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Ç.Ü. 
Su Ürünleri Fakültesi 
2021-2023 yılları için 

“Stratejik Plan Uygulama Eylem Planı” 
 
*Hedef Kartları Ç.Ü. 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı’nda yer alan hedef kartlarıdır. 
 

AMAÇ (A1): Nitelikli bilgi üreterek yenilikçi ürün, süreçler ve hizmet üretimini sağlamak. 

HEDEF (H1.1): Öğretim üyesi başına düşen toplam nitelikli yayın sayısını her yıl %5 artırmak. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

*PG1.1.1: Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 40  1,06 1,11 1,11 

**PG1.1.2: Bilimsel yayın puanı 20     

***PG1.1.3: Atıf puanı 20     

PG1.1.4: Bilimsel araştırma yöntemleri ve araştırma sonuçlarının 
yayına dönüştürülmesi konusunda eğitim alan öğretim elemanı 
sayısı 

20     

 
*PG1.1.1: SCI/SCI-E/SSCI/AHCI Endeskelerine giren toplam yayın sayısının öğretim üyesi sayısına oranı. 
**PG1.1.2: PG1.1.1 nolu göstergede tanımlanan her bir yayın için ilgili dergi etki faktörleri toplamının yayın 
sayısına oranı. 
**PG1.1.3: PG1.1.1 nolu göstergede tanımlanan dergilerde yapılan toplam atıf sayısının öğretim üyesi sayısına 
oranı. 
 

AMAÇ (A1): Nitelikli bilgi üreterek yenilikçi ürün, süreçler ve hizmet üretimini sağlamak. 

HEDEF (H1.2): Ulusal ve uluslararası işbirlikli proje sayısını 2023 yılı sonuna kadar %25 artırmak. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG1.2.1: Ulusal dış  kaynaklı (TÜBİTAK vb. kamu kurum ve 
kuruluşlar, sanayi işbirliği) proje sayısı 

70  6 10 9 

PG1.2.2: Uluslararası (AB, NATO vb.) kaynaklı proje sayısı 30  - 2 - 

 

AMAÇ (A1): Nitelikli bilgi üreterek yenilikçi ürün, süreçler ve hizmet üretimini sağlamak. 

 HEDEF (H1.3): Lisansüstü tezlerinden yapılmış nitelikli yayın sayısını 2023 yılı sonuna kadar % 40 
artırmak. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

*PG1.3.1: Doktora tezlerinin nitelikli yayına dönüşme oranı (%) 40  3 5 3 

*PG1.3.2: Yüksek lisans tezlerinin nitelikli yayına dönüşme oranı 
(%) 

20  11 12 10 

PG1.3.3: Doktora tezlerinden üretilmiş etki değeri 0,80 ve üzeri 
olan dergilerdeki yayınların toplam yayınlara oranı (%) 

30  4 4 4 

PG1.3.4: Yüksek lisans tezlerinden üretilmiş etki değeri 0,80 ve 
üzeri olan dergilerdeki yayınların toplam yayınlara oranı (%) 

10  5 7 5 

*PG1.3.1: SCI/SCI-E/SSCI/AHCI Endekslerine giren doktora tezinden üretilmiş toplam yayın sayısının toplam tez 
sayısına oranı. 
**PG1.3.2: SCI/SCI-E/SSCI/AHCI Endekslerine giren yüksek lisans tezinden üretilmiş toplam yayın sayısının 
toplam tez sayısına oranı 
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AMAÇ (A1): Nitelikli bilgi üreterek yenilikçi ürün, süreçler ve hizmet üretimini sağlamak. 

HEDEF (H1.5): Öğretim üyesi başına patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısını artırmak. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG1.5.1: Öğretim üyesi başına düşen patent sayısı 50  2 1 - 

PG1.5.2: Öğretim üyesi başına düşen faydalı model ve endüstriyel 
tasarım sayısı 

50  - 1 - 

 

 

AMAÇ (A2): Çağın ihtiyaçlarıyla uyumlu, yenilikçi, girişimci, üretken, sorgulayan insan gücünü 
yetiştirmek için eğitimin niteliğini geliştirmek. 

HEDEF (H2.1): Ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm eğitim programlarını ulusal ve uluslararası ölçekte 
toplumun ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar katılımcı bir 
anlayışla sürekli geliştirmek. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG2.1.1: Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde 
değerlendirilen eğitim programı sayısı 

20     

PG2.1.2: İç ve dış paydaş toplantılarında belirtilen görüşlerin 
yansıtıldığı eğitim programı sayısı 

20  - 1 - 

PG2.1.3: Uluslararası eğilimlerin analiz edilmesi sonucu ihtiyaç 
duyulan yeniliklerin müfredata yansıtıldığı eğitim programı sayısı 

20     

PG2.1.4: Saha uygulamalarının daha etkin yapılması amacıyla 
değerlendirilen eğitim programı sayısı 

20     

PG2.1.5: Eğitim programlarının gözden geçirilerek EOBS bilgileri 
güncellenen program sayısı 

20     

 

 

AMAÇ (A2): Çağın ihtiyaçlarıyla uyumlu, yenilikçi, girişimci, üretken, sorgulayan insan gücünü 
yetiştirmek için eğitimin niteliğini geliştirmek. 

HEDEF (H2.3 ):  Öğretim elemanlarının, 2023 yılı sonuna kadar eğitim becerilerini geliştirme eğitimini 
almasını sağlamak. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG2.3.1: Açılan eğitim becerilerini geliştirme programı sayısı 50  1 1 1 

PG2.3.2: Eğitim becerilerini geliştirme eğitimi alan öğretim 
elemanı sayısı 

50  - - - 

 

AMAÇ (A2): Çağın ihtiyaçlarıyla uyumlu, yenilikçi, girişimci, üretken, sorgulayan insan gücünü 
yetiştirmek için eğitimin niteliğini geliştirmek. 

HEDEF (H2.4 ):  Tezli lisansüstü öğrenci sayısını 2023 yılı sonuna kadar %10 artırmak. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG2.4.1: Tezli yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı 30     

PG2.4.2: Çok disiplinli /disiplinler arası açılan lisansüstü program 
sayısı 

20     

PG2.4.3: Yeni açılan tezli lisansüstü program sayısı 10     

PG2.4.4: 100 öncelikli alanda açılan doktora program sayısı 20     

PG2.4.5: 100 öncelikli alanda burslandırılan doktora öğrenci sayısı 20     
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AMAÇ (A2): Çağın ihtiyaçlarıyla uyumlu, yenilikçi, girişimci, üretken, sorgulayan insan gücünü 
yetiştirmek için eğitimin niteliğini geliştirmek. 

HEDEF (H2.5 ):  Yüzdelik başarı dilimi yüksek öğrencilerin Üniversitemizi tercih etme oranını artırmak. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG2.5.1: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de yüzde 5’lik 
dilime giren öğrenci sayısı 

50     

PG2.5.2: Akredite edilmiş program sayısı 50     

 

AMAÇ (A3): Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve 
toplumsal katkısını artırmak. 

HEDEF (H3.1 ):  Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını artırmak. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG3.1.1: Kamu -sanayi işbirliği faaliyetleri kapsamında ziyaret 
edilen firma ve kuruluş sayısı 

25  2 3 3 

PG3.1.2: Yurtiçi ve yurtdışında katılınan tanıtım faaliyet sayısı 25  4 4 4 

PG3.1.3: Uluslararası ortak yürütülen program sayısı 25     

PG3.1.4: Üniversiteyle ilgili bilimsel, sosyal, sanatsal sportif 
alanlarına ilişkin medyada yayınlanan içerik sayısı 

25  27 28 28 

 

AMAÇ (A3): Üniversitemizin/Fakültemizin bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini 
geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak. 

HEDEF (H3.2 ):  Üniversitemizce/Birimimizce sunulan eğitim, sertifika programlarından yararlanma 
düzeyini artırmak. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG3.2.1: Araştırma Uygulama Merkezi’de açılan eğitim, 
sertifikasyon programı/ ders sayısı  

30     

PG3.2.2: Programlardan yararlanan Üniversitemiz öğrenci ve 
personel  sayısı 

30     

PG3.2.3: Programlardan yararlanan kurum dışı kişi sayısı 40     

 

AMAÇ (A3): Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve 
toplumsal katkısını artırmak. 

HEDEF (H3.3 ):  Kültür, sanat, spor ve topluma hizmet projelerini artırmak veuluslararası niteliklerini 
geliştirmek. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG3.3.1: Üniversitede/biriminizde gerçekleştirilen ulusal ve 
uluslararası sportif, kültürel ve sanatsal faaliyet sayısı 

25     

PG3.3.2: Spor, sanat ve kültürel faaliyetlere katılan kişi sayısı 25     

PG3.3.3: Üniversitemizde/biriminizde yapılan sosyal sorumluluk 
proje sayısı 

25     

PG3.3.4: Uluslararası işbirliğiyle yapılan ve sosyal-beşeri konuları 
kapsayan proje sayısı 

25     
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AMAÇ (A3): Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve 
toplumsal katkısını artırmak. 

HEDEF (H3.4 ):  Üniversitemizin, mezunları ile ilişkisini artırmak. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG3.4.1: Düzenlenen mezunlar günü sayısı 30     

PG3.4.2: Başarılı mezunlarımızın Üniversitemizde/biriminizde 
konuşmacı olarak katıldığı toplantı sayısı 

25     

PG3.4.3: Mezun takip sisteminde kayıtlı olan mezun öğrenci 
sayısı 

25     

PG3.4.4: Paydaş olarak görüşüne başvurulan mezun sayısı 20     

 

AMAÇ (A4): Üniversitenin girişimci yapısını, TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 
çerçevesinde geliştirmek. 

HEDEF (H4.1 ):  Üniversitemizde, 2023 yılı sonuna kadar Fikri Mülkiyet Havuzu oluşturmak. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG4.1.1: Patent başvuru sayısı 40     

PG4.1.2: Faydalı model/endüstriyel tasarım başvuru sayısı 40     

PG4.1.3:Düzenlenen patent günleri, patent sergisi ve verilen 
konferans sayısı 

20     

 

AMAÇ (A4): Üniversitenin girişimci yapısını, TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 
çerçevesinde geliştirmek. 

HEDEF (H4.2 ):  Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü yaygınlaştırmak. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG4.2.1: Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji 
yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı 

25     

PG4.2.2: Teknoloji Transfer Ofisi, teknokent ve kuluçka 
merkezinde çalışan tam zamanlı kişi sayısı 

25     

PG4.2.3: Üniversite dışına ve içine yönelik düzenlenen girişimcilik, 
teknoloji yönetimi veinovasyon yönetimi eğitimi/sertifika programı 
sayısı 

25     

PG4.2.4: Yenilikçi fikirlerin belirlenmesine yönelik olarak 
üniversitenin tüm öğrencilerini ve personelini kapsamına alan 
ödüllü, yenilikçi fikir ve iş modeli yarışma sayısı 

25     

 

AMAÇ (A4): Üniversitenin girişimci yapısını,TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 
çerçevesinde geliştirmek. 

HEDEF (H4.3 ): Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik alanında ekonomik katkıyı ve ticarileşmeyi 
sağlamak.  

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG4.3.1: Akademisyenlerin Teknokent’te ve kuluçka merkezinde, 
ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı 

40     

PG4.3.2: Üniversite öğrencilerinin ya da mezun olanların  
teknokentlerde, kuluçkamerkezlerinde, TEKMER’lerde ortak 
veya sahip olduğu faal firma sayısı 

30     

PG4.3.3: Akademisyenlerin teknokentlerde, kuluçka 
merkezlerinde, 
TEKMER’lerde ortak veya sahip olduğu firmalarda istihdam edilen 

30     
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kişi 
sayısı 

 

AMAÇ (A4): Üniversitenin girişimci yapısını, TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 
çerçevesinde geliştirmek. 

HEDEF (H4.4 ):  Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik alanında işbirliği ve etkileşimi geliştirmek. 

Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 

2021 2022 2023 

PG4.4.1: Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik 
projeleri sayısı 

20  3 1 3 

PG4.4.2: Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik 
projelerinden alınan fon Tutarı (TL) 

20     

PG4.4.3: Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik proje 
sayısı 

20     

PG4.4.4: Uluslararası Ar-Ge ve yenilik işbirliklerinden elde edilen 
fon tutarı (TL) 

20     

PG4.4.5: İşbirliği protokolleri çerçevesinde Üniversitemiz dışında 
görevlendirilen öğretim elemanı/öğrenci sayısı 

20  1 1 1 

 
 


