MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖZ-DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
(2016 Takvim Yılı için)
AMAÇ: SA1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek
Hedef 1.1. Akademik kadrolara nitelikli akademisyenleri çekmek ve var olanların kalmasını sağlamak
Proje/Faaliyetler
1. Atama kriterlerini geliştirmek
2. Nitelikli akademik personeli araştırmak ve bulmak
3. Atama yapılacak akademik kadroyla ilgili ilan yayınlamak
4. Akademik personelin ücretlerini iyileştirilmek
5. Çıkış mülakatları yapmak
Performans Göstergeleri
1

2

3
4

Akademik kadrolar için atama puan ortalaması
(Profesörlük, Doç, Yrd. Doç, Öğretim Görevlisi,
Araştırma Görevlisi kadroları için ayrı ayrı)
Akademik kadrolar için yükseltme puan
ortalaması
(Profesörlük, Doç, Yrd. Doç, Öğretim Görevlisi,
Araştırma Görevlisi kadroları için ayrı ayrı)
Akademik personel devir oranı
Akademik personelin üniversitedeki çalışma
süreleri (Profesör, Doç, Yrd. Doç, Öğretim
Görevlisi, Araştırma Görevlisi için ayrı ayrı)

Ölçüm
Atamalar, YÖK kriterlerine ve MÜ
Akademik Yükseltme ve Atama
Yönergesine1 göre yapılmıştır
MÜ Akademik Yükseltme ve Atama
Yönergesine göre yapılmıştır

49/466= %10.5

Yanıtlayan
Birim
Rek-Personel

Rek-Personel

Rek-Personel
Rek-Personel

Hedef 1.2. Öğrenci profili içinde nitelikli öğrenci ağırlığını arttırmak
Proje/Faaliyetler
1. YGS ve LYS’de başarı yüzdesi yüksek olan öğrencilere özel imkânlar, burs vb. sağlamak
2. Bölgedeki başarı düzeyi yüksek kolejleri/liseleri, dershaneleri belirlemek ve öğrencilerini kuruma davet ederek
tanıtım yapmak
3. Kariyer günleri düzenlemek, öğrencilerin şirketlerin İK yöneticileri veya temsilcileri ile bir araya gelmeleri sağlamak
4. Öğrencilere yönelik kariyer, CV hazırlama, mülakat ve yetenek geliştirme vb. konusunda eğitim ve semineler
düzenlemek
5. Şirketlerin çalışma koşulları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak,
şirket gezileri düzenlemek
6. Mezunların mevcut öğrencilere gönüllü mentörluk etmeleri için mentörluk programı oluşturmak
7. Aylık periyotlarla okuma grupları oluşturmak
8. Uluslararası öğrenci kongrelerini sürdürmek
9. Öğrencilerin öğrenci kulüplerine üye olması konusunda teşvik etmek, öğrenci kulüplerinin etkinliklerini desteklemek
10. Lisans ve lisansüstü burs olanaklarını genişletmek
11. Institutional TOEFL sınavının Hazırlık Sınıfı ve isteyen diğer öğrencilere verilmesini sağlamak ve dil düzeylerini
tespit etmek
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
5
1

Tıpta Uzmanlık sınavı başarı oranları
Kariyer günleri sayısı
Kariyer yönetimiyle ilgili eğitim sayısı
Öğrenci proje yarışması sayısı
Burslu öğrenci sayısı (ÖSYM)

http://www.maltepe.edu.tr/sites/default/files/files/yon/bilimsel.pdf
1

Ölçüm
%43
1
6
1
3433

Yanıtlayan
Birim
Tıp Fakültesi
MİKAM
MİKAM
İYBF
Rek, ÖİDB, İMİDB

6
7
8
9
10
11
12

Burslu öğrenci oranı
Uluslararası öğrenci kongresi sayısı
Uluslararası öğrenci kongrelerine katılan öğrenci sayısı
Kulüp sayısı
Öğrencilere yönelik yapılan kulüp faaliyeti sayısı
Aday öğrencilerle mülakat yapılan program sayısı
Mentörlük eğitimi alan öğrenci sayısı

23,046
9
275
46
83
5
20

Mali İşler
Rek
Rek
Katalog
MYO (1); SKS (82)
MYO (1); GSF (2); MİM (2)
PDR

Hedef 1.3. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite olmak
Proje/Faaliyetler
1. Akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesi için ekip kurmak
2. Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarıyla ilgili araştırmalar yapmak
3. Akredite olmuş başka yükseköğretim kurumlarıyla kıyaslama yapmak
4. Akreditasyon için iyileştirme planını oluşturmak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek
5. Akreditasyon şartlarına uygun olarak iyileştirmeler yapmak
6. Akreditasyon kurumuna başvuruda bulunmak
7. Akredite olmak
Performans Göstergeleri
1
Akreditasyon için iç değerlendirme yapılan program sayısı
2
Akreditasyon için başvuru yapılan program sayısı
3
Akredite olan program sayısı
4
Akredite olan program sayısı /toplam program sayısı
5
Kredilendirme için iç değerlendirme yapılan program sayısı
6
Kredilendirme için başvuru yapılan program sayısı
7
Kredilendirilen program sayısı

Ölçüm
3
4
2
3 (SHGM’ye)

Yanıtlayan Birim
YBO (1); MYO (2)
MYO (3), TIP (1)
YBO (1); MYO (1)
Rek
MYO (3)

Hedef 1.4. Eğitim, öğretim ve destek faaliyetlerinde kalite geliştirme ve süreç yönetimi çalışmalarını artırmak
Proje/Faaliyetler
1. Kalite geliştirme ve süreç yönetimi ekibini oluşturmak
2. İç değerlendirme yapmak
3. Çalışanların ve öğrencilerin öneri ve şikâyetlerini almak
4. Kalite geliştirme ve süreç iyileştirme planı yapmak ve öncelikleri belirlemek
5. Bilgi işlem, öğrenci işleri ve mali işlerin iş süreçlerini geliştirmek ve uyumlu hale getirmek
6. Kalite geliştirme ve süreç iyileştirme faaliyetlerini tanıtmak
7. Ulusal ve/veya uluslararası düzenleyici kurumların kalite belgelerini almak için çalışmalar yapmak ve başvuruda
bulunmak
8. Ulusal ve/veya uluslararası düzenleyici kurumların kalite belgelerini almak
9. YÖK- Kalite Güvence Ajanslarının denetiminden geçmek
Performans Göstergeleri
1
İç değerlendirme yapılan birim sayısı

2
3
4
5

6
7
8

Ölçüm
28

Kalite Geliştirme faaliyetleri kapsamında gerçekleşen
işbirliklerinin sayısı
Üniversiteyi ziyaret eden kurum/kuruluş sayısı
Ziyaret edilen kurum sayısı
Kalite geliştirme ve süreç yönetimi uygulamaları
hakkında bilgi vermek için yapılan faaliyet sayısı
Ulusal ve uluslararası düzenleyici kurumların kalite
belgelerini almak için yapılan başvuru sayısı
Ulusal ve uluslararası düzenleyici kurumlardan alınan
kalite belgesi sayısı
Güncellenen/geliştirilen öğretim programı sayısı

2

1 (TSE)

1 (TSE)
(~20) E-posta ile
bilgilendirme ve
yapılan toplantılar

Yanıtlayan Birim
Fakülte (9); Enstitü (3);
Yüksekokul (2); MYO (1);
İdari Birim (9); Merkez (4)
EKÇ (1)
EKÇ
EKÇ
EKÇ
EKÇ
EKÇ

Tüm programlar

TümAk

Hedef 1.5. Yürütülen programlarda disiplinlerarasılaşma düzeyini arttırmak
Proje/Faaliyetler
1. Disiplinlerarası açılabilecek ön-lisans, lisans ve lisansüstü programları ve dersleri belirlemek
2. Disiplinlerarası program ve ders açma konusunda öneri geliştirmek
3. Seçmeli ders havuzunu genişletmek, çeşitlendirmek
4. Öğrencilerin farklı disiplinlerden ders seçmelerini teşvik etmek
5. Farklı alanlardaki programlarla ortak tez çalışmaları yürütmek
6. Disiplinlerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezini kurmak
Performans Göstergeleri

Ölçüm

1
2
3

Disiplinlerarası lisans programlarının sayısı
Disiplinlerarası lisansüstü programlarının sayısı
Disiplinlerarası açılan ders sayısı

4

Disiplinlerarası açılan ders sayısı/toplam ders sayısı

2
149

Yanıtlayan
Birim
FBE (2)
FBE (9); EG (2); SBE (88); İTBF
(41); TIP (8)

Hedef 1. 6. Farklı Fakülte ve Bölüm/Birim/Programlarımıza iş dünyasının kendi bünyelerinde uyguladığı, bilişim
teknolojisi, yetiştirme, atölye vb. eğitimlerini entegre etmek
Proje/Faaliyetler
1. Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği protokolü imzalamak
2. İş dünyasının uyguladığı, bilişim teknolojisi, program, uygulama, yetiştirme vb. doğrultusunda eğitim-öğretim
programları, ders içerikleri vb. iyileştirmeler yapmak
3. Uygulamalı eğitim sürecinde öğrencilerin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek
4. Uzmanlaşmış profesyonelleri bölüm derslerine misafir konuşmacı olarak davet etmek.
5. Öğrencilerimizin iş dünyasındaki uygulama alanlarında tecrübe kazanmasını sağlamak
6. Kurum gezileri düzenlemek
Performans Göstergeleri

Ölçüm

2

Uygulanan program sayısı (İş dünyası uygulamalarının entegre
edilmesiyle)
Anlaşmalar kapsamında işletmelere gönderilen yıllık öğrenci sayısı

67

3

Derslere iş dünyasından davet edilen konuşmacı sayısı

20

4

İş dünyasından konuşmacı davet edilen ders/etkinlik sayısı

13

5
6

Öğrencilerin iş dünyasıyla yaptıkları uygulama alanları sayısı
Kurum gezileri sayısı

1

2
9

Yanıtlayan
Birim
İLE (20); İYBF (1);
İTBF (45)
GSF (11); İLE (4); EĞ
(1); MYO (2): İTBF (2)
İLE (1); İYBF(1);EĞ
(1); MYO (2); MÜGİM
(7): İTBF (1)
MYO (2)
MYO

AMAÇ: SA2. Yaşam-boyu öğrenme yaklaşımı ve e-öğrenme/uzaktan eğitim ile eğitimin
sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 2.1. Yaşam boyu öğrenme kapsamında çalışanlara, öğrencilere ve toplumun değişik kesim ve yaş gruplarına
yönelik eğitim programları geliştirmek
Proje/Faaliyetler
1. Yaşam boyu öğrenim kapsamında çalışanlara/ öğrencilere/ topluma yönelik yürütülebilecek faaliyetler için ekip
oluşturmak
2. Eğitim ihtiyaç analizi yapmak
3. Yaşam boyu öğrenim kapsamında çalışanlara/ öğrencilere/ topluma yönelik yürütülebilecek faaliyetleri belirlemek
4. Eğitim /sertifika programları geliştirmek, duyurmak ve uygulamak
5. Maltepe-Sem Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini kurmak ve çalışmalarına destek vermek
6. Lisans, lisansüstü ve kolej öğrencilerini bir araya getirecek okuma-tartışma grupları düzenlemek
7. Her yıl yurtiçinden ve yurtdışından bilim insanlarını davet ederek öğrenciler ve öğretim elemanlarına ulusal ve
uluslararası gelişmeleri konu alan konferanslar, seminerler düzenlemek
3

8. Koruyucu sağlık hizmetleri konusunda toplumu, çalışanları ve öğrencileri bilinçlendirmek ve bu konuda eğitici
broşür, afiş vb. materyaller hazırlayarak dağıtmak
9. SOYAÇ çalışmalarını sürdürmek (dezavantajlı çocuk ve yetişkinlere yönelik verilen eğitimler)
10. Eğitim programlarını değerlendirmek ve sonuçlarına göre geliştirmek
Performans Göstergeleri

Ölçüm

1

Çalışanlara ve öğrencilere yönelik faaliyet (eğitim, sertifika programı,
kurs, tez, bitirme projeleri, proje, etkinlik vb. her biri) sayısı.

16

2

Topluma yönelik faaliyet (kurs, sertifika programı, seminer, tez,
bitirme projeleri, proje, etkinlik vb. her biri.) sayısı

32

3

Bilimsel gelişmeleri aktarmak için (düzenlenen konferans
/seminerlere) davet edilen bilim adamı sayısı (Yurt içi ve yurtdışı ayrı
ayrı olarak)

40

Yanıtlayan
Birim
SEM (5), İYBF (1);
MYO (7); İTBF (2); TIP
(1)
SEM (1); HYO(2); EG
(8); İYBF (7); MYO (1);
İTBF (13)
EĞ (7); MİM (13); İTBF
(6) yurtiçi-(4) yurtdışı;
TIP (10) yurtiçi

Hedef 2.2. e-öğrenme/uzaktan eğitimle yaşam boyu öğrenme eğitim ve sertifika programları düzenlemek
Proje/Faaliyetler
1. Yaşam boyu öğrenim kapsamında e-öğrenme/uzaktan eğitimle verilebilecek eğitim/sertifika programlarını
belirlemek
2. Çalışanlara, öğrencilere, mezunlara ve topluma yönelik sertifika programları geliştirmek ve uygulamak
3. Koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili konularda eğitim programı geliştirmek ve uygulamak
Performans Göstergeleri
1
e-öğrenme/uzaktan eğitimle verilen eğitim ve sertifika programları sayısı
(Çalışanlara, öğrencilere ve topluma ayrı ayrı olarak)
2
Katılımcı sayısı (Çalışan, öğrenci ve toplumdan ayrı ayrı olarak)

Ölçüm
4
256

Yanıtlayan Birim
MUZEB+SEM
MUZEB+SEM

Hedef 2.3. e-öğrenme/uzaktan eğitim sisteminin etkinliğini artırmak.
Proje/Faaliyetler
1. e-öğrenme/uzaktan eğitim sistemlerinde iyileştirme ihtiyaçlarını belirlemek ve ihtiyaçları karşılamak
2. e-öğrenme/uzaktan eğitim sistemlerindeki gelişmelerin izlenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası toplantılara
katılmak, birliklere/derneklere üye olmak
e-öğrenme/uzaktan eğitim alanında çalışacak personel tedarik etmek
Performans Göstergeleri
1
2
3

e-öğrenme/uzaktan eğitim program sayısı
e-öğrenme/uzaktan eğitim öğrenci sayısı (Lisans, Yüksek Lisans ayrı
ayrı)
e-öğrenme/uzaktan eğitim öğrenci sayısı/Uzaktan eğitim alanında
çalışan kişi sayısı oranı

Ölçüm
4
30 Lisans
227YL
227/22 (19
akademisyen,
3 idari)= %10.3

Yanıtlayan
Birim
MUZEB
MUZEB
MUZEB

Hedef 2.4. Örgün eğitim-öğretim derslerinden e-öğrenme/uzaktan eğitimde verilen ders sayısını artırmak
Proje/Faaliyetler
1. e-öğrenme/uzaktan eğitimle verilebilecek dersleri belirlemek
2. Gerekli altyapıyı ve materyalleri hazırlamak
3. MOOCs (Massive Online Open Courses) kapsamındaki çalışmaları başlatmak
4. “online ders” videoları geliştirmek
Performans Göstergeleri
1
2

Örgün öğretim kapsamındaki ön-lisans derslerinden e-öğrenme/uzaktan
eğitim yoluyla verilen ders sayısı
Örgün öğretim kapsamındaki lisans derslerinden e-öğrenme/uzaktan eğitim
yoluyla verilen ders sayısı
4

Ölçüm
4
4

Yanıtlayan
Birim
MUZEB,
MUZEB

4

Örgün öğretim kapsamındaki lisansüstü derslerinden e-öğrenme/uzaktan
eğitim yoluyla verilen ders sayısı
e-öğrenme/uzaktan eğitimle verilen ders sayısı

5

e-öğrenme/öğrenci sayısı

3

0
63 (lisans)
48 (YL)
30 (lisans)
501 (YL)

MUZEB
MUZEB
MUZEB

Hedef 2.5. Üniversite dışına yönelik girişimcilik, teknoloji yönetimi, teknoloji transferi, inovasyon konularında eğitim ve
sertifika programları geliştirmek
Proje/Faaliyetler
1. Girişimcilik, teknoloji yönetimi, teknoloji transferi, inovasyon konusunda eğitim programı geliştirmek, duyurmak
ve uygulamak
2. 7-14 yaş arası çocukları üniversite yaşantısıyla tanıştırmak ve bilime ilgi duymalarına zemin hazırlamak
Performans Göstergeleri
1
2
3

Ölçüm

Girişimcilik, teknoloji yönetimi, teknoloji transferi, inovasyon yönetimi
konularında geliştirilen program/eğitim sayısı (Her bir konu ayrı ayrı)
Gerçekleştirilen program/eğitim sayısı
Katılımcı sayısı (verilen sertifika sayısı)

2
1
19

Yanıtlayan
Birim
MÜGİM (1);
Çocuk Ü (1)
MUGİM
MUGİM

AMAÇ: SA3. Uluslararasılaşma düzeyini arttırmak
Hedef 3.1. Uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlarla yükseköğretim alanında işbirliğini artırmak
Proje/Faaliyetler
1. (ERASMUS+ ve MEVLANA kapsamında ve dışında) Ortak yükseköğretim faaliyeti yürütülebilecek, araştırma ve
proje yapılabilecek uluslararası üniversiteleri, kurum ve kuruluşları araştırmak ve işbirliği anlaşması yapmak.
2. Var olan anlaşmaları yenilemek
3. Uluslararası üniversitelerle ortak eğitim programı açılmasını önermek.
4. Açılacak olan ortak eğitim programı için gerekli alt yapıyı hazırlamak.
Performans Göstergeleri

Ölçüm

1

ERASMUS+ ve MEVLANA kapsamında yapılmış olan anlaşma sayısı

134 (26 ülke, 92
üniversite, 362
bölüm)

2
3
4
5
6

ERASMUS+ ve MEVLANA kapsamında yenilenen anlaşma sayısı
ERASMUS+ ve MEVLANA kapsamında yeni yapılan anlaşma sayısı
Diğer uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlarla yapılmış olan anlaşma sayısı
Diğer uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlarla yeni yapılan anlaşma sayısı
Uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlarla yürütülen ortak yükseköğretim
programı, çift diploma programı, sertifika programı vb. sayısı (kongre sempozyum
gibi etkinlikler hariç)

5 (ERASMUS+)
-

Yanıtlayan
Birim
UAO

UAO
UAO
UAO
UAO
UAO

Hedef 3.2. Öğretim elemanlarının yurt dışında yürütülen bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılımını arttırmak
Proje/Faaliyetler
1. Uluslararası düzeyde yürütülen bilimsel eğitim ve araştırma faaliyetlerine öğretim elemanlarının katılımını
sağlamak ve teşvik etmek
2. Uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlarla yapılan anlaşma ve imkânları duyurmak
3. Uluslararası bilimsel eğitim ve araştırma faaliyetlerini destekleyen kuruluşlar hakkında bilgi vermek Uluslararası
bilimsel araştırma ve eğitim desteği alan kişi/kişilerin fakültede konuşma yapmasını, deneyimlerini paylaşmasını
sağlamak
Performans Göstergeleri
1

Ölçüm

Yurt dışına araştırma amacıyla giden öğretim elemanı sayısı
5

7

Yanıtlayan
Birim
GSF (1); HUK (3); MYO (3)

Yurt dışına eğitim almak amacıyla giden öğretim elemanı sayısı
Yurt dışına bilimsel araştırma ve eğitim için giden öğretim
elemanı sayısı/Toplam öğretim elemanı sayısı

2
3

5
12/ 466
= %2.5

EG (3); MYO (1); MİM (1)
Rek

Hedef 3.3. Öğrenci, akademik ve idari personelin uluslararası hareketliliğini artırmak
Proje/Faaliyetler
1. ERASMUS+ ve MEVLANA programı kapsamındaki ve dışındaki başka üniversitelerle temas kurmak, ikili
anlaşmalar gerçekleştirmek
2. ERASMUS+ ve MEVLANA kapsamındaki ve dışındaki üniversiteleri ziyaret etmek
3. Değişim programlarının tanıtımı amacıyla öğrencilere, akademik ve idari personele yönelik bilgilendirme
toplantıları yapmak
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Ölçüm

ERASMUS+ ve MEVLANA değişim programı kapsamında gelen öğrenci
sayısı
ERASMUS+ ve MEVLANA değişim programı kapsamında giden öğrenci
sayısı
ERASMUS+ ve MEVLANA değişim programı kapsamında gelen
öğretim elemanı sayısı
ERASMUS+ ve MEVLANA değişim programı kapsamında gelen idari
personel sayısı
ERASMUS+ ve MEVLANA değişim programı kapsamında giden
öğretim elemanı sayısı
ERASMUS+ ve MEVLANA değişim programı kapsamında giden idari
personel sayısı
ERASMUS+ ve MEVLANA programı kapsamı dışında yurtdışına giden
öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel sayısı (öğrenci, öğretim
elemanı ve idari personel ayrı ayrı olarak)
ERASMUS+ ve MEVLANA programı kapsamı dışında gelen öğrenci ve
öğretim elemanı sayısı (öğrenci ve öğretim elemanı ayrı ayrı olarak)
Dolaşımdaki öğretim elemanı sayısı/öğrenci sayısı
Ulusal Ajans’tan talep edilen bütçenin tutarı

24

Yanıtlayan
Birim
UAO

40

UAO

7

UAO

3 (ERASMUS+)

UAO

10

UAO

3

UAO

-

UAO

-

UAO

%26,5
106.710,00 +
103.050,00 =
€ 209760

UAO

2015 Erasmus+
Projesi:
Hibe Edilen
106.710,00 €
Kullanılan:80.114,00 €
2016 Erasmus+
Projesi: 103.050,00€
Kullanılan:
Devam Ediyor

11

Ulusal Ajans’tan talep edilen bütçenin kullanım oranı

2015=%75.08
2016 Devam
ediyor

UAO

Hedef 3.4. Yabancı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından tercih edilme düzeyini artırmak
Proje/Faaliyetler
1. Bölüm ve programların uluslararası tanıtımını yapmak, yabancı dilde tanıtım materyalleri hazırlamak
2. İngilizce Web sayfasını güncel tutmak
3. Yabancı öğretim elemanlarını davet etmek
4. Uluslararası fuarlara katılmak
5. Uluslararası öğrenci kongrelerini (MUİSC) sürdürmek
6. Uluslararası öğrenci kongrelerine öğrencilerin katılımını teşvik etmek
Performans Göstergeleri
1

Ölçüm

Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı
6

Yanıtlayan
Birim
UAO/Rek

2
3
4
5
6

Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı/Toplam lisans öğrenci sayısı
Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenci sayısı
Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenci sayısı/Toplam lisansüstü öğrenci sayısı
Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı
Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı/Toplam öğretim elemanı sayısı

38/8208
SBE: 4
4/2176
7
7/476

UAO/ÖİDB
Rek, Enstitüler
Rek
Rek
Rek

Hedef 3.5. Üniversitemizde veya Üniversitemiz tarafından düzenlenen uluslararası kongre, sempozyum, konferans,
seminer, panel vb. faaliyet sayısını artırmak

Proje/Faaliyetler
1. Uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, çalıştay (workshop) vb. düzenlemek
2. Uluslararası sergi, gösteri, defile, konser, vb. düzenlemek
Performans Göstergeleri

Ölçüm

1
2

Uluslararası konferans, seminer, panel, çalıştay (workshop) sayısı
Uluslararası kongre ve sempozyum sayısı

1
6

3
4

Uluslararası sergi, defile, konser ve diğer gösteri sayısı
Katılınan uluslararası fuar sayısı

2

Yanıtlayan
Birim
MİM (1)
HYO (1) HUK (1); İLE
(1); İYBF (1); İTBF (2)
MYO

AMAÇ: SA4. Yerel, bölgesel ve küresel öncelikleri dikkate alarak bilimsel, teknolojik ve sanatsal
çalışmalar yapmak ve desteklemek
Hedef 4.1. Öğretim elemanı başına düşen nitelikli yayın, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin sayısını artırmak
Proje/Faaliyetler
1. Ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinlikleri izlemek ve öğretim elemanlarını bilgilendirmek ve
katılımını sağlamak
2. Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerde bildiriler sunulmasını
teşvik etmek
3. Ulusal ve uluslararası dergilerdeki yayın sayısını artırmak için akademik personeli teşvik etmek
4. Akademik dergileri ve kitapların yayınlanmasını sağlamak
5. Öğretim üyelerinin lisans ve lisansüstü öğrencileri ile yayın yapmalarını teşvik etmek Lisansüstü tezleri yayına
dönüştürmek
6. Yayın yapan personeli ödüllendirmek
Performans Göstergeleri
1
Uluslararası kitap sayısı (Kitap, Editörlük, Kitapta Bölüm ayrı
ayrı)
2
Ulusal kitap sayısı
Kitap
Editörlük
Kitapta bölüm
3
4

5

6

2

SCI, SCI-expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan
dergilerdeki makale sayısı
SCI, SCI-expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler
tarafından taranan dergilerdeki makale sayısı
(
(SCI, SCI-expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan
dergilerdeki öğretim elemanı başına düşen makale sayısı
(Makale sayısı/Toplam öğretim elemanı)
(SCI, SCI-expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler
tarafından taranan dergilerdeki öğretim elemanı başına
düşen makale sayısı (Makale sayısı/Toplam öğretim elemanı)

Ölçüm
13 (kitap
bölümü)
20

Yanıtlayan Birim
İYBF(2); EĞ (4); MİM (1); TIP2 (6)

6
34

93/ 457

HYO(1); İLE(2); MİM (1); İTBF (2)
HYO (4); İLE (6); İYBF (2); MYO
(2): İTBF (19); MİM (1)
HYO (2); EĞ (1); MÜH (6): İTBF
(2); TIP (82)
HUK (1); İLE (1); İYBF(2); EĞ (1);
MYO (4); MÜH (2): MİM (3)
(uluslararası); İTBF (23); TIP (12)
Rek

49/457

Rek

93
49

HUK (3); EĞ(3): İTBF (4); TIP (10)

Tıp Fakültesinden gelen verilerde, yazarlık/editörlük, kitap/kitap bölümü ve ulusal/uluslararası ayrıştırmaları ile liste
bulunmadığı için ayrıntılı bilgi verilememiştir.
7

7

8
9

Endeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı/toplam öğretim
elemanı sayısı
Ulusal kongrelerde sunulan bildiri/poster sayısı

16

1

İTBF

26

12

15

HUK

Uluslararası dergilerde yapılan hakemlik sayısı
Toplam atıf sayısı

14

1

60

11

13

2

HYO (4); HUK (5); İLE (2); MUH
(2); İTBF (3); TIP (44)
İLE (1); MUH (1)

Ulusal hakemli dergilerdeki (herhangi bir endekste yer
almayan) makale sayısı
Uluslararası hakemli dergilerdeki (herhangi bir endekste yer
almayan) makale sayısı
Birim tarafından yayınlanan ve endekslerde taranan dergi
sayısı
Birim tarafından yayınlanan akademik dergi sayısı
(endekslerde taranmayan)
Ulusal dergilerde yapılan hakemlik sayısı

28

1626

1626/457
94 bildiri
2 poster

Uluslararası kongrelerde sunulan bildiri/poster sayısı

50

Ulusal sergi, defile ve diğer gösteri vb. sunulan eser sayısı
Uluslararası sergi, defile ve diğer gösteri vb. sunulan eser
sayısı
Ulusal kongre, sempozyum, konferans, panel vb. faaliyetlere
katılım sayısı
Uluslararası kongre, sempozyum, konferans, panel vb.
faaliyetlere katılım sayısı
Ulusal ve uluslararası sergi/gösterim/bienal vb. faaliyetlere
katılım sayısı

10
1
184
38
11

HYO (1); HUK (9); İLE (1); EĞ (4);
MYO (7); MÜH (5): İTBF (2)
HUK (1); EĞ (1); MYO (7); MÜH
(5); MİM (6); İTBF (5)
HYO (77); ; HUK (2); İLE: (12);
İYBF (24); EĞ (61); MÜH (45); MİM
(8); İTBF (4); TIP (1393)
Rek
HYO (3); HUK (2); İYBF (4); MYO
(2)- (2) (poster); MÜH (3); MİM (2)
İTBF (1); TIP (77)
HYO (5); İYBF (4) ; MÜH (3): MİM
(4); TIP (34)
GSF (5); İLE (5)
MİM (1)
HUK (3); İLE (1); EĞ (10); MYO (6);
MİM (4): İTBF (63); TIP (87)
HUK (2); MİM (7); İTBF (4); TIP
(25)
GSF: 9; İLE: 1; MÜH: 1

Hedef 4.2. Öğretim elemanı başına düşen ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin sayısını artırmak
Proje/Faaliyetler
1. Ulusal ve uluslararası proje destek programlarını araştırmak ve konuyla ilgili bilgilendirme faaliyetleri
düzenlemek
2. Ulusal ve uluslararası proje destek programlarıyla ilgili bilgilendirme yapmak üzere kurum dışından uzman
davet etmek
3. AR-GE ve yenilik çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlarla ilişkiler kurmak, var olanları sürdürmek
4. Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolleri hazırlamak ve imzalamak
5. Bilimsel ve teknolojik araştırmalarda yetkinliği arttırmak
6. Bilimsel ve teknolojik araştırma süreci, istatistik vb. ilgili eğitim, seminer düzenlemek
7. Disiplinlerarası araştırma ve geliştirme çalışmalarının sayısını artırmak
8. Proje başvuru sayısını artırmak T
9. Tez, bitirme, ödev vb. çalışmalarda projeye dayalı çalışmaların yapılmasını teşvik etmek
10. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin projelerde görev almasını sağlamak
11. Lisansüstü tezlerde direkt olarak bir sanayi veya kamu kurumunun problemini çözmeye yönelik olanların
sayısını artırmak
12. Takdir etmek, tanımak ve ödüllendirmek
13. Araştırma ve bilimsel faaliyetler için gereken ortamı yaratmak, olanak sunmak
Performans Göstergeleri
1

2
3

Ölçüm

AR-GE ve yenilik destek programlarından alınan (kurum dışı
destekli/ Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
TTGV, TÜBİTAK ve diğer kamu finanslı) ulusal proje sayısı
AR-GE ve yenilik destek programlarından alınan fon tutarı
Kurum İçi Destekli ulusal ve uluslararası proje sayısı (ulusal ve
uluslararası ayrı ayrı)
8

15

63,65.000
1

Yanıtlayan
Birim
MÜH (2);
TIP (13)
TIP
HYO (1)
ulusal; TIP
(13) ulusal

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

AB programları destekli yürütülen uluslararası proje sayısı
AB programlarından alınan fon tutarı
Uluslararası işbirliği ile yapılan AR-GE ve yenilik proje sayısı
Uluslararası işbirliği ile yapılan AR-GE ve yenilik projelerinden alınan
fon tutarı
Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan AR-GE ve yenilik projeleri
sayısı
Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan AR-GE ve yenilik projelerinden
alınan fon tutarı
Ulusal proje sayısı/öğretim elemanı sayısı
Uluslararası proje sayısı/öğretim elemanı sayısı
Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla (kamu, özel, sivil
toplum) yapılan işbirliği sayısı (ulusal ve uluslararası ayrı ayrı olarak)
Ulusal kurum ve kuruluşlarla (kamu, özel, sivil toplum) yapılan
işbirliği sayısı

HYO (1); EĞ
(2); İYBF
(1); İTBF (5)
İTBF (2)

9

Uluslararası kurum ve kuruluşlarla (kamu, özel, sivil toplum) yapılan
işbirliği sayısı
AR-GE ve yenilik projesi/çalışması sayısı/toplam işbirliği sayısı
Disiplinlerarası yapılan araştırma ve geliştirme faaliyeti sayısı
Projeye dayalı lisans bitirme projesi sayısı
Projeye dayalı yüksek lisans bitirme projesi sayısı (tezsiz programlar
için)
Projeye dayalı lisansüstü tez (BAP, SANTEZ, TÜBİTAK vb.
kapsamında yapılmış lisansüstü tezler) sayısı

2

Rek

FBE: 0

TümAk
Enstitüler

FBE: 0

Enstitüler

Hedef 4.3. Fikri mülkiyet hakları kapsamına giren (telif eser, kitap, model oluşturma, patent vb.) faaliyetleri/çalışmaları
arttırmak
Proje/Faaliyetler
1. Fikri mülkiyet hakları kapsamına giren (telif eser, kitap, model oluşturma, patent vb.) faaliyetler/çalışmalar için ekip
kurmak ve eylem planı hazırlamak
2. Telif eser, patent, faydalı model oluşturma vb. ilgili eğitim, bilgilendirme toplantıları düzenlemek
3. Lisansüstü tezlerin kitaplaştırılmasını sağlamak
4. Fikri mülkiyet hakları kapsamına giren telif eser, kitap, model oluşturma, patent vb. konularda üniversite
personeline eğitim programları düzenlemek ve uygulamak
Performans Göstergeleri
1
2
3
4

Ölçüm

Telif eser, kitap sayısı
Oluşturulan model sayısı (faydalı model/endüstriyel tasarım)
Patent başvuru sayısı (ulusal ve uluslararası ayrı ayrı olarak)
Patent sayısı (patent belge sayısı)

-

Yanıtlayan
Birim
Rek
Rek
Rek
Rek

Hedef 4.4. Öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal ve tasarım
yarışmalarından alınan ödül sayısını arttırmak
Proje/Faaliyetler
1. Başvurulabilecek yarışmalar/ödüller konusunda öğretim elemanları ve öğrencileri bilgilendirmek ve teşvik
etmek
2. Yarışmalara katılmaya uygun ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak içeriğe sahip olan dersleri belirlemek
3. Ulusal ve uluslararası yarışmalara başvuru yapmak
4. Ödül kazanan öğretim elemanlarını ve öğrencileri takdir etmek, tanımak ve ödüllendirmek
Performans Göstergeleri
1
2

Ölçüm

Kazanılan bilimsel ödül sayısı (ulusal, uluslararası, öğretim
elemanı ve öğrenci ayrı ayrı)
Kazanılan sanatsal ödül sayısı (ulusal, uluslararası, öğretim
elemanı ve öğrenci ayrı ayrı)
9

4
24

Yanıtlayan
Birim
TIP (4)
İLE (2) (ulusal, öğrenci)
SBE (11) (ulusal, öğ.

3
4
5

Kazanılan tasarım ödül sayısı (ulusal, uluslararası, öğretim
elemanı ve öğrenci ayrı ayrı)
Ödül sayısı/toplam öğretim elemanı sayısı (ulusal ve uluslararası
ayrı ayrı)
Ödül sayısı/toplam öğrenci sayısı (ulusal ve uluslararası ayrı ayrı)

Üyesi); SağBE (11
ulusal, Öğ. Üyesi)
TümAk
Rek
Rek

Hedef 4.5. Üniversitemiz yakın çevre ve bölgesine yönelik bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak
Proje/Faaliyetler
1. Üniversitemiz yakın çevre ve bölgesinin ihtiyaç ve sorunlarını belirlemek
2. Tez, bitirme ödevi vb. çalışmalarının yakın çevre ve bölgenin problemlerine yönelik yapılmasını sağlamak
3. Ulusal, bölgesel ve yerel nitelikli kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin etkinlik, çalıştay (workshop)
seminer vb. faaliyetlerini desteklemek
4. Sektör analizleri yapmak ve danışmanlık projeleri geliştirmek
Performans Göstergeleri
1
2
3

Ölçüm

Marmara Bölgesi’ne ve özellikle Maltepe ilçesine yönelik yürütülen projelerin
sayısı
Marmara Bölgesi’ne ve özellikle Maltepe ilçesine yönelik yürütülen diğer
bilimsel çalışmaların sayısı
Desteklenen faaliyet sayısı

8
21
2

Yanıtlayan
Birim
EĞ (1);
İTBF (7)
EĞ (1);
İTBF (20)
EĞ (2)

Hedef 4.6. Akademik personeli bilimsel araştırma ve nitelikli eserler üretmeleri için teşvik etmek ve motivasyon
kazandırmak
Proje/Faaliyetler
1. Akademik personelin sorunları, ihtiyaçları, motivasyon durumları vb. ile ilgili araştırma yapmak Ödül, takdir ve
tanıma sistemini iyileştirmek
2. Ödül, takdir ve tanıma sistemiyle ilgili öğretim elemanlarını bilgilendirmek
3. Ödül ve teşvik miktarını arttırmak
4. Ulusal ve uluslararası alanda yayın, araştırma, faaliyet, proje, kitap çalışması gibi konularda bilgilendirme
platformu oluşturmak, iletişim ağı kurmak
5. Öğretim elemanlarının görev tanımlarını, ders yüklerini ek görevlerini, gözden geçirmek, yeniden belirlemek
Performans Göstergeleri3
1
2
3
4
5

Teşvik alan öğretim elemanı sayısı
Üniversite tarafından desteklenen araştırma projesi sayısı
Araştırma projesi toplam destek miktarı
Yurtdışı bilimsel faaliyetlere katılım desteği sayısı
Yurtiçi bilimsel faaliyetlere katılım desteği sayısı

Ölçüm

Yanıtlayan
Birim
Rek
Rek
Rek
Rek
Rek

Hedef 4.7. Teknopark ve teknoloji ofisini etkin hale getirmek
Proje/Faaliyetler
1. TEKNOPARK ofisinin etkin kullanımını sağlamak için gerekli personel ve altyapıyı kurmak
2. TEKNOPARK ve teknoloji ofisi, yapılacak çalışmalar, imkânlar, destekler, işletme kuruluş süreci, firma sahibi
olma vb. hakkında eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek
3. Üretilen bilginin ekonomik katkı yaratmasını/ticarileşmesini sağlamak
4. Ekonomik ve ticari değer taşıyan tez/proje çalışmaları yapılmasını teşvik etmek
5. Akademisyen ve öğrencilerin teknoparkta, teknoloji ofisinde ortak veya firma sahibi olmasını özendirmek ve
desteklemek
6. Öğrencilerin ve Akademisyenlerin şirket kurmalarına rehberlik etmek ve altyapı sağlamak
7. TV, sinema, oyun sektörüne yönelik projeler, filmler, animasyonlar vb. hazırlamak
8. Üniversitenin AR-GE, Yazılım, Eğitim ve Danışmanlık Firmasını kurmak
3

MÜAR tarafından 2016 yılına ait teşvikler için karar verildiğinde doldurulabilecektir.
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9. Teknoloji transfer ofisini kurmak
10. Kuluçka merkezi ve Teknoloji Geliştirme merkezi kurmak
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
5
6

Ölçüm

Üniversitenin Teknopark'ta ortak veya sahibi olduğu faal firma sayısı
Öğretim elemanlarının Teknopark'ta ortak veya sahibi olduğu faal firma sayısı
Öğrencilerin Teknopark'ta ortak veya sahibi olduğu faal firma sayısı
Ekonomik ve ticari değer taşıyan tez/proje sayısı
Ekonomik ve ticari değer taşıyan, TV, sinema filmi, oyun, animasyon, reklam
filmi sayısı
Teknopark ve teknoloji ofisi yönetiminde tam zamanlı çalışan kişi sayısı

-

Yanıtlayan
Birim
Rek
Rek
Rek
Rek
Rek

-

Rek

AMAÇ: SA5. Girişimci ve yenilikçi kültür oluşturmak ve yaygınlaştırmak
Hedef 5.1. Girişimcilik, teknoloji yönetimi, teknoloji transferi ve inovasyon konularında yeni ders programları
geliştirmek
Proje/Faaliyetler
1. Girişimcilik, teknoloji yönetimi, teknoloji transferi ve inovasyon konularında ders programları geliştirmek ve ders
olarak programlara entegre etmek
2. TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında
ikincisi açılan “Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programları Oluşturulması ve Yürütülmesi Çağrısı”na cevap
vermek
3.
Performans Göstergeleri
Ölçüm Yanıtlayan Birim
1
Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji
4 İYBF (1) (lisansta)
yönetimi, teknoloji transferi, inovasyon yönetimi
MUGİM (2) (Girişimcilik Sertifika
konularında geliştirilen ders programı sayısı
programı); TIP (1)
2
Lisans ve lisansüstünde uygulanan ders sayısı
5 İYBF (2); MUH (1); TIP (2)
3
Derslere katılan öğrenci sayısı
166 MUH (20); MUGİM (19); TIP (127)
Not: Sorumlu birimler ders isimlerini ve derse kayıtlı öğrenci sayılarını liste halinde sunmuştur.
Hedef 5.2. Sosyal sorumluluk proje ve faaliyetlerinin sayısını artırmak
Proje/Faaliyetler
1. Sosyal sorumlulukla ilgili ders ve proje sayısını arttırmak
2. Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerini, desteklerini, süreçlerini
vb. araştırmak
3. Üniversite personeli, öğrencileri ve öğrenci toplulukları tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerine
destek sağlamak
4. Üniversite personelini, öğrencileri ve öğrenci topluluklarını sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmaları
konusunda teşvik etmek
5. Sosyal kuluçka merkezi kurmak
6. Üniversite personeli, öğrencileri ve öğrenci topluluklarının sosyal duyarlılığını arttırmak
Performans Göstergeleri
1
Yürütülen sosyal sorumluluk (akademik ve idari personel,
öğrenci, öğrenci toplulukları tarafından) faaliyetleri sayısı
2
Desteklenen (akademik ve idari personel, öğrenci, öğrenci
toplulukları tarafından yürütülen) sosyal sorumluluk faaliyetleri
sayısı
3
Sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı/toplam
öğrenci sayısı
4
Sosyal sorumluluk/duyarlılık kazandırmak için açılan ders sayısı
5
Sosyal sorumluluk/duyarlılık kazandırmak için açılan derslere
katılan öğrenci sayısı
6
Öğrencilerin ve toplumun sosyal duyarlılığını artırmak için
yapılan faaliyet sayısı
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Ölçüm
8
2

Yanıtlayan Birim
HYO (1); İLE (1); EĞ (1);
MYO (5)
EĞ (2)

2

İLE (2)

10
320
1

HYO (2); EĞ (7); MYO (1)
İLE (70); EĞ (250)
MYO (1)

Hedef 5.3. Yönetim ve karar süreçlerine öğrenci katılımını sağlamak
Proje/Faaliyetler
1. Üniversite ve öğrenci temsilcisini, birim yönetimince yapılan toplantılara davet etmek
2. Üniversite ve öğrenci temsilcisinin, birim yönetimince yapılan toplantılara katılımını teşvik etmek.
Performans Göstergeleri
1 Öğrenci temsilcilerinin katıldığı birim yönetimi (yönetim kurulu,
fakülte kurulu, akademik kurul vb.) toplantı sayısı

Ölçüm
28

Yanıtlayan Birim
İTBF (1); TIP (27)

Hedef 5.4. Çalışanlara yönelik hizmet-içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.
Proje/Faaliyetler
1. Çalışanlara yönelik hizmet-içi eğitim faaliyetleri düzenlemek üzere ekip kurmak
2. İhtiyaç analizi yapmak, eğitim taleplerini almak ve eğitimi planlamak
3. Oryantasyon, yetiştirme ve geliştirme programları düzenlemek
4. Eğitimi değerlendirmek ve sonuçları yönetsel kararlarda kullanmak
5. Hizmet-içi eğitimin etkililiğinin artırılması için iyileştirmeler yapmak
6. Gerektiğinde kurum dışından eğitim/eğitimci tedarik etmek
Performans Göstergeleri
1
Eğitime katılan öğretim elemanı sayısı
2
Eğitime katılan idari personel sayısı
3
Eğitime katılan öğrenci sayısı
4
Uygulanan eğitim sayısı (akademik ve idari ayrı ayrı)
5
Toplam eğitim süresi (akademik ve idari ayrı ayrı)

Ölçüm
92

Yanıtlayan Birim
HYO (9); (TIP (83)

231
11
59 saat

TIP
HYO (1); TIP (10)
HYO (4), TIP (55)

Hedef 5.5. Çalışanlar arasında işbirliği ortamını geliştirmek.
Proje/Faaliyetler
1. Çalışanlar arasında işbirliği ortamını geliştirmek için çalışanların görüşlerini almak, sonuçlara göre
düzenlemeler yapmak
2. Çalışanlar arasında işbirliği ortamını geliştirmek için sosyal, kültürel, sportif, sanatsal vb. faaliyet düzenlemek
3. Birim içi toplantı ve etkinlikler düzenlemek
4. Birim çalışanları arasında işbirliği ortamını geliştirmek için mesleki eğitim, seminer, toplantı vb. faaliyetleri
düzenlemek ve/veya düzenlenen faaliyetlere katılmalarını sağlamak
5. Özel günler belirlemek ve kutlama yemekleri düzenlemek
6. Piknik, gezi vb. organize etmek
7. Takdir etmek, tanımak ve ödüllendirmek
Performans Göstergeleri
1
Birim çalışanları arasında işbirliği ortamını geliştirmek için faaliyet
sayısı yapılan (sosyal, sportif, kültürel, sanatsal vb. ayrı ayrı)

Ölçüm
6

Yanıtlayan Birim
HYO (4, sosyal)
İYBF ( 2, sosyal)

Hedef 5.6. Paydaş memnuniyetini arttırmak
Proje/Faaliyetler
1. Memnuniyet anketlerini geliştirmek, uygulamak ve sonuçları raporlamak
2. Memnuniyet anketleri sonuçlarına göre iyileştirmeleri yapmak
3. Öğrencilere ve çalışanlara sunulan hizmetlerin etkililiğini artırmak
4. Binaların temizlik, bakım, onarım ve tadilat hizmetlerini etkili hale getirmek
5. Birimlerin ihtiyaçlarını zamanında karşılamak
6. İşlerin ve hizmetlerin etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak sayı ve nitelikte personeli temin
etmek
7. Performans yönetim sistemi kurmak ve sonuçları yönetsel kararlarda kullanmak
8. Sorunların kolaylıkla aktarılmasını, çözülmesini sağlamak
9. Güvenli (iş sağılığı ve iş güvenliği kapsamında) bir çalışma ortamı yaratmak
10. Aidiyeti ve bağlılığı arttıracak uygulamaları, çalışmaları belirlemek ve gerçekleştirmek
11. Adil ve hakkaniyetli bir ücret ve ödül sistemi kurmak
Performans Göstergeleri

Ölçüm
12

Yanıtlayan Birim

1
2
3
4
5

İdari personel memnuniyet oranı
Akademik personel memnuniyet oranı
Ön-lisans öğrenci memnuniyet oranı
Lisans öğrenci memnuniyet oranı
Lisansüstü öğrenci memnuniyet oranı

Ölçülecek
Ölçülecek
Sistem üzerinde ölçülüyor
Sistem üzerinde ölçülüyor
Sistem üzerinde ölçülüyor

AMAÇ: SA6. Kurumsal altyapımızı geliştirmek
Hedef 6.1. Yeşil ve yaşayan kampüs olmak
Proje/Faaliyetler
1. Üniversite personelinin ve öğrencilerin görüşlerini almak
2. Açık alanları rahatça oturulabilecek hale getirmek
3. Tüm öğrenciler için ortak kantin ve oturma alanını oluşturmak için planlama yapmak Üniversitemiz sosyal,
kültür, sanat, spor ve diğer hizmet alanlarını etkili hale getirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak
4. Çalışanlara ve öğrencilere yönelik sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek ve duyurmak
5. Yarışmalar düzenlemek ve katılımı teşvik etmek
6. Her ay bir birimin kampüste etkinlik düzenlemesini sağlamak (Örneğin, Animasyon günleri, Gastronomi
günleri, Grafik tasarım günleri, Tiyatro şenliği gibi)
7. Ulusal ve uluslararası sergi, gösteri, bienaller düzenlemek
8. Bahar şenliklerini sürdürmek
9. Hizmet ve faaliyetlerde yeşil kampüsü esas almak, çevre bilincini ve kültürünü geliştirmek
Performans Göstergeleri
1
2
3

Ölçüm

Kampüs açık alanlarında düzenlenen etkinlik sayısı
Kampüs kapalı alanlarında düzenlenen etkinlik sayısı
Etkinlik düzenleyen birim sayısı

6

Yanıtlayan
Birim
GenSek
MYO (6)
GenSek

Hedef 6.2. Kurumsal iletişim faaliyetlerini güçlendirmek
Proje/Faaliyetler
1. Üniversite kurumsal iletişim birimi/ekibini kurmak
2. Üniversitenin imajı ve itibariyle ilgili araştırma yapmak ve raporlamak
3. Kurum içi ve dışı paydaşlar için iletişim planı hazırlamak, iletişim stratejilerini belirlemek
4. Üniversitenin tüm birimleri arasındaki bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak ve yönetmek
5. Üniversiteyle ilgili haberleri basıma hazır hale getirmek
6. Haber portalında güncel haberleri yayınlamak
7. Üniversitenin sosyal medya hesaplarını yönetmek ve güncelliğini sağlamak
8. Görsel materyaller hazırlamak
9. Yazılı ve görsel medya ile ilişkileri geliştirmek
10. Kurum içi iletişimi güçlendirmek, yönetimde çok yönlü iletişimi uygulamak
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
5
6

Basında ve medyada çıkan haber sayısı (olumlu- olumsuz-nötr)
Sosyal medyada yer alan haber sayısı
Sosyal medya/web sayfası ziyaretçi sayısı
Sosyal medya/web sayfası takipçi sayısı
Sosyal medya/web sayfası ziyaret edilme süresi
Sosyal medya beğeni sayısı

Ölçüm
1003

Yanıtlayan
Birim
KİB
KİB
KİB
KİB
KİB
KİB

Hedef 6.3. Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi’nin (MİKAM) mezunlarla iletişim, işbirliği ve ilişkilerini
geliştirmek
Proje/Faaliyetler
1. Mezunların üniversitemizle olan ilişkilerini sürdürmek üzere etkinlikler gerçekleştirmek.
2. Mezun Bilgi Sisteminin ve web sayfasının etkinliğini artırmak
3. Mezunlarla iletişimi güçlendirmek amacıyla mesleki yenilikler konusunda paylaşım toplantılarını düzenlemek
4. Lisansüstü mezunlarımızı lisans/lisansüstü öğrencilerimize seminer vermeleri için davet etmek
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5. Mezunların öğrencilere gönüllü mentörluk etmeleri için mentörluk programı oluşturmak
6. MİKAM bünyesinde çalışacak personel temin etmek
7. Yeni mezun ve mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin uygun iş olanaklarından haberdar etmek
Performans Göstergeleri
1
2
3

Ölçüm

Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı
Düzenli haberleşilen mezun sayısı
Derslere/eğitim faaliyetlerine konuşmacı olarak davet edilen mezun sayısı

850
Ölçülemedi

Yanıtlayan
Birim
MİKAM
MİKAM
MİKAM

Hedef 6.4. Üniversite adaylarına yönelik tanıtım faaliyetlerinin etkililiğini ve üniversitenin bilinirliliğini arttırmak
Proje/Faaliyetler
1. Üniversitenin bilinirliliğini, imajını araştırmak ve rapor hazırlamak
2. Üniversitenin bilinirliliğini arttıracak, öğrencilerin ilgisini çekecek, etkileyecek faaliyetleri belirlemek ve
uygulamak
3. Üniversitenin tanıtımında internetin etkin kullanılmasını sağlamak, tanıtım sayfasını yönetmek ve
güncellemek
4. Tanıtım materyallerinin içeriklerini belirlemek ve tasarımını yapmak
5. Tanıtım materyallerinin hazırlanmasını, basılmasını ve hedef kitleye uygun olarak dağıtılmasını sağlamak
6. Tanıtım günleri düzenlemek
7. Üniversiteye tanıtım gezisi düzenlemek
8. Kongre ve konferans merkezlerinde etkinlik düzenlemek
9. Uluslararası, ulusal ve yerel eğitim fuarlarına katılmak
10. Birimleri tanıtacak ürünleri tasarlamak
11. Birimlerde potansiyel öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlemek
12. Medyada yer almak, medyada yer alacak etkinliklerde bulunmak
13. Marka oluşturma çalışma grubuna işlerlik kazandırmak
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
5

Ölçüm

Üniversite adayları için ulusal düzeyde yapılan tanıtım amaçlı faaliyet
sayısı
Üniversite adayları için il düzeyinde yapılan tanıtım amaçlı faaliyet sayısı
Üniversiteye davet / temasa geçilen edilen aday sayısı
Hazırlanan tanıtım materyali sayısı
Katılınan fuar sayısı (uluslararası, ulusal ve yerel)

74

30700

Yanıtlayan
Birim
BHİB/KİB
BHİB/KİB
BHİB/KİB
BHİB/KİB
BHİB/KİB

Hedef 6.5. Engelsiz üniversite olmak: Eğitim, idari, sosyal, spor amaçlı hizmet binalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini
uygun hale getirmek
Proje/Faaliyetler
1. Eğitim, idari, sosyal, spor amaçlı hizmet binalarını engelsiz hale getirmek için plan yapmak
2. Engel durumuna göre öğrencilerin kullanımına uygun eğitsel araçlar sağlamak
3. Ders materyallerini engelli öğrencilerin kullanabileceği hale getirmek
4. Engelli öğrencilere bireysel danışmanlık vermek
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
5

Engelsiz hale getirilen/iyileştirilen yer sayısı
Engelsiz hale getirilen (yapılan hizmet binası alanı)/toplam kapalı alan
Engelli öğrencilere uygun olarak sunulan ders materyali sayısı
Bireysel danışmanlık verilen engelli öğrenci sayısı
Burs verilen engelli öğrenci sayısı

Ölçüm

1 Otopark
12
2

Yanıtlayan
Birim
GenSek
GenSek
SKS
SKS
SKS

Hedef 6.6. Bilişim hizmetlerinin kapsamını ve niteliğini arttırmak
Proje/Faaliyetler
1. Bilişim teknolojisi desteğine ihtiyaç duyulan süreçleri belirlemek ve gerekli bilişim sistemini geliştirmek
2. İhtiyaç duyulan bilişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını satın almak
3. Elektronik Bilgi Yönetim Sistemini (EBYS) satın almak
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4. Yazılımların ve/veya donanımların bakım anlaşmalarını yapmak
5. Gerek akademik gerekse idari birimlerin iş süreçlerinde ve mekânlarında bilişim teknolojilerinin etkin
kullanımını sağlamak
6. Birimlerde öğrencilerin bilişim sistemlerini veya internet teknolojisini kullanabilecekleri ortamlar sağlamak
7. Derslerle ilgili daha fazla faaliyeti bilişim ve internet teknolojileri (Google Classroom, sosyal ağlar, web
sayfaları vb.) desteğinde yürütmek
8. Ders notları, ödev ve benzerinin (uzaktan eğitim dışında) internet ortamında paylaşılmasını sağlayacak sistem
geliştirmek
9. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin kişisel web sayfalarına işlerlik kazandırmak
10. Çevrim içi lisansüstü tez veri tabanı hazırlamak
11. Bilgi güvenliği sistemi geliştirmek
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ölçüm

İnternet hizmetlerinin kapsama alanı
İnternet hızı
İnternet kullanıcı sayısı
Veri transfer miktarı (Gelen ve giden)
Bakım ve onarım yapılan bilişim ürünleri sayısı
Karşılanan network desteği sayısı
Bilişim teknolojisi desteğinde yürütülen iş süreci sayısı
İş süreci sayısı/toplam iş süreci sayısı
Elektronik ortamda işlem gören evrak sayısı
Elektronik ortamda işlem gören evrak sayısı/toplam evrak sayısı
Uzaktan eğitimin dışında ders notu, ödev vb. aktivitelerin internet
ortamında paylaşıldığı ders sayısı
Ders materyalleri, internet ortamında yer alan ders sayısı/toplam ders
sayısı
Bilişim destekli ders çalışma ortamı için tahsis edilen laboratuvar sayısı
Bilişim destekli ders çalışma alanı sayısı./birimin toplam alan sayısı
Yazılım/donanım bakım anlaşması sayısı

Dipnot4
300 Mbps
12000
317 TB ve 43 TB
1700
Dipnot5
6
Dipnot6
0
0
2 (ATA –TRD)
2 / 2541
Dipnot7
16
Dipnot8
2

Yanıtlayan
Birim
BİDB
BİDB
BİDB
BİDB
BİDB
BİDB
BİDB
BİDB
BİDB
BİDB
BİDB
BİDB
BİDB
BİDB
BİDB

AMAÇ: SA7. Dengeli büyümek
Hedef 7.1. 2016-2020 döneminde öğrenci sayımızı optimum kapasite olarak belirlenen 16000 seviyesine ulaştırmak
Proje/Faaliyetler
1. Doluluk oranlarını dikkate alarak ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda yeni program/birim açmak
2. Öğrenci alınmayan bölümlere tekrar öğrenci kabulü için fizibilite çalışması yaparak tekrar açılmasını talep
etmek
3. Üniversiteden ayrılan öğrenci ve personel ile çıkma nedenlerini belirlemek üzere görüşme yapmak ve
sonuçları kullanmak
4. İlgili sektör ve kurumlarla işbirliği yaparak, bu kurum çalışanlarının lisansüstü programlarımıza kayıt
yapmalarını sağlamak
5. İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynağı ihtiyacını karşılamak
6. İhtiyaç duyulacak bina, alan, araç-gereç, teknik altyapı vb. konularında planlama yapmak

4

Böyle bir ölçümü yapmak sadece kablosuz internet erişimi maksadıyla özel cihazlarla firmalara yüksek ücretlerle
yaptırılabilmektedir. Kablolu internette ise internete erişimi olmayan bina bulunmamaktadır.
5
Destek uygulaması ile Bilgisayar, Yazıcı, Projeksiyon Arızaları ile Web Sitesi, E-Posta ve Şifre Sorunları Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı’na uygulama üzerinden ve e-posta ile iletilmektedir. Ancak Network (Ağ) sorunları ile ilgili bir program ile istatiksel
veri bulunmadığından sayı net olarak bilinmektedir. Bu tür sorunlar çoğunlukla Bilgi İşlem tarafından kullanıcılardan önce tespit
edilmekte ve giderilmektedir.
6
Toplam İş süreci sayısı bilinmediğinden bu oran belirtilememiştir.
7
ATA-TRD dersleri dışında Google drive üzerinden ders notları vb. paylaşımı yapan hâlihazırda 39 öğretim üyesi bulunmaktadır.
8
Birimin toplam alan sayısı bilinmediğinden bu oran belirtilememiştir.
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Performans Göstergeleri
1
Öğrenci sayısı (ön-lisans, lisans ve lisansüstü ayrı ayrı)

2

Mezun sayısı (ön-lisans, lisans ve lisansüstü ayrı ayrı)

3

Yatay geçişle gelen öğrenci sayısı (ön-lisans ve lisans ayrı
ayrı)

4

Yatay geçişle giden öğrenci sayısı (ön-lisans ve lisans ayrı
ayrı)

5
6

Dikey geçişle gelen öğrenci sayısı
Kayıt sildiren öğrenci sayısı (ön-lisans, lisans ve
lisansüstü ayrı ayrı)

7

Kaydı silinen öğrenci sayısı (ön-lisans, lisans ve lisansüstü
ayrı ayrı)
Yeni açılan program/birim sayısı (ön-lisans, lisans ve
lisansüstü ayrı ayrı)

8

9
10
11

Öğretim elemanı/öğrenci sayısı (ön-lisans, lisans ve
lisansüstü ayrı ayrı)
Toplam idari (destek hizmetleri) personel sayısı/toplam
öğrenci sayısı
İşgücü devir oranı (idari personel)
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Ölçüm
1154 (ön-lisans)
8208 (lisans)
2176 (lisansüstü)
TOPLAM: 11620
272, (ön-lisans)
1467 (lisans)
223 (lisansüstü)
TOPLAM: 1986
30 (ön-lisans)
361 (lisans)
42 (lisansüstü)
TOPLAM:66
10 (ön-lisans)
303 (lisans)
53 (lisansüstü)
TOPLAM:343
118
20 (ön-lisans)
113 (lisans)
48 (lisansüstü)
TOPLAM: 133
1 (lisans)
1 (ön-lisans)
2 (lisans)
1 (lisansüstü, Kli. Psi))
TOPLAM:3
457/ 1154+8208+2176
314/11620=2,70
23/222

YanıtlayanBirim
TümAk,
Enstitüler
TümAk,
Enstitüler
TümAk
Enstitüler
TümAk

TümAk
TümAk
Enstitüler
TümAk
Enstitüler
TümAk
Enstitüler

Rek
İdari: 241
Güvenlik: 73
Rek

