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1

1 Uzaktan eğitimin altyapısı geliştirilerek program sayısının artırılması sağlanacaktır

2 Akıllı sınıfların sayısı artırılacaktır

3 Lisanslı bilgisayar yazılım programları alınacaktır

2

4 Bilgi çağının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeye ağırlık verilecektir

5 E-kitap ve e-kütüphane hizmetleri yaygınlaştırılacaktır

6 Akademik personel sayısı ihtiyaç doğrultusunda artırılacaktır

3

7 Lisans düzeyinde yeni disiplinler arası programlar açılacaktır

8 Lisansüstü disiplinler arası programların açılması yönünde çalışmalar başlatılacaktır

4

9 Eğitim-Öğretim hizmeti sunulan bölüm sayısı %20 oranında artırılacaktır

10 Eğitim-Öğretim hizmeti sunulan program sayısı %25 oranında artırılacaktır

5

11 Tıp Fakültesi inşaatı 2019 yılına kadar tamamlanacaktır

12
Taşova Yüksel Akın MYO Yemekhane ve Kantin Binası inşaatı 2019 yılına kadar 

tamamlanacaktır

13 Merzifon Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır

6

14 Yabancı dilde eğitim verebilen öğretim üyesi sayısının artması için çalışmalar yapılacaktır

7

15 Talep eden öğretim elemanlarının yurt dışında deneyim kazanması sağlanacaktır

8

16

Personelin mesleki açıdan kendini geliştirebilmesi ve güncel mevzuat ve uygulamalara 

hakim olabilmesi için ülke çapında düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımı 

sağlanacaktır

9

17 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının azaltılması sağlanacaktır

18 Üniversite sosyal tesislerinin faaliyete geçirilebilmesi için yer tespiti yapılacaktır

10

19 Üniversite içi bilimsel seminer programları düzenlenecektir

20
Fakülte döner sermayesi kanalıyla Bilimsel Araştırma Projelerine sağlanan maddi 

desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır

11

21
Ulusal ve uluslararası SCI-SSCI kapsamında bilimsel araştırma makale sayısının 

artırılması sağlanacaktır

22 Üniversitemiz yayını olan kitap ve dergi sayısının artırılması sağlanacaktır

12

23 Üniversite öğrencileri için proje yarışmaları düzenlenecektir

24
Öğrencilerin kendilerini ifade edebilme yeteneklerini artırıcı kültürel etkinliklerin 

düzenlenmesi sağlanacaktır

13

25
Üniversitemiz tarafından burs ihtiyacı olan öğrenciler belirlenerek , bu bursların ihtiyacı 

olan öğrencilere başarı sıralamasına göre verilmesi sağlanacaktır

14

26
Öğrencilerimizin yurtiçi ve yurtdışı değişim programlarından yararlanmaları teşvik 

edilerek daha fazla öğrencinin değişim programlarından yararlanması sağlanacaktır

İDARE PERFORMANS TABLOSU AKTİF FAALİYETLER

KURUM

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Taşova Yüksel Akın MYO Yemekhane ve Kantin Binası inşaatı tamamlanma oranı

Öğrencilerin başarı oranları

Yayımlanan ve kullanıma sunulan e-kitap sayısı
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Uzaktan eğitimin yapısının bir önceki yıla oranı

Oluşturulan akıllı sınıf sayısı

Alınan lisanslı yazılım sayısı

Bilimsel araştırma projelerine verilen destek miktarı

Ulusal ve uluslararası SCI-SSCI kapsamında yayınlanan bilimsel araştırma makale sayısı

Yeni yerleşke alanlarına yapılacak yatırımlar için ayrılan kaynak miktarı

Akademik personel sayısının bir önceki yıla oranı

Lisans düzeyinde açılan disiplinler arası program sayısı

Lisansüstü açılan disiplinler arası program sayısı

Artan bölüm sayısı 

Yabancı Dil Eğitiminin Yaygınlaştırılması

Artan program sayısı

Tıp Fakültesi inşaatının tamamlanma oranı

Yabancı dilde eğitim verebilen öğretim üyesi sayısındaki artış

Yurtdışında deneyim kazanması desteklenen akademik personel sayısı

Her yıl mesleki açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için düzenlenen eğitim ve seminerlere 

katılan idari personel sayısı

Akademik ve İdari Personelin Motivasyonlarını Sağlamak

Bilimsel Araştırmaların Nitelik ve Nicelik Olarak Geliştirilmesini Sağlamak

Her yıl düzenlenen Üniversite içi bilimsel seminer sayısı

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı

Personele yönelik faaliyete geçen sosyal tesis sayısı

Üniversite öğrencileri için düzenlenen proje yarışması sayısı

Üniversite içinde düzenlenen kültürel etkinlik sayısı

Üniversitemizden burs alan öğrenci sayısı

Üniversitemizdeki Bilimsel Yayın Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Eğitim-Öğretime İlişkin Bilimsel ve Kültürel Faaliyetlerin Artırılması

Üniversitemizde Eğitim-Öğretim Hizmeti Gören Öğrencilerin Niteliğini Artırmak

Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı

Yurtiçi ve Yurtdışı Öğrenci Değişim Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısının Artırılması

Üniversitemiz yayını olan kitap ve dergi sayısı

Eğitim ve Öğretime Yönelik Teknolojik Altyapı ve Donanımı Geliştirmek

Eğitim-Öğretimin Niteliğini Geliştirmek

Disiplinler Arası Eğitimin Niteliksel ve Niceliksel Olarak Geliştirilmesi

Mevcut ve Yeni Yerleşke alanlarına yapılacak yatırımların artırılması

Bölge ve ülke genelinde uzman personele gereksinim olan alanlarla ilgili yeni bölümlerin ve mevcut bölümler bünyesinde ihtiyaç duyulan yeni programların 

açılması

Yaşam Boyu Eğitim Programlarının Güçlendirilerek Akademik Personelin Kendini Geliştirmesini Sağlamak

İdari Personelin Mesleki Alanda Kendilerini Geliştirmelerini Sağlayacak Ortamların Oluşturulması



15

27
Öğrencilerin ilgili sanayi ve finans sektörü ile buluşmasını sağlayacak teknik gezilerin 

düzenlenmesi sağlanacaktır

28
Öğrencilerin güncel konuları takip edebileceği bilimsel içerikli süreli yayınların 

kütüphaneye kazandırılması sağlanacaktır

16

29 Kütüphane içerisinde engellilerin yararlanabileceği kitaplar bulundurulacaktır
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30
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite ve şehre adaptasyonlarının sağlanabilmesi için 

her yıl oryantasyon hizmetlerinin verilmesi sağlanacaktır. 
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31
Yeni ilgi alanlarına göre öğrenci kulüplerinin kurulması ve öğrencilerin bu kulüplere 

üyeliğinin sağlanması için teşvik çalışmaları yapılacaktır

32 Spor müsabakalarında elde edilen madalya sayısının artırılması sağlanacaktır

19

33
Web tabanlı mezun takip sistemi kurularak, mezunlarımızın istihdam edilme oranlarının 

ve KPSS, DGS gibi sınavlardaki başarılarının izlenmesi sağlanacaktır
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34
Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek için çeşitli toplantı ve seminerler 

düzenlenecektir

35
Yerel kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile il ve bölgenin sorunlarının ele 

alındığı çalıştaylar düzenlenecektir
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36
Üniversite bünyesinde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerden bölge halkının da 

faydalanması sağlanacaktır

Yerel kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile il ve bölgenin sorunların ilişkin düzenlenen 

çalıştay sayısı

Mezunlarla İletişim ve İşbirliği İçerisinde Olmak

Üniversitemizin Dış Paydaşlarla İşbirliğini Artırmak

Bilimsel içerikli süreli yayın sayısındaki artış oranı

Kütüphanede engelliler için temin edilen kaynak sayısındaki artış oranı

Öğrencilerin mesleki alanda kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar yaratmak

Engelli Öğrencilerin de Üniversitemizi Tercih Etmelerini Sağlamak 

Öğrencilerin yemekhane ve kantin hizmetlerinden memnuniyet oranları

 Sunulan oryantasyon hizmetlerindeki artış oranı

Öğrenciler tarafından spor müsabakalarında kazanılan madalya sayısı

Sosyal ve Sportif Etkinlikler Düzenlemek ve Düzenlenen Etkinliklere Destek Vermek

Web tabanlı mezun takip sistemi ile istihdam edilme oranları ve KPSS, DGS gibi sınavlardaki 

başarıları izlenen mezun öğrenci sayısı

Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek için düzenlenen toplantı ve seminer sayısı

Düzenlenen teknik gezi sayısı

Çevreye Duyarlı Bir Yönetim Anlayışı Geliştirilerek Bölgenin Kalkınmasına Katkı Sağlamak

Halka açık olan sosyal etkinlik sayısı

Öğrencilere Yönelik Eğitime Yardımcı Hizmetlerin Niteliksel ve Niceliksel Olarak Artırılması


