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SUNUŞ  

Üniversitemiz 2018-2022 

Dönemini kapsayan Stratejik Planı, 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanununa dayanılarak 

ve üst politika belgeleri ile 

üniversitelere verilen eğitim-

öğretim, araştırma, toplumsal katkı 

ve girişimcilik görevleri 

doğrultusunda bölgenin ve ülkenin 

sosyal, kültürel, ekonomik, 

bilimsel ve teknolojik 

kalkınmasına katkı sağlayacak 

amaç ve hedefler belirlenerek 

hazırlanmıştır. Üniversitemiz, 

2018-2022 Stratejik planıyla çay sektörü, su ürünleri yetiştiriciliği, turizm ve sağlık hizmetleri 

başta olmak üzere özelde Rize ilinin, genelde ise bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak 

şekilde farklılaşma stratejisini ortaya koyarak beş amaç başlığı altında 23 hedef ve bu hedefleri 

ölçmek üzere 69 adet performans göstergesi belirlemiştir. Ayrıca YÖK tarafından 

yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması 

ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında Üniversitemiz ‘’Çay’’ alanında ihtisaslaşacak üniversite 

olarak belirlenmiş olup, bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmektedir.  

 

Bununla birlikte Üniversitemizce 2018 yılında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 

belgesi alınması için Türk Standartları Enstitüsü’ne yapılan başvurunun kabul edilmesiyle 

çalışmalara ağırlık verilmiş ve 24 Aralık 2019 tarihinde Üniversitemiz TS EN ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 

çalışmaları sonucunda belirlenen prosesler stratejik planda yer alan amaç, hedef ve riskleri de 

kapsayacak şekilde hazırlandığından kalite çalışmalarının stratejik planda belirlenen hedeflerin 

gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

  

Bu raporun yayınlanmasındaki amaç; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin stratejik planla 

ortaya koyduğu hedeflerin yıllık performans gerçekleşmelerini ilgililik, etkililik, etkinlik ve 

sürdürülebilirlik kriterleri bağlamında değerlendirmek ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesini 

olumlu veya olumsuz yönde etkileyen kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurları ortaya koyarak, 

stratejik plan uygulayıcılarına yön vermektir. 2018-2022 yıllarını kapsayan Stratejik planın 

başarılı bir şekilde uygulanması ve planla ortaya konan amaç ve hedeflere ulaşılması tüm 

çalışanlarımızın bu konuda yapılan çalışmalara özverili bir şekilde katkı sunması ile 

gerçekleştirilebilecektir.  

 

2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında katkıları ve işbirliği olan 

tüm personellerimize teşekkür eder, yapacağınız çalışmalarda kolaylıklar dilerim. 

 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN 

                   Rektör 
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1. Giriş  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planının 2019 yılı gerçekleşmelerinin 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması amacıyla Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığınca, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kuruluna ve 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanmıştır. 

 

Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Planında yer alan 5 amaç, 23 hedef ve bu hedeflerin 

gerçekleşmesini ölçmek amacıyla konulan 66 adet performans göstergesinin gerçekleşme 

düzeyleri Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda belirtilen esaslar 

çerçevesinde değerlendirilerek sonuçları ortaya konulmuştur. 

 

Bu raporda, Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları, Amaç Bazlı Değerlendirme Tablosu, 

Hedef Bazlı Değerlendirme Tablosu ve 2019 yılı Harcamaları Tablosu yer almaktadır. Rapor, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımlamış olduğu Üniversiteler için 

Stratejik Planlama Rehberinde yer alan Stratejik Plan Değerlendirme Raporu formatına uygun 

olarak hazırlanmıştır. 

 

Üniversitemiz, değerlendirme sonuçlarının planın gelecek dönem uygulamalarında tüm 

paydaşlara ve uygulayıcılara yön vermesi temennisiyle 2019 Yılı Değerlendirme Raporunu 

kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 1 

Amaç-1 
Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri 
yetiştirmek 

Hedef-1.1 
Plan dönemi boyunca YGS Sınav sonucuna göre ilk 50000'e girip de üniversitemize yerleşen 
öğrenci sayısını her yıl %2, lisansüstü öğrenci sayısına da %10 artırmak 

Hedef-1.1 Performansı 46% 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

Üniversitelere giriş sınavının değiştirilmesi, Üniversite sayısındaki artış, Üniversitemiz lisansüstü 
programlarda görev alacak öğretim üyesi sayısının yetersizliği, ders yüklerinin fazla olması, karar 
vericilerin stratejik plandaki göstergeleri dikkate almaları/almamaları. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 

İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının tüm birimlerde eksiksiz uygulanması 
sağlanacak bununla birlikte tanıtım faaliyetleri arttırılacak, Lisans ve lisansüstü programların 
niteliği iyileştirilecektir. 

Sorumlu Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi 

(%) 
Plan Dönemi Başlangıç Değeri 

(A) 
2019 

Hedefi 
2019 

Gerçekleşme 
Performans(%) 

YGS Sınav sonuçlarına göre ilk 
50.000 sıralamaya girip te 
üniversitemizi tercih eden 
(yerleşen) öğrenci sayısı 

50 489 518 474 92% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Üniversiteye giriş sınavının değiştirilmesinin performans göstergesini etkilediği 
değerlendirilmekle birlikte plan döneminin kalan yılları için hedef ve performans göstergelerinde 
bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmadığı tespit edilmiştir. 

Etkililik 

2019 yılında ilk 50.000'e girip de üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı 474 olup, performans 
göstergesi % 92 oranında gerçekleşmiş ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu gerçekleşme 
On Birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi 
küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim 
kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve 
tedbirlerine olumlu katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Son yıllarda çok sayıda üniversitenin açılmış olması gösterge hedeflerine ulaşılmasını etkileyen en 
önemli risk olup, bu riskin tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve öğrencilere verilen burs 
desteklerine devam edilmesi  ile ortadan kaldırılabileceği ve plan dönemi boyunca hedeflenen 
gerçekleşme değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. 

Lisansüstü öğrenci sayısı 
(Enstitüler) 

50 2006 2015 1386 -6889% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

2014 yılında çıkan yasaya göre azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin kayıtları silindiğinden 
dolayı öğrenci sayısında azalma meydana gelmiştir. Plan döneminin kalan yıllarında hedef ve 
performans göstergelerine ulaşılabileceği bu nedenle göstergelerde bir değişiklik ihtiyacı olmadığı 
değerlendirilmiştir.  

Etkililik 

2019 yılında üniversitemizdeki lisansüstü öğrenci sayısı belirlenen hedefin % -69 gerisinde kalmış 
ve 1386 olarak gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim 
başlığında yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve 
dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına 
yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve tedbirlerine katkı sağlamamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir 

Sürdürülebilirlik 

Karar vericilerin lisansüstü öğrenci kontenjanlarını belirlerken stratejik planda yer verilen 
hedefleri dikkate alması ve lisansüstü programlarda görev alacak öğretim üyelerinin ders 
yüklerinin planlamasının daha sağlıklı yapılması ile plan dönemi boyunca performans değerlerine 
ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 2 

Amaç-1 
Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri 
yetiştirmek 

Hedef-1.2 
Plan dönemi sonuna kadar 20 yeni ana dal, 10 yeni yan dal programı açmak ve en az 5 lisans veya 
lisansüstü programına akreditasyon almak. 

Hedef-1.2 Performansı 60% 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

2019 yılında ''Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi'' 
yayımlanmış olması ve bununla birlikte TS EN İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması 
çalışmalarının başlatılmış olması hedeflenen değerin üzerinde bir artış gerçekleştirilmesini 
sağlamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Akademik personel ihtiyacının karşılanması sağlanacak. 

Sorumlu Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi 

(%) 
Plan Dönemi Başlangıç Değeri 

(A) 
2019 

Hedefi 
2019 

Gerçekleşme 
Performans(%) 

Çift ana dal program sayısı 30 0 8 15 188% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Hedef ve performans göstergelerinde plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı 
ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100’ün üzerinde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''561. Yükseköğretim 
sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim 
kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve 
tedbirlerine olumlu katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Üniversitemizce başlatılan TS EN İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması çalışmaları 
ile eğitim-öğretim alanında belirlenen hedeflerin ilgili akademik birimlerce yerine getirilmesinin plan 
döneminin geri kalan yılları için gerçekleşme değerlerini önemli düzeyde etkileyebileceği  ve 
hedeflerin üstünde bir gerçekleşme sağlanacağı değerlendirilmektedir. 

Yan dal program sayısı 30 0 4 16 400% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Hedef ve performans göstergelerinde plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı 
ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100’ün üzerinde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''561. Yükseköğretim 
sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim 
kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve 
tedbirlerine olumlu katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Üniversitemizce başlatılan TS EN İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması çalışmaları 
ile eğitim-öğretim alanında belirlenen hedeflerin ilgili akademik birimlerce yerine getirilmesinin plan 
döneminin geri kalan yılları için gerçekleşme değerlerini önemli düzeyde etkileyebileceği  ve 
hedeflerin üstünde bir gerçekleşme sağlanacağı değerlendirilmektedir. 

Akreditasyon alan lisans veya 
lisansüstü program sayısı 

40 1 0 1 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Hedef ve performans göstergelerinde plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı 
ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Üniversitemizce başlatılan TS EN İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması çalışmaları 
ile eğitim-öğretim başlığında belirlenen hedeflerin ilgili akademik birimlerce yerine getirilmesinin 
plan döneminin geri kalan yılları için gerçekleşme değerlerini önemli düzeyde etkileyebileceği  ve 
hedeflerin üstünde bir gerçekleşme sağlanacağı değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 3 

Amaç-1 Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek 

Hedef-1.3 
Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 
2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını % 50 arttırmak. 

Hedef-1.3 Performansı 79% 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Uluslararası değişim programları için yapılması gereken ikili anlaşma sayılarının yetersiz kalması, bütçe 
imkânlarının sınırlı olması. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
İkili anlaşma sayısını arttırmak, uluslararası değişim programları için öğrencilerin ve öğretim elemanlarının 
teşvik edilmesi, üniversitenin uluslararası alanda tanıtımı için gerekli faaliyetlerin yapılması. 

Sorumlu Birim Dış İlişkiler Birimi 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) 

2019 
Hedefi 

2019 
Gerçekleşme 

Performans(%) 

Uluslararası değişim programına 
katılan öğrenci sayısı 
(Erasmus+Mevlana) 

30 42 45 46 102% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu 
nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100'ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığı altında yer verilen ''563.Ülkemizin 
yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.'' politika ve tedbirlerine olumlu 
katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması 
gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Uluslararası değişim programlarına 
katılan öğretim elemanı sayısı 
(Erasmus+Mevlana) 

30 21 35 27 77% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmamasına 
rağmen akademik personel tercihlerinin performans göstergesi için belirlenen hedefi etkilediği 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 77 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığı altında yer verilen ''563.Ülkemizin 
yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.'' politika ve tedbirlerine olumlu 
katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması 
gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Uluslararası değişim programlarında 
yapılan ikili anlaşma sayısı 
(erasmus+mevlana)  

10 55 153 69 14% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Performans göstergesinde plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olabileceği 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 14 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığı altında yer verilen ''563.Ülkemizin 
yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.'' politika ve tedbirlerine kısmen olumlu 
katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması 
gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci sayısı 
(Fak,YO,MYO,Ens) 

30 448 550 534 84% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu 
nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 84 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme  On birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığı altında yer verilen ''563.2. Yükseköğretim 
sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacaktır'' politika ve tedbirlerine olumlu katkı 
sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 4 

Amaç-1 
Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri 
yetiştirmek 

Hedef-1.4 
Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerin yabancı dil öğrenme becerisini arttıracak imkânlarını 2 
katına çıkartmak. 

Hedef-1.4 Performansı 40% 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Yabancı dilde hazırlık eğitimi uygulanan program sayısının arttırılmasına yönelik üst yönetimin 
kararları performans gerçekleşmesi üzerinde olumlu yönde etkili olmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
Plan döneminin kalan yılları için belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için yeterli sayda ve nitelikte 
akademik personel istihdamının sağlanması. 

Sorumlu Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri (A) 

2019 
Hedefi 

2019 
Gerçekleşme 

Performans(%) 

Yabancı dilde hazırlık eğitimi 
uygulanan program sayısı 

40 3 4 5 200% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan döneminin geri kalan yılları için bir performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı ortaya 
çıkmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100' ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu 
durum On birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığı altında yer verilen ''563.4.Yabancı dilde 
eğitim veren programların sayısı artırılacak, yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencilere 
yönelik barınma imkânları geliştirilecek ve uluslararasılaşma da kurumsal kapasite artırılacaktır.'' 
politika ve tedbirlerine olumlu katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Karar vericilerin stratejik planda ortaya konan hedeflere ilişkin karar almaları plan döneminin geri 
kalan yılları için gerçekleşme değerlerini önemli düzeyde etkileyebileceği  ve hedeflerin 
gerçekleşeceği değerlendirilmektedir. 

Tamamıyla yabancı dilde eğitim 
verilen program sayısı 

40 2 1 2 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Yeterli sayıda öğretim üyesi olmaması, öğretim üyelerinin ders yükü vb. iç nedenler hedef ve 
performans göstergelerini etkilediği ancak plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik 
ihtiyacı ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Karar vericilerin stratejik planda ortaya konan hedeflere ilişkin karar almaları plan döneminin geri 
kalan yılları için gerçekleşme değerlerini önemli düzeyde etkileyebileceği  ve hedeflerin 
gerçekleşeceği değerlendirilmektedir. 

Kısmi olarak yabancı dilde eğitim 
verilen program sayısı 

20 2 2 2 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Yeterli sayıda öğretim üyesi olmaması, öğretim üyelerinin ders yükü vb. iç nedenler hedef ve 
performans göstergelerini etkilediği ancak plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik 
ihtiyacı ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Karar vericilerin stratejik planda ortaya konan hedeflere ilişkin karar almaları plan döneminin geri 
kalan yılları için gerçekleşme değerlerini önemli düzeyde etkileyebileceği  ve hedeflerin 
gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 5 

Amaç-1 
Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
bireyleri yetiştirmek 

Hedef-1.5 
Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için 
her yıl düzenli olarak ''Eğiticinin Eğitimi'' konulu seminer/program düzenlemek 

Hedef-1.5 Performansı 100% 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde başlatılan akreditasyon 
çalışmalarının performans gerçekleşmesi üzerinde olumlu etkileri olmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Eğitim programlarının üniversitemizin tüm birimlerinde uygulanması yönünde tavsiye 
kararları alınması ve TS EN İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması 
çalışmalarında bu konuda hedeflerin belirlenmiş olması plan döneminde  performans 
göstergelerine ulaşılmasını sağlayacağı değerlendirilmektedir 

Sorumlu Birim Kalite Koordinatörlüğü 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri (A) 

2019 
Hedefi 

2019 
Gerçekleşme 

Performans(%) 

Düzenlenen eğiticinin eğitimi 
seminer/program sayısı 

50 1 3 3 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi 
değişiklikler olmadığı bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik 
ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. Bu gerçekleşme On birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığı altında 
yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve 
dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin 
artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve tedbirlerine olumlu 
katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Eğiticinin eğitimi 
seminer/programına katılan 
öğretim elemanı sayısı 

50 80 50 127 254% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi 
değişiklikler olmadığı bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik 
ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100' ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. Bu gerçekleşme On birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığı altında 
yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve 
dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin 
artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve tedbirlerine olumlu 
katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 6 

Amaç-2 
Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü nitelikli araştırmalar yapmak ve 
projeler geliştirmek 

Hedef-2.1 
Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje 
sayılarını 2 katına çıkarmak. 

Hedef-2.1 Performansı 86% 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Akademik personellerimizin ar-ge faaliyetlerine daha fazla zaman ayırması performans göstergelerini 
olumlu/olumsuz olarak etkilemektedir. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
Yeterli sayıda ve nitelikte akademik  personel istihdamı, öğretim elemanlarının ders yükünün azaltılması, 
laboratuvar alt yapısının iyileştirilmesi, yayın teşviklerinin arttırılması 

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi (%) 

Plan Dönemi Başlangıç 
Değeri (A) 

2019 
Hedefi 

2019 Gerçekleşme Performans(%) 

SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki 
dergilerde yayımlanan tam makale sayısı 

40 202 390 386 99% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu nedenle 
plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 60 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Bu gerçekleşme 
On Birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet 
gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin 
artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve tedbirlerine olumlu katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması 
gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Devam eden AB proje sayısı 20 1 4 9 225% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu nedenle 
plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100’ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu gerçekleşme On 
Birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''56 1. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü 
olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına 
yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve tedbirlerine olumlu katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması 
gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Devam eden TÜBİTAK Proje sayısı 20 37 36 23 64% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu nedenle 
plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 64 oranın gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Bu gerçekleşme 
On Birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''56 1. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet 
gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin 
artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve tedbirlerine olumlu katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması 
gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Diğer projelerin sayısı 
(Santez,Tagem,vb.) (BAP hariç) 

20 1 3 2 67% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu nedenle 
plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 67 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Bu gerçekleşme 
On Birinci Kalkınma Planının 2.3.1 Eğitim başlığında yer verilen ''56 1. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet 
gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin 
artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve tedbirlerine olumlu katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması 
gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 7 

Amaç-2 
Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü nitelikli 
araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek 

Hedef-2.2 
Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmasıyla ilgili çalışmalar 
yapmak 

Hedef-2.2 Performansı 24% 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

İlimizde ar-ge faaliyetlerine katkı verecek işletmelerin az olması, öğretim elemanlarının ar-ge 
faaliyetlerine yeterince ilgi göstermemesi, öğretim elemanlarının kendilerini geliştirme 
olanaklarının yetersiz oluşu gibi hususlar hedef ve performans gösterilerini etkilemektedir. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
Teşvikler arttırılacak,  TTO kapasitesi arttırılacak, öğretim elemanlarının ar-ge konusunda 
motivasyonu ve farkındalığı arttırılacak 

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi (%) 

Plan Dönemi Başlangıç 
Değeri (A) 

2019 
Hedefi 

2019 
Gerçekleşme 

Performans(%) 

Faydalı model ve patent başvuru 
sayısı 

20 4 40 8 20% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
olmamıştır. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 20 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. 
Bu sonuç On Birinci Kalkınma Planının  2.2.1.1.7. Ar-Ge ve Yenilik başlığı altında yer alan ''347. 
İmalat sanayiinin katma değerli üretim yapabilmesi ve yenilikçi ürün geliştirme kapasitesinin 
artırılması yönünde Ar-Ge ve yenilik kabiliyetinin güçlendirilmesi ve yeniliği esas alan bir yapıya 
kavuşturulması temel amaçtır'' başlığı altındaki politika ve tedbirlere yeterince hizmet 
etmemiştir. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Üniversite sanayi işbirliğinin arttırılamaması,  ar-ge projelerinin dış destek alamaması, öğretim 
elemanlarının ar-ge çalışmalarına yeterli ilgiyi göstermemesi plan döneminin kalan yılları için 
performans değerlerine ulaşılmasını etkileyeceği değerlendirilmektedir. 

Tescil edilen faydalı model sayısı 40 0 2 1 50% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
olmamasına rağmen plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans göstergesinde bir 
değişiklik ihtiyacı olabileceği değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 50 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen 
karşılanmıştır. Bu sonuç On Birinci Kalkınma Planının  2.2.1.1.7. Ar-Ge ve Yenilik başlığı altında 
yer alan ''347. İmalat sanayiinin katma değerli üretim yapabilmesi ve yenilikçi ürün geliştirme 
kapasitesinin artırılması yönünde Ar-Ge ve yenilik kabiliyetinin güçlendirilmesi ve yeniliği esas 
alan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır'' başlığı altındaki politika ve tedbirlere yeterince 
hizmet etmemiştir. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Üniversite sanayi işbirliğinin arttırılamaması,  ar-ge projelerinin dış destek alamaması, öğretim 
elemanlarının ar-ge çalışmalarına yeterli ilgiyi göstermemesi plan döneminin kalan yılları için 
performans değerlerine ulaşılmasını etkileyeceği değerlendirilmektedir. 

Tescil edilen patent sayısı 40 0 2 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
olmadığı bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 olarak gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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Amaç-2 
Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü nitelikli 
araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek 

Hedef-2.3 

Plan dönemi sonuna kadar yeni bir Merkezi Araştırma Laboratuvar binası yapmak, 
buradaki makine - teçhizat sayısının %20 arttırmak ve araştırma laboratuvarının 
akredite edilmesini sağlamak. 

Hedef-2.3 Performansı 0% 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Yatırım ödeneklerinin kısıtlanması dolayısıyla bütçeden yeterli ödenek ayrılamaması 
ve  nitelikli personel istihdamı sağlanamaması. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler Bütçeden yeterli ödenek ayrılması ve personel ihtiyacının karşılanması 

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri (A) 

2019 
Hedefi 

2019 
Gerçekleşme 

Performans(%) 

Merkezi araştırma 
laboratuvarındaki makine 
teçhizat sayısı 

0 25 28 25 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi 
değişiklikler olmamış olup plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans 
göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı olmadığı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 
Gösterge hedefi % 0 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Yatırım ödeneklerinin kısıtlanması dolayısıyla bütçeden yeterli ödenek 
ayrılamamasına neden olmuştur. Bu durumun plan döneminin kalan yılları için 
performans değerlerine ulaşılmasını etkileyeceği değerlendirilmektedir. 

Merkezi Araştırma Lab. 
tamamlanma oranı 

50 0 0 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi 
değişiklikler olmamış olup plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans 
göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı olmadığı değerlendirilmektedir. 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 olarak gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Akredite olan araştırma 
laboratuvarı sayısı 

30 0 1 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi 
değişiklikler olmamış olup plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans 
göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı olmadığı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 
Gösterge hedefi % 0 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Araştırma laboratuvarlarının alt yapısının iyileştirilmesi ve nitelikli personel istihdamı, 
plan döneminin kalan yılları için performans değerlerine ulaşılmasını olumlu yönde 
etkileyeceği değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 9 

Amaç-2 
Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü nitelikli 
araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek 

Hedef-2.4 
Plan dönemi sonuna kadar kuluçka merkezi ve hobi atölyesi kurularak öğrencilerin 
üretkenlik becerilerini arttırmak. 

Hedef.2-4 Performansı 50% 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Yeterli tanıtımın yapılması ve öğrencilerimizin ilgi göstermesi hobi atölyesi başvuru 
sayısının beklenen değerin üstünde gerçekleşmesini sağlamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler Öğrenciler teşvik edilecek, altyapı ve donanım eksiklikleri giderilecek. 

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri (A) 

2019 
Hedefi 

2019 
Gerçekleşme 

Performans(%) 

Hobi atölyesine başvuru sayısı 50 0 10 19 190% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi 
değişiklikler olmamış olup plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans 
göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı olmadığı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100'ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen 
ihtiyaçlar  karşılanmıştır. Bu sonuç On Birinci Kalkınma Planının  2.2.1.1.7. Ar-Ge ve 
Yenilik başlığı altında yer alan ''350. Üniversiteler, araştırma altyapıları ve özel sektör 
arasında işbirlikleri ile bilgi ve teknoloji transferinin artırılmasına yönelik destek 
mekanizmaları uygulanacak ve ara yüz yapıların kurumsal kapasiteleri geliştirilerek 
etkinliği artırılacaktır.'' başlığı altındaki politika ve tedbirlere olumlu yönde hizmet 
etmiştir. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Öğrencilerin sunmuş olduğu 
proje sayısı 

50 0 1 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi 
değişiklikler olmamış olup plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans 
göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı olmadığı değerlendirilmektedir. 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 olarak gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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Amaç-2 
Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü nitelikli 
araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek 

Hedef-2.5 
Plan dönemi sonun kadar ilimizde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan etmek ve bu 
bölgede bir Teknokent kurarak aktif hale getirmek 

Hedef-2.5 Performansı 100% 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

Üniversitemiz ile Türk-Alman Üniversitesinin ortak yürüttüğü Teknokent kurma 
çalışmaları tamamlanarak Rize ve İstanbul’da olmak üzere  ''Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kurulumu 
tamamlanmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
TTO kapsamında kurulan/kurulacak olan kuluçka merkezlerinin aktif olarak çalışmasını 
sağlamak, akademik personeller ile öğrencileri şirket kurulması yönünde teşvik etmek. 

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi (%) 

Plan Dönemi Başlangıç 
Değeri (A) 

2019 
Hedefi 

2019 
Gerçekleşme 

Performans(%) 

İlimizde ilan edilecek Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi sayısı 

50 0 0 1 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Üniversitemiz ile Türk- Alman Üniversitesi arasında bir teknokent kurulması yönünde 
protokol imzalanmış ve Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararı ile Rize ve İstanbul’da 
olmak üzere aynı anda iki farklı ilde Teknokent kurulmasına karar verilmiştir. Bu 
durumun  plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans göstergesinde 
olumlu değişikliklere neden olacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen 
ihtiyaçlar  karşılanmıştır. Bu sonuç On Birinci Kalkınma Planının  2.2.1.1.7. Ar-Ge ve 
Yenilik başlığı altında yer alan ''350. Üniversiteler, araştırma altyapıları ve özel sektör 
arasında işbirlikleri ile bilgi ve teknoloji transferinin artırılmasına yönelik destek 
mekanizmaları uygulanacak ve ara yüz yapıların kurumsal kapasiteleri geliştirilerek 
etkinliği artırılacaktır.'' politika ve tedbirleri ile ''350.10. Öncelikli sektörler başta olmak 
üzere araştırma altyapılarının, alanlarına göre kendi aralarında ve sanayi ile ulusal ve 
bölgesel düzeyde işbirliği yapmasına imkân verecek Ar-Ge platformlarının oluşturulması 
sağlanacaktır'' politika ve tedbirlerine hizmet etmiştir. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Performans değerlerine ulaşılmış olup, plan dönemi sonuna kadar Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinin her türlü ihtiyaçlarının karşılanarak aktif hala getirilebileceği 
değerlendirilmektedir. 

Üniversitemiz oratklığı ile kurulacak 
Teknokent sayısı 

50 0 0 1 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Üniversitemiz ile Türk- Alman Üniversitesi arasında bir teknokent kurulması yönünde 
protokol imzalanmış ve Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararı ile Rize ve İstanbul’da 
olmak üzere aynı anda iki farklı ilde Teknokent kurulmasına karar verilmiştir. Bu 
durumum  plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans göstergesinde 
olumlu değişikliklere neden olacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen 
ihtiyaçlar  karşılanmıştır. Bu sonuç On Birinci Kalkınma Planının  2.2.1.1.7. Ar-Ge ve 
Yenilik başlığı altında yer alan ''350. Üniversiteler, araştırma altyapıları ve özel sektör 
arasında işbirlikleri ile bilgi ve teknoloji transferinin artırılmasına yönelik destek 
mekanizmaları uygulanacak ve ara yüz yapıların kurumsal kapasiteleri geliştirilerek 
etkinliği artırılacaktır.'' politika ve tedbirleri ile ''350.10. Öncelikli sektörler başta olmak 
üzere araştırma altyapılarının, alanlarına göre kendi aralarında ve sanayi ile ulusal ve 
bölgesel düzeyde işbirliği yapmasına imkân verecek Ar-Ge platformlarının oluşturulması 
sağlanacaktır'' politika ve tedbirlerine hizmet etmiştir. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans değerlerine ulaşılmış olup, plan dönemi sonuna kadar Teknokent'in her türlü 
ihtiyaçlarının karşılanarak aktif hala getirilebileceği değerlendirilmektedir. 
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Amaç-3 Yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünün geliştirilmesi 

Hedef-3.1 

Plan dönemi boyunca karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere akademik ve idari personel ile 
öğrencilerin görüşünü almaya yönelik anketlerle birlikte her yıl düzenli olarak memnuniyet anketleri 
yapmak 

Hedef-3.1 Performansı 50% 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni Üst yönetimin tutumu, bu konuda kurum kültürünün oluşmaması 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler Üst yönetim tarafından bir  uygulama takvimi belirlenmesi ve tüm paydaşlara duyurulması 

Sorumlu Birim Kalite Koordinatörlüğü 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi 

(%) 
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) 

2019 
Hedefi 

2019 
Gerçekleşme 

Performans(%) 

Karar alama süreçlerine katılım 
amacıyla düzenlenen anket 
sayısı 

50 0 2 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmamış 
olup plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı 
olmadığı değerlendirilmektedir. 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Üst yönetimin bu konuda ki bakış açısı plan döneminin kalan yılları için performans değerlerine 
ulaşılmasını olumlu veya olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmektedir. 

Memnuniyet anketi sayısı 30 0 9 17 189% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmamış 
olup plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı 
olmadığı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100'ün üzerinde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu sonuç 
On Birinci Kalkınma Planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer alan ''550.3. Eğitimde kalite güvence 
sistemi oluşturulacaktır'' politika ve tedbirlerine hizmet etmiştir. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Üst yönetimin bu konuda ki bakış açısı plan döneminin kalan yılları için performans değerlerine 
ulaşılmasını olumlu veya olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmektedir. 

Memnuniyet anketi 
değerlendirme rapor sayısı 

20 0 6 17 283% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmamış 
olup plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı 
olmadığı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100'ün üzerinde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu sonuç 
On Birinci Kalkınma Planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer alan ''550.3. Eğitimde kalite güvence 
sistemi oluşturulacaktır'' politika ve tedbirlerine hizmet etmiştir. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Üst yönetimin bu konuda ki bakış açısı plan döneminin kalan yılları için performans değerlerine 
ulaşılmasını olumlu veya olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmektedir. 
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Amaç-3 Yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünün geliştirilmesi 

Hedef-3.2 
Plan dönemi sonuna kadar benzer birimlerde (Fakülte,YO,MYO) norm kadro çalışmaları yapılmak 
suretiyle iş yükü dağılımı yeniden planlamak, personele yönelik her yıl hizmet içi eğitim düzenlemek 

Hedef-3.2 Performansı 95% 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Üniversitenin tüm birimlerinde hizmet içi eğitime önem verilmesi ve personelin katılımının 
özendirilmesi gösterge hedefinin beklenen değerin üstünde gerçekleşmesini sağlayacaktır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler Eğitim ihtiyaç analizleri yapılması. Norm kadro çalışmaları için komisyon oluşturulması 

Sorumlu Birim Personel Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi 

(%) 
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) 

2019 
Hedefi 

2019 
Gerçekleşme 

Performans(%) 

Düzenlenen hizmet içi eğitim 
saati 

25 6 15 15 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı 
bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen ''561. Yükseköğretim 
sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim 
kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve 
tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Eğitime katılan personel sayısı 25 307 240 188 78% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı 
bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 78 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen ''561. Yükseköğretim 
sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim 
kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve 
tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Norm kadro uygulaması 
yapılan birim sayısı 

50 0 0 10 1000% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmamış 
olup, plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi %100 ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen ''561. Yükseköğretim 
sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim 
kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve 
tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir 
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Amaç-3 Yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünün geliştirilmesi 

Hedef-3.3 
Plan dönemi sonuna kadar iç kontrol uyum eylem planında yer alan eylemlerin % 90 
tamamlanacak ve kalite güvence belgesi (ISO 9001 vb.) alınması için çalışmalar yapılacak 

Hedef-3.3 Performansı 100% 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Üniversitemizde başlatılan iSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında 
2019 yılında kalite belgesi alınmış, İç Kontrol Standartlarını da kapsayan tüm süreçler 
üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirilmiş olması hedefe ilişkin göstergelerin beklenen 
oranın üzerinde gerçekleşmesini sağlamıştır.  

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hazırlanan Kalite Eylem Planı ile İç Kontrol Eylem Planının tüm birimler tarafından eksiksiz 
olarak uygulanması sağlanacaktır.  

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi 

(%) 
Plan Dönemi Başlangıç Değeri 

(A) 
2019 

Hedefi 
2019 

Gerçekleşme 
Performans(%) 

İç Kontrol Uyum Eylem 
Planında yer alan 
eylemlerin gerçekleşme 
oranı 

50 30 65 88 166% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde Üniversitemizde başlatılan Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları 
kapsamında Risk Değerlendirme Standartlarına yönelik çalışmaların tamamlanmış olması 
performans göstergesini etkileyen önemli bir değişiklik olup plan döneminin geri kalan yılları 
için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100'ün üzerinde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar  karşılanmıştır. 
Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma Planının 2.5.2.2. Kamuda Stratejik Yönetim başlığı 
altında yer verilen ''793. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim 
uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir'' politika ve tedbirlerine olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Alınan Kalite Belgesi Sayısı 50 0 1 1 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Üniversitemizde başlatılan TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması 
çalışmaları sonucunda 2019 yılı sonunda Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. Plan 
döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100'ün üzerinde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma Planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer 
verilen ''550.3. Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacaktır.'' politika ve tedbirlerine 
olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 14 

Amaç-3 Yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünün geliştirilmesi 

Hedef-3.4 

Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve 
spor alanlarının fiziki kapasitesini en az %50 oranında arttırmak, çevre düzenlemesi yapılan alanı ise 50 
dönüme çıkartmak 

Hedef-3.4 Performansı 25% 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

Üniversitemiz Vakfı tarafından yaptırılan Güneysu Lojmanları kısmen tamamlanarak hizmete girmiş 
olup, Zihni Derin Yerleşkesi önünde yapımına başlanan Deniz Dolgusu projesinde ise çalışmalar halen 
devam etmektedir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler Bütçe imkânları arttırılacaktır 

Sorumlu Birim Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi 

(%) 
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) 

2019 
Hedefi 

2019 
Gerçekleşme 

Performans(%) 

Kapalı alan m² 'si 50 287895 275000 334549 -362% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu 
nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 
Gösterge hedefi kapalı alan metrekaresinin arttırılmasına rağmen plan dönemi başlangıç değerine göre 
% 0'ın altında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar  karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Spor Tesislerinin m² si (Açık + 
kapalı) 

25 16425 17500 21301 454% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
olmadığından plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmadığı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100 ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar  karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen ''561. Yükseköğretim 
sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim 
kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve tedbirlere 
olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerinin üstüne çıkılacağı değerlendirilmektedir. 

Çevre Düzenlemesi Yapılan 
Alanların m²'si 

25 0 15000 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Zihni Derin Yerleşkesi önünde yapımına başlanan Batıpark projesinde çalışmalar halen devam 
etmektedir. Plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 olarak gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar  karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Batıpark projesinin hayata geçirilmesi ile plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği 
değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 15 

Amaç-4 Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve nitelik olarak arttırmak 

Hedef-4.1 
Plan dönemi sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak 
iyileştirmek 

Hedef-4.1 Performansı 50% 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

Son yıllarda sağlık alanında yapılan reformlar neticesinde vatandaşlarımızın daha az maliyetle sağlık hizmetlerine 
erişiminin önünü açmış, bununla birlikte Diş Hekimliği Fakültemizin kaliteli hizmet sunma anlayışı ile hizmet etmesi 
fakültemize başvuran hasta sayısında önemli ölçüde artış meydana getirmiş, bu durum ise hedef ve performans 
göstergelerini olumlu yönde etkilemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
Bütçede yeterli ödenek ayrılması, Öğretim üyesi sayısının arttırılması, Hasta memnuniyet anketlerinin yapılması. 
Fakülte bünyesinde Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanmasına önem verilmesi. 

Sorumlu Birim Diş Hekimliği Fakültesi 

Performans Göstergesi Hedef Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) 2019 Hedefi 2019 Gerçekleşme Performans(%) 

Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 
yıllık hasta sayısı 

25 72908 75000 99935 133% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu nedenle plan 
döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100 ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar  karşılanmıştır. Bu gerçekleşme On 
Birinci Kalkınma planının 2.3.3. Sağlık başlığı ''578.Bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal 
hayata aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının temin edilebilmesi için kanıta dayalı politikalarla desteklenen, 
kaliteli, güvenilir, etkin, mali açıdan sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu ile bölgeler arası dağılımın iyileştirilmesi, 
fiziki altyapının ve insan kaynağının niteliğinin artırılması temel amaçtır. '' altında yer verilen politika ve tedbirlere 
olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması 
gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Diş Hekimliği Fakülte Binasının tamamlanmasını müteakip hizmet kalitesinin ve hasta sayısının daha da artacağı ve 
plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Diş Hekimliği Fakültesinin kapalı 
alan m²'si 

25 2109 2100 2109 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu nedenle plan 
döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 olarak gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar  karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması 
gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 2020 yılında Diş Hekimliği Fakülte Binasının tamamlanması planlanmaktadır. 

Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan 
diş ünit sayısı 

25 60 60 60 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu nedenle plan 
döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi  plan dönemi başlangıç  değerine göre % 0 olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2019 yılında 60 adet Diş 
Ünitesi satın alınmasına rağmen Diş Hekimliği Fakültesi Binası tamamlanamadığından henüz hizmete 
sunulmamışlardır.   

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması 
gerekmemektedir 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Diş Hekimliği Fakültesindeki 
öğretim üyesi sayısı 

25 16 19 21 167% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu nedenle plan 
döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100 ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar  karşılanmıştır. Bu gerçekleşme On 
Birinci Kalkınma planının 2.3.3. Sağlık başlığı altında yer verilen ''561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü 
olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına 
yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması 
gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 16 

Amaç-4 Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve nitelik olarak arttırmak 

Hedef-4.2 
Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 150.000’e, kütüphane kullanım 
oranını ise 3 katına çıkarmak 

Hedef-4.2 Performansı 79% 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Üniversitemiz kütüphane kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bu kaynaklara ulaşma imkânlarının 
arttırılması hedef ve performans göstergelerinde olumlu yönde etki etmiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Elektronik ve Basılı kaynak alımlarına devam edilecek, Fiziki imkanlar arttırılacak, 7/24 hizmet 
verilmesi sağlanacak, oryantasyon ve tanıtım faaliyetlerine önem verilecek 

Sorumlu Birim Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi 

(%) 
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) 

2019 
Hedefi 

2019 
Gerçekleşme 

Performans(%) 

Merkez kütüphanedeki kitap 
sayısı 

50 77116 100000 90231 57% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı 
bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 57 olarak gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.9. Kültür ve Sanat başlığı altında yer verilen ''633.2. 
Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri 
geliştirilecek, kütüphaneler bu alandaki yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade 
edilerek mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı 
sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Öğrenciye verilen ödünç kitap 
sayısı 

25 21528 20000 24826 124% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı 
bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100' ün üzerinde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. 
Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.9. Kültür ve Sanat başlığı altında yer verilen ''633.2. 
Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri 
geliştirilecek, kütüphaneler bu alandaki yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade 
edilerek mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı 
sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Kütüphaneden yararlanan kişi 
sayısı 

25 289656 250000 321739 129% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı 
bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100' ün üzerinde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.9. Kültür ve Sanat başlığı altında yer verilen ''633.2. 
Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri 
geliştirilecek, kütüphaneler bu alandaki yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade 
edilerek mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı 
sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 17 

Amaç-4 Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve nitelik olarak arttırmak 

Hedef-4.3 

Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını 
her yıl % 5 arttırmak. Kariyer Geliştirme Merkezini aktif hale getirerek öğrencilerimize kariyer 
geliştirme konusunda destek olmak 

Hedef-4.3 Performansı 64% 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Bütçe imkânlarının yetersizliği, öğrenci topluluklarının duyarsızlığı, Kariyer Merkezinde görev 
yapacak uzman personel olmaması hedefe ilişkin performans göstergesini olumsuz yönde 
etkilemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Uzman personel ihtiyacının karşılanması, öğrencilerin teşvik edilmesi, fiziki mekânların iyileştirilmesi 
ile bütçe imkânlarının arttırılmasına yönelik önlemler alınacak. 

Sorumlu Birim Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi 

(%) 
Plan Dönemi Başlangıç Değeri 

(A) 
2019 

Hedefi 
2019 

Gerçekleşme 
Performans(%) 

Öğrenciye yönelik düzenlenen 
sosyal, kültürel ve spor 
etkinliklerinin sayısı 

40 15 22 19 86% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı 
bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 86 olarak gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.9. Kültür ve Sanat başlığı altında yer verilen ''633. Kültür 
ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır'' politika ve tedbiri ile 2.3.10. Spor başlığı altında 
yer verilen ''647.3. Eğitim kurumlarındaki sportif faaliyetler yeniden düzenlenerek yetenekli 
sporcuların bireysel gelişimi desteklenecektir.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Bütçede yeterli ödenek ayrılabilmesi durumunda plan dönemi boyunca performans değerlerine 
ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Öğrenci toplulukları tarafından 
düzenlenen etkinlik (sportif ve 
kültürel) sayısı 

30 53 67 345 515% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı 
bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100'ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.9. Kültür ve Sanat başlığı altında yer verilen ''633. Kültür 
ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır'' politika ve tedbiri ile 2.3.10. Spor başlığı altında 
yer verilen ''647.3. Eğitim kurumlarındaki sportif faaliyetler yeniden düzenlenerek yetenekli 
sporcuların bireysel gelişimi desteklenecektir.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Bütçede yeterli ödenek ayrılabilmesi durumunda plan dönemi boyunca performans değerlerine 
ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Düzenlenen kariyer günleri 
sayısı 

30 0 6 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı 
bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar  karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Öğrenci Kulüpleri ile Kariyer Merkezinin eşgüdüm içinde çalışması durumunda plan dönemi boyunca 
performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 18 

Amaç-4 Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve nitelik olarak arttırmak 

Hedef-4.4 
Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenme 
programlarının sayısını % 3 arttırmak 

Hedef-4.4 Performansı 32% 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Uzman personel eksikliği, paydaşlarımızın eğitim ihtiyacının bilinmemesi, beklenen talebin 
olmaması. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Merkezin tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecek, paydaşların eğitim ihtiyacının tespiti için 
düzenli olarak saha çalışmaları yapılacak. 

Sorumlu Birim Sürekli Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi 

(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri (A) 
2019 

Hedefi 
2019 

Gerçekleşme 
Performans(%) 

RTEÜSEM tarafından 
düzenlenen eğitimlere 
katılanların sayısı 

50 1074 1130 350 31% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
olmadığı bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 31 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen 
karşılanmıştır.  Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer 
verilen ''555.1. Hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacak, 
kazanımların belgelendirilmesi sağlanacaktır.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı 
sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

RTEÜSEM tarafından 
düzenlenen eğitim 
programı sayısı 

50 57 57 18 32% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
olmadığı bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 32 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen 
karşılanmıştır.  Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer 
verilen ''555.1. Hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacak, 
kazanımların belgelendirilmesi sağlanacaktır.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı 
sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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Amaç-4 Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve nitelik olarak arttırmak 

Hedef-4.5 
Plan dönemi sonun kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını (öğün) her yıl % 10 
arttırmak, temizlik ve teknik destek hizmetleri ile güvenlik hizmetlerini iyileştirmek. 

Hedef-4.5 Performansı 55% 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni Artan öğrenci ve personel sayısı ile birlikte yemek sayılarında artış meydana gelmiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Yemekhanelerin fiziki imkânlarının arttırılması, yemek hizmetlerinin denetimine ağırlık 
verilmesi. 

Sorumlu Birim Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi 

(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri (A) 
2019 

Hedefi 
2019 

Gerçekleşme 
Performans(%) 

Öğrencinin yediği yemek 
(öğün) sayısı 

30 318308 350000 361156 103% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
olmadığı bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100' ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır.  Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer 
verilen ''550.1. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları 
uygulanacaktır.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Personelin yediği yemek 
(öğün) sayısı 

25 43313 1600 49915 3120% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
olmadığı bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100' ün üstünde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer 
verilen ''5561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir 
yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik 
uygulamalara devam edilecektir'' politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir 
güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir.  
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 20 

Amaç-5 Yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek 

Hedef-5.1 

Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili; çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri 
ve çay bitkisi içerisinde alternatif ürün konseptlerinin (beyaz çay, mor çay, çay tohumu yağı vb.) ortaya konulması konularında ar-ge 
çalışmaları yapmak. 

Hedef-5.1 Performansı 52% 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Paydaş katkısının beklenen seviyede olmaması, Sektörün konuya olan ilgisizliği, alana özgü ar-ge çalışması yapacak akademik personel 
yetersizliği performans göstergesini olumsuz olarak etkilemektedir. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler 
Üniversitemizce Üretim ve tüketim, eğitim, pazarlama, sürdürülebilir tarım ve risk faktörleri, alternatif ürün oluşturma ve mevcut 
altyapıyı iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak.  

Sorumlu Birim Ziraat Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Performans Göstergesi Hedef Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) 2019 Hedefi 2019 Gerçekleşme Performans(%) 

Çay sektörüyle ilgili devam eden proje 
sayısı 

25 2 7 5 71% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında üniversitemizin Çay alanında İhtisaslaşacak üniversite 
olarak belirlenmiş ve bu alanda yaklaşık 110 bilimsel faaliyet yürütülmektedir. Bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir 
değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 71 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır.  Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma 
planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen ''560.1. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin kapsamı 
genişletilecektir.''  ve ''350.1. Araştırma üniversiteleri yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirilecek, belirlenen hedeflere 
ulaşmak için oluşturulan projelere dayalı iş modelleri uygulamaya konulacak ve bu işbirlikleri desteklenecektir.'' politika ve tedbirlere 
olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar DOKAP üzerinden 
karşılandığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında üniversitemizin Çay alanında İhtisaslaşacak Üniversite 
olarak belirlenmesi, üniversitemiz bünyesinde çay üzerinde çalışan 6 farklı çalışma grubu oluşturulmuş olması ve bu grupların ÇAYKUR ve 
özel sektör ile birlikte çalışmaları yürütmesi plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Çay yetiştiriciliği ile ilgili eğitim sayısı 
25 4 6 5 83% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında üniversitemizin Çay alanında İhtisaslaşacak üniversite 
olarak belirlenmiş ve bu alanda yaklaşık 110 bilimsel faaliyet yürütülmektedir. Bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir 
değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 83 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır.  Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma 
planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen ''560.1. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin kapsamı 
genişletilecektir.''  ve ''350.1. Araştırma üniversiteleri yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirilecek, belirlenen hedeflere 
ulaşmak için oluşturulan projelere dayalı iş modelleri uygulamaya konulacak ve bu işbirlikleri desteklenecektir.'' politika ve tedbirlere 
olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar DOKAP üzerinden 
karşılandığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında üniversitemizin Çay alanında İhtisaslaşacak Üniversite 
olarak belirlenmesi, Üniversitemiz bünyesinde çay üzerinde çalışan 6 farklı çalışma grubu oluşturulmuş olması ve bu grupların ÇAYKUR ve 
özel sektör ile birlikte çalışmaları yürütmesi hedefe ilişkin performans göstergelerinin plan döneminin kalan yılları için 
gerçekleşeceği değerlendirilmektedir. 

Çay bitkisi ile ilgili yayımlanan indeksli 
makale sayısı 

25 0 6 3 50% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında üniversitemizin Çay alanında İhtisaslaşacak üniversite 
olarak belirlenmiş ve bu alanda yaklaşık 110 bilimsel faaliyet yürütülmektedir. Bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir 
değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 50 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır.  Bu gerçekleşme On Birinci Kalkınma 
planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen ''560.1. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin kapsamı 
genişletilecektir.''  ve ''350.1. Araştırma üniversiteleri yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirilecek, belirlenen hedeflere 
ulaşmak için oluşturulan projelere dayalı iş modelleri uygulamaya konulacak ve bu işbirlikleri desteklenecektir.'' politika ve tedbirlere 
olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar DOKAP üzerinden 
karşılandığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında üniversitemizin Çay alanında İhtisaslaşacak Üniversite 
olarak belirlenmesi, Üniversitemiz bünyesinde çay üzerinde çalışan 6 farklı çalışma grubu oluşturulmuş olması ve bu grupların ÇAYKUR ve 
özel sektör ile birlikte çalışmaları yürütmesi hedefe ilişkin performans göstergelerinin plan döneminin kalan yılları için 
gerçekleşeceği değerlendirilmektedir. 

Çay bitkisiyle ilgili yayımlanan kitap 
sayısı 

25 0 1 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında üniversitemizin Çay alanında İhtisaslaşacak üniversite 
olarak belirlenmiş ve bu alanda yaklaşık 110 bilimsel faaliyet yürütülmektedir. Bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir 
değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar DOKAP üzerinden 
karşılandığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında üniversitemizin Çay alanında İhtisaslaşacak Üniversite 
olarak belirlenmesi, Üniversitemiz bünyesinde çay üzerinde çalışan 6 farklı çalışma grubu oluşturulmuş olması ve bu grupların ÇAYKUR ve 
özel sektör ile birlikte çalışmaları yürütmesi hedefe ilişkin performans göstergelerinin plan döneminin kalan yılları için 
gerçekleşeceği değerlendirilmektedir. 
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Amaç-5 Yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek 

Hedef-5.2 
Plan dönemi sonuna kadar bölgemizde su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesiyle ilgili en az 10 adet 
proje ve 12 adet etkinlik düzenlemek 

Hedef-5.2 Performansı 60% 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Üniversitemizce su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesiyle ilgili proje çalışmaları yapılmakta  ancak 
bölgemizdeki su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesiyle ilgili mesleki eğitim ve bilgilendirme 
etkinlikleri talep olmadığından yapılamamaktadır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler Akademik kadronun sürekliliği sağlanacak, Sektörle işbirliği imkânları geliştirilecek. 

Sorumlu Birim Rektörlük 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi 

(%) 
Plan Dönemi Başlangıç Değeri 

(A) 
2019 

Hedefi 
2019 

Gerçekleşme 
Performans(%) 

Su ürünleri ve balıkçılığın 
geliştirilmesiyle ilgili proje 
sayısı 

50 25 4 20 500% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı 
bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100'ün üzerinde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.2.2.1. Tarım başlığı altında yer verilen ''409. Su ürünleri 
yetiştiriciliğinde üretim ve ihracatın artırılması sağlanacaktır.'' ve ''409.1. Yeni potansiyel su ürünleri 
yetiştiricilik alanları belirlenerek girişimcilerin kullanımına açılacak, çeşitli devlet destekleri ile üretim 
teşvik edilecektir.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Bölgemizdeki su ürünleri ve 
balıkçılığın geliştirilmesiyle 
ilgili mesleki eğitim ve 
bilgilendirme etkinliklerinin 
sayısı 

50 0 5 1 20% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı 
bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 20 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.2.2.1. Tarım başlığı altında yer verilen ''409. Su ürünleri 
yetiştiriciliğinde üretim ve ihracatın artırılması sağlanacaktır.'' ve ''409.1. Yeni potansiyel su ürünleri 
yetiştiricilik alanları belirlenerek girişimcilerin kullanımına açılacak, çeşitli devlet destekleri ile üretim 
teşvik edilecektir.'' politika ve tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 22 

Amaç-5 Yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek 

Hedef-5.3 

Üniversitemiz Ardeşen Turizm Fakültesi tarafından sunulan eğitimin nitelik ve nicelik yönünden 
iyileştirilerek bölgemiz turizm sektörünün ihtiyacı olan uzmanlaşmış personelleri yetiştirmek ve turizm 
sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik eğitim ve sertifikalandırma çalışmaları yapmak 

Hedef-5.3 Performansı 50% 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Turizm sektörüne yönelik düzenlenen eğitim sonucunda sertifika düzenlenmemesi, sektöre yönelik 
proje düzenlenmemiş olması performans hedefini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Öğretim üyesi eksikliği tamamlanacak, Sektörün ihtiyaçları doğru tespit edilerek bu ihtiyaçları 
karşılayacak eğitim programları düzenlenecek. 

Sorumlu Birim Ardeşen Turizm Fakültesi 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A) 

2019 
Hedefi 

2019 
Gerçekleşme 

Performans(%) 

Turizm Fakültesindeki öğretim 
üyesi sayısı 

25 3 5 7 200% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
2019 yılında Turizm Fakültesindeki öğretim üyesi sayısı arttırılmış olup izleme döneminde performans 
göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmamıştır.  

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100'ün üzerinde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.2.2.3. Turizm başlığı altında yer verilen ''4427. Turizm 
sektöründe daha yüksek standartlarda hizmet sunumu sağlanacaktır.'' politika ve tedbirlere olumlu 
katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Turizm sektörüne yönelik 
düzenlenen eğitim sayısı 

25 0 2 5 250% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
2019 yılında sektöre yönelik düzenlenen eğitimlere ağırlık verilmiş olup izleme döneminde performans 
göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmamıştır.  

Etkililik 

Gösterge hedefi % 100'ün üzerinde gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.2.2.3. Turizm başlığı altında yer verilen ''4427. Turizm 
sektöründe daha yüksek standartlarda hizmet sunumu sağlanacaktır.'' politika ve tedbirlere olumlu 
katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Turizm sektörüne yönelik 
düzenlenen eğitim sonucu 
sertifika verilen kişi sayısı 

25 0 50 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu 
nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Turizm sektörüne yönelik 
düzenlenen proje sayısı 

25 0 2 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı bu 
nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU - 23 

Amaç-5 Yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek 

Hedef-5.4 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından sunulan eğitimi nitelik ve nicelik yönünden iyileştirmek ve 
ilimizin ihtiyacı olan yeni bir araştırma hastanesi yapılmasına destek sağlamak 

Hedef-5.4 Performansı 25% 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Tıp Fakültesindeki öğretim üyesi sayısının azalması ile İlk 10.000 e girip de tıp fakültesini tercih 
edenlerin sayısındaki azalma performans göstergesini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler Tıp Fakültesinin tanıtımına önem verilecek, Burs verilmesine devam edilecek. 

Sorumlu Birim Tıp Fakültesi 

Performans Göstergesi 
Hedef Etkisi 

(%) 
Plan Dönemi Başlangıç Değeri 

(A) 
2019 

Hedefi 
2019 

Gerçekleşme 
Performans(%) 

Tıp Fakültesindeki öğretim 
üyesi sayısı 

50 128 150 127 -5% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı 
bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik Gösterge hedefi % 0 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

TUS sınavını kazanan öğrenci 
sayısı 

25 38 23 16 70% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İzleme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmadığı 
bu nedenle plan döneminin geri kalan yılları için bir değişiklik ihtiyacı olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 70 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen ''561. Yükseköğretim 
sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim 
kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve 
tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Üniversite sınavı sonucunda ilk 
10.000'e girip tıp fakültemize 
yerleşen öğrenci sayısı 

25 10 15 4 27% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Tıp Fakültesi bünyesinde Klinik Simülasyon Merkezi kurulmuş ve öğrencilerimize hizmet vermeye 
başlamıştır. Bu merkezin tıp fakültesinin tercih edilebilirliğini olumlu yönde etkileyeceği 
değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Gösterge hedefi % 27 oranında gerçekleşmiş olup tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Bu 
gerçekleşme On Birinci Kalkınma planının 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer verilen ''561. Yükseköğretim 
sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim 
kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.'' politika ve 
tedbirlere olumlu katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi bir güncelleme 
yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik Plan dönemi boyunca performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
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3. Elde Edilen Sonuçların Planın Geleceği Üzerindeki Etkileri 

3.1 Amaç Bazlı Değerlendirme Tablosu  

Üniversitemiz stratejik planının 2019 yılı amaç bazlı değerlendirme tablosu aşağıda verilmiş 

olup tabloda; Amaç 1- Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç 

duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek, Amaç 2 - Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal 

ve ekonomik faydaya dönüştüğü nitelikli araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek, Amaç 3- 

Yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünün geliştirilmesi başlıkları altında belirlenen 

performans göstergelerinin gerçekleşme oranlarının bir önceki yıla göre belirgin bir şekilde 

artış gösterdiği; Amaç 4- Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve nitelik olarak arttırmak ve 

Amaç 5- Yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek başlıkları altında belirlenen performans 

göstergelerinin gerçekleşme oranlarının ise bir önceki yıla göre düştüğü anlaşılmakta, buna 

karşın planın 2018 yılında % 48,99 olan performans gerçekleşme oranının 2019 yılı sonunda 

yüzde 15,96 oranında artarak % 56,81 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Üniversitemizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" 

kapsamında ‘’Çay’’ alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlenmiş olması, TS EN ISO 

9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almış olması ve Türk-Alman Üniversitesi ile 

işbirliği yapılarak Rize ve İstanbul’da olmak üzere Teknokent kurulması çalışmalarına 

başlanılmış olması 2020 yılı ve devamında stratejik planda yer verilen amaç ve hedeflerin 

performans göstergelerini olumlu yönde etkileyeceği, bu nedenle performans göstergelerinde 

güncelleme yapılmasına ihtiyaç olmadığı değerlendirilmektedir. 

Amaç Bazlı Değerlendirme Tablosu 

 

2018 
Performansı 

2019 
Performansı 

Değişim 
Oranı 

% 

Amaç 1- Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti sunarak 
bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
bireyleri yetiştirmek 

41,6 65 18,78% 

Amaç 2 - Araştırma ve geliştirme çıktılarının 
toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü nitelikli 
araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek 

44,2 52 17,65% 

Amaç 3- Yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum 
kültürünün geliştirilmesi 

44,25 67,5 52,54% 

Amaç 4- Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve 
nitelik olarak arttırmak 

63 56 -11,11% 

Amaç 5- Yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük 
etmek 

53,5 46,75 -12,62% 

TOPLAM PERFORMANS 48,99 56,81 15,96% 
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3.2 Hedef Bazlı Değerlendirme Tabloları 

Aşağıdaki Tablo.1’de Stratejik Planın Amaç-1 başlığı altında yer verilen ‘’Kaliteli eğitim 

öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek’’ 

amacı ile ilgili performans gerçekleşme oranları yer almaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere 

bu amaç altında 5 adet hedef tanımlanmış olup, bu hedeflere ilişkin performans göstergeleri 

toplamı bir önceki yıla göre % 56,25 oranında artarak % 65 oranında gerçekleşmiştir. Bu amaç 

altında belirlenen performans göstergelerinden;  Lisansüstü öğrenci sayısı, Uluslararası değişim 

programlarında yapılan ikili anlaşma sayısı (erasmus+mevlana), tamamıyla yabancı dilde 

eğitim verilen program sayısı ile kısmi olarak yabancı dilde eğitim verilen program sayısı 2019 

yılı hedeflerinin altında gerçekleştiğinden hedefe ilişkin performans göstergesi beklenen 

seviyenin altında kalmıştır. Planın kalan yıllarda performans göstergelerinde belirtilen 

hedeflerin tutturulması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Hedef Bazlı Değerlendirme Tablosu - 1 

 

2018 Performansı 
2019 

Performansı 
Değişim Oranı 

% 

Amaç 1- Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti 
sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç 
duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek 

41,6 65 56,25% 

Hedef_1_1(Plan dönemi boyunca YGS 
Sınav sonucuna göre ilk 50000'e girip de 
üniversitemize yerleşen öğrenci sayısını 
her yıl %2, lisansüstü öğrenci sayısına da 
%10 artırmak ) 

42 46 9,52% 

Hedef_1_2(Plan dönemi sonuna kadar 20 
yeni ana dal, 10 yeni yan dal programı 
açmak ve en az 5 lisans veya lisansüstü 
programına akreditasyon almak.) 

0 60 0,00% 

Hedef_1_3(Plan dönemi sonuna kadar 
uluslararası değişim programlarına katılan 
öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 
katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci 
sayısını % 50 arttırmak.) 

76 79 3,95% 

Hedef_1_4(Plan dönemi sonuna kadar 
öğrencilerin yabancı dil öğrenme 
becerisini arttıracak imkânlarını 2 katına 
çıkartmak.) 

0 40 0,00% 

Hedef_1_5(Plan dönemi sonuna kadar 
öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin 
geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak 
''Eğiticinin Eğitimi'' konulu 
seminer/program düzenlemek) 

90 100 11,11% 
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Aşağıdaki Tablo.2’de Stratejik Planın Amaç-2 başlığı altında yer verilen ‘‘Araştırma ve 

geliştirme çıktılarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü nitelikli araştırmalar yapmak 

ve projeler geliştirmek’’ amacı ile ilgili performans gerçekleşme oranları yer almaktadır. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere bu amaç altında 5 adet hedef tanımlanmış olup, bu hedeflere 

ilişkin performans göstergeleri toplamı bir önceki yıla göre % 14,55 oranında artarak % 48,80 

oranında gerçekleşmiştir. Bu amaç altında belirlenen performans göstergelerinden;  SSCI, SCI-

Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale sayısı, Devam eden TÜBİTAK 

Proje sayısı, Diğer projelerin sayısı (Santez,Tagem,vb.) (BAP hariç), Tescil edilen patent sayısı, 

Merkezi araştırma laboratuvarındaki makine teçhizat sayısı, Merkezi Araştırma Lab. 

tamamlanma oranı, Akredite olan araştırma laboratuvarı sayısı, Öğrencilerin sunmuş olduğu 

proje sayısı 2019 yılı hedeflerinin altında gerçekleştiğinden hedefe ilişkin performans 

göstergesi beklenen seviyenin altında kalmıştır. Planın kalan yıllarda performans 

göstergelerinde belirtilen hedeflerin tutturulması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Hedef Bazlı Değerlendirme Tablosu - 2 

 

2018 Performansı 
2019 

Performansı 
Değişim Oranı 

% 

Amaç 2 - Araştırma ve geliştirme 
çıktılarının toplumsal ve ekonomik 
faydaya dönüştüğü nitelikli araştırmalar 
yapmak ve projeler geliştirmek 

44,2 52 17,65% 

Hedef_2_1(Plan dönemi sonuna kadar 
SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli 
dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı 
proje sayılarını 2 katına çıkarmak.) 

96 86 -10,42% 

Hedef_2_2(Plan dönemi sonuna kadar 
10 adet faydalı model, 10 adet patent 
alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak) 

50 24 -52,00% 

Hedef_2_3(Plan dönemi sonuna kadar 
yeni bir Merkezi Araştırma Laboratuvar 
binası yapmak, buradaki makine - 
teçhizat sayısının %20 arttırmak ve 
araştırma laboratuvarının akredite 
edilmesini sağlamak.) 

0 0 0,00% 

Hedef_2_4(Plan dönemi sonuna kadar 
kuluçka merkezi ve hobi atölyesi 
kurularak öğrencilerin üretkenlik 
becerilerini arttırmak.) 

75 50 -33,33% 

Hedef_2_5(Plan dönemi sonun kadar 
ilimizde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
ilan etmek ve bu bölgede bir Teknokent 
kurarak aktif hale getirmek) 

0 100 0,00% 
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Aşağıdaki Tablo.3’de Stratejik Planın Amaç-3 başlığı altında yer verilen ‘‘Yönetim ve 

organizasyon yapısı ile kurum kültürünün geliştirilmesi’’ amacı ile ilgili performans 

gerçekleşme oranları yer almaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere bu amaç altında 4 adet 

hedef tanımlanmış olup, bu hedeflere ilişkin performans göstergeleri toplamı bir önceki yıla 

göre % 52,54 oranında artarak % 67,50 oranında gerçekleşmiştir. Bu amaç altında belirlenen 

performans göstergelerinden; karar alama süreçlerine katılım amacıyla düzenlenen anket sayısı. 

kapalı alan m² 'si , çevre düzenlemesi yapılan alanların m²'si, 2019 yılı hedeflerinin altında 

gerçekleştiğinden hedefe ilişkin performans göstergesi beklenen seviyenin altında kalmıştır. 

Planın kalan yıllarda performans göstergelerinde belirtilen hedeflerin tutturulması için gerekli 

önlemler alınacaktır. 

Hedef Bazlı Değerlendirme Tablosu - 3 

 

2018 Performansı 
2019 

Performansı 
Değişim Oranı 

% 

Amaç 3- Yönetim ve organizasyon yapısı 
ile kurum kültürünün geliştirilmesi 

44,25 67,5 52,54% 

Hedef_3_1(Plan dönemi boyunca karar 
alma süreçlerinde kullanılmak üzere 
akademik ve idari personel ile 
öğrencilerin görüşünü almaya yönelik 
anketlerle birlikte her yıl düzenli olarak 
memnuniyet anketleri yapmak) 

0 50 0,00% 

Hedef_3_2(Plan dönemi sonuna kadar 
benzer birimlerde (Fakülte,YO,MYO) 
norm kadro çalışmaları yapılmak 
suretiyle iş yükü dağılımı yeniden 
planlamak, personele yönelik her yıl 
hizmet içi eğitim düzenlemek) 

100 95 -5,00% 

Hedef_3_3(Plan dönemi sonuna kadar iç 
kontrol uyum eylem planında yer alan 
eylemlerin % 90 tamamlanacak ve kalite 
güvence belgesi (ISO 9001 vb.) alınması 
için çalışmalar yapılacak) 

38 100 163,16% 

Hedef_3_4(Plan dönemi sonuna kadar 
öğrencilerimiz ile personellerimizin 
faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve 
spor alanlarının fiziki kapasitesini en az 
%50 oranında arttırmak, çevre 
düzenlemesi yapılan alanı ise 50 dönüme 
çıkartmak) 

39 25 -35,90% 
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Aşağıdaki Tablo.4’de Stratejik Planın Amaç-4 başlığı altında yer verilen ‘‘Paydaşlara sunulan 

hizmetleri nicelik ve nitelik olarak arttırmak’’ amacı ile ilgili performans gerçekleşme oranları 

yer almaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere bu amaç altında 5 adet hedef tanımlanmış olup, 

bu hedeflere ilişkin performans göstergeleri toplamı bir önceki yıla göre % 11,11 oranında 

azalarak %56 oranında gerçekleşmiştir. Bu amaç altında belirlenen performans 

göstergelerinden; Diş Hekimliği Fakültesinin kapalı alan m²'si, Diş Hekimliği Fakültesinde 

bulunan diş ünit sayısı, Merkez kütüphanedeki kitap sayısı, Düzenlenen kariyer günleri sayısı, 

RTEÜSEM tarafından düzenlenen eğitimlere katılanların sayısı, RTEÜSEM tarafından 

düzenlenen eğitim programı sayısı 2019 yılı hedeflerinin altında gerçekleştiğinden hedefe 

ilişkin performans göstergesi beklenen seviyenin altında kalmıştır. Planın kalan yıllarda 

performans göstergelerinde belirtilen hedeflerin tutturulması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Hedef Bazlı Değerlendirme Tablosu - 4 

 

2018 Performansı 
2019 

Performansı 
Değişim Oranı 

% 

Amaç 4- Paydaşlara sunulan hizmetleri 
nicelik ve nitelik olarak arttırmak 

63 56 -11,11% 

Hedef_4_1(Plan dönemi sonuna kadar 
Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş 
olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve 
nicelik olarak iyileştirmek) 

50 50 0,00% 

Hedef_4_2(Plan dönemi sonuna kadar 
merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 
150.000’e, kütüphane kullanım oranını 
ise 3 katına çıkarmak) 

100 79 -21,00% 

Hedef_4_3(Plan dönemi sonuna kadar 
öğrencilere yönelik yapılan sosyal, 
kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını 
her yıl % 5 arttırmak. Kariyer Geliştirme 
Merkezini aktif hale getirerek 
öğrencilerimize kariyer geliştirme 
konusunda destek olmak) 

60 64 6,67% 

Hedef_4_4(Plan dönemi sonuna kadar 
topluma yönelik düzenlenen hayat boyu 
öğrenme programlarının sayısını % 3 
arttırmak) 

53 32 -39,62% 

Hedef_4_5(Plan dönemi sonun kadar 
öğrenciye ve personele verilen yemek 
sayısını (öğün) her yıl % 10 arttırmak, 
temizlik ve teknik destek hizmetleri ile 
güvenlik hizmetlerini iyileştirmek.) 

52 55 5,77% 
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Aşağıdaki Tablo.5’te Stratejik Planın Amaç-5 başlığı altında yer verilen ‘‘Yerel ve bölgesel 

kalkınmaya öncülük etmek’’ amacı ile ilgili performans gerçekleşme oranları yer almaktadır. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere bu amaç altında 4 adet hedef tanımlanmış olup, bu hedeflere 

ilişkin performans göstergeleri toplamı bir önceki yıla göre % -12,62 oranında azalarak % 46,75 

oranında gerçekleşmiştir. Bu amaç altında belirlenen performans göstergelerinden; Çay 

sektörüyle ilgili devam eden proje sayısı, Çay bitkisi ile ilgili yayımlanan indeksli makale 

sayısı, Çay bitkisiyle ilgili yayımlanan kitap sayısı, Bölgemizdeki su ürünleri ve balıkçılığın 

geliştirilmesiyle ilgili mesleki eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin sayısı, Turizm sektörüne 

yönelik düzenlenen eğitim sonucu sertifika verilen kişi sayısı, Turizm sektörüne yönelik 

düzenlenen proje sayısı, Tıp Fakültesindeki öğretim üyesi sayısı, TUS sınavını kazanan öğrenci 

sayısı, Üniversite sınavı sonucunda ilk 10.000'e girip tıp fakültemize yerleşen öğrenci sayısı 

2019 yılı hedeflerinin altında gerçekleştiğinden hedefe ilişkin performans göstergesi istenen 

seviyenin altında kalmıştır. Planın kalan yıllarda performans göstergelerinde belirtilen 

hedeflerin tutturulması için sorumlu birimlerce gerekli önlemler alınacaktır. 

Hedef Bazlı Değerlendirme Tablosu - 5 

 

2018 Performansı 2019 Performansı 
Değişim Oranı 

% 

Amaç 5- Yerel ve bölgesel kalkınmaya 
öncülük etmek 

53,5 46,75 -12,62% 

Hedef_5_1(Plan dönemi sonuna kadar çay 
sektörüyle ilgili; çayda verim ve kaliteyi 
etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, 
çay işleme teknolojileri ve çay bitkisi 
içerisinde alternatif ürün konseptlerinin 
(beyaz çay, mor çay, çay tohumu yağı vb.) 
ortaya konulması konularında ar-ge 
çalışmaları yapmak.) 

54 52 -3,70% 

Hedef_5_2(Plan dönemi sonuna kadar 
bölgemizde su ürünleri ve balıkçılığın 
geliştirilmesiyle ilgili en az 10 adet proje ve 
12 adet etkinlik düzenlemek) 

67 60 -10,45% 

Hedef_5_3(Üniversitemiz Ardeşen Turizm 
Fakültesi tarafından sunulan eğitimin nitelik 
ve nicelik yönünden iyileştirilerek bölgemiz 
turizm sektörünün ihtiyacı olan uzmanlaşmış 
personelleri yetiştirmek ve turizm 
sektöründe faaliyet gösteren firmalara 
yönelik eğitim ve sertifikalandırma 
çalışmaları yapmak) 

25 50 100,00% 

Hedef_5_4(Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
tarafından sunulan eğitimi nitelik ve nicelik 
yönünden iyileştirmek ve ilimizin ihtiyacı 
olan yeni bir araştırma hastanesi 
yapılmasına destek sağlamak) 

68 25 -63,24% 
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3.3 Amaç ve Hedeflere İlişkin 2019 Yılı Harcamaları 

 

Aşağıda yer alan 2019 Yılı Hedef/Gerçekleşme Karşılaştırma Tablosunda 2018-2022 Stratejik 

planıyla 2019 yılında belirlenen tahmini harcama tutarları ve 2019 yılında gerçekleşen maliyet 

tutarları yer almaktadır. Tabloda 2019 yılı için belirlenen harcama hedefi 72.617.000,00 TL 

olarak belirlenmiş ancak 2019 yılı harcama tutarı %76 oranında gerçekleşerek 54.933.078,00 

TL olmuştur. Amaç-3 Hedef-3.4 altında yer verilen performans göstergesi ‘’Çevre düzenlemesi 

yapılan alanların m2 sinin 50 dönüme çıkartılması’’ göstergesinin Karayolları Genel 

Müdürlüğü tarafından yapılan Batıpark projesinin fiziki ve maddi gerçekleşme oranlarının 

ödenek yetersizliği nedeni ile geride kalması ve Amaç-4 Hedef-4.1 altında yer verilen ‘’Diş 

Hekimliği Fakültesinin Kapalı Alan m2 sinin arttırılması’’ göstergesinin Fakülte Binası yapım 

işinin fiziki ve maddi gerçekleşme oranlarının ödenek yetersizliği nedeni ile geride kalması 

2019 yılı harcama miktarının hedeflenen tutarın altında gerçekleşmesine neden olmuştur. 

 

2019 Yılı Hedef/Gerçekleşme Karşılaştırma Tablosu 

Stratejik Planda Yer Alan Amaç 
2019 Yılı 
Harcama 

Hedefi 

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
oranı 

Amaç-1 Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve 
ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek 

1.660.000,00 2.274.151,00 137% 

Amaç-2 Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal ve 
ekonomik faydaya dönüştüğü nitelikli araştırmalar yapmak 
ve projeler geliştirmek 

5.550.000,00 4.328.069,00 78% 

Amaç-3 Yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünün 
geliştirilmesi 

25.357.000,00 9.974.011,00 39% 

Amaç-4 Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve nitelik  
olarak arttırmak 

35.370.000,00 35.297.103,00 100% 

Amaç-5 Yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek 4.680.000,00 3.059.744,00 65% 

Toplam  72.617.000,00 54.933.078,00 76% 
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2018-2022 Stratejik Plan Dönemi 2019 Yılı Amaç/Hedef Harcamalar Tablosu 

  2019 HARCAMALARI 

Amaç 1- Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
bireyleri yetiştirmek 

2.274.151  

Hedef_1_1Plan dönemi boyunca YGS Sınav sonucuna göre ilk 50000'e girip de üniversitemize 
yerleşen öğrenci sayısını her yıl %2, lisansüstü öğrenci sayısına da %10 artırmak 

1.036.238 

Hedef_1_2Plan dönemi sonuna kadar 20 yeni ana dal, 10 yeni yan dal programı açmak ve en az 5 
lisans veya lisansüstü programına akreditasyon almak. 

34.716 

Hedef_1_3Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve 
öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını % 50 arttırmak. 

1.188.941 

Hedef_1_5Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için 
her yıl düzenli olarak ''Eğiticinin Eğitimi'' konulu seminer/program düzenlemek 

14.255 

Amaç 2 - Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü nitelikli 
araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek 

4.328.069 

Hedef_2_1Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve 
kurum dışı proje sayılarını 2 katına çıkarmak. 

4.257.170 

Hedef_2_2Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmasıyla ilgili 
çalışmalar yapmak 

30.420 

Hedef_2_3Plan dönemi sonuna kadar yeni bir Merkezi Araştırma Laboratuvar binası yapmak, 
buradaki makine - teçhizat sayısının %20 arttırmak ve araştırma laboratuvarının akredite 
edilmesini sağlamak. 

40.240 

Hedef_2_4Plan dönemi sonuna kadar kuluçka merkezi ve hobi atölyesi kurularak öğrencilerin 
üretkenlik becerilerini arttırmak. 

238 

Amaç 3- Yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünün geliştirilmesi 9.974.011 

Hedef_3_3Plan dönemi sonuna kadar iç kontrol uyum eylem planında yer alan eylemlerin % 90 
tamamlanacak ve kalite güvence belgesi (ISO 9001 vb.) alınması için çalışmalar yapılacak 

30.293 

Hedef_3_4Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, 
sosyal, kültürel ve spor alanlarının fiziki kapasitesini en az %50 oranında arttırmak, çevre 
düzenlemesi yapılan alanı ise 50 dönüme çıkartmak 

9.943.717 

Amaç 4- Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve nitelik olarak arttırmak 35.297.103 

Hedef_4_1Plan dönemi sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini 
nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek 

30.553.481 

Hedef_4_3Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal, kültürel ve sportif 
etkinliklerin sayısını her yıl % 5 arttırmak. Kariyer Geliştirme Merkezini aktif hale getirerek 
öğrencilerimize kariyer geliştirme konusunda destek olmak 

430.148 

Hedef_4_5Plan dönemi sonun kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını (öğün) her yıl % 
10 arttırmak, temizlik ve teknik destek hizmetleri ile güvenlik hizmetlerini iyileştirmek. 

4.313.474 

Amaç 5- Yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek 3.059.744 

Hedef_5_1Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili; çayda verim ve kaliteyi etkileyen 
unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri ve çay bitkisi içerisinde alternatif ürün 
konseptlerinin (beyaz çay,mor çay,çay tohumu yağı vb.) ortaya konulması konularında ar-ge 
çalışmaları yapmak. 

1.693.817 

Hedef_5_2Plan dönemi sonuna kadar bölgemizde su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesiyle ilgili en 
az 10 adet proje ve 12 adet etkinlik düzenlemek 

73.928 

Hedef_5_4Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından sunulan eğitimi nitelik ve nicelik yönünden 
iyileştirmek ve ilimizin ihtiyacı olan yeni bir araştırma hastanesi yapılmasına destek sağlamak 

1.291.998 

Amaç/Hedef Giderleri Toplamı 54.933.078 

Genel Yönetim Giderleri 176.040.789 

Genel Toplam 
                                     

230.973.865 ₺ 
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Yukarıda 2018-2022 Stratejik Plan Dönemi 2019 Yılı Amaç/Hedef Harcamalar Tablosu yer 

almaktadır. Tabloda 2019 yılı bütçe giderlerinin toplamı 230.973.865,00 TL, genel yönetim 

giderlerinin toplamı 176.040.789,00 TL, stratejik plan hedeflerinin 2019 yılı toplan giderlerinin 

ise 54.933.078,00 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu tutarlar dikkate alındığında 

Stratejik planda belirlenen hedeflerin toplam bütçe içindeki gerçekleşme oranının % 25 

civarında olduğu, en fazla harcama yapılan amacın ise 35.297.103,00 TL ile ‘’Amaç 4- 

Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve nitelik olarak arttırmak’’ olduğu görülmektedir. 

 

4. Temel Riskler  

Üniversitemiz Kurumsal Risk Değerlendirme Yönergesi hazırlanarak 2018 yılı sonunda 
uygulamaya konulmuştur. Bununla birlikte 2019 yılında başlatılan TS EN ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi Belgesi alınması çalışmaları kapsamında Üniversitemizin risklerinin stratejik 
planda yer verilen 23 adet hedefi de kapsayacak şekilde yeniden tespit edilmesi, kaydedilmesi, 
izlenmesi, risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması ve risklerin raporlanması ile ilgili çalışmalar 
da tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen kurumsal riskler aşağıdaki 
tabloda yer verildiği şekilde tanımlanmış, risk kayıt formu aracılığıyla kayıt altına alınmış ve 
üniversiteye bağlı birimlerin İç Kontrol ve Kalite Komisyonlarında yer alan personeller 
tarafından değerlendirmeye tabi tutularak risk puanları ile risklere karşı alınacak önlemler 
belirlenmiştir.  

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSKLERI 

Sıra Risk Risk Puanı Değerlendirme 

1 Bütçede yeterli ödeneğin ayrılamaması riski 42 Orta Risk 

2 
Turizm sektörünün ihtiyacı olan uzmanlaşmış personellerin 
yetiştirilememesi ve bölgemizde yer alan turizm firmalarının eğitim ve 
sertifikalandırma çalışmalarının yapılamaması  riski 

42 Orta Risk 

3 Öğrenci olmaması ve öğretim elemanı bulunamaması riski 35 Orta Risk 

4 Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması riski 35 Orta Risk 

5 
Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması 
riski 

30 Orta Risk 

6 Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması riski 30 Orta Risk 

7 Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi riski 30 Orta Risk 

8 Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması riski 30 Orta Risk 

9 Çay sektörü ile ilgili ar-ge faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi riski 30 Orta Risk 

10 
Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin 
artırılamaması riski 

25 Düşük Risk 

11 Öğretim elemanlarının yeterli özeni göstermemesi riski 24 Düşük Risk 

12 Paydaş katılım oranının yetersiz olması riski 20 Düşük Risk 

13 Verilerin yeterli ve doğru toplanamayıp etkin analiz edilememesi riski 20 Düşük Risk 

14 
Bölgemizdeki su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesine yönelik Ar- ge 
projelerinin gerçekleştirilememesi  riski 

20 Düşük Risk 
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Yukarıdaki tabloda yer alan ve stratejik planda belirlenen hedefleri yakından ekileceği 

değerlendirilen risklerden; öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması 

riski, Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması riski, çay sektörü, turizm ve su 

ürünleri ile ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi riski, başta olmak üzere kayıt 

altına alınan 14 adet riskın değerlendirme puanları dikkate alındığında orta ve düşük risk 

katagorisinde yer aldıkları görülmektedir. Yönergede belirlenen risk iştah puanının (25 puan) 

altında kalmasına rağmen stratejik planda belirlenen amaç ve hedefleri yakından ilgilendiren 

düşük riskler de izlemeye alınmış ve bu risklerle ilgili önleyici faaliyetler belirlenmiştir.  

 

5. Temel Kapasite İhtiyaçları  

Kuruluşunun 14 üncü yılını kutlayan Üniversitemiz, bulunduğu ilin ve etkilediği coğrafyanın 

ihtiyaçları doğrultusunda belirlediği Misyon ve Vizyonu, Kalite Politikası, Uluslararasılaşma 

Politikası, Bilgi Yönetim Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası ile eğitim-öğretim 

programlarını gözden geçirerek güncellemekte ve paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni 

programları bünyesine katmaya çalışmaktadır. Bu yönüyle her geçen yıl bir önceki yıla göre 

büyüyen ve gelişen bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen üniversitemizin, 

planın kalan yıllarında akademik ve idari personel ihtiyacı, yeni laboratuvar yapılması ve 

mevcut laboratuvarların fiziki imkânlarının iyileştirilmesi, ar-ge faaliyetlerinde teknolojik 

kaynak ihtiyacı ve tüm bunları gerçekleştirmek üzere mali kaynak ihtiyacının ortaya çıkacağı 

değerlendirilmektedir.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 




