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Atatürk Üniversitesi; bilimsel, kültüreFye düşünse[ zeng!nliğini yarım asırlık. eğitim 
deneyimi ile kurumsallaştırarak bölg~~ve . ülke kalkınmasına önemli ölçüde katkı 
sağlamış; üniversitelerin üstlenmesi gereken sorµmluluğµn somut för örneği olmuştur. 
Özülküsü ile olabileceklerin · sınırlafını zorlayan Üniversitemi~ hedeflerini dünya 
standartları doğrultusunda belirlell1iŞ ve bunları gerçekleştirecek stratejileri 
oluşturmuştur. · · 

Atatürk Üniversitesi, yaklaşık 2470 akademik, 185ff;idari'personeli, 85.000 e yakın 
öğrencisi ve kuruluşundan bu güne kadar nitelikliinsail gücüne kattığı yetiştirdiği 200 
binin üzerinde mezunu ile bölgemizin; ülkemizin \Te dünyamızın aydınlık geleceğinin 
şekillenmesinde çok önemli bir işlev görmüştür. 

Atatürk Üniversitesi, ismini büyük onurla taşıdığı Büyük Atatürk'ün ilke ve 
devrimlerine bağlılığı ve bunun doğal bir sonucu olarak bilimselliği temel değer kabul 
ederek hedefine emin adımlarla yürümektedir. 

Üniversitemiz, kaynakları daha etkili ve verimli kullanabilmek, gelişimini 
hızlandırmak, etkileşim içinde olduğu kurumlarla ilişkisini daha akılcı bir biçimde 
yürütebilmek, diğer yüksek öğretim kurumlarıyla rekabet gücünü en üst düzeye 
çıkarabilmek için günün koşullarına uygun Stratejiler oluşturmak amacıyla sürekli ve 
sistemli bir planlama ve bütçeleme süreciyle 2013 yılı Performans Programını 
hazırlamıştır. 
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Hazırlanan Performans Programı, Atatürk Üniversitesinin Stratejik Planında yer alan 
amaç ve hedefler doğrultusunda, program dönemine ilişkin olarak belirlenen 
performans hedefleriyle, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer 
vermektedir. 

Performans Programımızın başarıyla uygulanmasında tüm akademik ve idari birim 
çalışanlarımıza büyük görevler düşmekte olup; Programın hazırlanmasında ve 
uygulama sürecinde katkı sağlayan/sağlayacak olan herkese teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK 
Atatürk Üniversitesi Rektörü 
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Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün 1 Kasım 193 7 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılı açılış konuşmasında Doğu Anadolu'da büyük bir 
üniversite kurma gereğini ifade ederek başlattığı çalışmalara 12 yıl aradan sonra 
1950'de tekrar başlanılmış ve 1951 yılında TBMM'nde kurulan komisyon üniversitenin 
Erzurum'da kurulmasını önermiştir. 20 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6373 sayılı 

kanunla üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı. Aynı yıl 
Amerika Birleşik Devletleri A.I.D. teşkilatı aracılığı sonucu Nebraska Üniversitesi ile 
işbirliği anlaşması imzalanarak hazırlık çalışmaları hızlandırıldı ve 6990 sayılı Atatürk 
Üniversitesi Kanunu'nun 07 Haziran <1957 tarihimi~ yürürlüğe girmesi ile kurulmuş 
oldu. · · · 

Atatürk üniversitesinin genç ... pğretim . üyeleri ~irleşik De~letlerde farklı araştırmalar 
yapma olanağını sunan> kardeş ü11ive.rsiteni11. teknik ve ~cıdemik tecrübelerinden 
yararlanmıştır. Üniver~iteninkuruluş.·~arihi olan J957den itibaren 14 yıl boyunca 
maddi olarak USAID{tarafındaııt: karş!larn:111/ŞOpadet .. µzun+dönem görev kadrosu 
Nebraska personeli tarafından doldurulmuştur. Fakiiltedekikadrol~r 1968'e kadar Türk 
personeli tarafından doldurulrnuş. ve . Atatürk Üni.versitenin gelişmesine çok zaman 
ayıran Nebraska perso11~liaçısımfan Qniversiteniııtam; bir Türk Kurumu olarak 
olgunlaşması için gitın.e/zamanı g~lmiştir: '· · 

Atatürk Üniversitesi, lTKasıml 9Şs'4e:Ziraat:ve Fen-Edebiyat Fakülteleri ile eğitime 
başlamıştır. Üçü misafir olmak üzere dört Öğretim. üyesi; 23 Asistan ve 125 
öğrencisiyle eğitime başlayanJ\.tatürk (İniversitesi bu gün yaklaşık 65.000 öğrencisi, 
2450 öğretim elemanı, 116.500 mezunu ile nitelik ve nicelik bakımından ülkemizin en 
büyük Üniversitelerinden biri konµmuna gelmiştir~< Üniversitemiz bugün merkez 
yerleşkesi ile çevre il ve ilçelerde bulunantopfam. 57 akademik birimi ve çeşitli öğrenci 
destek birimleri(yemekhaneler, kültür merkezleri ve spor salonları vb.) eğitim ve 
araştırma hizmetleri ile gençlerimizi aydınlık yarınlara hazırlamaktadır. Doğu Anadolu 
Bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasında önemli sorumluluklar üstlenen 
Atatürk Üniversitesi, eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerinin yanı sıra toplam 1450 
yataklı Araştırma Hastaneleri ve Diş Hekimliği Fakültesi ile bölgedeki milyonlarca 
insana sağlık hizmeti vermekte; tarım ve hayvancılık, mühendislik, temel bilimler ve 
sosyal bilimler alanlarında bölgeye önemli katkılar sağlamaktadır. 

Atatürk Üniversitesinde yetişmiş 1500'e yakın Öğretim Üyesi Ülkemizin diğer 
Üniversitelerinde görev yaparak Türk Yüksek öğretimine katkılarını sürdürmektedir. 
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Atatürk Üniversitesi, topluma kazandırdığı 200.000'i aşkın mezunuyla, Atatürk İlkeleri 
doğrultusunda ulusal değerlerimizi bireysel özgürlüklerle birleştirerek evrensel düşünce 
ve davranışın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

B. TEŞKİLAT YAPISI 

Üniversitelerin teşkilat yapısı; 18.02.1982 tarihinde yayımlanan 
"Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği" ne göre belirlenmiştir. 

Üniversite, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde 
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, yüksekokul, 
bölüm, ana bilim dalı, ana sanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama 
merkezlerinden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 13, 14 ve 15. Maddeleri ise Rektör, 
Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir. 
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Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri, Yükseköğretim Üst 
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 07.10.1983 tarih 
ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yedinci bölümde belirtilmiştir. 

Üniversite İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur: 

a) Genel Sekreterlik, 
b) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 
c) Personel Daire Başkanlığı, 
d) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 
f) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 
g) Kütüphane.ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, 
h) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 
i) Hukuk Müşavirliği, 
j) Strateji Geliştirme Daire.Başkanlığı 

7 Haziran 1957 tarihinde kabul edilen 6990\Sayıh Atatürk Üniversitesi Kanunu 
ile kurulan Üniversitemfzher türlü.~eğitim-öğretim,. araştırma.ve _uygulama etkinlikleri 
gerçekleştirmenin yanı.isıra kent ve bölge ile bütünleşmek amacıyla çeşitli çalışmalar 
yürütmektedir. 

Üniversitemizin.akademik ve idari1:eşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir. 

Atatürk ÜniversitesiAkademik Kuruluş Şeması 



FAKÜLTELERİMİZ 
1. Ziraat Fakültesi (1957) 

2. Fen Fakültesi (2008) 

3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1964) 

4. Tıp Fakültesi ( l 965) 

5. Diş Hekimliği Fakültesi ( l 970) 

6. İlahiyat Fakültesi ( l 970) 

7. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ( 1982) 

8. Mühendislik Fakültesi (1982) 

9. Güzel Sanatlar Fakültesi (1992) 

1 O. İletişim Fakültesi ( 1997) 

11. Eczacılık FakUltesi (1997) 

12. Veterinerlik Fakültesi (1997) 

13. Hukuk Fakültesi (2006) 

14. Oltu Yer Bilimleri Fakültes((2008) 

15. Edebiyat Fakültesi(2008) 

16. Sağlık Bilimleri.F~knltesi.(2008) 
17. Mimarlık ve T.asarım Fakültesi(20İO) 

18. Su Ürünleri Fakültesi(2010} 

19. Açık Öğretim Fakültesi (2010) . 

20. Turizm Fakültesi(20l1} 

ENSTİTÜLERİMİZ 
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1. Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi Enst.itüsü (1977} 

2. Fen Bilimleri Enstitüsü (1982); 

3. Sağlık Bilimleri Enstitiisü (1982) 

4. Sosyal Bilimler Enstitiisii ( 1982) 

5. Güzel Sanatlar Enstitiisü ( l 992) 

6. Tiirkiyat Araştırmaları Enstitüsü ( l 992) 

7. Eğitim Bilimleri Enstitüsii (20 l O) 

YÜKSEKOKULLARIMIZ 
1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ( l 992) 

2. Yabancı Diller Yüksek Okulu (2006) 

3. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu (2006) 

10 



MESLEK YÜKSEKOKULtARIMIZ 
1. Erzurum Meslek Yüksek Okulu (1981) 
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2. Erzurum Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ( 1991) 

3. Aşkale Meslek Yüksek Okulu (1993) 

4. Oltu Meslek YUksek Okulu (1993) 

5. Pasinler Meslek YUksek Okulu ( 1993) 

6. İspir Hamza Polat Meslek YUksek Okulu (1995) 

7. Narman Meslek YUksek Okulu (1995) 

8. Hınıs Meslek YUksek Okulu (1998) 

9. Horasan Meslek Yüksek Okulu (2009) 

10. Şenkaya Meslek YUksek Okulu (2012) 

11. Tortum Meslek YUksek Okulu (2009) 

12. Adalet Meslek Y Uksek Okulu (2Ö 10):. 

UYGULAMAARAŞTIRMAMERKEZLERiMii 
1. Halıcılık Eğitim M.erk~zi (1962) x 

.. 
2. Sağlık Araştırma,ve UygülamaMerkezi(l 978) 

3. Çevre SorunlarıA;a~tırma Merkezi(l978) 

4. Bilgisayar BilimlerLUygulamave A;aştırma Merkezi'(l 987}. 

5. Deprem Araştırma Merkezi (1989} 

6. Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (1995) · 

7. Tıbbi Deneysel Uygufama veAraştırma1\1erkezi(l996). 

8. Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç Araştırma Merkezi (1998) 

9. TUrk:.Ermeni İlişkilerini Araştırma Merke~i (2000) 
. . . 

10. Organ Nakli Eğitim Araştırma ve uygulama Merke~i (2005) 

11. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2008) 

12. Ortadoğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi (2009) 

13. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (2009) 

14. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (2011) 

15. Toplumsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (2011) 

16. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Hizm.Uyg.ve Araş.Merkezi(201 l) 

11 
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Atatürk Üniversitesi'ne kuruluşunda 42.000 dekar arazi tahsis edildi.2013 yılı itibariyle 
Üniversitenin sahip olduğu arazi 28.500 dekardır.Merkez yerleşke 3.000 dekar alana 
kurulmuş olup, içerisinde 850.000m2 kapalı alan bulunmaktadır.Üniversite arazisinin 
12.500 dekarlık kısmı tarımsal amaçla kullanılmaktadır. 11 .000 dekar alan 
ağaçlandırılmış, 2.000 dekar alan ise tarıma uygun olmayan arazi niteliğindedir. 

Üniversitemiz alt yapı, derslik ve labaratuvarların teknolojik donanımları açısında 
oldukça iyi durumdadır.Bireysel çalışma odaları, derslikler ve bilgisayar labaratuvarları 
öğrenci merkezli eğitime daha uygun hale getirmek için gerekli teknolojik araç
gereçlerle donatılmıştır. 
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Atatürk Üniversitesi Y crlcşkcleri; 

Üniversite, yaklaşık 850.000m2 kapalı alan olmak üzere, toplam 28.500 dekar alana 
yayılmıştır.Üniversite merkez yerleşkesinde; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 
Fen Fakültesi,Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Hukuk 
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Su ürünleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi ve Açık Öğretim Fakültesi bulunmaktadır. Merkez yerleşkede ayrıca, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, 
Yabancı Diller Yüksek Okulu, Erzurum Meslek Yüksek Okulu,Yakutiye Araştırma 
Hastanesi, Enstitüler ve Araştırma Merkezleri bulunmaktadır. 
Erzurum' da merkez yerleşkede dışında Eğitim Fakültesi Yoncalık Yerleşkesi, Sağlık 
Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde Aziziye Araştırma Hastanesi, 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okuhı ile Halıcılık eğitim Merkezi yer almaktadır. 
Ayrıca Oltu ilçe yerleşkesinde. meslekyüksekokuluive Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, 
Aşkale, İspir, Pasinler, Narman, Hınıs( Şenkaya,. Horasan .. ve Tortum İlçelerinde de 
meslek yüksek okulları.yerleşkeleri btılunmaktadır. 

Lo,jmanlar: Atatürk.Üniversitesi M~tk'.ez Yerleşkesinde akademi.k ve idari personele 
tahsis edilmiş 103:3.·adet.vev/2547 .. sayıl1..yasanın. 35.maddesine göre diğer 
üniversitelerden üniversitemize yüksek lisans.ve doktora yapmak, üzere görev len dirilen 
öğretim elemanları iÇiri de 96 adet lojman bulunmaktadır. 

Konukcvleri: Merkez yerleşkede.· ve toplain.120 yatakli· jki ayrı konukevi 
bulunmaktadır. Bünyesiııde sağlıkh. yaşam merkezi, yüzme havuzu, lokanta, kahvalü ve 
dinlenme salonları .. bulunan konukeylerinden; öğretim elenrnnları ile yakınları, 
mezunlarımız, diğer üniversite mensupları ve kamu çalışanları yararlanmaktadır. 

Spor Tesisleri: Üniversitemizde ögrencilerimiZiıthertürlüsportif çalışmalarına olanak 
sağlamak amacıyla tesis yapımına ayn. bir önenıverilmekte; yörenin, ülkemizin önde 
gelen kış sporları merkezlerinden biri ohnası nedeniyle diğer spor dalları arasında kış 
sporları özellikle teşvik edilmektedir.Merkez yerleşkede altı adet spor salonu,üç adet 
stadyum, bir adet çok amaçlı kapalı spor salonu, bir adet yüzme havuzu, iki halı saha,iki 
basketbol sahası, uluslar arası yarışmaların yapılabileceği standartlara uygun atletizm 
pisti, beş adet tenis kortu, iki adet sağlıklı yaşam merkezi ve bowling salonu hizmet 
vermektedir. 

Kültür M.crkezleri: Üniversitemiz Kültür Merkezinde canlı yayın dahil her türlü 
teknik donanma sahip biri 900, diğeri 216 kişilik iki salon ve biri sanat galerisi, Kültür 
Sitesinde ise 500 kişilik çok amaçlı bir salon bulunmaktadır. 
Sağhk Merkezleri: 

Toplam 1450 yatak kapasiteli olan bu hastanelerimizde yataklı ve ayaktan tanı-tedavi 
hizmeti sunulmaktadır.Hastanelerde toplam 22 odalı ameliyathane, 25 yetişkin, 8 
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yenidoğan yatağı olan yoğun bakım, 15 yataklı yanık, 14 yataklı transplantasyon ve 20 
yataklı ayaktan hemodiyaliz ünitesi hizmet vermektedir. 

Yine merkez yerleşkede Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde; Ağız ve Diş Çene 
Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı bünyesinde 1 O yataklı bir ameliyathane hizmet 
vermektedir.Fakültemiz 24 saat acil servis hizmeti de sunmaktadır. 

Ayrıca üniversite yerleşkesinde eğitim veren Sabancı İlköğretim Okulu ve Özel Aydın 
Doğan İlköğretim Okulu ilimizin en gözde eğitim kurumlarındandır. 

l.Fiziksel Yapı 
1.1.Eğitim Alanları 

1.2.Sosyal Alanlar 
1.2.LKantinler ve Kafeteryalar 

Kantin Sayısı 42 
Kantin Alam : 9.750m2 

Kafeterya Sayısı 
Kafeterya Alam : 2.250m2 

l .2.2. Y emekhancler 

Öğrenci·Yemekhane Sayısı .: 11Adet ·· 
Öğrenci Yemekhane Alanı : 20.7SO m2 

Öğrenci Yemekhane Kapasitesi : 10.500 Kişi 
Personel Yemekhane Sayısı: 1 Adet 
Personel Yemekhane Alanı: 500 m2 

Personel Yemekhane Kapasitesi : 1.000 Kişi 

l.2.3.lVIisafirhanelcr 
Misafirhane Sayısı 
Misafirhane Kapasitesi 

: 2 
: 120 Kişi 



1.2.4.Öğrenci Yurtlan'v}. / . . . ·.· .·. 
Merkez .. yerleşkede Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar barınma ihtiyacını büyük .ölçüde 
karşılamaktadır.Yurtlarqa .. öğrencilerin sosyal,' kültürel· vı;:> sportif etkinlikler. yapabilecekleri ortak 
kullanım alanları mevcuttur~ · · · 

1 .2.5.Lojmanlar 
Lojman Sayısı : 1.129 
Lojman Brüt Alanı : 106.655m2 

Dolu Lojman Sayısı : 1.045 
Boş Lojman Sayısı : 84 

1.2.6.Spor Tesisleri 
Kapalı Spor Tesisleri Sayısı : 9 



Kapah Spor Tesisleri Alanı: 18.450m2 

Açık Spor Tesisleri Sayısı : 5 
Açık Spor Tesisleri Alanı : 86.500m2 

ı .2.7. Yiiznıc Havuzu. ··•· ··· 
:8.70 metre 

l .2.8.Toplantı Konferans Salonları 

17 



l.2.9.Sinema Salonu 
Sinema SalonuSayısı 
Sinema SalonuAI~lll< : l.200riı2 ' 

Sinema Salonu J(apasitesi : 250 ·· 
1.2.10.Eğitim ve DinJenılie Tesisleri 

Eğitim ve Dinlenme.Tesisleri Sayısı, 
Eğitim ve Dinlen!lle Tesisleri Kapasitesi 

l.2.l 1.Öğrcnci Kulüpleri.· 
Öğrenci Kulüpleri Sayısı 
Öğrenci Kulüpleri Alanı 

l.2.12.Mezuıı Öğrenciler I>crncği 
Mezun Öğrenciler DerneğiSayısı 
Mezun Öğrenciler Derneği Alanı : 

l.2.13.0kul Öncesi ve İlktiğretim Okulu Alanlan 
Anaokulu Sayısı :2 
Anaokulu Alanı :300m2 

Anaokulu Kapasitesi :150 Kişi 
İlköğretim Okulu Sayısı : 2 
İlköğretim Okulu Alanı :18.091m2 

İlköğretim Okulu Kapasitesi:2.600 Kişi 
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1.3.Hizmet Alanhlrı 

1.3. l.Akademik Personel Hizmet Alanlan 

l.3.2.İdari Personel Hizmet.Alanları 

l.5.Arşiv Alanları 
Arşiv Sayısı : 170 
Arşiv Alanı : 5.lOOm~ 

1.6.Afölyeler 
Atölye Sayısı : 65 
Atölye Alanı : 4.550m2 
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da single mode fiber optik kablo ağı ile bilgi işlem merkezinde bulunan değişik marka 
ve modellerde serverlar ile sorunsuz, hızlı ve güvenli İnternet için gereken sistem 
yapılanmasını barındırmaktadır. 

Atatürk Üniversitesi Network Alt Yapısı 
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Daha önceden genel bir ağ yapısı olmayan yerleşkemizde, 1998 yılında Bilgisayar 
Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce yapılan projenlendirme sonucu, geniş bir 
alan üzerinde dağıtık bir şekilde bulunan fakültelerden oluşan kampüste, yüksek hızlı 
iletişim teknolojilerinde sorun yaratmayacak single mode fiber optik kablo kullanımı 
tercih edildi ve kampus alanı içerisinde değişik damar sayılarında olmak üzere toplam 8 
km. fiber optik kablo döşendi. 
32 Gbps' lik Omurga 
Omurga yapısının merkezinde, iletişim endüstrisinin en yüksek perfomanslı 

switch/router ürünlerinden olan Cabletron SmartSwitch Router 8600 (SSR 8600) 
omurga anahtarı kullanıldı. Hat hızında (wire speed) anahtarlama yönlendirme ve 
filtreleme özellikleri ile OSI'nın 4. katmanında da çalışan ve üstün performanslı pek çok 
bağımsız laboratuvar testinde de onaylanmış olan SSR 8600 üzerinden 20 adet 
1 OOOBaseTx GigabitEthernet bağlantısı tesis edilerek, her fakülteye 1 Gbps'lik erişim 
sağlandı. SSR 8600 üzerinde ayrıca Bilgi İşlem Merkezi'ndeki kullanıcılar için 72 adet 
10/100 base TX portu bulunuyor: SfrıartSwitch Router IP ve IPX protokollerini 
yönlendirebilmesinin yanı sıra RIP ve OSPF gibi standart routing protokol desteği ile 
de standartlara uyumlu bir yapınıntemeliriin oluşturur. 

Fakültelerde 10/100 Mtlps Anahtarlama 

Her fakültede 1 Gbps qmurga. erişiminin yanı sıra kullanıcılara multimedya 
uygulamalarda da· yeterli .·bant ·genişliğinin sağlanmasını hedefleyen tamamen 
anahtarlamalı 10/l()OBaseTx Fast Ethernet teknolojisi kullanıldı. Ethernet kartı 
konusunda önemli bir. ürün yelpazesine salıip NorteL Networks'un; en iyi workgroup 
switch ürünü olan BayStack450, stackable yapısı. ilefakültelerdekikullanıcı sayılarının 
artması durumunda> son derece esnek bir genişleın~·.olanağı sağlıyor. Sekiz adet Bay 
Stack 450 Ethernet anahtarınınstack edilmesiifo;herdağıtım noktasında 200'den fazla 
10/100 Mbps port elde etınekrn_üınkün ?.luyor .. BayStack450 benzersiz stack yapısı ile 
cihazlar arasında 2.5 Gbps bağlarıtı sağlanırken,. stack içerisindeki bir ürünün bozulması 
durumunda diğer anahtarın>çalışmasıkesintisiz devanı ediyor. Omurga yönlendirme 
performansı son derece büyük önem taşı~or. Klasik iletişim ağlarında yazılım tabanlı 
eski yönlendiricilerin en fazla 750Kpps'e ulaşabilen perfonnansları, ·şimdi ASIC'e 
yönlendirme yapan SSR 8600'ün 32 Mpps performansı ile karşılaştırıldığında inanılmaz 
düşük kalıyor. 

Üniversitemiz'de 20'den fazla IP subnet büyük bir performans ile yönlendiriliyor. Bütün 
sistemin denetim ve konfigürasyonu da grafik kullanıcı arayüzü sunan SNMP tabanlı 
yazılımlarla yapılabiliyor. 1000 Switched Ethernet Portu Atatürk Üniversitesi bu örnek 
yapısıyla 40 adet 1 Gbps, 960 adet de 10/lOOBaseTX porta sahip oldu. Böylece bilimin 
beşiği olan bu Üniversitede bilgiye her noktadan ve yüksek hızlı erişim sağlandı 
Fnmıe-l~elay Şebekesi 

Atatürk Üniversitesi İnternet erişimi Ulakbim-Erzurum Frame-Relay şebekesi 
üzerinden sağlamaktadır. Mevcut hattın kapasitesi 2 Mbps dir. Bu iletişim Bilgi İşlem 
Merkezinde bulunan 8Mbps hat kapasitesine sahip Tellabs SBM 2048 Node üzerinden 
fiber optik kablo ile gerçekleşmektedir. Bugün merkezimiz lokal ağ olmaktan çıkıp, 
bölgesel bir ağ olmuştur. 



Oltu-Erzurum Frame-Relay Hattı 
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Oltu Meslek Yüksekokulu, 128 Kbps lik Frame-Relay hatla Üniversitemiz local 
network'üne dahil olmuştur. 
ispir-Erzurum Frame-Relay Hattı 
İspir Meslek Yüksekokulu, 128Kbps lik Frame-Relay hatla Üniversitemiz local 
network'üne dahil olmuştur 

Hınıs-Erzurum Frame-Relay Hattı 
Hınıs Meslek Yüksekokulu, 128Kbps lik Frame-Relay hatla Üniversitemiz local 
network'üne dahil olmuştur 
2.1.Yazılımlar 

Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Üniversitemizin İnternet 
erişiminden sorumlu bir birim olarak bu hizmeti yürütmeye çalışmaktadır. 

Üniversitemizde lisanslı olarak kuHanılanyazılımlardan bazıları şunlardır. 
1- Microsoft İşletim Sistemi 
2- Microsoft Ofis Yazılımları 
3- Veritabanı Yazılımlan(Oracle) 

4- Visnetic Mail Server Yazılımı 
5- Netscreen fairwaarJazılımı (Junipper) 
6- Network ControLY.önetim Yazılımı 
7- Uygulama Programlari 

2. l. 1. Öğrenci İşleri Otom3:syon ;programı . 
Bilkent üniversitesi. ile yapılan iş birliği sonucunda hazırlanan bu programın 

yürütülmesi ve işletilın~.si görevi merkezimizin sorumluluğunda olup, programların 
geliştirilmesi halen devanı etmektedir: · 

,, ' ,,' 
',, ,', ' 

2.1.2. Personel Otomasyon Programı: ..... . ... } 
Bilkent üniversitesi ile )Tapılan iş birliği 'smıucunda hazırlanan bu programın 

yürütülmesi ve işletilmesi PersoneLDaire Başkanlığı ye•Merkezimizin sorumluluğunda 
ortaklaşa yürüfülmektedir. Programların geliştirilmesi halen devam etmektedir. 

2.1.3. Personel/İşçi lVlaaş Otomasyonu 
Bilkent üniversitesi ile yapılan iş birliği sonucunda hazırlanan bu programın 

yürütülmesi ve işletilmesi görevi merkezimizin sorumluluğunda olup, programların 
geliştirilmesi halen devam etmektedir. 
2.1.4. Kütüphane Otomasyonu 
Yordam ile yapılan iş birliği sonucunda hazırlanan bu programın yürütülmesi ve 
işletilmesi Kütüphane Daire Başkanlığı ve Merkezimizin sorumluluğunda ortaklaşa 
yürütülmektedir. 
2.1.5. Uzaktan Erişim 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'•"'"""••HooooomnH<••••••••••••H>•••••••Hoo,.oooo•ooo>m•O••>•O•OOrn•o•O••"H"''''''••••••< '''°"''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''T '''"''''''''"''''.,'''.,''''''""''"''''''''''! 
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Yerleşkede, şehir ve şehir dışından İnternet erişimi olanağı kullanıcılarımıza 

sunulmuştur. Bunun için uzaktan erişim sunucusu ve 822'li hat alınmıştır. 

2.2.Bilgisayarlar 
Masaüstü Bilgisayar Sayısı : 4. 787 Adet 
Taşınabilir Bilgisayar Sayısı : 376 Adet 
2.3.Kütiiphanc Kaynakları 
Kitap Sayısı : 355.000 Adet 
Basılı Periyodik Yayın Sayısı : 12768 Adet 
Elektronik Yayın Sayısı : 25.000 Adet 

Atatürk Üniversitesi, çeşitli dillerde 355.000 basılı ve 25.000 elektronik olmak üzere 
toplam 380.000 kitapla Türkiye'n.in/.en. zengin. kütüphanelerinden birine sahiptir. 
Üniversite kütüphanesinin Seyfettitı Özege koleksiyonurıda 15 80 'i el yazması olmak 
üzere, 68.800 nadir eser bulunmaktadıı: .. >El·yazmalarınôanbazılarının tek nüsha olması 
nedeniylekütüphane, araştırmacılar i~in önemlfbirbaşyurumyrkezi durumundadır. 
Kütüphanede çeşitli dillerde Latin .alfabesi, ile<yazılmış: yaklaşık 240.000 kitap 
bulunmakta ve bunlarda,n 100.000'i. sürekli kull~nılmaktadır; Bu eserlerin %60'ı sosyal 
bilimler, %32 'si fen bilimleri, .%8'i sağlık bilimlerLala11ıgciadır:. 
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(*)Eğitim amaçlı olarak kullanılan araçlar aynı zamanda araştlrma amaçlı da kullanılmaktad1r. 

D.İNSAN KAYNAKLARI 
LAkademik Personel 

Akademik Personel Dağılımı 
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H.PERFORlVIANS BİLGİLERİ 

A-Tcıncl Politika ve Öncelikler 

Üniversitemizin Temel Politikası; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 
hazırlanan "Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi", Kalkınma Planları ve Yılı Programı, 
Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem 
Planında sayılan politika ve önceliklere ilave olarak kendi stratejik planında sunulan 
hedeflerine ulaşma sürecini hızlandırmaktır. 

Çağdaş eğitim ve öğretim uygulamalarını izlemek, ülkemizin çağdaş uygarlık ve 
teknolojik gelişim düzeyini yakalayabilmesini sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak 
ve bu araştırmalar sonucunda uygulanabilir yeni projeler üretmek. 

Sayısallaşan uluslar arası ortamda Türk Dili, KültUtü; ve Edebiyatının kaynaklarının 
elektronik ortamda değerlt!ndirilmesi~ yeritabanının na:z;ırlanması ve sunulması için 
çalışmalar yapmak ve intem.et üzefinden Türk Dilinin, kullanım oranına katkıda 
bulunmak. 

Eğitim ve öğretimdeygrimlilik ve k~lit,~yi arttırmak, ... · . 
Üniversitenin araştırma ve eğitim stratejisini g~liştirerek geleceğç yönelik araştırma 
alanları belirlemek, . ·· 

Üniversitenin üretiıllve finansman kaynaklarıriıgçliştirmekve gelirlerini arttırarak elde 
edilen gelirlerden yatırımlar ve projelere· daha fazla kaynal< sağlamal<, 

' : ~ c " 

Son yıllarda önemi dahafazla anlaşılah ekolojik.ürürı/:yetiştiriciliğini bilimsel olarak 
başlatmak ve bölge çiftçisine öncülük: '1e <Janışmanlık etmek.··· 

Düşünme, algılama ve problenıçÖzm~ yeteneği gelişmiŞ,:yeni fil<irlere açıl<, özgüven ve 
sorumlulul< duygusuna sahip, Atatürk ill<elerine bağlı, demol<ratil< değerleri 

benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, farklı l<ültürleri yorumlayabilen bilgi toplumu 
insanını yetiştirmek eğitim politikasının temel amacıdır. Bu yönde başlatılmış olan 
yeniden düzenleme çalışmaları her I<ademede hızlandırılaral< sürdürülecek, eğitimin 

niteliği artırılacak ve eğitim hizmetlerine erişim yaygınlaştırılacaktır. 
Bu çerçevede; 

1. Kişilerin fiziksel, sosyal, zihinsel ve ruhsal gelişimlerinde önemli bir payı olan 
eğitim yaygınlaştırılacaktır. 

2. Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla yenilikçiliği, araştırmayı, takım 

çalışmasını, özgün ve girişimci düşünmeyi esas alan müfredat değişiklikleri yapılacak 
ve bu kapsamda eğiticiler ile yöneticilerin eğitimi gerçel<leştirilecektir. 

3. Kişilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan ve hayata hazırlayan 
etkin bir rehberlik ve yönlendim1e sistemi geliştirilecektir. 
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4. Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacak ve etkin hale 
getirilecektir. 

5. Eğitimin her kademesinde fiziki mekan, donanım ve öğretmen ihtiyacı 

yerleşim yerleri arasındaki farklılıkları azaltacak şekilde giderilecek ve bu konuda yerel 
idarelerin inisiyatif almaları desteklenecektir. 

6.Üniversitemizde, idari ve mali özerklikleri sağlanarak ihtisaslaşmayı esas alan 
rekabetçi bir yapıya oluşturulması teşvik edilecektir. 

7. Üniversitemizde hizmet üreterek kaynak oluşturma faaliyetleri desteklenecek, 
öğrencilerin eğitimin finansmanına daha fazla katılımı sağlanacaktır. 

8. Özel kesimin, eğitimin her kademesinde daha fazla faaliyet göstermesi teşvik 
edilecektir. 
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, 

hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, yerindelik, beyana güvenine özen gösterilecektir. 

Eğitim programlarını sürekli gözde~ geçifilerekgüncelleştirilmesi sağlanacaktır. 

Fakülte ve Yüksekokulların başarısının sürekliliğini: sağlayabilmek için organizasyon, 
insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirilecektir:( 

Her türlü düşünceye . açık, aklın ege!IJ.en olduğu Özgür bir ortamda bilgiye ulaşan, 
bilginin kullanıldığı, bilşinin üretildigi,yaratıcJJ}te/·katılımcıbi~'üniversite yaratmak 
olan ve sorgulayanr araştıran, çöZüm/ .üreten~ sosyal öecerileri gelişmiş, kendine 
güvenen, doğru kararlar ... yerebilen, akıkı, yaraticı; .. üretken,, insan haklarına saygılı 
evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, demokrat,\ aydın 
gençler yetiştirmektir. •··· 

''"' 

Üniversite-sanayi işbirliği. ile bilgive teknoloji.üteterek.,toplumsal.kalkınmaya.katkıda 
bulunmak, ulusal ve 1evrensel kültür değerlerine safiip çıkarak, toplumla bütünleşerek, 
eğitim-öğretimde, araştırma ve uygulamada, toplam kaliteye ulaşmak için önce insan 
odaklı bir anlayışla mutlu bireyler~encoJuşan bir toplum.yaratmaktır. Üniversitemiz 
üstlendiği bu sorumluluğu gerçekleştirecek gerekHhertürlikalt yapı ve donanıma sahip 
bulunmaktadır. Üniversitemiz, gençlefi 21 'nci yüzyıla< hazırlayarak, değişen dünyada 
hak ettikleri konuma gelmelerini sağlayacak ve geleceğimizin gençliğini yetiştirecektir. 
Bu yöndeki çabalarımız artarak devam edecektir. 

İdari faaliyetlerimizde ve bütçemizin hazırlık ve uygulamasında; Yüksek Öğretim 
Stratejisi, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar, Orta Vadeli Programlar, Orta Vadeli 
Mali Planlar, Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı ile diğer mevzuatlarda 
belirlenen usul ve esaslara titizlikle uyulmaktadır. 

Bilimsel standartlar konusunda uluslararası normları yakalamak ve geçmek, tüm bilim 
dalları için paylaşılan önceliktir. Bilimsel standartlar, öğrenci performansı, eğitim 

öğretim, araştırma ve yönetim önceliklerinde en yadsınamaz ortak payda olacaktır. 
Bilimsel standartlar ve performans göstergeleri tüm birimlerce paylaşılan, şeffaf ve 
ödüllendirmeyi belirleyen en temel göstergedir. 

B-Amaç ve Hedefler 
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İnsan merkezli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiştirerek bölgenin 

ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak. 

Öz Ülkü (Vizyon) 

Eğitim, araştırma ve topluma sunduğu hizmetlerle uluslararası düzeyde cazibe merkezi 

olmak. 

:v' ,' ',/ ',·:,;;, 

Atatürk Üniversitesi uliıslararası\staI1dartlanaşmakve rekabet.gücünü artırmak için 

sürekli kendini geliştirme,. yenileme: ve mükernmele ulaşmagayreti içindedir. Bu 
". <', ' ' ,,, " / " ,,>' ', '',', 

' <,, 

bağlamda yurt içi ye yurt. dışındaki .tekrtik .. ve akademik·.alt yapısı gelişmiş 

üniversitelerin deneyimlerinden faydalanmak ve kurumsal işbirliğini geliştirmek için 

sürekli çalışmalar yapmaktadır. Üniversitemizin yurt içi. ve yurt dJ.şındaki üniversiteler 

ile işbirliğini güçlendirmeye yöneli~ olarak aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi 

gerekmektedir: 

•Yurt içi ve yurt dışındaki üniver~itelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişim 
programlarını yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek, 

• Çeşitli bilimsel etkinlikler düzenleyerek, yerli ve yabancı bilim insanlarını, 

uzmanları, girişimcileri Üniversitemiz bünyesinde bir araya getirmek ve böylece 

Üniversitemizi bilimsel bir cazibe merkezine dönüştürmek, 

•Eğitim, araştırma ve kalkınmaya yönelik proje ve faaliyetlerde aktif rol oynamak, 

•Ulusal ve/veya uluslararası destekli/ortaklı projelerin sayısını artırmak. 
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Atatürk Üniversitesi, eğitim, araştırma, kültür, sanat ve sportif etkinliklerini yürütürken 

ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate almakta; ürettiği bilgiyi ve deneyimlerini 

bölgesel ve ulusal kalkınmada kullanmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda kırsal 

kalkınmaya yönelik faaliyet ve projeler için kaynak yaratmakta ve bunların 

sürdürülebilirliğini sağlamak için toplantılar düzenleyerek proje tabanlı çalışmaların 

tüm paydaşlara yaygınlaştırılmasına önem vermektedir. Ayrıca bölgenin sahip olduğu 

turizm potansiyelini değerlendirerek, turizmi bölgesel kalkınmanın önemli 

unsurlarından biri haline getirmeyLVe ilgili· kurun:rve kuruluşlar ile işbirliğine giderek 

ortak çalışmaların sayısını lirtırmayr hedefleinektedir. Bu. doğrultuda üniversitemiz 

aşağıdaki sorumlulukları yerine getirınektedir: 

11 Toplumsal kalkınmanın . sağlanmasında en. .. önemlL ·güç olan eğitimin 

geliştirilmesi, bilüiıselİeştirilfu~si.. ve topl~fna yaygınlaştırılması için projeler 

üretmek ve uygulamak, 

11 Toplumun beden ve .ruh sağlığinı' koriımaya yonelik= projeler yapmak ve 

uygulamak, 

11 Üniversitemizde proje.yönelimliclüşünce bilihdnigeliştirtnek, 
11 Sanayi İşbirliği GelişÜıı:ııe Me,rkezi, Girişimciliği Destekleme Merkezi ve Ata 

Teknokent aracılığıyla üni~ersite-sanayi işbirliğirii gerçekleştirmek, girişimci ve 

sanayicilerle bir araya gelerek var olaıi sorunları belirlemek ve ortak çözümler 

üretmek, 

11 Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik tüm etkinliklerde rol oynamak, 

11 Turizmin bölgesel kalkınmadaki rolünü artırmak için paydaşlarla ortak 

çalışmalarda bulunmak, 

11 Bölgenin sahip olduğu doğal kaynak potansiyelinin daha etkin ve verimli 

kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak. 
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Üniversitemizin kalite anlayışı; kalite kültürünün oluşturulması, kişisel ve akademik 

gelişim, sürekli iyileştirme gibi toplam kalite yönetimi esaslarına dayanmaktadır. Bu 

çerçevede Rektörlük bünyesinde değerlendirme ve kalite geliştirme birimi kurularak, 

toplam kalite yönetimi anlayışının tüm birimlere yaygınlaştırılması ve etkin bir 

yönetişimin özümsenmesi hedeflenmektedir. Üniversitemizde akreditasyon ve/veya 

değerlendirme birimlerinin kurulni.ası, kalite. çemberlerinin oluşturulması, 

değerlendirme ve kalite geliştirme kurullarının kurulması, çeşitli alanlarda 

yetkinleştirme eğitimlerinin verilmesi, görey . tanımlarının yapılması, eğitim 

standartlarının belirlenmesi, kalite çalışmalarınıyürütecek ve sofilmlu olacak yönetici 
:"'' ' ' ,,, ' ,,,,,,_' 

ve öğretim elemanlarınıl1 gôrevlendiiilmesi, veritoplanıa. kaynaklaiından biri olan dilek 

ve öneri kutularının işlevsel olarak kullanılması, ~ğrencilere ve öğretim elemanlarına 
fakülte değerlendirme atıketlerinin uygulanması vb. 'kalite güvence çalışmalarının 

yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz aşcı.ğıdaki sorumlulukları 

yerine getirmektedir: 

• Üst düzeyde kalite ve iyiyönetiŞim anlayışlrıı benimsemek, 

• Toplam kalite yönetimi anl~yışını yaygınlaştırmak için tüm personeli 

yetkinleştirmek, 

• Sürekli iyileştirme programlarını uygulamak, kurulan ekipler (kalite çemberleri 

ve/veya sürekli iyileştirme ekipleri) ile saptanan zayıf noktaların iyileştirilmesini 

sağlamak, 

• Takım çalışmasını teşvik etmek, 

• Ölçütler belirleyerek akademik ve idari personelin başarımını ölçmek, 

• Tüm paydaşların kalite geliştirme çalışmalarına katılımlarını sağlamak, 

• Paydaşların beklentilerini dikkate alan, onların önerilerini değerlendiren bir 

anlayışla katılımcı bir yönetim sistemini etkin kılmak, 
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• Sürekli iyileştirme kapsamında tüm paydaşların memnuniyet düzeylerini ölçmek, 

• "Kalite günleri" ile ilgili çalışmaları daha etkin ve düzenli hale getirmek, 

• Kalite güvence sisteminin etkin şekilde yürümesi için gerekli yönergeleri 

hazırlamak, 

• Kalite güvence sisteminin belgelendirilmesini sağlamak, öz değerlendirme 

yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde dış denetime açık olmak, 

• Güçlü bir kalite kültürünün oluşturulması için çalışmalar yürütmek, 

• Üniversitemizin tüm birimlerini akreditasyon ve /veya değerlendirme sürecını 

devam ettirmeleri için teşvik etmek. 
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Uluslararası bir eğitim merkezi olma potansiyeline sahip olan Üniversitemiz, öz görevi 

doğrultusunda sürekli iyileşmeye ve gelişmeye yönelik değişimi değer olarak 

benimsemiş; dinamik, yenilikçi, girişimci öğrenci ve personeli ile insan odaklı bir 

üniversite olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki sorumlulukları yerine 

getirmektedir: 

• Dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeleri toplum hayatına 

kazandırmada öncü rolü üstlenmek, 

• Katılımcı ve daha yenilikçi bir yönetim biçimini benimsemek, 

• Tüm etkinliklerde insana hizmeti temel değer olarak kabul etmek, 

• Halka ilişkileri üst düzeyde geliştirmek,·;. 

• Paydaşlarımızın bilgi, beceri, duyg"Li, düŞünce, deneyim ve enerjilerini istekle 

ortaya koyabilecekleri ortamlar. yaratmak:, 
/ ' ,, 

• Öğrenci kulüpleriiı'in daha. etki1I çalışabilmyl~ri ve etkinliklerini daha yaygın bir 

biçimde yürütebiımelerLiç~ deştek sağlaıri~K,;· 
. . 

• Yaşam boyu<öğrenme;< öğrenmeyi öğrenme, aktif öğrenme, yapılandırmacı 

öğrenme, esnek öğrenme gibi insaffmerkezlieğitim y~klaşımJarını esas almak. 
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Üniversitemiz farklı bakış açılarını bir araya getirerek yeni sentezlerin oluşturulduğu 

disiplinler arası yaklaşımı benimsemektedir. Sosyal ve ekonomik refah düzeyinin 

yükseltilmesini sağlayacak bilgi ve teknolojiyi üretmek için disiplinlerarası çalışmalar 

özendirilmektedir. Üniversitemiz, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, 

disiplinlerarası çalışma anlayışını kazandırmak amacıyla çift ana dal ve yan dal 

uygulamasını başlatmıştır. Üniversitemizin çok yönlü alt yapısı ile değişik programlara 

sahip olması, araştırma laboratuvarları ve araştırma merkezlerinde disiplinlerarası 

çalışmaların sürdürülmesine olanak sağlamaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz 

aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmektedir: 

• Eğitim programlarını iyileştirerek~ eğitimin disiplinlerarası niteliğini artırmak, 

• Öğrencilere ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine yaJ'ııtverecek şekilde ders seçenekleri 
sunmak, · · · . 

• Bilimsel araştırma.ye·uygulaınalarğa disiplinlerarası anlayışla yapılan çalışmaları 
teşvik etmek, · · · 

• Lisansüstü dilzey~e 
düzenlemeler yapmak, 

• Lisans düzeyinde çift ana 
yaygınlaştırmak 

arasi ·····çalışmaları teşyik eden yönetsel 

dal programlarını teşvik ederek 

• Üniversitemizde farkli bilim <laflarının koordil1asy9rıunu sağlayarak sınerJı 
oluşturmak. 
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Atatürk Üniversitesi bir kurum olarak Türkçenin eğitim ve bilim dili olarak 

gelişmesine katkı yapmayı bir görev olarak benimsemiştir. Ancak dünya üniversitesi 

olma hedefine uygun olarak çalışanlarının ve öğrencilerinin yabancı dilleri öğrenmeleri 

gerektiğinin de bilincindedir. Bu nedenle nitelikli Türkçe yayınlarla Türkçenin bilim 

dili olarak gelişmesine katkıda bulunurken, uluslararası nitelikli yayın yapabilecek, 

bilimsel toplantılara, tartışmalara aktif olarak katılabilecek kadar iletişim becerileri 

kazandırabilmek amacıyla yabancı diller öğretimini etkinleştirecek düzenlemeler 

yapmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz aşağıdaki sorumlulukları yerme 

getirmektedir: 

• Nitelikli Türkçe yayınların sayısını artırmak," 
;,,' ' ,, ' 

• Akademik ve idari personelin yabanci dil eğitimi programlarına katılımını teşvik 

etmek, 

• Öğrencileri Türkçe,ye ... yabancı •dilkonuslinda bilinçlendirmek, Türkçenin etkin 

kullanımı ve yabancı dil öğrenm~nin bir.ihtiyaç olarak algılamasını sağlamak, 
,,/ ' ' ,'/ ' 

• Üniversitemiz 'bünyesinde kurulan Yabancı Diİler Yüksekokulunun tüm birimlere 

hizmet verecek. şekilde etkinleştirilfuesfrıi sağlamak; 

• Öğrenci ve çalışanlarının özellikle uluslararası değişifu programlarına katılımını 

özendirmek, 

• Yabancı dilde bilimset yayın yapılmasının yailı ~ıra yabancı dildeki nitelikli 
,,, ' 

yayınların da Türkçeye çevri~esihi özendirmek: ' 
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Üniversitemiz eğitim, araştırma ve toplumsal hizmetler açısından fiziksel ve teknolojik 

altyapının öneminin farkındadır. Çağdaş yönetim anlayışına uygun olarak tüm 

birimlerinde gerekli fiziksel ve teknolojik alt yapıyı uygun yatırımlarla mükemmel hale 

getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda bireysel çalışma odaları, laboratuvar ve 

derslikler; öğrenci merkezli eğitime daha uygun olarak teknolojik araç-gereçlerle 

donatılmaktadır. Lojmanlar dahil üniversitemizin tüm birimlerine İnternet bağlantısı 

sağlanmıştır. Üniversitemiz, bilgi ve teknoloji yatırımlarını artırmakta ve sürekli 

güncelleştirmektedir; bu doğrultuda aşağıdaki sorumlulukları üstlenmektedir. 

• Üniversitemizin fiziki olanaklarını evrensel ölçütlere taşımak, 

• Üniversitemizin fiziki gelişiminde,.estetikdeğerlere ve çevreye önem vermek, 

• Fiziksel alt yapıda engçlli bireyleriıi· ihtiyaçlarını karşılayan düzenlemeler 

yapmak, 

• Üniversitemizin sahip oldugu fiziksel ve tekholojik alt yapı olanaklarının etkin 

bir şekilde kullaıimasını sağlamak. 
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Üniversitemiz öz görevi ve öz ülküsü doğrultusunda, amaç birliğinin ve Üniversitenin 

değerlerine bağlılığın güçlendirilmesi, kurum kültürünün evrensel değerlerle 

zenginleştirilmesi bilinciyle hareket ederek, çalışanlarını ve öğrencilerini ortak 

hedeflere yönlendirmektedir. Ayrıca Üniversitemiz, tüm çalışanlarının potansiyellerini 

ortaya çıkarmak için; bilgi, beceri, duygu, düşünce ve enerjilerini istekle 

paylaşabilecekleri ortamlar oluşturmayı önemli görmekte ve bunun motivasyonu 

yükselten bir etken olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz aşağıdaki 

sorumlulukları üstlenmektedir: 

• Çalışanların ve/veya öğrencilerin bir araya geldiği sosyal ortamları artırarak ortak 

bilinci geliştirmek ve sinerji yaratmak, 

• Çalışanlara ilişkin tüm uygtllam~laı:da aclafot, liyakat ve başarımı temel ölçüt 

almak, 

• Bilimsel üretimin artırılmasına yönelik üihrakbaşarılrçalışmaları desteklemek ve 

ödüllendirmek, 
'. . . 

• Öğrencileri bilimsel düşünmeye ve problem çozmeye yönlendirmek, 

• Başarım ölçütlerini belirlemek' çabşanlarırı başarımlarının sürekli 

değerlendirilmesini sağlamak 
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Üniversitemizde bilgi üretiminin istikrarlı biçimde sürdürülebilmesi ve artırılması için 

bilimsel araştırmalara destek verilmekte ve teşvik edilmektedir. Uluslararası bilimsel 

atıf indeksleri, bilimsel bilgi üretiminin önemli bir göstergesidir. Üniversitemizin bu 

indekslerde yer alan yayınlarının sayısı son yıllarda hızla artmıştır. Yayın sayısındaki 

bu artış; Üniversitemizin kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi, İnternet alt 

yapısının iyileştirilmesi, sanal veri tabanlarının artırılması, laboratuvar olanaklarının 

iyileştirilmesi, akademik personel için atama ve yükseltme kriterlerinin uygulanması ve 

daha fazla proje desteği sağlayan genel iyileştirme sürecinin doğrudan bir sonucudur. 

Bu durum Üniversitemizin uluslararası bilime katkısı ve kendisini yenilemesi açısından 

önemlidir. Bilimsel yayın sayısındaki blı artış yeterli görülmemekte, artışın sürekliliği 

için çalışılmaktadır. Bu doğrultud~ Üniversiterriiz~ aşağıdaki sorumlulukları yerine 

getirmektedir: 

• Evrensel standartlarda eğitiın vf araştırmalar yapılmasını sağlamak, 

• Kütüphane olariZtklarını istenerı~;bilgiye h1zlı v~ etkin bi~ biçimde ulaşmayı 

sağlayacak şekilde sürekli geliştirmek!, .. 

• Üniversite bünresfrıde daha fazfaY sa)riaa sempozyum, semıner, konferans vb. 

bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirillll.esinisağ~ama.k., 

• Akademik personelin ulusalve uluslararası.bililll.şel toplantı, sempozyum, kongre 
' ,''' ', ,' 

vb. etkinliklerine katılımını teşviJ<' etmek ve. desteklemek, 
', ' ' ,' 

• Öğretim elemanlarını Öğretiın .. yaklaşımlafı, ölçme değerlendirme ve sınıf 

yönetimi konusunda yetkinlikleriniartırlll.aya teŞvik etmek, 

• Bilimsel araştırma sonuçlarının yayınlanması ve/veya uygulamaya aktarılması 

için gereken desteği sağlamak, 

• Patent alan, bilimsel buluş yapan ve uluslararası düzeyde çok sayıda atıf alan 

akademik personeli desteklemek ve ödüllendirmek, 

• Sosyal bilimlerde özgün çalışma yapanları, sanat, kültür ve spor alanlarında 

ulusal ve uluslararası düzeyde başarı kazananları teşvik etmek ve ödüllendirmek. 
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Üniversitemizin ürettiği bilim ve teknoloji ile sunduğu hizmetler kamuoyunda yeterince 

tanınmadığı için öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih 

edilmemektedir. Bu nedenle Üniversitemizin, Erzurum ile birlikte tanıtılmasının çok 

önemli olduğuna inanılmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz aşağıdaki sorumlulukları 

yerine getirmektedir: 

• Üniversitemizi tanıtıcı faaliyetlere hız vermek, 

• Erzurum'un tanıtılması için paydaşlarla işbirliği yapmak, 

• Üniversitemizin bilim insanl~rı v~ öğreri~iler tarafından ilk sıralarda tercih 

edilmesini sağlamak, 

• Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda aktif görev almak, 
' ' , ,>,'>, ' '" < 

• Üniversitemizibulunduğu coğrafyada eğitim; bilim ve teknoloji merkezi haline 

getirmek için çalışmak, 

• Daha fazla sayida uluslararası proj~ye ortak oJmak, 

• Sosyal sermayenin yaratılmasına katkıda /bulunmak. 

C-Performans Hedef ve Güstergelcri
1

ile Faaliyetler 



Iİdare Adı 

Amaç 

Hedef 

Performans Hedefi 

1 
Destek verilen 
sa ısı 
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BÖLGESEL VE ULUSAL KALKINMAYA KATKISI OLAN PROJELER! 
TEŞVIK ETMEK VE YÜRÜTMEK 

Bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik olarak sunulan proje 
sayısı (bir yıllık dönem) 

2013 

495 520 

Faaliyetler 
Bütçe Dışı Toplam 

1 Bilimsel Araştırma Faaliyeti 84.000 o 84.000 

Genel Toplam 84.000 o 84.000 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
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/İdare Adı 

Amaç 

Hedef 

Performans Hedefi 

1 

1 Bilimsel Araştırma Faaliyeti 

Genel Toplam 
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ÜNIVERSITENIN FiZiKSEL VE TEKNOLOJiK ALTYAPISINI 
MÜKEMMELLEŞTiRMEK 

42 

Doğu anadulu bölgesinin en büyük gözlemevini inşa ederek 
bölgedeki tüm üniversitelerin hizmetine açmak 

Gözlem evi teleskobunun alımı için 
yüklenilmeye girişilmesi 

.. ·· ... 

2013 

o 50 

BütÇe Dışı Toplam 

16.089.000 

16.089.000 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
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1 İdare Adı 

Amaç 

Hedef 

Performans Hedefi 

1 

1 Bilimsel Araştırma Faaliyeti 

Genel Toplam 

138.24 -ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

ÜNIVERSITENIN FiZiKSEL VE TEKNOLOJiK ALTYAPISINI 
MÜKEMMELLEŞTiRMEK 

Doğu anadulu bölgesinin en büyük gözlemevini inşa ederek 
bölgedeki tüm üniversitelerin hizmetine açmak 

Gözlemevi teleskobunun alımı için 
yüklenilmeye girişilmesi 

2013 

o 50 

Toplam 

16.089.000 

o 16.089.000 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 



rAiiiüRK-~mD~tm;f T-PERFöRMANS PRoGRAMI-- ·-:~----
! ~~..L ll.l .. 4J- '\..._J.lJ...4J i 2013 

!İdare Adı 

Amaç 

Hedef 

Performans Hedefi 

Performans GÖsterg~leri 

1 İhale bedeline göre gerçekleşme oranı 

Faaliyetler 

1 Spor Faaliyeti 

Genel Toplam 

138.24 -ATAıilRK ÜNİVERSİTESİ 

ÜNIVERSITENIN FiZiKSEL VE TEKNOLOJiK AL 1Y APISINI 
MÜKEMMELLEŞTiRMEK 

üniversitemiz öğrenci ve personelinin kullanabileceği bir 
olimpik yüzme havuzunun inşaatı 

Olimpik yüzme havuzunu 
tamamlayarak hizmete açmak 

2012~' 2013 

100 

Kaynak İhtiyacı 

o 

Bütçe 
Dışı 

Toplam 

2.814.00Q>> 

2.814.000 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
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1 İdare Adı 138.24 -ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

Amaç GÜNCEL KONU~RDAKI BILIMSEL ÇALIŞMALARIN 
TEŞVIK EDILDIGI ORTAMLAR OLUŞTURMAK 

Hedef üniversitemizin personeli ve öğrencilerin kullanacağı 
ulusal ve uluslararası veritabanlarının üyeliği 

Üniversitemiz ulusal ve 
Performans Hedefi uluslararası veritabanı üyelik 

sayısının arttırılması 

2013 
1 39 

Toplam 

1 Eğitim Faaliyeti 1.554.000 

Genel Toplam 1.554.000 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
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1 İdare Adı 

Amaç 

Hedef 

Performans Hedefi 

Performans Göstergeleri 

1 

1 Eğitim Faaliyeti 

Genel Toplam 

138.24 -ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

DINAMIK, YENILIKÇI, GIRIŞIMCI VE İNSAN ODAKLI BIR 
ÜNIVERSITE OLMAK 

Üniversitemizde okuyan öğrenci sayısınının düzenli bir 
şekilde artışını sağlamak 

Üniversitemizde okuyan öğrenci 
sayısınının düzenli bir şekilde 
artışını sağlamak 

2013 

88.000 

Toplam 

89.000 

o 89.000 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 



idare Adı 

Performans Hedefi 

Faaliyet Adı 

Sorumlu Harcama Birimi veya 
Birimleri 

Ekonomik Kod 

Ol Personel Giderleri 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

04 Faiz Giderleri 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 

... Döner Sermaye 
~..::: 
~ c= 
Q# = Diğer Yurt İçi ~;;..., 

- c= == ~ 
~ Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak 
İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 

....................................................... ···········································; 

PERFORMANS PROGRAMI 
2013 

38.24 - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

1 - Bölgesel ve ulusal kalkmmaya yönelik olarak 
desteklenen bilimsel araştırma proje sayısı 

Bilimsel Araştırma Faaliyeti 

38.24.09.01- ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) 

Ödenek 

72.000,00 

12.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

84.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

84.000,00 

47 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 



......................................................................... ·············································· 

jAwüm{-~İ PERFORMANS PROGRAMI 
2013 

idare Adı 38.24-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

Performans Hedefi 
2 - Gözlemevi teleskobunun alımı için yüklenilmeye 
girişilmesi 

Faaliyet Adı Bilimsel Araştırma Faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi 
38.24.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIGI 

veya Birimleri 

Ekonomik Kod Ödenek 
.· 

Ol Personel Giderleri 65.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 
· ... 

06 Sermaye Giderleri 16.000.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak 16.089.000,00 .. 
İhtiyacı 

~~ Döner Sermaye 0,00 
~ ~ 
il) = Diğer Yurt İçi 0,00 ~~ ...... ~ 

== ::ıd 
~ Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak 
0,00 

İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.089.000,00 
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A1müm{~İ PERFORMANS PROGRAMI 
2013 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 38.24 - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

Performans Hedefi 
3 - Olimpik yüzme havuzunu tamamlayarak hizmete 
açmak 

Faaliyet Adı Spor Faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya 38.24.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE 
Birimleri BAŞKAN LiGi 

· . ';:, ... 

. • . 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 52.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.000,00 1 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri o 00 1 

' 
04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 2.750.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.814.000,00 

... Döner Sermaye 0,00 ;a- .::ı: 
~ eo::ı 
~ = Diğer Yurt İçi 0,00 ~ ...... 

..... eo::ı 

== ~ = Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak 
0,00 

İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.814.000,00 
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PERFORMANS PROGRAMI 
2013 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 38.24-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

Performans Hedefi 
4 - Üniversitemiz ulusal ve uluslararası veritabanı üyelik 
sayısının arttırılması 

Faaliyet Adı Eğitim Faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya 38.24.09.06- KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON 
Birimleri DAİRE BAŞKANLIGI 

...• 
. . ·.· .; .. . 

Ekonomik Kod Ödenek 

Ol Personel Giderleri 45.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 9.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 1.500.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.554.000,00 

~ .:ı: Döner Sermaye 0,00 
~ ~ 
~ = Diğer Yurt İçi 0,00 ~ ..... - ~ == ~ = Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak 
0,00 

İhtiyacı 

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.554.000,00 
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PERFORMANS PROGRAMI 
2013 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 38.24 -ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

5 - Üniversitemizde okuyan öğrenci 
Performans Hedefi sayısmmm düzenli bir şekilde artışını 

sağlamak 

Faaliyet Adı Eğitim Faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.24.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL 
SEKRETERLİK) 

. ·. ; 
.. 

. ; . ; .. 

Ekonomik Kod Ödenek 

Ol Personel Giderleri 65.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 •. 

08 Borç verme 0,00 .• 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 89.000,00 

- Döner Sermaye 0,00 
:a-~ 
~ c: 
ı:ıJ = Diğer Yurt İçi 0,00 Cj.. .... 

- c: := ~ 
~ Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 89.000,00 
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PERFORMANS PROGRAMI 
2013 
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İDARE PERFORMANS TABLOSU 

İdare Adı 38.24 - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

(1) 
z ı-< ...... w 
:ı:: ıı.. 

·~ ı:ı:: w 
Açıklama OQ 

ıı.. w ~ ı:ı:: :ı: 
w 
ı:ı. 

Bölgesel ve ulusal kalkınmaya 
1 yönelik olarak desteklenen 

bilimsel araştırma proje sayısı 

1 Bilimsel Araştırma Faaliyeti 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 

Genel Yönetim Giderleri . .. 
Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar 
Toplamı 

GENEL TOPLAM 

İdare 
Adı 

(1) 
z 
<·ı-ı 
:ı:: ıı.. 
ı:ı:: w 
OQ 
ıı.. w 
ı:ı:: :ı: 
w 
ı:ı. 

ı-w 
> ...... 
..ı 

~ 

. 
;· 

Açıklama 

2 
Gözlemevi teleskobunun alımı için 
yüklenilmeye girişilmesi 

2 Bilimsel Araştırma Faaliyeti 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 

Genel Yönetim Giderleri 

Diğer Idarelare Transfer Edilecek Kaynaklar 
Toplamı 

GENEL TOPLAM 

. 
,· 
. 

.. 

. 

I· 

. 

2013 

Bütce İci Büte Dısı Toplam 

(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 

84.000,00 0,02 0,00 84.000,00 0,02 

. 84~000,00 0,02 0,00 84.000,00 0,02 

20:630.000,00 
1 

567 ~ . 20.630.000,00 5,67 
· .. 

343.413.000,00 94,33 S.', 343.413.000,00 94,33 
'• . 

1 0,00 o,oo 
• 

364.043.000,00 100,00 0,00 100,00 364.043.000,00 100,00 . . 

.. 

2013 
· ... · .. ·. 

.· Bütce.ici . Büte Dısı Toolam 

(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 

16.089.000,00 •. ·4,42 0,00 16.089.000,00 4,42 . 
16.089.000,00 4,42 0,00 16.089.000,00 4,42 

20.630.000,00 5,67 20.630.000,00 5,67 

343.413.000,00 94,33 343.413.000,00 94,33 

0,00 0,00 

364.043.000,00 100,00 o,oo 100,00 364.043.000,00 100,00 
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İdare Adı 38.24 - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

111 2013 z ı-
<-~ u.ı 

:ı:: u.ı > 
~o ·:ı Açıklama 

Bütce İci o u.ı 

~ 
Büte Dısı Toplam :i :c 

u.ı 
ı:ı. (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 

3 
Olimpik yüzme havuzunu 

2.814.000,00 0,77 0,00 2.814.000,00 0,77 tamamlayarak hizmete açmak 

3 Spor Faaliyeti 2.814.000,00 0,77 0,00 2.814.000,00 0,77 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 20.630.000,00 5,67 20.630.000,00 5,67 

Genel Yönetim Giderleri 343.413 •. 000,00 94,33 343.413.000,00 94,33 

Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar .· :< < ·. .• .. 0,00 0,00 
Toplamı .. .. . . . 
GENEL TOPLAM 

·. 
i 364.043.000,00 100,00 0,00 100,00 364.043.000,00 100,00 

İdare Adı 

. ... . ·.•· ....• . 
111 201:3 z ı- . 
cı: ..... u.ı .· . .. • ·· .. ... . 
:ı:: ıı.. > .. 
~ u.ı ·:ı Açıklama 00 Bütce İci BütceDisı··· Toolam ıı.. u.ı ~ ~ :c 
u.ı 
ı:ı. (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 

Üniversitemiz ulusal ve uluslararası 
4 veritabanı üyelik sayısının 1.554.000,00 ··0,43 o,oo 1.554.000,00 0,43 

arttırılması .. ı 

4 Eğitim Faaliyeti 1.554.000,00 0,43 0,00 1.554.000,00 0,43 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 20.630.000,00 5,67 20.630.000,00 5,67 

Genel Yönetim Giderleri 343.413.000,00 94,33 343.413.000,00 94,33 

Diğer Idarelare Transfer Edilecek Kaynaklar 
0,00 o,oo 

Toplamı 

GENEL TOPLAM 364.043.000,00 100,00 o,oo 100,00 364.043.000,00 100,00 



İdare 
Adı 

il) 
z 
cı: •'"4 
:::ıı: ıı. 
cıı:: u.ı 
OC 
ıı. u.ı 
cıı:: :ı: 
u.ı 
ı:ı. 

5 

ti 
·~ 
~ 

5 

38.24 - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

Açıklama 

Üniversitemizde okuyan öğrenci 
sayısınının düzenli bir şekilde artışını 
sağlamak 

Eğitim Faaliyeti 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 

Genel Yönetim Giderleri 

Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar 
Toplamı 

GENEL TOPLAM 

Bütc;e İc;i 

(TL) 

89.000,00 

89.000,00 

20.630.000,00 

343.413.000,00 

364.043.000,00 

PERFORMANS PROGRAMI 
2013 

2013 

Bütı:e Dısı Toplam 

PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) 

0,02 o,oo 89.000,00 

0,02 0,00 89.000,00 

5,67 20.630.000,00 

94,33 343.413.000,00 

0,00 

100,00 0,00 100,00 364.043.000,00 
.. 
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PAY(%) 

0,02 

0,02 

5,67 

94,33 

o,oo 

100,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU·· 

1 İdara Ado ı 38.24 - ATA1ÜRK ÜN~~~füsi 

0,00 32.345.000,00 

0,00 58.089.000,00 

Faiz Giderleri 0,00 0,00 

Cari Transferler 0,00 0,00 5.229.000,00 

06 Sermaye Giderleri 20.250.000,00 36.800.000,00 0,00 57.050.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 

Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PERFORMANS PROGRAMI 
2013 
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FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 

1 idare Adı 138.24 -ATA TÜRK ÜNiVERSiTESi 

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 

Bölgesel ve ulusal kalkınmaya 
yönelik olarak desteklenen 
bilimsel araştırma proje sayısı 

Bilimsel Araştırma 
Faaliyeti 

ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) 

Gözlemevi teleskobunun alımı 
için yüklenilmeye girişilmesi 

Bilimsel Araştırma 
Faaliyeti 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK 
DAİRE BAŞKANLIÖI 

Olimpik yüzme havuzunu 
tamamlayarak hizmete açmak 

Spor Faaliyeti 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK 
DAİRE BAŞKANLIÖI 

Üniversitemiz ulusal ve 
uluslararası veritabanı üyelik 
sayısının arttırılması 

Eğitim Faaliyeti 
KÜTÜPHANE VE 
DOKÜMANTASYON DAİRE 
BAŞKANLIÖI 

Üniversitemizde okuyan öğrenci 
sayısınının düzenli bir şekilde 
artışını sağlamak 

Eğitim Faaliyeti 
ÖZEL KALEM (GENEL 
SEKRETERLİK) 


