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SUNUŞ 

 Stratejik planlama, kamu kurumlarının önceliklerinin belirlenerek uygulamaya 

geçirmenin önemli araçlarından biri olmasının yanında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi ile yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Ülkemizin seçkin 

eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi 

olarak geleceğin üniversitesini oluşturma hedefi ile çalışmalarımızın yönünü ve içeriğini 

belirleyen 2019-2023 Stratejik Planı gelecekteki hedeflerimize ulaşılması adına ortak akılla 

oluşturulmuş bir yol haritasıdır. 

 2019-2023 Stratejik Planı, üniversitemizin üçüncü stratejik planıdır. Planda 4 amaç, 16 

hedef ve 63 performans göstergesi yer almaktadır. Değerlendirme Raporu, stratejik planın 

birinci uygulama döneminin 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında eğitim birimleri, idari 

birimler, uygulama ve araştırma merkezleri ve Teknoparktan elde edilen verilerin analiz 

edilmesi sonucunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 

tarafından hazırlanmıştır. 

 Hedeflere %75 oranında ulaşmamızda ve raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm 

personelimize teşekkür eder, raporun üniversitemizin amaçlarına ulaşmasına katkı sağlayacağı 

inancıyla 2019-2023 Stratejik Planı 2019 Yılı Değerlendirme Raporunu kamuoyuna 

saygılarımla sunarım. 

 

 

        Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ 

         Rektör 
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GİRİŞ 

 Üniversitemizde stratejik planın izleme ve değerlendirme süreci, 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan hükümler başta olmak üzere Kamu 

İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 16. 

maddesinde yer alan izleme ve değerlendirmeye ilişkin hükümler ile Üniversiteler İçin 

Stratejik Planlama Rehberi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. İzleme ve değerlendirme 

süreçleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlama, Uygulama ve Raporlama 

Yönergesine uygun olarak yürütülmektedir.  

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planında 4 amaç, 16 hedef ve 63 performans 

göstergesi yer almaktadır. Stratejik plan izleme raporu ve stratejik plan değerlendirme 

raporunun hazırlık aşamasında ihtiyaç duyulan veri girişlerinin yapılabilmesi ve verilerin 

konsolide edilebilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığının işbirliği içinde çalışması neticesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgi 

Yönetim Sistemi hayata geçirilmiştir. Bilgi yönetim sisteminin stratejik planın izlenmesi ve 

değerlendirilmesine ilişkin bölümleri, alt birimlerin veri girişleri neticesinde sorumlu 

birimlerin verileri değerlendirmesi ve eksik veya yanlış bilgileri kontrol edebilmesine imkân 

verecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem, üniversitemizde bulunan 91 birimin veri girişi 

yapmasına imkân vermekte ve sisteme giriş yetkisi birim yöneticilerinde bulunmaktadır. 

Performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik analizlerinin 

yapılabilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Şube 

Müdürlüğü tarafından performans göstergeleri düzeyinde şablon olarak hazırlanan 

değerlendirme tabloları, hedef kartlarından sorumlu harcama birimlerine gönderilmiştir. 

Sorumlu harcama birimlerince hazırlanan değerlendirme tabloları ve gösterge düzeyinde 

yapılan analizler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 

tarafından konsolide edilerek 2019-2023 Stratejik Planı 2019 Yılı Değerlendirme Raporu 

Taslağı hazırlanmıştır. 
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MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

  MİSYON 

 Evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, mesleki açıdan çağdaşlarıyla rekabet 

edebilen nitelikli bireyler yetiştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak. 

VİZYON 

 Bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde kaliteyi sürekli artırarak bölgesel 

kalkınmaya katkı sunan, yenilikçi projelerle ulusal düzeyde girişimci üniversiteler arasında 

yer almak ve uzun vadede uluslararası tanınır bir üniversite haline gelmek. 

TEMEL DEĞERLER 

 Evrensellik  

Tüm hizmetlerin sunumunda bilim, etik, hak ve özgürlükler açısından evrensel değer 

ve normlara uygun davranmaktır. 

 Katılımcılık ve Şeffaflık 

Kararları, mevzuata uygun olarak almak ve uygulamak, faaliyet ve karar verme 

süreçlerine paydaşları dâhil etmek,  alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye kolayca 

erişimini sağlamaktır. 

 Toplumsal Duyarlılık 

İçinde bulunduğu toplumun temelini oluşturan değerlere saygı duymak ve toplumsal 

sorunların çözümünde dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini 

gözetmektir. 

 Adalet ve Liyakat 

Üniversitemizde görev alan tüm bireylere, hiçbir ayrım gözetmeksizin adil ve ilkeli 

biçimde davranılması, görevde yükselmelerde ise işin ehline uygun kişilerin atanmasıdır. 

 Kalite Odaklılık 

Paydaş memnuniyetinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartlara uygun 

olarak tasarımda, süreçte ve çıktıda kalitenin sürekli geliştirilmesidir. 

 Yenilikçilik 

Yeni fikirlerin katma değeri yüksek çıktılar üreten girişimlere dönüşme sürecini 

desteklemektir.
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DEĞERLENDİRME TABLOLARI VE GRAFİKLER 

  

Tablo 1: Eğitim-Öğretimin Niteliğini Sürekli İyileştirmek 

A.1. Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek 

H.1.1 Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek 

H.1.1. Performans Sonucu 73,49 

Sorumlu Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri  

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 

Performans 

(%) 

P.G. 1.1.1.Akreditasyon süreci başlatılan program sayısı 20 0 2 5 100 

P.G. 1.1.2. Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısının toplam program sayısına 

oranı (%) 
15 0 25 0 0 

P.G. 1.1.3. Çift anadal ve yan dal uygulayan program sayısının toplam lisans program 

sayısına oranı (%) 
15 36 38 38,06 100 

P.G. 1.1.4. Yabancı dil hazırlık eğitimi uygulayan program sayısının toplam lisans program 

sayısına oranı (%) 
15 31 32 14,92 46,63 

PG. 1.1.5. Mezun olan öğrencilerin ilk üç yıl içerisinde istihdama katılım oranı (%) 35 0 30 27 90 

 

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 1.1.1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu süreçlerin dış yazışmalarını gerçekleştirmektedir. Gösterge değeri 

aşılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesinde 3 programda (Kimya (N.Ö.), Tarih (N.Ö.), Tarih (İ.Ö.)), Turizm Fakültesinde 2 

programda (Gastronomi ve Mutfak Sanatları (N.Ö.), Turizm Rehberliği (N.Ö.) akreditasyon süreci başlatılmıştır. Mali 

kaynak bakımından herhangi bir sorun yoktur. Başvuru sürecini sürdüren birimlerin maddi talepleri karşılanabilecek 

durumdadır. Üniversitemizde bir bölümün akreditasyon süreci tamamlanmıştır, iki bölümde de akreditasyon süreci 

başlatılmış olmasına rağmen yeterli şartları sağlamamış olması nedeniyle dondurulmuştur. Bu konudaki başarı için akran 

değerlendirmesi ve öz değerlendirme süreçleri önemlidir.  

P.G. 1.1.2. Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek için akran değerlendirilmesi benzer eğitim kurumları ile 

karşılaştırma imkânı sunmaktadır. Bu nedenle önemli bir göstergedir. Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Üniversitemizde 

akran değerlendirmesi yapan herhangi bir birim bulunmamaktadır. Akran değerlendirmesi yapılmadığı için herhangi bir 

mali riskle karşılaşılmamıştır. Birimler akran değerlendirmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için aynı oranın 

tekrarlanması riski söz konusudur. 
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P.G. 1.1.3. Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde değişiklik 

ihtiyacı bulunmamaktadır. Gösterge değerine ulaşılmıştır. Çift Anadal ve Yandal uygulayan program sayısı 51’dir. Toplam 

lisans programı sayısı 134’tür. Programların müfredat durumlarına göre ders ücretlerine ilişkin herhangi bir sorun yoktur. 

Konuya ilişkin risk analizi eğitimin devam ettiği akademik birimler tarafından yapılmalıdır. 

P.G. 1.1.4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı akademik birimlerin talepleri doğrultusunda gerekli tüm işlemleri 

yapmaktadır. Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Konunun akademik birim yöneticilerine aktarılarak değerlendirmeleri 

sağlanmalıdır. Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Uygulayan Program sayısı 20’dir. Toplam lisans programı sayısı 134’tür.  

Uygulanan yabancı dil eğitim programlarının beklenenin altında bir başarı sağlaması ve öğrencilerin dil için ayırdıkları bir 

yılın maliyetini hesaplamaları durumunda yabancı dil hazırlık programlarına katılmada isteksiz davranmaktadırlar. Yabancı 

Dil Hazırlık eğitiminin özellikle isteğe bağlı eğitim yapılan program öğrencilerine doğru bir şekilde aktarılması 

gerekmektedir.  

P.G. 1.1.5. Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Gösterge değerine yaklaşılmıştır. 

İlerleyen yıllarda hedeflenen değerlere ulaşılabilmesi için öğrencilere kariyer desteklerinin verilmesine devam edilmesi 

planlanmaktadır. Mezun öğrencilerimizin istihdam edilmesi ülke ekonomisine katkı sağlar ve iş gücü nitelikli bir hale gelir. 

Mezun öğrenciler arasında iş bulamama riskinin artması hedeflerde belirlenen değerlere ulaşmaya engel teşkil 

edebilecektir. 
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Tablo 2: Akademik Personelin Eğitici-Öğretici Niteliklerini Geliştirmek 

 

 

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 1.2.1. Hizmet içi eğitim (eğiticilerin eğitimi) süreçleri eğitim birimlerince gerçekleştirilmektedir. Eğiticilerin 

eğitimine toplam 181 akademik personel katılmıştır. Hedefe büyük ölçüde ulaşılmıştır. Yapılacak toplantılarda bu 

çalışmaların devamı duyurulacaktır. Herhangi bir maliyet hesabı aşılmamış ve öngörülemeyen maliyet çıkmamıştır. Eğitim 

birimlerinin çalışmalarını sürdürmeleri durumunda bir risk oluşturmayacaktır. 

P.G. 1.2.2. Yeni öğretim elemanı alımı, yeni açılan bölümler ve öğrenci tercihleri sonucu bölümlere yerleşen ve 

kayıt yaptıran öğrenci sayısının azalması bu sayısı düşürmüş ve başarıyı artırmıştır. İstenilen hedeflere ulaşılmıştır. 

Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Ancak kontenjanların dolmaması nedeniyle bölümlerin kapanması atıl 

durumda olan öğretim elemanlarını ortaya çıkarmaya başlamıştır. Mevcut bölümlerin niteliğinin artırılarak sürdürülebilir 

olması öğrenci sayısında istikrar sağlayacağından zamanla öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı düşecektir. 

P.G. 1.2.3. Ulusal Ajansın Üniversitemize tahsis ettiği bütçe dâhilinde ve yapılan ikili protokoller çerçevesinde 

program hareketliliği gerçekleştirilmektedir. Hedefe büyük ölçüde ulaşılmıştır. Mevlana Değişim Programlarında 

hareketlilik gözlenmezken Erasmus Personel Hareketliliği Değişim Programında faaliyetler gerçekleşmiştir. Kurumumuza 

herhangi bir öngörülemeyen maliyeti oluşmamıştır. Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 

yapılan oryantasyon programlarının etkinliği artırılabilir. 

A. 1. Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek 

H. 1.2. Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek 

H. 1.2. Performans Sonucu 89,32 

Sorumlu Birim Personel Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri  

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 

Performans 

(%) 

P.G. 1.2.1. Hizmet içi eğitime (eğiticilerin eğitimi) katılan öğretim elemanı sayısının 

toplam öğretim elemanı sayısına oranı (%) 
35 20 20 17,68 88,40 

P.G. 1.2.2. Ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 30 55 54 47 100 

P.G. 1.2.3. Değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısının toplam öğretim 

elemanı sayısına oranı (%) 
35 6 6,5 5,27 81,08 
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Tablo 3: Üniversitenin Uluslararası Tanınırlığını Artırmak 

A. 1. Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek 

H. 1.3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak 

H. 1.3. Performans Sonucu 77,25 

Sorumlu Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri  

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 

Performans 

(%) 

P.G. 1.3.1. Uluslararası öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (%) 30 1,2 1,33 1,85 100 

P.G. 1.3.2.  Uluslararası etkinlik sayısı 35 1 1 20 100 

P.G. 1.3.3. Uluslararası değişim programları kapsamında üniversitemize gelen 

öğrenci sayısı 
35 17 20 7 35 

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 1.3.1. Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde değişiklik 

ihtiyacı bulunmamaktadır. Gösterge değeri aşılmıştır. Bu durum hedeflenen gösterge değerine ilişkin bir güncelleme 

ihtiyacı doğurmaktadır. Uluslararası öğrenci sayısı 674’tür. Toplam öğrenci sayısı 36.444’tür. Uluslararası öğrencilerin 

Üniversitemize ödediği öğrenim ücreti öğrenci sayısı ile orantılı olarak artış göstermiştir. Özellikle Üniversitemizi tanıtıcı 

faaliyetlerin dış ülkelerde olmaması performans değerinin düşmesine sebep olacaktır. 

P.G. 1.3.2. Uluslararası etkinliklerin artması Üniversitemiz tanıtımı konusunda olumlu katkılar sağlamıştır. 2019 

yılında 20 uluslararası etkinlik gerçekleştirilmiş olup gösterge değeri aşılmıştır. Üniversitemiz uluslararası etkinliklerin 

düzenlenmesine yönelik harcamalar için gerekli ödenek imkânına sahiptir. Uluslararası etkinliklere gereken değer verilmez 

ise uluslararası öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmeme riski oluşacaktır. 

P.G. 1.3.3. Uluslararası değişim programları kapsamında Üniversitemize gelen öğrenci sayısını artırmak üzere 

Üniversitemiz bilgi paketi web adresinde “bp.aku.edu.tr” bulunan ders içeriklerinin zenginleştirilmesi sağlanmalıdır. 

Değişim programlarının tanıtımı uzman personellerimiz ile uluslararası etkinliklerde tanıtım broşürü, afişler gibi 

materyallerle etkin olarak anlatılabilir. 2019 yılında değişim programları kapsamında Üniversitemize 7 öğrenci gelmiş olup 

gösterge değerine ulaşılamamıştır. Uluslararası öğrencilerin kendi ülkeleri dışında bir üniversitede eğitim görmelerinin ek 

maliyetlere yol açacağı düşüncesi programa olumsuz etki yapmaktadır. Üniversitemize değişim programı kapsamında gelen 

öğrencilerin buradaki eğitim hayatlarındaki ve yaşamlarındaki olumsuzluklar, ülkelerine dönüşlerinde kendi toplumlarına 

bu olumsuzlukları aktarmaları sonucu Üniversitemizin tercihi konusunda risk oluşturabilir.  
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Tablo 4: Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Kalitesini Artırmak 

A. 1. Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek 

H. 1.4 Eğitim-öğretim süreçlerinin kalitesini artırmak 

H. 1.4. Performans Sonucu 95,55 

Sorumlu Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri  

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 

Performans 

(%) 

P.G. 1.4.1. (7+1) ve (3+1) sistemi uygulayan ön lisans ve lisans program sayısı 30 11 11 19 100 

P.G. 1.4.2. Çift anadal ve yan dal programı mezun öğrenci sayısının toplam lisans 

mezun öğrenci sayısına oranı (%) 
25 0,30 0,40 0,79 100 

P.G. 1.4.3.  Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklerin 

sayısı 
10 6 10 265 100 

P.G. 1.4.4.  Ulusal ve uluslararası değişim programları kapsamında giden öğrenci 

sayısı 
15 230 240 341 100 

P.G. 1.4.5.  Mezun öğrenci sayısının mezun olabilme durumuna gelen öğrenci sayısına 

oranı (%) 
20 41 45 34,99 77,76 

      Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 1.4.1. Hedeflenen değerlerde bir artışa gidilmelidir. 2019 yılında (7+1) sistemi uygulayan 19 program mevcut 

olup gösterge değeri aşılmıştır. Bu sistemleri uygulayan programların bazılarında bulunan öğrencilerin iş yeri eğitimlerine 

ilişkin finansmanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerin eğitimleri sırasında pratik 

kazanmalarına yönelik olan bu sistemde akademik birimlerin riskleri belirlemeleri doğru sonuçlar verecektir.    

P.G. 1.4.2. Performans değerinin hedefin üzerinde olması sebebiyle hedeflenen değerin tekrar güncellenmesi 

gerekmektedir. 

P.G. 1.4.3. Hedeflenen değerlerde bir artışa gidilmelidir. 2019 yılında öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine 

yönelik 265 eğitsel etkinlik gerçekleştirilmiş olup gösterge değeri aşılmıştır. Bu tür organizasyonların düzenlenmesine 

yönelik harcamalar için gerekli ödenek imkânına Üniversitemiz sahiptir. Öğrencilerin teoride olan mesleklerine ilişkin 

uygulamaları yerinde görmeleri mezuniyet sonrasındaki hayatlarında iş ararken nelere dikkat etmeleri konusunda bir fikir 

edinmelerini sağlar. Bu sayede yetkinlik konusundaki riskleri azalır. 

P.G. 1.4.4. Hedeflenen değerlerde bir artışa gidilmelidir. 2019 yılında ulusal ve uluslararası değişim programları 

kapsamında 341 öğrencimiz değişim programına katılmış olup gösterge değeri aşılmıştır. Programın düzenlenmesine 

yönelik harcamalar için gerekli ödenek imkânına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın finansmanı sayesinde 

Üniversitemiz sahiptir. Üniversitemiz öğrencilerine program dâhilinde yabancı dil eğitimlerine yönelik destek ve mali 

konularda finansmanda azalma yaşanırsa, konuya olan ilgi de etki-tepki kuralına uyarak azalır. Bu da öğrencilerin 

eğitimlerine olan katkıyı azaltır.    
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P.G. 1.4.5. Azami öğrenim süresinin af kanunları ile değişmesi sebebiyle hedeflenen değerin altında sonuç 

alınmasına neden olmuştur. Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Mezun öğrenci sayısı 6.875, mezun olabilme durumuna 

gelen öğrenci sayısı 19.647’dir. Öğrencilerin azami öğrenim sürelerini aşması sonucu özellikle normal öğretim 

öğrencilerinde eğitimlerine yönelik katkı paylarını ödemek zorunda kalmaktadırlar. Mezun olan öğrenci oranının azalması, 

öğrencilerin mezuniyetleri sonrası kariyer planlamalarında olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
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Tablo 5: Araştırmacı İnsan Kaynağının Yenilikçi ve Nitelikli Araştırma Yapabilme Kapasitesini Artırmak 

A.2. Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek 

H.2.1. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak 

H.2.1. Performans Sonucu 90 

Sorumlu Birim Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri  

Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 
Performans (%) 

P.G. 2.1.1. Üniversite mali kaynaklarıyla 

tamamlanan proje sayısı 
25 350 300 

  

315 

 

100 

P.G. 2.1.2. Üniversite dışı ulusal kurum ve 

kişilerden sağlanan mali kaynaklarla 

tamamlanan proje sayısı 

15 0 2 3 100 

P.G. 2.1.3. Uluslararası kurum ve kişilerden 

sağlanan mali kaynaklarla tamamlanan proje 

sayısı 

10 1 1 0 0 

P.G. 2.1.4. Öğretim üyesi başına düşen 

uluslararası yayın sayısı (Web of Science) 
20 0,50 0,55 0,68 100 

P.G. 2.1.5. Öğretim üyesi başına düşen 

uluslararası atıf sayısı (Web of Science) 
30 2,6 2,7 12,15 100 

 

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 2.1.1. BAP Projeleri için en önemli mali kaynak Üniversite Döner Sermaye gelirleri olup döner sermaye 

gelirlerinin çok büyük bir kısmını karşılayan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin plan döneminde Üniversitemizden 

ayrılması nedeniyle BAP gelirlerinde çok azalma olmuştur. Bu nedenle BAP kapsamında desteklenecek proje tür ve 

sayısı azaltılmıştır. Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Hedeflenen projeler tamamlanmıştır. BAP 

kapsamında ayrılan bütçe kadar projeye destek verilmekte olduğundan öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Devam eden projelerde belli şartlar dâhilinde ek bütçe gerekmesi halinde BAP Yönergesine göre %20’ye kadar ek 

bütçe verilebilmektedir. BAP Projeleri için en önemli mali kaynak Üniversite Döner Sermaye gelirleri olup bu gelirler 

devam ettiği sürece elde edilen gelir kadar BAP kapsamında projeler desteklenebilecektir. Planın sonraki yıllarında 

Merkezi Yönetim Bütçesinden ödenek verilmesi, faiz gelirleri vb. gelirler ile yeteri kadar projeye destek verilmesi 

amaçlanmaktadır. 

P.G. 2.1.2. Üniversitemiz öğretim elemanlarının 3 TÜBİTAK Projesi tamamlanmıştır. Performans göstergesi 

değerlerine ulaşılmıştır. Hedeflenen projeler tamamlanmıştır. Üniversitemiz öğretim elemanlarının TÜBİTAK, BOREN 

vb. kurumlara yapacakları desteklenebilecek düzeyde proje başvuruları artırılmalıdır.  
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P.G. 2.1.3. Uluslararası kurum ve kişilerden sağlanan mali kaynaklarla tamamlanan proje bulunmamaktadır. 

Üniversitemiz öğretim elemanlarının uluslararası projeleri destekleyen kurumlara yapacakları desteklenebilecek 

bilimsel araştırma proje başvuruları artırılmalıdır.  

P.G. 2.1.4. Projelerin nitelik ve sayılarının artırılması ile üniversitemiz öğretim elemanlarının yayın sayılarının 

artırılması için desteklenen projelerden yayın yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 

P.G. 2.1.5. Projelerin nitelik ve sayılarının artırılması ile üniversitemiz öğretim elemanlarının yayın sayılarının 

artırılması için desteklenen projelerden yayın yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 
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Tablo 6: Ülkemizin ve Bölgemizin Öncelikli Alanlarına Yönelik Projeleri Desteklemek 

A.2. Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek 

H.2.2. Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek 

H.2.2. Performans Sonucu 70 

Sorumlu Birim Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü 

Performans Göstergesi   
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri  

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 

Performans 

(%) 

P.G. 2.2.1. Rektörlük bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı 

(₺) 
30 6.000.000 250.000 937.283,97 100 

P.G. 2.2.2. Üniversite dışı kurum ve kişilerin projelere sağladığı mali destek 

miktarı(₺) 
40 350.000 390.000 544.323,00 100 

P.G. 2.2.3. Uluslararası kurum ve kişilerin projelere sağladığı mali destek 

miktarı (€) 
30 14.000 15.000 0 0 

  

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 2.2.1. BAP Projeleri için en önemli mali kaynak Üniversite Döner Sermaye gelirleri olup döner sermaye 

gelirlerinin çok büyük bir kısmını karşılayan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin plan döneminde Üniversitemizden 

ayrılması nedeniyle BAP gelirleri çok azalmıştır. Bu nedenle BAP kapsamında desteklenecek proje tür ve sayısı 

azaltılmıştır. 2020 Yılında sadece lisansüstü tez projeleri ile tematik projelere destek verilecektir. Performans göstergesi 

değerlerine ulaşılmıştır. BAP Projeleri için en önemli mali kaynak Üniversite Döner Sermaye gelirleri olup bu gelirler 

devam ettiği sürece elde edilen gelir kadar BAP kapsamında projeler desteklenebilecektir. Planın sonraki yıllarında 

Merkezi Yönetim Bütçesinden ödenek verilmesi, faiz gelirleri vb. gelirler ile yeteri kadar projeye destek verilmesi 

amaçlanmaktadır. 

P.G. 2.2.2. Üniversitemiz öğretim elemanlarının TÜBİTAK ve BOREN’den aldıkları projeler sayesinde 

performans hedefine ulaşılmıştır. 

P.G. 2.2.3. Plan başlangıç döneminde üniversitemiz bünyesinde yürütülen NATO Projesinin Afyonkarahisar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmesi neticesinde 2019 yılsonu itibarıyla yürütülmekte olan proje 

bulunmamaktadır. Üniversitemiz öğretim elemanlarının uluslararası kuruluşlardan proje ile finansal destek sağlama 

girişimlerinin sürdürülmesi gerekmektedir. 
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Tablo 7: Paydaşları Girişimciliğe ve İnovasyona Özendirmek ve Desteklemek 

A.2. Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek 

H.2.3. Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek 

H.2.3. Performans Sonucu 32,14 

Sorumlu Birim Teknoloji Transfer Ofisi 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri  

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 

Performans 

(%) 

P.G. 2.3.1.Teknoparkta yürütülen Ar-Ge ve girişimcilik proje sayısı 15 18 20 23 100 

P.G. 2.3.2.Teknoparkta üniversitemiz öğretim elemanlarının şirket sayısı 20 6 7 6 85,71 

P.G. 2.3.3. Teknoparkta üniversitemiz öğrencilerinin şirket sayısı 20 2 3 0 0 

P.G. 2.3.4. Üniversite adına tescil edilen toplam patent/ faydalı model/ 

marka sayısı 
20 2 3 0 0 

P.G. 2.3.5 Üniversite adına tescil edilen ticarileşmiş toplam patent/ faydalı 

model /marka sayısı 
25 0 0 0 0 

 

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 2.3.1. Hedeflerde bir sorun olmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Bununla birlikte iş akış süreçleri belirlenmiş ve iş tanımları yapılmış olup gösterge 

değerlerine ilişkin gelecek yıllara dair bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. Sonraki yıllara ait hedeflenen 

değerlere ulaşılmasını teminen birim çalışmalarıyla birlikte yeni çalışma programları hazırlanacaktır. Tahmin edilen 

maliyetin ötesine geçilmemiştir. İç kontrol mekanizmalarından sorumlu bazı birimlerce yeterli sahiplik 

gösterilmektedir. 

P.G. 2.3.2. Hedef değere ulaşıldığından performans göstergesinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Teknoparkta 

firma kurma avantajları ve bilgilendirme faaliyetleri ile öğretim elemanları firma kurmaya özendirilmektedirler. Proje 

destekleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. İlgili kurumların Ar-Ge destekleri ve sermaye ortaya koyabilmelerinde 

öğretim elemanlarının şirket kurmalarında etkin rol oynamaktadır. Kurumların destekleri daha fazla duyurularak 

girişimci sayısının artmasında etkin rol oynayacaktır. Bilgilendirme ve özendirme faaliyetleri devam ederek firma 

sayısının hedef değerlerde kalması sağlanacaktır. 

P.G. 2.3.3. Yeni dönemde amaçlanan değerlere ulaşmak için hedef değerler değiştirilmemiştir. Hedef değere 

ulaşılamamıştır. İlgili kurumların Ar-Ge desteklerinin genelde KOBİlere uygun olması ve öğrenciler tarafından 
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kurulacak yeni işletmelere desteklerin az veya belirli oranda sermaye gerektirmesi şirket kurulumunu önlemektedir. 

Öğrencilere yönelik girişimcilikle ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde artış sağlanması ve proje desteklerindeki artışlar 

girişimciliği etkilemektedir. Girişimcilik başlangıcındaki sermaye temini ve proje desteklerinin kısıtlı olması nedeniyle 

öğrencilerin şirket kurmada çekimser davrandıkları görülmüştür. 

P.G. 2.3.4. Patent başvuru yaptırmaya yönelik faaliyetler düzenli olarak yapılmaktadır. Hedef faaliyetlerde 

değişiklik yoktur. Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan sınai mülkiyet haklarının tescil işlemleri 2 yıldan 

fazla sürmektedir. Üniversitemiz adına 7 adet patent başvurusu yapılmış ve süreci devam ettirilmektedir. Patent 

Kurumuna başvurusu yapılan patent/faydalı model buluşlarını değerlendirme süreci önemli rol oynamaktadır. Bu 

safhada başka kuruma bağlılık olduğundan bir değişiklik yapılamamaktadır. Her yıl üniversite adına buluş başvurusu 

yapılarak, tescillenen patent/faydalı modellerin sayısının artırılması sağlanacaktır.  

P.G. 2.3.5. Hedef değerde değişiklik yoktur. Bir sonraki dönemde de benzer hedefler önerilmektedir. Üniversite 

adına tescil edilmiş patent/faydalı model alınmadığı sürece ticarileşme faaliyetlerine başlanılamamaktadır. Üniversite 

adına ticarileşmiş sınai mülkiyet hakkının olması gereklidir. Daha sonra firmalarla irtibata geçilip ticarileşme 

faaliyetlerinde bulunmak için süreçler oluşturulacaktır. 
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Tablo 8: Lisansüstü Programların Nitelik ve Niceliklerinin Artırılması 

A.2. Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek 

H.2.4 Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması 

H.2.4. Performans Sonucu 100 

Sorumlu Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri  

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 
Performans (%) 

P.G. 2.4.1. Lisansüstü öğrenci sayısının toplam 

öğrenci sayısına oranı (Tezsiz yüksek lisans 

öğrencileri hariç) (%) 

15 3,58 3,75 8,29 100 

P.G. 2.4.2. Lisansüstü programları tamamlayan 

öğrenci sayısının toplam lisansüstü öğrenci 

sayısına oranı (Tezsiz yüksek lisans program ve 

öğrencileri hariç) (%) 

30 4,87 5,05 15,69 100 

P.G. 2.4.3. Doktora tezlerinden çıkartılan yayın 

sayısı 
30 20 21 45 100 

P.G. 2.4.4. Öğretim üyesi başına düşen doktora 

öğrenci sayısı 
25 0,8 0,84 0,84 100 

 

 

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 2.4.1. Hedeflenen değerlerde bir artışa gidilmelidir. Gösterge değeri aşılmıştır. Lisansüstü öğrenci sayısı 

(Tezsiz yüksek lisans öğrencileri hariç) 3.021, toplam öğrenci sayısı 36.444’dür. Lisansüstü öğrencilere yönelik 

100/2000 Doktora Burs programı dışında yüksek lisans öğrencilerine de alternatif olarak mali konularda destek olma 

amacıyla araştırmalar yapılabilir. Özellikle öğretim elemanı yetiştirilmesinde öneme sahip olan lisansüstü eğitim 

konusunda çalışmalar her konuda yapılmaz ise nitelikli insan gücümüz azalacaktır.  

P.G. 2.4.2. Hedeflenen değerlerde bir artışa gidilmelidir. Gösterge değeri aşılmıştır. Lisansüstü programları 

tamamlayan öğrenci sayısı tezsiz yüksek lisans program ve öğrencileri hariç) 474’dür, toplam lisansüstü öğrenci sayısı 

3.021’dir. Mezun olan lisansüstü öğrencilerimize kariyer hedeflerinde yardımcı olunması nitelikli eğitimi ve 

sonrasında nitelikli insan gücünü artırarak teknolojide ve sanayide gelişmemizi sağlar. Lisansüstü programlardan 

mezun olan öğrencilerimizin oranının azalması öğretim elamanı sayısı konusunda da yetersizliğe yol açabilir. 

P.G. 2.4.3. Hedeflenen değerlerde bir artışa gidilmelidir. Üniversitemizde 2019 yılında 37’si Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 8’i Sağlık Bilimleri Enstitüsünde olmak üzere toplamda 45 doktora tezinden akademik yayın üretilmiştir. 

Gösterge değeri aşılmıştır. Doktora tezlerine yönelik yayınlar konusunda yayın sahiplerine gerekli mali destek 
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Üniversitemiz tarafından verilmektedir. Bu tür yayınların sayısı konusunda yayın sahiplerine gereken destek 

azaltılmamalı, artırmaya yönelik yeni projeler üretilmelidir. 

P.G. 2.4.4. Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde 

değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Gösterge değeri tam olarak sağlanmıştır. Doktora öğrenci sayısı 405, Öğretim 

Üyesi sayısı 482’dir. Özellikle 100/2000 Doktora Burs programı kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 

öncelikli alanlarında doktora öğrencilerine burs imkânı sağlanarak doktora öğrenci sayısı artmaktadır. Ülkemizin 

özellikle nitelikli insan gücünün artırılması konusunda büyük bir öneme sahip olan doktora öğrencilerine bilim insanı 

olmaları konusunda, araştırmalarında her konuda imkânlar sağlanmalıdır. Doktora öğrenci sayısının azalması 

teknoloji, bilim ve sanayide araştırma ve geliştirme faaliyetlerini azaltır. 
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Tablo 9: Topluma Sunulan Eğitim ve Sertifika Program Sayısını ve Niteliğini Artırmak 

A.3. Paydaşlara katkı sağlayacak uygulama ve hizmet vermek 

H.3.1. Topluma sunulan eğitim ve sertifika program sayısını ve niteliğini artırmak 

H.3.1. Performans Sonucu 76,92 

Sorumlu Birim Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri  

Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 
Performans (%) 

P.G. 3.1.1. Yaşam Boyu Uygulama ve Araştırma 

Merkezi tarafından sunulan eğitim faaliyetleri sayısı 
50 13 13 7 53,85 

P.G. 3.1.2. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi tarafından sunulan eğitim faaliyetleri sayısı 
50 6 8 18 100 

 

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 3.1.1. Üniversitemiz Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2020 yılı Ocak ayında 

kapatılmış olup bu uygulama ve araştırma merkezinin faaliyetleri Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

tarafından sürdürülmeye devam edilecektir. P.G. 3.1.1.’de belirlenen hedeflerin P.G. 3.1.2. ile birleştirilmesi ihtiyacı 

bulunmaktadır. 2019 yılında gösterge değerine ulaşılamamıştır. P.G. 3.1.1.’de belirlenen hedefe ulaşılamama nedeni 

ilgili birimin yılsonunda kapatılma sürecinin devam etmiş olmasıdır. 

P.G. 3.1.2. Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir 

değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.  Gösterge değerine ulaşılmıştır. İş akış süreçleri belirlenmiş ve iş tanımları 

yapılmış olup gösterge değerlerine ilişkin gelecek yıllara dair bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. Tahmin 

edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Açılması planlanan bazı programlarda üniversite bünyesinde eğitmen 

bulunamadığı için dışarıdan eğitmen ihtiyacı doğmaktadır. Bu eğitmenlerin ücretlendirilmesi ile ilgili yasal mevzuat 

eğitmenlere tatmin edici bir ücret verilebilmesini engellemektedir. Bu nedenle de paydaşlarımıza katma değer 

sağlayabilecek eğitimler açılamamaktadır. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşunun üzerinden 

uzun bir zaman geçmemiştir ancak hızla faaliyet alanlarını genişletmekte ve yeni alanlarda eğitim faaliyetlerini 

sürdürmektedir ve performans hedefine ulaşılmıştır.  
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Tablo 10: Dış Paydaşlarla İşbirliğini Artırmak 

A.3. Paydaşlara katkı sağlayacak uygulama ve hizmet vermek 

H.3.2. Dış paydaşlarla işbirliğini artırmak 

H.3.2. Performans Sonucu 100 

Sorumlu Birim Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri  

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 

Performans 

(%) 

P.G. 3.2.1. Dış danışma kurulları ile yapılan toplantı sayısı 20 30 30 45 100 

P.G. 3.2.2. Halka açık sosyal faaliyetlerin sayısı 20 14 16 377 100 

P.G. 3.2.3. Çevre duyarlılığı kapsamında dış paydaşlarla yapılan etkinlik sayısı 20 5 6 43 100 

P.G. 3.2.4. Üniversiteyi tanıtıcı ziyaret sayısı 20 42 45 356 100 

P.G. 3.2.5. Üniversite ile ilgili ulusal ve bölgesel basında çıkan haber sayısı 20 466 500 3500 100 

 

 Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 3.2.1. Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Gösterge değerine fazlasıyla 

ulaşılmıştır. Performans göstergesinde tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Herhangi bir maliyet tespiti 

yapılmamıştır. Geçmiş yıllarda kurulmamış olan dış danışma kurulu toplantılarının eksikliği hissedilmiş ve danış 

kurulları oluşturularak toplanmaları sağlanmıştır. Bu sayede belirlenen hedefin üzerinde bir performans 

gerçekleştirilmiştir. 

P.G. 3.2.2. Gerçekleştirme değeri çok yüksek çıktığından halka açık sosyal faaliyet tanımının açık ve net bir 

şekilde yapılması gerekmektedir. Tanım açıkça yapılmadığı için hedef belirlenirken olması gerekenden daha az sayıda 

hedef belirlenmiştir. Gösterge değerine ulaşılmıştır. Beklenmeyen bir maliyet tespiti yapılamamıştır. Halka açık 

sosyal faaliyetlerin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

P.G. 3.2.3. Hükümetin desteklediği çok sayıda çevreci faaliyet gerçekleştirilmiş olması nedeniyle belirlenen 

hedeften daha yüksek oranda performans gerçekleştirilmiştir. Özellikle ülke genelinde 11 milyon fidanın dikilmesi 

etkinliğinin gerçekleştirilmiş olması performans değerine ulaşılmasında büyük ölçüde etkili olmuştur. Bu değişiklikler 

tespit ve ihtiyaçların belirlenmesinde önemli bir rol teşkil etmiştir. Mevcut ihtiyaçlar karşılanmıştır. Öngörülmeyen 

maliyet tespiti yapılmamıştır. Bu tür etkinliklerin devam ettirilmesinde dış paydaşlarla işbirliği yapılması durumunda 
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daha büyük hedefler gerçekleştirilebilecektir. Bu nedenle kurumsal ve çevresel unsurlar açısından herhangi bir risk 

bulunmamaktadır. 

P.G. 3.2.4. Üniversiteyi tanıtıcı ziyaretler tanımının farklı anlaşılmış olması nedeniyle performans hedefinin 

üzerinde bir değere ulaşılmıştır. Üniversite dışından üniversiteyi tanıma amaçlı gelen kişilerin ziyaretleri ve 

üniversitemizi tanıtma amacıyla öğrencilerimizin ve personelimizin yaptıkları dış ziyaretler (fuar vb.) bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. Bundan sonraki yıllarda resmi ziyaretlerin tanıtım kapsamı dışında kalması yönünde görüş 

oluşmuştur. Hedefe ulaşılmış olup yapılan tanımlar çerçevesinde hedeflerin güncellenmesi gerekmektedir. 

P.G. 3.2.5. Dış paydaşlarla geliştirilen ilişkiler nedeniyle belirlenen hedefe ulaşılmış olup hedeflerin 

güncellenmesi gerekmektedir.  
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Tablo 11: Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek 

A.3. Paydaşlara katkı sağlayacak uygulama ve hizmet vermek 

H.3.3. Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek 

H.3.3. Performans Sonucu 83,2 

Sorumlu Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri  

Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 

Performans 

(%) 

P.G. 3.3.1. Plan dönemi başından itibaren mezun olanların aynı 

dönemde mezun bilgi sistemine kaydedilme oranı (%) 
40 0 100 58 58 

P.G. 3.3.2. Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı 30 0 5 14 100 

P.G. 3.3.3.  Kariyer sahibi mezunlarımızın katılımıyla 

gerçekleştirilen etkinlik sayısı 
30 0 5 15 100 

 

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 3.3.1. Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde 

değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Üniversitemiz tarafından mezun öğrencilere 

aidiyet duygusunun verilmesine yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir.  Mezun bilgi sistemine kayıt yaptıran 

öğrenci sayısı 4.410’dur, mezun öğrenci sayısı ise 6.875’tir. Mezun bilgi sistemimiz öğrencilere herhangi bir maliyeti 

yoktur. Mezun öğrencilere yönelik kariyer planlamalarında Üniversite tarafından verilen yardımcı hizmetlerin 

azalması söz konusu sisteme kayıtların oranını azaltacaktır. 

P.G. 3.3.2. Hedeflenen değerlerde bir artışa gidilmelidir. 2019 yılında üniversitemizde mezunlara yönelik 14 

etkinlik gerçekleştirilmiş olup gösterge değeri aşılmıştır. Bu tür organizasyonların düzenlenmesine yönelik harcamalar 

için gerekli ödenek imkânına Üniversitemiz sahiptir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından mezun öğrencilere 

mezuniyet törenlerinde derece alan öğrencilere yönelik başarı belgeleri düzenlenmektedir. Bunun dışındaki faaliyetler 

akademik birimler tarafından yapılması sebebiyle risk analizinin ilgili birimler tarafından yapılması uygun olacaktır. 

P.G. 3.3.3. Hedeflenen değerlerde bir artışa gidilmelidir. 2019 yılında üniversitemizde kariyer sahibi 

mezunlarımızın katılımıyla 15 etkinlik gerçekleştirilmiş olup gösterge değeri aşılmıştır. Bu tür organizasyonların 

düzenlenmesine yönelik harcamalar için gerekli ödenek imkânına Üniversitemiz sahiptir. Kariyer sahibi 

mezunlarımıza yönelik bu tür faaliyetler Üniversitemizin tanıtımında önemli bir değere sahiptir. Faaliyetlerin azalması 

geleceğe yönelik öğrenci sayısı planlamalarında olumsuz etki yapabilir. 
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Tablo 12: Paydaşların Memnuniyetini Sağlamak 

A.3. Paydaşlara katkı sağlayacak uygulama ve hizmet vermek 

H.3.4. Paydaşların memnuniyetini sağlamak 

H.3.4. Performans Sonucu 59,35 

Sorumlu Birim Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri  

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 
Performans (%) 

P.G. 3.4.1. Öğrenci memnuniyet düzeyi (%) 25 51,26 70 61,87 88,39 

P.G. 3.4.2. Akademik personel memnuniyet düzeyi (%) 20 61,26 70 68,2 97,43 

P.G. 3.4.3. İdari personel memnuniyet düzeyi (%) 20 55,7 70 62,2 88,86 

P.G. 3.4.4. Mezunlarımızın memnuniyet düzeyi (%) 20 0 70 0 0 

P.G. 3.4.5. Dış paydaş memnuniyet düzeyi (%)  15 82,02 85 0 0 

 

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 3.4.1. Kalite Koordinatörlüğünce yapılan ölçüm sonucunda önceki ölçümden daha iyi bir memnuniyet 

düzeyi elde edildiği görülmüştür. Ancak hedefe ulaşılamamıştır. Memnuniyet düzeyinin artırılması için belirlenen 

hedef düzeyinin sabit kalması yönünde görüş oluşmuştur. 

P.G. 3.4.2. Kalite Koordinatörlüğünce yapılan ölçüm sonucunda önceki ölçümden daha iyi bir memnuniyet 

düzeyi elde edildiği görülmüştür. Memnuniyet düzeyinin artırılması için belirlenen hedef düzeyinin sabit kalması 

yönünde görüş oluşmuştur. 

P.G. 3.4.3. Kalite Koordinatörlüğünce yapılan ölçüm sonucunda önceki ölçümden daha iyi bir memnuniyet 

düzeyi elde edildiği görülmüştür. Ancak hedefe ulaşılamamıştır. Memnuniyet düzeyinin artırılması için belirlenen 

hedef düzeyinin sabit kalması yönünde görüş oluşmuştur. 

P.G. 3.4.4. Üniversitemizin Mezun Takip Sisteminin işlerlik kazanmaması nedeniyle mezunlarımıza yönelik 

bir anket uygulanamamış ve bu nedenle ölçüm yapılamamıştır. 

P.G. 3.4.5. Üniversitemizin Kalite Koordinatörlüğünce dış paydaşlara yönelik bir anket uygulanmamış ve bu 

nedenle ölçüm yapılamamıştır. 
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Tablo 13: Yönetim Yapısını Güçlendirmek 

A.4. Kurumsal Gelişimi Sürdürmek 

H.4.1. Yönetim yapısını güçlendirmek 

H.4.1. Performans Sonucu 50 

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri  

Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 
Performans (%) 

P.G. 4.1.1. İç kontrol süreci tamamlanan birim 

sayısının toplam birim sayısına oranı  (%) 
50 0 40 0 0 

P.G. 4.1.2. Yönetim bilgi sistemine entegre 

edilen modül sayısının toplam modül sayısına 

oranı (%) 

50 0 50 80 100 

 

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 4.1.1. Planın başlangıç döneminden sonra üst yönetim değişti. İç Kontrol Şube Müdürlüğü’nde görevli 

personel sayısı 2’den 1’e düştü. Üniversitemizde iç kontrol sürecine ilişkin çalışmalara başlanılamadığından dolayı 

performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı. Hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı vardır. İç kontrol 

sürecine başlanamadığından dolayı maliyete ilişkin tahmin yapılamamaktadır. Sürdürülebilirliği sağlamak için üst 

yönetimin iç kontrol sürecini başlatması ve sürece ilişkin desteğini devam ettirmesi gerekmektedir. Ayrıca ilgili 

şube müdürlüğündeki nitelikli-kadrolu personel sayısını artırılması gerekmektedir. 

P.G. 4.1.2. Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir 

değişiklik ihtiyacı bulunmamakta olup gösterge değerine ulaşılmıştır. Herhangi bir ek maliyet ihtiyacı 

bulunmamaktadır. Hedefin sürdürülebilirliği bakımından herhangi bir risk bulunmamaktadır. 
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Tablo 14: İnsan Kaynaklarını Güçlendirmek 

A.4. Kurumsal Gelişimi Sürdürmek 

H.4.2. İnsan kaynaklarını güçlendirmek 

H.4.2. Performans Sonucu 27,32 

Sorumlu Birim Personel Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri  

Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 

Performans 

(%) 

P.G. 4.2.1. Kurum tarafından verilen hizmet içi eğitime katılan 

personel sayısı 
30 0 175 0 0 

P.G. 4.2.2. İdari personelin ortalama eğitim düzeyi 25 3,13 3,15 3,16 100 

P.G. 4.2.3. Norm kadro çalışması sonucu tespit edilen akademik 

personel sayısının karşılanma oranı(%) 
20 0 100 11,58 11,58 

P.G. 4.2.4. Norm kadro çalışması sonucu tespit edilen idari 

personel sayısının karşılanma oranı(%) 
15 0 85 0 0 

P.G. 4.2.5. Norm kadro çalışması sonucu tespit edilen işçi 

sayısının karşılanma oranı(%) 
10 0 75 0 0 

 

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 4.2.1. Tespit ve ihtiyaçlar dâhilinde 2020 yılı için çalışma yapılmıştır. 2019 yılı için belirlenen hedefe 

ulaşılamamış, 2020 yılı için eğitim planları oluşturulmuştur. Eğiticilerin kurum personelinden oluşturulacağı 

öngörüldüğünden ek bir maliyet getirmeyeceği düşünülmektedir. Bundan sonra her yıl ihtiyaç duyulan konular 

belirlenerek düzenlenebilir. 

P.G. 4.2.2. Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Mevcut idari personel eğitim 

düzeyi yeterli seviyededir. İdari personelin eğitim düzeyi müktesep ve maaş durumlarını etkilediği veya kariyer 

atamaları için gerekli olması dolayısıyla doğal olarak eğitim yükseltme konusunda bir talep mevcuttur. Bu durumun 

kuruma ek bir maliyeti olmazken yükselen müktesepler dolayısıyla maaş kalemlerini yükseltecektir. İdari personel 

açısından üst öğrenimi bitirme avantajlı olduğu için göstergede belirlenen hedefler sürdürülebilirdir. 

P.G. 4.2.3. Norm kadro yönetmeliğinin 2019 yılı içerisinde ilk defa uygulanıyor olması nedeniyle yorum 

farklılıkları oluşmuştur. Birimlerden gelen yüksek talepler dolayısıyla öngörülen hedeflere ulaşılamamıştır. 
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Öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkarmamıştır. Birimlerden daha gerçekçi ihtiyaç talepleri gelmesi durumunda 

riskler azalacaktır. 

P.G. 4.2.4. İdari kadrolar için bir norm çalışması bulunmamaktadır. 

P.G. 4.2.5. Sürekli işçi kadrolar için bir norm çalışması bulunmamaktadır. 
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Tablo 15: Mali Kaynakları Güçlendirmek 

A.4. Kurumsal Gelişimi Sürdürmek 

H.4.3. Mali kaynakları güçlendirmek 

H.4.3. Performans Sonucu 93 

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri  

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 
Performans (%) 

P.G. 4.3.1. Mali konulara ilişkin verilen eğitimlere 

katılan sorumlu personel sayısı 
25 30 50 43 86 

P.G. 4.3.2. Bütçe dışı gelirler (uluslararası,€) 15 663.900 700.000 1.447.027,65 100 

P.G. 4.3.3. Bütçe dışı gelirler (ulusal,₺) 15 1.347.278 1.500.000 1.193.069,27 79,54 

P.G. 4.3.4. Döner sermaye gelirleri (₺) 25 6.000.000 4.400.000 18.035.774,06 

 
100 

P.G. 4.3.5. Öz gelirlerin toplam gelirlere oranı (%) 20 8,18 8,77 9,20 100 

 

 

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 4.3.1. Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde değişikliğe 

ihtiyaç yoktur. Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Bununla beraber 2019 yılında verilen eğitimlere katılım 

gerçekleşmiş ve hedeflenen değere çok yaklaşılmıştır. Sonraki yıllara ait hedeflere ulaşılması için mali konularda 

eğitim yapılması ve katılımın sağlanması gerekmektedir. Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Ancak 

eğitim hizmetinin Üniversite dışından temin edilmesi halinde maliyet artışı beklenmektedir. Bu nedenle Üniversitenin 

kendi kaynakları ile diğer kamu idareleriyle işbirliği yapılarak eğitim hizmetinin bu şekilde temin edilmesi uygun 

olacaktır. Eğitim hizmetini temin edilmesinde, personel yetersizliği, diğer idarelerle istenilen düzeyde işbirliği 

geliştirilememesi ve yeterli bütçe kaynaklarının olmaması riskleri bulunmaktadır. Bu riskin azaltılması için gerekli 

girişimlerde bulunulacaktır. 

P.G. 4.3.2. Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde değişikliğe 

ihtiyaç yoktur. Gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesi gerçekleşmesi, Üniversitemiz uluslarasılaşma 

hedefine katkısı olmuştur. Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 2019 yılında yürütülen AB değişim 

program ve proje sayılarında önemli bir değişiklik olmamasına karşın, proje bütçesinde artış söz konusudur. 
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Performans göstergesinin sürdürülmesinde kurumsal olarak yeterli sayıda uluslararası proje hazırlanamaması, 

hazırlanmış olan projelerin ilgili kurum tarafından uygun bulunmama ve bütçe tahsis edilmeme riskleri 

bulunmaktadır. Sürdürülebilirliğinin sağlanması için mevcut program ve projeler sözleşmelerine uygun olarak 

tamamlanacak ve yeni projeler usulüne uygun olarak hazırlanacaktır.  

P.G. 4.3.3. Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde değişikliğe 

ihtiyaç yoktur. Hedeflenen gösterge değerine ulaşılamamıştır. Ancak performans gerçekleşmesi oranında 

Üniversitemiz bilimsel araştırma hedeflerine katkısı olmuştur. Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Performans göstergesinin sürdürülmesinde kurumsal olarak yeterli sayıda ulusal araştırma projesi hazırlanamaması, 

hazırlanmış olan projelerin ilgili kurum tarafından uygun bulunmama ve bütçe tahsis edilmeme riskleri 

bulunmaktadır. Sürdürülebilirliğinin sağlanması için mevcut projeler sözleşmelerine uygun olarak tamamlanacak ve 

yeni projeler usulüne uygun olarak hazırlanacaktır.  

P.G. 4.3.4. Üniversite hastanesinin yeni kurulan üniversiteye devri nedeniyle döner sermaye gelirlerinde önemli 

ölçüde düşüş meydana gelmiştir. Hedeflenen değerde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. Hedeflenen 

gösterge değerine ulaşılmıştır. Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Üniversitenin en çok döner sermaye 

geliri getiren birimi olan hastanenin ayrılması nedeniyle hedeflenen değere ulaşılamama riski bulunmaktadır. 

P.G. 4.3.5. Hastanenin devri nedeniyle Üniversite döner sermaye gelirlerinde azalma olmuştur. Ancak 

performans göstergesinde değişikliğe ihtiyaç yoktur. Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Tahmin edilen 

maliyetin ötesine geçilmemiştir. Üniversite döner sermaye gelirlerinin azalması nedeniyle önümüzdeki yıllarda 

özgelirlerde (DÖSE payı) azalış olması ve yılsonu hedeflerine ulaşamama riski bulunmaktadır. Bu riskin azaltılması 

için döner sermaye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin çoğaltılması gerekmektedir. 
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Tablo 16: Fiziki Kaynakları Güçlendirmek 

A.4. Kurumsal Gelişimi Sürdürmek 

H.4.4. Fiziki kaynakları güçlendirmek 

H.4.4. Performans Sonucu 90,61 

Sorumlu Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri  

Yılsonu 

Hedeflenen Değer 

Gerçekleşme 

Değeri 
Performans (%) 

P.G. 4.4.1.Eğitim-öğretim, araştırma ve sosyal alanlar 

(m2) 
30 335.000 335.000 380.681 100 

P.G. 4.4.2. Peyzaj ve altyapı düzenlemelerine ilişkin 

memnuniyet düzeyi (%) 
35 53,15 70 63,22 90,31 

P.G. 4.4.3. Taşınırların etkin kullanım oranı  [100- 

(Kayıttan düşen taşınırlar/Mevcut taşınırlar x 100)] 
 35 0 90 98,23 100 

Hedef Kartına İlişkin Değerlendirmeler (İlgililik, Etkililik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik): 

P.G. 4.4.1. Hedeflenen değere ulaşıldı. Yatırım ödeneği olmadığından bir artış hesaplanmadı. Başlangıç değeri 

MEKSİS verisi 335.000 alınmıştır Gerçekte 380.681 metrekaredir. 

P.G. 4.4.2.  Hedef değere %90 ulaşıldı. Maliyet değerlerindeki artış nedeniyle hedefe ulaşılamadı. Sonraki yıllarda 

çalışmalara devam edilecektir. 

P.G. 4.4.3. Hedef değerine ulaşılmış olup tespit ve ihtiyaçlar ile maliyet konusunda bir değişiklik 

bulunmamaktadır. 
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Grafik 1: 2019-2023 Stratejik Planı 2019 Yılı Hedef Gerçekleşmeleri 
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DEĞERLENDİRME 

 

Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek hedefi (H.1.1.) değerlendirildiğinde 

akran değerlendirilmesi yapılan program sayısının toplam program sayısına oranı 

göstergesinin (P.G. 1.1.2.) 2019 yılsonu değerinin 2019 yılında sıfır olarak gerçekleştiği 

görülmektedir. Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim verme amacına ulaşma yolunda ilerleyen 

üniversitemizde bu tür göstergelerin gerçekleşmesi klasik eğitim kurumu çizgisinin aşılması 

için önem arz etmektedir. Hedefin en önemli ağırlığına sahip olan mezun olan öğrencilerin ilk 

üç yıl içerisinde istihdama katılım oranı göstergesinin (P.G. 1.1.5.) yılsonu değerinin %27 

olarak gerçekleşmesi stratejik planda belirlediğimiz 2019 yılsonu hedef değerine 

üniversitemizi %90 ulaştırmıştır ve bu oran Türkiye ortalaması olan %28’e çok yakındır. 

Akreditasyon süreci başlatılan program sayısı (P.G. 1.1.1.) ve çift anadal ve yan dal 

uygulayan program sayısının toplam lisans program sayısına oranı (P.G. 1.1.3.) 

göstergelerinin yılsonunda belirlenen değerin üzerinde gerçekleşmesi üniversitemizin hedef 

değerine %73 oranında ulaşmasını sağlamıştır. 

Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek hedefi (H.1.2.) 

değerlendirildiğinde yılsonunda belirlenen değere %89 oranında ulaşıldığı görülmektedir. 

Değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısının toplam öğretim elemanı sayısına 

Grafik 2: Uluslararası Düzeyde Eğitim-Öğretim Vermek 
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oranı (P.G.1.2.3.) göstergesinin 2019 yılında %5,27 olarak gerçekleşmiş ve performans değeri 

%81 olmuştur. Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılı için belirlenen %7 oranına çok güç 

olacağı için hedef değerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak hedefi değerlendirildiğinde stratejik 

plan başlangıç dönem değeri 1 olan uluslararası etkinlik sayısı (P.G. 1.3.2.) göstergesinin 

2019 yılsonunda 20 olarak gerçekleşmesi nedeniyle sonraki yıllar için belirlenen hedeflerin 

gözden geçirilmesi gerekmektedir. Uluslararası değişim programları kapsamında 

üniversitemize gelen öğrenci sayısı göstergesinin (P.G. 1.3.3.) sonraki yıllarda belirlenen 

hedef değerlerinin Covid-19 pandemisi süreci çerçevesinde gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. 

Eğitim-öğretim süreçlerinin kalitesini artırmak hedefi değerlendirildiğinde (7+1) ve 

(3+1) sistemi uygulayan ön lisans ve lisans program sayısı göstergesinde (P.G. 1.4.1.) yer alan 

(3+1) sistemi uygulayan ön lisans ibaresinin YÖK mevzuatında yer almaması nedeniyle 

çıkarılması ve sonraki yıllara ilişkin hedef değerlerinin yeniden belirlenmesi uygun olacaktır. 

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklerin sayısı (P.G. 1.4.3.) 

göstergesinde stratejik plan başlangıç dönem değerinin çok düşük belirlenmesi nedeniyle ve 

ulusal ve uluslararası değişim programları kapsamında giden öğrenci sayısı göstergesinin 

(P.G. 1.4.4.) Covid-19 pandemisi nedeniyle sonraki yıl hedef değerlerinin yeniden 

belirlenmesi gerekmektedir. Hedefe büyük ölçüde ulaşılmıştır. 
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Grafik 3: Bilimsel Araştırma ve Yayın Yaparak Bilgi Üretmek 
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Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini 

artırmak hedefi (H.2.1.) değerlendirildiğinde öğretim üyesi başına düşen uluslararası atıf 

sayısı göstergesinin stratejik plan başlangıç dönem değerinin hatalı belirlenmesi nedeniyle 

sonraki yıllar için belirlenen değerlerin güncellenmesi gerekmektedir. Üniversitemiz 

belirlenen hedefe %90 oranında ulaşmıştır. 

Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek hedefi 

(H.2.2.) değerlendirildiğinde uluslararası kurum ve kişilerin projelere sağladığı mali destek 

miktarı göstergesinin hedeflenen değerlere ulaşabilmesi için uluslararası projelerin 

yürütülmesi teşvik edilecektir. İlgili hedefe %70 oranında ulaşıldığı görülmektedir. 

Paydaşları girişimciliğe ve inovasyona özendirmek ve desteklemek hedefi 

değerlendirildiğinde üniversite adına tescil edilen toplam patent/ faydalı model/ marka sayısı 

göstergesi (P.G. 2.3.4.) ve üniversite adına tescil edilen ticarileşmiş toplam patent/ faydalı 

model /marka sayısı (P.G. 2.3.5.)  göstergesinin sıfır gerçekleştiği görülmektedir. Sonraki 

yıllarda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için bilgilendirme ve teşvik çalışmaları 

yürütülecek ve Teknoloji Transfer Ofisinin daha aktif çalışması için tedbirler alınacaktır.  

Teknoparkta üniversitemiz öğrencilerinin şirket sayısının (P.G. 2.3.5.) artırılması için 

fakülte düzeyinde bilgilendirme çalışmaları yapılacak ve TEKNOPARK’ın tanınırlığı 

artırılacaktır.  

Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması hedefi (H.2.4.) 

değerlendirildiğinde lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Tezsiz yüksek 

lisans öğrencileri hariç) göstergesinin (P.G. 2.4.1.) belirlenen hedefe ulaşabilmesi amacıyla 

Sosyal Bilimleri Enstitüsü ara dönemde de lisansüstü öğrenci kabul etmeye başlamıştır.  

Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek amacı (A.2.) genel olarak 

değerlendirildiğinde lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması hedefinin 

başarıya ulaştığı ancak ilgili amacın diğer hedeflerini etkilemesinin bir süreç gerektirdiği 

değerlendirilmektedir. Risklerin göz önünde bulundurularak bu etkileşim sürecinin sürekliliği 

sağlanmalıdır. Üniversitemiz, mühendislik, turizm ve veterinerlik alanlarındaki projeleriyle 

bölge ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. 
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 Topluma sunulan eğitim ve sertifika program sayısını ve niteliğini artırmak hedefi 

(H.3.1.) değerlendirildiğinde Yaşam Boyu Uygulama ve Araştırma Merkezinin kapanması 

nedeniyle göstergenin kaldırılması gerekmektedir. 

Dış paydaşlarla işbirliğini artırmak hedefi (H.3.2.) değerlendirildiğinde hedefte yer 

alan göstergelerin plan dönemi başlangıç değerlerinin düşük belirlendiği ve dolayısıyla 

yılsonu değerlerinin beklenen düzeyin çok üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu nedenle 

gösterge değerlerinin güncellenmesi gerekmektedir. 

Paydaşların memnuniyetini sağlamak hedefi değerlendirildiğinde öğrenci, akademik 

ve idari personel memnuniyet düzeyi göstergelerinin yılsonu değerlerinin genel olarak %70’e 

yakın olduğu görülmektedir. Mezunlara ve dış paydaşa yönelik anketlerin 2020 yılından 

itibaren düzenlenmesi planlanmaktadır. 

 Paydaşlara katkı sağlayacak uygulama ve hizmet vermek amacı (A.3.) genel olarak 

değerlendirildiğinde Afyon Kocatepe Üniversitesinin bölge halkına yönelik kursları, Sürekli 

Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen sertifika programları ve yerel ve ulusal 

işbirliklerinin amaca ulaşmada kilit rol oynadığı düşünülmektedir. 
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Grafik 4: Paydaşlara Katkı Sağlayacak Uygulama ve Hizmet Vermek 
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Yönetim yapısını güçlendirmek hedefi (H.4.1.) değerlendirildiğinde iç kontrol süreci 

tamamlanan birim sayısı göstergesinin (P.G. 4.1.1.) belirlenen hedefe ulaşmadığı 

görülmektedir. İç kontrol sürecinin birim düzeyinde değil kurum bazında tamamlanması 

gereken standartlar bütünü olduğu dikkate alındığında hem üniversitemizde iç kontrol 

sürecinin başlatılması hem de göstergenin değiştirilmesi üniversitemizin kalite ve stratejik 

yönetim süreçleri açısından önem arz etmektedir. 

İnsan kaynaklarını güçlendirmek hedefi (Hedef 4.2.) değerlendirildiğinde idari 

personel ve sürekli işçiler için öğrenci sayısı, personel sayısı vb. parametreler kullanılarak 

norm kadro planlaması yapılması ve ihtiyaçların bu ölçüde karşılanması gerektiği 

düşünülmektedir. 

Kurumsal gelişimi sürdürmek amacı (A.4.) genel olarak değerlendirildiğinde mali 

kaynaklar ile taşınır ve taşınmazın elde edilmesinde görev alan personelin kaynakları etkin, 

ekonomik ve verimli kullanabilmesi amacıyla hizmet içi eğitim, norm kadro planlaması ve 

eğitim düzeyi gibi göstergelerde belirlenen hedeflere ulaşabilmek için gereken destek 

verilecektir. İç kontrol sisteminin üniversite düzeyinde sahiplenilmesi ve bilgi yönetim sistemi 

modüllerinin entegrasyonu için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
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Grafik 5: Kurumsal Gelişimi Sürdürmek 
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Raporda yer alan bazı göstergelerde görülen sapmaların nedenlerinden biri 

üniversitemize bağlı sağlık birimlerinin yeni kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 

Üniversitesine devredilmiş olmasıdır. Aslında tıp ve diğer sağlık bilimleri alanlarındaki 

birimlerle birlikteyken belirlenen üniversitenin stratejik planının güncellemelere ihtiyaç 

duyduğu görülmektedir. Özellikle yeni yönetimle birlikte üniversitenin kendisi için öncelikli 

alanlar olarak belirlediği, turizm, mühendislik ve veteriner alanlarında yapılacak çalışmaların 

stratejik plana yansıtılması gerekmektedir.  

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR başkanlığında hedef kartlarından 

sorumlu harcama birimi yöneticileri ile gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarında 

hedeflere %75 oranında başarıyla ulaşıldığı ancak  bazı performans göstergeleri için 

belirlenen hedeflerin çok üzerinde veya çok altında değerlere ulaşılmış olması ve bazı 

performans göstergelerinin ölçümünün zor olması nedenleri ile stratejik planın 2021-2023 

yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiği tespit edilmiş ve İzleme ve 

Değerlendirme Kuruluna sunulmuştur. 

Tablo 17: Afyon Kocatepe Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Kurulu 

EKİP 

GÖREVİ 

İDARİ 

UNVAN 

AKADEMİK 

UNVAN 
ADI VE SOYADI GÖREV YERİ 

Başkan Rektör Prof. Dr. 
Mehmet 

KARAKAŞ 
Rektörlük 

Başkan 

Vekili 

Rektör 

Yardımcısı 
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR Rektörlük 

Üye 
Rektör 

Yardımcısı 
Prof. Dr. Murat PEKER Rektörlük 

Üye 
Rektör 

Yardımcısı 
Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN Rektörlük 

Üye Koordinatör Prof. Dr. Mustafa YILDIZ 
Bilimsel Araştırma ve Projeler 

Koordinatörlüğü 

Üye Koordinatör Prof. Dr. 
Tayfun 

UYGUNOĞLU 
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü 

Üye Koordinatör Doç. Dr. 
Gökhan 

DEMİRTAŞ 
Kalite Koordinatörlüğü 

Üye 
Daire 

Başkanı 
 Ahmet ERKAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Üye 
Daire 

Başkanı 
 

Ömer Yavuz 

KARAGÖZ 
Personel Daire Başkanlığı 

Üye 
Daire 

Başkanı 
 Gürbüz BIDIK Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Üye 
Daire 

Başkanı 
 Ömer GÜRCAN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Üye 

Daire 

Başkan 

Vekili 

Öğretim 

Görevlisi 

Yılmaz 

SARPKAYA 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Kurul üyelerinin görüşleri neticesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 

Stratejik Planı 2019 Yılı Değerlendirme Raporu nihai hale getirilmiştir. 


