
BÜTÇE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KULLANILAN GÖSTERGELERİN PROGRAM,ALT PROGRAM VE TASLAK 
AMAÇLARIMIZ İLE İLİŞKİSİ YÖK İZLEME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TASLAK AMAÇLARIMIZ

PROGRAM ALT PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı  

Amaç 2- Ürettiği bilgiyi ürünlere 
ve/veya hizmetlere dönüştürecek; ulusal ve 
uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak.

YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA 
VE GELİŞTİRME

Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı
Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı

Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı

Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı
Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı

Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı

Araştırma merkezleri gelir miktarı

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kâr ya da zararının toplam 
ciroya oranı

Merkezi (özel) bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık 
bütçeye oranı

Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı
Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı

Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi

BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı

Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı  

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi 
sayısı

Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından 
desteklenen Ar-Ge projesi sayısı

TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek programı 
sayısı

Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak 
yürütülen proje sayısı

Öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı

Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı

Uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı

Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması

Üniversitenin THE’ya göre bölgesel (Asya) sıralaması

Üniversitenin THE’ya göre ulusal sıralaması

Üniversitenin QS’e göre dünya sıralaması

Üniversitenin QS’e göre bölgesel (Asya) sıralaması

Üniversitenin QS’e göre ulusal sıralaması

Üniversitenin ARWU’ya göre dünya sıralaması

Üniversitenin ARWU’ya göre ulusal sıralaması
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PROGRAM ALT PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ 
EĞİTİM FAALİYETLERİ

Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin 
yapılan faaliyet sayısı  

Amaç 4- Sağlık alanında ulusal ve 
uluslararası ölçekte, toplum sağlığına katkı 
yapan, fi kirler üreten ve bu fi kirleri ürünlere 

dönüştüren Üniversite olmak. (Sosyal 
Sorumluluk Alanında)

Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı  

Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı Mezun takip sistemindeki mezunların oranı

Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki 
eğitime yönelik verilen sertifi ka sayısı  

Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı

Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı  

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK TEDAVİ HİZMETLERİ

Ameliyat sayısı Amaç 4- Sağlık alanında ulusal ve 
uluslararası ölçekte, toplum sağlığına katkı 
yapan, fi kirler üreten ve bu fi kirleri ürünlere 

dönüştüren Üniversite olmak. (Sağlık 
Alanında)

Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı

Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı

Yatan hasta sayısı
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YÜKSEKÖĞRETİM

ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS 
VE DESTEKLER

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim 
elemanı başına düşen yayın sayısı

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen 
yayın sayısı

Amaç 1- Evrensel bilim ilkeleri ışığında, 
değişimi ve gelişimi hedefl  eyen, bilgi 

ve teknoloji üreterek bölgesel, ulusal ve 
uluslararası sorunlara çözüm sunan, küresel 

rekabete hazır bireyler yetiştirmek

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış 
öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı

Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı       

TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu 
sayısı

Üniversite tarafından sağlanan burslardan faydalanan öğrenci oranı

YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan 
doktora öğrenci sayısı

YÖK 100/2000 Projesi doktora bursiyeri sayısı

ÖK-YUDAB Programı bursiyer sayısı

YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin 
artırılmasına yönelik burslardan yararlanan sayısı  

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, 
teşvik ve sanat ödülleri sayısı YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı

ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı

Mezun olan doktora öğrencisi sayısı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk 
%5’lik dilime giren program sayısı

Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı
Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı

Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı

Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak 
sayısı

Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı

Yayın alımı harcamalarının bütçeye oranı

Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı

Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı

Öğrenci başına düşen eğitim alanı

Öğrenci başına düşen kapalı alan

Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı

Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı

Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci 
sayısı

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
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YÜKSEKÖĞRETİM

ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı

Programların genel doluluk oranı

Amaç 1- Evrensel bilim ilkeleri ışığında, 
değişimi ve gelişimi hedefl  eyen, bilgi 

ve teknoloji üreterek bölgesel, ulusal ve 
uluslararası sorunlara çözüm sunan, küresel 

rekabete hazır bireyler yetiştirmek

Erişilebilir ders bilgi paketi oranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu 
belirtilen lisans programı sayısı

Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren 
program sayısı

Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofi si (TTO) projelerine katılan öğrenci 
sayısı

Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofi si (TTO) projelerine katılan 
öğrenci sayısı

Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin sayısı

Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı  

Yabancı dilde eğitim veren program sayısı

Yabancı uyruklu akademisyen sayısı

İstihdam edilen yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı

İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim görevlisi ve 
araştırmacı sayısı

Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı 
sayısı

Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim 
elemanı sayısı

Yabancı uyruklu öğrenci sayısı Yabancı uyruklu öğrenci sayısı

Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun 
sayısına oranı

Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan 
alabildikleri ders oranı

YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI

Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı  

Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı

Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı

Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı

Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması Öğrenci başına yapılan harcama miktarı

Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması

Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı

Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan 
öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı


