
Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

A1 KURUMSAL ALTYAPI KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK
H1.4 Kütüphane hizmet kapasitesini her yıl en az %5 artırmak.
H1.4 Performansı %85

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* * Hedefin tutturulamaması durumunda söz konusu hedeften sapmaların neden(ler)i nelerdir? 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
* Söz konusu sapmaların yeniden gerçekleşmemesi ve hedefin tutturulabilmesine ilişkin olarak alınması gereken/alınacak
önlemler nelerdir?

Sorumlu Birim Akademik Birimler

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri*

(A)

İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)
İzleme Dönemindeki

Gerçekleşme Değeri (C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)
PG 1.4.1: Yayın
Alımı Projesi İçin
Ayrılan Ödenek
Miktarı

30 %100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik

BU KISIMDAN SORUMLU DEĞİLSİNİZ. BU KISMI
DİKKATE ALMAYINIZ!

Etkililik

Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG 1.4.2: Basılı
Kitap Sayısı 20 %100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik

BU KISIMDAN SORUMLU DEĞİLSİNİZ. BU KISMI
DİKKATE ALMAYINIZ!

Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG 1.4.3: Satın
Alınan E-Kitap
Sayısı

20 %100



Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**
İlgililik BU KISIMDAN SORUMLU DEĞİLSİNİZ. BU KISMI

DİKKATE ALMAYINIZ!
Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik

PG 1.4.4: Ödünç
Verilen Kitap
Sayısı

15 19.812 15.000 0 %100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik Birimimizde Kütüphane Hizmeti bulunmamaktadır.
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik Maliyet söz konusu olmamıştır. * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG 1.4.5:
Kütüphane
İmkânlarından
Yararlanan Kişi
Sayısı*

15 233.883 29.000 0 %0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik Birimimizde Kütüphane Hizmeti bulunmamaktadır.
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik Maliyet söz konusu olmamıştır. * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?
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Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu
A2 EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK.

H2.2
Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerinin idari personel ihtiyacını karşılayarak
idari personelin nitelik olarak gelişimini sağlamak.

H2.2 Performansı %37

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* * Hedefin tutturulamaması durumunda söz konusu hedeften sapmaların neden(ler)i nelerdir? 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
* Söz konusu sapmaların yeniden gerçekleşmemesi ve hedefin tutturulabilmesine ilişkin olarak alınması gereken/alınacak
önlemler nelerdir?

Sorumlu Birim Akademik Birimler

Performans
Göstergesi Hedefe Etkisi (%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri*

(A)

İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)
İzleme Dönemindeki

Gerçekleşme Değeri (C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)
PG2.2.1:
Toplam İdari
Personel Sayısı 20 524 310 4 YANLIŞ

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik Birimimizde yeterli sayıda İdari Personel bulunmamaktadır.
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik Yeterli Personel sayısına ulaşılamamıştır. Bu sebeple tespit edilen ihtiyaçlar kaşılanamamaktadır.

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik Hayır * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik En az 4 Personele ihtiyaç bulunmaktadır. * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG2.2.2:
Hizmet içi Eğitim
Alan Personel
Sayısı

30 183 80 8 %100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik -
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik Maliyet söz konusu olmamıştır. * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik Üniversitemiz Hizmet içi Eğitim programları doğrultusunda hedeflerin tamamlanması
planlanmaktadır.

* Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG 2.2.3:
İdari Personelin
Kişisel ve Mesleki
Gelişimleri İçin
Katılım Sağlanan
Kurs/Seminer vs.
Eğitimlere Katılan
Personel Sayısı

50 113 60 8 %13

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik -
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -
* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik Maliyet söz konusu olmamıştır.
* Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik
Üniversitemiz Hizmet içi Eğitim programları doğrultusunda hedeflerin tamamlanması
planlanmaktadır. * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?

* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?
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Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu
A2 EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK.

H2.3
Tanıtım faaliyetleri ile üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısını 2019 yılında % 10
artırmak.

H2.3 Performansı %70

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* * Hedefin tutturulamaması durumunda söz konusu hedeften sapmaların neden(ler)i nelerdir? 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
* Söz konusu sapmaların yeniden gerçekleşmemesi ve hedefin tutturulabilmesine ilişkin olarak alınması gereken/alınacak
önlemler nelerdir?

Sorumlu Birim Akademik Birimler

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri*

(A)

İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)
İzleme Dönemindeki

Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%)

(C-A)/(B-A)
PG2.3.1:
Tanıtım Amaçlı
Yapılan Etkinlik
Sayısı

30 28 13 0 %0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik Fakültemiz tanıtımı için yapılan etkinlikler Covid-19 Pandemi sebebiyle yapılamamıştır.
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik Gösterge değerlerine ulaşmak için Birim Web Sitesinde gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik Maliyet söz konusu olmamıştır. * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG2.3.2:
Tanıtım Amaçlı
Basılan Materyal
(Bülten, broşür,
katalog, ajanda
vs.) Sayısı

10 %100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**
İlgililik

BU KISIMDAN SORUMLU DEĞİLSİNİZ. BU
KISMI DİKKATE ALMAYINIZ!

Etkililik

Etkinlik

Sürdürülebilirlik

PG2.3.3:
Kontenjan Sayısı

30 %100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**
İlgililik

BU KISIMDAN SORUMLU DEĞİLSİNİZ. BU
KISMI DİKKATE ALMAYINIZ!

Etkililik

Etkinlik

Sürdürülebilirlik
PG2.3.4:
Tercih Eden
Öğrenci Sayısı

30 %100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik

BU KISIMDAN SORUMLU DEĞİLSİNİZ. BU
KISMI DİKKATE ALMAYINIZ!

Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
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Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu
A2 EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK.
H2.4 Nitelikli öğrenci sayısını 2019 yılında en az % 5 artırmak.
H2.4 Performansı %50

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* * Hedefin tutturulamaması durumunda söz konusu hedeften sapmaların neden(ler)i nelerdir? 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
* Söz konusu sapmaların yeniden gerçekleşmemesi ve hedefin tutturulabilmesine ilişkin olarak alınması gereken/alınacak
önlemler nelerdir?

Sorumlu Birim Akademik Birimler

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri*

(A)

İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)
İzleme Dönemindeki

Gerçekleşme Değeri (C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)
PG 2.4.1:
Ulusal/ Uluslararası
Değişim
Programlarında
İşbirliği Yapılan
Üniversite Sayısı

30 %100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik

BU KISIMDAN SORUMLU DEĞİLSİNİZ. BU KISMI
DİKKATE ALMAYINIZ!

Etkililik

Etkinlik

Sürdürülebilirlik

PG 2.4.2:
Ulusal/ Uluslararası
Değişim Programları
İle Giden/Gelen
Öğrenci Sayısı

20 %100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**
İlgililik

BU KISIMDAN SORUMLU DEĞİLSİNİZ. BU KISMI
DİKKATE ALMAYINIZ!

Etkililik

Etkinlik

Sürdürülebilirlik

PG 2.4.3:
Yüksek
Lisans/Doktora
Programlarına Kayıtlı
Öğrenci Sayısı

30 367 511 143 %0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik Covid-19 Pandemisinden dolayı Yüksek Lisans/Doktora Programlarına katılan öğrenci sayısını düşmüştür. * Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik İstenilen düzeye ulaşmak için Yüz yüze Eğitim şartlarına uygun olacak şekilde çalışmalar sürdürülmektedir.

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik Maliyet söz konusu değildir. * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Yüzyüze Eğitimin Pademi sürecinde oluşturabileceği riskler
doğrultusunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler doğrultusunda sürdürülebilirlik sağlanmaktadır. * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?

* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?
PG 2.4.4:
Üniversitemiz Kamu
Veya Özel Sektör
İşbirliği İle Yürütülen
Eğitim
Programlarından
Sertifika Alan Öğrenci
Sayısı

20 506 500 0 %0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik Birimimizde söz konusu eğitim programları düzenlenmemektedir.
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik Maliyet söz konusu olmamıştır. * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?
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Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu
A2 EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK.
H2.5 Öğretim programlarının niteliğini geliştirmek.
H2.5 Performansı %35

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* * Hedefin tutturulamaması durumunda söz konusu hedeften sapmaların neden(ler)i nelerdir? 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
* Söz konusu sapmaların yeniden gerçekleşmemesi ve hedefin tutturulabilmesine ilişkin olarak alınması gereken/alınacak
önlemler nelerdir?

Sorumlu Birim Akademik Birimler

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri*

(A)

İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)
İzleme Dönemindeki

Gerçekleşme Değeri (C)

Performans
 (%)

(C-A)/(B-A)
PG 2.5.1:
Öğrenci Başına
Düşen Öğretim
Elemanı Sayısı

30 0,04 0,04 0,046 %115

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik
Planın başlangıç Döneminden itibaren Öğretim elemanı sayısında değişiklik olmuştur, bu değişim
birimimizdeki ihtiyaçları olumlu yönde etkilemiştir.

* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG 2.5.2:
Lisans ve Lisansüstü
Program Sayısı

30 65 70 12 0
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik -
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG 2.5.3:
Güncellenen Ders
İçerikleri-
Müfredatlarının
Sayısı

40 7.755 8.000 0 0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Bu sebeple iç ve dış çevrede değişiklik olmamıştır.
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?
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Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu
A3 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK.
H3.2 2019 yılında bilimsel yayın sayısını  % 5 artırmak.
H3.2 Performansı %33

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* * Hedefin tutturulamaması durumunda söz konusu hedeften sapmaların neden(ler)i nelerdir? 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
* Söz konusu sapmaların yeniden gerçekleşmemesi ve hedefin tutturulabilmesine ilişkin olarak alınması gereken/alınacak
önlemler nelerdir?

Sorumlu Birim Akademik Birimler

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri*

(A)

İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)
İzleme Dönemindeki

Gerçekleşme Değeri (C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)
PG3.2.1:
SSCI, Scıexp, AHCI
İndekslerindeki
Dergilerde
Yayımlanan
Makale/Yayın Sayısı

30 116 157 63 %40

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik
Fakültemiz Öğretim Üyeleri tarafından yayın şartları da göz önünde bulundurularak hedefe ulaşılması
planlanmaktadır. Bu durumu Covid-19 Pandemi süreci de etkilemektedir.

* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG3.2.2:
SSCI, Scıexp, AHCI
İndeksleri Dışındaki
Dergilerde
Yayımlanan
Makale/Yayın Sayısı

20 235 192 65 %34

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik
Fakültemiz Öğretim Üyeleri tarafından yayın şartları da göz önünde bulundurularak hedefe ulaşılması
planlanmaktadır. Bu durumu Covid-19 Pandemi süreci de etkilemektedir.

* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG3.2.3:
Ulusal Hakemli
Dergilerde
Yayımlanan
Makale/Yayın Sayısı

10 55 90 28 %31

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik
Fakültemiz Öğretim Üyeleri tarafından yayın şartları da göz önünde bulundurularak hedefe ulaşılması
planlanmaktadır. Bu durumu Covid-19 Pandemi süreci de etkilemektedir.

* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG3.2.4:
Ulusal Ve Uluslararası
Kitap-Kitap Bölümleri

20 112 50 25 %50

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik
Fakültemiz Öğretim Üyeleri tarafından yayın şartları da göz önünde bulundurularak hedefe ulaşılması
planlanmaktadır. Bu durumu Covid-19 Pandemi süreci de etkilemektedir.

* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG 3.2.5:
Ulusal Ve Uluslararası
Bilimsel Kongre,
Sempozyum Vb.
Katılan Öğretim
Elemanı Sayısı

20 430 477 29 %6

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik
Fakültemiz Öğretim Üyeleri tarafından yayın şartları da göz önünde bulundurularak hedefe ulaşılması
planlanmaktadır. Bu durumu Covid-19 Pandemi süreci de etkilemektedir.

* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?
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Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?



Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu
A4 TOPLUMSAL KATKI SAĞLAYAN FAALİYETLERİ ARTIRMAK.

H4.1
Üniversitemizin toplum yararına sağladığı hizmetlerden yararlanan kişi sayısını 2019 yılında
en az %5 artırmak

H4.1 Performansı %60

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* * Hedefin tutturulamaması durumunda söz konusu hedeften sapmaların neden(ler)i nelerdir? 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
* Söz konusu sapmaların yeniden gerçekleşmemesi ve hedefin tutturulabilmesine ilişkin olarak alınması gereken/alınacak
önlemler nelerdir?

Sorumlu Birim Akademik Birimler

Performans Göstergesi
Hedefe Etkisi

(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri*

(A)

İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)
İzleme Dönemindeki

Gerçekleşme Değeri (C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)
PG4.1.1:
Sürekli Eğitim Merkezi
Tarafından Düzenlenen
Kurs Sayısı

20 %100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**
İlgililik BU KISIMDAN SORUMLU DEĞİLSİNİZ. BU KISMI

DİKKATE ALMAYINIZ!
Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
PG4.1.2:
Sürekli Eğitim Merkezi
Tarafından Düzenlenen
Kursa Katılan Katılımcı
Sayısı

20 %100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**
İlgililik BU KISIMDAN SORUMLU DEĞİLSİNİZ. BU KISMI

DİKKATE ALMAYINIZ!
Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik

PG4.1.3:
Üniversitenin
Tesislerinden Yararlanan
Kişi Sayısı (Kreş Ve
Uygulama Oteli)

20 %100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**
İlgililik BU KISIMDAN SORUMLU DEĞİLSİNİZ. BU KISMI

DİKKATE ALMAYINIZ!
Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik

PG4.1.4:
Toplum Yararına Yönelik
Yürütülen Sosyal, Kültürel
Faaliyet/Etkinlik
Sayısı.(Tüm Merkezler,
Çocuk Üniversitesi ve
Kulüpler)

20 41 9 0 %0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik Pademi sebebiyle etkinlik düzenlenmemektedir.
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG4.1.5:
Toplum Yararına Yönelik
Yürütülen Sosyal, Kültürel
Faaliyet/Etkinliklere
Katılan Katılımcı Sayısı

20 8.620 800 0 %0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik Pademi sebebiyle etkinlik düzenlenmemektedir.
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?
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Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu
A4 TOPLUMSAL KATKI SAĞLAYAN FAALİYETLERİ ARTIRMAK.

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

H4.2 Performansı %0

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni* * Hedefin tutturulamaması durumunda söz konusu hedeften sapmaların neden(ler)i nelerdir? 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
* Söz konusu sapmaların yeniden gerçekleşmemesi ve hedefin tutturulabilmesine ilişkin olarak alınması gereken/alınacak
önlemler nelerdir?

Sorumlu Birim Akademik Birimler

Performans Göstergesi
Hedefe Etkisi

(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri*

(A)

İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)
İzleme Dönemindeki

Gerçekleşme Değeri (C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)
PG4.2.1:
Çevre, Kültür ve Turizm
Çalışma Alanlarında
Yapılan Faaliyet Sayısı
(Konferans, Çalıştay,
Seminer vb.)

30 30 8 0 %0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik Fakültemiz Birimlerinde konularla alakalı Bölüm bulunmamaktadır
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG4.2.2:
Çevre, Kültür ve Turizm
Çalışma Alanlarında
Yapılan Faaliyetlere Katılan
Katılımcı Sayısı

30 326 250 0 %0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik Fakültemiz Birimlerinde konularla alakalı Bölüm bulunmamaktadır
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG 4.2.3:
İşbirliği Yapılan
Kurum/Kuruluş Sayısı

20 27 5 0 %0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik Fakültemiz Birimlerinde konularla alakalı Bölüm bulunmamaktadır
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

PG 4.2.4:
Çevre, Kültür ve Turizm
Çalışma Alanında Yapılan
Proje Sayısı

20 3 4 0 %0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler**

İlgililik Fakültemiz Birimlerinde konularla alakalı Bölüm bulunmamaktadır
* Planın Başlangıç Döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikllikler meydana geldi mi?
* Bu Değişiklikler tespit ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?
* Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?

Etkililik -

* Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?
* Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle  tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?
* Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibariyle
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?
* Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?

Etkinlik - * Performans gösterge değerlerine ulaşılırken ön görülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?
* Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?
* Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?

Sürdürülebilirlik - * Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?
* Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?
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