedef ve göstergelerde bir 

güncellemeye gidilmeyecektir. 

Etkinlik 

Performans gösterge değeri ile ilgili öngörülemeyen maliyet patent başvuru sürecinin maliyetlerini 

karşılamak üzere ortaya çıkan maliyettir. Bu maliyetin üniversite bütçesinden karşılanması hedefe 

ulaşılmasının temel kaynağını oluşturmaktadır. Patent başvuru maliyetinin karşılanamaması 

durumunda hedefe ulaşmada sapmalar yaratacaktır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk 

oluşmamaktadır. Sürdürülebilirliği sağlamak için Hedefin tutturulmasına ilişkin patent konusunda 

farkındalık faaliyetlerinin artırılması, patent desteği için bütçeden pay ayrılması ve çevre 

üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleriyle yapılacak protokoller ile hem konu hakkında yeterli 

bilgiye sahip personel eksikliğinin giderilmesi hem de süreçlerin daha sağlıklı işlemesi 

amaçlanmaktadır. 
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A3.H4 

Stratejik Plan İzleme Tablosu 

A3 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK. 

H3.4 
2019 yılı sonuna kadar araştırma altyapı kapasitesinin iyileştirilerek faaliyetlerini 

artırmak 

H3.4 Performansı %21,3 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* 

2019 Yılı Yatırım Programında önceliğin diğer alanlara(Öğrenci Yaşam Merkezi, 

Açık- Kapalı Spor Tesisleri, Derslikler gibi) verilmesi nedeniyle ön görülen 

hedefe ulaşılamamıştır. Hedefe ilişkin performans değeri genel olarak 

yakalanamamıştır. 

SÜBİTAM'da performans hedefine ulaşılamama nedenleri olarak; 

Analiz taleplerinin azalması, Akademik Projelere verilen desteklerin beklenen 

tarihten daha geç açıklanması, Cihazlarda meydana gelen arızalar ve bakım 

onarımlarının uzun sürmesi olarak verilebilir. 

Seydi Ali Reis Araştırma Gemisinin personel eksikliği ile gemi donanımındaki 

bazı eksiklikler tamamlanamadığından ve bu nedenle uzun mesafeli seyir talepleri 

karşılanamadığından hedeflenen sayıya tam olarak ulaşılamamıştır. Ayrıca 

geminin bir seferlik seyire çıkması bile yüksek yakıt maliyeti gerektirdiğinden 

yüksek bütçeli projeler gerekmektedir.   

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

İlgili projenin yatırım yılı ödeneğinin artırılmasına yönelik girişimlerin yapılması  

Kamu kurum kuruluşları ve proje yürütücüleri ile iletişimin artırılması 

Cihazların bakım onarım sürelerinin asgari düzeye indirilmesi 

Seydi Ali Reis Araştırma Gemisi için talep edilen personel ve gemi 

donanımındaki bazı eksikliklerin tamamlanması ile geminin kullanım talepleri 

artarak daha aktif kullanılabilir. 

Sorumlu Birim Rektörlük 

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 3.4.1:   

Araştırma 

Alanlarının Fiziki 

Altyapı 

Kapasitesinin 

Artışı(M2) 

40 750 800 0 %0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

2019 Yılı Yatırım Programında önceliğin diğer alanlara(Öğrenci Yaşam Merkezi, Açık- Kapalı 

Spor Tesisleri, Derslikler gibi) verilmesi nedeniyle ön görülen hedefe ulaşılamamıştır. Hedefe 

ilişkin performans değeri genel olarak yakalanamamıştır. 

Etkililik 
Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılamamış olup iş sürecinde değişen ihtiyaçları da 

kapsayacak şekilde ihtiyaçlar karşılanamamıştır.  

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyet artışları yaşanmıştır; tahmini 

maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı olmasına rağmen hedef ve performans  göstergelerinde 

değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

İşin yapılacağı arsa ile ilgili mülkiyet, kamulaştırma, imar işleri, çed raporu gibi zaman kaybına 

yol açacak risklerin sürdürülebilirliği engellememesi için önceden iyi planlama ve mevzuat 

araştırmaları iyi yapılmalıdır. Sonraki dönemde yapılması planlanan araştırma altyapısını 

artıracak projelerin bu bağlamda değerlendirilerek önlemlerin şimdiden alınması gerekmektedir. 
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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) 

PG3.4.2:  

SÜBİTAM 

tarafından yapılan 

analiz sayısı 

30 1.095 2.000 917 %46 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

SÜBİTAM'da performans hedefine ulaşılamama nedenleri olarak; 

Analiz taleplerinin azalması, Akademik Projelere verilen desteklerin beklenen tarihten daha geç 

açıklanması, Cihazlarda meydana gelen arızalar ve bakım onarımlarının uzun sürmesi olarak 

verilebilir. 

Etkililik 

Gösterge değerine kısmen ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar kısmi ölçüde karşılanmıştır. 

Bununla birlikte takip eden dönemlere ilişkin olarak öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin 

güncelleme ihtiyacı tekrardan değerlendirilebilir. Kalkınma planında yer alan amaç, hedef ve 

politikalara olumlu yönde katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. Tahmini maliyet 

tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Üniversitemizin akademik birimleri, diğer üniversiteler ve kamu idareleri ile istenilen düzeyde 

tanıtım ve iş birliği geliştirilememe riskleri çıkabilir. Bu riskleri en az düzeye indirebilmek için 

Merkezimiz tarafından gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

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) 

PG3.4.3: 

Seydi Ali Reis 

Araştırma Gemisi 

ile yapılan çalışma 

sayısı 

30 6 12 3 %25 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Seydi Ali Reis Araştırma Gemisinin personel eksikliği ile gemi donanımındaki bazı eksiklikler 

tamamlanamadığından ve bu nedenle uzun mesafeli seyir talepleri karşılanamadığından 

hedeflenen sayıya tam olarak ulaşılamamıştır. Ayrıca geminin bir seferlik seyire çıkması bile 

yüksek yakıt maliyeti gerektirdiğinden yüksek bütçeli projeler gerekmektedir.   

Etkililik 

Araştırma gemisi için tespit edilen personel ve donanımsal eksikliklerin giderilememesi, 

hedeflenen performans göstergesi değerlerine ulaşmamasında etkili olmuştur. Ayrıca geminin 

yakıt masrafının yüksek olması projesiz faaliyetler için seyre çıkışını olumsuz etkilemektedir. 

Yüksek bütçeli projeler yürütülemediğinden seyir sayısı hedeflenen sayıda 

gerçekleştirilememiştir. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıkmıştır. Tahmini 

maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı vardır. Gemi kullanımı sırasında ortaya çıkan arızaların 

giderilmesi Fakülte Döner Sermaye Bütçesinden karşılanmaktadır. Ancak, gemi 

donanımlarındaki büyük arızaların (CTD sistemi, havalandırma)  giderilmesi yüksek maliyet 

gerektirdiğinden hedefte ve performans göstergesi değerlerinde  değişiklik ihtiyacı oluşturmuştur. 

Sürdürülebilirlik 

Araştırma gemisinin etkin kullanımı gelen taleplere bağlıdır. Talepleri belirleyen unsurlar,  

geminin personel ve donanımsal açıdan tam olarak hizmet verebilir hale gelmesi ile TÜBİTAK, 

BAP ve diğer kurumlar tarafından desteklenen projelerin varlığıdır. Hedeflerin tutturulması, 

geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından projelerin ve proje hazırlamanın 

desteklenmesi gerekmektedir. Hedeflerin tutturulması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması açısından projelerin ve proje hazırlamanın desteklenmesi gerekmektedir. 
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A4.H1 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A4 TOPLUMSAL KATKI SAĞLAYAN FAALİYETLERİ ARTIRMAK. 

H4.1 
Üniversitemizin toplum yararına sağladığı hizmetlerden yararlanan kişi 

sayısını 2019 yılında en az %5 artırmak 

H4.1 Performansı % 97,6 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* 

2019 yılı için ön görülen hedefe büyük oranda ulaşılmıştır. Bununla 

birlikte Kurum tesislerinden yararlanan kişi sayısında hedefe ilişkin 

sapmanın nedeni: 

Alternatif işletmelerin sayısında artış görülmesi, 

Kamu kurumları etkinliklerinde bütçe tasarrufuna gidilmesi olarak 

değerlendirilmektedir. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

Kamu kurum ve kuruluşları ile öncelikli olarak görüşülerek kurum 

tesislerinden yararlanma yönünde gerekli kolaylıkların sağlanması, ayrıca 

gerekli reklam ve tanıtım faaliyetleri ile konaklama sayısının artırılması 

Sorumlu Birim Rektörlük 

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: 

Sürekli Eğitim 

Merkezi Tarafından 

Düzenlenen Kurs 

Sayısı 

20 1 4 31 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Geçmiş dönem değerlendirilmesinde görülen eksikliklerin, yönetim tarafından kurum 

kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması neticesinde ön görülen hedefin çok üzerinde 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Etkililik 

Hedeflenen gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Bununla birlikte takip eden süreçte 

çalışmaların aynı şekilde devam ettirilmesi suretiyle hedef ve göstergelere ilişkin olumlu 

yönde güncellemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. Kurum 

kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. Tahmini maliyet 

tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 
Hedefe ilişkin sapmaların olmaması için takip eden süreçte çalışmaların aynı şekilde 

devam ettirilmesi gerekmektedir. 
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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) 

PG4.1.2: 

Sürekli Eğitim 

Merkezi Tarafından 

Düzenlenen Kursa 

Katılan Katılımcı 

Sayısı 

20 18 60 759 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Geçmiş dönem değerlendirilmesinde görülen eksikliklerin, yönetim tarafından kurum 

kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması neticesinde ön görülen hedefin çok üzerinde 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Etkililik 

Hedeflenen gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Bununla birlikte takip eden süreçte 

çalışmaların aynı şekilde devam ettirilmesi suretiyle hedef ve göstergelere ilişkin olumlu 

yönde güncellemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. Kurum 

kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. Tahmini maliyet 

tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 
Hedefe ilişkin sapmaların olmaması için takip eden süreçte çalışmaların aynı şekilde 

devam ettirilmesi 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) 

PG4.1.3: 

Üniversitenin 

Tesislerinden 

Yararlanan Kişi 

Sayısı (Kreş Ve 

Uygulama Oteli)      

20 23.032 40.000 35.113 %88 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden itibaren dış çevrede meydana gelen (ekonomik yönlü) 

değişiklikler mevcut talebin daralmasına yol açmıştır.  Meydana gelen değişiklikler 

belirlenen ihtiyaçları karşılama açısından bir engel oluşturmuştur. 

Etkililik 

Hedeflenen performans gösterge değerine büyük ölçüde ulaşılmıştır. Ancak takip eden 

yıllarda hedeflenen performans gösterge değerlerine ulaşabilmek için değişiklik ihtiyacı 

doğabilir. Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara gerçekleşen 

gösterge düzeyinde katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülen maliyet aşılmamıştır. Tahmini 

maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 

Sürdürülebilirlik 

Kamu kurumları etkinliklerinde bütçe tasarrufuna gidilmesi, ayrıca ekonomik alanda 

meydana gelebilecek değişiklikler mevcut talep açısından bir risk oluşturmaktadır. 

Mevcut riskler doğrultusunda gerekli yapılanma ve planlamaların güncellenmesi 

gerekmektedir. 
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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) 

PG4.1.4: 

Toplum Yararına 

Yönelik Yürütülen 

Sosyal, Kültürel 

Faaliyet/Etkinlik 

Sayısı.(Tüm 

Merkezler, Çocuk 

Üniversitesi ve 

Kulüpler) 

20 35 38 41 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz değişim 

meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin karşılanması sağlanmıştır. 

Etkililik 

Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı 

gerekmemektedir.  

Etkinlik 
Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe 

ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Yapılan sosyal kültürel faaliyet ve etkinliklerin sistemli ve düzenli bir şekilde 

yapılabilmesi için diğer paydaşlarla (ilgili kamu kurumları STK'lar vb.) ortak çalışmalara 

ağırlık verilerek katkılarının ve aidiyetlerinin artırılması 

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: 

Toplum Yararına 

Yönelik Yürütülen 

Sosyal, Kültürel 

Faaliyet/Etkinliklere 

Katılan Katılımcı 

Sayısı 

20 2.200 2.400 8.620 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz değişim 

meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin karşılanması sağlanmıştır. 

Etkililik 

Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı 

gerekmemektedir. Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara olumlu 

yönde katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 
Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe 

ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Yapılacak sosyal, kültürel faaliyet ve etkinliklere halkın ilgisini ve katılımını artırmak 

için diğer paydaşlarla (ilgili kamu kurumları, STK'lar vb.) birlikte tanıtım ve 

bilgilendirme çalışmalarının yapılması 
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A4.H2 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

A4 TOPLUMSAL KATKI SAĞLAYAN FAALİYETLERİ ARTIRMAK. 

H4.2 
İlimizde çevre, kültür ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması 

yönünde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. 

H4.2 Performansı % 83,4 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni* 
2019 yılında ön görülen hedefe büyük oranda ulaşılmıştır.  

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Mevcut çalışmalar ışığında elde edilen bilgi ve deneyimler neticesinde 

yeni dönemde bu alanda yapılacak çalışmalara yön verilmesi 

Sorumlu Birim Rektörlük 

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: 

Çevre, Kültür ve 

Turizm Çalışma 

Alanlarında 

Yapılan Faaliyet 

Sayısı (Konferans, 

Çalıştay, Seminer...) 

30 10 12 30 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz değişim 

meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin karşılanması sağlanmıştır. 

Etkililik 

Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı 

gerekmemektedir. 

Etkinlik 
Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe 

ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Çevre, kültür ve turizm çalışma alanlarında yapılması planlanan faaliyet ve 

etkinliklerle ilgili olarak diğer paydaşlarla (ilgili kamu kurumları STK'lar vb.) iş 

birliği yapılmak suretiyle gereken desteğin sağlanması 

PG4.2.2: 

Çevre, Kültür ve 

Turizm Çalışma 

Alanlarında 

Yapılan Faaliyetlere 

Katılan Katılımcı 

Sayısı 

30 340 380 326 %86 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede büyük bir olumsuz değişim 

meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin karşılanması sağlanmıştır. 

Etkililik 

Gösterge değerine büyük oranda ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı 

gerekmemektedir. 

Etkinlik 
Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe 

ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Yapılacak çevre, kültür ve turizm çalışma alanlarında yapılacak olan faaliyetlere 

gerek halkın gerekse akademik camianın ilgisini ve katılımını artırmak için diğer 

paydaşlarla (ilgili kamu kurumları STK'lar vb.) birlikte tanıtım ve bilgilendirme 

çalışmalarının yapılması 
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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) 

PG 4.2.3:  

İşbirliği Yapılan 

Kurum/Kuruluş 

Sayısı 

20 10 12 27 %100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 
Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz değişim 

meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin karşılanması sağlanmıştır. 

Etkililik 

Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı 

gerekmemektedir. 

Etkinlik 
Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe 

ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Kalkınma Planı ve TR82 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı kapsamında bölgenin 

kalkınmasına öncelik verilen alanlara odaklanarak çalışmaların bu kapsama 

yönlendirilmesi. 

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 4.2.4:  

Çevre, Kültür ve 

Turizm Çalışma 

Alanında Yapılan 

Proje Sayısı 

20 7 8 3 %38 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler** 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden sonra, 2019 yılı içerisinde BAP kapsamında yeni proje 

başvurularının kabul edilmeyeceğinin kesinleşmiş olması hedeflerin değişmesi 

yönünde ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sebepten dolayı belirlenen 

hedefe kısmi düzeyde ulaşılmıştır. 

Etkililik 

Gösterge değerine kısmi ölçüde ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar bu ölçüde 

karşılanmıştır. Takip eden dönemde BAP projeleri de dahil olmak üzere yeni proje 

başvurularının alınacak olmasından ötürü öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin 

güncelleme ihtiyacı gerekmemektedir. 

Etkinlik 
Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişikliğe 

ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen BAP projelerinin; Kuzey Anadolu Kalkınma 

Ajansı bünyesinde Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

kapsamında yapmış olduğu proje teklif çağrıları da dikkate alınarak çalışmaların 

yönlendirilmesi planlanmıştır. 
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3. Elde Edilen Sonuçların Planın Geleceği Üzerine Etkileri 

Sinop Üniversitesi, 2018-2022 Stratejik Planında belirlediği 4 amaç ve bu amaçlara ait 16 

hedefine yönelik olarak belirlediği performans göstergelerinin değerlendirmesini yapmıştır. 

Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde stratejik planda öngörülen gerçekleşmeler büyük 

ölçüde sağlanmış ve planın geleceği adına olumlu sinyaller vermiştir. Aşağıda amaç, hedef ve 

göstergelere ait gerçekleşme yüzdeleri özet olarak verilmiştir: 

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

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) 

AMAÇ 1 
KURUMSAL ALTYAPI KAPASİTESİNİ 

GELİŞTİRMEK 
%73 

Hedef 1.1 
2019 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim ve hizmet 

binalarından en az bir tanesini tamamlamak.  
%76 

PG 1.1.1 45 27 52 71 %100 

PG 1.1.2 45 12.650 44.500 34.500 %69 

PG 1.1.3 10 2 3 2 %0 

Hedef 1.2 

2019 yılı sonuna kadar mevcut kampüs alanlarının 

en az 30.000 m² lik alanında altyapı ve peyzaj 

işlerinin tamamlanması 

%54 

PG 1.2.1 50 10.625 60.000 14.625 %8 

PG 1.2.2 50 7 40 54 %100 

Hedef 1.3 

Mevcut ve yeni yapılan eğitim-öğretim ve hizmet 

binalarının makine-teçhizat ile donanımlarının 

sağlanması ve iletişim altyapı kapasitesinin 

artırılması. 

%49 

PG 1.3.1 30 3.454.000 5.408.000 1.075.000 %20 

PG 1.3.2 30 3.453.000 5.408.000 1.072.162 %20 

PG 1.3.3 20 12.022 14.300 12.777 %89 

PG 1.3.4 20 3.211 3.350 3.218 %96 

Hedef 1.4 
Kütüphane hizmet kapasitesini her yıl en az %5 

artırmak. 
%86 

PG 1.4.1 30 608.000 500.000 400.000 %80 

PG 1.4.2 20 57.763 63.000 60.948 %61 

PG 1.4.3 20 0 300 3570 %100 

PG 1.4.4 15 15.070 16.000 19.812 %100 

PG 1.4.5 15 56.000 60.000 233.883 %100 

Hedef 1.5 
2019 yılı sonuna kadar mevcut binalardan en az 1 

tanesinin bakım-onarım işlerinin yapılması. 
%100 

PG 1.5.1 50 13 14 19 %100 

PG 1.5.2 50 5.200 6.000 7.000 %100 
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Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

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) 

AMAÇ 2 
  

EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ 

GELİŞTİRMEK. 
%80 

Hedef 2.1 

Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerinin 

akademik kadrosunu oluşturarak toplam akademik 

personel sayısı içerisinde öğretim üyesi sayısını her yıl 

en az %5 artırmak. 

%79 

PG 2.1.1 40 505 565 534 %48 

PG 2.1.2 60 221 225 229 %100 

Hedef 2.2 

Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerinin 

idari personel ihtiyacını karşılayarak idari personelin 

nitelik olarak gelişimini sağlamak. 

%78 

PG 2.2.1 20 545 550 524 %0 

PG 2.2.2 30 181 200 183 %92 

PG 2.2.3 50 55 60 113 %100 

Hedef 2.3 
Tanıtım faaliyetleri ile üniversitemizi tercih eden 

öğrenci sayısını 2019 yılında % 10 artırmak. 
%82 

PG 2.3.1 30 24 12 28 %100 

PG 2.3.2 10 9.050 39.000 52.970 %100 

PG 2.3.3 30 3.160 5.500 3.545 %64 

PG 2.3.4 30 2.578 4.500 3.408 %76 

Hedef 2.4 
Nitelikli öğrenci sayısını 2019 yılında en az % 5 

artırmak. 
%61 

PG 2.4.1 30 138 149 154 %100 

PG 2.4.2 20 98 110 61 %55 

PG 2.4.3 30 527 550 367 %0 

PG 2.4.4 20 696 480 506 %100 

Hedef 2.5 Öğretim programlarının niteliğini geliştirmek. %100 

PG 2.5.1 30 0,04 0,04 0,04 %100 

PG 2.5.2 30 55 62 65 %100 

PG 2.5.3 40 6678 7400 7755 %100 
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Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

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) 

Amaç 3 
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ 

ARTIRMAK. 
%26 

Hedef 3.1 2019 yılında bilimsel araştırma proje sayısını % 5 artırmak. %0 

PG 3.1.1 40 87 91 65 %0 

PG 3.1.2 40 3 3 3 %0 

PG 3.1.3 20 84 87 62 %0 

Hedef 3.2 2019 yılında bilimsel yayın sayısını  % 5 artırmak. %81 

PG 3.2.1 30 144 150 116 %77 

PG 3.2.2 20 213 225 235 %100 

PG 3.2.3 10 127 135 55 %41 

PG 3.2.4 20 127 135 112 %83 

PG 3.2.5 20 476 500 430 %86 

Hedef 3.3 

Üniversitemiz bilimsel çalışmalarından (yayın, proje) 2019 yılı 

sonuna kadar en az 1 adet patent başvurusu yapmak ve en az 1 

adet patent almak. 

%0 

PG 3.3.1 50 0 2 0 %0 

PG 3.3.2 50 0 1 0 %0 

Hedef 3.4 
2019 yılı sonuna kadar araştırma altyapı kapasitesinin 

iyileştirilerek faaliyetlerini artırmak 
%21 

PG 3.4.1 40 750 800 0 %0 

PG 3.4.2 30 1.095 2.000 917 %46 

PG 3.4.3 30 6 12 3 %25 
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Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 

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) 

AMAÇ 4 TOPLUMSAL KATKI SAĞLAYAN 

FAALİYETLERİ ARTIRMAK. 
%91 

Hedef 4.1 

Üniversitemizin toplum yararına sağladığı 

hizmetlerden yararlanan kişi sayısını 2019 yılında en 

az %5 artırmak 

%98 

PG 4.1.1 20 1 4 31 %100 

PG 4.1.2 20 18 60 759 %100 

PG 4.1.3 20 23.032 40.000 35.113 %88 

PG 4.1.4 20 35 38 41 %100 

PG 4.1.5 20 2.200 2.400 8.620 %100 

Hedef 4.2 

İlimizde çevre, kültür ve turizm varlıklarının 

korunması ve tanıtılması yönünde faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi. 

%83 

PG 4.2.1 30 10 12 30 %100 

PG 4.2.2 30 340 380 326 %86 

PG 4.2.3 20 10 12 27 %100 

PG 4.2.4 20 7 8 3 %38 

 

Yukarıdaki tabloya göre stratejik planda belirlenen dört amacın ortalama gerçekleşme 

performansı %67,50 seviyesinde olmuştur. Sonuçlar detaylı incelendiğinde mevcut stratejik 

planın yenilenmesi ihtiyacının doğmadığı sonucuna varılmış ancak Amaç 1 ve Amaç 3’e ait 

hedeflerin performans göstergelerinden bazılarının daha detaylı takip edilmesi gerekliliği 

belirlenmiştir. 
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4. Temel Riskler 

Üniversitemizin 2019 yılı Stratejik Plan değerlendirme kapsamında amaç, hedef ve 

göstergelerle ilgili olarak tespit edilen riskler ve alınması gereken önlemler aşağıda 

belirtilmiştir: 

 

Tespit Edilen Riskler Alınan Önlemler 

1 
Yasal mevzuat ve düzenlemelerden 

kaynaklanan riskler 

İşin yapılacağı arsa ile ilgili mülkiyet, 

kamulaştırma, imar işleri, çed raporu gibi 

işlemlerde yaşanacak aksaklıklar inşaatın 

başlama sürecini geciktireceğinden, belirlenen 

hedef ve göstergelerde bir sapma yaşanmaması 

için planlama ve mevzuat araştırmalarına dikkat 

edilmelidir 

İhale mevzuatındaki en avantajlı teklife ihalenin 

verilmesi nedeniyle projelerin nitelik yönünden 

değerlendirilmesi ikinci planda kalmasına neden 

olmaktadır. Bu durum inşaat maliyetlerinin 

artmasına sebep olmakla ve ilerleyen süreçte 

belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını 

geciktirmektedir. 

2 
Fiziksel alt ve üst yapının tamamlanma 

sürecinde yaşanan gecikmeler 

Bina ve alt yapı çalışmalarının belirlenen süre 

içerisinde tamamlanarak peyzaj işlerine 

başlanılması 

3 Ekonomide konjonktürel dalgalanmalar 

Döviz kurunun daha stabil hale gelmesi ve 

yabancı elektronik kaynakların temininde 

bütçe/döviz kuru bağlamında talep/ihtiyaç 

dengesinin daha fazla irdelenerek kurulmaya 

çalışılması gerekecektir. 

4 

Mevcut binaların kullanım süreleri ve iklim ve 

doğa şartlarının da etkisiyle fiziksel 

yıpranmalarından ötürü bakım-onarıma 

ihtiyacı olan bina sayısının artması 

Onarım taleplerinin zamanında toplanıp önem 

derecesi ve mevcut ödenek doğrultusunda 

planlamaların yapılması gerekmektedir. 

5 

Tasarruf tedbirleri uyarınca tanıtım amaçlı 

basılacak materyal sayısına getirilen 

sınırlamalar 

Yapılacak olan tanıtım faaliyetlerinin mevcut 

ödenekler doğrultusunda daha etkili bir şekilde 

planlamasının yapılması 

6 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 

kontenjan tekliflerinde doluluk oranlarına 

ilişkin kriterini artırması nedeniyle bazı 

alanlarda yeni program açılmasına izin 

onayının zorlaşması  

Bu kontenjanların tekrar doldurulabilmesi için 

önlisans ve lisans programları içerisinde ülke 

genelinde rağbet gören programlara 

odaklanılması gerekmektedir. 
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7 

Üniversitemizde yabancı dilde eğitim 

verilmemesi nedeniyle anlaşma yapılacak 

üniversitelerin hareketliliğin tek yönlü olacağı 

kaygısı   

 Bu riskin ortadan kaldırılması için 

üniversitemizde yabandı dilde ders verilmesi, en 

azından Erasmus ortak derslerinin olması  

8 

Kalkınma planında yer alan faaliyet alanları, 

kurumların akademik, teknolojik ve alt yapı 

yeterlilikleri kapsamında değerlendirildiğinde 

mevcut alanlarda yapılacak proje kabulünü 

zorlaştırması 

Söz konusu riskin etkisini minimize etmek 

amacıyla kurumumuzun mevcut akademik, 

teknolojik ve alt yapı yeterlilikleri bu bağlamda 

değerlendirilerek iyileştirilecektir. 

9 

Akademik personelin; bütçe ve altyapı 

yetersizlikleri vb. sebeplerle patent 

başvurusuna ilgisinin az olması 

Patent konusunda farkındalık faaliyetlerinin 

artırılması, patent desteği için bütçeden pay 

ayrılması ve çevre üniversitelerin Teknoloji 

Transfer Ofisleriyle yapılacak protokoller ile  

konu hakkında yeterli bilgiye sahip personel 

eksikliğinin giderilmesi ve bu süreçlerin daha 

sağlıklı işlemesi amaçlanmaktadır. 

10 

SÜBİTAM bünyesinde bulunan makine-

teçhizatların aktif kullanımı ve analiz 

çeşitliliğinin kısıtlılığı; ayrıca yeni teknik 

personel temininde yaşanan güçlükler 

Alanında uzman teknik personelin teminine 

öncelik verilerek personel planlamasının 

yapılması ve bu personelin bilgi ve 

deneyimleriyle mevcut analiz çeşitliliğinin 

artırılması 

11 

Toplum yararına yönelik yürütülen sosyal, 

kültürel faaliyetlerle ilgili olan hedef kitleye 

istenen ölçüde ulaşılamaması 

Yapılacak sosyal, kültürel faaliyet ve 

etkinliklere halkın ilgisini ve katılımını artırmak 

için diğer paydaşlarla (ilgili kamu kurumları, 

STK'lar vb.) birlikte tanıtım ve bilgilendirme 

çalışmalarının yapılması 

12 
Çevre, kültür ve turizm çalışma alanlarında 

bağımsız proje gerçekleştirme güçlüğü  

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen BAP 

projelerinin; Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

bünyesinde Turizm Altyapısının Geliştirilmesi 

Mali Destek Programı kapsamında yapmış 

olduğu proje teklif çağrıları da dikkate alınarak 

çalışmaların yönlendirilmesi. 
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5. Temel Kapasite İhtiyaçları 

Sinop Üniversitesi olarak 2019 yılı itibariyle mevcut ödenekler doğrultusunda öncelik arz eden 

ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılmıştır. Temel kapasite olarak karşılanmaya çalışılan öncelikler: 

 Personel Kapasitesi: Akademik ve idari personel ihtiyaçları imkânlar doğrultusunda 

artırılmaya çalışılmıştır. 

 

 Fiziki kapasite: Mevcut kapasiteye ilave olarak yapılan derslikler ve genel kullanım 

alanları, kampüs altyapısı projesi kapsamında yürütülen işler doğrultusunda ihtiyaçlar 

imkânlar ölçüsünde giderilmeye çalışılmıştır. Makine-teçhizat alanında birimlerimizin 

ihtiyaçları da benzer şekilde imkanlar ölçüsünde karşılanmaya çalışılmıştır. 
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