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KSÜ 2022 YILI İZLEME SONUÇLARI 

AMAÇ 1 - EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARINA UYGUN 
KONUMA ULAŞTIRACAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK. 

Hedef 1-Eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik fiziki ve teknolojik şartların iyileştirilmesi. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Çağdaş öğrenme stratejilerinin 
geliştirilmesi amacıyla açılan laboratuar, 
derslik, akıllı sınıf ve çalışma ofislerinin 
sayısının ve kullanım düzeyinin artırılması. 

1-Açılan laboratuvar, derslik, 
akıllı sınıf ve çalışma ofislerinin 
sayısı. 

316 296 93,67 

2-Mevcutların İyileştirilme 
sayısı. 

135 18 13,33 

2-Bilgi teknolojilerinin bir ders aracı olarak 
eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılması 
ve sürekli güncellenmesi. 

Teknoloji tabanlı sistemle 
desteklenen ders sayısı. 

1.022 1405 137,48 

3-Elektronik veri tabanlarına üyeliklerin 
arttırılması ve yenilenmesi. 

Elektronik veri tabanlarına 
üyelik sayısı. 

37 29 78,38 

4-Öğrencisi olan ve öğrenci alınacak olan 
bölümlerin ihtiyacını karşılayabilecek 
yeterli sayıda amfi, derslik ve bunların 
teknolojik alt yapısının oluşturulması. 

1-Teknolojik alt yapısı 
oluşturulan  amfi, derslik  sayısı. 

170 68 40,00 

2-Yeni açılan amfi ve derslik  
sayısı. 

45 3 6,67 

5-Her bir birim için optimal laboratuvar 
büyüklüğü tanımlanarak oluşturulması, 
laboratuvar ve atölyelerdeki cihaz, araç ve 
gereçlerin sayısı ve niteliklerinin ihtiyaçlara 
göre artırılması 

1- Laboratuvar ve atölyelere 
alınan cihaz araç ve gereç sayısı. 

301 101 33,55 

2- Birimlerce tanımlanan 
standarta uygun laboratuvar 
sayısı 

35 6 17,14 

Hedef 2-Akademik ve idari personelin nicelik ve nitelik açısından iyileştirilmesi. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Akademik personelin, kitap, tez, makale, 
bildiri vb. bilimsel yayınlarını artırması 
adına gerek maddi gerek manevi açıdan 
teşvik edici çalışmaların yapılması. 

Bilimsel yayınlara verilen, teşvik 
edici destek miktarı. 

382 264 69,11 

2-Bilimsel makale üretmek, araştırmalar 
yapmak için gerekli çağdaş araştırma 
yöntemleri hakkında kurum içi kurs, 
seminer vb aktiviteler düzenlenerek 
öğretim elemanlarının yöntem 
eksikliklerinin giderilmesi. 

Öğretim elemanlarının yöntem 
eksikliklerinin giderilmesine 
yönelik düzenlenen seminer 
kurs vb aktiviteler ve kursiyer 
sayısı. 

115 12 10,43 

3-Alanında uzman öğretim üyesi sayısının 
ihtiyaçlara göre arttırılması, öğretim üyesi 
başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi 
ve araştırma görevlisi sayısının arttırılması. 

1-Öğretim üyesindeki artış 
sayısı. 

123 191 155,28 

2-Öğretim üyesi başına düşen 
öğrenci sayısı 

25 25 100,00 

3-Araştırma görevlisi sayısı 88 462 525,00 

4-Proje yazma ve çeviri konularında destek 
birimlerinin oluşturulması. 

Oluşturulan destek birimi sayısı. 1 1 100,00 

5-İdari personelin verimliliğini artırmak 
amacıyla eğitim ihtiyaç analizi yapılarak 
ihtiyaç duyulan eğitim alanlarının 
belirlenmesi ve hizmet içi eğitim verilmesi. 

1-Yapılan analiz sayısı. 3 7 233,33 

2-Verilen hizmet içi eğitim sayısı. 6 9 150,00 

6-Ölçme değerlendirme, çağdaş eğitim 
yöntemleri ve kişisel formasyon (sunum 
becerileri, yabancı dil vb.) gibi konularda 
eğiticinin eğitimi programları düzenlemek. 

Düzenlenen eğitim programı 
sayısı. 

20 6 30,00 



Hedef 3-Akademik birimlerin ilgili kurullar tarafından akredite edilmesini sağlamak. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-2022 yılı başında en az bir birimde 
akreditasyon çalışmalarının başlatılması. 

Akreditasyon çalışması 
başlatılan birim sayısı. 

19 3 15,79 

2-Sertifikaların güncellenmesi ve yeni 
güncel sertifikalar için müracaatların 
uluslararası kuruluşlara yapılabilmesi için 
gerekli işlemlerin tamamlanması. 

1-Güncellenen sertifika sayısı. 0 0 100,00 

2-Uluslararası kuruluşlara 
yapılan sertifika müracaat sayısı. 

1 0 0,00 

3-2022 yılı sonuna kadar en az dört birimde 
akreditasyon işlemlerinin tamamlanmış 
olması. 

Akreditasyon işlemleri 
tamamlanmış birim sayısı. 

1 1 100,00 

Hedef 4-Eğitim ve Öğretim için gerekli olan kütüphane altyapısının iyileştirilmesi. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Kütüphanede bulunan bilimsel yayın, 
kitap ve süreli yayınların niteliğinin ve 
niceliğinin her yıl artırılması ve bunun için 
yeterli finansman imkanların sağlanması. 

1-Yayın sayısındaki artış miktarı. 72.000 81.400 113,06 

2-Bütçe artış miktarı. 3 3 100,00 

2-Akıllı Kütüphane sisteminin kurulması 
(RFID) ve kütüphane giriş-çıkış 
işlemlerinde ve kitap ödünç-iade 
işlemlerinde kullanılmak üzere “Akıllı Kart” 
sistemine geçilmesi. 

1.RFID Alt yapısının oluşturulma 
oranı. 

0 0 100,00 

2. Dağıtılan ve kullanılan akıllı 
kart sayısı. 

28.000 65 0,23 

3-Kütüphanede 7/24 açık salon 
uygulamasına geçilmesi. 

Açık salon sayısı. 1 1 100,00 

4-Merkez kampüs dışında bulunmaları 
nedeni ile üniversite kütüphanesinin 
imkânlarından yeterince yararlanamayan 
öğrenci, akademik ve idari personele 
sunulan hizmetlerin arttırılması. 

1-Merkez kampüs dışında yeni 
sunulmaya başlayan kütüphane 
hizmetleri sayısı. 

959 356 37,12 

 2-Kütüphane imkânlarından 
yararlanan öğrenci, akademik ve 
idari personel sayısı. 

36.451 26.854 73,67 

Hedef 5-Öğrencilerin nicelik ve nitelik açısından iyileştirilmesi. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Üniversiteye en yüksek puanla giren veya 
bölüm birincisi olan öğrencilere burs 
verilerek teşvik edilmesi. 

1-Burs verilen başarılı öğrenci 
sayısı ve burs miktarı. 

106 40 37,74 

2- Verilen burs adedi 1006 320 31,81 

2-Ortaöğretim kurumlarında görev yapan 
rehber öğretmenler ile iletişim kurarak 
başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih 
etmelerinin sağlanması. 

1-Rehber öğretmenler ile 
yapılan görüşme sayısı. 

161 119 73,91 

2-Başarılı öğrencilerin 
üniversitemizi tercih etme oranı. 

100 30 30,00 

3-Kariyer ve Girişimcilik Merkezi 
aracılığıyla öğrencilere yönelik kariyer 
planlama çalışmaları yapılması.  

Yapılan kariyer planlama 
çalışmaları sayısı. 

49 15 30,61 

4-Öğrencilerimizin kurduğu topluluklara 
mevzuatın elverdiği ölçüde gerekli maddi ve 
maddi olmayan desteklerin verilmesi.  

1- Destek verilen topluluk sayısı 120 97 80,83 

2- Topluluklara verilen destek 
miktarı. 

150.000 82000 54,67 



Hedef 6-İstihdam edilebilirliği yüksek alanlar başta olmak üzere yeni önlisans ve lisans programlarının açılması. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-İşgücü piyasasının beklentilerinin ve 
eğilimlerinin araştırılıp analiz edilmesi ve 
bu analizler temel alınarak, üniversitemizde 
bu doğrultuda yeni bölümlerin açılması. 

1-İşgücü piyasasının beklenti ve 
eğilimlerini ölçen araştırma 
sayısı. 

15 4 26,67 

2-Açılan yeni bölüm sayısı. 18 5 27,78 

2-Küresel düzeyde ve ülke çapında yaşanan 
ekonomik, sosyolojik, siyasi ve teknolojik 
gelişmeler takip edilerek yaşanan değişim 
ve gelişimlere göre ihtiyaç duyulma ihtimali 
olan bölümleri açmaya dair çalışmalar 
yapılması. 

1.   Bölüm açmak için yapılan 
çalışma sayısı. 

12 1 8,33 

2.      Açılan bölüm sayısı. 20 1 5,00 

3-Uzaktan Öğretimin uygun olduğu ve 
akademik birimin uygun bulduğu 
bölümlerde uzaktan yüksek lisans 
uygulamasının yaygınlaştırılması.  

Yeni açılan yüksek lisans 
program sayısı. 

0 0 100,00 

4-Dünya ve ülke çapındaki ekonomik, 
sosyolojik, siyasi ve teknolojik gelişmeler 
takip edilerek yaşanan değişim ve 
gelişimlere göre ihtiyaç duyulan alanlarda 
lisansüstü programların açılmasının 
sağlanması. 

Yeni açılan lisansüstü program 
sayısı. 

6 2 33,33 

Hedef 7 - e-Üniversite uygulamaları ve altyapısının geliştirilmesi. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-UZEM'in ihtiyaç duyduğu alanlarda 
teknolojik gelişmelerin sağlanması. 

Teknolojik gelişme sağlanan alan 
sayısı. 

2 14 700,00 

2-Tüm kampüs alanlarında internete 
kablosuz erişimin sağlanması. 

Kablosuz internete erişim oranı. 100 50 93,33 

3-Üniversitemiz otomasyon sistemlerinin 
ihtiyaca cevap verecek şekilde yenilenmesi 
ve güncellenmesi. 

Otomasyon sistemlerinde 
yapılan iyileştirme/güncelleme 
sayısı. 

4 4 100,00 

Hedef 8 - Engelsiz üniversite uygulamaları ve altyapısının geliştirilmesi. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Engelli eğitimi için ihtiyaç duyulan 
alanlarda teknolojik gelişmelerin 
sağlanması. 

Teknolojik gelişme sağlanan alan 
sayısı. 

18 11 61,11 

2-Tüm kampüs alanlarında engellilerin 
üniversite imkanlarına erişiminin 
sağlanması. 

1-Engelliler için oluşturulan 
mekan/imkan sayısı.  

151 34 22,52 

2-Üniversite imkanlarından 
faydalanan engelli sayısı. 

244 170 69,67 

3-Engellilere yönelik eğitsel ve sosyo-
kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi. 

Düzenlenen faaliyet sayısı. 29 13 44,83 



AMAÇ 2 -BİLGİYİ ÜRETEN VE YAYAN BİR ÜNİVERSİTE OLARAK, TOPLUMUN İHTİYACI OLAN ALANLARDA, ULUSAL VE 
ULUSLARARASI DÜZEYDE KABUL GÖRMÜŞ ARAŞTIRMA VE YAYINLAR YAPMAK 

Hedef 1 - Ulusal ve uluslararası yayınların nitelik ve nicelik açısından iyileştirilmesi. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Ulusal ve Uluslararası Makale Yayın 
Desteğinin Teşvik edilmesi ve başarılı 
öğretim elemanlarının ödüllendirilmesi. 

1.     Ulusal ve Uls. yayınlanan 
makale sayısı. 

734 495 67,44 

2.     Verilen ödül sayısı. 10 5 50,00 

2-Bölgenin gelişmeye açık yönlerini tespit 
edip bunlara uygun araştırmalar yapılması 
ve sonuçlarının çeşitli basın yayın organları 
yoluyla topluma duyurulması. 

1-Bölgesel gelişmeye yönelik 
yapılan araştırma sayısı. 

188 51 27,13 

2-Yapılan yaygınlaştıra faaliyet 
sayısı. 

5 0 0,00 

3-Üniversitemiz öğretim üyelerinin 
yurtdışında araştırma ve ders alma/verme 
imkanlarının arttırılması. 

1-Yurtdışında araştırma yapan 
öğretim üyesi sayısı. 

39 8 20,51 

2- Yurtdışında ders alan öğr, 
üyesi sayısı. 

27 6 22,22 

3-Yurtdışında ders veren 
öğretim üyesi  

34 12 35,29 

4-Akademik personelin SCI-SSCI ve diğer 
uluslararası veri tabanlarına kayıtlı 
dergilerde yayın yapmada karşılaştıkları 
güçlüklerin tespiti ve giderilmesine yönelik 
kurumsal desteklerin sağlanması. 

1-Güçlüklerin tespitine yönelik 
çalışma sayısı. 

5 0 0,00 

2-Desteğe yönelik uygulama 
sayısı. 

5 0 0,00 

3-Akademik personelin 
uluslararası veri tabanlarına 
kayıtlı dergilerde yaptıkları 
yayın sayısı. 

284 247 86,97 

Hedef 2 - Ulusal ve uluslararası projelerin nitelik ve nicelik açısından iyileştirilmesi. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Fırsat öncelikli alanlarda yapılan proje ve 
çalışmaların özendirilmesi. 

Yapılan proje sayısı. 41 6 14,63 

Yapılan çalışma sayısı. 18 0 0,00 

2-Ulusal ve uluslararası paydaşlarla ortak 
projeler geliştirilerek, ortak projelere 
katılım için öğretim elemanlarının teşvik 
edilmesi. 

Paydaşlarla yapılan ortak proje 
sayısı 

10 3 30,00 

Ortak projelere katılan öğretim 
elemanı sayısı 

38 10 26,32 

Ortak projelere verilen destek 
sayısı 

2 1 50,00 

3-Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri 
(BAP) biriminden öğretim elemanlarının 
projelerine ayrılan bütçe desteğinin 
arttırılması. 

BAP projelerine ayrılan bütçenin 
artış oranı. 

5 30 600,00 

4-Üniversitemize araştırma ve geliştirme 
altyapısı sağlayan kurum içi ve dışı 
projelerin desteklenmesi. 

Araş.ve geliştirme altyapısındaki 
gelişme oranı. 

59 43 72,88 

5-Bölgemizde bulunan diğer üniversitelerin 
ilgili fak. ve bölümleriyle ortak projeler 
geliştirilmesi. 

Bölge üniversiteleri ile yürütülen 
proje sayısı. 

5 0 0,00 

6-Üniversite akademik personeli tarafından 
yapılan projelerin koordinasyonu, tanıtımı 
ve gündemde kalmasını sağlayacak bir Proje 
Biriminin kurulması. 

Proje biriminin kurulması için 
yapılan çalışma sayısı 

0 0 100,00 

7-Proje pazarlarına katılım sayısının 
arttırılması. 

Proje pazarlarına katılım sayısı. 95 33 34,74 



Hedef 3 - Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların organizasyonlarına öncülük edilmesi ve katılımının nitelik ve 
nicelik açısından iyileştirilmesi. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Ulusal ve uluslararası üniversitelerle 
işbirliği yapılması. 

İşbirliği yapılan üniversite sayısı. 36 17 47,22 

2-Akademik personele ulusal/uluslararası 
bilimsel toplantılara katılım için ödenek ve 
izin konusunda destek sağlanması ve 
personelin teşvik edilmesi. 

1-Bilimsel toplantılara katılım 
sayısı. 

802 204 25,44 

2-Bilimsel etkinliklere katılım 
amaçlı verilen destek miktarı. 

455 866 190,33 

3-Her Fakültenin kendi alanlarında 
minimum üç yılda bir ulusal ya da 
uluslararası kongre düzenlemelerinin 
sağlanması. 

Ulusal ya da uluslararası 
düzenlenen kongre sayısı. 

5 1 20,00 

Hedef 4 - Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere 
sanayici, esnaf ve sanatkarlarla işbirliğinin 
artırılması. 

1-İşbirliği oluşturmaya yönelik 
faaliyet sayısı. 

14 14 100,00 

2-Gerçekleştirilen işbirliği sayısı. 11 12 109,09 

2-İş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine 
yönelik kurslar, seminerler, konferanslar ve 
benzeri ortak aktiviteler düzenlenmesi. 

Düzenlenen kurslar, seminerler, 
konferanslar ve benzeri ortak 
aktivite sayısı. 

27 16 59,26 

3-Üniversite bünyesinde oluşturulan ÜSKİM 
ve TEKMER birimlerinin işlevselliğinin  
arttırılması. 

İşlevselliği arttırma amaçlı 
yapılan faaliyet sayısı. 

4 0 0,00 

4-Teknokent bünyesinde bir ekip 
oluşturulup, aylık düzenli olarak firma 
ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve 
üniversite ile ortak projeler yürütülmesi 
için çalışmalar yapılması. 

1-   Teknokentte faaliyet 
gösteren firma sayısı. 

0 0 100,00 

2-   Firma ziyaret sayısı. 15 5 33,33 

3-   Yürütülen ortak proje sayısı. 1 0 0,00 

4-İşlevselliği arttırma amaçlı 
yapılan faaliyet sayısı. 

4 1 25,00 

5-Üniversitede geliştirilen patent sayısının 
artmasının sağlanması. 

Geliştirilen patent sayısı. 3 2 66,67 

6-Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili birimler 
aracılığıyla üniversitemizde yapılan bilimsel 
çalışmaların sanayinin ihtiyaçları 
doğrultusunda yürütülmesi. 

TTO ile ilgili birimler arasında 
yapılan bilimsel çalışma sayısı. 

7 2 28,57 

Hedef 5 - Bilimsel faaliyetlere yönelik fiziki ve teknolojik şartların iyileştirilmesi. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin 
kalitesinin yükseltilmesi için fiziki alt yapı, 
kapalı mekanlar ve sosyal donatıların 
geliştirilmesi. 

1.İyileştirme yapılan mekan 
sayısı. 

52 8 15,38 

2.Geliştirilen ve güncellenen 
donatı sayısı. 

22 11 50,00 

2-Test ve analiz alanlarının belirlenip 
gerekli ekipmanların temin edilmesi, 
laboratuvarların uluslararası 
akreditasyonunun sağlanması. 

1-Temin edilen ekipman sayısı. 4 7 175,00 

2- Uluslararası akreditasyonu 
sağlanan lab. sayısı. 

0 0 100,00 



3-Kurumumuzdaki bilimsel faaliyetlere 
yönelik iş ve işlemlerde kullanılmakta olan 
elektronik cihazlar ve sistemlerin günümüz 
koşullarına uygun ve verimli bir şekilde 
kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli 
teknik alt yapı güncellemeleri ve satın 
almaların yapılması. 

Bilimsel faaliyetler için satın 
alınan elektronik cihaz ve sistem 
sayısı. 

205 43 20,98 

AMAÇ 3 - REKABET, GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİK KAPASİTESİ YÜKSEK, ETKİN VE VERİMLİ BİR KURUMSAL YAPI VE 
YERLEŞKELER OLUŞTURMAK 

Hedef 1 - Kurumsal risk haritasının çıkartılması. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Tüm akademik ve idari personele yönelik 
risk kontrol ve risk yönetimi konusunda 
bilgilendirme yapılması. 

1-Verilen hizmet içi 
eğitim/faaliyet sayısı. 

0 2 100,00 

2-Yararlanan personel sayısı. 0 86 100,00 

2-Risk eylem planının hazırlanması, 
üniversitemiz birim çalışan ve 
yöneticilerinin iç kontrol sistemini 
içselleştirmeleri için birim temelinde 
çalışmaların yapılması. 

1-Risk eylem planının 
hazırlanması. 

0 4 100,00 

2-Yapılan çalışma sayısı. 0 0 100,00 

3-Tüm birimlere yönelik birim risk 
haritasının çıkarılması. 

Birim risk haritası sayısı. 25 12 48,00 

4-Üniversitemiz genel risk haritasının 
çıkarılması. 

Risk haritasının hazırlanması. 0 0 100,00 

Hedef 2 - Kurum kültürü ve kimliğinin geliştirilmesi. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Kurum kültürü, yapısı ve imajı konusunda 
seminer ve konferanslar verilmesi. 

Verilen seminer ve konferans 
sayısı. 

4 1 25,00 

2-Kuruma ve işe aidiyetin geliştirilmesi 
açısından personelin motive edilmesi ve 
hizmet içi eğitimlerin artırılması. 

Verilen hizmet içi eğitim sayısı. 6 8 550,00 

3-Birimlerin kurum içi iş ve işleyişlerine 
yönelik süreçlerin tanımlanması ve 
yayınlanması.  

Hazırlanan birim iş süreci sayısı. 182 199 109,34 

4-Akademik personelin Teknokent 
bünyesinde şirket kurarak veya ortak 
olarak birer girişimci olmalarının teşvik 
edilmesi. 

Akademik personel tarafından 
kurulan ve ortak olunan şirket 
sayısı. 

6 2 66,66 

5-Üniversite-sanayi işbirliğinin 
geliştirilerek kurumun öncülük yapabileceği 
sektör alanlarına yönelik çalışmalar 
yapılması. 

Yapılan çalışma sayısı. 6 10 66,66 



Hedef 3 - Üniversitenin ve bölümlerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Kahramanmaraş ve çevre illerdeki eğitim 
kurumlarına sınav öncesinde ve tercih 
dönemlerinde Fakülte, bölüm-program 
tanıtımına yönelik dokümanların 
gönderilmesi ve ziyaretlerin yapılması. 

1- Doküman gönderilen eğitim 
kurumu sayısı. 

424 107 25,24 

2-Yapılan ziyaret sayısı. 110 31 28,18 

2-Ulusal ve Uluslararası Üniversite 
sıralamalarının yapıldığı sıralama indeksleri 
için Üniversitenin kendisine hedef sıra 
tanımlayarak bu sıralamaya yerleşebilecek 
çalışmalar tanımlaması ve yürütmesi.  

1-Hedeflenen sıranın 
belirlenmesi. 

1 0 0,00 

2-Yapılan çalışma sayısı. 16 0 0,00 

3-Sosyal medya ve haberleşme araçları 
vasıtasıyla üniversitemizin marka değerinin 
yükseltilmesine yönelik çalışmalar 
yapılması.  

Sosyal medya ve haberleşme 
araçlarında  yer alma sayısı.  

7 14 200,00 

4-Eğitim – öğretim döneminde, ulusal ve 
uluslararası eğitim fuarlarında görsel ve 
yazılı medya da üniversitemizi tanıtıcı 
programların düzenlenmesi. 

Düzenlenen tanıtıcı program 
sayısı. 

16 0 0,00 

5-Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 
tanınırlığı olan kişiler veya sivil toplum 
örgütleriyle beraber etkinliklerin 
düzenlenmesi ya da onların misafir olarak 
davet edilmesi. 

1-Düzenlenen etkinlik sayısı. 61 29 47,54 

2-Davet edilen misafir sayısı. 330 54 16,36 

Hedef 4 - Üniversite akademik ve idari personelinin motivasyonu, iş tatmini ve kuruma bağlılığının iyileştirilmesi. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Üniversite personeli arasındaki iletişimi 
güçlendirecek sosyal faaliyetlerin 
etkinleştirilmesi ve motivasyonunu 
artıracak uygulamaların (teşvik, ödül vb) 
geliştirilmesi. 

1-Yapılan sosyal faaliyet sayısı. 10 6 60,00 

2-Verilen teşvik ve ödül sayısı. 5 0 0,00 

2-Kampüs ortamının iyileştirilmesi, daha 
fazla sosyo-kültürel mekanların açılması ve 
kampüs olanaklarından üniversite 
personellerinin yararlanması için gerekli 
çalışmaların yapılması. 

1-Açılan sosyo-kültürel mekan 
sayısı. 

4 2 50,00 

2-Yapılan çalışma sayısı. 4 2 50,00 

3-Yapılacak memnuniyet anketleri ile 
beklentilerin ortaya çıkarılması ve imkanlar 
doğrultusunda beklentileri karşılayacak 
çalışmalar yapılması. 

1-Yapılan anket sayısı. 1 1 100,00 

2-Beklentileri karşılamaya 
yönelik yapılan çalışma sayısı. 

1 1 100,00 

4-Kurum çalışanlarının çalışma şartlarının 
daha da iyileştirilmesi yoluyla iş tatmininin 
sağlanması, aidiyet ve sahiplenme 
duygusunun güçlendirilmesi. 

Yapılan anket sayısı. 4 0 0,00 



  

Hedef 5 - Üniversite yerleşkesinin “7/24 Yaşayan Kampüs” haline gelmesi için gerekli çalışmaların yapılması. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Kampüste barınma imkanlarının 
arttırılması. 

Kampüste barınma 
imkanlarından yararlanan kişi 
sayısı. 

700 0 0,00 

2-Kantin, kafeterya, alışveriş ve tüketim 
kooperatifi alanlarının çeşitlendirilmesi ve 
geliştirilmesi. 

Açılan kantin, kafeterya, AVM 
sayısı. 

2 0 0,00 

3-Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi. 
Sağlık  hizmetlerinden 
yararlanan kişi sayısı. 

547000 368521 67,37 

4-Spor altyapısının geliştirilmesi. Açılan spor tesisi sayısı. 2 0 0,00 

5-Öğrenci sayıları oranında öğrenci 
dinlenme, çalışma ve eğlence alanlarının 
oluşturulması. 

Açılan öğrenci dinlenme, çalışma 
ve eğlence alanlarının sayısı. 

1 1 100,00 

6-Avşar kampüsünde kreş ve anaokulunun 
hizmete sokulması.  

Kreş ve anaokulunun yapılması. 0 0 100,00 

7-Hasta yakınları ve misafirler için 
konukevi yapılması. 

Konuk evinin yapılması. 0 0 100,00 

  

Hedef 6 - Üniversitede kurumsallaşma konusunda çalışmaların yapılması. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Tüm birimlerin faaliyet raporlarının 
incelenmesi ve akademik ve idari görevlere 
ilişkin iş analizlerinin gerçekleştirilerek iş 
tanımlarının oluşturulması. 

Yapılan iş analizi ve iş 
tanımlarının sayısı. 

0 0 100,00 

2-Oluşturulacak iş analizleri doğrultusunda 
ortaya çıkabilecek eğitim ihtiyacının 
karşılanması. 

Verilen eğitim sayısı. 4 0 0,00 

3-Mevcut ve ihtiyaç duyulan personel için 
kariyer ve kadro planlamasının yapılması. 

Personel sayısındaki artış 
miktarı. 

64 56 87,50 

4-Faaliyet raporları sonucunda iş 
süreçlerinin uzamasına neden olan 
uygulamaların ayıklanması. 

Ayıklanan uygulamaların sayısı. 4 0 0,00 

5-Değişen koşullara göre işlerliği kalmayan 
veya iş yükü artan birimlerde birleştirme 
veya bölünme yoluna gidilmesi. 

Birleştirilen veya bölünen birim 
sayısı. 

0 0 100,00 

6-Kurumumuzda Performansa Dayalı 
Analitik Bütçe uygulama ilkelerinin 
içselleştirilmesi ve personele aktarılması 
için gerekli çalışmaların yapılması. 

Yapılan çalışma sayısı. 0 0 100,00 



AMAÇ 4- ÜNİVERSİTENİN ULUSLARARASILAŞMA VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMA KAPASİTESİNİ 
İYİLEŞTİRECEK AKADEMİK, KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLERDE BULUNMAK 

Hedef 1 - Üniversitenin uluslararası bilinirliğini artırıcı çalışmaların yapılması. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Kurumsal olarak ve Öğretim 
elemanı/öğrencilerin uluslararası fuarlara 
katılım sayısının arttırılması. 

Uluslararası fuarlara katılım 
sayısı. 

368 10,00 2,72 

2-Ulusal ve uluslararası medya ile ilişkilerin 
etkinleştirilip KSÜ tanınırlığın artırılması. 

İletişim kurulan radyo, gazete ve 
tv sayısı. 

9 0 0,00 

3-Uluslararası paydaşlarla birlikte sosyal 
faaliyetler düzenlenmesi. 

Düzenlenen sosyal faaliyet 
sayısı. 

16 2 12,50 

4-Üniversitede okuyan yabancı öğrenci 
sayısının arttırılması. 

Yabancı öğrenci sayısı. 4.200 2.547 60,64 

Hedef 2 -Ulusal ve uluslararası değişim programlarının çeşitlendirilmesi ve bunlardan faydalanan öğretim 
elemanı, idari personel ve öğrenci sayısının artırılması. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Üniversitemiz öğrencilerinden 
yurtdışında eğitim alan, staj yapan vb. 
öğrenci sayısının artırılması. 

Yurtdışında eğitim alan vb. 
etkinliklere katılan öğrenci  

103 30 29,13 

2-Üniversitemiz Öğretim Elemanlarından 
yurtdışında araştırma yapan ve ders veren 
öğretim elemanı sayısının artırılması. 

Yurtdışında araştırma yapan ve 
ders veren öğretim elemanı 
sayısı. 

10 6 60,00 

3-İşbirliği yapılan üniversite sayısının 
artırılması. 

İşbirliği yapılan üniversite sayısı. 14 0 0,00 

4-Uluslararası kurs programlarının (yaz 
okulu - summerschool- gibi.) düzenlenmesi. 

Düzenlenen uluslararası kurs 
programlarının sayısı. 

12 0 0,00 

5-Anlaşma yapılan üniversitelerle bölgesel, 
ulusal ve uluslararası sorunlara ilişkin ortak 
projeler yapılması. 

Yapılan ortak proje sayısı. 6 0 0,00 

Hedef 3 - Toplumla bütünleşmeyi güçlendirecek sosyal, kültürel ve eğitsel çalışmalar yapılması. 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine 
yönelik kurslar, seminerler ve konf. 
düzenlenmesi. 

Düzenlenen kurs, seminer ve 
konf.sayısı. 

119 139 116,81 

2-Halka açık “bahar buluşmaları” gibi 
eğlendirerek eğiten etkinliklerin 
düzenlenmesi. 

Düzenlenen etkinlik sayısı. 7 2 66,67 

3-İç ve dış paydaşlarla yıllık memnuniyet 
anketleri yapılması ve anket sonuçlarına 
göre gerekli iyileştirmelerin 
gerçekleştirilmesi. 

İç ve dış paydaşlarla yapılan 
anket sayısı. 

2 2 100,00 

4-“Kahramanmaraş Kent Hafıza Merkezi” 
kurulması için öncülük edilmesi. 

Girişimde bulunulması. 1 0 0,00 

5-Bölgenin gelişmesine ilişkin projeler 
yapılarak ile üniversitenin toplumu 
yönlendirmeye ilişkin öncülük görevini 
yerine getirmesi. 

Bölgenin gelişmesine yönelik 
yapılan proje sayısı. 

16 3 25,00 

6-Fakülte/YO/MYO bünyesinde ekipler 
oluşturularak, aylık düzenli olarak 
akademik birimin temel paydaşlarına 
(işletmeler, çiftçiler, okullar vb.) ziyaretlerin 
gerçekleştirilmesi. 

Gerçekleştirilen ziyaret sayısı. 83 24 28,92 



Hedef 4 - Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin kalitesinin nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesinin 
sağlanması 

Strateji Performans Göstergesi 

2022 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

2022 
Gerçekleşme 

Durumu 

1-Hastane çalışanlarının verimini artırmak 
için rahat çalışabilecekleri mekanların 
oluşturulması ve gelişimi için bilimsel ve 
sosyal faaliyetlere katılımlarının 
desteklenmesi. 

1-Oluşturulan mekan sayısı. 3 4 133,33 

2-Yapılan bilimsel ve sosyal 
faaliyet sayısı. 

550 281 51,09 

2-Günlük bakılan hasta sayısı, yapılan 
ameliyat sayısı ve bunların niteliğini artırıcı 
çalışmalar yapılması. 

1-Bakılan hasta ve yapılan 
ameliyat sayısı. 

2300 2996 130,26 

2-Yapılan ameliyat sayısı 135 131 97,04 

3-Nitelik arttırıcı çalışma sayısı. 5 3 60,00 

3-Hasta ve yakınları için hasta odalarının, 
polikliniklerin ve sosyal ortamların fiziksel 
şartlarının daha da iyileştirilmesi. 

1.İyileştirilen Hasta odası sayısı. 10 1 10,00 

2. İyileştirilen sosyal ortamların 
sayısı. 

0 0 100,00 

4-Faturalama hizmet kalitesinin artırılması. 
Faturalama hizmet kalitesinin 
artırılma oranı. 

0 0 100,00 

5-Ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları 
ile işbirliklerinin yapılması ve bilgi transferi 
sağlanması. 

İşbirliği yapılan sağlık kuruluşu 
sayısı. 

0 0 100,00 

6-Sağlık hizmetleri konusunda özgün 
çalışmalar için alt yapı oluşturulması. 

Oluşturulan altyapı sayısı 2 1 50,00 

7-Hastane çalışanlarının memnuniyetlerine 
ilişkin yıllık memnuniyet araştırması 
yapılması ve araştırma bulgularına göre 
düzenleyici uygulamaların aktif kılınması. 

Yapılan memnuniyet anketi ve 
uygulama sayısı. 

0 0 100,00 

8-Hasta ve hasta yakınlarıyla yıllık hizmet 
kalitesi memnuniyet araştırması yapılması 
ve araştırma bulgularına göre düzenleyici 
uygulamaların aktif kılınması. 

Yapılan memnuniyet anketi ve 
uygulama sayısı. 

0 600 100,00 

 


