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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.

(2-4-1) 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.

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 √

(4-1-1) 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 √

Pilot bütçe uygulamasına alınan 

fakülte sayısı
Provost Ofis Sayı 1 1 Başarılı √

Pilot bütçe uygulamasına alınan 

bölüm sayısı
Provost Ofis Sayı 4 4 Başarılı √

(4-3-2) 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 √

(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 √

Tanıtım seminerlerinin sayısı Sayı 139 135 Başarılı √

YÖNETİM SİSTEMİ KURUMSAL VE TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2-4 Öğretim üyelerinin 

gelişimi, mentorluk ve 

destek süreçlerinin 

iyileştirilmesi

(4-3-7) Üniversite adaylarına yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım seminerlerinin ve 

katılımcıların sayısı

4-3 Üniversitenin kendi 

içinde ve çevresi ile 

iletişiminin geliştirilmesi

İletişim Ofisi

(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

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



Tanıtım seminerlerine katılımcı 

sayısı
Sayı 5146 5000 Başarılı √

(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 √

(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.

Öğrenci kulüplerinin sayısı Sayı 87 100 İyileştirmeye açık.

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 √

(4-4-14) Öğrenci kulüplerinin, kulüplere üye olan öğrencilerin ve düzenlenen 

etkinliklerin sayıları
Öğrenci Dekanlığı

(4-3-7) Üniversite adaylarına yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım seminerlerinin ve 

katılımcıların sayısı

4-3 Üniversitenin kendi 

içinde ve çevresi ile 

iletişiminin geliştirilmesi

İletişim Ofisi

4-4 Üniversite 

yerleşkesindeki eğitim ve 

yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi


