
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 

Hedefler Performans Göstergeleri 

Uluslararası, ulusal, bölgesel, yerel öncelikler 
gözetilerek araştırma sayısını arttırmak 

Enstitü kaynaklı yayın sayısı 

Araştırma alt yapısını geliştirmek Enstitü bünyesindeki eğitim ortamlarının geliştirilmesi 
Enstitü bünyesinde eğitim salonu sayısı 

Enstitü bünyesinde çalışma salonu sayısı 

Araştırma projeleri başvurularını arttırmak Enstitü öğrencilerinin lisansüstü tezleri için öz kaynak (BAP) destekli proje sayısı 

Enstitü öğrencilerinin lisansüstü tezleri için dış kaynak (TÜBİTAK, AB vb) destekli 

proje sayısı 

Uluslararası ve ulusal indekslerde taranan 

bilimsel yayın sayısını arttırmak 

Akademik personele proje/ makale yazma eğitimleri verilmesinin organize edilmesi 

Akademik personele istatistik araştırma uygulama merkezi ile işbirliği yapılarak temel 
ve ileri istatistik eğitimlerinin organize edilmesi.   

Uluslararası ve ulusal indekslerde taranan 
bilimsel yayınlara yapılan atıf  sayısını arttırmak 

Akademik personelin birbirlerinin akademik çalışmaları ile ilgili farkındalık 
düzeylerinin arttırılması için araştırması akademik faaliyetlerinin paylaşılması.  

Lisansüstü eğitim programlarını geliştirmek Güncellenen (programa eklenen, geliştirilen, programdan çıkarılan eğitim etkinlikleri) 
eğitim programı sayısı 

Lisansüstü eğitim içerisinde araştırma eğitimini 
geliştirmek  

Lisansüstü eğitim programında yer alan araştırma eğitimlerinin sayısı  

Lisansüstü eğitim içerisinde lisan eğitimini 
geliştirmek 

Lisansüstü eğitim programında yer alan lisan eğitimlerinin sayısı 

Öğrenci merkezli eğitim etkinliklerini 
geliştirmek 

Lisansüstü programlarda öğrenci merkezli eğitim etkinlikleri bulunan programların 
sayısı  

Öğrenci merkezli ölçme/değerlendirme 

etkinliklerini geliştirmek 

Lisansüstü programlarda öğrenci merkezli ölçme/değerlendirme etkinlikleri bulunan 

programların sayısı  

Danışmanlık sisteminin geliştirilmesi Danışmanlık ile ilgili kaynak sayısı ve paylaşılan öğretim üyesi sayısı 

Akreditasyon ve kalite faaliyetlerini geliştirmek Birim öz değerlendirme raporunda karşılanan madde sayısı 

Sürekli mesleki gelişimi desteklemek Eğitici gelişimi programları ile sertifikalandırılmış akademik personel sayısı  

Kurumsal yapıyı güçlendirmek Hizmet içi eğitim alan idari personel sayısı 

Kurumsal tanınırlığı arttırmak Uluslararası işbirliği yapılan kurum sayısı 

Ulusal/Uluslararası bilimsel etkinliklere katkı sayısı 
Sağlık Bilimleri Dergisinin sürekli ve düzenli yayınlanması 

Enstitü internet sayfasının İngilizce versiyonunun hazırlanması 

Altyapı fiziksel imkanları geliştirmek Yenilenen ve güncellenen enstitü bilgisayar sistemi sayısı 

Enstitünün eğitim salonları ve çalışma salonlarına sahip olmasına imkan sağlayacağı, 

diğer enstitüler ile etkileşime ve gelişime fırsat sağlayacağı için taşınma işleminin 
gerçekleştirilmesi  

 

 

 

 

 

 

 

 



SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES KEY 

PERFORMANCE INDICATORS 

 

Targets Performance Indicators 

To increase the number of researches by 

considering international, national, regional and 

local priorities 

Number of publications originating from the Institute 

Developing research infrastructure Developing educational environments within the Institute 

Number of training halls in the institute 
Number of study halls in the institute 

Increasing applications for research projects Number of projects supported by equity (BAP) for graduate theses of graduate 
students 

Number of projects supported by external resources (TÜBİTAK, EU etc.) for 

graduate theses of graduate students 

To increase the number of scientific publications 

scanned in international and national indexes 

Organizing project/article writing trainings for academic staff 

Organizing basic and advanced statistics trainings for academic staff in cooperation 
with the statistics research application center. 

To increase the number of citations to scientific 
publications scanned in international and national 

indexes 

Sharing research and academic activities in order to increase the awareness of 
academic staff about each other's academic studies. 

Developing graduate education programs Number of training programs updated (educational activities added, developed, 

removed from the program) 

Developing research education within graduate 

education 

Number of research trainings in the graduate education program 

Developing language education within graduate 

education 

Number of language courses in the graduate education program 

Developing student-centered educational 

activities 

Number of programs with student-centered educational activities in graduate 

programs 

Developing student-centered 

assessment/evaluation activities 

Number of programs with student-centered assessment/evaluation activities in 

graduate programs 

Development of the consulting system Number of resources related to counseling and number of shared faculty members 

To develop accreditation and quality activities Number of items met in the unit self-assessment report 

Supporting continuing professional development Number of academic staff certified with trainer development programs 

Strengthening the institutional structure Number of administrative personnel receiving in-service training 

Increasing corporate recognition Number of institutions with international cooperation 
Number of contributions to national/international scientific events 

Continuous and regular publication of the Journal of Health Sciences 
Preparing the English version of the institute website 

Developing infrastructure and physical facilities Number of renewed and updated institute computer systems 
Relocation, as it will allow the institute to have training halls and study halls, and 

will provide an opportunity for interaction and development with other institutes. 

 


