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Ege Üniversitesi 2019-2023 yılı stratejik planı 
içerisinde yer alan misyon ve vizyon ifadeleri 
01.07.2020 tarihinde araştırma üniversitesi 

olma çalışmaları kapsamında güncellenmiştir. 

EGE Üniversitesi 



MİSYON 

Türkiye' de öncü, dünyada önde gelen araştırma üniversitesi 
olarak; araştırma ve eğitim alanında bölgesel, ulusal ve 
evrensel gereksinimleri karşılamak, Ar-Ge birikimini toplumun 
yararına sunmak, öğrenciyi merkeze alarak temel değerlerine 
bağlı, mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, 
bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler 
yetiştirmek. 

EGE Üniversitesi 



VİZYON 

Bilimsel araştırmada öncü, ulusal ve uluslararası alandaki 
paydaşları ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı bulunan, öğrenci 
odaklı, yeşil, sürdürülebilir, erişilebilir ve yaşanabilir bir 
kampüse sahip, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama katkıda 
bulunan ve finansal yapısı güçlü bir dünya üniversitesi olmaktır. 

EGE Üniversitesi 



Ege Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı  

17 HEDEF  

EGE Üniversitesi 

5 AMAÇ 

52 PERFORMANS GÖSTERGESİ  



AMAÇLAR ve HEDEFLER 

EGE Üniversitesi 

 

 
 
 
AMAÇ 1: Ege Üniversitesi'nin 
araştırma ortamını geliştirerek bölge, 
ülke ve dünya ekonomisine katkı 
sağlamak. 
 

Hedef 1.1: Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel 
yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması. 
Hedef 1.2: Araştırma altyapısının niteliğinin geliştirilmesi ve 
sürdürülmesi. 
Hedef 1.3: Araştırma faaliyetleri ile yürütülen yıllık ulusal ve 
uluslararası fon destekli proje sayısının en az %15 artırılması. 
Hedef 1.4: AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi için teknopark 
alanının genişletilerek %95 doluluk sağlanması. 



AMAÇLAR ve HEDEFLER 

EGE Üniversitesi 

 

 
AMAÇ 2:  Eğitim faaliyetlerini ulusal ve 
uluslararası standartlarda sürdürmek. 
 

Hedef 2.1: Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi 
ve niceliğinin artırılması. 
Hedef 2.2: Eğitimi destekleyen hizmetlerin niteliğinin 
geliştirilmesi ve sürdürülmesi. 



AMAÇLAR ve HEDEFLER 

EGE Üniversitesi 

 

 
 
AMAÇ 3: Uluslararası yükseköğretim 
alanında Ege Üniversitesi'nin çekim 
merkezi haline gelmesini sağlamak. 
 

Hedef 3.1: Uluslararası alanda eğitim amaçlı dolaşımın 
desteklenmesi için uluslararası değişim işbirliklerinin %4 
artırılması. 
Hedef 3.2: Uluslararası görünürlüğü desteklemek için 
akademik personelin yurt dışındaki uluslararası etkinliklere 
katılım sayısının en az %10 artırılması. 
Hedef 3.3: Yabancı dilde eğitim veren lisans ve lisansüstü 
program sayısının %30 artırılması. 



AMAÇLAR ve HEDEFLER 

EGE Üniversitesi 

 

 
 
 
 
 
AMAÇ 4: Kurumsal yapının 
sürdürülebilirliğini ve gelişimini 
sağlamak. 

Hedef 4.1: Üniversite fiziksel altyapısının güçlendirilmesi 
için yatırım programında yer alan binaların tamamlanma 
oranının en az %60 olması. 
Hedef 4.2: Bilgi yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi için 
lisanslı yazılım sayısının %10 artırılması. 
Hedef 4.3: Üniversite insan kaynağının nicelik ve nitelik 
olarak geliştirilmesi. 
Hedef 4.4: Kurumsal yönetim sisteminin kurulması ve 
sürekliliğinin sağlanması. 
Hedef 4.5: Kurumsal kaynakların yönetiminde etkinliğin 
sağlanması için iç denetim birimi tarafından birim başına 
tespit edilen uyumsuzluk (bulgu) sayısının en fazla 2 
olması. 
Hedef 4.6: Üniversite gelirlerinin %15 artırılması. 



AMAÇLAR ve HEDEFLER 

EGE Üniversitesi 

 

 
AMAÇ 5: Eğitim ve araştırma çıktılarının 
topluma katkıya dönüşmesini 
sağlamak. 

Hedef 5.1: Sağlık alanında sunulan toplumsal 
hizmetlerden memnuniyet oranının en az %90 olması. 
Hedef 5.2: Topluma katkı alanında paydaşlarla ilişkilere 
yönelik faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin geliştirilmesi. 
 



Ege Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı  
İle  

YÖK İzleme - Değerlendirme  
ve  

Araştırma Üniversitesi Göstergeleri İlişkileri 

EGE Üniversitesi 



YÖK İzleme 
Değerlendirme 

Araştırma 
Üniversitesi 

Kurumsal 
Akreditasyon 
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Araştırma 

4 Hedef 

Eğitim 

2 Hedef  

Uluslararasılaşma 

3 Hedef 

Kurumsal Yapı 

6 Hedef 

Topluma Katkı 

2 Hedef 

YÖK İzleme 
Değerlendirme 

Eğitim ve Öğretim 

11 Ölçüt 

Araştırma-Geliştirme, 
Proje ve Yayın 

14 Ölçüt 

Uluslararasılaşma 

6 Ölçüt 

Bütçe ve Finansman 

8 Ölçüt 

Topluma Hizmet ve 
Sosyal Sorumluluk 

6 Ölçüt 

Araştırma 
Üniversitesi 

Araştırma Kapasitesi 

11 Ölçüt 

Araştırma Kalitesi  

12 Ölçüt 

Etkileşim ve İşbirliği 

10 Ölçüt 

Kurumsal 
Akreditasyon 

Kalite Güvencesi 

4 Ölçüt 

Eğitim ve Öğretim 

6 Ölçüt 

Araştırma ve 
Geliştirme 

3 Ölçüt 

Toplumsal Katkı 

3 Ölçüt 

Yönetim Sistemi 

5 Ölçüt 

EGE Üniversitesi 
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Stratejik Amaç 1: Ege Üniversitesi'nin araştırma ortamını geliştirerek bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlamak 

STRATEJİK PLAN HEDEFLER STRATEJİK PLAN PERFORMANS GÖSTERGELERİ YÖK İZLEME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ KRİTERLERİ

H 1.1: Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel 

yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması

PG 1.1.1. Öğretim üyesi başına düşen SCI, SSCI ve AHCI endeksli 

dergilerde yayımlanan makale sayısı

B2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde 

yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı

1.1  Yayın  (Öğretim Üyesi Başına)

2.1. Incites dergi etki değerinde %50’lik dilime giren yayın 

oranı

2.2. Incites dergi etki değerinde %10’luk dilime giren yayın 

oranı

2.9. Üniversite Adresli Bilimsel yayınların açık erişim yüzdesi

3.1. Üniversite - üniversite işbirlikli yayın oranı

3.2. Üniversite - sanayi işbirlikli yayın oranı

3.3. Uluslararası işbirlikli yayın oranı

PG 1.1.2. Öğretim elemanı başına bilimsel yayın sayısı B1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı 

başına düşen yayın sayısı

B4. Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı

1.1  Yayın  (Öğretim Üyesi Başına)

PG 1.1.3. Öğretim üyesi başına atıf sayısı B3. En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 1.2. Atıf sayısı (Öğretim Üyesi Başına)

PG 1.1.4. Öğretim elemanı başına ulusal ve uluslararası 

kongrelerde sunulan bildiri sayısı

H 1.2: Araştırma altyapısının niteliğinin geliştirilmesi ve 

sürdürülmesi

PG 1.2.1. Mevcut akredite laboratuvar/test/yöntem sayısı B14.Üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün 

geliştirme kapsamında sunulan hizmet sayısı (1)

PG 1.2.2. Kütüphane olanaklarından memnuniyet düzeyi (%) A.11.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı 

kitap sayısı

A.11.2 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın 

sayısı

H1.3: Araştırma faaliyetleri ile yürütülen yıllık ulusal ve 

uluslararası fon destekli proje sayısının en az %15 

artırılması 

PG 1.3.1. Yürütülen yıllık uluslararası fon destekli proje sayısı B9. TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma 

bursu sayısı

B11. Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar 

tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı (1)

C5.Öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje 

sayısı

C6. Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak 

yürütülen proje sayısı

1.5. Uluslararası Proj Fon Tutarı (Öğretim Üyesi Başına)

(ilgili) 1.6.1 Ar-Ge Projeleri Harcamalarının Toplam Bütçeye 

Oranı

PG 1.3.2. Yürütülen yıllık ulusal fon destekli proje sayısı B9. TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma 

bursu sayısı

B10. TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek 

programı sayısı

B11. Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar 

tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı (2)

E4. Kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı

1.3. Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarından Alınan 

Proje Sayısı (Çğretim Üyesi Başına)

(ilgili) 

1.4. Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarından İlgili 

Yılda Kuruma Aktarılan Fon Tutarı (Çğretim Üyesi Başına)

(ilgili) 1.6.1. Ar-Ge Projeleri Harcamalarının Toplam Bütçeye 

Oranı

2.8. TÜBİTAK 1004 Teknoloji Platformu Projesi kapsamında 

alınan fon tutarı

3.6. Kamu fonları kapsamında üniversite-sanayi işbirlikli Ar-

Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje 

sayısına oranı

3.7. Kontratlı üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik 

projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı

PG 1.3.3. Öğretim elemanlarının Ege Teknopark şirketleriyle 

birlikte yürüttüğü AR-GE projesi sayısı

H 1.4: AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi için teknopark 

alanının genişletilerek %95 doluluk sağlanması

PG 1.4.1. Ege Teknoparkın mevcut kiralanabilir alanının doluluk 

oranı (%)

PG 1.4.2. Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 2.4. Öğretim üyelerinin Teknopark, Kuluçka Merkezi, Tekmer'de 

Ortak veya Sahip Olduğu Faal Firma Sayısı

PG 1.4.3. Yıl içerisinde başvurusu yapılan toplam patent, faydalı 

model, vb. sayısı

B.5.1 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı

B.5.2 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı

1.6.2. Patent Başvuru Sayısı (Öğrtim Üyesi Başına)

1.7. Ulusal Patent Belge Sayısı (Öğretim Üyesi Başına)



STRATEJİK PLAN HEDEFLER STRATEJİK PLAN PERFORMANS GÖSTERGELERİ YÖK İZLEME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ KRİTERLERİ

H 2.1: Eğitim programlarının niteliğinin 

geliştirilmesi ve niceliğinin artırılması

(HEDEF ile ilgili)

A1. Mezun olan doktora öğrencisi sayısı

A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime 

giren program sayısı

A.2.2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında 

(ALES) ilk %5’lik dilime giren program sayısı

A6.Programların genel doluluk oranı

A7. Erişilebilir ders bilgi paketi oranı

A9. Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer 

programlardan alabildikleri ders oranı

PG 2.1.1. Toplam akredite eğitim programı sayısının 

toplam lisans program sayısına oranı (%)

A10. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite 

olduğu belirtilen lisans programı sayısı

2.12. Akredite edilmiş program sayısı

PG 2.1.2. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 

PG 2.1.3. Lisansüstü öğrenci sayısının lisans öğrenci 

sayısına oranı (%)

B7. YÖK 100/2000 Projesi doktora bursiyeri sayısı

B13. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) istihdam edilen 

doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 

(ilgili) 1.10. Doktora mezun sayısı 

1.11. Doktora öğrenci sayısı

(ilgili) 2.6. YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı öğrenci sayısı

(ilgili) 2.7. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı öğrenci sayısı

PG 2.1.4. Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine girip Ege 

Üniversitesi’ni tercih eden öğrenci sayısı 

H2.2: Eğitimi destekleyen hizmetlerin niteliğinin 

geliştirilmesi ve sürdürülmesi

(HEDEF ile ilgili) A.4.2 Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin 

sayısı

(HEDEF ile ilgili) A5.Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 

projelerine katılan öğrenci sayısı

PG 2.2.1. Öğrenci kullanımına yönelik tesis ve 

altyapılardan memnuniyet oranı (%)

E.5.2 Üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak 

ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı (1)

E.6.1 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik 

alanlarında aldığı ödül sayısı

E.6.2 Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki 

sıralaması

PG 2.2.2. Öğrencinin gelişimine yönelik sosyal, kültürel, 

sportif faaliyetlerin sayısı

A.4.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı

E3. Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara 

yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı

PG 2.2.3. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık 

hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı

Stratejik Amaç 2: Eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek 



STRATEJİK PLAN HEDEFLER STRATEJİK PLAN PERFORMANS GÖSTERGELERİ YÖK İZLEME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ KRİTERLERİ

H 3.1. Uluslararası alanda eğitim amaçlı dolaşımın 

desteklenmesi için uluslararası değişim 

işbirliklerinin %4 artırılması

PG 3.1.1. Uluslararası değişim programları için yapılan 

mevcut işbirliği sayısı

PG 3.1.2. Uluslararası değişim programları ile yurtdışına 

giden öğrenci sayısı 

C.4.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen 

öğrenci sayısı

PG 3.1.3. Uluslararası değişim programları ile gelen 

öğrenci sayısı 

C.4.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci 

sayısı

PG 3.1.4. Uluslararası değişim programlarından yararlanan 

öğretim üyesi sayısı

C.3.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen 

öğretim elemanı sayısı

B8. YÖK-YUDAB Programı bursiyer sayısı

(ilgili) C.3.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen 

öğretim elemanı sayısı

3.10. Dolaşımdaki öğretim üyesi/öğrenci sayısı 

PG 3.1.5. Mevcut yabancı öğrenci sayısı (Değişim 

programları hariç)

C2. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 3.8. Uluslararası öğrenci oranı

H 3.2. Uluslararası görünürlüğü desteklemek için 

akademik personelin yurt dışındaki uluslararası 

etkinliklere katılım sayısının en az %10 artırılması

PG 3.2.1. Üniversitede düzenlenen uluslararası etkinliklerin 

sayısı

A3. Uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı

PG 3.2.2. Akademik personelin yurt dışındaki uluslararası 

etkinliklere katılım sayısı

PG 3.2.3. Katılınan uluslararası tanıtım etkinlikleri sayısı

PG 3.2.4. Tanıtım materyali gönderilen yabancı üniversite 

sayısı

H 3.3. Yabancı dilde eğitim veren lisans ve 

lisansüstü program sayısının %30 artırılması

PG 3.3.1. Yabancı dilde ders verme yeterliliğine sahip 

öğretim elemanı sayısı

C.1.1 İstihdam edilen yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı

C.1.2 İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim görevlisi 

ve araştırmacı sayısı

3.9. Uluslararası öğretim üyesi oranı 

PG 3.3.2. Yabancı dilde eğitim veren lisansüstü program 

sayısı

PG 3.3.3. Yabancı dilde eğitim veren lisans programı sayısı 

Stratejik Amaç 3: Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesi'nin çekim merkezi haline gelmesini sağlamak 



STRATEJİK PLAN HEDEFLER STRATEJİK PLAN PERFORMANS GÖSTERGELERİ YÖK İZLEME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ KRİTERLERİ

H 4.1. Üniversite fiziksel altyapısının 

güçlendirilmesi için yatırım programında yer alan 

binaların tamamlanma oranının en az %60 olması

PG 4.1.1. Büyük onarım projesi için tahsis edilen ödeneğin 

kullanım oranı (%)

PG 4.1.2. Engelli dostu bina sayısı

PG 4.1.3. Kampüs altyapı projesi için tahsis edilen 

ödeneğin kullanım oranı (%)

(ilgili) D7. Yayın alımı harcamalarının bütçeye oranı

PG 4.1.4. Yatırım programında yer alan binaların 

tamamlanma oranı (%)

H 4.2. Bilgi yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi 

için lisanslı yazılım sayısının %10 artırılması

PG 4.2.1. Mevcut lisanslı yazılım sayısı A8 ile dolaylı ilişki

H 4.3. Üniversite insan kaynağının nicelik ve 

nitelik olarak geliştirilmesi

PG 4.3.1. Yurt dışındaki üniversite veya araştırma 

kuruluşlarına eğitim ve ya araştırma amaçlı giden 

akademik personel sayısı (kongre ve seminer hariç)

PG 4.3.2. Öğretim elemanları için düzenlenen eğitim 

programı sayısı 

PG 4.3.3. İdari personelin hizmet içi eğitime katılım sayısı

H 4.4. Kurumsal yönetim sisteminin kurulması ve 

sürekliliğinin sağlanması

PG 4.4.1. İç kontrol sistemi kapsamında uygulamaya 

konulan genel şart sayısı

H 4.5. Kurumsal kaynakların yönetiminde 

etkinliğin sağlanması için iç denetim birimi 

tarafından birim başına tespit edilen uyumsuzluk 

(bulgu) sayısının en fazla 2 olması

PG 4.5.1. İç denetim birimi tarafından birim başına tespit 

edilen uygunsuzluk (bulgu) sayısı

H 4.6. Üniversite gelirlerinin %15 artırılması

PG 4.6.1. Lisanslanan patent ve faydalı model toplam geliri 1.6.2. Patent Başvuru Sayısı (Öğrtim Üyesi Başına)

(ilgili) 1.7. Ulusal Patent Belge Sayısı (Öğretim Üyesi Başına)

(ilgili) 1.8. Uluslararası patent belge sayısı (Öğretim Üyesi 

Başına)

(ilgili) 1.9. Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı

3.4. Üniversite - sanayi işbirlikli patent belge sayısı

3.5. Uluslararası işbirlikli patent belge sayısı

PG 4.6.2. Toplam tezsiz yüksek lisans ve uzaktan lisansüstü 

eğitim programları sayısı

PG 4.6.3. Üniversitede yapılan analiz ve araştırma geliri (ilgili) B14.Üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün 

geliştirme kapsamında sunulan hizmet sayısı (2)

PG 4.6.4. Üniversite tarafından sunulan mal ve hizmet 

gelirleri (danışmanlık, kurs ve eğitim, diğer mal ve 

hizmetler)

D.4.2 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi

(ilgili) D.4.1* Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı

(ilgili) D1. Merkezi (özel) bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon 

vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı

Stratejik Amaç 4: Kurumsal yapının sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlamak 



STRATEJİK PLAN HEDEFLER STRATEJİK PLAN PERFORMANS GÖSTERGELERİ YÖK İZLEME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ KRİTERLERİ

H 5.1. Sağlık alanında sunulan toplumsal 

hizmetlerden memnuniyet oranının en az %90 

PG 5.1.1. Tıp Fakültesi Hastanesi tedavi hizmetlerinden 

memnuniyet oranı (%)

PG 5.1.2. Diş Hekimliği Fakültesi tedavi hizmetlerinden 

memnuniyet oranı (%)

H 5.2. Topluma katkı alanında paydaşlarla 

ilişkilere yönelik faaliyetlerin niteliğinin ve 

niceliğinin geliştirilmesi

PG 5.2.1. Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı (ilgili) E1. Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı

E.5.1 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve 

kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı

E.5.2 Üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak 

ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı (2)

PG 5.2.2. Yaşam boyu eğitim kapsamında topluma yönelik 

düzenlenen eğitim programı sayısı 

PG 5.2.3. Yaşam boyu eğitim kapsamında topluma yönelik 

düzenlenen eğitim programına katılan kişi sayısı 

E2. Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen 

sertifika sayısı

PG 5.2.4. Üniversiteye bağlı müzeleri ziyaret eden kişi 

sayısı

PG 5.2.5. Gözlemevini ziyaret eden kişi sayısı

Stratejik Amaç 5: Eğitim ve araştırma çıktılarının topluma katkıya dönüşmesini sağlamak 
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ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLE İLİŞKİ 
Ege Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı aşağıdaki üst politika belgeleri 
dikkate alınarak hazırlanmıştır;  
 

• Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)  
• Cumhurbaşkanlığı Vizyon 2023,  
• Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı  
      2018-2020 Orta Vadeli Program,  
• 2018 yılındaki 65. Hükümet Programı,  
• TÜBİTAK 2018-2022 Stratejik Planı,  
• Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2015-2018,  
• AB İlerleme Raporu 2016 ve  
• İzmir Bölge Planı (2014-2023) dikkate alınmıştır. 

EGE Üniversitesi 



Ege Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı’nda  
yer alan  

«Farklılaşma Stratejisi» başlığı altındaki  
«Başarı Bölgesi Tercihi» belirlenirken  

Eylül 2017’de hazırlanan  
Ege Üniversitesi 2018-2023 AR-GE Strateji Belgesi  

dikkate alınmıştır. 

EGE Üniversitesi 



Ege Üniversitesi  

2018-2023 AR-GE 
Strateji Belgesi  

• Biyoteknoloji 
• Enerji 
• Tarım ve Gıda Bilimleri ve 

Teknolojileri  
• Hastalıklar ve Tedavi 

Yaklaşımları  
• Kimyasal Teknolojiler  

EGE Üniversitesi 

• Sosyal Bilimler  
(Senato Kararı: 29.05.2018 -9/5) 

Bilimsel Araştırma 
Projeleri Öncelikli 

Alanlar 



İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Ege Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı, tüm birimlerden toplanan 
ilgili performans gösterge verileri ile altı aylık ve yıllık dönemlerde 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından izlenir ve değerlendirilir. 
  

EGE Üniversitesi 
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EGE 
ÜNİVERSİTESİ 

2019-2023 
STRATEJİK PLANI 

EGE Üniversitesi 

EGE 
ÜNİVERSİTESİ 

KALİTE 
GÜVENCESİ 

SAYFASI 
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