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İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

Sorularınız için iletişime geçebileceğiniz birimler; 

 Performans Göstergeleri ile ilgili tüm sorularınız için; 

İdari ve Mali İşler Rektör Yardımcılığı 

Kalite Güvencesi Uzman Yardımcısı 

Deniz Aslıhan ÖZGÜROL 

E-posta: deniz.aslihan@bilkent.edu.tr 

Telefon: 0312-290(4443) 

 

 Sistem Hataları ile ilgili tüm sorularınız için; 

Bilgisayar Merkezi 

E-posta: stars@bilkent.edu.tr 

 

KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA 
Bu kılavuzda; Bilkent Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretim Kurulu 

Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı ve Uluslararası Sıralamalar için son yıllarda birimlerinizden 

talep edilen tüm verilerin kurumsal modüllerimizden biri olan BAIS üzerinden girişlerinin 

yapılabilmesi için izlemeniz gereken adımlar anlatılmaktadır. 

 

VERİ GİRİŞLERİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKENLER 
1. Veri girişleri, Performans Göstergeleri’nin takibi ve analizinden sorumlu kişinin 

bildirdiği yıla ait olacak şekilde yapılmalıdır. Performans Göstergeleri takvim yılı esas 

alınarak takip edildiği için, veriler 01 Ocak 20.. - 31 Aralık 20.. tarih aralığına ait veriler 

olmalıdır. Akademik veya mali yıl olarak talep edilen veriler belirtilecek olup, verilerini 

takvim yılı dışında girmesi gereken birimlerin ise mutlaka verilerden sorumlu kişi ile 

iletişime geçmesi gerekmektedir. 

2. BAIS Modülü üzerinde birimler sadece kendileri için ataması yapılan performans 

göstergelerini görebilecektir. Eksik ya da fazla olduğu düşünülen göstergeler için ilgili 

kişi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Birimlerin sorumlu olduğu göstergeler için 

bknz. Ek.1 

3. Modül üzerinden kanıt olarak veri girişi yapılacak ilgili her sütun, ilgili başlığın 

karakterine göre tasarlanmıştır. (Para birimi için TL veya $, tarih için gün / ay /yıl vb.) 

Sütunlara farklı bir karakter girişi yapılmak istenildiği zaman sistem izin vermeyecektir. 

mailto:deniz.aslihan@bilkent.edu.tr
mailto:stars@bilkent.edu.tr
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4. Veri girişlerinizi Excel ortamında toplu halde yapabilirsiniz. Ancak veri girişi yapılacak 

alanda Excel dosyanızdaki başlık sıralamasının ilgili alandaki başlık sıralaması ile 

aynı olması, tek bir sayfa (sheet) olması ve dosya içerisinde birleştirilmiş alan 

(merge edilmiş alan) olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde hata uyarısı alınacak ya 

da veri girişi eksik olacaktır. 

5. Birimlerinize tanımlanan göstergelerle ilgili herhangi bir veriniz olmasa dahi kanıt 

dosyası içerisinde bir satır açarak “veri bulunmamaktadır” ibaresi yazmanız 

gerekmektedir. Aksi takdirde boş kalan göstergelere “veri girişinin eksik kaldığı” 

düşünülerek sizlere geri bildirim yapılacaktır. 

6. Birimlerinize tanımlanan göstergeler, kurumsal anlamda değerlendirmeye gireceği için 

veri ve zaman kaybı olmaması adına girişlerinizi yaptıktan sonra, girişlerin 

tamamlandığına dair bilgi vermeniz gerekmektedir.  

7. Hazırlanan modül veri girişlerinde kopyalama – yapıştırma işlemine izin 

vermektedir. Bu işlemi standart bir şekilde kopyala-yapıştır komutu vererek yada 

Ctrl+C – Ctrl+V komutu vererek rahatça yapabilirsiniz. 

 

VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA 
Bu kılavuz kapsamında veri giriş detayı anlatılan göstergeler; Bilkent Üniversitesi Kurumsal 

Performans Göstergeleri, Yükseköğretim Kalite Kurulu Performans Göstergeleri, 

Yükseköğretim Kurulu – Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı tarafından talep edilen Üniversite 

İzleme ve Değerlendirme Kriterleri ile QS World University Ranking kapsamında  kullanılacak 

göstergelerdir. 

BAIS KPI Modülü üzerinde göreceğiniz kodlar ve ilgili oldukları göstergeler; 

 “2021-x-x-x-(y)”   Bilkent Üniversitesi “Kurumsal Performans Göstergeleri” 

 “2021-100-x-x-x”  Yükseköğretim Kalite Kurulu “Performans Göstergeleri” 

 “2021-200-x-x-x”  QS World University Ranking 

 “2021-300-x-x-x”  Yükseköğretim Kurulu – Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı 

“Üniversite İzleme ve Değerlendirme Kriterleri” 

 “2021-400-x-x-x”  Bilkent Üniversitesi “Uzaktan / Hibrit Eğitim Kurumsal 

Performans Göstergeleri” 

Sistem üzerinde göreceğiniz bazı göstergeler yukarıda belirtilen kurumların bazıları için ortak 

olarak kullanılacaktır. Bu tarz göstergeler, sizlerden tek bir alanda istenmiş olup, o alanda 

verdiğiniz verinin hangi kurumun da verisi için kullanılacağı ayrıca belirtilmiştir.  

Bilkent Üniversitesi Kurumsal Performans Göstergeleri’nden bazılarının karşılığında “TPG” 

ifadesi yer almaktadır. Bu ifade ilgili göstergenin aynı zamanda Bilkent Üniversitesi Temel 

Performans Göstergesi olduğunu da göstermektedir. 
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Örnek olarak; 
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VERİ GİRİŞİ SIRASINDA İZLENECEK ADIMLAR 
ADIM.1 

Birim yöneticileri tarafından, veri girişi yapacak olan birim sorumlusunun BAIS Modülü üzerinde “Kurumsal Performans İşlemleri” 

yetkilendirilmesi yapılmalıdır. 

 



 

6 

 

ADIM.2 

Yetkilendirilmesi yapılan birim sorumlusu kendi sicil no ve şifresi ile BAIS’e giriş yaptığında servisler arasında aşağıda da görüleceği üzere 

“Kurumsal Performans İşlemleri” başlıklı bir servis çıkacaktır.  
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ADIM.3 

Veri girişi yapacak olan birim yetkilileri, “Kurumsal Performans Kanıt Verileri” ve “Kurumsal Performans Kanıt Verileri Toplu Yükleme” 

servisini kullanabileceklerdir. 
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ADIM.4 

“Kurumsal Performans Kanıt Verileri” üzerine tıklandığında sorumlusu olunan birim ve ilgili veri yılına ilişkin ekran görülecektir. 
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ADIM.5 

“Kurumsal Performans Kanıt Verileri Toplu Yükleme” üzerine tıklandığında da yine sorumlusu olunan birim ve ilgili veri yılına ilişkin ekran 

görülecektir. 
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ADIM.6 

Her iki bölüm için de tüm seçimler yapıldıktan sonra “Tanımları Getir” butonuna basıldığında, ilgili birime tanımlanmış olan tüm performans 

göstergeleri listelenmiş bir biçimde ekrana gelecektir. 
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ADIM.7 

Birimlerin “Kurumsal Performans Göstergeleri” ile ilgili olarak dolduracakları bölüm “İşlem” başlığı altında bulunan “kanıtlar” sekmesidir. 
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ADIM.8 (Manuel veri giriş seçeneği) 

Bu aşamada “Kurumsal Performans Kanıt Verileri” altında yapılacak olan işlemlerde “manuel” giriş yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Bu 

bölüm seçildiğinde; aşağıda görüldüğü şekilde sütun başlıkları belli olan ancak satırları henüz eklenmemiş olan bir tablo belirecektir. Bazı kanıt 

tablolarının altında da açıklayıcı notlar bulunmaktadır. Veri girişi yapılırken bu notlar da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.  
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Manuel giriş yapılması tercih edildiğinde;  “Yeni Satır Ekle” butonuna tıklanarak istenildiği kadar satır eklenebilir, “Satırı Sil” butonu ile fazla 

satırlar silinebilir, “Tüm Verileri Kaydet” butonu ile girişleri yapılan tüm veriler hem veri girişini yapan birim yetkilisi tarafından hem de modüle 

giriş ve kontrol yetkisi olan (Kurumsal Veri Analiz Birimi, BCC, İMİRY sorumluları) tarafından görülebilir hale gelir. “Excel’e Aktar” butonu 

ile de veri girişleri yapılan ilgili performans göstergesine ilişkin kanıtlar dış ortama (excel’e) aktarılabilir. 
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ADIM.8 (Toplu veri yükleme seçeneği) 

Bu aşamada “Kurumsal Performans Kanıt Verileri Toplu Yükleme” altında yapılacak olan işlemlerde “Excel dosyası formatında” giriş 

yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Bu bölüm seçildiğinde; aşağıda görüldüğü şekilde sütun başlıkları belli olan ancak satırları henüz eklenmemiş 

olan bir tablo belirecektir. Bazı kanıt tablolarının altında da açıklayıcı notlar bulunmaktadır. Veri girişi yapılırken bu notlar da mutlaka göz 

önünde bulundurulmalıdır.  
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Hazırlanacak olan Excel dosyasının içeriğinin sistem üzerinde tanımlanmış başlık sıralamasında, tek sayfa (sheet) halinde ve dosya içerisinde 

birleştirilmiş satır / sütun olmaması gerektiği unutulmamalıdır. Bu formata uygun hazırlanmış olan Excel dosyanızı “Excel’den yükle” butonuna 

tıklayarak yükleyebilirsiniz.  

“Eski verileri silerek yükle” alanını işaretlerseniz, daha önce bir yükleme yapıldıysa o yükleme tamamen yok sayılarak en son sisteme yaptığınız 

yükleme esas alınacaktır. Eğer bu alanı işaretlemezseniz, daha önceden kaydedilmiş bir veri varsa, en son sisteme yüklenen veriler kayıtlı olan 

verilerin altına kaydedilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise birden fazla yükleme yapılacak olması durumunda dosya içeriğinin 

göz önüne alınarak işaretleme yapılmasıdır. Aksi takdirde aynı veriler tekrar tekrar yüklenebilir veya daha önce yüklenmiş veriler silinerek veri 

kaybına yol açabilir. 
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ADIM.9 

Kanıt verilerinin oluşması için belirlenen her sütun, başlığına uygun şekilde karakterize edilmiştir. Örn.Tarih detayı girilmesi gereken sütunlara 

sadece gün / ay / yıl şeklinde (11 / 11 / 2020 vb.) veri girilebilmektedir. Bütçe detayı girilmesi gereken sütunlara sadece sayısal (152500,00 vb.) 

veri girilmektedir. Merkez adı, etkinlik adı, türü vb. veriler ise hem yazı hem sayı içerecek şekilde tüm karakter tipine açıktır. 
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Ek.1 – Kurumsal Performans Göstergeleri ve Sorumlu Birimler 

 Araştırma Planlama Koordinasyon 

4-2-6 Kişisel Araştırma Fonu (KAF) ve Bölüm Araştırma Fonu (BAF)’a Proje Değerlendirme 

Komitesi (PDK) tarafından aktarılan yıllık toplam miktarlar - (Sistem girişi yapılmayacaktır. 

Veriler birimlerden Excel ortamında alınacaktır.) 

 

 Araştırma Merkezleri 

1-8-4 Yurtdışındaki eğitim ve araştırma kurumlarını belli bir süre çalışmak üzere ziyaret eden 

öğretim elemanı / araştırmacı sayısı 

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 

1-8-6 Üniversitede düzenlenen uluslararası etkinlik (seminer, çalıştay, konferans, yarışma, vb) 

sayısı 

1-8-7 Yurtdışında düzenlenen etkinliklere (seminer, çalıştay, konferans, yarışma, vb) katılan 

öğretim elemanı, araştırmacı ve öğrenci sayısı 

3-2-2 Araştırma ve eğitim merkezlerinde çalışmak üzere istihdam edilen yeni personel sayısı 

3-2-3 Araştırma merkezlerinde yürütülen ulusal / uluslararası araştırma projelerinin sayısı ve 

toplam bütçe miktarı - (Sistem girişi yapılmayacaktır. Veriler birimlerden Excel ortamında 

alınacaktır.) 

3-2-4 Araştırma merkezleri tarafından yıl içinde alınan dış kaynaklı projelerin sayısı ve toplam 

bütçe miktarı - (Sistem girişi yapılmayacaktır. Veriler birimlerden Excel ortamında 

alınacaktır.) 

3-2-5-1 Araştırma merkezlerinde yürütülen araştırmalar sonucunda üretilen uluslararası 

bilimsel dergi yayınlarının sayısı 

3-2-5-2 Araştırma merkezlerinde yürütülen araştırmalar sonucunda üretilen uluslararası 

patentlerin sayısı 

3-2-6 Araştırma ve eğitim merkezlerinin düzenlediği etkinlik (toplantı, seminer, çalıştay, 

konferans, vb) sayısı 

5-2-2 İş dünyası ile ortak düzenlenen akademik etkinliklerin (seminer, konferans, vb) sayısı  

100-KGS.18 Kurumun İç Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık 

Geribildirim / Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 

100-KGS.19 Kurumun Dış Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık 

Geribildirim / Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 
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 Beden Eğitimi ve Spor Merkezi 

4-4-10 Spor merkezlerinden faydalanan günlük ortalama öğrenci sayısı 

100-5-2 İlgili Yıl İçerisinde Öğrencilere Yönelik Gerçekleştirilen Sportif, Kültürel, Sosyal 

Faaliyetlerin Sayısı 

 

 Bilkent Öğretim ve Öğrenim Destek Merkezi 

1-2-1 Farklı gruplardan öğrencilerin bir arada eğitim gördüğü çok şubeli temel derslerde 

(MATH 103, MATH105, ECON 103, vb) başarı seviyesi yeterli düzeyde olmayan öğrencilere 

yönelik olarak başlatılan destek programından yararlanan öğrencilerin sayısı 

1-2-4 Başarı seviyesi yeterli düzeyde olmayan öğrencilere yönelik olarak başlatılan destek 

programından yararlanan öğrencilerin başarı oranı 

1-3-1-1 Öğrenme bilimi konusunda üniversitede öğretim elemanları için düzenlenen 

etkinliklerin (seminer, çalıştay, konferans, vb) sayısı 

1-3-1-2 Öğrenme bilimi konusunda üniversitede öğretim elemanları için düzenlenen 

etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısı  

1-3-2-1 Öğrenme bilimi konusunda üniversitede öğrenciler için düzenlenen etkinliklerin 

(seminer, çalıştay, konferans, vb) sayısı 

1-3-2-2 Öğrenme bilimi konusunda üniversitede öğrenciler için düzenlenen etkinliklere 

katılımcı sayısı  

3-2-2 Araştırma ve eğitim merkezlerinde çalışmak üzere istihdam edilen yeni personel sayısı 

3-2-6 Araştırma ve eğitim merkezlerinin düzenlediği etkinlik (toplantı, seminer, çalıştay, 

konferans, vb) sayısı 

400-1-5-1 Öğretim elemanlarının uzaktan / hibrit eğitim-öğretim konusunda yetkinliğini 

artırmaya yönelik olarak düzenlenen etkinliklerin (seminer, çalıştay, konferans, vb.) sayıları 

400-1-5-2 Öğretim elemanlarının uzaktan / hibrit eğitim-öğretim konusunda yetkinliğini 

artırmaya yönelik olarak düzenlenen etkinliklere katılan katılımcıların sayıları 

 

 Çevre Düzenleme ve Koruma Müdürlüğü 

4-4-15 Kampüsteki yeşil alanın korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak yapılan harcama 

miktarı 

 

 Bilgisayar Merkezi 

1-2-2 Lisans programlarına giriş sıralamasının ortanca değeri - (TPG.1) 

1-2-3 Lisans kontenjanlarına merkezi yerleştirme oranı - (TPG.2) 
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1-2-6 Lisans öğrencilerinin ortalama öğrenim süresi - (TPG.4) 

2-7-1 Ders yönetimi yazılım sistemleri ile desteklenen derslerin oranı 

2-7-2 Internet erişimi, projeksiyon, vb gibi teknolojilerle donatılmış dersliklerin oranı 

4-3-2 Bilkent Üniversitesi İdari Bilgi Sistemi (BAIS)'nin yeniden yapılandırılması 

4-3-4 Bina, sınıf, laboratuvar, teçhizat ve bilgi-işlem altyapısı ile ilgili problemlerin bildirilmesi 

ve çözümüne yönelik iletişim için gerekli mesajlaşma platformlarına sahip idari birimlerin 

sayısı 

400-1-1 Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde ders yönetimi yazılım sistemleri ile desteklenen 

derslerin oranı 

400-1-2 Hibrit eğitim sürecinde gerekli teknolojilerle donatılmış dersliklerin oranı 

400-1-3 Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde uygulama bileşenleri (laboratuvar, stüdyo, vb.) 

yapılabilen derslerin oranı 

400-1-4 Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde öğrencilerin derslerdeki (yüzyüze dönemlerle 

karşılaştırmalı) başarı oranı 

 

 Destek ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

4-4-12 Ulaşım hizmetleri için ayrılan harcama miktarı 

 

 Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler 

1-7-2-1 Kopya ve intihal gibi etik ihlalleri ile ilgili konularda açılan soruşturma sayısı 

1-7-2-2 Kopya ve intihal gibi etik ihlalleri ile ilgili konularda açılan soruşturmalarda 

soruşturulan öğrenci sayısı 

1-8-3 Yurtdışındaki eğitim kurumlarından belli bir süre ders vermek üzere Bilkent’e gelen 

ziyaretçi öğretim elemanı sayısı 

2-2-2 Öğretim elemanı istihdamına yönelik olarak akademik birim yöneticilerinin katıldığı 

yurtdışı etkinliklerin (kariyer fuarları, konferanslar, üniversite ziyaretleri) sayısı 

2-7-1 Ders yönetimi yazılım sistemleri ile desteklenen derslerin oranı 

4-4-2 Yeni derslik / amfi ve laboratuvar / atölye yapma ve yenileme için yapılan harcama 

miktarı - (Enstitüler hariç) 

1-8-4 Yurtdışındaki eğitim ve araştırma kurumlarını belli bir süre çalışmak üzere ziyaret eden 

öğretim elemanı / araştırmacı sayısı  

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  
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1-8-6 Üniversitede düzenlenen uluslararası etkinlik (seminer, çalıştay, konferans, yarışma, vb) 

sayısı  

1-8-7 Yurtdışında düzenlenen etkinliklere (seminer, çalıştay, konferans, yarışma, vb) katılan 

öğretim elemanı, araştırmacı ve öğrenci sayısı 

5-1-5 Lise öğrencilerine yönelik olarak her yıl düzenlenen Gençlik Akademisi ve benzeri eğitim 

/ araştırma etkinliklerine katılan öğrenci sayısı - (Enstitüler hariç) 

5-2-2 İş dünyası ile ortak düzenlenen akademik etkinliklerin (seminer, konferans, vb) sayısı 

5-2-5 İş dünyası desteği ile yürütülen bitirme projeleri sayısı - (Enstitüler hariç) 

5-3-3 Mezunlarla yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen toplantı sayıları 

100-KGS.18 Kurumun İç Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık 

Geribildirim/Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 

100-KGS.19 Kurumun Dış Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık 

Geribildirim/Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 

100-EÖ.15 Akran değerlendirilmesi yapılan (Akredite olmayan programlarda sürekli 

iyileştirme (PUKÖ) çevrimlerini kapatan) program sayısı  

100-EÖ.17 İş Dünyasının Mezunların Yeterlilikleri ile İlgili Memnuniyet Düzeyi  

100-5-2 İlgili Yıl İçerisinde Öğrencilere Yönelik Gerçekleştirilen Sportif, Kültürel, Sosyal 

Faaliyetlerin Sayısı 

200-1-1-1 Ortaklık Anlaşması Kapsamında Öğrencilerin Faydalandığı Staj ve İş İmkanları - 

(Enstitüler hariç) 

300-4-0 Öğrencilerin Yaptığı Sosyal veya Endüstriyel Projelerin Sayısı 

400-1-1-0 Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde ders yönetimi yazılım sistemleri ile desteklenen 

derslerin oranı 

400-1-6-1 Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde kopya ve intihal gibi etik ihlalleri ile ilgili konularda 

açılan soruşturma sayısı 

400-1-6-2 Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde kopya ve intihal gibi etik ihlalleri ile ilgili konularda 

soruşturulan öğrenci sayısı 

400-2-1-0 Uzmanlık konusunda önde gelen öğretim elemanları tarafından ülke dışından verilen 

derslerin sayısı 
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 Gelişim Ofisi 

5-1-7 Kalkınmada öncelikli yörelerdeki kızlara yönelik Lisans bursu programından faydalanan 

öğrenci sayısı 

5-4-1-1 Bağış sağlanan kaynakların sayısı 

5-4-1-2 Kaynaklardan sağlanan toplam bağış miktarı 

 

 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

3-3-1 Üniversitede düzenlenen sanatsal etkinlik (sergi, konser, yarışma, vb) sayısı 

3-3-2 Yurtdışı sanatsal etkinliklere katılan öğretim elemanı ve öğrenci sayısı 

5-1-2 Halka açık kültürel etkinliklerin (Bilkent Senfoni Orkestrası ve Odeon konserleri, tiyatro 

gösterileri, sergiler, vb) sayıları 

4-4-13 Kampüste düzenlenen kültürel etkinliklerin sayıları 

 

 Hukuk Fakültesi 

2-1-3 Bilkent Hukuk Fakültesinden Doktora derecesini aldıktan sonra yurtdışında araştırmalar 

yapmak üzere destek sağlanan potansiyel öğretim elemanlarının sayısı 

2-1-4 Hukuk Fakültesi için istihdam edilen uluslararası tecrübeye sahip yeni öğretim elemanı 

sayısı 

 

 İletişim Ofisi 

4-3-6 Üniversitenin dışarıyla iletişimini sağlayan ve tanıtımına katkıda bulunan yazılı medya 

(dergi, broşür, vb) sayısı ve basım miktarları 

4-3-7-1 Üniversite adaylarına yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım seminerlerinin sayısı 

4-3-7-2 Üniversite adaylarına yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım seminerlerinin katılımcı 

sayısı 

 

 İngiliz Dili Yüksekokulu 

1-3-1 Öğrenme bilimi konusunda üniversitede öğretim elemanları için düzenlenen etkinliklerin 

(seminer, çalıştay, konferans, vb.) ve katılımcıların sayıları 

1-6-2 Birinci sınıf Akademik İngilizce derslerinde öğrencilerin başarı oranı 

1-6-3 Üniversite eğitimini tamamlama aşamasında İngilizce dil yeterlilik düzeyi en az CEFR 

B2 olan öğrencilerin oranı 
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 İngilizce Hazırlık Okulu 

1-6-1 İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin hazırlık yeterlilik sınavı başarı oranları 

1-8-3 Yurtdışındaki eğitim kurumlarından belli bir süre ders vermek üzere Bilkent’e gelen 

ziyaretçi öğretim elemanı sayısı 

1-8-4 Yurtdışındaki eğitim ve araştırma kurumlarını belli bir süre çalışmak üzere ziyaret eden 

öğretim elemanı / araştırmacı sayısı  

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  

1-8-6 Üniversitede düzenlenen uluslararası etkinlik (seminer, çalıştay, konferans, yarışma, vb) 

sayısı  

1-8-7 Yurtdışında düzenlenen etkinliklere (seminer, çalıştay, konferans, yarışma, vb) katılan 

öğretim elemanı, araştırmacı ve öğrenci sayısı 

2-2-2 Öğretim elemanı istihdamına yönelik olarak akademik birim yöneticilerinin katıldığı 

yurtdışı etkinliklerin (kariyer fuarları, konferanslar, üniversite ziyaretleri) sayısı 

2-7-1 Ders yönetimi yazılım sistemleri ile desteklenen derslerin oranı 

4-4-2 Yeni yapılan derslik / laboratuvar sayıları ve yenileme harcamaları 

100-KGS.18 Kurumun İç Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık 

Geribildirim / Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 

100-KGS.19 Kurumun Dış Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık 

Geribildirim / Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 

100-EÖ.15 Akran değerlendirilmesi yapılan (Akredite olmayan programlarda sürekli 

iyileştirme (PUKÖ) çevrimlerini kapatan) program sayısı 

100-5-2 İlgili Yıl İçerisinde Öğrencilere Yönelik Gerçekleştirilen Sportif, Kültürel, Sosyal 

Faaliyetlerin Sayısı 

400-1-1 Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde ders yönetimi yazılım sistemleri ile desteklenen 

derslerin oranı 

400-2-1 Uzmanlık konusunda önde gelen öğretim elemanları tarafından ülke dışından verilen 

derslerin sayısı 

 

 İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

2-1-1 Mevcut akademik yıl için belirlenen hedef ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni öğretim 

elemanı istihdamının gerçekleşme oranı 

1-5-1-2 Yeni başlayan doktoralı araştırmacı sayısı 

1-8-4 Yurtdışındaki eğitim ve araştırma kurumlarını belli bir süre çalışmak üzere ziyaret eden 

öğretim elemanı / araştırmacı sayısı 



 

25 

 

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 

100-KAB.31 İdari Personel Sayısı 

 İşletme Fakültesi 

5-2-4 Yönetici geliştirme programı (Turquality) katılımcı sayısı 

 

 Kafeteryalar İşletmesi Müdürlüğü 

4-4-11 Üniversite yemekhanesine üniversite tarafından sağlanan destek miktarı (Sübvansiyon 

bedeli) 

 

 Kariyer ve Mezunlar Ofisi 

5-2-3 Bilkent Kariyer Fuarı katılımcı firma sayısı 

5-3-1-1 Bilkent Mezunlar Merkezi’nin Mezun Bilgi Sistemi’nde güncel bilgileri tutulan mezun 

sayısı 

5-3-1-2 Bilkent Mezunlar Merkezi’nin Mezun Bilgi Sistemi’nde güncel bilgileri tutulan mezun 

sayısının toplam mezun sayısına oranı 

5-3-2 Mezun Takip Sistemi kapsamında LinkedIn kanalı aracılığıyla etkileşimde bulunulan 

mezun oranı 

5-3-3-1 Mezunlarla yurtiçinde düzenlenen toplantı sayısı  

5-3-3-2 Mezunlarla yurtdışında düzenlenen toplantı sayısı 

5-3-4 Mezuniyet sonrası ilk 6 aylık dönemde işe yerleşme oranı - (TPG.14) 

300-3-0 Kariyer Merkezi Çalışmaları kapsamında Öğrenci ve Mezunlara Yönelik 

Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı 

 

 Kütüphane Müdürlüğü 

4-4-1 Kütüphaneye sağlanan yeni kaynaklar için yapılan harcama miktarı - (TPG.5) 

5-1-1 Kütüphaneyi üniversite dışından kullanan kişi sayısı 

100-EÖ.12 Kurum Kütüphanesinde Mevcut Toplam Kaynak Sayısı  

100-EÖ.13 E-Kaynak Sayısı 

 

 Lojmanlar İşletmesi Müdürlüğü 

4-4-5 Yeni yapılan öğretim üyesi lojmanı ve yenileme harcama miktarı 

4-4-6 Lojmanlardan yararlanan öğretim üyelerinin toplam öğretim üyesi sayısına oranı 
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 Mali İşler Daire Başkanlığı 

4-4-1 Kütüphaneye sağlanan yeni kaynaklar için yapılan harcama miktarı - (TPG.5) 

4-4-3 Yeni yapılan öğrenci yurdu ve yenileme harcama miktarı 

4-4-5 Yeni yapılan öğretim üyesi lojmanı ve yenileme harcama miktarı 

4-4-9 Sağlık merkezlerine üniversite tarafından sağlanan destek miktarı 

4-4-11 Üniversite yemekhanesine üniversite tarafından sağlanan destek miktarı (Sübvansiyon 

bedeli) 

4-4-12 Ulaşım hizmetleri için ayrılan harcama miktarı 

4-4-15 Kampüsteki yeşil alanın korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak yapılan harcama 

miktarı 

 

 Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 

3-3-1 Üniversitede düzenlenen sanatsal etkinlik (sergi, konser, yarışma, vb) sayısı 

3-3-2 Yurtdışı sanatsal etkinliklere katılan öğretim elemanı ve öğrenci sayısı 

5-1-2 Halka açık kültürel etkinliklerin (Bilkent Senfoni Orkestrası ve Odeon konserleri, tiyatro 

gösterileri, sergiler, vb) sayıları 

5-1-3 Halka açık eğitim faaliyetleri (erken müzik okulu, Öğrenme ve Gelişme Merkezi’nin kurs 

ve aktiviteleri, vb) ve katılımcı sayıları 

4-4-13 Kampüste düzenlenen kültürel etkinliklerin sayıları 

 

 Öğrenci Dekanlığı 

1-7-1 Yeni öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitimde etik 

konusundaki etkinliğe katılım oranı 

3-3-1 Üniversitede düzenlenen sanatsal etkinlik (sergi, konser, yarışma, vb) sayısı 

5-1-3-1 Halka açık eğitim faaliyetlerinin (Erken Müzik Okulu, Öğrenme ve Gelişme 

Merkezi’nin kurs ve aktiviteleri, vb) sayısı 

5-1-3-2 Halka açık eğitim faaliyetlerinin (Erken Müzik Okulu, Öğrenme ve Gelişme 

Merkezi’nin kurs ve aktiviteleri, vb) katılımcı sayısı 

5-1-4 Toplumsal duyarlılık / sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 

4-4-13 Kampüste düzenlenen kültürel etkinliklerin sayıları 

4-4-14-1 Öğrenci kulüplerinin sayısı 

4-4-14-2 Öğrenci kulüplerine üye olan öğrencilerin sayısı 

4-4-14-3 Öğrenci kulüplerince düzenlenen etkinliklerin sayısı 



 

27 

 

300-5-1 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Entegrasyon ve Kapsayıcılığa İlişkin Yapılan 

Faaliyet Sayısı 

 

 Öğrenci İşleri Müdürlüğü 

1-2-3 Lisans kontenjanlarına merkezi yerleştirme oranı - (TPG.2) 

1-2-5 Lisans öğrencilerinin birinci yıldaki tutulma oranı - (TPG.3) 

1-2-6 Lisans öğrencilerinin ortalama öğrenim süresi - (TPG.4) 

1-5-1-1 Yeni başlayan doktora öğrencisi sayıları – (TPG.12) 

1-5-2 Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısı 

1-8-10 Uluslararası öğrenci oranı (Lisans/Lisansüstü) 

5-1-6 Lisans öğrencileri için tam bursa eş değer bursluluk oranı - (TPG.13) 

100-KAB.16 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 

100-KAB.27 Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 

100-EÖ.3 Çift Ana Dal Yapan Lisans Öğrenci Sayısı 

100-EÖ.4 Yan Dal Yapan Lisans Öğrenci Sayısı 

 

 Özel Projeler Koordinatörlüğü 

5-1-5 Lise öğrencilerine yönelik olarak her yıl düzenlenen Gençlik Akademisi ve benzeri eğitim 

/ araştırma etkinliklerine katılan öğrenci sayısı 

 

 Provost Ofis 

1-1-1 Eğitim amaçları ve program çıktıları sürekli iyileştirme döngüsü içinde değerlendirilen 

yeni program sayısı 

1-1-2 Eğitim Komitesi çalışması sonucunda belirlenecek olan “çekirdek müfredat” derslerini 

içeren Lisans programlarının sayısı 

1-4-1 Belirlenecek hedef alanlarda açılan yeni Lisansüstü program sayısı 

2-1-1 Mevcut akademik yıl için belirlenen hedef ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni öğretim 

elemanı istihdamının gerçekleşme oranı 

2-1-2 Mevcut akademik yıl için belirlenen hedef ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni öğretim 

elemanı istihdamını gerçekleştiren bölümlerin oranı 

2-1-3 Bilkent Hukuk Fakültesinden Doktora derecesini aldıktan sonra yurtdışında araştırmalar 

yapmak üzere destek sağlanan potansiyel öğretim elemanlarının sayısı 
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2-2-1 Öğretim elemanı ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla AİRY ofisinin toplantı 

gerçekleştirdiği bölümlerin oranı 

2-2-3 İstihdam edilen yeni öğretim elemanlarına yönelik oryantasyon etkinliği ve tanışma 

toplantısı düzenlenmesi 

1-5-3 Doktora öğrencilerinin ve doktoralı araştırmacıların başlıca yazar olarak endeksli 

dergilerde yaptığı yayın sayısı 

1-8-9 Yurtdışındaki araştırmacılarla yapılan ortak çalışmalar sonucunda endeksli dergilerde 

yapılan yayın sayısı 

3-1-3-1 Bilkent’te yürütülen araştırmalar sonucunda üretilen uluslararası bilimsel dergi 

yayınlarının sayısı (TPG.8) 

3-1-4 Bilkent’li araştırmacılar tarafından üretilen bilimsel yayınlara yapılan toplam atıf sayısı - 

(TPG.9) 

3-1-5 TÜBİTAK ve TÜBA araştırma ödüllerinin sayısı - (TPG.10) 

3-2-1 Yeni açılan araştırma ve eğitim merkezlerinin sayısı 

2-3-1 Akademik liderlik eğitimine yönelik olarak başlatılacak programdan yararlanan öğretim 

elemanı sayısı 

2-4-1 Mentör veya akademik yönetici desteği ile kariyer planı hazırlanan yeni öğretim 

üyelerinin oranı 

2-4-2 Kariyer planı takip edilerek ilgili Dekanlık ve AİRY ofisi tarafından geri bildirim 

sağlanan öğretim üyelerinin oranı 

2-5-1 Doçentlik / Profesörlük terfi başvuru değerlendirme süreçlerinin ortalama süresi 

2-5-2 Terfi sürecinin iyileştirilmesi hedefine yönelik olarak öneriler üretecek bir komitenin 

kurulması 

4-1-1 İstihdam edilmesine karar verilen yeni öğretim elemanlarına teklif mektuplarının 

Dekanlık tarafından gönderildiği Fakülte sayısı 

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  

100-KGS.18 Kurumun İç Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık 

Geribildirim/Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 

100-KGS.19 Kurumun Dış Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık 

Geribildirim/Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 

400-3-1 Uzaktan senkron olarak yürütülmek üzere açılan yeni akademik programların sayısı 
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 Rektörlük, Rektör Yardımcılıkları 

4-3-3 Yönetimin akademik / idari kadrolarla gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarının ve 

sosyal aktivitelerin sayıları 

 

 Sağlık Merkezi 

4-4-9 Sağlık merkezlerine üniversite tarafından sağlanan destek miktarı 

 

 Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü 

4-4-8 Kampüse giriş yapan günlük ortalama araç sayısının park yeri sayısına oranı 

 

 Teknoloji Transfer Ofisi 

1-8-8 Uluslararası işbirliği kapsamında yürütülen araştırma projelerinin sayısı - (Sistem girişi 

yapılmayacaktır. Veriler birimlerden Excel ortamında alınacaktır.) 

3-1-1-1 Dış kaynaklar tarafından desteklenen ve halen yürütülmekte olan ulusal / uluslararası 

araştırma projelerinin sayısı - (Sistem girişi yapılmayacaktır. Veriler birimlerden Excel 

ortamında alınacaktır.) 

3-1-2 Yeni başlayan dış kaynaklı proje sayısı ve toplam bütçe miktarı - (TPG.11) - (Sistem 

girişi yapılmayacaktır. Veriler birimlerden Excel ortamında alınacaktır.) 

3-1-3-2 Bilkent’te yürütülen araştırmalar sonucunda üretilen uluslararası patentlerin sayısı 

3-1-6 Disiplinler arası araştırma alanlarında yürütülen ulusal / uluslararası araştırma 

projelerinin sayısı - (Sistem girişi yapılmayacaktır. Veriler birimlerden Excel ortamında 

alınacaktır.) 

3-2-6 Araştırma sonuçlarını ticari ürüne dönüştüren proje sayısı 

4-2-1 Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından destek verilen ulusal / uluslararası proje 

başvurularının sayısı - (Sistem girişi yapılmayacaktır. Veriler birimlerden Excel ortamında 

alınacaktır.) 

4-2-2 TTO desteği sağlanan ve halen yürütülmekte olan ulusal / uluslararası proje sayısı -  

(Sistem girişi yapılmayacaktır. Veriler birimlerden Excel ortamında alınacaktır.) 

4-2-3 TTO tarafından proje başvuruları konusunda öğretim elemanlarına yapılan birebir 

bilgilendirme sayısı 

4-2-4 TTO tarafından düzenlenen bilgilendirme etkinliklerinin (toplantı, seminer, vb) sayısı 

5-1-8 Araştırma sonuçlarını ticari ürüne dönüştüren proje sayısı 

5-2-1 İş dünyası tarafından desteklenen ve iş dünyası ile ortak yürütülen proje sayıları ve toplam 

bütçe miktarı -  (Sistem girişi yapılmayacaktır. Veriler birimlerden Excel ortamında 

alınacaktır.) 
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100-AG.21 Bilkent’te Yürütülen Araştırmalar Sonucunda Üretilen Ulusal Patentlerin Sayısı 

100-AG.21.1 Bilkent’te Yürütülen Araştırmalar Sonucunda Üretilen Faydalı Model ve 

Endüstriyel Tasarım Sayısı 

 

 Uluslararası Değişim Ofisi 

1-8-1-1 Uluslararası öğrenci değişim programları ve üniversitelerarası değişim anlaşmaları 

aracılığı ile yurtdışındaki üniversitelere giden değişim öğrencisi sayısı – (TPG.7) 

1-8-1-2 Uluslararası öğrenci değişim programları ve üniversitelerarası değişim anlaşmaları 

aracılığı ile yurtdışındaki üniversitelerden gelen değişim öğrencisi sayıları – (TPG.7) 

1-8-2-1 Uluslararası öğrenci değişim anlaşması yapılan üniversite sayısı 

1-8-2-2 Uluslararası öğrenci değişim anlaşması yapılan ülke sayısı 

100-KGS.25 Değişim Programları ile Gelen Toplam Öğretim Elemanı Sayısı 

100-KGS.26 Değişim Programları ile Giden Toplam Öğretim Elemanı Sayısı 

  

 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

4-4-8 Kampüse giriş yapan günlük ortalama araç sayısının park yeri sayısına oranı 

100-KAB.11 Fiziki Alanların Miktarı 

 

 Yurtlar Müdürlüğü 

4-4-3 Yeni yapılan öğrenci yurdu ve yenileme harcama miktarı 

4-4-4 Yurtlardan yararlanan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı 

 


