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Etkililik 
Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmış olup, performans göstergesine 

ulaşma düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.   

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamış ve 

stratejik plan tahmini maliyet tablosu değişlik ihtiyacı olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamakadır. 

 

 

AMAÇ (A2) Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek. 

HEDEF (H2.1) Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir. 

HEDEF (H2.1) 

PERFORMANSI 
% 26,67 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

Hedefteki sapmada enstitülerin KÜSİ kapsamında tezler için yeterince 

yönlendirme ve teşvik yapamaması, sanayi kuruluşları ile yeterince proje 

yapılmaması, endekste beklenen sıraya çıkılamaması etkili olmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Enstitülerde çalışma gurupları oluşturulması, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 

Endeksi çalışma grubu oluşturulması önlemleri alınacaktır. 

Sorumlu Birim Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO- UYGAR) 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.1.1 Lisans ve lisansüstü 

seviyesinde girişimcilik, 

teknoloji yönetimi ve inovasyon 

yönetimi içerikli ders sayısı (*) 
 

*Sayılar kümülatif artışı göstermiştir. 

15 109 120 80 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılamamıştır. Performans göstergesine 

ulaşma düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar karşılanmamıştır.  Performans göstergesinin 

gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında yer alan "Staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim 

programlarının etkinleştirilmesi yoluyla gençlerin işe geçişleri 

kolaylaştırılacaktır"  politikalarına  katkı sağlanmış olacaktır. 

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamış ve 

stratejik plan tahmini maliyet tablosu değişlik ihtiyacı olmamıştır. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamakadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.1.2 Girişimci ve yenilikçi 

üniversite endeks sıralaması  
40 37 34 35 66,67 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına 

göre sıralanması bu göstergenin önemini ortaya koymaktadır.  

Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine tam olarak ulaşılamamıştır. Hedeflenen 

düzeye ulaşılabileceği düşünüldüğünden performans hedef düzeyinde değişiklik 

ihtiyacı yoktur. Performans göstergesinin gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında 

yer alan "Rekabetçi Üretim ve Verimlilik "  hedefine  katkı sağlanacaktır. 

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamış ve 

stratejik plan tahmini maliyet tablosu değişlik ihtiyacı olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.1.3 Üniversite-Sanayi İş 

birliği kapsamında yapılan 

proje sayısı (TÜBİTAK, AB, 

Bakanlık, kontrat vb.) 

15 5 8 5 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılamamıştır. Performans göstergesine 

ulaşma düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar tam olarak karşılanmamıştır.  Performans 

göstergesinin gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında yer alan "Rekabetçi Üretim ve 

Verimlilik "  hedefine  katkı sağlanmış olacaktır. 

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamış ve 

stratejik plan tahmini maliyet tablosu değişlik ihtiyacı olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Gelişmiş sanayi bölgelerine olan uzaklık, gösterge hedefi için risk 

oluşturmaktadır. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.1.4 Faal olan öğretim 

üyesi (kurucu + ortak) teknoloji 

şirketi sayısı (*) 
 

*Sayılar kümülatif artışı göstermiştir. 

15 19 22 18 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına 

göre sıralanması bu göstergenin önemini ortaya koymaktadır. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılamamıştır. Performans göstergesine 

ulaşma düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar tam olarak karşılanamamıştır. Performans 

göstergesinin gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında yer alan "Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren firmalara özel Ar-Ge desteği mekanizması 

oluşturulacaktır."  politikasına  katkı sağlanmış olacaktır. 

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamış ve 

stratejik plan tahmini maliyet tablosu değişlik ihtiyacı olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.1.5 Üniversite-Sanayi İş 

birliği kapsamında yürütülen 

lisansüstü tez sayısı 

15 5 10 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılamamıştır. Performans göstergesine 

ulaşma düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar karşılanamamıştır.  Performans 

göstergesinin gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında yer alan "Üniversite ve sanayi 

işbirliğinde, öncelikli sektörler başta olmak üzere sanayinin ihtiyacına yönelik 

lisansüstü programlar oluşturulacak, bu programları açan üniversiteler teşvik 

edilecektir."  politikasına  katkı sağlanacaktır. 

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamış ve 

stratejik plan tahmini maliyet tablosu değişlik ihtiyacı olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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AMAÇ (A2) Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek. 

HEDEF (H2.2) Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir. 

HEDEF (H2.2) 

PERFORMANSI 
% 31,25 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

Hedefin gerçekleşmemesinde proje başvurusu yapılmasına rağmen hedeflenen 

düzeyde TÜBİTAK proje desteği alınamaması, lisanüstü kontenjanların yeterince 

artırılmaması etkili olmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Kabul edilmeyen projelere yönelik analizler yapılarak, sürecin aksayan yönlerine 

yönelik iyileştirmeler yapılacaktır. 

Sorumlu Birim Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO-UYGAR) 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.2.1 Yıllara göre destek 

almaya hak kazanan TÜBİTAK 

Proje sayısı  

25 49 53 26 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 
Performans göstergesi hedef değerine ulaşılamamıştır. Performans göstergesine 

ulaşma düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar karşılanmamıştır.   

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamış ve 

stratejik plan tahmini maliyet tablosu değişlik ihtiyacı olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.2.2 Lisansüstü (tezli 

yüksek lisans +doktora) öğrenci 

sayısının toplam öğrenci (Ön 

lisans, lisans, lisansüstü) 

sayısına oranı 

25 13 15 11 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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Etkililik 
Performans göstergesi hedef değerine ulaşılamamıştır. Performans göstergesine 

ulaşma düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar karşılanmamıştır.   

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamış ve 

stratejik plan tahmini maliyet tablosu değişlik ihtiyacı olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmakla birlikte ileriki yıllar için göstergelerin 

devam ettirimesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.2.3 Yıllık (ulusal + 

uluslararası) patent belge 

sayısı * 

*6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunda 

yapılan değişiklik nedeniyle 

göstergedeki kümülatif değer 

uygulaması yerine yıllık hedef 

uygulamasına geçilmiştir. 

  

25 0 4 1 25 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılamamıştır. Performans göstergesine 

ulaşma düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar tam olarak karşılanamamıştır. Performans 

göstergesinin gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında yer alan "Üniversiteler dâhil 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait patent, faydalı model, tasarım vb. fikri hakların 

envanteri çıkarılarak özel sektörün bu envanterden faydalanabilmesi için 

bilgilendirme çalışmaları yapılacak ve özel sektörün bu hakları talebi halinde 

ticarileştirmeye yönelik teşviklerde öncelik verilecektir."  politikasına  katkı 

sağlanmış olacaktır. 

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamış ve 

stratejik plan tahmini maliyet tablosu değişlik ihtiyacı olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.2.4 YÖK 100/2000 

doktora burs programı öncelikli 

ana alan ve öğrenci sayısı (*) 
 

*Sayılar kümülatif artışı göstermiştir. 

25 18 - 41 19-45 17-53 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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İlgililik 

Ülkemizin üst politika belgelerinde belirtilen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik" hedefi 

bu göstergenin izlenmesindeki önemi ortaya koymaktadır.  

Değerlendirme döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede 

ciddi değişiklikler olmamış, plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı olmadığı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Performans hedef düzeyinde 

değişiklik ihtiyacı yoktur. Performans göstergesinin gerçekleşmesi ile Kalkınma 

Planında yer alan " Ar-Ge personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla YÖK 

100/2000 doktora burs programının koşulları iyileştirilerek programdan 

faydalanan sayısı artırılacaktır."  politikasına  katkı sağlanmaktadır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi 

bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

AMAÇ (A2) Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek. 

HEDEF (H2.3) Araştırma altyapısı geliştirilecektir. 

HEDEF (H2.3) 

PERFORMANSI 
% 40 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

Hedefin gerçekleşmemesinde altyapılar için akreditasyon çalışması yapılamaması 

ve bütçe imkanlarının kısıtlı oluşu etkili olmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Hedefin gerçekleşmemesine etki eden faktörler değerlendirip iyileştirelecek 

alanlar tespit edilecek, bütçe imkanları açısından önceliklendirme yapılacaktır.   

Sorumlu Birim 
Rektörlük, Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO-UYGAR), Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.3.1 Merkezi Araştırma 

Laboratuvarının hizmete 

girmesi 

25 - √ √ 100 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

KTÜ’de bilimsel faaliyetlerin kalitesini ve proje yürütme potansiyelini artırmak 

amacıyla KTÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı hizmete açılmıştır. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine 

ulaşma düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. Performans göstergesinin 

gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında yer alan "Yükseköğretim ve kamu 

kurumları bünyesindeki araştırma altyapılarının erişilebilirliğinin artırılması ve 

mükerrer yatırımların önlenmesini teminen altyapılardaki makine-teçhizat, insan 

kaynağı, araştırma faaliyetleri ve test hizmetlerine ilişkin güncel bilgilerin yer 

aldığı envanter hazırlanacaktır"  politikasına  katkı sağlanmıştır.  

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamış ve 

stratejik plan tahmini maliyet tablosu değişlik ihtiyacı olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.3.2 Akredite olan altyapı 

(Laboratuvar vb.) sayısı  (*)(**) 
 

*Sayılar kümülatif artışı göstermiştir. 
 

**Elde edilen veriler sonucu başlangıç 

ve hedef değeri değiştirilmiştir. 

15 1 2 1 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 
Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmamıştır. Performans göstergesine 

ulaşma düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar karşılanmamıştır. 

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamış ve 

stratejik plan tahmini maliyet tablosu değişlik ihtiyacı olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde yetkin teknik personel eksikliği 

ve altyapıya ilişkin bütçe kısıtları yönünden riskler bulunmaktadır. 

 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.3.3 Kurum dışı destek, 

bağış vb. katkı alan altyapı 

(UYGAR, Laboratuvar vb.) 

sayısı 

15 0 1 10 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 
Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine 

ulaşma düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamış ve 

stratejik plan tahmini maliyet tablosu değişlik ihtiyacı olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.3.4 Kütüphane veri tabanı 

sayısı (*) 
 

*Sayılar kümülatif artışı göstermiştir. 

20 42 44 35 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılamamış olup, performans göstergesine 

ulaşma düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar karşılanamamıştır.  Performans 

göstergesinin gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında yer alan nitelikli insan 

yetiştirilmesi hedefine katkı sağlanmış olacaktır. 

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamış ve 

stratejik plan tahmini maliyet tablosu değişlik ihtiyacı olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin hedef değerine ulaşılmasına yönelik mali riskler 

bulunmaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.3.5 Kurum içi (BAP) 

desteklenen altyapı proje sayısı 
25 15 15 7 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Ülkemizin üst politika belgelerinde belirtilen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik" hedefi 

ile üniversitelerin Ar-Ge altyapılarının güçlendirilmesi bu göstergenin 

izlenmesindeki önemi ortaya koymaktadır. 

Değerlendirme döneminde performans göstergesinin kalan yılları için bir 

değişiklik ihtiyacı olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılamamıştır. Performans hedef 

düzeyinde değişikliği ihtiyacı yoktur. Performans göstergesinin gerçekleşmesi ile 

Kalkınma Planında yer alan "Üniversitelerin Ar-Ge altyapılarının güçlendirilmesi 

ve bilimsel araştırma projelerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi için tahsis 

edilen bütçe kaynakları artırılacaktır." politika ve tedbirlere katkı sağlanmış 

olacaktır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi 

bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

 

 

 

AMAÇ (A2) Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek. 

HEDEF (H2.4) 
Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR) daha etkin hale 

getirilecektir. 

HEDEF (H2.4) 

PERFORMANSI 
% 70 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

Stratejik hedefteki sapmaya" Akredite olan UYGAR sayısı "gösterge hedefinin 

gerçekleşmemesi etkili olmuştur. Akreditasyon başvuruları yapılmış olmakla 

birlikte bazı değerlendirme süreçleri 2020 yılında gerçekleşecektir. 

 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Hedefe etki eden göstergeler önemli oranda gerçekleşmiştir. Sapmaya ekti eden 

faktörler değerlendirilerek gereken önlemler alınacaktır. 

Sorumlu Birim Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR) 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.4.1 UYGAR’lar 

tarafından yapılan etkinlik 

(eğitim, seminer, konferans) 

sayısı 

20 10 25 58 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Ülkemizin üst politika belgelerinde belirtilen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik" hedefi 

ile yükseköğretim kurumları bünyesindeki teknolojik araştırma merkezlerinin 

yeniden yapılandırılma isteği ve YÖK Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Geri 

Bildirim Raporunda UYGAR’ ların iyileştirilecek alanlar içerisnde gösterilmesi 

bu göstergenin önemini ortaya koymaktadır. Değerlendirme döneminde 

performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmamış 

olup, plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans göstergesinde bir 

değişiklik ihtiyacı olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Performans hedef düzeyinde 

değişikliği ihtiyacı yoktur. Performans göstergesinin gerçekleşmesi ile Kalkınma 

Planında yer alan "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki Uygulama ve 

Araştırma Merkezi tanımı, yükseköğretim kurumları bünyesindeki teknolojik 

araştırma merkezlerinin farklılaşan niteliklerini dikkate alacak şekilde yeniden 

yapılacaktır."  politikasına  katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi 

bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.4.2 UYGAR’lar 

tarafından yürütülen (kurum içi 

+ kurum dışı) proje sayısı 

35 2 10 14 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Ülkemizin üst politika belgelerinde belirtilen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik" hedefi 

ile yükseköğretim kurumları bünyesindeki teknolojik araştırma merkezlerinin 

yeniden yapılandırılma isteği ve YÖK Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Geri 

Bildirim Raporunda UYGAR’ ların iyileştirilecek alanlar içerisnde gösterilmesi 

bu göstergenin önemini ortaya koymaktadır. Değerlendirme döneminde 

performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmamış 

olup, plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans göstergesinde bir 

değişiklik ihtiyacı olmadığı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Performans hedef düzeyinde 

değişikliği ihtiyacı yoktur. Performans göstergesinin gerçekleşmesi ile Kalkınma 

Planında yer alan "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki Uygulama ve 

Araştırma Merkezi tanımı, yükseköğretim kurumları bünyesindeki teknolojik 

araştırma merkezlerinin farklılaşan niteliklerini dikkate alacak şekilde yeniden 

yapılacaktır."  politikasına  katkı sağlanacaktır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi 

bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Göstergeye yönelik proje faaliyetlerinin sınırlı sayıda UYGAR’lar tarafından 

gerçekleştiriliyor olması kurumsal risk oluşturmaktadır. Bununla birlikte 

göstergenin devam ettirilmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 
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PG 2.4.3 Akredite olan 

UYGAR sayısı (*) (**) 
 

*Sayılar kümülatif artışı göstermiştir. 
 

**Elde edilen veriler sonucu başlangıç 

değeri değiştirilmiştir. 

30 1 2 1 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Ülkemizin üst politika belgelerinde belirtilen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik" hedefi 

ile yükseköğretim kurumları bünyesindeki teknolojik araştırma merkezlerinin 

yeniden yapılandırılma isteği ve YÖK Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Geri 

Bildirim Raporunda UYGAR’ ların iyileştirilecek alanlar içerisnde gösterilmesi 

bu göstergenin önemini ortaya koymaktadır. Değerlendirme döneminde 

performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmamış 

olup, plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve performans göstergesinde bir 

değişiklik ihtiyacı olmadığı değerlendirilmektedir. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılamamış olmakla birlikte performans 

hedef düzeyinde değişikliği ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans göstergesinin 

gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında yer alan " 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunundaki Uygulama ve Araştırma Merkezi tanımı, yükseköğretim kurumları 

bünyesindeki teknolojik araştırma merkezlerinin farklılaşan niteliklerini dikkate 

alacak şekilde yeniden yapılacaktır."  politikasına  katkı sağlanmış olacaktır. 

Etkinlik 
Öngörülmeyen maliyet artışı olmadığından tahmini maliyet tablosunda herhangi 

bir güncelleme yapılması gerekmemektedir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 2.4.4 UYGAR’ lar 

tarafından dış paydaşlarla 

yapılan toplantı/ziyaret sayısı 

15 15 25 95 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Ülkemizin üst politika belgelerinde belirtilen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik" hedefi 

ile yükseköğretim kurumları bünyesindeki teknolojik araştırma merkezlerinin 

yeniden yapılandırılma isteği ve YÖK Kalite Kurulu tarafından hazırlanan KTÜ 

Geri Bildirim Raporunda UYGAR’ ların iyileştirilecek alanlar içerisnde 

gösterilmesi bu göstergenin önemini ortaya koymaktadır. Değerlendirme 

döneminde performans göstergesini etkileyecek iç ve dış çevrede ciddi 

değişiklikler olmamış olup, plan döneminin geri kalan yılları için hedef ve 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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