
 

A4  Üniversitenin Uluslararasılaştırılmasının Geliştirilmesi 

H4.1 Üniversitenin Uluslararası boyutta tanınırlığının artırılması 

H4.1 Performansı  

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

Üniversitenin uluslararası boyutta tanınırlığının artırtılması için 

çalışmalar yürütülmüş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Hedefte olumsuz 

bir sapma yoktur. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Fuar katılımları gerçekleştirmek, daha çok anlaşmalar ve protokoller ile 

tanınırlığı arttırma 

Sorumlu Birim PG4.1.1, PG4.1.2 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Avrupa birliğinin KA107 projeleri yaygınlaştığından özellikle AB topluluğu 

dışı ülkelerdeki üniversitelerle yapılan anlaşmaların sayısı artmıştır. Ayrıca 

AB projeleri kapsamında da çeşitli ikili anlaşmalar imzalanmıştır. 
Etkililik Performans göstergesi değerleri aşılmıştır. 

Etkinlik Üniversite adına imzalanan anlaşmaların sayısı KA103, KA107 projeleri ve 

ikili iş birliği protokolleri açısından artış göstermektedir. Gerek 

Koordinatörlük gerekse akademik personel tarafından hem yeni anlaşmalar 

imzalanmakta hem de mevcut anlaşmalar yenilenmekte ve kapsam açısından 

geliştirilmektedir. 
Sürdürülebilirlik Anlaşma sayısının sürekli artması açısından, anlaşmaların önemi sürekli 

olarak vurgulanmakta ve ofis tarafından anlaşma yapacak akademisyenlere 

gerekli destek sağlanmaktadır. 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Covid-19 pandemisi nedeniyle hedefte artış sağlanamamıştır. Sadece sanal fuar 

katılımda bulunulmuştur. 

Etkililik Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Ama üniversitemizde uluslararası öğrenci 

sayısını arttırmak, uluslararası bir kampüs hedefine ulaşmak ve tanınırlığı 

artırarak uluslararasılaşma hedefine katkıda bulunabilmek amacıyla Sanal Fuar 

etkinliğine katılımda bulunulmuş ve olumlu sonuçları yaşanmıştır. 



Etkinlik Hedef değer karşılanamamış olmasına rağmen etkili tanınırlık faaliyetleri ile 

uluslararasılaşma alanında başarı sağlanmıştır. 

Sürdürülebilirlik Uluslararasılaşma sürecine daha fazla katkıda bulunmak ve üniversitenin 

tanınırlığını artırmak açısından pandemi gidişatına göre sanal fuar veya fuar 

katılımlarının arttırılması, daha fazla tanınırlık faaliyeti yürütülmesi planlanmış 

ve bir sonraki akademik yıl için gerekli çalışmalara başlanmıştır.  
 

A4  Üniversitenin Uluslararasılaştırılmasının Geliştirilmesi 

H4.2 Üniversitenin Uluslararası hareketliliğin artırılması 

H4.2 Performansı  

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

Gelen öğrenci sayısının az olması genel olarak değişim 

maliyetlerinin artması ve finansal kaynak eksikliği sebebiyle 

Üniversitemizin yeterince tanıtılamamış olmasıdır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Tanıtım fuarlarına gitmek için mali kaynak bulunabilir. Değişim 

programları çerçevesinde gelen bireyleri destekleyici ek mali 

kaynaklar bulunabilir. 

Sorumlu Birim  PG4.2.1 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

 PG4.2.2 Öğrenci İşleri DB 

 PG4.2.3 Personel DB 

 PG4.2.4 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Üniversitemizde hareketlilikten faydalanmak isteyen akademisyen sayısı 

fazladır. Üniversitemiz akademisyenleri yurtdışı hareketliliklerine büyük ilgi 

göstermektedir ve bu durum da mevcut başvuru sayısından 

anlaşılabilmektedir. Ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle hedef değer 

gerçekleştirilememiştir. 
Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı. Stratejik planda 50 akademik 

personelin eğitim almak ve ders vermek üzere yurtdışına gitmesi 

öngörülmüştü. Bu durum pandemi nedeniyle iptal edilmek zorunda kalındı. 

.    
Etkinlik Giden akademik personele sayısı artış gösterecek şekilde planlanmış, ilan 

edilmiş ancak pandemi nedeniyle tüm hareketlilikler durdurulmuştur. 

Sürdürülebilirlik Planlanan değerlere ulaşılabilmesi ve hedefin aşılabilmesi için pandemi 

koşullarının etkisini kaybetmesi gerekmektedir. Gerekli koşullar 

sağlandığında, hedeflenen rakamlara ulaşabilmek amacıyla gerekli çalışmalar 

sürdürülecektir. 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Yabancı uyruklu öğrenci sayısı hedefi çok büyük bir oranda arttırılmıştır.  Bu 

durum da mevcut başvuru sayısıyla kolaylıkla takip edilebilmektedir. Gerek 

tanıtım faaliyetleri gerek sanal fuar tanıtımları ile planlanan ve talep edilen 

kayıt ve başvuru sayısına ulaşılmıştır.  
Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. Stratejik planda 180 yabancı 

uyruklu öğrencinin eğitim almak üzere üniversitemize kayıtedilmesi 

öngörülmüştü. Bu sayı 470 kayıt ile aşılmıştır.    
Etkinlik Tüm tanıtım faaliyet ve materyalleri ile üniversite gerekli ilgiyi görmüş ve 

yoğun bir başvuru talebi almıştır. Tüm başvurular değerlendirmeye alınmış 

belirlenen kriterleri karşılayan yabancı uyruklu öğrenciler birebir görüşmelerle 

kayıt altına alınmıştır. 
Sürdürülebilirlik Yurtdışındaki eğitim kurumlarının ülkemiz ve özellikle üniversitemizin 

bulunduğu coğrafi bölge ile ilgili algıları öğrencilerimize karşı çekimser tutum 

sergilemelerine rağmen etkili tanıtım faaliyetleri sonuç vermiş ve hedef 

aşılmıştır. Yurtdışı eğitim fuarlarında tanıtımların yapılması, tanıtıcı 

materyallerin hazırlanması ve görünürlüğün ile bu sayı daha da artacaktır. 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Üniversitemiz öğrencileri yurtdışı hareketliliklerine büyük ölçüde ilgi 

göstermektedir ve bu durum da mevcut başvuru sayısıyla kolaylıkla takip 

edilebilmektedir. Hedef değer Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlanamamış, 

hareketlilik nedeniyle yurt dışında olan bazı öğrenciler de dönmek zorunda 

kalmıştır 
Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı. Stratejik planda 80 değişim 

öğrencisinin eğitim almak üzere yurtdışına gitmesi öngörülmüştü. Bu mevcut 

pandemi açısından ulaşılabilir değildir.    
Etkinlik Covid-19 pandemisi nedeniyle yurtdışı hareketlilik programları sekteye 

uğramış ve bu nedenle ya hareketlilikler yarıda kesilmiş ya da hiç yurtdışına 

gidememiştir. 
Sürdürülebilirlik Hareketliliğin tekrar etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için öncelikle Covid-19 

pandemi koşullarının hafiflemesi gerekmektedir. Bir sonraki akademik yıl 

açısından yeni hareketlilikler planlanmış ve gerekli çalışmalar yürütülmeye 

başlanmıştır. 
 

 


