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SUNUŞ 

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planında 

belirlenen stratejik amaçlara ulaşılması, sorumlu birimler ile 

işbirliği yapılarak, birimlerin belirlenen süreçlerde koordineli 

çalışması ile sağlanmıştır.  

Bu süreci izlemek ve değerlendirmek amacıyla, üniversitemizin 

2020-2024 stratejik planıyla ortaya koyduğu hedeflerin 2020 

yılsonu itibariyle hangilerinin başarılı bir şekilde uygulandığı, 

özellikle Covid 19 salgın sürecinde hangilerinin uygulanmadığı 

ya da uygulanamadığını görmek, gerekçelerini ayrıntılı 

tartışılarak, gereken analizler yapılmış ve önlemler 

öngörülmüştür.  

 Bu çerçevede yapılan çalışmalar değerlendirilmiş olup, 2020 

Strateji İzleme Raporunun kurum içi aydınlatıcı bilgiler vermesini 

temenni ediyor, hazırlık sürecinde emeği geçen personelimize 

teşekkür ediyorum.  

 
Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü 
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1. GİRİŞ 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin 2020-2024 Stratejik Planındaki 5 stratejik amaç 11 

stratejik hedef altında belirlenen 32 adet performans göstergesi bazında, Üniversiteler İçin 

Stratejik Planlama Kılavuzunda belirtilen esaslar çerçevesinde 2020 Yılı İzleme Raporu 

Strateji Geliştirme grubu tarafından hazırlanmıştır. Stratejik Plan kapsamında belirlenen 

hedeflere ulaşma durumunu izlemek üzere, sorumlu birimler ile işbirliği yapılarak 

üniversitemiz birimlerinden gelen veriler doğrultusunda hazırlanan rapor Aralık 2020 ayı 

itibarıyla Stratejik Planın uygulanması ve sonuçları, hedef ve performans göstergelerinin ele 

alınarak incelenmesi ve belirlenen eksikliklere göre iyileştirme etkinlikleri başlatılması 

amacını taşımaktadır.  

2. HESAPLAMA TABLOLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR: 
 

Rapor üzerinde belirlenen hedeflere göre, faaliyetlerin yıllık gerçekleşme oranlarının hesaplama 

formülü ilgili tablolar üzerinde belirtilmiştir. 

 

Her bir hedefin performans ortalaması aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır: 

Hedeflerin performans ortalaması: {(F1.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi) + (F1.1.2 

Performansı X Hedefe Etkisi)…..}/100 

 

3.GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:  
  

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) salgını kısa bir 

süre sonra tüm dünyaya yayılmış ve 2020 yılının Mart ayında ülkemizde de gözlenmeye başlamıştır. COVID-

19 pandemisi ile birlikte ülkemizin tüm yükseköğretim birimlerinde olduğu gibi üniversitemiz de yeni bir 

döneme girmiştir ve eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, mesleki etkinlikler gibi birçok alan bu yeni 

dönemden etkilenmiştir. Stratejik planımızda yer alan bazı faaliyetler pandeminin getirdiği koşullardan 

olumsuz etkilenmiştir. Özellikle tüm dünyanın uyguladığı karantina politikaları ile birlikte uluslararası 

öğrenci-öğretim görevlisi hareketliliği, yapılan projeler ve etkinliklerde azalmaların olduğu ya da durduğu 

görülmüştür. Ülkemizde de uygulanmaya başlayan kısıtlamalar ile birlikte yüz yüze eğitim-öğretim, mesleki 

etkinlik/geziler, yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan toplantılar ve diğer faaliyetler ertelenmiş ya da iptal 

edilmiştir. Ancak, pandemi sürecinin getirdiği koşullar doğrultusunda üniversitemiz stratejik planında da yer 

alan eğitimde dijitalleşmeye planlanandan çok daha hızlı bir geçiş süreci başlamıştır. Üniversitemizin tüm 

fakülteleri ve bilgi işlem daire başkanlığı derslerin online uzaktan eğitim olarak işlenmesi ve sınavların dijital 

ortamlarda gerçekleştirilmesi için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ayrıca; yüz yüze yapılamayan 

toplantı ve mesleki etkinliklerin birçoğu online olarak gerçekleştirilmiştir.  

Üniversitemizde COVID-19 pandemisine yönelik olarak toplumsal katkı sağlayacak birçok faaliyet de 

gerçekleştirilmiştir. Salgına karşı toplumsal bilinci oluşturmak adına öğrenci ve öğretim görevlilerimiz 

tarafından birçok eğitim/etkinlik düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra T.C. Sağlık Bakanlığının COVID-19 

uyarıları doğrultusunda Rektörümüz Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu başkanlığında üniversitemiz bünyesinde 
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COVID-19 Bilim Kurulu kurulmuştur. Bilim Kurulu alınan ve alınması gereken önlemlerin bilimsel bilgiyle 

desteklenmesi; öğrencilerimizden, akademik ve idari personelimizden gelebilecek koronavirüs mücadelesi 

kapsamında muhtemel soruların cevaplanması gibi konularda çalışmalarına halen devam etmektedir. Ayrıca; 

üniversitemizin Tıp, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi birimlerinde görev alan öğretim üyelerimiz 

COVID-19 salgınına karşı çeşitli araştırma-geliştirme faaliyetlerinde ve ulusal/uluslararası yayınlarda da yer 

almıştır.  

 

Üniversitemizde Kalite Komisyonu bu dönemde de kalite çalışmaları başlamış olup pandemi sürecinde de 

Üniversitelerde beş yılda bir gerçekleştirilen YÖKAK Dış Değerlendirmesi Kasım 2020- Ocak 2021’de 

devam etmiştir.  Kalite Güvence Koordinatörlüğünün de kurulmasıyla üniversite kalite çalışmalarımız 

hızlandırılmıştır. Aynı şekilde pandemiye rağmen stratejik planda yer alan hedeflerimizin büyük bir bölümüne 

ulaşıldığı görülmektedir. Yükseköğretimde kalitenin artırılması, toplumsal alandaki katkı ile hem akademik 

personelin hem de öğrenci sayı ve kalitesinin artırılarak uluslararasılaşma, dijitalleşme gibi konuların ön plana 

çıkması nedeniyle üniversitemizin bu bağlamlarda oluşturduğu stratejik amaçlar aşağıdaki alt başlıklarda 

değerlendirilmiştir. 

 

Stratejik Amaç 1: Eğitim – öğretim kalitesinin artırılması:  

 

İYYÜ 2020-2024 Stratejik Planın 1. Stratejik Amacı; eğitim – öğretim kalitesinin artırılması olarak 

belirlenmiştir. Bu kapsamda 2 Hedef ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayan toplam 9 Faaliyet bulunmaktadır. 

2020 yılı izleme sonuçlarına göre Stratejik Amaç 1 Hedef 1(Fiziksel ve teknik imkânları iyileştirmek) için 

grubun performans ortalaması %37’dir. Stratejik Amaç 1 Hedef 2 (Eğitim – öğretimi çağdaş normlara uygun 

bir şekilde geliştirmek ve güçlendirmek) için grubun performans ortalaması %60’dır. Hedef 1 ve Hedef 2 bir 

arada değerlendirildiğinde Stratejik Amaç 1’in Toplam Performansın %49 olduğu görülmektedir. 

2020 yılı izleme sonuçlarına göre Stratejik Amaç 1 Hedef 1 için belirlenen faaliyetlerden 

“Üniversitenin teknolojik alt yapısının modernizasyonu”, “Üniversite kütüphanesinde kaynak sayısının 

artırılması” ve “Engelsiz üniversite hazırlıkları” için belirlenen hedeflere %100 ulaşılmıştır. Stratejik Planın 

önümüzdeki değerlendirme dönemlerinde bu performansın sürdürülmesi, bununla birlikte engelsiz üniversite 

hazırlıkları kapsamında alınan bayrakların devamlılığının sağlanması, yeni bayraklar alınabilmesi ve ayrıca 

program/birim bazında “engelsiz program nişanı” alınabilmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Bu 

hedef kapsamında bulunan “fiziksel koşulların iyileştirilmesi” ve “derslik ve uygulama alanlarının fiziksel ve 

teknik koşullarının artırılması” faaliyetleri için bu izleme döneminde herhangi bir değişiklik olmaması nedeni 

ile performans değeri %0’dır. Üniversitenin orta vadeli planları içerisinde yer alan projeler doğrultusunda bu 

performans göstergesinde 2020-2024 dönemi içinde hedefe ulaşmak için çalışmalar devam etmektedir.  

2020 yılı izleme sonuçlarına göre Stratejik Amaç 1 Hedef 2’ye ulaşmak için COVİD – 19 Pandemisi 

öncesinde belirlenen ve “Eğitimin dijital çağa uygun hale getirilmesi ve yenilikçi programların açılması” 

olarak adlandırılan faaliyet kapsamında pandemi döneminin gerekliliklerini sağlayacak şekilde ve çok kısa bir 
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sürede 2547 dersin ( Tıp Fakültesi 4. 5. ve 6.sınıflar ile Diş Hekimliği Fakültesinin 4. ve 5. Sınıfları, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4. Sınıf ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4.sınıf klinik 

uygulama ve saha dersleri hariç olmak üzere), elektronik ortama aktarılması sağlanmıştır. Pandemi sonrasında 

da olası benzer durumlara karşı yaşanan bu deneyim eğitimin dijitalleştirilmesi ve modernizasyonu açısından 

yol gösterici olmuştur. Bununla birlikte pandemi koşullarına rağmen “Birim bazlı yapılan mesleki/sosyal 

etkinliklere” 2020 yılı içinde yüz yüze- online koşullarda devam edilmiş ve bu faaliyet için performans değeri 

%100 olmuştur. Gerek öğrencilerimizin mesleki ve sosyal gelişimlerini destekleyen gerekse toplumsal katkıya 

destek sağlayan bu faaliyetlerin performansının önümüzdeki dönemlerde de bu seviyede özellikle dijital 

ortamda devamlılığı için çalışmalar devam edecektir. Hedef 2 kapsamında kalite iyileştirme çalışmaları 

amacıyla belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Bununla birlikte akredite birim sayısı değişmemiş ve başlangıç 

değerinde kalmıştır. Önümüzdeki dönemlerde birimlerin kalite iyileştirme çalışmaları ve akreditasyon 

hazırlıklarının artması için çalışmalar planlanmaktadır.   

 

Stratejik Amaç 2: Akademisyen Verimliliğinin Artırılması ve Üniversitenin Akademik İmajının 

Güçlendirilmesi.  Performans Değerlendirmesi 

 

İYYÜ 2020-2024 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç 2: Akademisyen Verimliliğinin Artırılması ve 

Üniversitenin Akademik İmajının Güçlendirilmesi" başlığı altında 2 hedef ve 6 faaliyet bulunmaktadır. 2020 

yılı için belirtilen hedefler COVID-19 pandemisi öncesinde hazırlanmış olmasına rağmen, pandemi 

koşullarında özellikle indeksli bilimsel yayın sayısında, bilimsel etkinliklere katılım ve indeksli yayınlar için 

bilimsel teşvik konusunda hedefin üzerinde performans gösterilmiştir. Bu performans, akademisyenlerin gerek 

bireysel gerekse kurumsal başarı için gösterdikleri çabaların bir sonucu olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu 

faaliyetlerden 2020 yılı için sadece akademik personel memnuniyet oranlarına ilişkin veri bulunmadığından 

değerlendirilememiş olup, diğer faaliyetlerde hedeflenen performanslara ulaşıldığı tespit edilmiştir.   

 

Stratejik Amaç 3: Üniversitenin Toplumsal İmajının Güçlendirilmesi Ve Bir Çekim Merkezi Haline 

Gelmesi 

 

Covid-19 pandemisi sebebiyle üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi, alınan önlemler sebebiyle etkinliklerin 

çoğu ertelenmiş ya da iptal edilmiştir. Bu nedenle Stratejik amaç kapsamında değerlendirilen etkinlik 

sayısının hedef değerden uzak kaldığı izlenmiş olup, hedefin gerçekleşmemesini açıklamaktadır.  Kulüpler ve 

birimler tarafından düzenlenen toplantıların istenilen sayıya ulaşamaması da hedef performansı düşüren bir 

diğer husustur. Covid-19 pandemisinin toplantıları ve kulüp çalışmalarını özellikle yüz yüze yapılanları 

maalesef engellemiştir. Performansın artırılması ve istenilen hedeflerin doğru takip edilebilmesi için, birim ve 

kulüplere dijital ortamda yapılan toplantıların kayıt altına alma gerekliliği hatırlatılması öngörülmüştür. .  

İş dünyası ile entegrasyon sağlanması başlığındaki hedeflerde Covid-19 pandemisinin etkisi belirgin bir 

biçimde görülmektedir. Pandemiye yönelik alınan önlemler teknik gezilerin iptal edilmesine, toplantıların 
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ertelenmesine sebep olmuştur. Bu yüzden Salgın, öngörülen performansın istenen seviyede gerçekleşmesine 

engel olmuştur. Teknik gezi ve kariyer geliştirme toplantıları için elektronik ortamda çeşitli alternatiflerin 

üretilmesi, yeni uygulamalara geçilmesi gerekmektedir.  

2020 yılında üçüncü stratejik amaç kapsamında, protokol sayılarındaki performans artışı dikkat çekmektedir. 

Üniversitenin tanınırlığı ve iş dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi açısından bu hedefe ait performansın 

sürdürülmesine yönelik planlama yapılmalıdır. 

 

Stratejik Amaç 4: Yönetsel Verimliliğin Artırılması Ve Kurumsallaşma  

 

İYYÜ 2020-2024 Stratejik Planında dördüncü stratejik amaç olan ‘’yönetsel verimliliğin arttırılması ve 

kurumsallaşma’ ’kapsamında ‘’idari personelin nitelik ve niceliğin yükseltilmesi ve idari birimler bazında 

sürekliliğin sağlanması’ ’üniversitenin gelirlerini arttırmak’ ’şeklinde tanımlanan iki hedef bulunmaktadır. 

Bu hedefler kapsamındaki beş faaliyet alanı ve performans göstergeleri değerlendirildiğinde  

H4.2 ‘’Üniversitenin gelirlerini arttırmak’’ hedefinin  %100 oranında performans gösterdiği görülmüştür. 

H4.1 ‘’İdari personelin nitelik ve niceliğin yükseltilmesi ve İdari birimler bazında sürekliliğinin sağlanması’’ 

hedefinin %93 oranında kalarak istenilen performansa ulaşılamadığı gözlenmiştir. 

H4.1 hedefinin düşük performans göstermesinin nedeni olarak tespit edilen Faaliyet.3 ‘’ İdari personelin 

kurum algısının geliştirilmesi’ ’için idari personelin kurum içi eğitimi, çalışma ortamı, süresi, ödüllendirme 

vb. tekrardan gözden geçirilmeli ve iyileştirme planlanmalıdır. 

 

Stratejik amaç 5:  Uluslararasılaşma 

  

Beşinci stratejik amaç olan uluslararasılaşma kapsamında üniversitenin uluslararası iş birliğini artırmak, 

uluslararası araştırma faaliyet ve projelerine öğretim elemanlarının katılımını arttırmak, üniversitenin yabancı 

öğrenci ve akademisyenler tarafından tanınırlığını sağlamak şeklinde tanımlanan üç hedefi bulunmaktadır. 

Benzer hedef Stratejik Amaç.2 ‘de Akademisyen Verimliliğinin Artırılması ve Üniversitenin Akademik 

İmajının Güçlendirilmesinde uluslararası yayınlar, toplantı, sempozyum, kongre düzenleme, aktif sunumlar 

için de öngörülmüştür. Amaç 5. de de bu hedefler kapsamındaki altı faaliyet alanı ve performans göstergeleri 

değerlendirildiğinde ilk hedef olan Üniversitenin uluslararası işbirliğini artırmak kısmının faaliyet alanları 

genelde %92 oranında bir performans gösterdiği görülmüştür. Özellikle Uluslararası öğrenci sayısında % 133, 

Üniversitede birim bazında uluslararası kurumlarla yapılan protokol sayısında %167 artış gösterilmesi 

sevindiricidir. Diğer iki hedef ve dört faaliyet alanında ise daha düşük oranda performansın olması ise 

COVID-19 pandemisi sürecinden dolayı faaliyet alanlarının etkilendiği ve hedef değerlere 

ulaşamamasının nedeni olarak değerlendirilmiştir. Fakat yıllara göre uluslararası proje sayılarında artış 

olmaması üzerinde önümüzdeki dönemlerde üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.  
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4. PERFORMANS GÖSTERGELERİ BAZINDA HAZIRLANAN STRATEJİK PLAN İZLEME 

TABLOLARI 
 

Tablo 1: İZLEME TABLOSU 1 - (A1. H.1.1.) 

 

Amaç STRATEJİK AMAÇ 1: EĞİTİM – ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI 

Hedef H1.1: Fiziksel ve teknik imkânları iyileştirmek 

Sorumlu 

Birim Rektörlük 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birimler Rektörlük, Stratejik Geliştirme Kurulu, Genel Sekreterlik 

Eylem Planı Performans 

Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

 

A 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

 

Hedef 

2020 

B 

Gerçekleşen 

2020 

C 

Performa

ns 

(%) 

(C/B) 

Değerlendirme  

Faaliyet 1: 

Akademik 

personelin fiziksel 
çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi. 

Akademik 

personel için 

eklenen ve alt 
yapısı yenilenen 

alan (m2) 

30 2,75 2,75 0 

 

%0 2020 yılında alan eklemesi 

yapılamamıştır. Bu nedenle bu 

kısımdaki performans notu 
düşük kalmıştır. 

 

Faaliyet 2: 
Dersliklerin ve 

Uygulama 

alanlarının fiziksel 
ve teknik 

donanımsal 

koşulların 
iyileştirilmesi. 

Eklenen ve alt 
yapısı yenilenen 

(donanımları)  

derslik ve 
uygulama alanı 

sayısı 

30 172 172 0 
 

%0 2020 yılında yenilenen ve 
eklenen derslik ve uygulama 

alanı sayısında artış 

olmamıştır. Bu nedenle bu 
kısımdaki performans notu 

düşük kalmıştır 

Faaliyet 3: 

Üniversite 

kütüphanesinde 
Öğrenci başına 

düşen basılı ve 
elektronik kaynak 

oranın artırılması 

Öğrenci başına 

düşen basılı ve 

elektronik 
kaynak oranı 

(%) 

5 12881 

basılı 

1,44 

12881 

basılı 

 1,44 

14651 basılı 

2,16 

(%150) 

%100 

Öğrenci başına düşen basılı 

kaynak oranı ve elektronik 

kaynak oranı değeri artmıştır 
ve hedeflenen değere 

ulaşılmıştır. 
5 48598 

elektronik 

T: 6,88 

 

T:6,88 

47357 

elektronik  

T: 7,00 

(%102) 

%100 

Faaliyet 4: Engelsiz 

üniversite 
hazırlıklarının 

yapılması 

Mekanda, 

Sosyo-kültürel 
faaliyetlerde, 

Eğitimde 

erişilebilirlik içi
n 

Bayrak/nişan 

alan birim (B) 
/program (P) 

sayısı veya puan 

5 Bayrak:0 

 

0 Bayrak:1 %100 Mekanda,Sosyo-kültürel 

faaliyetlerde, Eğitimde 
erişilebilirlik için 2020 yılında 

1 bayrak alınmıştır ve 

hedeflenen değere 
ulaşılmıştır.  

Engelsiz program nişanı 2020 

yılında alınamamıştır ancak 
hedeflenen değer 2020 yılında 

0 olduğu için bu faaliyet 

performans değerlendirme 
kapsamına alınmamıştır.  

5 Engelsiz 

program 

nişanı:0 

0 Engelsiz 

program 

nişanı:0 

- 

Faaliyet 5: 

Üniversitenin 
teknolojik alt 

yapısının 

modernizasyonu 

Bilgi-işleme ait 

donanım ve 
altyapı 

unsurlarının 

yıllara göre 
karşılaştırılması 

10 Laptop, 

masa üstü, 
MAC 

Toplam: 

433 
 

433 Laptop, masa 

üstü, MAC 
Toplam : 435 

 

%100 Bilgi-işleme ait donanım ve 

altyapı unsurları olan Laptop, 
masa üstü, MAC ve 

projeksiyon sayısında artış 

olmuştur ve hedeflenen değere 
ulaşılmıştır. 

10 Projeksiyo

n:  148 

148 Projeksiyon: 

168 

 

(%113) 

%100 

 

HEDEF 1.1 PERFORMANS ORTALAMASI %37 

Riskler Yeterli mali kaynak bulunamaması  
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Teknolojik değişimlerin hızı 

Stratejiler Genel eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak için fiziksel koşulların iyileştirilmesi 

yapılacaktır. 

Engelsiz üniversite için hazırlıklar devam edecektir. 

Tespitler İlgili düzenlemelerin gerektirdikleri 

Akademik personel ve eğitim öğretim için kullanılan alan ve alt yapının iyileştirme 

gereksinimi 

İhtiyaçlar Akademik personel ve eğitim öğretim için kullanılan alan ve alt yapının iyileştirmesi ve 

geliştirilmesi 

Engelsiz üniversite için gerekli olan hazırlıklıların en kısa sürede tamamlanması 

 

Tablo 2: İZLEME TABLOSU 2 - (A1. H.1.2.) 

 

Amaç STRATEJİK AMAÇ 1: EĞİTİM – ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI 

Hedef H1.2: Eğitim – öğretimi çağdaş normlara uygun bir şekilde geliştirmek ve güçlendirmek 

Sorumlu 

Birim Rektörlük 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birimler Rektörlük, Stratejik Geliştirme Kurulu, Tüm Akademik Birimler   

Eylem Planı 
Performans 

Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

A 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

 

Hedef 

2020 

B 

Gerçekleşen 

2020 

C 

Perform

ans 

(%) 

(C/B) 

Değerlendirme 

Faaliyet 1: 

Üniversite 

akademik 
birimlerinin 

akreditasyonu için 

hazırlıklar 
yapılması 

Kalite 

İyileştirme 

toplantı/rapor 
sayısı ve 

Akredite olan 

birim sayısı 

10 Kalite 

İyileştirme 

toplantı/rapo
r sayısı: 2 

2  2 %100 2020 yılında Kalite İyileştirme için 

yapılan toplantı/rapor sayısı 

hedeflenen değere ulaşmıştır.  

10 Akredite 

birim sayısı: 

1 (Adli Tıp) 

1 0 

 

(2020 yılında 
Adli Tıp 

merkezimiz 

dışında akredite 
olan birim 

yoktur.) 

%0 

 

2020 yılında akredite birim 

sayısında artış olmamıştır. Bu 

nedenle performans notu düşük 
kalmıştır. Ancak üniversitemizin 

bazı birimlerinde akreditasyon için 

çalışmalara başlanmıştır.  

Faaliyet 2: Ders 
materyallerinin ve 

ders işleme 

yöntemlerinin 
çağdaşlaştırılması. 

Üniversite ve 
Birim bazlı 

yapılan öğrenci 

/mezun 
değerlendirmesi 

oranı 

30 78 78 - %0 COVID-19 salgın sürecinde eğitim 
koşullarının değişmesinden dolayı 

uzaktan eğitim süreci ile ilgili 

değerlendirme birim ve üniversite 
bazında yapılmamıştır. 

Faaliyet 3: 

Öğrencilerin 

katılacağı mesleki 
ve sosyal 

etkinliklerin 

artırılması 

Birim bazlı 

yapılan 

mesleki/sosyal 
(kurum içi, 

kurum dışı) 

etkinlik sayısı 

20 125 125 159  

(Öğrenci kulüp 

etkinlikleri+ 
Kariyer 

Merkezi+ 

Bilimsel 
toplantılar)  

Merkezler 

(UZEM, 
YENİSEM vb) 

hariçtir. Bu 

birimlerin 
yaptığı 

etkinlikler 

eklenmemiştir 

(%127) 

%100 

 

COVID-19 salgın sürecine 

rağmen, yılın ilk zamanlarından bu 

yana yüz yüze ve online birim bazlı 
yapılan etkinlik sayısında artış 

olmuştur. Hedeflenen değere 

ulaşılmıştır.  

Faaliyet 4: 

Eğitimin dijital 

çağa uygun hale 
getirilmesi ve 

yenilikçi 

programların 
açılması. 

Elektronik 

ortama aktarılan 

ders sayısı 

30 Mevcut 

elektronik 

ortamdaki 
ders sayısı: 

17 

17 2547  

 

(%15000) 

%100 

COVID-19 salgın döneminde  tüm 

birimler uzaktan eğitim sürecine 

girdiği için 2020 yılında elektronik 
ortama aktarılan ders sayısında 

yüksek oranda bir artış olmuştur. 

Hedeflenen değere ulaşılmıştır. 
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 HEDEF 1.2  PERFORMANS ORTALAMASI %60  

Riskler 

Yeterli mali kaynak bulunamaması 

Eğitim teknolojilerinin hızla yenilenmesi 

Akreditasyon sürecinde tüm birimlerden kaynaklanan direncin olması 

Stratejiler Eğitim öğretim kalitesinin arttırılması amacıyla çağdaş normlara uyum sağlanacaktır. 

Tespitler 

Gelişen, çağdaşlaşan eğitim modellerine uyum sağlama zorluğu 

Öğrencilerin kurum içi ve kurum dışı etkinliklerinin yetersiz olması 

Dijital çağa uygun eğitim modellerinin yetersizliği 

İhtiyaçlar Eğitim modellerinin çağdaşlaştırılması, dijitalleşmeye hız verilmesi 

 

Öğrencilerin eğitimlerini destekleyecek etkinliklerin arttırılması  

STRATEJİK AMAÇ 1 TOPLAM PERFORMANSI 
%49  

((%37+%60)/2)=%48,5 

 

 

Tablo 3: İZLEME TABLOSU 3 - (A2. H.2.1.) 

 

Amaç 

STRATEJİK AMAÇ 2: AKADEMİSYEN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI VE 

ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK İMAJININ GÜÇLENDİRİLMESİ 

Hedef 

H2.1: Akademik personelin nitelik ve niceliğin yükseltilmesi ve birimler bazında dengeli 

dağılımının sağlanması   

Sorumlu 

Birim Rektörlük 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birimler Rektörlük, Stratejik Geliştirme Kurulu, Dekanlık, Müdürlükler 

Eylem Planı Performans 

Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

A 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

 

Hedef 

2020 

B 

Gerçekleşe

n 

2020 

C 

Performan

s (%) 

(C/B) 

(B/C)* 

Değerlendirme  

Faaliyet 1: 
Akademik 

personele ilişkin 

kadro 
eksikliklerinin 

tamamlanması ve 

öğretim üyesi 

başına düşen 

öğrenci sayısının 
dengeli tutulması  

Yıllara göre 
öğretim üyesi 

başına düşen 

öğrenci sayıları 
ve birimlere 

göre 

karşılaştırma 

20 22* 22* 20* 
(%110)* 

%100* 

2020  yılında hedefin üzerinde bir 

performans gözlenmiştir. 

Faaliyet 2: 
Akademisyen 

maaşlarının yıllık 

olarak enflasyona 
karşı güncellenmesi 

Yıllara göre 

maaşların 
karşılaştırılmas

ı 

40 % 11 %11* %11-%55 

%100-%500 

 

%100 

17.04.2020 tarihli Resmi Gazetede 

yayınlanan kanunun 11. maddesinde 

yer alan “Vakıf yükseköğretim 
kurumlarında çalışan öğretim 

elemanlarına, unvanlarına göre 

Devlet yükseköğretim kurumlarında 
ödenen ücret tutarından az ücret 

verilemez." fıkrası gereğince 

akademisyen maaşları 
güncellenmiştir. 2020  yılında 

hedefin üzerinde bir performans 

gözlenmiştir. 

Faaliyet 3: 

Kurumsal aidiyetin 

geliştirilmesi 

 

Akademik 

personelin 

memnuniyet 

oranları 

40 %48 %48 - - 

2020 yılında akademik personele 

memnuniyet anketi yapılmadığı için 
performans belirlenememiştir. 
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 HEDEF 2.1 PERFORMANS ORTALAMASI %100  

Riskler 

 

 

Bazı Akademik kadrolara nicelik ve nitelik açısından uygun öğretim üyesi bulunamaması  

 

Mali kaynakların yetersizliği  

 

Nitelikli akademik personelin değişik nedenlerle kurumdan ayrılması  

 

Stratejiler 

Mali ve genel olarak kurum algısı yükseltilecektir 

Devlet/Vakıf üniversitelerindeki maaşlar göz önünde bulundurularak, yapılan 

düzenlemelere süreklilik kazandırılacaktır  

Kurumsal aidiyetin arttırılmasına yönelik motivasyonu arttırıcı düzenlemeler yapılacaktır 

Tespitler 

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı uygundur 

Ancak akademik personelin idari sorumlulukları dengeli değildir 

Akademik personel maaşları, devlet/vakıf üniversitelerine göre dengeli değildir 

Akademik personel memnuniyet oranı beklenilen düzeyde değildir 

İhtiyaçlar 

İdari sorumluluklar tüm akademik personele dengeli dağıtılarak personelin verimliliği 

arttırılabilir.  

*Yıllık belirlenecek zam oranı günün koşullarına göre değişebilir ve her akademisyenin 

kıdem ve performansları değerlendirilerek, maaşları yeniden düzenlenmelidir  

Akademik personele uygun maaş, ödül, sosyal organizasyonlar gibi aidiyeti arttırmak 

için düzenlemeler yapılmalıdır 

 

Tablo 4: İZLEME TABLOSU 4 - (A2. H.2.2.) 

 

Amaç STRATEJİK AMAÇ 2: AKADEMİSYEN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI VE 

ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK İMAJININ GÜÇLENDİRİLMESİ 

Hedef H2.2: Araştırma kalitesini ve verimliliğini artırmak 

Sorumlu Birim Rektörlük 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birimler 

Rektörlük, Stratejik Geliştirme Kurulu, Genel Sekreterlik, Dekanlıklar, Bölüm Başkanlıkları 

Eylem Planı 
Performans 

Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi (%) 

A 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

 

Hedef 

2020 

B 

Gerçekleşen 

2020 

C 

Performans  

(%) 

(C/B) 

Değerlendirme  

Faaliyet 1: Öğretim  

elemanlarının bilimsel 
çalışma sayısının 

arttırılması 

Bilimsel 

yayın ve 

proje sayısı 

30 

SCI, SCI-E, 
SSCI, AHCI, 

ESCI indeksli  

bilimsel 
yayınlar: 29 

29 72 
(%248) 
%100 

2020 yılında belirtilen 
indeksli dergilerde 

yayınlanan bilimsel 

çalışmaların sayısı 
incelendiğinde, hedefin 

üzerinde bir performans 

gösterilmiştir. 
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20 

Diğer 

bilimsel 
yayınlar  

(Ulusal, 

uluslararası 
bilimsel 

yayınlar, 

kitap ve 
bölümleri 

dahil): 242 

242 367 
(%152) 
%100 

2020 yılında yapılan diğer 

bilimsel yayınlar ile hedefin 
üzerinde bir performans 

gösterilmiştir. 

20 
Proje 

sayısı:32 
32 69 

(%215) 
%100 

2020 yılında devam eden 

projelerin bir önceki yılın 

devamı olabileceği 
düşünülebilir. Sonuç olarak 

hedefin üzerinde bir 

performans gösterilmiştir. 

Faaliyet 2: Akademik 

personelin 

ulusal/uluslararası 
sunum ile kongre, 

sempozyum vb. 

etkinliklere katılımının 
teşviki 

Yıllara göre 

bilimsel 
etkinliklere 

 katılım 

sayısı 

10 
Uluslararası: 

44 
44 76 

(%172) 

%100 

2020 yılında yapılan 

uluslararası bilimsel 
etkinliklere katılım sayısı 

incelendiğinde, hedefin 

üzerinde bir performans 
gösterilmiştir. 

5 Ulusal: 17 17 49 
(%288) 

%100 

2020 yılında yapılan ulusal 

bilimsel etkinliklere katılım 

sayısı incelendiğinde, hedefin 
üzerinde bir performans 

gösterilmiştir. 

Faaliyet 3: Akademik 

yayınların kalitesinin 

artırılması amacıyla 
 teşvik verilmesi 

Yıllara göre 

SCI, SSCI, 
AHCI vb. 

indeksli 

yayın ve  
projelerin 

maddi destek 

tutarları 

15 136.000 TL 
136.000 

TL       
176.000 TL 

(%129) 

%100 

2020 yılında yapılan teşvikler 

incelendiğinde 

hedefin üzerinde bir 
performans gösterilmiştir. 

 
HEDEF 2.2  PERFORMANS ORTALAMASI %100 

Riskler 

Yeterli mali kaynakların yetersizliği 

Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek problemler  

Stratejiler Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin akademik imajı güçlendirilecektir.  

Tespitler 

Akademisyenlerin motivasyon düşüklüğü ve isteksizliği  

Üniversitenin URAP sıralaması  

Üniversitede BAP biriminin kurulmuş olması  

İhtiyaçlar 

Fakülteler ve yüksekokullar arasında rekabetin arttırılması, URAP sıralamasında İYYÜ 

derecenin yükseltilmesi  

 

Akademik personelin idari görev dağılımdaki dengenin gözetilmesi  

Akademik personelin motivasyonunun arttırılmasına yönelik faaliyetler  

STRATEJİK AMAÇ 2 TOPLAM PERFORMANSI %100 ((%100+%100)/2)=%100 
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Tablo 5: İZLEME TABLOSU 5 - (A3. H 3.1) 

 

Amaç 

STRATEJİK AMAÇ 3: ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL İMAJININ 

GÜÇLENDİRİLMESİ VE BİR ÇEKİM  MERKEZİ HALİNE GELMESİ 

Hedef H3.1: Üniversitenin tanınırlığının artırılması 

Sorumlu 

Birim Rektörlük 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birimler Rektörlük, Stratejik Geliştirme Kurulu, Genel Sekreterlik, Tüm Akademik Birimler  

Eylem Planı Performans 

Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

A 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

 

Hedef 

2020 

B 

Gerçekleşe

n 

2020 

C 

Performan

s (%) 

(C/B) 

Değerlendirme  

Faaliyet 1: Öğrenci 

kulüplerinin, 
mezunların, 

birimlerin 

üniversite 
faaliyetlerinde aktif 

olarak rol alması. 

Yıllara göre 

düzenlenen 
sosyal etkinlik 

sayısı 

25 49 49 50 
(%102) 

%100 

Üniversitemizdeki kulüplerin ve 

bölümlerin düzenlemiş olduğu 

etkinlikler COVID-19 salgınına 
rağmen hedeflenen sayıya ulaşmıştır.  

Toplantı sayısı 

25 106 106 5 %5 

COVID-19 pandemisi sebebiyle 

kulüp toplantılarının ve birimlerin 

düzenlediği toplantıların 
yapılamadığı gözlenmiştir. Toplantı 

sayısı hedefine ulaşılamamıştır. 

Faaliyet 2: 

Üniversite 
birimlerinin 

ulusal/uluslararası 

topluma yönelik 
eğitim, araştırma 

projeleri/etkinlikler 

hazırlaması. 

Yıllara göre 

düzenlenen 
bilimsel 

ulusal/uluslarar

ası etkinlik 
sayısı 

50 81 81 22 %27 

COVID-19 pandemisi sebebiyle Mart 
ayının son haftası itibariyle bilimsel 

etkinliklerin ertelendiği ya da iptal 

edildiği gözlenmiştir. Pandemi 
sebebiyle belirlenen hedefe 

ulaşılmadığı görülmektedir. 

 HEDEF 3.1 PERFORMANS ORTALAMASI %40 

Riskler 

 

 

Akademik personel ve öğrencinin etkinlik düzenleme ve kayda alma konusundaki 

isteksizliği. 

Mali kaynakların yetersizliği. 

Stratejiler 

Mezun ve mensup takip sisteminin tüm birimlere yayılarak geliştirilecektir. 

Aidiyetin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Akademik personelin mesleki ve kişisel gelişimine olanak sağlanacaktır. 

Tespitler 

Beklenilen düzeyde etkinliğin yapılmaması. 

Takip sisteminin henüz istenilen ölçüde olgunlaştırılmaması 

Dış paydaşların kurumdaki süreçlere katılımının yeterli olmaması 

İhtiyaçlar 
Beklenilen düzeyde etkinliğin yapılmasının sağlanması 
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Mezunlar için takip sisteminin birim bazında yayılarak verilerin elde edilmesi ve 

kullanılması 

Birimlerin alanları ile ilgili yeni dış paydaşların kazanılması ve katkıda bulunmalarının 

sağlanması 

 
Mesleki gelişim sağlamak amacı ile eğitim, araştırma ve yenilik çıktılarına katkıda 

bulunacak kurs, sertifika v.b. programların akademik birimlerce açılması. 

 

Tablo 6: İZLEME TABLOSU 6 - (A3. H 3.2) 

 

Amaç 

STRATEJİK AMAÇ 3: ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL İMAJININ 

GÜÇLENDİRİLMESİ VE BİR ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELMESİ 

Hedef H3.2: Öğretim kadrosunun ve öğrencilerin iş dünyasına entegrasyonunun sağlanması 

Sorumlu 

Birim 

Rektörlük 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birimler 

Rektörlük, Stratejik Geliştirme Kurulu, Genel Sekreterlik, Tüm Akademik Birimler  

Eylem Planı Performans 

Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

A 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

 

Hedef 

2020 

B 

Gerçekleşe

n 

2020 

C 

Performan

s (%) 

(C/B) 

Değerlendirme  

Faaliyet 1: İş 

dünyasına yönelik 
staj ve mesleki 

uygulama 

protokollerinin 
artırılması 

Akademik 

personel ve 

öğrenciye 

yönelik iş 
dünyası ile 

yapılan 

protokol sayısı 

20 5 5 10 
(%200) 

%100 

2020 yılı içerisinde Üniversitemizin, 

akademisyen ve öğrencilere yönelik 

imzalamış olduğu protokol sayısının 
hedeflenen değerin üzerinde 

gerçekleştiği gözlenmiştir. 

Faaliyet 2: Uygun 
kamu ve özel 

kurumlara geziler 

düzenlenerek 
akademik personele 

ve öğrencilere 

tanıtılması 

Yapılan 

gezilerin 
yıllara göre 

sayısının 

karşılaştırılmas
ı 

40 27 27 5 %19 

COVID-19 pandemisi sebebiyle Mart 

ayından itibaren geziler iptal 

edilmiştir. Pandemi sebebiyle 
kurumlar öğrenci kabul etmemiştir. 

Gezi sayısı hedefine ulaşılamamıştır.  

Faaliyet 3: Kariyer 
günleri 

düzenlenerek 

firmaların 
üniversitede 

öğrencilere tanıtım 

yapması 

Kariyer günleri 

etkinlik sayısı 

ve katılımcı 

sayısı 

20 

Kariyer 
günleri 

etkinlik 

sayısı:16 

 

 

16 3 %19 
COVID-19 sebebiyle üniversitede 

düzenlenmesi planlanan kariyer 

günleri etkinlikleri iptal edilmiştir. 

Pandemi sebebiyle belirlenen etkinlik 

sayısı ve katılımcı sayyısı hedefine 
ulaşılamadığı belirlenmiştir. 

20 
Katılımcı 

sayısı: 1240 
1240 550 %44 

 HEDEF 3.2 PERFORMANS ORTALAMASI %40 

Riskler 

 

 

İşbirliği yapılacak kuruluşlara taleplerin çok olması ve buna bağlı olarak kontenjanların 

sınırlı olması 

İş birliği yapılacak kuruluşlara uygun staj programlarının hazırlanamaması 

Stratejiler 
Ulusal, uluslararası kuruluş ve STK’larla işbirlikleri desteklenecektir.  
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Üniversite-kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği amaçlı düzenlenen 

protokol sayısı artırılacaktır.  

Tespitler 

Kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğinin yetersiz olması  

Katılmada öğretim elemanlarının istekli davranmaması 

Öğrencilerin kariyer günlerine katılımlarının düşük olması 

İhtiyaçlar 

Üniversite ve özel kuruluşlarla işbirliğinin kurumsal olarak birimler bazında 

geliştirilmesi  

Üniversite ve özel sektör arasında etkinlikler düzenleyerek işbirliği potansiyelinin 

artırılması  

Kariyer etkinliklerinin daha kapsamlı, etkin ve sürekli olarak yapılması 

STRATEJİK AMAÇ 3 TOPLAM PERFORMANSI  %40 ((%40+%40)/2)=%40 

 

 

 

Tablo 7: İZLEME TABLOSU 7 - (A4. H 4.1) 

 

Amaç 

STRATEJİK AMAÇ 4: YÖNETSEL VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI VE 

KURUMSALLAŞMA 

Hedef 

H4.1: İdari personelin nitelik ve niceliğin yükseltilmesi ve İdari birimler bazında 

sürekliliğinin sağlanması 

Sorumlu Birim Rektörlük 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birimler Rektörlük, Strateji Geliştirme Kurulu, Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı 

Eylem Planı 
Performans 

Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi (%) 

A 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

 

Hedef 

2020 

B 

Gerçekleşen 

2020 

C 

Performans 

(%) 

(C/B) 

 

Değerlendirme 

Faaliyet 1: İdari 
birimlerde daimi 

kadronun oluşturulması  

Yıllara göre 
personel sayısı 

karşılaştırılması  

40 224 
 

 

 
 

224 
 

225 (%100.4) 
%100 

2020 yılında 
Üniversitemizin idari 

personel kadro sayısı 

incelendiğinde hedefin 
üzerinde bir performans 

gözlenmiştir.  değere 

ulaşmıştır. 

Faaliyet 2: İdari personel 
için periyodik hizmet İçi 

eğitim verilmesi 

Yıllara göre 
personelin aldığı 

eğitim sayısı 

30 5 5 
 

4 %80 COVİD-19 pandemisi 
nedeniyle Üniversitemiz de 

idari personel evden 

çalışma düzenine ve 
sonrasındada nöbetleşe 

sistemine geçtiği için  idari  

personelin alacağı eğitim 
sayısında hedeflenen değere 

ulaşılamamıştır.Sonraki 

yıllara ait hedeflenen 
değerlere ulaşılması için 

hizmet içi eğitim plan 

gözden geçirilmeli,planın 
zamanında uygulanması ve 

katılımın üst düzeyde 

sağlanmasına yönelik 
program hazırlanmalıdır. 
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Faaliyet 3: İdari 

personelin kurum 
algısının geliştirilmesi 

Personelin 

memnuniyet/bağlılı
k/ kurumsal sosyal 

iklim algı oranları 

10 

memnuniyet 

43,5 

 

43,5 

 

44 (%101) 

%100 

2020 yılında 

Üniversitemizde,idari 
personele yönelik yapılan 

ankette personelin 

memnuniyetinde  hedef 
değere ulaşılmıştır.  

 

10 

bağlılık 

56,1 

 

56,1 

 

52 

 

(-%7) 

%0 

Aynı ankette kuruma 

bağlılık düzeyi de ölçülmüş 
olup hedeflenen değerin 

altında kalmıştır.Personelin 

kuruma bağlılığını arttırmak 
için sunulan imkanların 

(çalışma 

ortamı,süresi,ödüllendirme            
v s.)tekrardan gözden 

geçirilmesi 

planlanlanmalıdır. 

10 

İklim algı 

53,40 

 

53,40 

 

52 (-%3) 

%0 

2020 yılında idari personele 

yönelik yapılan ankette 

yeralan kurumsal sosyal 
iklim algı oranı hedef 

değerin altında kalmıştır. 

İdari personele yapılan 
memnuniyet ankette 

hedeflenen değerin altında 

kalan ölçütler 
değerlendirilerek iyileştirme 

çalışmaları yapılacaktr. 

 

 

HEDEF 4.1 PERFORMANS ORTALAMASI  

 

%74 

 

Riskler 
Personelin katılım isteksizliği 

İdari personel için kariyer seçeneklerinin kısıtlı olması 

Stratejiler 

Nitelikli personeli çekmek ve kurumda kalmalarını sağlamak için sunulan imkanlar (sosyal 

imkanlar, sağlık, okul, kurum içi kurum dışı eğitim programlarının düzenlenmesi, kariyer 

planlaması vb.) sayısal ve kaliteli eğitim sayısı arttırılacaktır… 

Çalışan dağılımının düzenlenerek verimliliğin ve etkinliğin artırılmasına yönelik işgücü 

planlaması yapılması ve uygulanması 

Tespitler 

Birimlerin personel taleplerinin yeterince karşılanamaması, iş tanımlarının, süreçlerin ve 

işgücü planlamasının günümüz koşullarına uygun olmaması. 

Personel motivasyonunun yeterli olmaması 

Personel motivasyonuna yönelik takdir ve teşvik mekanizmasının olmaması. 

İhtiyaçlar 

Üniversitenin etkinlik alanlarında sürekli ve kaliteli hizmet verebilmesi için mesleğinde 

yetkin idari personelin istihdam edilmesi, kurumsal algının yükseltilmesi 

Personel motivasyonunu artıracak etkinlikler düzenlenmeli ve sürekliliğin sağlanması 

 

Tablo 8: İZLEME TABLOSU 8- (A4. H 4.2) 

 

Amaç 

STRATEJİK AMAÇ 4: YÖNETSEL VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI VE 

KURUMSALLAŞMA 

Hedef H4.2: Üniversitenin gelirlerini arttırmak 

Sorumlu Birim Rektörlük 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birimler Rektörlük, Stratejik Geliştirme Kurulu, Genel Sekreterlik, Tüm Akademik Birimler 
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Eylem Planı 
Performans 

Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

A 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

 

Hedef 

2020 

B 

Gerçekleşen 

2020 

C 

Performans 

(%) 

(C/B) 

Değerlendirme 

Faaliyet 1: 

Üniversitede yeni 

program sayılarının 
arttırılması 

Yıllara göre önlisans, 

lisans ve lisansüstü 

program sayısı 

50 85 

 

85 

 

 

85 %100 2020 yılında önlisans,lisans ve 

lisansüstü program sayısınde 

hedeflenen değere ulaşılmıştır. 

Faaliyet 2: Gelir 

getirebilecek 
hizmetlerin artırılması 

Yıllara göre gelir 

getirecek faaliyet 
sayısı 

50 YENİSEM 

program 
sayısı:21 

21 

 

49 (%233) 

%100 

2020 yılında Üniversitemizde 

gelir getirebilecek faaliyet 
sayılarında hedeflenen değere 

ulaşılmıştır. 

 

HEDEF 4.2 PERFORMANS ORTALAMASI  %100 

Riskler 
İlgili mevzuatın gerekliliklerinin sağlanamaması 

Yüksek rekabet ortamının bulunması 

Stratejiler 
Üniversitenin gelir getirecek faaliyetleri genişletilecektir.  

Geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlar açılması için hazırlıklar başlatılacaktır. 

Tespitler 
Üniversitenin gelirleri yeterli ölçüde değildir. 

Geleceğin mesleklerine yönelik mevcut programlar yeterli değildir 

İhtiyaçlar 
Yeni ve geleceğin mesleklerine yönelik programların arttırılması gerekmektedir. 

Gelir getirebilecek faaliyetlerin arttırılması gerekmektedir. 

STRATEJİK AMAÇ 4 TOPLAM PERFORMANSI  
%87 

((%74+%100)/2)=%87  

 
Tablo 9: İZLEME TABLOSU 9- (A5. H 5.1) 

 

Amaç STRATEJİK AMAÇ 5: ULUSLARARASILAŞMA 

Hedef H5.1: Üniversitenin uluslararası iş birliğini artırmak 

Sorumlu Birim Rektörlük 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birimler 

Rektörlük, Stratejik Geliştirme Kurulu, Genel Sekreterlik, Uluslararası Ofis, Tüm 

Akademik Birimler, Erasmus Ofis 

Eylem Planı Performans 

Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

A 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

 

Hedef 

2020 

B 

Gerçekleşe

n 

2020 

C 

Performan

s 

(%) 

(C/B) 

Değerlendirme 
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Faaliyet 1: Üniversitede 

yabancı dilde eğitim 
veren programların ve bu 

programlarda öğrenim 

gören uluslararası 
öğrencilerin sayılarının 

ve çeşitliliğinin 

arttırılması 

Yıllara göre 

yabancı dilde 
eğitim veren 

program sayısının 

karşılaştırılması 
ve akademik 

birimlerdeki 

yabancı uyruklu 
öğrenci sayısının 

karşılaştırılması 

25 Yabancı 

dilde eğitim 
veren 

program 

sayısı: 7 
 

7 

 

7 

 
 

%100 

 
 

 

 

Yeni programların açılması için 
başvuru süreci devam etmekte olup, 

mevcut programlar ile eğitim verilmeye 

devam edilmektedir. Belirlenmiş hedefe 
ulaşılmıştır. 

 25 Uluslararası 

öğrenci 
sayısı: 586 

 

586 
 

 

 

777 

 

(%133) 
%100 

 

Uluslararası öğrencilerimizin 
üniversitemize olan talepleri artmış 

olup hedef değerimizin üzerinde bir 

artış sağlanmıştır. 

Faaliyet 2: Uluslararası 

değişim programları 

(ERASMUS vb.) ve  
anlaşmalı kurum sayısı 

arttırılarak öğrencilere ve 

akademisyenlere  
uluslararası işbirliği 

imkânı sağlamak 

Değişim 

olanağından 

faydalanan 
öğrenci ve 

akademik 

personel sayısı/ 
Üniversitede 

birim bazında 

uluslararası 
kurumlarla 

yapılan protokol 

sayısı 

16 Öğrenci: 27 

 

27 

 

 

18 

 

%67 Uluslararası değişim programları ile 

öğrencilerimizin, akademik ve idari 

personellerimizin değişim olanağından 
faydalanması COVID-19 pandemisi 

sürecinden dolayı etkilenmiş ve hedef 

değere ulaşılamamıştır. Uluslararası 
kurumlarla yapılan protokol 

sayılarımız, değişim programına 

başvuran öğrencilerimiz, akademik ve 
idari kadrolarımızın daha fazla kurum 

ile değişim olanağına sahip olması 

amacı ile arttırılmıştır ve hedefin 
üzerinde bir performans sergilenmiştir. 

16 Akademik 

personel: 

10 
 

10 

 

8 

 

%80 

18 Protokol 

sayısı: 46 

46 

 
  

77 (%167) 

%100 

 
HEDEF 5.1 PERFORMANS ORTALAMASI %92 

Riskler 

Yabancı dilde eğitim verebilecek nitelikte öğretim elemanı yetersizliği  

Genel olarak uluslararası ilişkilerin etkisi  

Mali kaynakların kısıtlılığı 

Stratejiler 

Uluslararası alanda üniversitenin tanınırlığı, çekim gücü ve erişilebilirliği artırılacaktır.  

Üniversitenin uluslararası dış kurumlar ile ikili anlaşmaların arttırılması. 

Tespitler 

Uluslararası alanda üniversitemizin tanınırlığı istenilen düzeyde değildir. 

Öğrenci ve akademik personelin ERASMUS ve benzeri değişim programları için 

teşvikinin sağlanması için çalışma yapılması 

Üniversitemizin uluslararası dış kurumlar ile ikili anlaşmalarının yeterli olmaması 

İhtiyaçlar 

Uluslararası platformda üniversitemizin tanıtım faaliyetlerinin arttırılması 

Üniversitenin uluslararası dış kurumlar ile ikili anlaşmaların arttırılması. 

 Uluslararası öğrenci ve nitelikli akademisyenlerin üniversitemize kazandırılması. 
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Tablo 10: İZLEME TABLOSU 10- (A5. H 5.2) 

 

Amaç STRATEJİK AMAÇ 5: ULUSLARARASILAŞMA 

Hedef 

H5.2: Uluslararası araştırma faaliyet ve projelerine öğretim elemanlarının katılımını 

artırmak 

Sorumlu 

Birim Rektörlük 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birimler 

Rektörlük, Stratejik Geliştirme Kurulu, Tüm Akademik Birimler, Dekanlık, Müdürlükler, 

Uluslararası Ofis, Kurumsal İletişim  

Eylem Planı Performans 

Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

A 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

 

Hedef 

2020 

B 

Gerçekleşe

n 

2020 

C 

Performans 

(%) 

(C/B) 
Değerlendirme 

Faaliyet 1: OECD, 
Dünya Bankası, 

AB, DPT, 

TÜBİTAK, 
Kalkınma ajansı 

gibi kurumlardan 

alınan uluslararası 
araştırma ve 

geliştirme 

projelerinin 
arttırılması 

Yıllara göre 
uluslararası proje 

sayıları 

50 1 1 
 

 

0 0  

Faaliyet 2: 

Üniversitenin, 

uluslararası bilimsel 
etkinliklere ev 

sahipliği yapması 

Yıllara göre 

üniversitede 

gerçekleşen 
uluslararası 

etkinlik sayısı 

50 0 0 

 

0 -  

 
HEDEF 5.2 PERFORMANS ORTALAMASI %0 

Riskler 

Akademik personelin çalışacak ortam koşulları 

Akademik personelin bu konudaki isteksizliği 

Stratejiler 

Uluslararası araştırma faaliyet ve projelerinin arttırılması için öğretim elemanlarının 

katılımını sağlayacak rekabet vb. eylemlerin gerçekleştirilmesi. 

Tespitler 

Uluslararası kurum dışı paydaşlardan alınan uluslararası araştırma ve geliştirme 

projelerinin yetersizliği 

Yeteri kadar uluslararası bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmemesi 

Çalışma ortamlarının yeterli olmaması  

Akademik personelin bu konudaki motivasyon eksikliği 

İhtiyaçlar 

Uluslararası kurum dışı paydaşlardan alınan uluslararası araştırma ve geliştirme 

projelerinin arttırmak amaçlı rekabet sisteminin kurulması 

Akademik personelin kurum dışı paydaşlar ile işbirliği içinde olmasının teşvik edilmesi 

 Gerekli çalışma ortamlarının sağlanması ve personel motivasyonunun arttırılması. 
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Tablo 11: İZLEME TABLOSU 11- (A5. H 5.3) 

 

Amaç STRATEJİK AMAÇ 5: ULUSLARARASILAŞMA 

Hedef H5.3: Üniversitemizin yabancı öğrenci ve akademisyenler tarafından tanınırlığını sağlamak 

Sorumlu 

Birim Rektörlük 

İşbirliği 

Yapılacak 

Birimler 

Rektörlük, Stratejik Geliştirme Kurulu, Genel Sekreterlik, Tüm Akademik Birimler, 

Uluslararası Ofis 

Eylem Planı Performans 

Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

A 

Plan Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(2019) 

 

Hede

f 

2020 

B 

Gerçekleşen 

2020 

C 

Performans 

(%) 

(C/B) 
Değerlendirme 

Faaliyet 1: 

Uluslararası ofisin 

ve birimlerin 
tanıtım 

faaliyetlerinin 

arttırılması 

Uluslararası 

ofisin ve 

birimlerin 
katıldığı fuar 

vb. etkinlik 

sayısı 

50 10 10 

 

1 %10 Uluslararası ofisin ve birimlerin 

katıldığı fuar vb. etkinlik sayısı, COVID-

19 pandemisi sürecinden dolayı 
çevrimiçi ortama taşınmış ve bir adet 

çevrimiçi fuar etkinliğine katılım 

sağlanabilmiştir, bu sebeple hedefe 
ulaşılamamıştır. 

Faaliyet 2: 

Üniversite, 
birimler ve 

akademisyenlerin 

aldığı uluslararası 
burs ve ödül 

sayısının 

arttırılması 
 

Üniversite, 

birimler ve 
akademisyenler

in aldığı burs 

ve ödül sayısı 

50 7 

(Üniversite: 3 
adet ödül, 

Birimler: 1 adet, 

Akademisyenler: 
3) 

7 

 

2 %29 Üniversite, birimler ve akademisyenlerin 

aldığı burs ve ödül sayısı konusunda 
COVID-19 pandemisi etkisiyle hedefe 

ulaşılamamasına sebep olmuştur. 

 

HEDEF 5.3 PERFORMANS ORTALAMASI %20 

Riskler 

Mali kaynakların yetersizliği 

Basılı ve elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarının maliyetlerindeki hızlı artış 

İngilizce eğitim veren programların ve akademisyenlerin azlığı 

Stratejiler 

Uluslararası ofisin daha etkin tanıtım faaliyetleri yapması sağlanacaktır. 

Yabancı dilde verilen lisans ve lisansüstü programların yaygınlaştırılması 

Tespitler 

Uluslararası deneyimi olan nitelikli akademik personelin varlığı 

Yabancı uyruklu öğrencilerin belirli programlara yönelmesi 

İhtiyaçlar 

Uluslararası deneyimi olan nitelikli akademik personel sayısının arttırılması 

Yabancı dilde verilen lisans ve lisansüstü programların arttırılması 

Bilgi kaynaklarına erişim kapasitesinin artırılması 

STRATEJİK AMAÇ 5 TOPLAM PERFORMANSI  

 

%38  

((%93+%0+%20)/3)=%37,6 

 

 


