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Üniversiteler bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip olarak yüksek düzeyde eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere kurulan yükseköğretim
kurumlarıdır. Bu amaçla 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5467
sayılı kanunla kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2018 yılı itibariyle hızlı bir
ilerleme kaydederek kendisi ile birlikte kurulan üniversiteler içerisinde ilk sıralarda yerini
almıştır.
Üniversitemiz belirlediği misyon ve vizyonu doğrultusunda sürekli kendini yenileyerek modern
dünyanın gereklerini yerine getiren, çalışkan, üretken ve değerlerine sahip çıkan uluslararası
nitelikte öğrenciler yetiştirmeyi ve topluma hizmeti kendine ilke edinmiş, lisans eğitimi veren
11 fakülte, 6 yüksekokul ve 1 konservatuar, önlisans eğitimi veren 13 meslek yüksekokulu,
lisansüstü eğitim veren 4 enstitü, 18 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 5
Bölüm, 11 koordinatörlük olmak üzere toplam 69 birimi ile eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetlerini yürüterek; bilime, öğrencilerine, Burdur’a ve çevre halkına hizmet vermektedir.
Üniversitemiz, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik kapsamında 2017–2021 Dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflerini,
Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberine uygun olarak değerlendirmiş ve
Üniversitemiz 2018 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporunu hazırlamıştır.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2017-2021 dönemi Stratejik Planına uygun olarak
hazırlanan 2018 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun geldiğimiz durum ve gelecekteki
beklentilerimize ilişkin bilgiler sunacağına inanıyorum.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Adem KORKMAZ
Rektör
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1. GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve
programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı
sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.
Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon
ve vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin
izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı hazırlanmış ve bu döneme
ilişkin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap
verebilirliği ve saydamlığı sağlamak amaçlanmıştır. Hazırlanan planda yer alan göstergelerin
gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde
alınabilmesi için Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik kapsamı ile Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde stratejik
planların yılda bir kez değerlendirilmesi hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planında 4 amaç ve
bu amaçlara ait 13 adet hedef kartı yer almaktadır. Bu hedef kartlarında performans göstergeleri
belirlenmiş ve ilgili döneme ait gösterge hedefleri tanımlanmıştır. Bu gösterge hedeflerine
ulaşacak sorumlu birimler belirlenmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2018 yılsonu itibariyle Kamu İdarelerinde Stratejik
Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamı ile Üniversiteler İçin
Stratejik Plan Hazırlama Rehberi doğrultusunda 2017-2021 Stratejik Planında belirlenen
göstergeleri değerlendirmiştir. Değerlendirme raporu Cumhurbaşkanlığı - Strateji ve Bütçe
Başkanlığına gönderilecektir.
Rapor 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde rapor hakkında bilgiler verilmektedir. İkinci
bölümde gerçekleşme tabloları ve bu tabloların detayları ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Üçüncü
bölümde, ikinci bölümün özeti çıkarılmış ve sonuçlar yorumlanarak stratejik planının
geleceğinin tespiti yapılmıştır. Dördüncü bölümde riskler değerlendirilmiş ve son bölümde
kapasite ihtiyacı değerlendirilmiştir.
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2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ BAZINDA HAZIRLANAN STRATEJİK
PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI
H.1.1.

Eğitim-Öğretimin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek

A1
H.1.1.
H.1.1. Performansı

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Hedefe İlişkin Alınacak
Önlemler

Sorumlu Birim

Performans
Göstergesi
PG1.1.1. EğitimÖğretim
Hizmetlerinden
Memnuniyet (%)

Öğrenci memnuniyetini 5 yılsonunda %80’in üzerine
çıkarmak
(%0*%45) + (%0*%20) + (%17*%35)
%0+ %0 + %5,83
% 5,83
 Yeni kurulan bir üniversite olmamız nedeni ile fiziki
şartların iyileştirilmesi ve bazı alanlarda altyapının
oluşturulması sürecinde olmamız, sosyal-kültürel alanlar ile
bilimsel etkinliklerin azlığı ve performans gösterge
değerlerinin yüksek belirlenmiş olması nedeniyle
memnuniyet oranı planlanana ulaşamamıştır.
 Sosyal-kültürel alan ve etkinliklerin artırılması,
 Fiziki alan ve altyapı çalışmalarının hızla tamamlanması,
 Bilimsel çalışmaların ve uygulamalı eğitim fırsatlarının
arttırılması,
 Öğrencilerin üniversite ile bütünleşmesini sağlayacak
akademik faaliyetlerin arttırılması,
 Performans gösterge değerlerinin gözden geçirilmesi,
önlemleri alındı.
Rektörlük

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri (C)

Performans
(%)

%45

75

76

70

%0

(C/B)

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Etkililik

Etkinlik

 Fiziksel altyapı yetersizliğinden dolayı eğitim-öğretim hizmeti yürüten
birimlerimizin bazılarının aynı binada toplanmak durumunda kalması
nedeniyle, bina ihtiyaçları fiziki alan ihtiyacını arttırdı. Bu durum
performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı doğurmaktadır.
 Performans göstergesi hedeflerine ulaşılamadı. Hedef değere bu
dönemde de ulaşılamamıştır. Bu nedenle performans göstergesinin plan
başlangıç dönemi değeri ile izleme değerlerinin yüksek belirlendiği
düşünülmektedir. Dolayısıyla hedef gösterge değerlerini güncellenme
ihtiyacı bulunmaktadır.
 Planlanan maliyet aşılmamıştır ve maliyet tablosunda değişiklik
ihtiyacı bulunmamaktadır.
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Sürdürülebilirlik
PG1.1.2. İdari
Hizmetlerden
Memnuniyet (%)

 Bütçe, fiziksel alt ve üst yapı ile bilimsel çalışmaların gecikmesi
riskleri mevcuttur. Bu nedenle mevcut bütçenin etkili, ekonomik ve
verimli kullanılması gerekmektedir.
%20

68

73

64

%0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik

PG1.1.3. Fiziki
Şartlar ve Sosyal
Ortamdan
Memnuniyet (%)

 Fiziki büyümenin yanısıra, yeni programların ve bölümlerin
açılmasıyla beraber, personel başına düşen iş yükü artışı ve
Üniversitemizin yeni ulusal programlar ve yeterlilikler süreçlerine
uyum çalışmaları, merkezi yönetimin idari personelde yeterli artışa
imkan vermemesi yetersizliklere yol açmıştır.
 Performans göstergesi hedeflerine ulaşılamadı. Hedef değere bu
dönemde de ulaşılamamıştır. Bu nedenle performans göstergesinin plan
başlangıç dönemi değeri ile izleme değerlerinin yüksek belirlendiği
düşünülmektedir. Dolayısıyla hedef gösterge değerlerini güncellenme
ihtiyacı bulunmaktadır.
 Planlanan maliyet aşılmamıştır ve maliyet tablosunda değişiklik
ihtiyacı bulunmamaktadır.
 Bütçe, fiziksel alt ve üst yapı ile bilimsel çalışmaların gecikmesi
riskleri mevcuttur. Bu nedenle mevcut bütçenin etkili, ekonomik ve
verimli kullanılması gerekmektedir.

%35

65

71

66

%17

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
 Fiziki şartların hızla iyileştirilmesine ve sosyal-kültürel etkinlik
sayılarının arttırılmasına ihtiyaç vardır.
İlgililik
 Sosyo- kültürel mekanların altyapı eksikliklerinin giderilmesine ihtiyaç
bulunmaktadır.
 Planlanan dönem başlangıç değerine göre kısmen iyileşme olsa da
performans göstergesi hedeflerine ulaşılamadı. Ulaşılamama nedenin
ihalesi yapılan projelerin tamamlanmamış olması etkili olsa da bir
Etkililik
önceki değerlendirme raporunda da hedef değere ulaşılamayan bu
gösterge için gösterge değerlerini güncellenme ihtiyacı bulunmaktadır.
Etkinlik

Sürdürülebilirlik

 Planlanan maliyet çerçevesinde etkinlikler sürdürülmektedir.
 Bütçe, fiziksel alt ve üst yapı ile bilimsel çalışmaların gecikmesi
riskleri mevcuttur.
 Fiziki alt ve üst yapının iyileştirilmesi riskini azaltmak için mevcut
altyapı çalışmalarının zamanında tamamlanamaması sağlanmaktadır.
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H.1.2.

Eğitim-Öğretimin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek

A1
H.1.2.
H.1.2. Performansı

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Akademik ve İdari Personel memnuniyetini %75’in üzerine
çıkarmak
(%0*%20) + (%60*%30) + (%100*%25) + (%33*%25)
%0 + %18 + %25 +%8,25
%51,25
 Yeni kuruluna bir üniversite olmamız nedeniyle bilimsel
altyapı/teknolojik imkanların yeterince geliştirilememesi ve
akademik teşvik yetersizliği.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

 Bilimsel altyapı ve teknolojik imkanların arttırılması
sağlanacaktır.
 Akademik teşvik ile ilgili son düzenlemeler paralelinde bazı
performans göstergelerinin hedef değerleri gözden
geçirilecek ve gerekliyse güncellenecektir.

Sorumlu Birim

Rektörlük

Performans
Göstergesi

Hedefe
Etkisi (%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri (C)

Performans
(%)
(C/B)

%20

75

77

63

%0

PG1.2.1. Akademik
Personelin Akademik
Teşviklerden
Memnuniyeti (%)

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG1.2.2. Akademik
Personelin Fiziksel ve
Bilimsel Araştırma
Altyapı Memnuniyeti
(%)

 Akademik teşviklerin yetersizliği görüşü bu konuya olan ihtiyacı arttırdı.
 İlgili dönemde daha önce Üniversitemiz tarafından sağlanan Akademik
Teşvik uygulaması yerine Ulusal Akademik Teşvik Yönetmeliği
yürürlüğe girmiş ve teşvik kriterleri daha nesnel ve ölçülebilir hale
gelmiştir.
 Performans göstergesi hedeflerine ulaşılamadı. Ulaşılamama nedeni
olarak, değişen akademik Teşvik Yönetmeliği ve artan akademik personel
sayısına bağlı olarak, kurum bazında azalan teşvik ve destek miktarları
düşünülebilir. Ayrıca bir önceki değerlendirme raporunda da hedef
değere ulaşılamayan bu gösterge için hedef gösterge değerlerini
güncellenme ihtiyacı bulunmaktadır.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Yasal olarak değişen ve daha nesnel ve ölçülebilir olması beklenen teşvik
kuralları, bu göstergenin sürdürülebilirliği üzerinde risk oluşturmaktadır.

%30

69

74

72

%60

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
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İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG1.2.3. Akademik
Personelin Sosyal ve
Kültürel Altyapı/
Etkinliklerden
Memnuniyeti (%)

 Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından
performans
göstergesinde
herhangi
bir
değişiklik
ihtiyacı
bulunmamaktadır.
 Performans göstergesi hedefine kısmen ulaşılmıştır. Ulaşılamama nedeni
olarak, Üniversitemiz nezdinde artan akademik personel sayısına rağmen
oransal olarak arttırılamayan bilimsel ve altyapı destekleri, artan
maliyetler sonrası karşılanamayan bilimsel araştırma proje giderleri ve
Ulusal ve yerel bazda azalan Proje destekleri düşünülmektedir. Bu
kapsamda tamamlanan çalışmalar kalkınma planına olumlu katkı
sağlamıştır.
 Planlanan maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Mevcut eylemler doğrultusunda belirlenen çalışmalar sürdürülecektir.

%25

62

68

69

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG1.2.4. İdari
Personelin Sosyal ve
Kültürel Altyapı/
Etkinliklerden
Memnuniyeti (%)

 Planın başlangıç döneminden itibaren planlanan etkinlikler için iç ve dış
çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi. Bu nedenle de tespitler ve
ihtiyaçlarda değişiklik olmadı. Performans hedefine ulaşıldığı için
gösterge değişikliği öngörülmemektedir.
 Gösterge değerine ulaşılmıştır. Tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Yasal riskler ile bütçe riskleri bulunmaktadır. Yasal riskler ile ilgili yeteri
kadar önlem alınmakta ve bütçenin ekonomik kullanımı sağlanmaktadır.

%25

64

70

65

%33

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Etkililik

Etkinlik

 Planın başlangıç döneminden itibaren planlanan etkinlikler için iç ve dış
çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi. Bu nedenle de tespitler ve
ihtiyaçlarda değişiklik olmadı. Ancak performans hedefine ulaşılamadığı
için gösterge hedefi değişikliğinde ihtiyaç öngörülmektedir.
 Performans göstergesi hedeflerinde başlangıç dönemine göre iyileşme
olsa da hedefin biraz uzağında kalındı. Ulaşılamama nedeni idari
personelin yararlanabileceği sosyal tesislerin oluşturulması ve kültürel
faaliyetlerin arttırılması çalışmalarının devam etmesi olarak gösterilebilir.
 Planlanan maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
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Sürdürülebilirlik

 Bütçe, bilimsel ve fiziksel alt ve üst yapıda gecikme riskleri
bulunmaktadır. Gecikme olmaması için teknik şartnameler titizlikle
hazırlanmakta ve yüklenici firmalar ile sürekli iletişim halinde
olunmaktadır.

H.1.3.

A1

Eğitim-Öğretimin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek

H.1.3.

Girişimci niteliklere sahip öğrenci yetiştirmek

H.1.3. Performansı

(%100*%25) + (%100*%35) + (%0*%40)
%25 + %35 + %0
%60

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Hedefe İlişkin Alınacak
Önlemler

Rektörlük ve Burdur Gelişim Merkezi

Sorumlu Birim

Performans
Göstergesi
PG1.3.1. İş Planı
Yarışma Sayısı

 Tespitlerin ve ihtiyaçların karşılanmasına rağmen öğrenci
sayısının beklenen düzeyde artmamasından kaynaklı olarak
hedeften sapma meydana gelmiştir.
 İç ve dış çevre faktörlerinin gözden geçirilerek öğrenci
sayısının artmasına bağlı olarak girişimci öğrenci sayısının
arttırılması sağlanacaktır.
 Girişimcilik dersi alabilecek öğrenci sayısı değerlendirilerek
eğer hedef gösterge değerine ulaşmak mümkün gözükmüyor
ise performans göstergesi hedef değerleri gözden geçirilecek
ve gerekliyse güncellenecektir.

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri ©

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)

%25

0

1

1

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG1.3.2. Yarışmaya
Katılan İş Planı Sayısı

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut
tespitlerin rahatlıkla karşılanmasını sağlamıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmıştır. Tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet
tablosunda değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Yarışma düzenlemek için bütçe riski bulunmaktadır. Bu riski azaltmak
için bütçenin etkin kullanımı sağlanmaktadır. Ayrıca gerektiğinde diğer
kuruluşlardan sponsor desteği alınmaktadır.
%35

0

70

97

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
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İlgililik

Etkililik

Etkinlik

Sürdürülebilirlik
PG1.3.3. Girişimcilik
Dersi Alan Öğrenci
Sayısı

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut
tespitlerin karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmıştır. Tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Planlanan maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 İş planının bulunamaması veya mevcut planların yarışmalara dahil
edilememesi riski bulunmaktadır.
 Girişimcilik eğitiminin özendirilmesi veya teşvik edilmesi çalışmaları
ile bu risk azaltılmaktadır.
%40

4.634

5.400

4.000

%0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Etkililik

Etkinlik

Sürdürülebilirlik

 Öğrenci sayısının özellikle Girişimcilik dersi alması öngörülen
bölümlerde Lisans düzeyinde beklenen şekilde artmaması ve ön lisans
kontenjanlarının dolmaması nedeniyle gösterge hedefine ulaşılamadı.
 Bir önceki değerlendirme raporunda hedef değere ulaşılamayan bu
gösterge için plan başlangıç dönemi değeri ile izleme değerlerinin
yüksek belirlendiği düşünülmektedir. Dolayısıyla hedef gösterge
değerlerini güncellenme ihtiyacı bulunmaktadır.
 Gösterge değerine ulaşılamamıştır.
 Hedefe ulaşılamamasına rağmen mevcut öğrencilerin girişimcilik dersi
alması sağlandı ve böylece tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet
tablosunda değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Öğrencinin üniversitemizi tercih etmeme veya öğrencinin girişimcilik
dersini almak istememesi riski bulunmaktadır.
 Bölümlerde açılacak girişimcilik dersi için teşvik edici etkinlikler
düzenlenmesi ile risk azaltılmak istenmektedir.
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H.1.4.

A1

Eğitim-Öğretimin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek

H.1.4.

Bölüm ve program sayısını arttırarak 5 yılın sonunda öğrenci
sayısını 57.000’e çıkarmak

H.1.4. Performansı

(%0*%15) + (%47*%20) + (%45*%15) + (%100*%15) +
(%100*%20) + (%100*%15)
%0 + %9,4 + %6,75+%15+%20+%15
%66,15

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

 Önlisans ve yüksek lisans öğrenci sayısı göstergelerinde arzu
edilen artışın sağlanamaması nedeniyle hedeften sapma
meydana gelmiştir.
 Önlisans eğitim programlarının öğrencinin dikkatini
çekmesi ve daha çok sektöre yönelik olması sağlanacaktır.
 Önlisans, lisans ve yükseklisans öğrenci sayılarına ilişkin
hedef gösterge değerleri tekrar gözden geçirilecek ve gerekli
ise güncelleme yapılacaktır.
 Uzaktan eğitim sisteminin işlerliği arttırılacaktır.

Sorumlu Birim

Rektörlük

Performans
Göstergesi

Hedefe
Etkisi (%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri ©

Performans
(%)
(C-A)/(BA)

%15

13.263

16.500

13.157

%0

PG1.4.1. Önlisans
Öğrenci Sayısı

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG1.4.2. Lisans
Öğrenci Sayısı

 İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemek ile birlikte
öğrenci tercihinde yaşanan değişimler bu gösterge ile ilgili ihtiyaçlara
daha çok yoğunlaşmak gerekliliğini göstermiştir.
 Bir önceki değerlendirme raporunda hedef gösterge değerine ulaşılmış
olmasına rağmen bu dönem izleme değerlerinin yüksek belirlendiği
düşünülmektedir. Dolayısıyla hedef gösterge değerlerini güncellenme
ihtiyacı bulunmaktadır.
 Planlanan maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Bölüm program sayısı ve niteliğinin arttırılamaması riski bulunmaktadır.
 Bölüm ve program sayısının arttırılması ve ders içeriklerinin planlanması
faaliyetleri riski azaltmaktadır.
%20

14.532

21.000

17.597

%47

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemek ile birlikte
öğrenci tercihinde yaşanan değişimler bu gösterge ile ilgili ihtiyaçlara
daha çok yoğunlaşmak gerekliliğini göstermiştir.

8

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG1.4.3. Lisansüstü
Öğrenci Sayısı

 Plan dönemi başlangıç değerine göre ciddi iyileştirmeler olsa da izleme
dönemi hedef değerinin yüksek belirlenmesi nedeniyle gösterge değerine
ulaşılamamıştır.
 Gösterge değerine ulaşılamamasının bir diğer nedeni olarak, artan bölüm
ve program sayılarına rağmen özellikle yoğun öğrenci kontenjanı olan 2.
Öğretim programlarına öğrencilerin Türkiye genelinde azalan talebi
önemli bir etken olarak değerlendirilebilir.
 Planlanan maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Öğrenci tercihlerinde yaşanan değişim, bölüm ve program sayıları ve
uzaktan eğitim sisteminin etkinliğinin sağlanamaması riskleri
bulunmaktadır. Bu riskleri azaltmak için yaşanan değişimler takip
edilmeye çalışılmakta, bölüm ve program sayısı arttırılmaktadır.
%15

1.687

2.300

1.961

%45

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG1.4.4. Önlisans
Bölüm/Program
Sayısı

 İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemek ile birlikte
öğrenci tercihinde yaşanan değişimler bu gösterge ile ilgili ihtiyaçlara
daha çok yoğunlaşmak gerekliliğini göstermiştir.
 Plan dönemi başlangıç değerine göre ciddi iyileştirmeler olsa da izleme
dönemi hedef değerinin yüksek belirlenmesi nedeniyle gösterge değerine
ulaşılamamıştır.
 Planlanan maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Lisansüstü bölüm sayısının yetersiz olması riski bulunmaktadır. Bu riski
azaltmak için bölüm sayısının arttırılması sağlanacaktır.
%15

42

54

80

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG1.4.5. Lisans
Bölüm/Program
Sayısı

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Ön lisans bölüm/program sayısına yönelik riskler mevcuttur. Bu sayının
arttırılması ve ders içeriklerinin geliştirilmesi ile risk azaltılacaktır.
%20

38

51

86

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
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İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG1.4.6. Lisansüstü
Program Sayısı

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Lisans bölüm/program sayısına yönelik riskler mevcuttur. Bu sayının
arttırılması ve ders içeriklerinin geliştirilmesi ile risk azaltılacaktır.
%15

63

70

92

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Lisansüstü bölüm/program sayısına yönelik riskler mevcuttur. Bu sayının
arttırılması ve ders içeriklerinin geliştirilmesi ile risk azaltılacaktır.
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H.1.5.

A1

Eğitim-Öğretimin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek

H.1.5.

Fiziksel, teknolojik ve bilimsel olanakları geliştirmek

H.1.5. Performansı

(%69*%20) + (%100*%20) + (%100*%20) + (%100*%20) +
(%100*%20)
%13,80 + %20 + %20+%20+%20
%93,80

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

 Hedef planlandığı şekilde sürdürülmektedir.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

 Hedef planlandığı şekilde sürdürülmektedir.

Sorumlu Birim

Rektörlük

Performans
Göstergesi

Hedefe
Etkisi (%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri ©

Performans
(%)
(C-A)/(BA)

%20

159.643

177.000

171.635

%69,00

PG1.5.1. İdari Hizmet
Kapalı Alan Miktarı
(m2)

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG1.5.2. Eğitim
Hizmeti Kapalı Alan
Miktarı (m2)

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır ve herhangi bir değişiklik gerekmemektedir.
 Gösterge değerine kısmen ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlara yönelik
çalışmalar planlandığı şekliyle devam etmektedir.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Bu kapsamda tamamlanan çalışmalar kalkınma planına olumlu katkı
sağlamıştır.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Bütçe ve yüklenici firmaya yönelik riskler mevcuttur. Bu riskleri azaltmak
için şartnamelere dikkat edilmekte, bütçe uygulaması titizlikle
sağlanmaktadır.
%20

64.988

70.000

76.105

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır ve herhangi bir değişiklik gerekmemektedir.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Bu kapsamda tamamlanan çalışmalar kalkınma planına olumlu katkı
sağlamıştır.
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Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 Bütçe ve yüklenici firmaya yönelik riskler mevcuttur. Bu riskleri azaltmak
için şartnamelere dikkat edilmekte, bütçe uygulaması titizlikle
sağlanmaktadır.

PG1.5.3. Sosyal ve
Kültürel Kapalı Alan
Miktarı (m2)

%20

65.911

72.000

96.802

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır ve herhangi bir değişiklik gerekmemektedir.

Etkililik

 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Bu kapsamda tamamlanan çalışmalar kalkınma planına olumlu katkı
sağlamıştır.

Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 Bütçe ve yüklenici firmaya yönelik riskler mevcuttur. Bu riskleri azaltmak
için şartnamelere dikkat edilmekte, bütçe uygulaması titizlikle
sağlanmaktadır.

PG1.5.4.
Kütüphanede
Basılı/Elektronik
Yayın Sayısı

%20

221.222

250.000

268.300

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır ve herhangi bir değişiklik gerekmemektedir.

Etkililik

 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Bu kapsamda tamamlanan çalışmalar kalkınma planına olumlu katkı
sağlamıştır.

Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
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Sürdürülebilirlik

PG1.5.5. Ortalama
Yıllık İnternet
Kullanım Kapasitesi
(Mbps)

 Öğrencinin ihtiyacına yönelik kitap temininin zamanında yapılamaması
riski bulunmaktadır. Bu riski azaltmak için eğitim-öğretim dönemi
öncesinde akademik ve idari personelin kitap taleplerin toplanmakta ve
ihaleler bu talepler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

%20

120

150

300

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır ve herhangi bir değişiklik gerekmemektedir.

Etkililik

 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Bu kapsamda tamamlanan çalışmalar kalkınma planına olumlu katkı
sağlamıştır.

Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 İnternet hizmeti sağlayıcılarından kaynaklı riskler bulunmaktadır. Bu risk
üzerinde kontrol ve denetim faaliyetimiz kısmen olabilmektedir. Bu
bağlamda ilgili sağlayıcılar ile telefon iletişimi ve resmi yazışma süreçleri
kullanılmaktadır.
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H.2.1.

A2

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Arttırmak

H.2.1.

Proje sayısını 5 yılın sonunda %40 arttırmak

H.2.1. Performansı

(%100*%55) + (%100*%25) + (%100*%20)
%55 + %25 + %20
%100

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

 Hedefe ilişkin herhangi bir sapma yaşanmamıştır ve hedef
planlandığı şekilde sürdürülmektedir.
 Proje bütçelerinin planlandığı şekliyle sürdürülmesi için
bütçenin etkili ve ekonomik kullanılması sağlanmaktadır.

Sorumlu Birim

Rektörlük

Performans
Göstergesi

Hedefe
Etkisi (%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri ©

Performans
(%)
(C-A)/(BA)

%55

144

165

175

%100

PG2.1.1. Ulusal Proje
Sayısı

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik

Sürdürülebilirlik
PG2.1.2. Uluslararası
Proje Sayısı

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır ve herhangi bir değişiklik gerekmemektedir.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Teknolojik altyapı eksikliği ve öğretim elemanlarının motivasyon
eksikliği riskleri belirlenmiştir.
 Proje teşvik miktarının arttırılması ve teknolojik altyapının geliştirilmesi
önlemleri alınmıştır.
%25

0

1

3

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik

Sürdürülebilirlik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır ve herhangi bir değişiklik gerekmemektedir.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Teknolojik altyapı eksikliği ve öğretim elemanlarının motivasyon
eksikliği riskleri belirlenmiştir.
 Proje teşvik miktarının arttırılması ve teknolojik altyapının geliştirilmesi
önlemleri alınmıştır.

14

PG2.1.3. Proje
Bütçeleri (₺)

%20

2.810.253

3.270.000

11.253.608

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma
Projesine ait bütçenin eklenmesi ile proje bütçelerinde artış olmuştur.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Proje bütçelerinde yetersizlik riski bulunmaktadır. Bu riski azaltmak için
gerçekleşen bütçenin etkili ve ekonomik kullanılması sağlanmaktadır.
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H.2.2.

A2

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Arttırmak

H.2.2.

Bilimsel araştırma ve yayınların sayısını her yıl %15 arttırmak

H.2.2. Performansı

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

(%100*%20) + (%100*%25) + (%0*%20) + (%100*%25) +
(%100*%10)
%20 + %25 + %0 + %25 +%10
%85
 Öğretim üyelerinin uluslararası veya ulusal makale
çalışmaları ile uluslararası makale çalışmalarına yönelmesi
nedeni ile ulusal bildiri sayısında ve dergi sayısında arzu
edilen gerçekleşme yakalanamamıştır.
 Öğretim üyelerinin uluslararası bildiri çalışmalarının
yanında ulusal bildiri çalışması da yapmaları sağlanacaktır.

Sorumlu Birim

Rektörlük

Performans
Göstergesi

Hedefe
Etkisi (%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri ©

Performans
(%)
(C-A)/(BA)

%20

149

195

299

%100

PG2.2.1. Ulusal
Makale Sayısı

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG2.2.2. Uluslararası
Makale Sayısı

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Diğer göstergelerde yaşanan eksiklik nedeniyle bu göstergede yaşanan
hızlı artış için öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Bilimsel altyapı eksikliği ile bütçe yetersizliği riski bulunmaktadır.
İhtiyaç duyulan bilimsel altyapı bütçe olanakları doğrultusunda
karşılanmaya çalışılmaktadır.
%25

268

380

396

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Diğer göstergelerde yaşanan eksiklik nedeniyle bu göstergede yaşanan
hızlı artış için öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Bilimsel altyapı eksikliği ile bütçe yetersizliği riski bulunmaktadır.
İhtiyaç duyulan bilimsel altyapı bütçe olanakları doğrultusunda
karşılanmaya çalışılmaktadır.
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PG2.2.3. Ulusal
Bildiri
Sayısı

%20

239

325

125

%0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik

 Göstergenin sapmasına değişen Akademik Teşvik Yönetmeliği
puanlamaları sonucunda, öğretim elemanlarının Uluslararası yayınlara
yönelmesinin neden olduğu düşünülmektedir.
 Gösterge değerine ulaşılamamıştır.
 Ulusal bildiri sayısına olan ilginin Doçentlik Kriterlerinde yer alan Ulusal
bildiri zorunluluğu getirilmesi neticesinde artacağı düşünülmektedir. Bu
amacın diğer göstergelerine olan yoğun ilgilin bu göstergeye
yönlendirilebilecek
olması
nedeni
ile
güncelleme
ihtiyacı
gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç yoktur.
 Bilimsel altyapı eksikliği ile bütçe yetersizliği riski bulunmaktadır.
İhtiyaç duyulan artışın, değişen Doçentlik Başvuru Kriterlerinde yer alan
Ulusal yayın zorunluluğu sonucunda önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi
beklenmektedir.

PG2.2.4. Uluslararası
%25
432
570
1.052
%100
Bildiri Sayısı
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
İlgililik
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Diğer göstergelerde yaşanan eksiklik nedeniyle bu göstergede yaşanan
Etkililik
hızlı artış için öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
Etkinlik
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Bilimsel altyapı eksikliği ile bütçe yetersizliği riski bulunmaktadır.
Sürdürülebilirlik
İhtiyaç duyulan bilimsel altyapı bütçe olanakları doğrultusunda
karşılanmaya çalışılmaktadır.
PG2.2.5. Üniversitede
Yayınlanan
%10
5
6
6
%100
Akademik
Dergi Sayısı
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
İlgililik
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Üniversitemizde yayınlanacak dergilere ilgilin arttırılmasına yönelik
Etkililik
olarak akademik teşvik yönetmeliğine uygun kriterleri taşıyan akademik
dergi çıkartılmasına yönelik faaliyetler devam ettirilecektir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
Etkinlik
değişikliğe ihtiyaç yoktur.
 Bilimsel altyapı eksikliği ile bütçe yetersizliği riski bulunmaktadır. İhtiyaç
Sürdürülebilirlik
duyulan altyapı bütçe doğrultusunda karşılanmaya çalışılmaktadır.
H.2.3.
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Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Arttırmak

A2
H.2.3.
H.2.3. Performansı
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Dünyada ve Türkiye’de yapılan üniversite sıralamalarında üst
sıralara çıkmak
(%0*%20) + (%100*%60) + (%100*%20)
%0+ %60+ %20
%80,00
 Ranking Web of Universities Sıralamasında hedeflenenden
uzakta kalınmıştır.
 Ranking Web of Universities Sıralamasına etki eden
faktörlere yönelik çalışmalar planlanacaktır.

Sorumlu Birim

Rektörlük

Performans
Göstergesi

Hedefe
Etkisi (%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri ©

Performans
(%)
(C-A)/(BA)

%20

4.715

4713

6059

%0

PG2.3.1. Ranking
Web of Universities
Sıralaması

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.

Etkililik

 Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Göstergelere ulaşılamama nedeni
olarak, Üniversitemizin fiziksel altyapı ve üstyapı eksikliklerine öncelik
verilmesi ve yeni açılan bölümlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
çalışmalarının henüz tamamlanmamış olmasıdır. Bu gelişimler
tamamlanınca akademik gelişimin hızlanacağı düşünülmektedir.
Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
değerlendirilecektir.

Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 Uluslararası ve ulusal yayın sayıları ile öğrenci sayısının istenilen
düzeyde arttırılamaması riskleri bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının
dikkatlerini bu yönlere çekmek riski azaltacaktır.

PG2.3.2. URAP
Sıralaması

%60

98

93

88

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 10. yılın ardından fiziksel altyapı ve üstyapı eksikliklerine öncelik
verilmesi ve yeni açılan bölümlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
çalışmalarına devam edilecektir. Bu nedenle öngörülen hedef ve
göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı gerekmemektedir.
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Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 Bilimsel araştırma sayısının azlığı, yetersiz patent başvurusu, teknokentte şirket sayısının yetersiz olması riskleri bulunmaktadır. Öğretim
elemanlarının motivasyonu ve bütçe desteği arttırılarak risk azaltılacaktır.

PG2.3.3. Girişimci
ve Yenilikçi
Üniversite
İndeksi

%20

İndekste yer
almamaktadır

İndekste yer
almamaktadır

İndekste yer
almamaktadır

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.

Etkililik

 Gösterge değerlerine ilişkin
çalışmalar devam etmektedir.

Etkinlik

 Planlanan maliyet aşılmamıştır.

Sürdürülebilirlik

 Bilimsel araştırma sayısının azlığı, sanayi işbirliği, yetersiz patent
başvurusu, tekno-kentte şirket sayısının yetersiz olması riskleri
bulunmaktadır. Sanayi işbirliği toplantıları düzenlenerek işverenlerin
üniversitemize olan ilgisi arttırılarak; öğretim elemanlarına yönelik teşvik
ve destekler verilerek riskin azaltılması planlanmaktadır.

belirlenen

ihtiyaçlar

doğrultusunda
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Bölgesel Kalkınma ve İşbirliğini Arttırmak

A3
H.3.1.
H.3.1. Performansı

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Üniversitenin dış paydaşları ile işbirliğinin niteliğini ve
niceliğini arttırmak
(%100*%20) + (%100*%20) + (%0*%20) + (%23*%20) +
(%0*%20)
%20 + %20 + %0 +%4,6 +%0
%44,60
 Sektör akademi dünyası buluşmalarında da sektöre yönelik
eğitim verilmesi.
 Projelendirme
çalışmalarının
devam
henüz
tamamlanmaması.
 Sektör
akademi
dünyası
buluşmalarının
içeriği
güncellenecek. Böylece hem eğitim sayısı hem de eğitimlere
katılımcı sayısının artışı sağlanacaktır.
 Öğretim
elemanları,
sektöre
yönelik
projelere
yönlendirilecektir.

Sorumlu Birim

Rektörlük ve Burdur Gelişim Merkezi

Performans
Göstergesi

Hedefe
Etkisi (%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri (C)

Performans
(%)
(C-A)/(BA)

%20

4

5

26

%100

PG3.1.1. Sektör
Akademi Dünyası
Buluşmaları

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.

Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 Paydaş talebinin azalması, danışmanlık verecek öğretim elemanı sayısının
yetersizliği, teşvik yetersizliği riskleri mevcuttur. Bu riskleri azaltmak için
sektör-akademi buluşmalarının içeriğinin geliştirilmesi planlanmıştır.

PG3.1.2. Danışmanlık
Hizmet Sayısı

%20

12

20

21

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir.

Etkililik

 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme
ihtiyacı gerekmemektedir.
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Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 Paydaş talebinin azalması, danışmanlık verecek öğretim elemanı sayısının
yetersizliği, teşvik yetersizliği riskleri mevcuttur. Sektör-akademi
buluşmalarının sayısının attırılarak danışmanlık hizmeti sayısının azlığı
riskinin azaltılması planlanmıştır.

PG3.1.3. Dış
Paydaşlara Verilen
Eğitim Sayısı

%20

10

15

5

%0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz
değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.

Etkililik

 Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Göstergelere ulaşılamama nedeni
olarak, sektör akademi dünyası buluşmalarında katılımcıların taleplerine
cevap verilmesi ve bu nedenle de dış paydaşların düzenlenen eğitimlere
ilgilerinin azalması sebep olmuştur.

Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 Paydaş talebinin azalması, danışmanlık verecek öğretim elemanı sayısının
yetersizliği, teşvik yetersizliği riskleri mevcuttur. Bu riskleri azaltmak için
sektör-akademi buluşmalarının sayısının dengelenmesi ve içeriğinin
güncellenmesi planlanmıştır.

PG3.1.4. Dış
Paydaşlara Verilen
Eğitime Katılımcı
Sayısı

%20

75

150

92

%23

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz
değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Göstergelere ulaşılamama nedeni
olarak, sektör akademi dünyası buluşmalarında katılımcıların taleplerine
cevap verilmesi ve bu nedenle de dış paydaşların düzenlenen eğitimlere
ilgilerinin azalması sebep olmuştur.

Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 Paydaş talebinin azalması, danışmanlık verecek öğretim elemanı sayısının
yetersizliği, teşvik yetersizliği riskleri mevcuttur. Bu riskleri azaltmak için
dış paydaş eğitimlerinin içeriğinin güncellenmesi planlanmıştır.

PG3.1.5. Sektör
Akademi İşbirliği ile
Gerçekleştirilen
Projeler

%20

1

3

1

%0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz
değişim meydana gelmemiştir.
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Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik

 Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Göstergelere ulaşılamama nedeni
olarak, sektör akademi dünyası buluşmalarında katılımcıların taleplerinde
yaşanan değişim etkili olmuştur.
 Önümüzdeki dönemde sektör temsilcilerine yönelik olarak Üniversitemiz
taleplerde bulunacaktır. Bu nedenle yıllar itibariyle öngörülen hedef ve
göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Paydaş talebinin azalması, danışmanlık verecek öğretim elemanı sayısının
yetersizliği, teşvik yetersizliği riskleri mevcuttur. Bu riskleri azaltmak için
proje çalışmalarına teşvik edilen öğretim elemanı sayısının arttırılması
planlanmıştır.
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H.3.1.

H.3.2.

Bölgesel Kalkınma ve İşbirliğini Arttırmak

A3
H.3.2.
H.3.2. Performansı

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Bölgenin sektörel sorunlarına yönelik çözüm önerileri
geliştirmek
(%0*%40) + (%20*%40) + (%0*%20)
%0+ %8 + %0
%8
 Sektöre ilişkin açılan bölüm ve program sayısında kısmen
artış sağlanmasına ve sektöre ilişkin faaliyetlerin
gerçekleştirilmesine rağmen eğitim talebinin azlığı
nedeniyle sektörel eğitim sayısında istenilen gerçekleşme
yakalanamamıştır.
 Sektörel buluşmaların sayısı arttırılarak eğitim ihtiyacının
fark ettirilmesi sağlanacak.
 Öğretim üyelerinin eğitim faaliyetleri desteklenecek.
 Yeni açılan bölüm/programlar hakkında sektöre bilgi
verilecek

Sorumlu Birim

Rektörlük

Performans
Göstergesi

Hedefe
Etkisi (%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri (C)

Performans
(%)
(C-A)/(BA)

%40

3

6

1

%0

PG3.2.1. Sektörel
Eğitim Sayısı

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik

Sürdürülebilirlik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz
değişim meydana gelmemiştir.
 Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Göstergelere ulaşılamama nedeni
olarak, özellikle 2018 yılında Üniversitemizin Bölgesel Odaklı Misyon
Farklılaşması
Projesinde
Hayvancılık
temasındaki
projelerin
tamamlanması ve başlanılması sürecine odaklanılması ve sektörel
toplantıların eğitim yerine paydaş toplantısı olarak gerçekleştirilmesi
önemli bir etken olarak kabul edilebilir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Paydaş talebinin azalması, danışmanlık verecek öğretim elemanı sayısının
yetersizliği, teşvik yetersizliği riskleri mevcuttur. Bu riskleri azaltmak için
sektör-akademi
buluşmalarının
sayısının
arttırılması,
açılan
bölüm/programlar hakkında sektöre bilgi verilmesi planlanmıştır.

PG3.2.2. Sektör ile
%40
8
5
1
%20
İlgili Açılan Program
Sayısı
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz
değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
İlgililik
karşılanması sağlanmıştır.
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Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG3.2.3 Sektöre
İlişkin Faaliyet
(Çalıştay,
Sempozyum vb.)
Sayısı

 Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Bunun deni olarak açılması planlanan
programların çalışmasının tamamlanamaması ve Yükseköğretim
Kurulunun yeni program açılmasına ilişkin yaptığı düzenlemeler etkili
olmuştur. Bu durumun önümüzdeki dönemlerde düzeleceği
düşünülmektedir ve yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin
güncelleme ihtiyacı gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Uygulamaya
yönelik
bölüm/programların
açılamaması
riski
bulunmaktadır. Bu riskin olasılığını azaltmak için YÖK ile sürekli iletişim
halinde olunmaktadır.

%20

3

10

2

%0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik

Sürdürülebilirlik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz
değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Üniversitemizin Bölgesel Odaklı
Misyon Farklılaşması Projesinde Hayvancılık temasındaki projelerin
onaylanması ve projelerin yürütülmesine başlanılması ile bu durumun
düzeleceği değerlendirilmekte ve yıllar itibariyle öngörülen hedef ve
göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Paydaş talebinin azalması, danışmanlık verecek öğretim elemanı sayısının
yetersizliği, teşvik yetersizliği riskleri mevcuttur. Bu riskleri azaltmak için
sektör-akademi buluşmalarının sayısının arttırılması, öğretim elemanlarının
teşvik edilmesi planlanmıştır.
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H.3.3.

Bölgesel Kalkınma ve İşbirliğini Arttırmak

A3
H.3.3.

H.3.3. Performansı

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Bölgenin/Ülkenin hayvancılık ve hayvancılığa dayalı
sektöründe araştırma geliştirme, üretim ve katma değer üssü
olmak
(%100*20) + (%100*%15) + (%100*%20) + (%100*%20) +
(%100*%5) + (%100*%20)
%20 + %15 + %20 + %20 + %5 + %20
%100
 Hedefe ilişkin herhangi bir sapma yaşanmamıştır ve hedef
planlandığı şekilde sürdürülmektedir.
 Proje bütçelerinin planlandığı şekliyle sürdürülmesi için
bütçenin etkili ve ekonomik kullanılması sağlanmaktadır.

Sorumlu Birim

Rektörlük

Performans
Göstergesi

Hedefe
Etkisi (%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri (C)

Performans
(%)
(C-A)/(BA)

%20

0

100

100

%100

PG3.3.1. Çiftliğin
modernizasyonubakım-onarım (%)

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG3.3.2.
Hayvan Alımı

Canlı

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Çiftlik yönetiminde yaşanan teknolojik gelişmelerin bütçe yetersizliği
nedeniyle çiftliğe aktarılamaması riski vardır. Bu risklere karşı bütçede
gerekli önlemlerin alınması, mevcut riskleri azaltacaktır.
%15

0

50

50

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.

Etkililik

 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
gerekmemektedir.

Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 Mevcut piyasadan istenilen özelliklerde canlı hayvanın temin
edilememesi veya canlı hayvan alımında fiyatların artması riski vardır. Bu
risklere karşı bütçede gerekli önlemlerin alınması, mevcut riskleri
azaltacaktır.
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PG3.3.3. MakineTeçhizat-Araç-Çiftlik
Ekipmanları Alımı

%20

0

21

21

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
P.G3.3.4. Sarf
Malzemesi Alımı

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Mevcut piyasadan istenilen özelliklerde makine-techizatın temin
edilememesi veya fiyatların artması riski vardır. Bu risklere karşı bütçede
gerekli önlemlerin alınması, mevcut riskleri azaltacaktır.
%20

0

12

12

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG3.3.5. EğitimYazılım Alımı

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Mevcut piyasadan istenilen özelliklerde sarf malzemenin temin
edilememesi veya sarf malzeme fiyatlarının artması riski vardır. Bu
risklere karşı bütçede gerekli önlemlerin alınması, mevcut riskleri
azaltacaktır.
%5

0

40

40

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG3.3.6. Seyahat
Giderleri

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 İstenilen yazılımın zamanında temin edilememesi riski mevcuttur. Bu
risklere karşı bütçede gerekli önlemlerin alınması, mevcut riskleri
azaltacaktır.
%20

0

16

16

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
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Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik

 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Proje ile planlanan seyahatlerin zamanında yapılamaması riski vardır. Bu
risklere karşı bütçede gerekli önlemlerin alınması, mevcut riskleri
azaltacaktır.
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H.4.1.

A4

Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler İle İşbirliği ve Üniversitenin
Bilinirliğini Arttırmak

H.4.1.

Ulusal ve Uluslararası ölçekte işbirliği sayısını %10 arttırmak

H.4.1. Performansı

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Rektörlük

Sorumlu Birim
Performans
Göstergesi
PG4.1.1. Uluslararası
Değişim İkili Anlaşma
Sayısı

(%100*%20) + (%50*%20) + (%100*%20) + (%0*%20) +
(%100*%20)
%20 + %10 + %20 +%0 +%20
%70
 Ulusal değişim programı ile gelen öğrenci ve personel
sayısının istenilen düzeyde gerçekleşmemesi.
 Uluslararası değişim programı ile gelen öğrenci ve personel
sayısının istenilen düzeyde gerçekleşmemesi.
 Ulusal değişim programlarındaki hareketliliğin arttırılması,
 Uluslararası değişim programlarındaki hareketliliğin
arttırılması, planlanmıştır.

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri (C)

Performans
(%)
(C-A)/(BA)

%20

120

125

150

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik

Sürdürülebilirlik

PG4.1.2. Uluslararası
Değişim Programı İle
Gelen Öğrenci ve
Personel Sayısı

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz
değişim meydana gelmemiştir.
 Gösterge değerine ulaşılmıştır
 Hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Ülkemizdeki üniversite ve bu üniversitelerdeki bölüm sayılarının artması,
öğrenci tercihinin azalması riskleri mevcuttur. Bu riskleri azaltmak için
öğrencilerin dikkatini çekecek film, broşür vb. tanıtıcı faaliyetler
yürütülecek; ikili anlaşma yapılabilecek üniversitelere yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
%20

11 Öğrenci
4 Personel

40 Öğrenci
3 Personel

2 Öğrenci
12 Personel

%50

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir.
 Gösterge değerine kısmen ulaşılmıştır.
 Uluslararası değişim programları için anlaşması olmayan bölümlerin
sayıları azaltılarak anlaşma sayısı arttırılacak.
 Öğrencilerin dikkatini çekecek film, broşür vb. tanıtıcı faaliyetler
yürütülecek.
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Etkinlik

Sürdürülebilirlik
PG4.1.3. Uluslararası
Değişim Programı İle
Giden Öğrenci ve
Personel Sayısı

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Üniversite ve bölüm sayılarının artması, öğrenci tercihinin azalması
riskleri mevcuttur. Bu riskleri azaltmak için öğrencilerin dikkatini
çekecek film, broşür vb. tanıtıcı faaliyetler yürütülecek; ikili anlaşma
yapılabilecek üniversitelere yönelik çalışmalar yapılacaktır.
%20

109 Öğrenci
21 Personel

125 Öğrenci
18 Personel

130 Öğrenci
44 Personel

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz
değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.

Etkililik

 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
gerekmemektedir.

Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 Üniversite ve bölüm sayılarının artması, öğrenci tercihinin azalması riskleri
mevcuttur. Bu riskleri azaltmak için öğrencilerin ile birlikte faaliyetler
yürütülecek; ikili anlaşma yapılabilecek üniversitelere yönelik çalışmalar
yapılacaktır.

PG4.1.4. Ulusal
Değişim Programı İle
Gelen Öğrenci ve
Personel Sayısı

%20

32 Öğrenci
4 Personel

40 Öğrenci
3 Personel

15 Öğrenci
0 Personel

%0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.

Etkililik

 Gösterge değerine ulaşılamamıştır.
 Ulusal değişim programları için anlaşması olmayan bölümlerin sayıları
azaltılarak anlaşma sayısı arttırılacak.
 Öğrencilerin dikkatini çekecek film, broşür vb. tanıtıcı faaliyetler
yürütülecek.

Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 Üniversite ve bölüm sayılarının artması, öğrenci tercihinin azalması
riskleri mevcuttur. Bu riskleri azaltmak için öğrencilerin ile birlikte
faaliyetler yürütülecek; ikili anlaşma yapılabilecek üniversitelere yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
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PG4.1.5. Ulusal
Değişim Programı İle
Giden Öğrenci ve
Personel Sayısı

%20

26 Öğrenci
4 Personel

40 Öğrenci
3 Personel

48 Öğrenci
0 Personel

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik

Sürdürülebilirlik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz
değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
gerekmemektedir.
 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Üniversite ve bölüm sayılarının artması, öğrenci tercihinin azalması riskleri
mevcuttur. Bu riskleri azaltmak için öğrencilerin ile birlikte faaliyetler
yürütülecek; ikili anlaşma yapılabilecek üniversitelere yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
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H.4.2.

A4

Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler
Üniversitenin Bilinirliğini Arttırmak

H.4.2.

Üniversitenin bilinilirlik ve marka değerini arttırmak

H.4.2. Performansı

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

İle

İşbirliği

ve

(%0*%25) + (%100*%30) + (%100*%15) + (%0*%15) +
(%100*%15)
%0+ %30 + %15 +%0 +%15
%60,00
 YGS’de MAKÜ’yü ilk 3 tercihinde bulunduran öğrenci
oranında yaşanan düşüş.
 Ranking Web of Universities Sıralamasında hedeflenenden
uzakta kalınmıştır.
 Yeni açılan bölümlerin hızla geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.
 Yapılan etkinlikler ile tanıtımların ulusal basın ve hedef kitle
ile daha koordineli yapılması.
 Ranking Web of Universities Sıralamasına etki eden
faktörlere yönelik çalışmaların planlanaması.

Sorumlu Birim

Rektörlük

Performans
Göstergesi

Hedefe
Etkisi (%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri (A)

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer (B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri ©

Performans
(%)
(C-A)/(BA)

%20

4.715

4.713

6.059

%0

PG2.3.1. Ranking
Web of Universities
Sıralaması

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.

Etkililik

 Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Göstergelere ulaşılamama nedeni
olarak, Üniversitemizin fiziksel altyapı ve üstyapı eksikliklerine öncelik
verilmesi ve yeni açılan bölümlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
çalışmalarının henüz tamamlanmamış olmasıdır. Bu gelişimler
tamamlanınca akademik gelişimin hızlanacağı düşünülmektedir.
Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
değerlendirilecektir.

Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 Uluslararası ve ulusal yayın sayıları ile öğrenci sayısının istenilen
düzeyde arttırılamaması riskleri bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının
dikkatlerini bu yönlere çekmek riski azaltacaktır.

PG2.3.2. URAP
Sıralaması

%60

98

93

88

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir.
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Etkililik

 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 10. yılın ardından fiziksel altyapı ve üstyapı eksikliklerine öncelik
verilmesi ve yeni açılan bölümlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
çalışmalarına devam edilecektir. Bu nedenle öngörülen hedef ve
göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı gerekmemektedir.

Etkinlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

 Bilimsel araştırma sayısının azlığı, yetersiz patent başvurusu, teknokentte şirket sayısının yetersiz olması riskleri bulunmaktadır. Öğretim
elemanlarının motivasyonu ve bütçe desteği arttırılarak risk azaltılacaktır.

PG2.3.3. Girişimci
ve Yenilikçi
Üniversite
İndeksi

%20

İndekste yer
almamaktadır

İndekste yer
almamaktadır

İndekste yer
almamaktadır

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir
olumsuz değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.
 Gösterge değerlerine ilişkin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda
çalışmalar devam etmektedir.

Etkinlik

 Planlanan maliyet aşılmamıştır.

Sürdürülebilirlik

 Bilimsel araştırma sayısının azlığı, sanayi işbirliği, yetersiz patent
başvurusu, tekno-kentte şirket sayısının yetersiz olması riskleri
bulunmaktadır. Sanayi işbirliği toplantıları düzenlenerek işverenlerin
üniversitemize olan ilgisi arttırılarak; öğretim elemanlarına yönelik teşvik
ve destekler verilerek riskin azaltılması planlanmaktadır.

PG4.2.4. YGS’de
MAKÜ’yü İlk 3
Tercihinde Bulunduran
Öğrenci Oranı (%)

%15

40

45

22

%0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz
değişim meydana gelmemiştir. Bu nedenle de mevcut tespitlerin
karşılanması sağlanmıştır.

Etkililik

 Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Tanıtım bütçesi ve Kurumsal İletişim
Merkezinin 2018 yılı faaliyetlerine tam anlamıyla başlaması ile birlikte
Üniversitemizin tanıtılmasına yönelik faaliyetlere hız verilecektir.
Önümüzdeki dönem gerçekleşmesi de takip edilip güncellenme ihtiyacı
değerlendirilecektir.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
gerekmemektedir.

Etkinlik

Sürdürülebilirlik

 Öngörülen maliyet aşılmamıştır. Bu nedenle tahmini maliyet tablosunda
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Tanıtım bütçesinin yetersizliği, sanayi işbirliği yetersizliği, yetersiz patent
başvurusu, tekno-kentte şirket sayısının yetersiz olması riskleri
bulunmaktadır. Bu kapsamda diğer hedefte belirlenen göstergelerin
gerçekleşmesinden faydalanılmakla birlikte bütçenin etkili ve ekonomik
kullanılması sağlanmaktadır.
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PG4.2.5. Ulusal
Medyada
%15
1.100
1.600
2.357
%100
Üniversitenin Haber
Sayısı
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
 Göstergenin sapmasına neden olacak iç ve dış çevrede herhangi bir olumsuz
İlgililik
değişim meydana gelmemiştir.
 Gösterge değerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
 Yıllar itibariyle öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı
Etkililik
gerekmemektedir.

 Öngörülen maliyet kadar harcama yapılarak gösterge performansı
Etkinlik
ölçülmüştür.
 Kurumsal İletişim Merkezi aracılığıyla, Üniversitemiz nezdindeki
faaliyetlerin tanıtımı ve kamuoyuyla paylaşılması daha görünür hale
Sürdürülebilirlik
gelecektir. Bu nedenle tanıtım bütçesinde yetersizliği gösterge üzerinde risk
oluşturmaktadır.
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3. ELDE EDİLEN SONUÇLARIN PLANIN GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2017-2021 Stratejik Planında belirlediği 4 amaç ve
bu amaçlara ait 13 hedefine yönelik olarak belirlediği performans göstergelerinin
değerlendirmesini yapmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde stratejik planda
öngörülen gerçekleşmeler büyük ölçüde sağlanmış ve planın geleceği adına olumlu sinyaller
vermiştir. Aşağıda amaç, hedef ve göstergelere ait gerçekleşme yüzdeleri özet olarak
verilmiştir:
Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri
Amaç 1
Hedef 1.1.
PG 1.1.1.
PG 1.1.2.
PG 1.1.3.
Hedef 1.2.
PG 1.2.1.
PG 1.2.2.
PG1.2.3.
PG1.2.4.
Hedef 1.3.
PG 1.3.1.
PG 1.3.2.
PG 1.3.3.
Hedef 1.4.
PG 1.4.1.
PG 1.4.2.
PG 1.4.3.
PG 1.4.4.
PG 1.4.5.
PG 1.4.6.
Hedef 1.5.
PG 1.5.1.
PG 1.5.2.
PG 1.5.3.
PG 1.5.4.
PG 1.5.5.
Amaç 2
Hedef 2.1.
PG 2.1.1.
PG 2.1.2.
PG 2.1.3.
Hedef 2.2.
PG 2.2.1.
PG 2.2.2.

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Eğitim-Öğretimin Nitelik ve Niceliğini Geliştirmek
Öğrenci memnuniyetini 5 yılsonunda %80’in üzerine çıkarmak
75
76
70
68
73
64
65
71
66
Akademik ve İdari Personel memnuniyetini %75’in üzerine çıkarmak
75
77
63
69
74
72
62
68
69
64
70
65
Girişimci niteliklere sahip öğrenci yetiştirmek
0
1
1
0
70
97
4.634
5.400
4.000
Bölüm ve program sayısını arttırarak 5 yılın sonunda öğrenci sayısını
57.000’e çıkarmak
13.263
16.500
13.157
14.532
21.000
17.597
1.687
2.300
1.961
42
54
80
38
51
86
63
70
92
Fiziksel, teknolojik ve bilimsel olanakları geliştirmek
159.643
177.000
171.635
64.988
70.000
76.105
65.911
72.000
96.802
221.222
250.000
268.300
120
150
300
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Arttırmak
Proje sayısını 5 yılın sonunda %40 arttırmak
144
165
175
0
1
3
2.810.253
3.270.000
11.253.608
Bilimsel araştırma ve yayınların sayısını her yıl %15 arttırmak
149
268

195
380

299
396

Performans
(%)
56,74
5,83
0
0
17
51,25
0
60
100
33
66,66
100
100
0
66,15
0
47
45
100
100
100
93,80
69,00
100
100
100
100
88,33
100
100
100
100
85
100
100
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PG 2.2.3.
239
315
125
PG 2.2.4.
432
570
1.052
PG 2.2.5.
5
6
6
Hedef 2.3.
Dünyada ve Türkiye’de yapılan üniversite sıralamalarında üst sıralara
çıkmak

PG 2.3.1.
PG 2.3.2.
PG 2.3.3.
Amaç 3
Hedef 1

80,00

4.715
98

4.713
93

6.059
88

0
100

İndekste yer
almamaktadır

İndekste yer
almamaktadır

İndekste yer
almamaktadır

100

Bölgesel Kalkınma ve İşbirliğini Arttırmak
Üniversitenin dış paydaşları ile işbirliğinin niteliğini ve niceliğini
arttırmak
4
5
26
12
20
21
10
15
5
75
150
92
1
3
1
Bölgenin sektörel sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek

PG 3.1.1.
PG 3.1.2.
PG 3.1.3.
PG 3.1.4.
PG 3.1.5.
Hedef 2
PG 3.2.1.
3
PG 3.2.2.
8
PG 3.3.3.
3
Bölgenin/Ülkenin hayvancılık
Hedef 3
PG 3.3.1.
PG 3.3.2.
PG 3.3.3.
PG 3.3.4.
PG 3.3.5.
PG 3.3.6.
Amaç 4

0
100
100

6
1
5
1
10
2
ve hayvancılığa dayalı sektöründe
araştırma geliştirme, üretim ve katma değer üssü olmak
0
100
100
0
50
50
0
21
21
0
12
12
0
40
40
0
16
16
Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler İle İşbirliği ve Üniversitenin
Bilinirliğini Arttırmak

Ulusal ve Uluslararası ölçekte işbirliği sayısını %10 arttırmak
Hedef 1
120
125
150
PG 4.1.1.
11 Öğrenci
40 Öğrenci
2 Öğrenci
PG 4.1.2.
4 Personel
3 Personel
5 Personel
109 Öğrenci
125 Öğrenci
130 Öğrenci
PG 4.1.3.
21 Personel
18 Personel
39 Personel
32 Öğrenci
40 Öğrenci
15 Öğrenci
PG 4.1.4.
4 Personel
3 Personel
0 Personel
26 Öğrenci
40 Öğrenci
48 Öğrenci
PG 4.1.5.
4 Personel
3 Personel
0 Personel
Üniversitenin bilinilirlik ve marka değerini arttırmak
Hedef 2
4.715
4.713
6.059
PG 4.2.1.
98
93
88
PG 4.2.2.
PG 4.2.3.
0
0
0
40
45
22
PG 4.2.4.
1.100
1.600
2.357
PG 4.2.5.

50,86
44,60
100
100
0
23
0
8
0
20
0
100
100
100
100
100
100
100
65
70
100
50
100
0
100
60
0
100
100
0
100
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Yukarıdaki tabloya göre stratejik planda belirlenen dört amacın ortalama gerçekleşme
performansı %65,23 olmuştur. Sonuçlar incelendiğinde bir numaralı “Eğitim-öğretimin nitelik
ve niceliğini geliştirmek” amacına ilişkin belirlenen bir, iki, üç ve dört numaralı hedefler ile üç
numaralı “Bölgesel kalkınma ve işbirliğini arttırmak” amacına ilişkin bir ve iki numaralı
hedeflerde plan dönemi başlangıç değerine göre iyileşmeler olsa da belirlenen izleme dönemi
hedef değerlerine ulaşılamamıştır.
Sonuçlar detaylı analiz edildiğinde bir numaralı “Eğitim-öğretimin nitelik ve niceliğini
geliştirmek” amacına ilişkin bir, iki, üç ve dört numaralı hedeflere ilişkin izleme dönemi hedef
değerlere, iyileştirmeler olsa da mevcut koşullarla ulaşılamayacağı ve 2019 yılı içerisinde
güncelleme yapılması sonucuna varılmıştır. Ayrıca üç numaralı “Bölgesel kalkınma ve
işbirliğini arttırmak” amacında küçük sapmalar olduğu belirlenmiştir. Bu amaca ilişkin gösterge
değerlerine Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesine ait alt
projelere yoğunlaşılması ve bu projeler ile yürütülecek faaliyetlere henüz tam anlamıyla
başlanılmaması nedeniyle ulaşılamadığı değerlendirilmektedir. Asıl amacı bölgesine hizmet
olan ilgili projelerin tam anlamıyla uygulamaya konulması ile belirlenen amaç ve hedeflerde
planlanan gerçekleşmenin sağlanacağı sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde iki ve dört numaralı
amaçlara ilişkin sonuçlar detaylı analiz edildiğinde bu amaç ve hedeflere ilişkin bazı gösterge
değerlerinde sonuca çok fazla etki etmeyen küçük sapmalar yaşandığı belirlenmiştir.
Elde edilen bulgu ve sonuçlardan yola çıkarak 2017-2021 Statejik Planı ile belirlenen amaç ve
hedeflere ilişkin izleme dönemi gösterge değerlerinin 2019 yılı içerisinde, geçmiş iki dönem
verilerine göre tekrar değerlendirilmesi ve kalan dönemler için varsa gerekli güncellemelerin
yapılması, stratejik planın geleceği üzerine olumlu etki yapacaktır.
Üniversitemiz, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin, kaynak
kullanımında etkinliğin ve verimliğin sağlanması ve misyon ve vizyonun gerçekleştirilmesi için
tüm yönetici ve personeli ile büyük çaba harcamaktadır. Geçmişten aldığı tecrübeler ile bugün
gelinen noktada, aynı amaçlara sahip paydaşlar ile güç birliği içinde hedeflenen geleceğe doğru
sağlıklı yürümenin yol haritası olan stratejik plan, belirlenmiş olan stratejik hedeflerin
gerçekleştirilmesi hususunda hassasiyetle takip edilmektedir. Bu bakış açısı ve geçmişten
aldığımız birikim ile yeni kamu yönetimi anlayışı, ulusal ve uluslararası bilimsel, akademik,
kültürel ve sosyal dinamikler çerçevesinde akademik ve idari faaliyetlerin yürütülmesine
devam edilecektir.
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4. TEMEL RİSKLER
Üniversitemiz, 2017-2021 Stratejik Planında belirlediği ve önlemlerini aldığı risklerden 2018
yılı itibariyle gerçekleşen olmamıştır. Üniversitemizin tespit ettiği riskler ve bu risklere karşı
aldığı önlemler aşağıda gösterilmiştir.
Tespit Edilen Riskler


1

Bütçe, fiziksel alt ve üst yapı ile
bilimsel çalışmaların gecikmesi





2

Yasal gelişmeler

Alınan Önlemler
Mevcut bütçenin etkili, ekonomik ve verimli
kullanılması için yönetsel tedbirler alınmıştır.
Bütçenin ekonomik kullanımı için gerekli
durumlarda faaliyetlerde sponsor desteği
alınabilmektedir.
Fiziki alt ve üst yapının iyileştirilmesi riskini
azaltmak için ihale şartnameleri dikkatle
hazırlanmaktadır.
Yasal gelişmeler ilgili birimlerce sürekli takip
edilmekte ve sonuçlarına göre süreçler
güncellenmektedir.

Girişimcilik ders programındaki
 Ders programlarının öğrenci veya öğretim
değişiklikler ile dersi verecek
elemanları için daha uygun hale getirilmesi,
elemanı
eksikliği.
3 öğretim

Bölümlerde açılacak girişimcilik dersi için
Öğrencilerin girişimcilik dersini
teşvik edici etkinlikler düzenlenmesi,
tercih etmemesi
Girişimcilik yarışmasına katılacak
iş planının bulunamaması veya  Girişimcilik eğitiminin özendirilmesi ya da
4
mevcut planların yarışmalara dahil
teşvik edilmesi çalışmalarının arttırılması.
edilememesi
 Bölüm ve program sayısının arttırılması ve ders
Bölüm
program
sayısı
ve
5
içeriklerinin planlanması faaliyetlerinin daha
niteliğinin arttırılamaması
titizlikle yapılması
Öğrenci tercihlerinde yaşanan
 Öğrenci tercihlerini takip ederek ilgisini
değişim, bölüm ve program
çekebilecek bölümlerin açılması.
6 sayıları ve uzaktan eğitim

Uzaktan eğitim sisteminin daha işler hale
sisteminin
etkinliğinin
getirilmesi
sağlanamaması
 Eğitim-öğretim dönemi öncesinde akademik ve
Öğrencinin ihtiyacına yönelik
idari personelin kitap talepleri toplanmakta ve
temininin
zamanında
7 kitap
ihaleler
bu
talepler
dikkate
alınarak
yapılamaması
yapılmaktadır.
 Bu risk üzerinde kontrol ve denetim faaliyetimiz
İnternet hizmeti sağlayıcılarından
kısmen olabilmektedir. Bu bağlamda ilgili
8
kaynaklı riskler
sağlayıcılar ile telefon iletişimi ve resmi yazışma
süreçleri kullanılmaktadır.
Teknolojik altyapı eksikliği ve  Proje teşvik miktarının arttırılması ve teknolojik
9 öğretim elemanlarının motivasyon
altyapının hızla geliştirilmesi için gerekli
eksikliği
önlemler alınmıştır
 İhtiyaç duyulan bilimsel altyapı bütçe olanakları
10 Bilimsel altyapı eksikliği
doğrultusunda karşılanmaya çalışılmaktadır.
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Bilimsel araştırma sayısının azlığı,
yetersiz patent başvurusu,
Sanayi
işbirliği
yetersizliği,
yetersiz patent başvurusu, tekno12
kentte şirket sayısının yetersiz
olması riskleri bulunmaktadır.
Paydaş
talebinin
azalması,
danışmanlık verecek öğretim
13
elemanı sayısının yetersizliği,
teşvik yetersizliği
Ülkemizdeki üniversite ve bu
üniversitelerdeki
bölüm
14
sayılarının
artması,
öğrenci
tercihinin azalması
11

 Öğretim elemanlarının motivasyonu ve bütçe
desteği arttırılarak risk azaltılacaktır
 Sanayi işbirliği toplantıları
işverenlerin
üniversitemize
arttırılmaktadır.

düzenlenerek
olan
ilgisi

 Sektör-akademi
buluşmalarının
arttırılması planlanmıştır.

sayısının

 Öğrencilerin dikkatini çekecek film, broşür vb.
tanıtıcı faaliyetler yürütülecek; ikili anlaşma
yapılabilecek üniversitelere yönelik çalışmalar
yapılacaktır.

Üniversitemizde 2018 yılı itibariyle öngörülemeyen risklerden gerçekleşen olmamıştır.
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5. TEMEL KAPASİTE İHTİYAÇLARI
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2018 yılı itibariyle stratejik planda belirlenen
hedeflere ve performans göstergesi değerlerine ulaşmada öngörülmeyen kurumsal kapasite
ihtiyacı (personel, fiziki, teknolojik ve mali kaynak) ortaya çıkmamıştır.
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