
EGE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI PERFORMANS GÖSTERGELERİ  

A.1. Ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve iş birliğine açık faaliyetleri teşvik etmek ve desteklemek 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı / 

Değeri 

Güncel Değeri                

(İlk Altı Aylık 

2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan Önlemler ve İyileştirme 

Çalışmaları 

PG.A.1.1. Yabancı uyruklu 

öğretim elemanı 

sayısı (Değişim 

programları hariç) 

İlgili yıl kapsamında 

yabancı uyruklu öğretim 

elemanı sayısı (Değişim 

programları hariç) 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

PG.A.1.2. Yabancı uyruklu 

öğrenci sayısı 

(Değişim 

programları hariç) 

İlgili yıl kapsamında 

yabancı uyruklu öğrenci 

sayısı (Değişim 

programları hariç) 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

PG.A.1.3. Uluslararası 

değişim (iş birliği) 

programlarının 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Erasmus+, Mevlana ve 

Orhun gibi uluslararası 

değişim (iş birliği) 

programlarının mevcut 

sayısı 

2019/555 570 PG. 3.1.1. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değerinden fazla ölçümlenmiştir. Bu 

durum, Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü 

çalışmalar ve gerçekleştirdiği 

iyileştirmeler ile ilişkilendirilmiştir. 

 

PG.A.1.4. Uluslararası 

değişim 

programları ile 

yurtdışına giden 

öğrenci sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Erasmus+, Mevlana ve 

Orhun gibi uluslararası 

değişim programları ile 

yurtdışına giden öğrenci 

sayısı 

2019/509 285 PG. 3.1.2. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değerinin altında ölçümlenmiştir. Bu 

durum,  tüm dünyayı ve ülkemizi 

etkileyen Covid-19 Pandemisi ile 

ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte 

söz konusu değer, ilk altı aya aittir; yıl 

sonuna dek değerin yükseleceği göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

PG.A.1.5. Uluslararası 

değişim 

programları ile 

yurtdışına giden 

öğretim elemanı 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Erasmus+, Mevlana ve 

Orhun gibi uluslararası 

değişim programları ile 

yurtdışına giden öğretim 

elemanı sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 



PG.A.1.6. Uluslararası 

değişim 

programları ile 

yurtdışından gelen 

öğrenci sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Erasmus+, Mevlana ve 

Orhun gibi uluslararası 

değişim programları ile 

yurtdışından gelen 

öğrenci sayısı 

2019/314 38 PG. 3.1.3. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değerinin altında ölçümlenmiştir. Bu 

durum,  tüm dünyayı ve ülkemizi 

etkileyen Covid-19 Pandemisi ile 

ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte 

söz konusu değer, ilk altı aya aittir, yıl 

sonuna dek değerin yükseleceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

PG.A.1.7. Uluslararası 

değişim 

programları ile 

yurtdışından gelen 

öğretim elemanı 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Erasmus+, Mevlana ve 

Orhun gibi uluslararası 

değişim programları ile 

yurtdışından gelen 

öğretim elemanı sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

PG.A.1.8. Üniversitede 

düzenlenen 

uluslararası 

etkinliklerin sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversitede düzenlenen 

uluslararası etkinliklerin 

mevcut sayısı 

2019/185 26 PG. 3.2.1. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değerinin altında ölçümlenmiştir. Bu 

durum,  tüm dünyayı ve ülkemizi 

etkileyen Covid-19 Pandemisi ile 

ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte 

söz konusu değer, ilk altı aya aittir, 

yılsonuna dek değerin yükseleceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

PG.A.1.9. Üniversitede 

öğretim 

elemanlarının 

aldığı uluslararası 

fonlara dayalı proje 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’de öğretim 

elemanlarının aldığı 

uluslararası fonlara 

dayalı proje sayısı 

2018/19 

2019/49 

 C.5. Üniversite 

İzleme 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Kurumun tanıtım faaliyetlerinin 

artırılması için çalışmalar 

yürütülmüştür. Bu amaçla dijital 

ortamda hazırlanıp kullanıma sunulan 

araştırma grupları envanteri 

oluşturularak Ege Üniversitesi 

bünyesinde yer alan araştırma grupları 

2019 yılı içerisinde koordine edilmiş  

ve ayrı bir web sayfasında tanıtılmaları 

sağlanmıştır. 

A.2. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uluslararası platformlara katılımını teşvik etmek ve desteklemek. 
Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı / 

Değeri 

Güncel Değeri                           

(İlk Altı Aylık 

2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan Önlemler ve İyileştirme 

Çalışmaları 



PG.A.2.1. Uluslararası 

değişim 

programları için 

yapılan mevcut 

işbirliği sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

uluslararası değişim 

programları için yapılan 

mevcut işbirliği sayısı 

2019/555 570 PG. 3.1.1. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değerinden fazla ölçümlenmiştir. Bu 

durum, Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü 

çalışmalar ve gerçekleştirdiği 

iyileştirmeler ile ilişkilendirilmiştir. 

PG.A.2.2. Akademik 

personelin yurt 

dışındaki 

uluslararası 

etkinliklere katılım 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

akademik personelin 

yurt dışındaki 

uluslararası etkinliklere 

katılım sayısı 

2019/730 100 PG. 3.2.2. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değerinin altında ölçümlenmiştir. Bu 

durum,  tüm dünyayı ve ülkemizi 

etkileyen Covid-19 Pandemisi ile 

ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte 

söz konusu değer, ilk altı aya aittir, 

yılsonuna dek değerin yükseleceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

A.3. Uluslararası çift diploma programlarınının sayısını artırmak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı / 

Değeri 

Güncel Değeri                           

(İlk Altı Aylık 

2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan Önlemler ve İyileştirme 

Çalışmaları 

PG.A.3.1. Uluslararası çift 

diploma program 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

uluslararası çift diploma 

mevcut program mevcut 

sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

A.4. Uluslararası destekli ve ortaklı projeler ile farklı ülkelerden araştırmacılarla yürütülen ortak projelerin sayısını ve niteliğini artırmak. 
Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı / 

Değeri 

Güncel Değeri                           

(İlk Altı Aylık 

2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan Önlemler ve İyileştirme 

Çalışmaları 

PG.A.4.1. Uluslararası 

destekli ve ortaklı 

projeler ile farklı 

ülkelerden 

araştırmacılarla 

yürütülen ortak 

proje sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

uluslararası destekli ve 

ortaklı projeler ile farklı 

ülkelerden 

araştırmacılarla 

yürütülen mevcut ortak 

proje sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

PG.A.4.2. Öğretim 

elemanlarının 

İlgili yıl kapsamında 

öğretim elemanlarının 

2018/19 

2019/49 

Yıllık olarak 

toplanacaktır. 

C.5. Üniversite 

İzleme 

Kurumun tanıtım faaliyetlerinin 

artırılması için çalışmalar 



aldığı uluslararası 

fonlara dayalı proje 

sayısı 

aldığı uluslararası 

fonlara dayalı proje 

mevcut sayısı 

Değerlendirme 

Kriterleri 

yürütülmüştür. Bu amaçla dijital 

ortamda hazırlanıp kullanıma sunulan 

araştırma grupları envanteri 

oluşturularak Ege Üniversitesi 

bünyesinde yer alan araştırma grupları 

2019 yılı içerisinde koordine edilmiş  

ve ayrı bir web sayfasında tanıtılmaları 

sağlanmıştır. 

A.5. Uluslararası alanda yurt dışındaki üniversiteler ile ikili anlaşma sayısını artırmak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı / 

Değeri 

Güncel Değeri                           

(İlk Altı Aylık 

2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan Önlemler ve İyileştirme 

Çalışmaları 

PG.A.5.1. Uluslararası alanda 

yurt dışındaki 

üniversiteler ile 

yapılan ikili 

anlaşma sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

uluslararası alanda yurt 

dışındaki üniversiteler 

ile yapılan ikili anlaşma 

mevcut sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

A.6. Erasmus+, Mevlana ve Orhun gibi uluslararası değişim programlarından faydalanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı / 

Değeri 

Güncel Değeri                           

(İlk Altı Aylık 

2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan Önlemler ve İyileştirme 

Çalışmaları 

PG.A.6.1. Uluslararası 

değişim 

programlarının (iş 

birliği) sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Erasmus+, Mevlana ve 

Orhun gibi uluslararası 

değişim programlarının 

(iş birliği) mevcut sayısı 

2019/555 570 PG 3.1.1. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değerinden fazla ölçümlenmiştir. Bu 

durum, Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü 

çalışmalar ve gerçekleştirdiği 

iyileştirmeler ile ilişkilendirilmiştir. 

PG.A.6.2. Uluslararası 

değişim 

programları ile 

yurtdışına giden 

öğrenci sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Erasmus+, Mevlana ve 

Orhun gibi uluslararası 

değişim programları ile 

yurtdışına giden öğrenci 

sayısı 

2019/509 285 PG 3.1.2. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, başlangıç 

değerinin altında ölçümlenmiştir. Bu 

durum,  tüm dünyayı ve ülkemizi 

etkileyen Covid-19 Pandemisi ile 

ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte 

söz konusu değer, ilk altı aya aittir, 

yılsonuna dek değerin yükseleceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. 



PG.A.6.3. Uluslararası 

değişim 

programları ile 

yurtdışına giden 

öğretim elemanı 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Erasmus+, Mevlana ve 

Orhun gibi uluslararası 

değişim programları ile 

yurtdışına giden öğretim 

elemanı sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

PG.A.6.4. Uluslararası 

değişim 

programları ile 

yurtdışından gelen 

öğrenci sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Erasmus+, Mevlana ve 

Orhun gibi uluslararası 

değişim programları ile 

yurtdışından gelen 

öğrenci sayısı 

2019/314 38 PG 3.1.3. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değerinin altında ölçümlenmiştir. Bu 

durum,  tüm dünyayı ve ülkemizi 

etkileyen Covid-19 Pandemisi ile 

ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte 

söz konusu değer, ilk altı aya aittir, 

yılsonuna dek değerin yükseleceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

PG.A.6.5. Uluslararası 

değişim 

programları ile 

yurtdışından gelen 

öğretim elemanı 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Erasmus+, Mevlana ve 

Orhun gibi uluslararası 

değişim programları ile 

yurtdışından gelen 

öğretim elemanı sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

A.7. Üniversite genelinde yabancı dille öğretim yapan program sayısı ve yabancı dille verilen ders sayısını artırmak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı / 

Değeri 

Güncel Değeri                           

(İlk Altı Aylık 

2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan Önlemler ve İyileştirme 

Çalışmaları 

PG.A.7.1. Yabancı dille 

öğretim yapan 

program sayısı 

Yabancı dille öğretim 

yapan ön lisans, lisans ve 

lisansüstü program 

sayısı 

2019/16 16 PG. 3.3.2 Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değeri ile aynı ölçümlenmiştir.  

PG.A.7.2. Yabancı dille 

verilen ders sayısı 

Yabancı dille öğretim 

yapan ön lisans, lisans ve 

lisansüstü ders sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir 

PG.A.7.3. Yabancı dilde ders 

verme yeterliliğine 

sahip öğretim 

elemanı sayısı 

Yabancı dilde ön lisans, 

lisans ve lisansüstü ders 

verme yeterliliğine sahip 

öğretim elemanı sayısı 

2019/238 748 P.G.3.3.1 Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izleme yılı 

değerinden fazla ölçümlenmiştir. Bu 

durum, EÜ Atama ve Yükseltme 

kriterlerinde gerçekleştirilen 



düzenlemeler ve iyileştirmeler ile 

ilişkilendirilmiştir.  

A.8. Uluslararası patent sayısını artırmak. 
Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı / 

Değeri 

Güncel Değeri                           

(İlk Altı Aylık 

2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan Önlemler ve İyileştirme 

Çalışmaları 

PG.A.8.1. Uluslararası patent 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

başvurulan ve/veya 

sonuçlanan patent sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

A.9. Uluslararası indekslerde taranan nitelikli dergilerde ve prestijli uluslararası kitabevlerinde yapılan yayınlar ile uluslararası ortaklarla yapılan 

yayınları artırmak. 
Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı / 

Değeri 

Güncel Değeri                           

(İlk Altı Aylık 

2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan Önlemler ve İyileştirme 

Çalışmaları 

PG.A.9.1. Uluslararası 

indekslerde taranan 

nitelikli dergilerde 

yapılan yayın sayısı 

İlgili yıl kapsamında ISI 

Citation Index (SCI, 

SSCI & AHCI) veri 

tabanlarında taranan 

dergilerde yayınlanan 

yayın sayısı 

2018/1506 

2019/1474 

Yıllık olarak 

toplanacaktır 

B.2. Üniversite 

İzleme 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Ege Üniversitesi’nde öğretim 

elemanlarının araştırma yetkinliğini 

iyileştirmek amacıyla “EÜ Q1 Yayın 

Teşvik Kriterleri” çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

makale ön değerlendirme ve 

düzenleme hizmeti verilmektedir. 

PG.A.9.2. Prestijli 

uluslararası 

kitabevlerinde 

yapılan yayın sayısı 

İlgili yıl kapsamında en 

az beş yıldır uluslararası 

düzenli faliyet yürüten, 

Türkçe dışındaki dillerde 

aynı alanda farklı 

yazarlara ait en az yirmi 

kitap yayımlamış ve 

yükseköğretim kurumu 

senatosunun kararıyla 

alanda etkinliği ve 

saygınlığı kabul edilen 

yayınevlerinde yapılan 

yayın sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

PG.A.9.3. Uluslararası 

ortaklarla yapılan 

yayın oranı 

İlgili yıl kapsamında ISI 

Citation Index (SCI, 

SSCI & AHCI) veri 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 



tabanlarında taranan 

dergilerde yayınlanan 

uluslararası işbirlikli 

makale ve derleme 

türlerindeki yayınların 

aynı türdeki toplam 

yayın sayısına oranı 

A.10. Uluslararası ödül kazanan öğrenci ve öğretim elemanlarının sayısını artırmak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı / 

Değeri 

Güncel Değeri                           

(İlk Altı Aylık 

2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan Önlemler ve İyileştirme 

Çalışmaları 

PG.A.10.1. Uluslararası ödül 

kazanan öğrenci 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

uluslararası ödül 

kazanan öğrenci sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

PG.A.10.2. Uluslararası ödül 

kazanan akademik 

personel sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

uluslararası ödül 

kazanan akademik 

personel sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

A.11. Uluslararası ortaklı ve yüksek nitelikli sanat, kültür ve spor etkinliklerinin sayısını artırmak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı / 

Değeri 

Güncel Değeri                           

(İlk Altı Aylık 

2020) 

Gösterge Kaynağı  

Alınan Önlemler ve İyileştirme 

Çalışmaları 

PG.A.11.1. Uluslararası ortaklı 

sanat, kültür ve 

spor etkinliklerinin 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

düzenlenen uluslararası 

ortaklı sanat, kültür ve 

spor etkinliklerinin 

sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

A.12. Üniversite bünyesinde Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve Uluslararasılaşma 

Komisyonu’nun yeni imkan ve fırsatları takip ve teşvik etmek amacıyla sürekli iş birliği yapmasını sağlamak. 
Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı / 

Değeri 

Güncel Değeri                           

(İlk Altı Aylık 

2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan Önlemler ve İyileştirme 

Çalışmaları 

PG.A.12.1. Bilim Teknoloji 

Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, 

Uluslararası 

İlişkiler 

İlgili yıl kapsamında 

Bilim Teknoloji 

Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Uluslararası 

İlişkiler 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 



Koordinatörlüğü ve 

Uluslararasılaşma 

Komisyonu 

tarafından iş birliği 

sayıları 

Koordinatörlüğü ve 

Uluslararasılaşma 

Komisyonu tarafından iş 

birliği içinde 

gerçekleştirilen etkinlik 

sayıları 

A.13. Ege Üniversitesi’nin başarı, imkan ve potansiyelinin uluslararası tanıtımını en iyi şekilde yapmak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme 

Yılı / 

Değeri 

Güncel Değeri                           

(İlk Altı Aylık 

2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan Önlemler ve İyileştirme 

Çalışmaları 

PG.A.13.1. Uluslararası 

değişim 

programlarının (iş 

birliği) sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Erasmus+, Mevlana ve 

Orhun gibi uluslararası 

değişim (iş birliği) 

programlarının mevcut 

sayısı 

2019/555 570 PG 3.1.1. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değerinden fazla ölçümlenmiştir. Bu 

durum, Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü 

çalışmalar ve gerçekleştirdiği 

iyileştirmeler ile ilişkilendirilmiştir. 

PG.A.13.2. Uluslararası 

değişim 

programları ile 

yurtdışından gelen 

öğrenci sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Erasmus+, Mevlana ve 

Orhun gibi uluslararası 

değişim programları ile 

yurtdışından gelen 

öğrenci sayısı 

2019/314 38 PG 3.1.3. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değerinin altında ölçümlenmiştir. Bu 

durum,  tüm dünyayı ve ülkemizi 

etkileyen Covid-19 Pandemisi ile 

ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte 

söz konusu değer, ilk altı aya aittir, yıl 

sonuna dek değerin yükseleceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

PG.A.13.3. Uluslararası 

değişim 

programları ile 

yurtdışından gelen 

öğretim elemanı 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Erasmus+, Mevlana ve 

Orhun gibi uluslararası 

değişim programları ile 

yurtdışından gelen 

öğretim elemanı sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

PG.A.13.4. Yabancı uyruklu 

öğrenci sayısı 

(Değişim 

programları hariç)  

İlgili yıl kapsamında 

yabancı uyruklu öğrenci 

sayısı (Değişim 

programları hariç) 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 



PG.A.13.5. Yabancı uyruklu 

öğretim elemanı 

sayısı (Değişim 

programları hariç) 

İlgili yıl kapsamında 

yabancı uyruklu öğretim 

elemanı sayısı (Değişim 

programları hariç) 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye başlayan bir 

göstergedir. 

PG.A.13.6. Üniversite giriş 

sınavlarında ilk on 

bine girip Ege 

Üniversitesi’ni 

tercih eden öğrenci 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite giriş 

sınavlarında ilk on bine 

girip Ege Üniversitesi’ni 

tercih eden öğrenci 

sayısı 

2019/860 860 PG. 2.1.4. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılı için gösterge güncel değerleri 

yıllık olarak toplanacaktır.  

PG.A.13.7. Üniversite’de 

düzenlenen 

uluslararası 

etkinliklerin sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’de 

düzenlenen uluslararası 

etkinliklerin sayısı 

2019/185 26 PG. 3.2.1 Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değerinin altında ölçümlenmiştir. Bu 

durum,  tüm dünyayı ve ülkemizi 

etkileyen Covid-19 Pandemisi ile 

ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte 

söz konusu değer, ilk altı aya aittir, 

yılsonuna dek değerin yükseleceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

PG.A.13.8. Katılınan 

uluslararası tanıtım 

etkinliklerinin 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

katılınan uluslararası 

tanıtım etkinliklerinin 

sayısı 

2019/2 3 PG. 3.2.3. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değerinden bir fazla ölçümlenmiştir.  

PG.A.13.9. Tanıtım materyali 

gönderilen yabancı 

üniversite sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

tanıtım materyali 

gönderilen yabancı 

üniversite sayısı 

2019/134 42 PG. 3.2.4. Stratejik 

Plan Göstergeleri 

2020 yılının ilk altı ayı itibariyle 

gösterge güncel değeri, izlenme yılı 

değerinin altında ölçümlenmiştir. Bu 

durum,  tüm dünyayı ve ülkemizi 

etkileyen Covid-19 Pandemisi ile 

ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte 

söz konusu değer, ilk altı aya aittir, yıl 

sonuna dek değerin yükseleceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

 

 

 

 


