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BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 

KURUMSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

(NOT.1: “TPG” kodu ile belirtilen performans göstergeleri aynı zamanda Temel Performans Göstergeleri kapsamında da 

değerlendirilmektedir.) 

(NOT.2: Tüm göstergeler “yıllık periyotta” değerlendirilmektedir.) 

EĞİTİM - ÖĞRETİM KURUMSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Stratejik Hedef Performans Göstergesi Veri Detayı 

Veri 

Toplamadan 

Sorumlu 

Birim 

Ölçme 

Birimi 

2021 Yılı İçin 

Gerçekleşen 

2021 Yılı İçin 

Hedeflenen 

Performans 

Değerlendirmesi 

1-1 İyi eğitilmiş 

profesyonellerin 

yetiştirilmesi 

amacına yönelik 

olarak 

müfredatların 

iyileştirilmesi 

(1-1-1) Eğitim amaçları ve program 

çıktıları sürekli iyileştirme döngüsü içinde 

değerlendirilen program sayısı 

Değerlendirilen 

program sayısı 
Provost Ofis Sayı 24 24 Başarılı √ 

(1-1-2) Eğitim Komitesi çalışması 

sonucunda belirlenecek olan “çekirdek 

müfredat” derslerini içeren Lisans 

programlarının sayısı 

Çekirdek müfredat 

derslerini içeren 

lisans 

programlarının 

sayısı 

Provost Ofis Sayı 15 15 Başarılı √ 

1-2 Farklı 

kapasiteye ve 

donanıma sahip 

öğrencilerin 

Bilkent’e çekilmesi 

ve bir arada 

(1-2-1) Farklı gruplardan öğrencilerin bir 

arada eğitim gördüğü çok şubeli temel 

derslerde (MATH 103, MATH105, ECON 

101, vb) başarı seviyesi yeterli düzeyde 

olmayan öğrencilere yönelik olarak 

başlatılan destek programından yararlanan 

öğrencilerin sayısı 

Programdan 

yararlanan toplam 

öğrenci sayısı 

Bilkent 

Öğretim ve 

Öğrenim 

Destek 

Merkezi 

Sayı 346 200 Başarılı √ 
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eğitimlerinde 

başarıya ulaşılması (1-2-2) Başarı seviyesi yeterli düzeyde 

olmayan öğrencilere yönelik olarak 

başlatılan destek programından yararlanan 

öğrencilerin başarı oranı 

Başarılı not alan 

öğrenci sayısı / 

Programdan 

yararlanan öğrenci 

sayısı 

Bilkent 

Öğretim ve 

Öğrenim 

Destek 

Merkezi 

Oran (%) 90,46% 75,00% Başarılı √ 

(1-2-3) Lisans programlarına giriş 

sıralamasının ortanca değeri - (TPG.1) 

Lisans 

programlarına giren 

öğrenci 

sıralamalarının 

medyanı 

Bilgisayar 

Merkezi 
Sayı 21618 25000 Başarılı √ 

(1-2-4) Lisans kontenjanlarına merkezi 

yerleştirme oranı - (TPG.2) 

(Merkezi yerleştirme 

ile yerleşen lisans 

öğrenci sayısı / 

Lisans programları 

toplam öğrenci 

kontenjanı) x 100% 

Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü,  

Bilgisayar 

Merkezi 

Oran (%) 100,00% 98,00% Başarılı √ 

(1-2-5) Lisans öğrencilerinin birinci yıldaki 

tutulma oranı - (TPG.3) 

(Lisans programlarına 

başladıkları ilk senede 

devam eden öğrenci 

sayısı / Lisans 

programına başlayan 

toplam öğrenci sayısı) 

x 100% 

Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü 
Oran (%) 99,71% 95,00% Başarılı √ 

(1-2-6) Lisans öğrencilerinin ortalama 

öğrenim süresi - (TPG.4) 

Mezun olan lisans 

öğrencilerinin 

toplam öğrenim 

süresi / Toplam 

lisans mezunu 

öğrenci sayısı 

Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü,  

Bilgisayar 

Merkezi 

Oran 4,56 <=4.50 
İyileştirmeye 

Açık. 

1-3 Öğrenme 

biliminden etkin ve 

sürekli olarak 

faydalanılması 

(1-3-1) Öğrenme bilimi konusunda 

üniversitede öğretim elemanları için 

düzenlenen etkinliklerin (seminer, çalıştay, 

konferans, vb) ve katılımcıların sayıları 

Düzenenlenen 

etkinlik sayısı 

Bilkent 

Öğretim ve 

Öğrenim 

Destek 

Merkezi, 

İngiliz Dili 

Yüksekokulu 

Sayı 

14 15 
İyileştirmeye 

Açık. 

Katılan Öğretim 

Elemanı sayısı 
182 200 

İyileştirmeye 

Açık. 
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(1-3-2) Öğrenme bilimi konusunda 

üniversitede öğrenciler için düzenlenen 

etkinliklerin (seminer, çalıştay, konferans, 

vb) ve katılımcıların sayıları 

Düzenenlenen 

etkinlik sayısı 
Bilkent 

Öğretim ve 

Öğrenim 

Destek 

Merkezi 

Sayı 

40 20 Başarılı √ 

Etkinliklere katılan 

öğrenci sayısı 
3430 1000 Başarılı √ 

1-4 İleri eğitim 

öğretim 

programlarının bazı 

hedef alanları da 

içerecek şekilde 

geliştirilmesi 

(1-4-1) Belirlenecek hedef alanlarda açılan 

yeni lisansüstü program sayısı 

Yeni açılan 

lisansüstü program 

sayısı 

Provost Ofis Sayı - - 

İlerleyen yıllar 

için 

hedeflenmektedir. 

1-6 İngilizce 

yeterlilik düzeyinin 

sürekli 

iyileştirilmesi 

(1-6-1) İngilizce Hazırlık Programı 

öğrencilerinin hazırlık yeterlilik sınavı 

başarı oranları 

(Başarılı not alan 

hazırlık öğrencisi 

sayısı / Toplam 

hazırlık öğrencisi 

sayısı) x 100% 

İngilizce 

Hazırlık Okulu 
Oran (%) 66,33% 60,00% Başarılı √ 

(1-6-2) Birinci sınıf Akademik İngilizce 

derslerinde öğrencilerin başarı oranı 

(Başarılı not alan 1. 

sınıf öğrenci sayısı / 

Toplam 1. sınıf öğrenci 

sayısı) x 100% 

İngiliz Dili 

Yüksekokulu 
Oran (%) 84,98% 85,00% Başarılı √ 

(1-6-3) Üniversite eğitimini tamamlama 

aşamasında İngilizce dil yeterlilik düzeyi en 

az CEFR B2 olan öğrencilerin oranı 

(Üniversite eğitimini 

tamamlama 

aşamasında dil seviyesi 

en az CEFR B2 olan 

öğrenci sayısı / 

Üniversite eğitimini 

tamamlama 

aşamasında olan 

toplam öğrenci sayısı) 

x 100% 

İngiliz Dili 

Yüksekokulu 
Oran (%) 91,89% 85,00% Başarılı √ 

1-7 Eğitimde etik 

konusunda 

farkındalığın 

artırılması ve etik 

(1-7-1) Yeni öğrencilere yönelik 

oryantasyon faaliyetleri kapsamında 

düzenlenen eğitimde etik konusundaki 

etkinliğe katılım oranı 

(Etkinliğe katılan 

yeni öğrenci sayısı / 

Toplam öğrenci 

sayısı) x 100% 

Öğrenci 

Dekanlığı 
- 100,00% 100,00% Başarılı √ 
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ihlallerinin 

önlenmesi 

(1-7-2) Kopya ve intihal gibi etik ihlalleri 

ile ilgili konularda açılan soruşturma ve 

soruşturulan öğrenci sayıları 

Kopya ve intihal 

gibi etik ihlalleri ile 

ilgili konularda 

soruşturma geçiren 

toplam öğrenci 

sayısı 

Fakülteler, 

Yüksekokullar, 

Enstitüler 

Sayı 133 <=100 
İyileştirmeye 

açık. 

Kopya ve intihal 

gibi etik ihlalleri ile 

ilgili konularda 

açılan soruşturma 

sayısı 

Fakülteler, 

Yüksekokullar, 

Enstitüler 

Sayı 101 <=80 
İyileştirmeye 

açık. 

1-8 

Uluslararasılaşma 

faaliyetlerinin 

etkinleştirilmesi, 

uluslararası 

görünürlüğün 

artırılması 

(1-8-1) Uluslararası öğrenci değişim 

programları ve üniversitelerarası değişim 

anlaşmaları aracılığı ile yurtdışındaki 

üniversitelere giden ve yurtdışındaki 

üniversitelerden gelen değişim öğrencisi 

sayıları - (TPG.7) 

Yurtdışına giden 

değişim öğrencisi 

sayısı Uluslararası 

Programlar ve 

Değişim Ofisi 

Sayı 

136 350 
İyileştirmeye 

açık. 

Yurtdışından gelen 

değişim öğrencisi 

sayısı 

45 150 
İyileştirmeye 

açık. 

(1-8-2) Uluslararası öğrenci değişim 

anlaşması yapılan üniversite ve ülke 

sayıları 

Değişim anlaşması 

yapılan üniversite 

sayısı Uluslararası 

Programlar ve 

Değişim Ofisi 

Sayı 

345 330 Başarılı √ 

Değişim anlaşması 

yapılan ülke sayısı 
50 50 Başarılı √ 

(1-8-3) Yurtdışındaki eğitim kurumlarından 

belli bir süre ders vermek üzere Bilkent’e 

gelen ziyaretçi öğretim elemanı sayısı 

Bilkent'e gelen 

ziyaretçi öğretim 

elemanı sayısı 

Fakülteler, 

Yüksekokullar, 

Enstitüler, 

İngilizce 

Hazırlık Okulu 

Sayı 20 15 Başarılı √ 

(1-8-10) Uluslararası öğrenci oranı 

(Lisans/Lisansüstü) 

(Lisans programlarında 

kayıtlı olan uluslararası 

öğrenci sayısı / Lisans 

programlarda kayıtlı 

toplam öğrenci sayısı) 

x 100% 

Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü 
Oran (%) 4,89% 4,70% Başarılı √ 
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(Lisansüstü 

programlarda kayıtlı 

olan uluslararası 

öğrenci sayısı / 

Lisansüstü 

programlarda kayıtlı 

toplam öğrenci sayısı) 

x 100% 

Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü 
Oran (%) 17,00% 17,00% Başarılı √ 

(1-8-11) Uluslararası öğretim elemanı oranı 

- (TPG.6) 

(Uluslararası 

öğretim elemanı 

sayısı / Toplam 

öğretim elemanı 

sayısı) x 100% 

İnsan 

Kaynakları 

Müdürlüğü 

Oran (%) 25,55% 25,00% Başarılı √ 

2-1 Farklı 

seviyelerde 

akademik tecrübeye 

ve araştırmada / 

öğretimde üstün 

başarıya sahip 

öğretim 

elemanlarının 

istihdam edilmesi. 

Hukuk Fakültesi 

öğretim elemanı 

istihdamında 

uluslararasılaşma 

tecrübesinin 

gözetilmesi 

(2-1-1) Mevcut akademik yıl için belirlenen 

hedef ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni 

öğretim elemanı istihdamının gerçekleşme 

oranı 

Gerçekleştirilen 

istihdam sayısı / 

Hedeflenen istihdam 

sayısı 

İnsan 

Kaynakları 

Müdürlüğü, 

Provost Ofis 

Oran 0,72 0,70 Başarılı √ 

(2-1-2) Mevcut akademik yıl için belirlenen 

hedef ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni 

öğretim elemanı istihdamını gerçekleştiren 

bölümlerin oranı 

İstihdam hedefini 

gerçekleştiren bölüm 

sayısı / Toplam 

bölüm sayısı 

Provost Ofis Oran 0,46 0,60 
İyileştirmeye 

açık. 

(2-1-3) Bilkent Hukuk Fakültesi'nden 

Doktora derecesini aldıktan sonra 

yurtdışında araştırmalar yapmak üzere 

destek sağlanan potansiyel öğretim 

elemanlarının sayısı 

Destek sağlanan 

toplam öğretim 

elemanı sayısı 

Provost Ofis, 

Hukuk 

Fakültesi 

Sayı - - 

İlerleyen yıllar 

için 

hedeflenmektedir 

(2-1-4) Hukuk Fakültesi için istihdam 

edilen uluslararası tecrübeye sahip yeni 

öğretim elemanı sayısı 

İstihdam edilen 

uluslararası 

tecrübeye sahip yeni 

öğretim elemanı 

sayısı 

Hukuk 

Fakültesi 
Sayı 1 1 Başarılı √ 

2-2 Öğretim 

elemanı işe alım ve 

intibak süreçlerinin 

iyileştirilmesi 

(2-2-1) Öğretim elemanı ihtiyaçlarının 

belirlenmesi amacıyla AİRY ofisinin 

toplantı gerçekleştirdiği bölümlerin oranı 

(Toplantı yapılan 

bölüm sayısı / 

Toplam bölüm 

sayısı) x 100% 

Provost Ofis Oran (%) 100,00% 100,00% Başarılı √ 
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(2-2-2) Öğretim elemanı istihdamına 

yönelik olarak akademik birim 

yöneticilerinin katıldığı yurtdışı 

etkinliklerin (kariyer fuarları, konferanslar, 

üniversite ziyaretleri) sayısı 

Yurtdışı toplam 

etkinlik sayısı 

Fakülteler, 

Yüksekokullar, 

İngilizce 

Hazırlık 

Okulu, 

Enstitüler 

Sayı 8 15 
İyileştirmeye 

Açık. 

(2-2-3) İstihdam edilen yeni öğretim 

elemanlarına yönelik oryantasyon etkinliği 

ve tanışma toplantısı düzenlenmesi 

Oryantasyon 

etkinliğinin 

düzenlenmesi ve 

etkinlik sayısı 
Provost Ofis 

Sayı 1 1 Başarılı √ 

Tanışma 

toplantısının 

düzenlenmesi ve 

toplantı sayısı 

Sayı 2 2 Başarılı √ 

2-7 Öğretim 

elemanlarının 

öğretim 

performanslarının 

yeni yöntemler ve 

teknolojiler 

desteğiyle 

geliştirilmesi 

(2-7-1) Ders yönetimi yazılım sistemleri ile 

desteklenen derslerin oranı 

(Yazılım sistemleri 

ile desteklenen ders 

sayısı / Toplam ders 

sayısı) x 100% 

Bilgisayar 

Merkezi, 

Fakülteler, 

Yüksekokullar, 

İngilizce 

Hazırlık 

Okulu, 

Enstitüler 

Oran (%) 76,25% 65,00% Başarılı √ 

(2-7-2) Internet erişimi, projeksiyon, vb 

gibi teknolojilerle donatılmış dersliklerin 

oranı 

(Teknoloji ile 

donatılan derslik 

sayısı / Toplam 

derslik sayısı) x 

100% 

Bilgisayar 

Merkezi 
Oran (%) 64,67% 65,00% Başarılı √ 

4-4 Üniversite 

yerleşkesindeki 

eğitim ve yaşam 

koşullarının 

iyileştirilmesi 

(4-4-1) Kütüphaneye sağlanan yeni 

kaynaklar için yapılan harcama miktarı - 

(TPG.5) 

Kütüphaneye 

sağlanan yeni 

kaynaklar için 

yapılan harcama 

miktarı 

Kütüphane 

Müdürlüğü, 

Mali İşler 

Daire 

Başkanlığı 

Para 

birimi - 

TL 

₺     

14.122.290,88 

₺     

14.000.000,00 
Başarılı √ 

(4-4-2) Yeni derslik / amfi ve laboratuvar / 

atölye yapma ve yenileme için yapılan 

harcama miktarı 

Laboratuvar ve 

atölye yapılması ve 

yenilenmesi için 

yapılan harcama 

miktarı 

Fakülteler, 

Yüksekokullar, 

İngilizce 

Hazırlık Okulu 

Para 

birimi - 

TL 

₺           

40.648,48 

₺           

40.000,00 
Başarılı √ 
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Derslik ve amfi 

yapılması ve 

yenilenmesi için 

yapılan harcama 

miktarı 

Para 

birimi - 

TL 

₺          

597.371,40 

₺          

550.000,00 
Başarılı √ 

 

ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME KURUMSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Stratejik Hedef Performans Göstergesi Veri Detayı 

Veri 

Toplamadan 

Sorumlu 

Birim 

Ölçme 

Birimi 

2021 Yılı İçin 

Gerçekleşen 

2021 Yılı İçin 

Hedeflenen 

Performans 

Değerlendirmesi 

1-5 Lisansüstü ve 

özellikle Doktora 

programlarının 

dünya 

standartlarına 

sahip kaliteli eğitim 

ve araştırma 

faaliyetlerinde 

sürekliliğin 

sağlanması; başarılı 

doktora 

öğrencilerinin ve 

doktoralı 

araştırmacıların 

(post-doc) Bilkent'e 

çekilmesi 

(1-5-1) Yeni başlayan doktora öğrencisi 

(TPG.12)  ve doktoralı araştırmacı 

sayıları 

Yeni başlayan 

toplam doktora 

öğrenci sayısı 

Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü 
Sayı 118 100 Başarılı √ 

Yeni başlayan 

doktoralı 

araştırmacı sayısı 

İnsan 

Kaynakları 

Müdürlüğü 

Sayı 23 35 
İyileştirmeye 

açık. 

(1-5-2) Doktora programlarından mezun 

olan öğrenci sayısı 

Doktora 

programlarından 

mezun olan öğrenci 

sayısı 

Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü 
Sayı 40 40 Başarılı √ 

(1-5-3) Doktora öğrencilerinin ve 

doktoralı araştırmacıların başlıca yazar 

olarak endeksli dergilerde yaptığı yayın 

sayısı 

Toplam yayın sayısı Provost Ofis Sayı 140 130 Başarılı √ 
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1-8 

Uluslararasılaşma 

faaliyetlerinin 

etkinleştirilmesi, 

uluslararası 

görünürlüğün 

artırılması 

(1-8-4) Yurtdışındaki  eğitim ve araştırma 

kurumlarını belli bir süre çalışmak üzere 

ziyaret eden öğretim elemanı / araştırmacı 

sayısı 

Yurtdışına giden 

öğretim elemanı 

sayısı ve 

araştırmacı sayısı 

Fakülteler, 

Yüksekokullar, 

Enstitüler, 

İngilizce 

Hazırlık Okulu, 

Araştırma 

Merkezleri 

Sayı 15 40 
İyileştirmeye 

açık. 

(1-8-5) Yurtdışındaki eğitim ve araştırma 

kurumlarından belli bir süre araştırma 

yapmak veya seminer vermek üzere 

Bilkent’e gelen ziyaretçi öğretim elemanı 

/ araştırmacı sayısı 

Bilkent'e gelen 

öğretim elemanı 

sayısı ve 

araştırmacı sayısı 

Fakülteler, 

Yüksekokullar, 

Enstitüler, 

İngilizce 

Hazırlık Okulu, 

Araştırma 

Merkezleri 

Sayı 184 150 Başarılı √ 

(1-8-6) Üniversitede düzenlenen 

uluslararası etkinlik (seminer, çalıştay, 

konferans, yarışma, vb) sayısı 

Düzenlenen 

uluslararası 

etkinliklerin sayısı 

Fakülteler, 

Yüksekokullar, 

Enstitüler, 

İngilizce 

Hazırlık Okulu, 

Araştırma 

Merkezleri 

Sayı 51 30 Başarılı √ 

(1-8-7) Yurtdışında düzenlenen 

etkinliklere (seminer, çalıştay, konferans, 

yarışma, vb) katılan öğretim elemanı, 

araştırmacı ve öğrenci sayısı 

(Öğretim elemanı, 

araştırmacı ve 

öğrenci sayısı) 

Fakülteler, 

Yüksekokullar, 

Enstitüler, 

İngilizce 

Hazırlık Okulu, 

Araştırma 

Merkezleri 

Sayı 168 200 
İyileştirmeye 

açık. 

(1-8-8) Uluslararası işbirliği kapsamında 

yürütülen araştırma projelerinin sayısı ve 

toplam bütçe miktarı 

Uluslararası toplam 

proje sayısı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 
Sayı 63 50 Başarılı √ 

Uluslararası 

projelerin toplam 

bütçe miktarı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 

Para 

Birimi -

TL 

₺     

100.167.845,28 

₺       

80.000.000,00 
Başarılı √ 
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(1-8-9) Yurtdışındaki araştırmacılarla 

yapılan ortak çalışmalar sonucunda 

endeksli dergilerde yapılan yayın sayısı 

Ortak yayın sayısı Provost Ofis Sayı 219 200 Başarılı √ 

3-1 Global 

problemlerin 

çözümünde yüksek-

etkiye sahip 

araştırma 

faaliyetlerinin 

yürütülmesi. 

Disiplinler arası 

araştırmanın teşvik 

edilmesi 

(3-1-1) Dış kaynaklar tarafından 

desteklenen ve halen yürütülmekte olan 

ulusal / uluslararası araştırma projelerinin 

sayısı ve toplam bütçe miktarı 

Toplam araştırma 

proje sayısı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 
Sayı 285 250 Başarılı √ 

Araştırma 

projelerinin toplam 

bütçe miktarı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 

Para 

Birimi -

TL 

₺     

744.144.624,52 
₺550.000.000,00 Başarılı √ 

(3-1-2) Yeni başlayan dış kaynaklı proje 

sayısı ve toplam bütçe miktarı - (TPG.11) 

Yeni başlayan 

toplam araştırma 

proje sayısı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 
Sayı 96 100 

İyileştirmeye 

açık. 

Yeni başlayan 

araştırma 

projelerinin toplam 

bütçe miktarı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 

Para 

Birimi -

TL 

₺     

139.793.475,83 

₺     

125.000.000,00 
Başarılı √ 

(3-1-3) Bilkent’te yürütülen araştırmalar 

sonucunda üretilen uluslararası bilimsel 

dergi yayınlarının (TPG.8) ve patentlerin 

sayısı 

Uluslararası 

bilimsel dergi 

yayınlarının sayısı 

Provost Ofis Sayı 498 450 Başarılı √ 

Uluslararası 

patentlerin sayısı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 
Sayı 5 10 

İyileştirmeye 

açık. 

(3-1-4) Bilkent’li araştırmacılar 

tarafından üretilen bilimsel yayınlara 

yapılan toplam atıf sayısı - (TPG.9) 

Toplam atıf sayısı Provost Ofis Sayı 30859 30000 Başarılı √ 

(3-1-5) TÜBİTAK ve TÜBA araştırma 

ödüllerinin sayısı - (TPG.10) 
Toplam ödül sayısı Provost Ofis Sayı 2 5 

İyileştirmeye 

Açık! 
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(3-1-6) Disiplinler arası araştırma 

alanlarında yürütülen ulusal / uluslararası 

araştırma projelerinin sayısı ve toplam 

bütçe miktarı 

Disiplinlerarası 

projelerin sayısı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 
Sayı 52 40 Başarılı √ 

Disiplinlerarası 

projelerin toplam 

bütçe miktarı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 

Para 

Birimi -

TL 

₺     

134.328.192,75 

₺     

120.000.000,00 
Başarılı √ 

3-2 Araştırma ve 

eğitim 

merkezlerinin 

güçlendirilmesi ve 

sayılarının 

arttırılması 

(3-2-1) Yeni açılan araştırma ve eğitim 

merkezlerinin sayısı 

Araştırma ve/ya 

eğitim merkezi 

sayısı 

Provost Ofis Sayı 1 1 Başarılı √ 

(3-2-2) Araştırma ve eğitim 

merkezlerinde çalışmak üzere istihdam 

edilen yeni personel sayısı 

İstihdam edilen 

yeni personel sayısı 

Araştırma 

Merkezleri, 

Bilkent Öğretim 

ve Öğrenim 

Destek Merkezi 

Sayı 31 30 Başarılı √ 

(3-2-3) Araştırma merkezlerinde 

yürütülen ulusal / uluslararası araştırma 

projelerinin sayısı ve toplam bütçe 

miktarı 

Toplam araştırma 

proje sayısı 

Araştırma 

Merkezleri 

Sayı 85 100 
İyileştirmeye 

açık. 

Araştırma 

projelerinin toplam 

bütçe miktarı 

Para 

Birimi -

TL 

₺     

278.309.319,08 
₺250.000.000,00 Başarılı √ 

(3-2-4) Araştırma merkezleri tarafından 

yıl içinde alınan dış kaynaklı projelerin 

sayısı ve toplam bütçe miktarı 

Yeni başlayan 

toplam araştırma 

proje sayısı 
Araştırma 

Merkezleri 

Sayı 33 25 Başarılı √ 

Yeni başlayan 

araştırma 

projelerinin toplam 

bütçe miktarı 

Para 

Birimi -

TL 

₺       

79.824.162,46 
₺70.000.000,00 Başarılı √ 
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(3-2-5) Araştırma merkezlerinde 

yürütülen araştırmalar sonucunda üretilen 

uluslararası bilimsel dergi yayınlarının ve 

patentlerin sayısı 

Dergi yayınlarının 

sayısı 

Araştırma 

Merkezleri 

Sayı 232 200 Başarılı √ 

Uluslararası 

patentlerin sayısı 
Sayı 5 15 

İyileştirmeye 

açık. 

(3-2-6) Araştırma ve eğitim merkezlerinin 

düzenlediği etkinlik (toplantı, seminer, 

çalıştay, konferans, vb) sayısı 

Düzenlenen etkinlik 

sayısı 

Araştırma 

Merkezleri, 

Bilkent Öğretim 

ve Öğrenim 

Destek Merkezi, 

Öğrenme ve 

Gelişme 

Merkezi 

Sayı 66 50 Başarılı √ 

3-3 Uluslararası 

sanatsal faaliyetlere 

katkı ve katılımın 

artırılması 

(3-3-1) Üniversitede düzenlenen sanatsal 

etkinlik (sergi, konser, yarışma, vb) sayısı 

Düzenlenen 

sanatsal etkinlik 

sayısı 

MSSF, 

GSTMF, 

Öğrenci 

Dekanlığı 

Sayı 57 100 
İyileştirmeye 

açık. 

(3-3-2) Yurtdışı sanatsal etkinliklere 

katılan öğretim elemanı ve öğrenci sayısı 

Etkinliklere katılan 

öğretim elemanı ve 

öğrenci sayısı 

MSSF, 

GSTMF 
Sayı 26 30 

İyileştirmeye 

açık. 

4-2 Araştırma 

projesi 

girişimlerinin ve 

ilgili destek alt 

yapısının 

geliştirilmesi 

(4-2-1) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 

tarafından destek verilen ulusal / 

uluslararası proje başvurularının sayısı 

Desteklenen proje 

başvurularının 

sayısı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 
Sayı 201 200 Başarılı √ 

(4-2-2) TTO desteği sağlanan ve halen 

yürütülmekte olan ulusal / uluslararası 

proje sayısı 

Destek sağlanan 

projelerin sayısı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 
Sayı 283 250 Başarılı √ 

(4-2-3) TTO tarafından proje başvuruları 

konusunda öğretim elemanlarına yapılan 

birebir bilgilendirme sayısı 

Mesaj + mail 

yoluyla yapılan 

bilgilerndirmelerin 

sayısı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 
Sayı 329 250 Başarılı √ 
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(4-2-4) TTO tarafından düzenlenen 

bilgilendirme etkinliklerinin (toplantı, 

seminer, vb) sayısı 

Düzenlenen 

etkinliklerin sayısı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 
Sayı 74 70 Başarılı √ 

(4-2-6) Kişisel Araştırma Fonu (KAF) ve 

Bölüm Araştırma Fonu (BAF)’a Proje 

Değerlendirme Komitesi (PDK) 

tarafından aktarılan yıllık toplam bütçe 

miktarı 

Fonlara aktarılan 

yıllık toplam bütçe 

Araştırma 

Planlama 

Koordinasyon 

Para 

Birimi -

TL 

₺        

4.275.635,92 

₺        

4.000.000,00 
Başarılı √ 

 

TOPLUMSAL KATKI KURUMSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Stratejik Hedef Performans Göstergesi Veri Detayı 

Veri 

Toplamadan 

Sorumlu 

Birim 

Ölçme 

Birimi 

2021 Yılı İçin 

Gerçekleşen 

2021 Yılı İçin 

Hedeflenen 

Performans 

Değerlendirmesi 

5-1 Toplumsal 

hizmet 

faaliyetlerinin 

çeşitliliğinin 

artırılması 

(5-1-1) Kütüphaneyi üniversite dışından 

kullanan kişi sayısı 

Dışarıdan kullanıcı 

sayısı 

Kütüphane 

Müdürlüğü 
Sayı 2870 2600 Başarılı √ 

(5-1-2) Halka açık kültürel etkinliklerin 

(Bilkent Senfoni Orkestrası ve Odeon 

konserleri, tiyatro gösterileri, sergiler, vb) 

sayıları 

Toplam kültürel 

etkinlik sayısı 

MSSF, 

GSTMF 
Sayı 16 50 

İyileştirmeye 

açık. 

(5-1-3) Halka açık eğitim faaliyetleri 

(erken müzik okulu, Öğrenme ve Gelişme 

Merkezi’nin kurs ve aktiviteleri, vb) ve 

katılımcı sayıları 

Halka açık faaliyet 

ve etkinlik sayısı 
Öğrenci 

Dekanlığı, 

MSSF, 

Öğrenme ve 

Gelişme 

Merkezi 

Sayı 7 20 
İyileştirmeye 

açık. 

Halka açık faaliyet 

ve etkinliklere 

katılan toplam 

katılımcı sayısı 

Sayı 1122 1500 
İyileştirmeye 

açık. 
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(5-1-4) Toplumsal duyarlılık / sosyal 

sorumluluk projelerinin sayısı 

Toplumsal 

duyarlılık / sosyal 

sorumluluk 

projelerinin sayısı 

Öğrenci 

Dekanlığı 
Sayı 16 15 Başarılı √ 

(5-1-5)  Lise öğrencilerine yönelik olarak 

her yıl düzenlenen Gençlik Akademisi ve 

benzeri eğitim / araştırma etkinliklerine 

katılan öğrenci sayısı 

Etkinliklere katılan 

öğrenci sayısı 

Özel Projeler 

Koordinatörlü

ğü, Fakülteler, 

Yüksekokullar 

Sayı 180 250 
İyileştirmeye 

açık. 

(5-1-6) Lisans öğrencileri için tam bursa 

eş değer bursluluk oranı - (TPG.13) 

(Tam bursa eşdeğer 

lisans öğrenci sayısı 

/ Toplam lisans 

öğrenci 

sayısı)x100% 

Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü 
Oran (%) 43,42% 42,00% Başarılı √ 

(5-1-7) Kalkınmada öncelikli yörelerdeki 

kızlara yönelik Lisans bursu 

programından faydalanan öğrenci sayısı 

Burs programından 

faydalanan öğrenci 

sayısı 

Gelişim Ofisi Sayı 12 10 Başarılı √ 

(5-1-8) Araştırma sonuçlarını ticari ürüne 

dönüştüren proje sayısı 

Ticari ürüne 

dönüşen proje 

sayısı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 
Sayı 11 10 Başarılı √ 

5-2 İş dünyası ile 

ortak faaliyetler 

gerçekleştirilmesi 

(5-2-1) İş dünyası tarafından desteklenen 

ve iş dünyası ile ortak yürütülen proje 

sayıları ve toplam bütçe miktarı 

İş dünyası destekli 

ve ortak yürütülen 

proje sayıları 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 
Sayı 57 65 

İyileştirmeye 

açık. 

İş dünyası destekli 

ve ortak yürütülen 

projelerin toplam 

bütçe miktarı 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 

Para 

Birimi -

TL 

₺     

302.583.959,59 
₺120.000.000,00 Başarılı √ 

(5-2-2) İş dünyası ile ortak düzenlenen 

akademik etkinliklerin (seminer, 

konferans, vb) sayısı 

İş dünyası ile 

düzenlenen 

akademik 

etkinliklerin sayısı 

Fakülteler, 

Yüksekokullar

, Enstitüler, 

Araştırma 

Merkezleri 

Sayı 68 60 Başarılı √ 
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(5-2-3) Bilkent Kariyer Fuarı katılımcı 

firma sayısı 

Katılımcı olan 

firma sayıları 

Kariyer ve 

Mezunlar 

Ofisi 

Sayı 38 45 
İyileştirmeye 

açık. 

(5-2-4) Yönetici Geliştirme Programı 

(Turquality) katılımcı sayısı 

Etkinliğe 

katılanların sayısı 

İşletme 

Fakültesi 
Sayı 36 35 Başarılı √ 

(5-2-5) İş dünyası desteği ile yürütülen 

bitirme projeleri sayısı 

Toplam bitirme 

projeleri sayısı 

Fakülteler, 

Yüksekokullar 
Sayı 116 100 Başarılı √ 

5-3 Mezunlara 

yönelik destek ve 

ilişkilerde 

iyileştirmeler 

sağlanması 

(5-3-1) Bilkent Kariyer ve Mezunlar 

Ofisi'nin Mezun Bilgi Sistemi’nde güncel 

bilgileri tutulan mezun oranı 

(Güncel bilgileri 

tutulan mezun 

sayısı / Toplam 

mezun sayısı) x 

100% 

Kariyer ve 

Mezunlar 

Ofisi 

Oran % 86,93% 75,00% Başarılı √ 

(5-3-2) Mezun Takip Sistemi kapsamında 

LinkedIn kanalı aracılığıyla etkileşimde 

bulunulan mezun oranı 

(LinkedIn 

aracılığıyla 

etkileşimde 

bulunulan mezun 

sayısı / Toplam 

mezun sayısı) 

x100% 

Kariyer ve 

Mezunlar 

Ofisi 

Oran % 57,88% 55,00% Başarılı √ 

(5-3-3) Mezunlarla yurtiçinde ve 

yurtdışında düzenlenen toplantı sayıları 

Mezunlarla 

yurtiçinde 

düzenlenen toplantı 

sayısı 

Kariyer ve 

Mezunlar 

Ofisi, 

Fakülteler, 

Yüksekokullar

, Enstitüler 

Sayı 6 10 
İyileştirmeye 

açık. 

Mezunlarla 

yurtdışında 

düzenlenen toplantı 

sayısı 

Sayı - 1 
İyileştirmeye 

açık. 

(5-3-4) Mezuniyet sonrası ilk 6 aylık 

dönemde işe yerleşme oranı - (TPG.14) 

(Mezuniyetinden 

sonra ilk 6 ayda işe 

yerleşen mezun 

sayısı / Toplam 

mezun sayısı) x 

100% 

Kariyer ve 

Mezunlar 

Ofisi 

Oran % 76,71% 70,00% Başarılı √ 
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5-4 Üniversite 

faaliyetleri ve 

toplumsal 

duyarlılık 

projelerinin 

gerçekleştirilmesine 

destek 

sağlayabilecek 

bağış gelirlerinin 

artırılması 

(5-4-1) Bağış sağlanan kaynakların sayısı 

ve toplam bağış miktarı - (TPG.15) 

Bağış sağlananan 

toplam kaynak 

sayısı 

Gelişim Ofisi 

Sayı 197 100 Başarılı √ 

Kaynaklardan 

sağlanan toplam 

bağış miktarı 

Para 

Birimi -

TL 

₺         

3.284.470,89 

₺        

1.500.000,00 
Başarılı √ 

 

YÖNETİM SİSTEMİ KURUMSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Stratejik Hedef Performans Göstergesi Veri Detayı 

Veri 

Toplamadan 

Sorumlu 

Birim 

Ölçme 

Birimi 

2021 Yılı İçin 

Gerçekleşen 

2021 Yılı 

İçin 

Hedeflenen 

Performans 

Değerlendirmesi 

2-3 Yeni-kuşak 

akademik 

yöneticiler için 

destek sağlanması 

(2-3-1) Akademik liderlik eğitimine yönelik 

olarak başlatılacak programdan yararlanan 

öğretim elemanı sayısı 

Yararlanan öğretim 

elemanı sayısı 
Provost Ofis Sayı - - 

İlerleyen yıllar 

için 

hedeflenmektedir. 

2-4 Öğretim 

üyelerinin gelişimi, 

mentorluk ve 

destek süreçlerinin 

iyileştirilmesi 

(2-4-1) Mentör veya akademik yönetici 

desteği ile kariyer planı hazırlanan yeni 

öğretim üyelerinin oranı 

(Kariyer planı 

hazırlanan yeni 

öğretim üyesi sayısı / 

Yeni öğretim üyesi 

sayısı)x100% 

Provost Ofis 
Oran 

(%) 
100,00% 100,00% Başarılı √ 

(2-4-2) Kariyer planı takip edilerek ilgili 

Dekanlık ve AİRY ofisi tarafından geri 

bildirim sağlanan yeni öğretim üyelerinin 

oranı 

(Kariyer planı 

doğrultusunda geri 

bildirim sağlanan 

yeni öğretim üyesi 

sayısı / Yeni öğretim 

üyesi sayısı)x100% 

Provost Ofis 
Oran 

(%) 
- - 

İlerleyen yıllar 

için 

hedeflenmektedir. 
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2-5 Öğretim 

üyelerinin terfi ve 

yıllık 

değerlendirme 

süreçlerinin 

iyileştirilmesi 

(2-5-1) Doçentlik / Profesörlük terfi başvuru 

değerlendirme süreçlerinin ortalama süresi 

Toplam başvuru 

değerlendirme süresi 

/ Toplam başvuran 

öğretim üyesi sayısı 

Provost Ofis Ay 10,15 10 Başarılı √ 

4-1 Üniversite 

yönetim şeklinde 

bazı merkezi 

yetkilerin Fakülte 

ve Bölümlere 

delegasyonuna 

imkân tanıyacak 

değişikliklere 

gidilmesi. 

Bütçelendirme 

süreçlerinin 

Fakülte ve 

Bölümlerin 

yetkilerini 

artıracak yönde 

iyileştirilmesi 

(4-1-1) İstihdam edilmesine karar verilen 

yeni öğretim elemanlarına teklif  

mektuplarının Dekanlık tarafından 

gönderildiği Fakülte sayısı 

Teklif mektupları 

dekanlık tarafından 

gönderilen 

fakültelerin sayısı 

Provost Ofis Sayı 2 2 Başarılı √ 

(4-1-2) Fakülte ve bölüm yıllık bütçelerinin 

AİRY ve Dekan / Bölüm Başkanlarının 

ortak çalışması ile belirlenmesine ve bütçe 

hesapları arasında geçişlerin Dekan   /  

Bölüm Başkanlarının yetkisine 

bırakılmasına imkan tanıyan pilot bütçe 

uygulamasına alınan fakülte ve bölüm sayısı 

Pilot bütçe 

uygulamasına alınan 

fakülte sayısı 

Provost Ofis Sayı 1 1 Başarılı √ 

Pilot bütçe 

uygulamasına alınan 

bölüm sayısı 

Provost Ofis Sayı 4 4 Başarılı √ 

4-3 Üniversitenin 

kendi içinde ve 

çevresi ile 

iletişiminin 

geliştirilmesi 

(4-3-2) Bilkent Üniversitesi İdari Bilgi 

Sistemi (BAIS) duyuru kanalının yeniden 

yapılandırılması 

Duyuru kanalının 

yeniden 

yapılandırılması 

Bilgisayar 

Merkezi 
- - - 

İlerleyen yıllar 

için 

hedeflenmektedir. 

(4-3-3) Yönetimin akademik / idari 

kadrolarla gerçekleştirdiği bilgilendirme 

toplantılarının ve sosyal aktivitelerin 

sayıları 

Bilgilendirme 

toplantıları + sosyal 

aktivite sayısı 

Rektörlük + 

Rektör 

Yardımcılıkları 

Sayı 54 50 Başarılı √ 

(4-3-4) Bina, sınıf, laboratuvar, teçhizat ve 

bilgi-işlem altyapısı ile ilgili problemlerin 

bildirilmesi ve çözümüne yönelik iletisim 

için gerekli mesajlaşma platformlarına sahip 

idari birimlerin sayısı 

Mesajlaşma 

platformuna sahip 

idari birimlerin sayısı 

Bilgisayar 

Merkezi 
Sayı 9 9 Başarılı √ 
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(4-3-6) Üniversitenin dışarıyla iletişimini 

sağlayan ve tanıtımına katkıda bulunan 

yazılı medya (dergi, broşür, vb) sayısı ve 

basım miktarları 

Toplam yazılı medya 

basım miktarı 
İletişim Ofisi Sayı 99500 90000 Başarılı √ 

(4-3-7) Üniversite adaylarına yönelik olarak 

gerçekleştirilen tanıtım seminerlerinin ve 

katılımcıların sayısı 

Tanıtım 

seminerlerinin sayısı 

İletişim Ofisi 

Sayı 139 135 Başarılı √ 

Tanıtım 

seminerlerine 

katılımcı sayısı 

Sayı 5146 5000 Başarılı √ 

4-4 Üniversite 

yerleşkesindeki 

eğitim ve yaşam 

koşullarının 

iyileştirilmesi 

(4-4-3) Yeni yapılan öğrenci yurdu ve 

yenileme harcama miktarı 

Yeni yurt yapılması 

ve yenilenmesi için 

yapılan harcama 

miktarı 

Yurtlar 

Müdürlüğü, 

Mali İşler 

Daire 

Başkanlığı 

Para 

Birimi -

TL 

₺         

2.956.202,04 

₺         

2.500.000,00 
Başarılı √ 

(4-4-4) Yurtlardan yararlanan öğrencilerin 

toplam öğrenci sayısına oranı 

(Yurtlardan 

yararlanan öğrenci 

sayısı / Toplam 

öğrenci sayısı) x 100 

Yurtlar 

Müdürlüğü 
Oran % 39,97% 35,00% Başarılı √ 

(4-4-5) Yeni yapılan öğretim üyesi lojmanı 

ve yenileme harcama miktarı 

Yeni lojman 

yapılması ve 

yenilenmesi için 

yapılan harcama 

miktarı 

Lojman 

İşletmeleri 

Müdürlüğü, 

Mali İşler 

Daire 

Başkanlığı 

Para 

Birimi -

TL 

₺         

1.433.801,04 

₺         

1.400.000,00 
Başarılı √ 

(4-4-6) Lojmanlardan yararlanan öğretim 

üyelerinin toplam öğretim üyesi sayısına 

oranı 

(Lojmanlardan 

yararlanan öğretim 

üyesi sayısı / Toplam 

öğretim üyesi) x100 

Lojman 

İşletmeleri 

Müdürlüğü 

Oran % 77,53% 75,00% Başarılı √ 
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(4-4-8) Kampüse giriş yapan günlük 

ortalama araç sayısının park yeri sayısına 

oranı 

Kampüse giriş yapan 

günlük ortalama araç 

sayısı / Park yeri 

sayısı 

Sivil Savunma 

ve Güvenlik 

Müdürlüğü, 

Yapı İşleri ve 

Teknik Daire 

Başkanlığı 

Oran 0,53 < 1,50 Başarılı √ 

(4-4-9) Sağlık merkezlerine üniversite 

tarafından sağlanan destek miktarı 

Sağlık malzemesi, 

ilaç ve hizmetler için 

sağlanan destek 

miktarı 

Sağlık 

Merkezi, Mali 

İşler Daire 

Başkanlığı 

Para 

Birimi -

TL 

₺         

1.547.072,83 

₺         

1.500.000,00 
Başarılı √ 

(4-4-10) Spor merkezlerinden faydalanan 

günlük ortalama öğrenci sayısı 

Faydalanan günlük 

ortalama öğrenci 

sayısı 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Merkezi 

Sayı 185 130 Başarılı √ 

(4-4-11) Üniversite yemekhanesine 

üniversite tarafından sağlanan destek 

miktarı (Sübvansiyon bedeli) 

Yemekhane 

hizmetleri için 

sağlanan destek 

miktarı 

Kafeteryalar 

İşletmesi 

Müdürlüğü, 

Mali İşler 

Daire 

Başkanlığı 

Para 

Birimi -

TL 

₺         

1.541.606,87 

₺         

1.500.000,00 
Başarılı √ 

(4-4-12) Ulaşım hizmetleri için ayrılan 

harcama miktarı 

Taşıma hizmetleri 

için sağlanan destek 

miktarı 

Destek ve 

Ulaşım 

Hizmetleri 

Müdürlüğü,, 

Mali İşler 

Daire 

Başkanlığı 

Para 

Birimi -

TL 

₺         

4.141.926,09 

₺         

4.000.000,00 
Başarılı √ 

(4-4-13) Kampüste düzenlenen kültürel 

etkinliklerin sayıları 

Düzenlenen kültürel 

etkinliklerin sayısı 

Öğrenci 

Dekanlığı, 

MSSF, 

GSTMF 

Sayı 58 100 
İyileştirmeye 

açık. 

(4-4-14) Öğrenci kulüplerinin, kulüplere 

üye olan öğrencilerin ve düzenlenen 

etkinliklerin sayıları 

Öğrenci kulüplerinin 

sayısı 

Öğrenci 

Dekanlığı 
Sayı 87 100 

İyileştirmeye 

açık. 
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Kulüplere üye olan 

öğrenci sayısı 
Sayı 6959 8000 

İyileştirmeye 

açık. 

Kulüpler tarafından 

düzenlenen etkinlik 

sayısı 

Sayı 1344 1000 Başarılı √ 

(4-4-15) Kampüsteki yeşil alanın korunması 

ve geliştirilmesine yönelik olarak yapılan 

harcama miktarı 

Yeşil alanlarının 

korunması ve 

geliştirilmesi için 

yapılan harcama 

miktarı 

Çevre 

Düzenleme ve 

Koruma 

Müdürlüğü, 

Mali İşler 

Daire 

Başkanlığı 

Para 

Birimi -

TL 

₺           

383.250,00 

₺           

350.000,00 
Başarılı √ 

 

UZAKTAN EĞİTİM KURUMSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Stratejik Hedef Performans Göstergesi Veri Detayı 

Veri 

Toplamadan 

Sorumlu Birim 

Ölçme 

Birimi 

2020 Yılı İçin 

Gerçekleşen 

2021 Yılı İçin 

Gerçekleşen (2020-

2021 A.Yılı Bahar 

Dönemi) 

UHE-1  Uzaktan 

ve hibrit eğitim 

olanaklarının 

sürekli 

iyileştirilmesi 

(UHE-1-1) Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde 

ders yönetimi yazılım sistemleri ile 

desteklenen derslerin oranı 

(Yazılım sistemleri 

ile desteklenen ders 

sayısı / Toplam ders 

sayısı) x 100 

Bilgisayar 

Merkezi, 

Fakülteler, 

Enstitüler, İngiliz 

Dili Yüksekokulu, 

Hazırlık Okulu 

Oran% 71,61% 78,27% 

(UHE-1-2) Hibrit eğitim sürecinde gerekli 

teknolojilerle donatılmış dersliklerin oranı 

(Teknoloji ile 

donatılan derslik 

sayısı / Toplam 

derslik sayısı) x 100 

Bilgisayar 

Merkezi 
Oran% 64,38% 64,67% 
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(UHE-1-3) Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde 

uygulama bileşenleri (laboratuvar, stüdyo, 

vb.) yapılabilen derslerin oranı 

(Uygulama bileşenleri 

yapılabilen ders sayısı / 

Uygulama bileşeni olan 

toplam ders sayısı) x 

100% 

Bilgisayar 

Merkezi 
Oran% 98,74% 100,00% 

(UHE-1-4) Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde 

öğrencilerin derslerdeki (yüzyüze 

dönemlerle karşılaştırmalı) başarı oranı 

(U/HE sürecinde 

öğrencilerin başarı 

ortalaması - U/HE 

öncesi öğrencilerin 

başarı ortalaması) / 

U/HE öncesi 

öğrencilerin başarı 

ortalaması))x100% 

Bilgisayar 

Merkezi 
Oran 4,01% 2,95% 

(UHE-1-5) Öğretim elemanlarının uzaktan / 

hibrit eğitim-öğretim konusunda yetkinliğini 

artırmaya yönelik olarak düzenlenen 

etkinliklerin (seminer, çalıştay, konferans, 

vb.) ve katılımcıların sayıları 

Düzenenlenen 

etkinlik sayısı 
Bilkent Öğretim 

ve Öğrenim 

Destek Merkezi 

Sayı 21 7 

Etkinliklere katılan 

öğretim elemanı 

sayısı 

Sayı 955 92 

(UHE-1-6) Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde 

kopya ve intihal gibi etik ihlalleri ile ilgili 

konularda açılan soruşturma ve soruşturulan 

öğrenci sayılarının geçmişe yönelik olarak 

değişim oranı 

(U/HE sürecinde açılan 

soruşturma sayısı - 

U/HE öncesi açılan 

soruşturma sayısı) / 

U/HE öncesi açılan 

soruşturma 

sayısı))x100% 

Fakülteler,  

Enstitüler 
Oran% 14,49% 11,59% 
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(U/HE sürecinde 

soruşturma geçiren 

toplam öğrenci sayısı - 

U/HE öncesi 

soruşturma geçiren 

toplam öğrenci sayısı) / 

UHE öncesi soruşturma 

geçiren toplam öğrenci 

sayısı))x100% 

Fakülteler,  

Enstitüler 
Oran% 11,83% 1,08% 

UHE-2  Uzaktan 

eğitim olanakları 

yoluyla ortaya 

çıkan fırsatların 

eğitim süreçlerine 

yansıtılması 

(UHE-2-1) Uzmanlık konusunda önde gelen 

öğretim elemanları tarafından ülke dışından 

verilen derslerin sayısı 

Ülke dışından verilen 

derslerin sayısı 

Fakülteler, 

Enstitüler, 

İngiliz Dili 

Yüksekokulu, 

Hazırlık Okulu 

Sayı 4 23 

UHE-3  Uzaktan 

senkron olarak 

yürütülecek yeni 

akademik 

programların 

açılması 

(UHE-3-1) Uzaktan senkron olarak 

yürütülmek üzere açılan yeni akademik 

programların sayısı 

Uzaktan senkron 

olarak yürütülecek 

yeni akademik 

program sayısı 

Provost Ofis Sayı - - 

 


