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İlgililik 

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisi ve Eylem Planı temel politikaları 
bu göstergenin izlenmesini gerekli hale getirmiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda 

herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik 

ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmamıştır. Performans göstergesinin 

gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında "Ülkemizin yükseköğretim alanında 

uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.” politikasına katkı sağlanacaktır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde uluslararası siyasi tartışmalar, 

yabancı Erasmus+ öğrencilerinin ülkemizi ve üniversitemizi tercih etmemesinde 

etkili bir faktör olmaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 5.1.2 Erasmus ve Mevlana 

Programları çerçevesinde giden 

öğrenci sayısı 

20 413 480 333 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisi ve Eylem Planı temel politikaları 
bu göstergenin izlenmesini gerekli hale getirmiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda 

herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik 

ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine istenilen düzeyde ulaşılamamıştır. 

Performans göstergesinin gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında "Ülkemizin 

yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.” politikasına katkı 

sağlanacaktır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Öğrencilerin değişim programlarına yönelik isteksizliği, vize ile ilgili zorluklar, 

öğrencilerin yabancı dil düzeyinin istenen seviyede olmaması hedeflenen 

performans seviyesine ulaşma açısından risk teşkil etmektedir. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 5.1.3 Diğer Üniversitelerle 

yapılan ikili anlaşma sayısı (*) 
 

*Sayılar kümülatif artışı göstermiştir. 

20 146 154 211 100 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisi ve Eylem Planı temel politikaları 
bu göstergenin izlenmesini gerekli hale getirmiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda 

herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik 

ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinin 

gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında "Ülkemizin yükseköğretim alanında 

uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.” politikasına katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 5.1.4 Değişim programları 

kapsamında giden-gelen 

akademisyen sayısı (*) 
 

*Gelen akademisyen sayısı esas 

alınmıştır. 

20 19-10 30-10 6 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisi ve Eylem Planı temel politikaları 
bu göstergenin izlenmesini gerekli hale getirmiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda 

herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik 

ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmamıştır. Performans göstergesinin 

gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında "Ülkemizin yükseköğretim alanında 

uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.” politikasına katkı sağlanacaktır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde uluslararası siyasi tartışmalar 

hedeflenen performans seviyesine ulaşma açısından risk teşkil etmektedir. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 5.1.5 Dış İlişkiler 

Koordinatörlüğünün yapmış 

olduğu tanıtım toplantı sayısı 

20 12 15 42 100 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisi ve Eylem Planı temel politikaları 
bu göstergenin izlenmesini gerekli hale getirmiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda 

herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik 

ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinin 

gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında "Etkili tanıtım çalışmalarıyla yükseköğretim 

sistemine uluslararası erişim kolaylaştırılacaktır.” politikasına katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

 

 

 

AMAÇ (A5) Uluslararasılaşmak 

HEDEF (H5.2) Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir. 

HEDEF (H5.2) 

PERFORMANSI 
% 50 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

Birimlerin girişimlerinin yetersiz kalması ve kısmen bütçe imkanlarının yetersiz 

olması belirlenen performans hedefine ulaşılamamasında etkili olmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Diğer üniversitelerle uluslararası ortak program açıbilmesi amacıyla akademik 

birimler teşvik edilecek, gerekli çalışmaları yürütmeleri konusunda destek 

sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim Rektörlük, Akademik Birimler, Dış İlişkiler Ofisi 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 5.2.1 Diğer Üniversitelerle 

açılan uluslararası ortak 

program sayısı (*) 
 

*Sayılar kümülatif artışı göstermiştir. 

50 0 0 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 
Performans göstergesi değerine ulaşılmamıştır. Performans göstergesine ulaşma 

düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar karşılanmamıştır.  

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 5.2.2 Yurt dışı üniversiteler, 

kurum ve kuruluşlar ile 

yürütülen faaliyet sayısı 

50 6 10 12 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

On birinci Kalkınma Planında yer alan "Yabancı dilde eğitim veren programların 

sayısı artırılacak ..." ile "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisi ve Eylem 

Planı" temel politikaları Üniversitemiz açısından bu gösterge kapsamındaki 

faaaliyetleri önemli hale getirmiştir. 

Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerine ulaşılmış, performans göstergesi değerinde 

değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans hedef düzeyinde değişiklik 

ihtiyacı yoktur. Performans göstergesi gerçekleşmelerinin Kalkınma Planında yer 

alan “Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacak, yükseköğretim 

kurumlarının uluslararası öğrencilere yönelik barınma imkânları geliştirilecek ve 

uluslararasılaşmada kurumsal kapasite artırılacaktır.” politikasına katkı 

sağlanmıştır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

 

 

 

AMAÇ (A5) Uluslararasılaşmak 

HEDEF (H5.3) Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacaktır. 

HEDEF (H5.3) 

PERFORMANSI 
% 50 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

 “% 100 yabancı dilde eğitim verilen program sayısı”nın yeterli düzeyde 

artırılaması hedeflenen performans oranına ulaşılamamasında etkili olmuştur.  

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

% 100 yabancı dilde yürütülen program sayısının artırılması yönünde akademik 

birimler nezdinde farkındalık oluşturulacaktır. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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Sorumlu Birim Akademik Birimler, Yabancı Diller Yüksekokulu 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 5.3.1 Eğitimini % 100 

yabancı dilde yürüten program 

sayısı (*) (**) 
 

*Sayılar kümülatif artışı göstermiştir. 
 

**Elde edilen veriler sonucu başlangıç 

ve sonraki yıl hedef değeri 

değiştirilmiştir. 

50 8 9 8 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

On birinci Kalkınma Planında yer alan "Yabancı dilde eğitim veren programların 

sayısı artırılacak ..." ile "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisi ve Eylem 

Planı" temel politikaları Üniversitemiz açısından bu gösterge kapsamındaki 

faaaliyetleri önemli hale getirmiştir. 

 Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerine ulaşılamamış, performans göstergesi değerinde 

değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans göstergesi gerçekleşmelerinin 

Kalkınma Planında yer alan “Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı 

artırılacak, yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencilere yönelik barınma 

imkânları geliştirilecek ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasite artırılacaktır.” 

politikasına katkı sağlayacaktır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergesinin devam ettirilmesi kurumsal risk taşımakla birlikte 

ileriki yıllar için hedeflenen değerlere ulaşılacağı değerlendirilmiştir. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 5.3.2 Yabancı dilde verilen 

ders sayısı (*) 
 

*Sayılar kümülatif artışı göstermiştir. 

 

25 104 152 257 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma 

düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 5.3.3 Yabancı dilde ders 

verme yetkinliği olan 

akademisyen sayısı (*) 
 

*Sayılar kümülatif artışı göstermiştir. 

25 270 280 313 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma 

düzeyi ile tespit ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

 

 

 

AMAÇ (A5) Uluslararasılaşmak 

HEDEF (H5.4) Uluslararası görünürlülük daha da artırılacaktır. 

HEDEF (H5.4) 

PERFORMANSI 
% 58,41 

Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

Hedefin gerçekleşmemesinde, Arapça web sitesinin kapatılması; coğrafi konum 

ve uluslararası tanınırlıktaki eksikliklerden kaynaklanan yabancı uyruklu öğretim 

elemanı sayısının hedeflenen düzeyde gerçekleşmemesi etkili olmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak 

Önlemler 

Mevcut yabancı dil web siteleri hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayacak 

içeriklerle zenginleştirilecek, tanıtım faaliyetlerinin etkinliği artırılacak, yabancı 

öğretim elemanı istihdamı teşvik edilecektir. 

Sorumlu Birim Rektörlük, Akademik Birimler, TÖMER 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 5.4.1 Yabancı dil web 

sitesi ziyaretçi sayısı 

(İngilizce-Arapça-Rusça) 

20 

47.619 

34.303 

5.419 

50.000 

36.000 

5.700 

52.224 

23.931 

5.933 

0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerine kısmen ulaşılmıştır. Öngörülen gösterge 

değerinde Arapça web sitesinin kapatılmasından dolayı güncelleme ihtiyacı 

oluşmuştur.  Göstergenin hedef gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında yer alan 

“Etkili tanıtım çalışmalarıyla yükseköğretim sistemine uluslararası erişim 

kolaylaştırılacaktır.” politikasına katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 

unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 5.4.2 Katılım sağlanan 

uluslararası fuar vb. etkinlik 

sayısı 

20 0 1 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında YÖK 

tarafından 2018 yılında pilot üniversitelerden biri olarak seçilen Üniversitemiz 

açısından bu gösterge kapsamındaki faaaliyetler önemli hale gelmiştir. Tespitler 

ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde 

bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesi 

gerçekleşmelerinin Kalkınma Planında yer alan “Etkili tanıtım çalışmalarıyla 

yükseköğretim sistemine uluslararası erişim kolaylaştırılacaktır.” politikasına 

katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde çevresel ve bütçe imkanları 

bakımından riskler bulunmaktadır. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 5.4.3 Yabancı uyruklu 

öğretim elemanı sayısı (*) 
 

*Sayılar kümülatif artışı 

göstermiştir. 

 

20 6 10 3 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında YÖK 

tarafından 2018 yılında pilot üniversitelerden biri olarak seçilen Üniversitemiz 

açısından bu gösterge kapsamındaki faaaliyetler önemli hale gelmiştir. Tespitler 

ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde 

bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. Öngörülen gösterge değerindeki 

düşüşte KTÜ’den ayrılıp Trabzon Üniversitesine bağlanan bölümlerde bulunan 

yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı etkili olmuştur. Performans göstergesinin 

gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında yer alan “Nitelikli yabancı uyruklu 

akademisyenlerin toplam istihdamı oranı içindeki payı artırılacaktır.” politikasına 

katkı sağlanmış olacaktır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal riskler bulunmakla 

birlikte ileriki yıllarda gösterge hedeflerine ulaşılacağı değerlendirilmiştir.  

Performans Göstergesi 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi Başlangıç 

Değeri 

(A) 

2019 

Hedef 

(B) 

Değerlendirme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 

(C-A)/(B-A) 

PG 5.4.4 Yabancı uyruklu 

öğrenci sayısı (*) 
 

*Sayılar kümülatif artışı 

göstermiştir. 

20 1.324 1.500 1.486 92 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında YÖK 

tarafından 2018 yılında pilot üniversitelerden biri olarak seçilen Üniversitemiz 

açısından bu gösterge kapsamındaki faaaliyetler önemli hale gelmiştir. Tespitler 

ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde 

bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik 

Performans göstergesi hedef değerine % 92 oranında ulaşılmıştır. Performans 

göstergesi değerinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans 

göstergesinin gerçekleşmesi ile Kalkınma Planında yer alan “Yükseköğretim 

sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacaktır.” politikasına katkı 

sağlanmıştır. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:84603706-602.04.02-E.145 ve Barkod Num.:2467976 bilgileriyle erişebilirsiniz.




