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 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 

 Üniversitemizin 2006 yılı Faaliyet Raporu, kamuoyunu doğru 

bilgilendirmeyi topluma karĢı sorumluluklarımızdan birisi olarak gören bir 

anlayıĢla hazırlanmıĢ bulunmaktadır. 

Bu Faaliyet Raporunun yayımlanmasının yasal dayanağını 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi teĢkil etmektedir. 

Bu maddeye göre kamu kurumlarının yıllık faaliyet raporlarını bilgi iletiĢim 

teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunmaları 

gerekmektedir. Yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla. Bu rapor web 

sitemizde yayımlanmıĢtır. 

Atatürk Üniversitesi, ülkemizin en geliĢmiĢ üniversitelerinden birisi 

olmakla Ulu Önder‟in vasiyetini yerine getirmiĢ, 50 yıl boyunca bölge ve ülke 

kalkınmasına büyük katkılar sağlamıĢ ve kendini aĢarak bölge üniversitesi olma 

dönemini çok gerilerde bırakmıĢtır.  Hedefini her geçen gün büyüten 

üniversitemiz, vizyonunu evrensel standartlara ulaĢtırabilmenin çabası 

içerisindedir.  Atatürk Üniversitesi, bugün yaklaĢık 2450 akademik kadrosu, 

2200 idari personeli ve 35.600  öğrencisi, kuruluĢundan bu yana mesleki 

formasyon kazandırdığı yaklaĢık 115 binin üzerinde mezunu ile Türkiye‟nin 

aydınlık geleceğinin Ģekillenmesinde çok önemli bir görev üstlenmiĢ ve bu 

görevi layığı ile yerine getirebilmenin heyecanını yaĢamaktadır. 

Atatürk Üniversitesi, ismini büyük onurla taĢıdığı Büyük Atatürk‟ün ilke 

ve devrimlerine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayıĢına sahip 

bireyler yetiĢtirmeyi temel amaç kabul ederek hedefine emin adımlarla 

yürümektedir.  Üniversitemiz, seçkin öğretim elemanları ve zengin altyapı 

olanaklarıyla yeni kuĢakları kucaklamaya hazırdır. 

Atatürk Üniversitesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu, titiz bir çalıĢma 

sonucunda hazırlanmıĢtır. Raporda ortaya çıkan veriler Atatürk Üniversitesi‟nin 

performansının bir göstergesidir. Dolayısıyla Raporda yer alan verilerle 

kamuoyu Atatürk Üniversitesi‟nin performansını değerlendirmek olanağını 

bulacaktır. 

2006 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün 

çalıĢma arkadaĢlarıma teĢekkür ederim. 

 

Prof.Dr YaĢar SÜTBEYAZ 

              Rektör 
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I- GENEL BĠLGĠLER 

A.Tarihçe  : 
 

Atatürk Üniversitesi'nin tarihçesi Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli 

rüyalarından birinin gerçekleĢmesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk‟ün 1 

Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin yasama yılı açılıĢ 

konuĢmasında Doğu Anadolu‟da büyük bir üniversite kurma gereğini ifade 

ederek baĢlattığı çalıĢmalara 12 yıl aradan sonra 1950‟de tekrar baĢlanılmıĢ ve 

1951 yılında TBMM‟nde kurulan komisyon üniversitenin Erzurum‟da 

kurulmasını önermiĢtir.20 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6373 sayılı kanunla 

üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaĢtırıldı.Aynı yıl Amerika 

BirleĢik Devletleri A.I.D. teĢkilatı aracılığı sonucu Nebraska Üniversitesi ile 

iĢbirliği anlaĢması imzalanarak hazırlık çalıĢmaları hızlandırıldı ve 6990 sayılı 

Atatürk Üniversitesi Kanunu‟nun 07 Haziran 1957 tarihinde yürürlüğe girmesi 

ile kurulmuĢ oldu. 

  Neden Atatürk Üniversitesi?  

 

 Ġki üniversite arasındaki iliĢki fakülteler arasında karĢılıklı yararlı 

fikirlerin alınıp verilmesi fikrini taĢımaktadır.  Nebraska ve Türkiyenin doğusu 

birçok ortak yanlara sahiptir. Her iki bölge de farklı tahıl ve hayvancılık gibi 

ziraat ekonomisine bağımlıdır. Nebraska, Türkiyenin doğusu gibi gıda yöntem 

endüstrileri ve sulamalı ziraate bağlı potansiyel problemlere hitabetmeye 

yönelmiĢtir.  Türkiye‟de ki araĢtırmacılar Türkiyenin doğu bölgesinin ziraat 

ekonomisinin geliĢtirilmesi problemini aĢabilme ile karĢı karĢıya kalmıĢlardır.  

Buna benzer olarak, Nebraska araĢtırmacıları da ziraata bağlı ekonominin 

uygulanabilirliğini sürdürmek ile karĢı karĢıyaydı.  Her iki üniversite, Türkiye 

ve Nebraskanın tam ekonomik potansiyellerine ulaĢabilmek için iyi eğitilmiĢ ve 

eğitimli genç bilimcilere, öğretmenlere ve iĢletmeci idarecilere olan 

gerekliliğine cevap vermek zorundaydılar.  

Atatürk üniversitesinin genç öğretim üyeleri BirleĢik Devletlerde farklı 

araĢtırmalar yapma olanağını sunan kardeĢ üniversitenin teknik ve akademik 

tecrübelerinden yararlanmıĢtır.  Üniversitenin kuruluĢ tarihi olan 1957 den 

itibaren 14 yıl boyunca maddi olarak USAID tarafından karĢılanan 50 adet 

uzun-dönem görev kadrosu Nebraska personeli tarafından doldurulmuĢtur.  

Fakültedeki kadrolar 1968‟e kadar Türk personeli tarafından doldurulmuĢ ve 

Atatürk Üniversitenin geliĢmesine çok zaman ayıran Nebraska personeli 

açısından Üniversitenin tam bir Türk Kurumu olarak olgunlaĢması için gitme 

zamanı gelmiĢti.   
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B.Akademik Birimler ve Sayıları 

Atatürk Üniversitesi 15 fakülte, 5 yüksek okul, 11 meslek yüksek okulu, 6 

enstitü ve 16 araĢtırma merkezinden oluĢmaktadır.  

Fakülteler: Ziraat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdarî 

Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Kâzım Karabekir 

Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar 

Fakültesi, ĠletiĢim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Hukuk 

Fakültesi. 

Ağrı Eğitim Fakültesi, Bayburt Eğitim Fakültesi,  

Yüksek Okullar: HemĢirelik Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksek Okulu, Erzurum Sağlık Yüksek Okulu, Yabancı Diller Yüksek Okulu, 

Ağrı Sağlık Yüksek Okulu.  

Meslek Yüksek Okulları: Erzurum Meslek Yüksek Okulu, Erzurum 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Erzurum Turizm Meslek Yüksek 

Okulu, Ağrı Meslek Yüksek Okulu, AĢkale Meslek Yüksek Okulu, Bayburt 

Meslek Yüksek Okulu, Hınıs Meslek Yüksek Okulu, Ġspir Hamza Polat Meslek 

Yüksek Okulu, Narman Meslek Yüksek Okulu, Oltu Meslek Yüksek Okulu, 

Pasinler Meslek Yüksek Okulu.   

Enstitüler: Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Enstitüsü, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Türkiyat AraĢtırma Enstitüsü. 

AraĢtırma Merkezleri ve KuruluĢ Yılları: Halıcılık Eğitim Merkezi 

(1962), Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (1978), Çevre Sorunları 

AraĢtırma Merkezi (1978), Ġbrahim Hakkı AraĢtırma Merkezi (1993) Bilgisayar 

Bilimleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (1997), Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği 

GeliĢtirme Merkezi (1988), Deprem AraĢtırma Merkezi (1989), Avrupa Birliği 

ĠliĢkileri AraĢtırma Merkezi (1989), Dil Eğitimi Öğretimi Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi (1993), Biyoteknoloji AraĢtırma Merkezi (1995), Deneysel 

Tıp Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (1996), Tıbbî Aromatik Bitki ve Ġlaç 

AraĢtırma Merkezi (1998), Türk - Ermeni ĠliĢkileri AraĢtırma Merkezi (2000), 

Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (2002), GiriĢimcilik AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezi (2005), Organ Nakli Eğitim AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (2005), 

Türk Kültürü AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (2005). 
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C. Misyon ve Vizyon 

Misyon 

Atatürk Üniversitesi; bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir 

kalkınmaya katkıda bulunan, analiz ve sentez yapabilen, öğrendiğini 

uygulayabilen, sonuçlarını değerlendirebilen; iletiĢim, takım çalıĢması ve 

liderlik becerilerine sahip mezunları ve sorun çözebilen, uluslararası düzeyde 

bilgi ve teknoloji üreten, öğretme ve öğrenme coĢkusuna sahip çalıĢanları ile 

ürettiği bilgi ve hizmeti toplumun yararına sunmayı öz görev olarak 

benimsemiĢtir. 

Vizyon 

Atatürk Üniversitesinin öz ülküsü (vizyon) ise; “verdiği eğitimin, ürettiği 

bilgi ve teknolojinin, sunduğu hizmetlerin dünyada öncelikli olarak talep 

edildiği bir üniversite olmaktır”.   

Üniversitenin Ġlkeleri 

Atatürk Üniversitesinin kurumsal kimliği Ģu değer ve ilkelerden oluĢur: 

Bilimsellik, yaratıcı düĢünme ve yeniliğe açık olma, ulusal ve evrensel değerlere 

bağlılık, Türkçeyi doğru ve güzel kullanma, katılımcılık ve paylaĢımcılık, 

Ģeffaflık, adalet ve özgürlükten yana olma, liyakate değer verme, emeğe saygı 

gösterme ve baĢarıyı takdir etme, Ģikayet etmek yerine çözüm üretme ve 

uygulama, yaĢam boyu öğrenme, eğitimde teori kadar uygulamaya da önem 

verme; toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık, toplam kalite 

yönetimi felsefesini benimseme, kaynakları etkin kullanma, sürekli ilerlemeyi ve 

yeniliği teĢvik etme, insan haklarına ve düĢünce farklılıklarına saygılı olma, iyi 

yönetiĢim anlayıĢını benimseme ve uygulama.  

           

D. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 

 7 Haziran 1957 tarihinde kabul edilen 6990 Sayılı Atatürk Üniversitesi 

Kanunu ile kurulan üniversitemiz her türlü eğitim-öğretim, araĢtırma ve 
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uygulama faaliyetlerine katkı sağlamanın yanı sıra kent ile bütünleĢmek 

amacıyla çeĢitli çalıĢmalar yürütmektedir. 

 

 Üniversitelerin yetki, görev ve sorumlulukları; 18/02/1982 tarihinde 

yayımlanan “Üniversitelerde Akademik TeĢkilat Yönetmeliğine” göre 

belirlenmiĢtir. 

  

 Üniversite, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kiĢiliğine sahip, yüksek 

düzeyde eğitimöğretim, bilimsel araĢtırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, 

yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, anasanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araĢtırma 

ve uygulama merkezlerinden oluĢan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite, 

devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim 

planlaması çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüĢü veya önerisi 

üzerine kanunla kurulur. 

 

 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‟nun 13, 14 ve 15. maddeleri Rektör, 

Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun  yetki ve sorumluluklarını 

düzenlemektedir.Buna göre: 

 

 Rektör  : 
 

  

 Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından altı 

rektör adayı seçilerek belirlenir. Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim 

Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere CumhurbaĢkanı‟na sunulur. 

CumhurbaĢkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar. Üniversite veya yüksek 

teknoloji enstitüsü tüzel kiĢiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört 

yıldır.Süresi sona erenler iki dönemden fazla rektörlük yapmamıĢ olmak 

kaydıyla yeniden rektör olarak seçilip atanabilirler. 

Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren öğretim üyeleri oy 

pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az 

yarısının hazır olması aranır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı kırk 

sekiz saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçim yapılır. Geçerli oylara göre en 

çok oy alan altı kiĢi aday olarak seçilmiĢ sayılır. Adayların eĢit oy almaları 

halinde öncelik sırası kur‟a çekilmek suretiyle belirlenir. Seçim sonucu bir 

tutanakla tespit edilerek, tutanak ve aday olarak belirlenen altı kiĢinin 

özgeçmiĢleri rektör tarafından Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı‟na gönderilir. 

 Yapılan seçimde aday sayısı altıdan eksik olduğu taktirde rektör adayı 

belirleme iĢlemi tamamlanmamıĢ sayılır. Bu durum Yükseköğretim Kuruluna 

bildirilir ve her seferinde en geç bir ay içinde yeni aday seçimi için görevdeki 

rektör, öğretim üyelerini tekrar toplantıya çağırır. Yeni rektör atanıncaya kadar 

rektör veya vekilinin görevi devam eder.  
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Rektörlerin yaĢ haddi altmıĢ yedidir. Ancak rektör atanmıĢ olanlarda 

görev süresi bitinceye kadar yaĢ haddi aranmaz.  

Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, Yükseköğretim Kurulunun 

olumlu görüĢü alınarak, mütevelli heyet tarafından atanır. 

 Rektör, çalıĢmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin 

aylıklı profesörleri arasından ikiden az olmamak kaydıyla, en çok üç kiĢiyi 

rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli 

üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beĢ rektör yardımcısı 

seçilebilir.  

Rektör yardımcıları, rektör tarafından beĢ yıl için atanır. Rektör gerekli 

gördüğü hallerde yardımcılarını değiĢtirebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde 

yardımcılarının da görev süresi sona erer. 

 Rektör iznini Yükseköğretim Kurulu BaĢkanından alır. Rektör üniversite 

merkezinin bulunduğu Ģehirden baĢka Ģehirlerde bulunan, üniversiteye bağlı 

birimlerdeki çalıĢmalar ile Üniversitelerarası Kurul ve Rektörler Komitesi 

toplantılarına katılmak üzere yapacağı seyahatler dıĢında kalan, görev ve 

seyahatlerini Yükseköğretim Kurulu BaĢkanına bildirir. Bu Ģekilde görevden 

ayrılmaların onbeĢ günü geçmesi halinde BaĢkan Yükseköğretim Kuruluna bilgi 

verir. 

 Rektör görev baĢında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil 

bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır. 

 

Görev, yetki ve sorumlulukları: 

 

1. Üniversite kurullarına baĢkanlık etmek; yükseköğretim üst 

kuruluĢlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini 

inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluĢlar arasında düzenli 

çalıĢmayı sağlamak, 

2. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin 

eğitimöğretim bilimsel araĢtırma ve yayın faaliyetleri hakkında 

Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, 

3. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, 

bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatosunun görüĢ ve 

önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, 

4. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluĢturan kuruluĢ ve birimlerde 

görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiĢtirmek 

veya bunlara yeni görevler vermek, 

5. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel 

gözetimve denetim görevini sürdürmek, 

6. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

Rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel 

bir Ģekilde kullanılmasında ve geliĢtirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal 
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hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, 

eğitim-öğretim, bilimsel araĢtırma ve yayın faaliyetlerinin devlet kalkınma planı 

ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari 

gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere 

aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci 

derecede yetkili ve sorumludur. 

 

 

Senato  : 
 

a) KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi: Senato rektörün baĢkanlığında, rektör 

yardımcıları,dekanlar ve her fakülteden, fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek 

birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden 

oluĢur. 

 

Senato, her öğretim yılı baĢında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki 

defa toplanır. 

 

Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. 

 

b) Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aĢağıdaki 

görevleri yapar: 

 

1) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araĢtırma ve yayın 

faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, 

2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını 

hazırlamak veya görüĢ bildirmek, 

3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe 

girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri 

hazırlamak, 

4) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini 

inceleyerek karara bağlamak. 

5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte 

kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, 

6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının 

kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, 

7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 

8) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

Üniversite Yönetim Kurulu : 
 

a) KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi: Üniversite yönetim kurulu, rektörün baĢkanlığında 

dekanlardan, üniversiteye bağlı değiĢik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek 
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Ģekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluĢur. Rektör 

gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı 

olmaksızınyönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. 

b) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre 

yardımcı bir organ olup aĢağıdaki görevleri yapar: 

1. Yükseköğretim üst kuruluĢları ile senato kararlarının uygulanmasında 

belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 

2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye 

bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı 

taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 

3. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar 

almak, 

4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına 

yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 

5. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

 

Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı ve Görevleri 
 

Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı ve Görevleri, 

YükseköğretimÜst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı 

Hakkında 07/10/1983 tarih ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

yedinci bölümde belirtilmiĢtir. 

Üniversite Ġdari TeĢkilatı aĢağıdaki birimlerden oluĢur: 

a) Genel Sekreterlik, 

b) Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı, 

c) Personel Daire BaĢkanlığı, 

d) Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

e) Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, 

f) Sağlık,Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı, 

g) Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığı, 

h) Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 

i) Hukuk MüĢavirliği, 

j) Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 

 

Genel Sekreterlik 
 

1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel 

SekreterYardımcısından ve bağlı birimlerden oluĢur. 

2. Genel Sekreter,üniversite idari teĢkilatının baĢıdır ve bu teĢkilatın 

çalıĢmasından Rektöre karĢı sorumludur. 
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3. Genel Sekreter,üniversite idari teĢkilatının baĢı olarak yapacağı 

görevler dıĢında,kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aĢağıdaki 

görevleri yerine getirir. 

a) Üniversite idari teĢkilatında bulunan birimlerin verimli,düzenli ve 

uyumlu Ģekilde çalıĢmasını sağlamak, 

b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya 

katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların 

yazılması,korunması ve saklanmasını sağlamak, 

c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını 

üniversiteye bağlı birimlere iletmek, 

d) Üniversite idari teĢkilatında görevlendirilecek personel hakkında 

rektöre öneride bulunmak, 

e) Basın ve halkla iliĢkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, 

f) Rektörlüğün yazıĢmalarını yürütmek, 

g) Rektörlüğün protokol,ziyaret ve tören iĢlerini düzenlemek, 

h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 
 

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: 

 

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak,ihale dosyalarını 

hazırlamak,yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inĢaatları kontrol etmek ve 

teslim almak,bakım ve onarım iĢlerini yapmak, 

b) Kalorifer,kazan dairesi, soğuk oda,jeneratör,havalandırma sistemleri ile 

telefon santralı, çevre düzenleme ve araç iĢletme, asansör bakım ve onarımı ile 

benzer iĢleri yürütmek. 

 

Personel Daire BaĢkanlığı 
 

Personel Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: 

 

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili 

çalıĢmalar yapmak, personel sisteminin geliĢtirilmesiyle ilgili önerilerde 

bulunmak, 

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik iĢleriyle ilgili 

iĢlemleri yapmak, 

c) Ġdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını 

düzenlemek ve uygulamak, 

d) Verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 
 

Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: 

 

a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir Ģekilde yerine getirilmesi 

için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir Ģekilde 

kullanılmasını sağlamak üzere Üniversite'ye ait bütçe tasarılarını plan ve 

program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek. 

b) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili gerekli bilgi, 

belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek. 

c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek. 

d) Üniversitenin ayniyat iĢleri ile her türlü ödeme ve tahsil iĢlerini 

yürütmek. 

e) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

f) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri iĢleri yapmak. 

g) Basın ve grafik iĢleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine 

getirmek. 

h) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü iĢlerini yürütmek. 

ı) Verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 
 

Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: 

 

a) Öğrencilerin yeni kayıt,kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli iĢleri 

yapmak, 

b) Mezuniyet,kimlik,burs,mezunların izlenmesi iĢlemlerini yürütmek, 

c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek 

 

Sağlık,Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 
 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: 

 

a) Öğrencilerin ve personelin, sağlık iĢleri ve tedavileri ile ilgili 

hizmetleriyürütmek, 

b) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri 

ihtiyaçlarınıkarĢılamak, 

c) Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını 

karĢılayacak faaliyetleri düzenlemek. 
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 
 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: 

 

a) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karĢılamak, 

b) Baskı, film, video bant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete 

sunma iĢlemleri ile bibliyografik tarama çalıĢmalarını yapmak, 

c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 
 

Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: 

 

a) Üniversitedeki bilgi iĢlem sistemini iĢletmek; eğitim, öğretim ve 

araĢtırmalara destek olmak, 

b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi iĢlem hizmetlerini yerine 

getirmek. 

 

Hukuk MüĢavirliği 
 

Hukuk MüĢavirliğinin görevleri Ģunlardır: 

 

a) Üniversitenin öğrencileri,diğer kiĢi ve kurumlarla olan anlaĢmazlık ve 

uyuĢmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, 

b) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak 

icrasında, idareye yardımcı olmak, 

c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 
 

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı 

ResmiGazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 60.maddesi ile 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ġle Bazı 

Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun 15/c maddesine istinaden 01.01.2006 tarihinde kurulmuĢtur. 

 

Görevleri ; 

 

1. Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını 

koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıĢmalarını yürütmek. 
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2. Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik 

plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare 

faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, 

ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak 

ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 

4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri 

toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri 

hazırlamak. 

5. Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 

alacaklarının takip ve tahsil iĢlemlerini yürütmek. 

6. Genel bütçe kapsamı dıĢında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini 

yürütmek. 

7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da 

esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

8. Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır ve 

taĢınmazlara iliĢkin icmal cetvellerini düzenlemek. 

9. Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama 

sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

10. Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iĢ ve iĢlemlerini 

yürütmek ve sonuçlandırmak. 

11. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst 

yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık 

yapmak. 

12. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

13. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve 

geliĢtirilmesi konularında çalıĢmalar yapmak. 

14. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

 

E. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 

 

 Üniversitemizin Yöresel Dağılımı 

 

 Rektörlük ve Ġdari Birimler, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Kazım Karabekir Eğitim 

Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi,Güzel Sanatlar Fakültesi, 

ĠletiĢim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, 

Erzurum Meslek Yüksekokulu,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, HemĢirelik 

Yüksekokulu, Enstitüler, AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri, Yakutiye 
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AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi, Merkezi Kütüphane ve Lojmanlar Ģehir 

merkezinde bulunan 31.320.000 m
2 

arazi üzerine kurulu merkez kampus içinde 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

  

 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine bağlı bazı  bölümlerinin bulunduğu 

43.045 m
2  

üzerine kurulu Yoncalık  kampusünde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

 120.278m
2
 üzerine kurulu Veterinerlik Fakültesi Erzurum Ilıca yolu 

üzerinde hizmetlerini sürdürmektedir. 

 

 Ağrı Eğitim Fakültesi, Ağrı Meslek Yüksekokulu ve Ağrı Sağlık 

Hizmetleri Yüksekokulu, Bayburt Eğitim Fakültesi, Bayburt Meslek 

Yüksekokulu, Oltu Meslek Yüksekokulu, AĢkale Meslek Yüksekokulu,Narman 

Meslek Yüksekokulu,Ġspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu, Pasinler Meslek 

Yüksekokulu  ve Hınıs Meslek Yüksekokulu  isimlerini aldıkları yerlerde 

eğitim–öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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Üniversitemiz Ġdari ve Akademik Birimler Kapalı Hizmet Alanları (m
2
) 

   Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Spor Alanları  

 Birim Adı Ġdari 

Binalar 

Derslik Laboratuar Kantin/Kafeterya Lojman Açık 

Alanlar 

Kapalı 

Alanlar 

Toplam 

1 Rektörlük 6.744       6.744 

2 Mühendislik 

Fakültesi 

17.675 3.410 10.560 375    32.020 

3 Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

9.703 9.210 5.244 450    24.607 

4 Ziraat Fakültesi 31.202 3.500 16.320 375    51.397 

5 Tıp Fakültesi 17.170 2.520 2.740 500    22.930 

6 DiĢ Hekimliği Fak. 7.760 416 3.468 242    11.886 

7 Ġlahiyat Fakültesi 12.810 2.840  350    16.000 

8 Ġ.Ġ.B.F. 4.521 2.300  250    7.071 

9 K.Karabekir Eğitim 

Fak. 

23.007 5.750 2.500 1.950   3.557 36.764 

10 Veterinerlik 

Fakültesi 

1.658 2.700 1.500 500    6.358 

11 Güzel Sanatlar Fak. 3.835 15.000 6.300 1.200    26.335 

12 HemĢirelik 

Yüksekokulu 

3.375 1.250 350 150    5.733 

13 Erzurum Meslek 

Y.O. 

2.839 1.456 1.165     5.460 

14 Eczacılık Fakültesi 2.400 4.500 1.500 600    9.000 

15 Yakutiye Hastanesi 56.000       56.000 

16 Aziziye Hastanesi 103.000       103.000 

17 BESYO 2.922 1.200  500    4.622 
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18 Ağrı Eğitim Fak. 1.500 7.660 1.680 300 3.360  2.230 19.430 

19 Ağrı Meslek Y.O. 400 800 325 150    1.525 

20 Ağrı Sağlık Meslek 

Y.O. 

400 800 325     1.675 

21 Bayburt Eğitim Fak. 579 500 350 150    1.579 

22 Bayburt Meslek 

Y.O. 

250 1.000 300 150    1.600 

23 Oltu Meslek Y.O. 1.500 3.000 1.300 300    6.000 

24 AĢkale Meslek Y.O. 625 1.500 300 75    2.500 

25 Narman Meslek 

Y.O. 

1.500 3.000 1.300 200    6.000 

26 Pasinler Meslek 

Y.O. 

350 700 300 50    1.400 

27 Ġspir Hamza Polat 

M.Y.O. 

1.325 2.650 1.000 325    5.555 

28 Hınıs Meslek Y.O. 625 1.350 450 75 255   2.500 

29 Kültür Sitesi 900       900 

30 Oditoryum 9.000       9.000 

31 Dershane ve Anfiler 900 3.950  400    5.250 

32 Kütüphane 1.000 5.600      6.600 

33 Lojmanlar     103.040   103.040 

34 Yemekhane 21.250       21250 

35 Merkez Atölyeler 5.600       5.600 

36 Açık Spor Tesisleri 200     5.579  5.779 

37 Kapalı Spor 

Tesisleri 

750      16.342 17.092 

 TOPLAM 355.275 86.562 59.277 9.767 106.655 5.579 22.129 645.244 
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1- Fiziksel Yapı 

  1.1- Eğitim Alanları Derslikler 

Eğitim 

Alanı 

Kapasitesi 

0–50 

Kapasitesi 

51–75 

Kapasitesi 

76–100 

Kapasitesi 

101–150 

Kapasitesi 

151–250 

Kapasitesi 

251–Üzeri 

Anfi  32 16 13 17  

Sınıf 122 138 42 19   

Bilgisayar 

Lab. 

35 

 

21 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer  

Lab. 

245 

 

55 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

1.2- Sosyal Alanlar 

 1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar 
  Kantin Sayısı: 42Adet 

  Kantin Alanı: 7552m2 

  Kafeterya Sayısı: 5 Adet 

  Kafeterya Alanı: 2215 m2 

 

 1.2.2.Yemekhaneler 
  Öğrenci yemekhane Sayısı: 11 Adet 

  Öğrenci yemekhane Alanı: 20.750 m2 

  Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 10.500 KiĢi 

  Personel yemekhane Sayısı: 1Adet 

  Personel yemekhane Alanı: 500 m2 

  Personel yemekhane Kapasitesi: 1000 KiĢi 

 

 1.2.3.Misafirhaneler 
  Misafirhane Sayısı: 5 Adet 

  Misafirhane Kapasitesi: 120KiĢi 

  

 1.2.4.Lojmanlar 
  Lojman Sayısı: 1008Adet 

  Lojman Bürüt Alanı: 106655 m2   

 

 1.2.5.Spor Tesisleri 
  Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 6Adet 

  Kapalı Spor Tesisleri Alanı: 17092 m2 

  Açık Spor Tesisleri Sayısı: 6Adet 

  Açık Spor Tesisleri Alanı: 5579m2 
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1.2.6.Toplantı – Konferans Salonları 
 

 Kapasitesi 

0–50 

Kapasitesi 

51–75 

Kapasitesi 

76–100 

Kapasitesi 

101–150 

Kapasitesi 

151–250 

Kapasitesi 

251–Üzeri 

Toplantı 

Salonu 

35 23 12    

Konferans 

Salonu 

  5 5  3 

 

   

  

 

 1.2.7.Öğrenci Kulüpleri 
 

  Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 54 Adet 

    Öğrenci Kulüpleri Alanı: 800 m2 

 

 

 

 

1.3- Hizmet Alanları 

 

 1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları 
 

 Sayısı 

(Adet) 

Alanı 

(m2) 

Kullanan 

Sayısı (KiĢi) 

ÇalıĢma Odası       1.812 36.350 2.420 

Toplam 1.812 36.350 2.420 

 

1.3.2. Ġdari Personel Hizmet Alanları 
 

 Sayısı 

(Adet) 

Alanı 

(m2) 

Kullanan 

Sayısı 

Servis 128 5.120 470 

ÇalıĢma Odası       380 11.400 850 

Toplam 508 16520 1.320 
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1.4- Ambar Alanları 
 

 Ambar Sayısı: 135Adet 

 Ambar Alanı: 8.100m2 

 

1.5- ArĢiv Alanları 
 

 ArĢiv Sayısı: 170Adet 

 ArĢiv Alanı: 5100m2 

 

1.6- Atölyeler 
 

 Atölye Sayısı: 65Adet 

   Atölye Alanı: 4550 m2 

 

 

1.7- Hastane Alanları 
 

  

 Birim Sayı (Adet) Alan (m2) 

Acil Servis 1 1804 

Yoğun Bakım 1 500 

Ameliyathane 2 11400 

Klinik 39 52740 

Laboratuar 8 31750 

Eczane 2 1800 

Radyoloji Alanı 2 10344 

Nükleer Tıp Alanı 2 6075 

Sterilizasyon Alanı 1 4780 

Mutfak 2 2341 

ÇamaĢırhane 2 1540 

Teknik Servis(Atölyeler) 16 960 

ArĢiv 12 1120 

Ambarlar 9 920 

Kütüphane-Toplantı 

salonu 

6 

 

1500 

 

Yemekhaneler 7 2650 

Diğer büro vb.  27446 
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Hastane Toplam Kapalı 

Alanı 

 

 

159.670 

 

ÇalıĢma Odası 3860 71828  

Tuvalet 375 10650 

Asansör 21 105 

Halı ve Yolluklar 260 5200 

Pencereler 2580 9300 

Koridor ve Merdivenler 340 13200 

Kütüphane,toplantı 

salonu 

6 

 

150 

 

Kalorifer Dairesi,Atölye 6 4200 

Matbaa ve Kapalı garaj 1 400 

Mutfak ve yemekhane 8 2472 

Bahçe ve bina çevresi 8 58500 

Diğer Büro vb. kullanım 

alanları 

14 

 

9395 

 

Diğer büro eĢyası vb.  10000 21100 

Hastane Toplam 

Kullanılan Alan 

 

 

206500 
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2.Atatürk Üniversitesi Organizasyon ġeması 



 

  

  
   

24 

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

 Atatürk Üniversitesi değiĢik damar ölçülerinde 8km uzunluğunda single 

mode fiber optik kablo ağı ile bilgi iĢlem merkezinde bulunan değiĢik marka ve 

modellerde serverlar ile sorunsuz, hızlı ve güvenli internet için gereken sistem 

yapılanmasını barındırmaktadır. 

 

Atatürk Üniversitesi Network Alt Yapısı 

Daha önceden genel bir ağ yapısı olmayan kampüsümüzde, 1998 yılında 

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi'nce yapılan 

projenlendirme sonucu, geniĢ bir alan üzerinde dağıtık bir Ģekilde bulunan 

fakültelerden oluĢan kampüste, yüksek hızlı iletiĢim teknolojilerinde sorun 

yaratmayacak single mode fiber optik kablo kullanımı tercih edildi ve kampus 

alanı içerisinde degiĢik damar sayılarında olmak üzere toplam 8 km. fiber optik 

kablo döĢendi. 

32 Gbps' lik Omurga 

Omurga yapısının merkezinde, iletiĢim 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 

çalıĢan ve üstün performanslı pek çok bağimsız laboratuvar testinde de 

onaylanmiĢ olan SSR 8600 üzerinden 20 adet 1000BaseTx Gigabit Ethernet 

bağlantısı tesis edilerek, her fakülteye 1 Gbps'lik eriĢim sağlandı. SSR 8600 

üzerinde ayrıca Bilgi ĠĢlem Merkezi'ndeki kullanıcılar için 72 adet 10/100 base 

TX portu bulunuyor. SmartSwitch Router IP ve IPX protokollerini 

yönlendirebilmesinin yanısıra RIP ve OSPF gibi standart routing protokol 

desteği ile de standrtlara uyumlu bir yapının temelinin oluĢturur. 

 

Fakültelerde 10/100 Mbps Anahtarlama 

 

Her fakültede 1 Gbps omurga eriĢiminin yanı sıra kullanıcılara 

multimedya uygulamalarda da yeterli bant geniĢliğinin sağlanmasını hedefleyen 

tamamen anahtarlamalı 10/100BaseTx Fast Ethernet teknolojisi kullanıldı. 

Ethernet kartı konusunda önemli bir ürün yelpazesine sahip Nortel Networks'un 

en iyi workgroup switch ürünü olan BayStack 450, stackable yapısı ile 

fakültelerdeki kullanıcı sayılarının artması durumunda son derece esnek bir 

geniĢleme olanağı sağlıyor. Sekiz adet Bay Stack 450 Ethernet anahtarının stack 

edilmesi ile her dağitım noktasında 200'den fazla 10/100 Mbps port elde etmek 
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mümkün oluyor. BayStack 450 benzersiz stack yapısı ile cihazlar arasında 2.5 

Gbps bağlantı sağlanırken, stack içerisindeki bir ürünün bozulması durumunda 

diğer anahtarın çaliĢması kesintisiz devam ediyor. Omurga yönlendirme 

performansı son derece büyük önem taĢiyor. Klasik iletiĢim ağlarında yazılım 

tabanlı eski yönlendiricilerin en fazla 750Kpps'e ulaĢabilen performansları, 

Ģimdi ASIC'e yönlendirme yapan SSR 8600'ün 32 Mpps performansı ile 

karĢılaĢtırıldığında inanilmaz düĢük 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 

10/100BaseTX porta sahip oldu. Böylece bilimin beĢiği olan bu Üniversitede 

bilgiye her noktadan ve yüksek hızlı eriĢim sağlandı 

Frame-Relay ġebekesi 

Atatürk Üniversitesi internet eriĢimi Ulakbim-Erzurum Frame-Relay 

Ģebekesi üzerinden sağlamaktadır. Mevcut hattın kapasitesi 2 Mbps dir. Bu 

iletiĢim Bilgi ĠĢlem Merkezinde bulunan 8Mbps hat kapasitesine sahip Tellabs 

SBM 2048 Node üzerinden fiber optik kablo ile gerçekleĢmektedir. Bügün 

merkezimiz lokal ağ olmaktan çıkp, bölgesel bir ağ olmuĢtur. 
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Bayburt-Erzurum Frame-Relay Hattı 

Bayburt Meslek Yüksekoklu, 128Kbps lik Frame-Relay hatla 

Üniversitemiz local network'üne dahil olmuĢtur  

Ağrı-Erzurum Frame-Relay Hattı 

Ağrı Eğitim Fakültesi, 128Kbps lik Frame-Relay hatla Üniversitemiz 

local network'üne dahil olmuĢtur 

Oltu-Erzurum Frame-Relay Hattı 

Oltu Meslek Yüksekoklu, 128Kbps lik Frame-Relay hatla Üniversitemiz 

local network'üne dahil olmuĢtur. 

Ġspir-Erzurum Frame-Relay Hattı 

Ġspir Meslek Yüksekoklu, 128Kbps lik Frame-Relay hatla Üniversitemiz 

local network'üne dahil olmuĢtur 

Hınıs-Erzurum Frame-Relay Hattı 

Hınıs Meslek Yüksekoklu, 128Kbps lik Frame-Relay hatla Üniversitemiz 

local network'üne dahil olmuĢtur 

Ilıca-Erzurum Frame-Relay Hattı 

Veterinerlik Fakültesi, 128Kbps lik Frame-Relay hatla Üniversitemiz 

local network'üne dahil olmuĢtur 

 

  3.1-Yazılımlar 

Bilgisayar Bilimleri AraĢtırma ve Uyg. Merkezi, Üniversitemizin internet 

eriĢiminden sorumlu bir birim olarak bu hizmeti yürütmeye çalıĢmaktadır. 

Yürütülen görevlerden bazıları Ģunlardır.  

3.1.1. Öğrenci ĠĢleri Otomasyon Programı 

Bilkent üniversitesi ile yapılan iĢ birliği sonucunda hazırlanan bu 

programın yürütülmesi ve iĢletilmesi görevi merkezimizin sorumluluğunda olup, 

programların geliĢtirilmesi halen devam etmektedir. 
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3.1.2. Personel Otomasyon Programı 

Bilkent üniversitesi ile yapılan iĢ birliği sonucunda hazırlanan bu 

programın yürütülmesi ve iĢletilmesi Personel Daire BaĢkanlığı ve 

Merkezimizin sorumluluğunda ortaklaĢa yürütülmektedir. Programların 

geliĢtirilmesi halen devam etmektedir. 

3.1.3. Personel/iĢci MaaĢ Otomasyonu  

Bilkent üniversitesi ile yapılan iĢ birliği sonucunda hazırlanan bu 

programın yürütülmesi ve iĢletilmesi görevi merkezimizin sorumluluğunda olup, 

programların geliĢtirilmesi halen devam etmektedir. 

3.1.4. Kütüphane Otomasyonu 

Yordam ile yapılan iĢ birliği sonucunda hazırlanan bu programın 

yürütülmesi ve iĢletilmesi Kütüphanel Daire BaĢkanlığı ve Merkezimizin 

sorumluluğunda ortaklaĢa yürütülmektedir.  

3.1.5. Uzaktan EriĢim  

Kampüs, Ģehir ve Ģehir dıĢından internet eriĢimi olanağı kullanıclarımıza 

sunulmuĢtur. Bunun için uzaktan eriĢim sunucusu ve 822'li hat alınmıĢtır. 

 

 

3.2- Bilgisayarlar 
 

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 2915Adet 

TaĢınabilir bilgisayar Sayısı: 123 Adet 

 

3.3- Kütüphane Kaynakları 

 

Kitap Sayısı: 285654 

Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 9316Adet 

Elektronik Yayın Sayısı: 17730 Adet 
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3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

Cinsi Ġdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim Amaçlı 

(Adet) 

AraĢtırma 

Amaçlı 

(Adet)* 

Projeksiyon 17 131  

Slayt makinesi 12 21  

Tepegöz 13 78  

Episkop  3  

Barkot Okuyucu 338 1  

Baskı makinesi 7 7  

Fotokopi 

makinesi 

36 12  

Faks 42 5  

Fotoğraf makinesi 15 33  

Kameralar 9 26  

Televizyonlar 56 115  

Tarayıcılar 18 9  

Müzik Setleri 2 12  

Mikroskoplar  171  

DVD ler 12 7  

 

 Eğitim amaçlı olarak kullanılan araçlar aynı zamanda araĢtırma amaçlı da 

kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  
   

29 

 

4- Ġnsan Kaynakları 

4.1- Akademik Personel 
 

Akademik Personel 

 

Kadroların Doluluk Oranına 

Göre 

Kadroların Ġstihdam 

ġekline Göre 

Dolu BoĢ Toplam 
Tam 

Zamanlı 

Yarı 

Zamanlı 

Profesör 280 72 352 264 16 

Doçent 233 50 283 233  

Yrd. Doçent 596 109 705 596  

Öğretim 

Görevlisi 
122 35 157 122  

Okutman 168 33 201 168  

Çevirici      

Eğitim- Öğretim 

Planlamacısı 
     

AraĢtırma 

Görevlisi 
981 301 1282 981  

Uzman 62 24 86 62  

 

 

4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel 
 

 

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları 

Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm 

Profesör (2 KiĢi) 

Azerbaycan (1 

KiĢi) 

Azerbaycan (1 

KiĢi) 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

K. Karabekir Eğt. 

Fak. 

Doçent (7 KiĢi) 

Azerbaycan (5 

KiĢi) 

Azerbaycan (1 

KiĢi) 

Azerbaycan (1 

KiĢi) 

Güzel Sanatlar Fak. 

K.Karabekir Eğt. 

Fak. 

Deprem Ara.ve 

Uyg.Mer 

Yrd. Doçent   

Öğretim Görevlisi (4 

KiĢi) 

Azerbaycan (2 

KiĢi) 

K.Karabekir Eğt. 

Fak. 
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Azerbaycan (1 

KiĢi) 

Paraguay (1 KiĢi) 

Güzel Sanatlar Fak. 

Ziraat Fakültesi 

Okutman   

Çevirici   

Eğitim-Öğretim 

Planlamacısı 
  

AraĢtırma Görevlisi   

Uzman   

Toplam (13 KiĢi)   

 

 

 

 

4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel 
 

Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel 

Unvan 
Bağlı Olduğu 

Bölüm 

Görevlendirildiği 

Üniversite 

Profesör Tıp Fakültesi Kars Kafkas Üni. 

Doçent 

Fen-Edebiyat 

Fen-Edebiyat 

Fen-Edebiyat 

 

 

K.Karabekir 

Eğt. 

Hamburg 

Üniversitesi 

Uluslararası Kıbrıs 

Üni. 

Tunus Manouba 

Üni. 

 

Amerika BirleĢik 

Devletleri 

Yrd. Doçent 

Fen-Edebiyat 

K.Karabekir 

Eğt. 

K.Karabekir 

Eğt. 

Mısır Ġskenderiye 

Üni. 

Almanya 

ODTÜ 

Öğretim Görevlisi   

Okutman   

Çevirici   

Eğitim Öğretim 

Planlamacısı 
  

AraĢtırma Görevlisi 

(157 KiĢi) 
 

ODTÜ 

Gazi Üniversitesi 
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Ankara Üniversitesi 

Hacettepe 

Üniversitesi 

Ġstanbul 

Üniversitesi 

ĠTÜ 

Ege Üniversitesi 

Dokuz Eylül Üni. 

Marmara 

Üniversitesi 

Bolu Abant Ġ. 

Baysal Üni. 

Mimar Sinan Üni. 

Uzman   

Toplam (157 KiĢi)   

 

 

4.4- BaĢka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik 

Personel 
 

 

BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen 

Akademik Personel 

Unvan ÇalıĢtığı Bölüm 
Geldiği 

Üniversite 

Profesör   

Doçent   

Yrd. Doçent   

Öğretim Görevlisi   

Okutman   

Çevirici   

Eğitim Öğretim Planlamacısı   

AraĢtırma Görevlisi (37 

KiĢi) 
 

Kafkas 

Üniversitesi 

Yüzüncü Yıl 

Üni. 

Karadeniz Üni. 

Cumhuriyet Üni. 

Fırat Üniversitesi 

Selçuk 

Üniversitesi 

Niğde 
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4.5- SözleĢmeli Akademik Personel 
 

SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı 

Profesör 2 

Doçent 7 

Yrd. Doçent  

Öğretim Görevlisi 4 

Uzman  

Okutman  

Sanatçı Öğrt. Elm.  

Sahne Uygulatıcısı  

Toplam 13 

 

4.6- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 
 

 

Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

 
21-25 

YaĢ 

26-30 

YaĢ 

31-35 

YaĢ 

36-40 

YaĢ 

41-50 YaĢ 
51- Üzeri 

KiĢi 

Sayısı 
224 372 587 679 

648 
556 

Yüzde 7 12 19 22 21 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversitesi 

Balıkesir Üni. 

GaziosmanpaĢa 

Üni. 

Uzman   

Toplam (37 KiĢi)   
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4.7- Ġdari Personel  
 

Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına 

Göre) 

 Dolu BoĢ Toplam 

Genel Ġdari Hizmetler 837 560 1397 

Sağlık Hizmetleri 

Sınıfı 
398 365 763 

Teknik Hizmetleri 

Sınıfı 
206 123 326 

Eğitim ve Öğretim 

Hizmetleri sınıfı 
   

Avukatlık Hizmetleri 

Sınıfı. 
2  2 

Din Hizmetleri Sınıfı 1 1 2 

Yardımcı Hizmetli 756 470 1226 

Toplam 2200 1519 3719 

 

 

4.8- Ġdari Personelin Eğitim Durumu 
 

 

Ġdari Personelin Eğitim Durumu 

 Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans 
Y.L. ve 

Dokt. 

KiĢi 

Sayısı 
330 922 522 408 18 

Yüzde 15 41 24 19 1 

 

4.9- Ġdari Personelin Hizmet Süreleri 
 

 

Ġdari Personelin Hizmet Süresi 

 1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 
7 – 10 

Yıl 

11 – 15 

Yıl 

16 – 20 Yıl 
21 - Üzeri 

KiĢi 

Sayısı 
176 242 374 396 

418 
594 

Yüzde 8 11 17 18 19 27 
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4.10- Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 
 

 

Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

 
21-25 

YaĢ 

26-30 

YaĢ 

31-35 

YaĢ 

36-40 

YaĢ 

41-50 YaĢ 
51- Üzeri 

KiĢi 

Sayısı 
154 264 330 440 

484 
528 

Yüzde 7 12 15 20 22 24 

 

4.11- ĠĢçiler 
 

ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) 

 Dolu BoĢ Toplam 

Sürekli ĠĢçiler 15 82 97 

Vizeli Geçici ĠĢçiler 

(adam/ay) 
167  167 

Vizesiz iĢçiler (3 

Aylık) 
   

Toplam 182 82 264 

 

4.12- Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri 
 

Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi 

 1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 
7 – 10 

Yıl 

11 – 15 

Yıl 

16 – 20 Yıl 
21 - Üzeri 

KiĢi 

Sayısı 
    

 
15 

Yüzde      100 
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4.13- Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 
 

 

Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

 
21-25 

YaĢ 

26-30 

YaĢ 

31-35 

YaĢ 

36-40 

YaĢ 

41-50 YaĢ 
51- Üzeri 

KiĢi 

Sayısı 
    

 
15 

Yüzde      100 

 

 

 

 

 

5- Sunulan Hizmetler 

   

5.1- Eğitim Hizmetleri 
 

5.1.1- Öğrenci Sayıları 
 

Öğrenci Sayıları 

Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel 

Topla

m 
 E K Top. E K 

Top

. 
Kız 

Erke

k 

Fakülteler 
1052

7 
7222 

1774

9 

396

3 

270

8 

667

1 
9930 

1449

0 
24420 

Yüksekokulla

r 
292 999 1291    999 292 1291 

Enstitüler 2368 1445 3813 74 20 94 1465 2442 3907 

Meslek 

Yüksekokulla

rı 

2452 1625 4077 
145

4 
489 

194

3 
2114 3906 6020 

Toplam 
1563

9 

1129

1 

2693

0 

549

1 

321

7 

870

8 

1450

8 

2113

0 
35638 
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5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları 
 

 

Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam 

Öğrenci Sayısına Oranı 

Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim 

I. ve 

II.Öğretim 

Toplamı(a) 
Yüzde* 

  E K Top. E K Top. Sayı 

Fakülteler 78 241 319 7 37 44 363 1,48 

Yüksekokullar 55 27 82 41 11 52 134 2,22 

*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı 

(Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100) 

 

 

 

5.1.3- Öğrenci Kontenjanları 
 

 

Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı 

Birimin Adı 
ÖSS 

Kontenjanı 

ÖSS 

sonucu 

YerleĢen 

BoĢ 

Kalan 

Doluluk 

Oranı 

Fakülteler 5061 4722 339 93,3 

Yüksekokullar 337 337  100 

Meslek Yüksekokulları 3025 2830 195 93,5 

Toplam 8423 7889 534 93,6 

 

 

 

5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları 
 

 

Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve 

Doktora Programlarına Dağılımı 

Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Doktora Toplam 
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Yapan Sayısı Yapan Sayısı 

Tezli Tezsiz 

Fen Bilimleri 

Ens. 
 742 326 466 1534 

Sosyal Bilimler 

Ens. 
 956 548 505 2009 

Sağlık Bilimleri 

Ens. 
 149  185 334 

Ata. Ġlk. Ve Ġnk. 

Tar.Ens. 
 17  13 30 

Toplam  1864 874 1169 3907 

 

 

5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler 
 

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri 

 
Bölümü 

Kadın Erkek Toplam 

Fakülteler 18 38 56 

Yüksekokullar 3  3 

Enstitüler    

Meslek Yüksekokulları 2  2 

Toplam 23 38 61 

 

 

 

5.2- Sağlık Hizmetleri 
 

 

 

 YATAK 

SAYISI 

HASTA  

SAYISI 

TETKĠK 

SAYISI 

ACĠL SERVĠS  HĠZMETLERĠ 8 47.229  

 YOĞUN BAKIM   9 232  

KLĠNĠK 1130 43.338  

AMELĠYAT  SAYISI  29.705  

POLĠKLĠNĠK  HASTASI SAYISI  251.110  

LABORATUAR HĠZMETLERĠ  368.613 3.859.671 
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RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ  111.221 252.435 

NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE 

VERĠLEN HĠZMETLER 

 5.700 13.140 

MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK 

HASTA SAYISI 

 20614 925 

 

 

 

 

    Tablo 5.2.1. SDTM‟nin  Laboratuar  Hizmetlerinin Yıllara Göre Dağılımı (2002-2006) 

LABORATUARLAR 2002 2003 2004 2005 2006 

BĠYOKĠMYA 1.762.012 1.727.781 1.934.616 2.719.627 2.951.373 

TIBBĠ BĠYOLOJĠ 4.859 7.864 11.609 7220 9785 

ACĠL 

LABORATUVAR 

158.114 235.759 291.393 171.546 61.651 

KAN MERKEZĠ 80.537 57.341 64.722 89.124 89.785 

NÜKLEER TIP 14.175 13.883 12.715 13.059 13.444 

HEMATOLOJĠ 286.775 220.085 255.345 283.323 346.371 

HEMODĠYALĠZ 8.930 10.353 12.506 13.563 11.379 

MĠKROBĠYOLOJĠ 349.775 297.220 316.362 360.741 356.590 

PATOLOJĠ 16.552 17.371 19.949 22.813 27.123 

RADYOLOJĠ 191.708 174.956 197.380 223.411 252.435 

TAġKIRMA(ESWL) 1.319  745  990  995  1629 

TIBBĠ GENETĠK    3460 3681 

 

 

 

           Tablo 5.2.2. SDTM „nin Yatak ĠĢgal Oranının Yıllara Göre Dağılımı (2002-2006)        

 

 

Yıllar Yatak ĠĢgal Oranı 

2002 73.1 

2003 81.4 

2004 88.0 

2005 90.6 

2006 93.0 
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Tablo 5.2.3. SDTM „nin Günlük Poliklinik Muayene Sayısının Yıllara  Göre Dağılımı   

                         (2002-2006)        

 

Yıllar Poliklinik Sayısı 

Günlük Poliklinik 

Sayısı 

(200 iĢ gününe 

göre) 

2002 238.724 1194 

2003 238.204 1190 

2004 236.687 1184 

2005 239.980 1200 

2006 251.110 1256 

  

     

   Tablo 5.2.4. SDTM „nin  Poliklinik Ve Yatan Hasta Sayısının Yıllara  Göre Dağılımı  

(2002-2006) 
                         

 

Yıllar Poliklinik Sayısı Yatan Hasta  Sayısı Oran(%) 

2002 238.724 34.404 14.4 

2003 238.204 35.892 15.0 

2004 236.687 37.408 15.8 

2005 239.980 39.054 16.3 

2006 251.110 43.338 17.3 

 

 

 

 

5.3-Ġdari Hizmetler 

 

5.3.1- Ġdari Hizmetler 
 

Rektörlüğe bağlı idari ve akademik birimler ile merkezi birimlerin ihtiyaç 

duyduğu programlar ve yazılımlar yapılarak gerekli, teknik ve idari destek 

sağlanmıĢtır. Bilgisayar donanımları ve network alt yapısı yenilenerek verimli 

hale getirilmiĢ, sistemden kaynaklanan hatalar ve sorunlar en alt düzeye 
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indirilmeye çalıĢılmıĢ ve bu imkanlardan personel ve öğrencilerin faydalanması 

sağlanmıĢtır. 

 

Lisans ve lisansüstü eğitimine yönelik dergi, kitap, kitapçıklar basılmıĢtır.  

 

Sağlık Kültür Spor Daire BaĢkanlığınca üniversitemiz öğrencisi ve 

personeline yönelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumu Kanununun 65 inci 

maddesine ve bu maddeye göre çıkarılan Yükseköğretim Kurumu Mediko-

sosyal Sağlık Kültür ve Spor ĠĢleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca beslenme, 

sağlık, kültür, spor, anaokulu, sosyal tesis ve öğrenci kantini hizmeti 

verilmektedir. 

 

 

 

5.3.2- Fakültelerimizin Akademik Hizmetleri; 
 

Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, 

Üniversitemizin çeĢitli Fakülte ve Yüksek Okullarının talepleri doğrultusunda, 

temel bilimlerde servis dersi vermek,  ulusal ve uluslararası sempozyum 

konferans gibi etkinlikler düzenlemek, ulusal ve uluslararası araĢtırma projeleri 

yürütmek ve bilime katkıda bulunmaktır. 

 

5.3.2.1- Fakültelerimizin Ġdari Hizmetleri; 
 

1.Personel ĠĢleri Birimlerinde;  Öğretim üyelerinin jüri üyelikleri, öğretim 

elemanlarının görev sürelerinin takibi,  yıllık ve mazeret izinlerinin takibi, rapor 

ve sevkler,  personelin terfi ve derecelerinin bölümlere iletilmesini içeren 

iĢlemler yapılmaktadır. 

 

2. Yürütülen Mali iĢlemler; Bütçeyi hazırlayıp uygulamak, uygulama 

sonuçlarını Rektöre ve iç ve dıĢ denetime karĢı sorumlu olmalarıdır. 

 

    a- Tahakkuk Birimlerinde; aylık maaĢ bordrolarının hazırlanması, ek ders 

ücretleri, eczane ödemeleri, hastane tedavi ödemeleri, görevli personelin yolluk 

ödemelerini içeren iĢlemler yapılmaktadır. 

    b-Satın Alma Birimlerinde; Dekanlıklar için gerekli sarf ve demirbaĢ 

malzemelerinin alınması, cihaz ve binaların bakım onarım iĢlerinin yapılarak 

ödemelerini sonuçlandırılması iĢlemleri yapılmaktadır. 

    c-Birimlerin Muayene ve Kabul Komisyonlarınca, teslim alınacak mal ve 

hizmet alımları ile yapım iĢlerinin muayene ve kabul iĢlemleri; mal alımları 

sırasında ihale dokümanında belirtilen Ģartlara uyulup uyulmadığının ara 

denetimi ile muayene ve kabul sırasında ihale dokümanında belirlenen Ģekilde 

kabul iĢlemleri yürütülmektedir. 
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3.Yazı ĠĢleri ve Bilim Kurulu Birimlerinde; Kurum içi ve dıĢı ile yapılan 

yazıĢmalar, AraĢtırma projelerinin yazıĢmaları ve projelerin takibi 

yapılmaktadır. 

 

4.Dekanlıklar Özel Kalem Birimlerinde; Disiplin Kurulu Toplantıları ile 

ilgili yazıĢmalar; Seminer, konferans, panel ve benzeri akademik faaliyetler için 

gerekli idari iĢlemler ve yazıĢmalar yapılmaktadır. 

 

5.Dekan Yrd. Özel Kalem Birimlerinde; Dekan yardımcılarının akademik 

ve idari iĢlemleri yürütülmektedir. 

 

6.Fakülte ve Yüksekokul Sekreterleri ve Özel Kalemi; kendilerine bağlı 

yeteri kadar uzman ve personelden oluĢan elemanlarıyla birlikte fakülte veya 

yüksekokulun akademik iĢlemleri ile ve idari iĢlerin iĢlemlerini yürütür. 

7.Öğrenci ĠĢleri Birimlerinde; Bölümlerden istenen ders dağılımları, 

öğrencilerin kayıtları ve mezuniyetleri, öğrenci yatay-dikey geçiĢ iĢlemleri, kayıt 

yenileme-silme iĢlemleri, öğrenci raporları, Öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu 

Kararları ile ilgili yazıĢmaları yapılmaktadır. 

 

8.Ayniyat Saymanlığı Birimlerinde; Mali Yıla dair ayniyat hesapları, sarf 

ve demirbaĢ iĢlemlerinin kayıt iĢlemleri ile malzeme giriĢ ve çıkıĢlarının takibi. 

 

9. Döner Sermaye Birimlerinde; Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü ile 

ilgili yazıĢmalar, satın alma iĢlemleri,  analiz ve tahlil iĢlemlerinin raporlanması 

ve yazıĢmaları yapılmaktadır. 

 

10.Atölye Birimlerinde; Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin 

altyapı, bina, makine ve teçhizat tamir bakım ve onarım iĢleri yapılmaktadır. 

 

 

 

 

6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 

 

  Üniversite yönetim örgütü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 

sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim 

Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatları Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre teĢkilatlanmıĢtır. 

  

Buna göre, Üniversitemizin yönetim örgütü; Üniversite tüzel kiĢiliğinin 

temsilcisi Rektör, Rektöre bağlı Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Senato, 



 

  

  
   

42 

 

Yönetim Kurulu, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Merkezler, 

Konservatuvar ve Genel Sekretere bağlı Daire BaĢkanlıkları, Hukuk MüĢavirliği 

ve Üniversite Hastanesi BaĢmüdürlüğünden oluĢmaktadır.  

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinde 

tüm hükümleri ile yürürlüğe girdiğinden,  iç kontrol sistemi ilgili iĢlemler, bu 

Kanun hükümleri ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan ikincil mevzuat 

çerçevesinde yürütülmüĢtür.  

 

5018 sayılı Kanun ilgili hükümleri ile Maliye Bakanlığının 01.03.2006 

tarihli ve B.07.0.BMK.026.(099) sayılı genel yazısında yapılan açıklamalar 

çerçevesinde;    

 

a) Fakülte Dekanları; Yüksekokul Müdürleri, Meslek yüksekokulu 

Müdürleri,  Enstitü Müdürleri, Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürleri, 

Konservatuvar Müdürü, 

 

b) Rektörlük örgütünde ise, bütçeyle kendilerine tahsis edilen ödenek ve 

yürüttükleri hizmetlere göre, Genel Sekreter, Daire BaĢkanları,harcama 

yetkilileri olarak görevlendirilmiĢlerdir. 

 

Ayrıca her harcama yetkilisi kendi biriminde bir veya birden fazla 

gerçekleĢtirme görevlisini belirlemiĢtir. 

 

Mali iĢlemlerin sürecinde harcama evraklarının ön mali kontrolleri 

harcama birimlerince yapılmaktadır. Aynı Ģekilde bütçe iĢlemleri sırasında 2006 

yılı ocak ayında kurulan Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından da 

tahakkuk evrakları gerekli ön mali kontrollere tabi tutulmaktadır.   

 

2007 yılında iç denetçi atamalarının gerçekleĢtirilmesiyle, iç kontrol 

sisteminin mevzuatında belirlendiği Ģekilde oluĢturulması sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  
   

43 

 

  

II- AMAÇ ve HEDEFLER  

 

A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri  

 

1. Yurt Ġçi ve Yurt DıĢındaki Üniversiteler ile ĠĢbirliğini 

GeliĢtirmek 

Atatürk Üniversitesi uluslararası standartları aĢmak ve rekabet gücünü 

artırmak için sürekli kendini geliĢtirme, yenileme ve mükemmele ulaĢma gayreti 

içindedir. Bu bağlamda yurt içi ve yurt dıĢındaki teknik ve akademik alt yapısı 

geliĢmiĢ üniversitelerin deneyimlerinden faydalanmak ve kurumsal iĢbirliğini 

geliĢtirmek için sürekli çalıĢmalar yapmaktadır. Üniversitemizin yurt içi ve yurt 

dıĢındaki üniversiteler ile iĢbirliğini güçlendirmeye yönelik olarak aĢağıdaki 

sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir: 

 Yurt içi ve yurt dıĢındaki üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı 

değiĢim programlarını yaygınlaĢtırmak ve etkinleĢtirmek, 

 ÇeĢitli bilimsel etkinlikler düzenleyerek, yerli ve yabancı bilim 

insanlarını, uzmanları, giriĢimcileri Üniversitemiz bünyesinde bir araya 

getirmek ve böylece Üniversitemizi bilimsel bir cazibe merkezine 

dönüĢtürmek, 

 Eğitim, araĢtırma ve kalkınmaya yönelik proje ve faaliyetlerde aktif rol 

oynamak, 

 Ulusal ve/veya uluslararası destekli/ortaklı projelerin sayısını artırmak.  
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2. Bölgesel ve Ulusal Kalkınmaya Katkısı Olan Projeleri  

TeĢvik Etmek ve Yürütmek 

Atatürk Üniversitesi, eğitim, araĢtırma, kültür, sanat ve sportif etkinliklerini 

yürütürken ulusal ve uluslararası geliĢmeleri dikkate almakta; ürettiği bilgiyi ve 

deneyimlerini bölgesel ve ulusal kalkınmada kullanmaya çalıĢmaktadır. Bu 

bağlamda kırsal kalkınmaya yönelik faaliyet ve projeler için kaynak yaratmakta 

ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamak için toplantılar düzenleyerek proje 

tabanlı çalıĢmaların tüm paydaĢlara yaygınlaĢtırılmasına önem vermektedir. 

Ayrıca bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelini değerlendirerek, turizmi 

bölgesel kalkınmanın önemli unsurlarından biri haline getirmeyi ve ilgili kurum 

ve kuruluĢlar ile iĢbirliğine giderek ortak çalıĢmaların sayısını artırmayı 

hedeflemektedir. Bu doğrultuda üniversitemiz aĢağıdaki sorumlulukları yerine 

getirmektedir:  

 

 Toplumsal kalkınmanın sağlanmasında en önemli güç olan eğitimin 

geliĢtirilmesi, bilimselleĢtirilmesi ve topluma yaygınlaĢtırılması için 

projeler üretmek ve uygulamak, 

 Toplumun beden ve ruh sağlığını korumaya yönelik projeler yapmak ve 

uygulamak,   

 Üniversitemizde proje yönelimli düĢünce bilincini geliĢtirmek, 

 Sanayi ĠĢbirliği GeliĢtirme Merkezi, GiriĢimciliği Destekleme Merkezi ve 

Ata Teknokent aracılığıyla üniversite-sanayi iĢbirliğini gerçekleĢtirmek, 

giriĢimci ve sanayicilerle bir araya gelerek var olan sorunları belirlemek 

ve ortak çözümler üretmek, 

 Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik tüm etkinliklerde rol oynamak, 

 Turizmin bölgesel kalkınmadaki rolünü artırmak için paydaĢlarla ortak 

çalıĢmalarda bulunmak, 
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 Bölgenin sahip olduğu doğal kaynak potansiyelinin daha etkin ve verimli 

kullanılmasına yönelik çalıĢmalar yapmak. 

 

3. Akreditasyon ve/veya Değerlendirme ÇalıĢmalarını 

Üniversitemizin Bütün Birimlerinde YaygınlaĢtırmak, Toplam 

Kalite ve Ġyi YönetiĢim AnlayıĢını Üniversitede Hakim  Kılmak 

Üniversitemizin kalite anlayıĢı; kalite kültürünün oluĢturulması, kiĢisel ve 

akademik geliĢim, sürekli iyileĢtirme gibi toplam kalite yönetimi esaslarına 

dayanmaktadır. Bu çerçevede Rektörlük bünyesinde değerlendirme ve kalite 

geliĢtirme birimi kurularak, toplam kalite yönetimi anlayıĢının tüm birimlere 

yaygınlaĢtırılması ve etkin bir yönetiĢimin özümsenmesi hedeflenmektedir. 

Üniversitemizde akreditasyon ve/veya değerlendirme birimlerinin kurulması, 

kalite çemberlerinin oluĢturulması, değerlendirme ve kalite geliĢtirme 

kurullarının kurulması, çeĢitli alanlarda yetkinleĢtirme eğitimlerinin verilmesi, 

görev tanımlarının yapılması, eğitim standartlarının belirlenmesi, kalite 

çalıĢmalarını yürütecek ve sorumlu olacak yönetici ve öğretim elemanlarının 

görevlendirilmesi, veri toplama kaynaklarından biri olan dilek ve öneri 

kutularının iĢlevsel olarak kullanılması, öğrencilere ve öğretim elemanlarına 

fakülte değerlendirme anketlerinin uygulanması vb. kalite güvence 

çalıĢmalarının yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz 

aĢağıdaki sorumlulukları yerine getirmektedir:  

 Üst düzeyde kalite  ve iyi yönetiĢim anlayıĢını benimsemek, 

 Toplam kalite yönetimi anlayıĢını yaygınlaĢtırmak için tüm personeli 

yetkinleĢtirmek, 

 Sürekli iyileĢtirme programlarını uygulamak, kurulan ekipler (kalite 

çemberleri ve/veya sürekli iyileĢtirme ekipleri) ile saptanan zayıf 

noktaların iyileĢtirilmesini sağlamak, 
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 Takım çalıĢmasını teĢvik etmek, 

 Ölçütler belirleyerek akademik ve idari personelin baĢarımını ölçmek, 

 Tüm paydaĢların kalite geliĢtirme çalıĢmalarına katılımlarını sağlamak, 

 PaydaĢların beklentilerini dikkate alan, onların önerilerini değerlendiren 

bir anlayıĢla katılımcı bir yönetim sistemini etkin kılmak,  

 Sürekli iyileĢtirme kapsamında tüm paydaĢların memnuniyet düzeylerini 

ölçmek,  

 “Kalite günleri” ile ilgili çalıĢmaları daha etkin ve düzenli hale getirmek, 

 Kalite güvence sisteminin etkin Ģekilde yürümesi için gerekli yönergeleri 

hazırlamak, 

 Kalite güvence sisteminin belgelendirilmesini sağlamak, öz 

değerlendirme yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde dıĢ denetime açık 

olmak, 

 Güçlü bir kalite kültürünün oluĢturulması için çalıĢmalar yürütmek, 

 Üniversitemizin tüm birimlerini akreditasyon ve /veya değerlendirme 

sürecini devam ettirmeleri için teĢvik etmek. 

4. Dinamik, Yenilikçi, GiriĢimci ve Ġnsan Odaklı Bir Üniversite 

Olmak 

Uluslararası bir eğitim merkezi olma potansiyeline sahip olan Üniversitemiz, 

öz görevi doğrultusunda sürekli iyileĢmeye ve geliĢmeye yönelik değiĢimi değer 

olarak benimsemiĢ; dinamik, yenilikçi, giriĢimci öğrenci ve personeli ile insan 

odaklı bir üniversite olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda aĢağıdaki 

sorumlulukları yerine getirmektedir:  

 

 Dünyadaki geliĢmeleri takip etmek ve bu geliĢmeleri toplum hayatına 

kazandırmada öncü rolü üstlenmek,  

 Katılımcı ve daha yenilikçi bir yönetim biçimini benimsemek, 
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 Tüm etkinliklerde insana hizmeti temel değer olarak kabul etmek,  

 Halka iliĢkileri üst düzeyde geliĢtirmek, 

 PaydaĢlarımızın bilgi, beceri, duygu, düĢünce, deneyim ve enerjilerini 

istekle ortaya koyabilecekleri ortamlar yaratmak, 

 Öğrenci kulüplerinin daha etkin çalıĢabilmeleri ve etkinliklerini daha 

yaygın bir biçimde yürütebilmeleri için destek sağlamak, 

 YaĢam boyu öğrenme, öğrenmeyi öğrenme, aktif öğrenme, 

yapılandırmacı öğrenme, esnek öğrenme gibi insan merkezli eğitim 

yaklaĢımlarını esas almak.   

5. Disiplinlerarası YaklaĢımla Yapılan Eğitim, AraĢtırma ve 

Uygulamaları YaygınlaĢtırmak 

Üniversitemiz farklı bakıĢ açılarını bir araya getirerek yeni sentezlerin 

oluĢturulduğu disiplinler arası yaklaĢımı benimsemektedir. Sosyal ve ekonomik 

refah düzeyinin yükseltilmesini sağlayacak bilgi ve teknolojiyi üretmek için 

disiplinlerarası çalıĢmalar özendirilmektedir. Üniversitemiz, öğrencilerin ilgi ve 

ihtiyaçlarını dikkate alarak, disiplinlerarası çalıĢma anlayıĢını kazandırmak 

amacıyla çift ana dal ve yan dal uygulamasını baĢlatmıĢtır. Üniversitemizin çok 

yönlü alt yapısı ile değiĢik programlara sahip olması, araĢtırma laboratuvarları 

ve araĢtırma merkezlerinde disiplinlerarası çalıĢmaların sürdürülmesine olanak 

sağlamaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz aĢağıdaki sorumlulukları yerine 

getirmektedir:    

 Eğitim programlarını iyileĢtirerek, eğitimin disiplinlerarası niteliğini 

artırmak, 

 Öğrencilere ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verecek Ģekilde ders 

seçenekleri sunmak,  

 Bilimsel araĢtırma ve uygulamalarda disiplinlerarası anlayıĢla yapılan 

çalıĢmaları teĢvik etmek,  



 

  

  
   

48 

 

 Lisansüstü düzeyde disiplinler arası çalıĢmaları teĢvik eden yönetsel 

düzenlemeler yapmak, 

 Lisans düzeyinde çift ana dal ve yan dal programlarını teĢvik ederek 

yaygınlaĢtırmak 

 Üniversitemizde farklı bilim dallarının koordinasyonunu sağlayarak 

sinerji oluĢturmak.  

 

6. Türkçenin Bilim Dili Olarak GeliĢtirilmesini Esas Alırken, 

Yeterli Düzeyde Yabancı Dil Öğrenimini Sağlamak 

 Atatürk Üniversitesi bir kurum olarak Türkçenin eğitim ve bilim dili 

olarak geliĢmesine katkı yapmayı bir görev olarak benimsemiĢtir. Ancak dünya 

üniversitesi olma hedefine uygun olarak çalıĢanlarının ve öğrencilerinin yabancı 

dilleri öğrenmeleri gerektiğinin de bilincindedir. Bu nedenle nitelikli Türkçe 

yayınlarla Türkçenin bilim dili olarak geliĢmesine katkıda bulunurken, 

uluslararası nitelikli yayın yapabilecek, bilimsel toplantılara, tartıĢmalara aktif 

olarak katılabilecek kadar iletiĢim becerileri kazandırabilmek amacıyla yabancı 

diller öğretimini etkinleĢtirecek düzenlemeler yapmaktadır. Bu doğrultuda 

Üniversitemiz aĢağıdaki sorumlulukları yerine getirmektedir:      

 Nitelikli Türkçe yayınların sayısını artırmak, 

 Akademik ve idari personelin yabancı dil eğitimi programlarına katılımını 

teĢvik etmek, 

 Öğrencileri Türkçe ve yabancı dil konusunda bilinçlendirmek, Türkçenin 

etkin kullanımı ve yabancı dil öğrenmenin bir ihtiyaç olarak algılamasını 

sağlamak, 

 Üniversitemiz bünyesinde kurulan Yabancı Diller Yüksekokulunun tüm 

birimlere hizmet verecek Ģekilde etkinleĢtirilmesini sağlamak, 
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 Öğrenci ve çalıĢanlarının özellikle uluslararası değiĢim programlarına 

katılımını özendirmek, 

 Yabancı dilde bilimsel yayın yapılmasının yanı sıra yabancı dildeki 

nitelikli yayınların da Türkçeye çevrilmesini özendirmek.  

7. Üniversitenin Fiziksel ve Teknolojik Altyapısını 

MükemmelleĢtirmek 

 Üniversitemiz eğitim, araĢtırma ve toplumsal hizmetler açısından fiziksel 

ve teknolojik altyapının öneminin farkındadır. ÇağdaĢ yönetim anlayıĢına uygun 

olarak tüm birimlerinde gerekli fiziksel ve teknolojik alt yapıyı uygun 

yatırımlarla mükemmel hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda bireysel 

çalıĢma odaları, laboratuvar ve derslikler; öğrenci merkezli eğitime daha uygun 

olarak teknolojik araç-gereçlerle donatılmaktadır. Lojmanlar dahil 

üniversitemizin tüm birimlerine internet bağlantısı sağlanmıĢtır. Üniversitemiz, 

bilgi ve teknoloji yatırımlarını artırmakta ve sürekli güncelleĢtirmektedir; bu 

doğrultuda aĢağıdaki sorumlulukları üstlenmektedir.    

 Üniversitemizin fiziki olanaklarını evrensel ölçütlere taĢımak, 

 Üniversitemizin fiziki geliĢiminde estetik değerlere ve çevreye önem 

vermek, 

 Fiziksel alt yapıda engelli bireylerin ihtiyaçlarını karĢılayan düzenlemeler 

yapmak, 

 Üniversitemizin sahip olduğu fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının 

etkin bir Ģekilde kullanmasını sağlamak.  
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8. Üniversite ÇalıĢanları ve Öğrencilerini Ortak Hedeflere 

Yönlendirmek ve   Motivasyonlarını Yüksek Tutacak ÇalıĢmalar 

Yapmak 

 Üniversitemiz öz görevi ve öz ülküsü doğrultusunda, amaç birliğinin ve 

Üniversitenin değerlerine bağlılığın güçlendirilmesi, kurum kültürünün evrensel 

değerlerle zenginleĢtirilmesi bilinciyle hareket ederek, çalıĢanlarını ve 

öğrencilerini ortak hedeflere yönlendirmektedir. Ayrıca Üniversitemiz, tüm 

çalıĢanlarının potansiyellerini ortaya çıkarmak için; bilgi, beceri, duygu, 

düĢünce ve enerjilerini istekle paylaĢabilecekleri ortamlar oluĢturmayı önemli 

görmekte ve bunun motivasyonu yükselten bir etken olduğuna inanmaktadır. Bu 

doğrultuda Üniversitemiz aĢağıdaki sorumlulukları üstlenmektedir:    

 ÇalıĢanların ve/veya öğrencilerin bir araya geldiği sosyal ortamları 

artırarak ortak bilinci geliĢtirmek ve sinerji yaratmak, 

 ÇalıĢanlara iliĢkin tüm uygulamalarda adalet, liyakat ve baĢarımı temel 

ölçüt almak, 

 Bilimsel üretimin artırılmasına yönelik olarak baĢarılı çalıĢmaları 

desteklemek ve ödüllendirmek, 

 Öğrencileri bilimsel düĢünmeye ve problem çözmeye yönlendirmek, 

 BaĢarım ölçütlerini belirlemek ve çalıĢanların baĢarımlarının sürekli 

değerlendirilmesini sağlamak. 
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9. Güncel Konulardaki Bilimsel ÇalıĢmaların TeĢvik Edildiği 

Ortamlar OluĢturmak   

 Üniversitemizde bilgi üretiminin istikrarlı biçimde sürdürülebilmesi ve 

artırılması için bilimsel araĢtırmalara destek verilmekte ve teĢvik edilmektedir. 

Uluslararası bilimsel atıf indeksleri, bilimsel bilgi üretiminin önemli bir 

göstergesidir. Üniversitemizin bu indekslerde yer alan yayınlarının sayısı son 

yıllarda hızla artmıĢtır. Yayın sayısındaki bu artıĢ; Üniversitemizin kütüphane 

kaynaklarının zenginleĢtirilmesi, internet alt yapısının iyileĢtirilmesi, sanal veri 

tabanlarının artırılması, laboratuvar olanaklarının iyileĢtirilmesi, akademik 

personel için atama ve yükseltme kriterlerinin uygulanması ve daha fazla proje 

desteği sağlayan genel iyileĢtirme sürecinin doğrudan bir sonucudur. Bu durum 

Üniversitemizin uluslararası bilime katkısı ve kendisini yenilemesi açısından 

önemlidir. Bilimsel yayın sayısındaki bu artıĢ yeterli görülmemekte, artıĢın 

sürekliliği için çalıĢılmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz aĢağıdaki 

sorumlulukları yerine getirmektedir:  

 Evrensel standartlarda  eğitim ve araĢtırmalar yapılmasını sağlamak, 

 Kütüphane olanaklarını istenen bilgiye hızlı ve etkin bir biçimde ulaĢmayı 

sağlayacak Ģekilde sürekli geliĢtirmek, 

 Üniversite bünyesinde daha fazla sayıda sempozyum, seminer, konferans 

vb. bilimsel faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesini sağlamak, 

 Akademik personelin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum, 

kongre vb. etkinliklerine katılımını teĢvik etmek ve desteklemek, 

 Öğretim elemanlarını öğretim yaklaĢımları, ölçme değerlendirme ve sınıf 

yönetimi konusunda yetkinliklerini artırmaya teĢvik etmek, 

 Bilimsel araĢtırma sonuçlarının yayınlanması ve/veya uygulamaya 

aktarılması için gereken desteği sağlamak, 
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 Patent alan, bilimsel buluĢ yapan ve uluslararası düzeyde çok sayıda atıf 

alan akademik personeli desteklemek ve ödüllendirmek, 

 Sosyal bilimlerde özgün çalıĢma yapanları, sanat, kültür ve spor 

alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde baĢarı kazananları teĢvik etmek 

ve ödüllendirmek. 

10. Üniversitemizi Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Daha Ġyi 

Tanıtmak  

 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 aĢağıdaki sorumlulukları yerine getirmektedir:    

 Üniversitemizi tanıtıcı faaliyetlere hız vermek, 

 Erzurum‟un tanıtılması için paydaĢlarla iĢbirliği yapmak,  

 Üniversitemizin bilim insanları ve öğrenciler tarafından ilk sıralarda 

tercih edilmesini sağlamak, 

 Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda aktif görev almak,  

 Üniversitemizi bulunduğu coğrafyada eğitim, bilim ve teknoloji merkezi 

haline getirmek için çalıĢmak, 

 Daha fazla sayıda uluslararası projeye ortak olmak,  

 Sosyal sermayenin yaratılmasına katkıda bulunmak. 
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B. Temel Politikalar ve Öncelikler  

 

Üniversitemizin Temel Politikası; Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

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 ulaĢma sürecini 

hızlandırmaktır. 

 

ÇağdaĢ eğitim ve öğretim uygulamalarını izlemek, ülkemizin çağdaĢ 

uygarlık ve teknolojik geliĢim düzeyini yakalayabilmesini sağlayacak bilimsel 

araĢtırmalar yapmak ve bu araĢtırmalar sonucunda uygulanabilir yeni projeler 

üretmek. 

 

SayısallaĢan uluslar arası ortamda Türk Dili, Kültürü ve Edebiyatının 

kaynaklarının elektronik ortamda değerlendirilmesi, veritabanının hazırlanması 

ve sunulması için çalıĢmalar yapmak ve internet üzerinden Türk Dilinin 

kullanım oranına katkıda bulunmak. 

 

Eğitim ve öğretimde verimlilik ve kaliteyi arttırmak, 

 

Üniversitenin araĢtırma ve eğitim stratejisini geliĢtirerek geleceğe yönelik 

araĢtırma alanları belirlemek, 

 

Üniversitenin üretim ve finansman kaynaklarını geliĢtirmek ve gelirlerini 

arttırarak elde edilen gelirlerden yatırımlar ve projelere daha fazla kaynak 

sağlamak, 

 

Son yıllarda önemi daha fazla anlaĢılan ekolojik ürün yetiĢtiriciliğini 

bilimsel olarak baĢlatmak ve bölge çiftçisine öncülük ve danıĢmanlık etmek. 

 

DüĢünme, algılama ve problem çözme yeteneği geliĢmiĢ, yeni fikirlere 

açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, 

demokratik değerleri benimsemiĢ, milli kültürü özümsemiĢ, farklı kültürleri 

yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiĢtirmek eğitim politikasının temel 

amacıdır. Bu yönde baĢlatılmıĢ olan yeniden düzenleme çalıĢmaları her 

kademede hızlandırılarak sürdürülecek, eğitimin niteliği artırılacak ve eğitim 

hizmetlerine eriĢim yaygınlaĢtırılacaktır.  

Bu çerçevede; 

1. KiĢilerin fiziksel, sosyal, zihinsel ve ruhsal geliĢimlerinde önemli bir 

payı olan eğitim yaygınlaĢtırılacaktır. 
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2. Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla yenilikçiliği, araĢtırmayı, takım 

çalıĢmasını, özgün ve giriĢimci düĢünmeyi esas alan müfredat değiĢiklikleri 

yapılacak ve bu kapsamda eğiticiler ile yöneticilerin eğitimi 

gerçekleĢtirilecektir. 

3. KiĢilerin bireysel ve sosyal geliĢimlerine katkıda bulunan ve hayata 

hazırlayan etkin bir rehberlik ve yönlendirme sistemi geliĢtirilecektir.  

4. Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaĢtırılacak ve etkin 

hale getirilecektir. 

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

yerleĢim yerleri arasındaki farklılıkları azaltacak Ģekilde giderilecek ve bu 

konuda yerel idarelerin inisiyatif almaları desteklenecektir. 

6.Üniversitemizde, idari ve mali özerklikleri sağlanarak ihtisaslaĢmayı 

esas alan rekabetçi bir yapıya oluĢturulması teĢvik edilecektir. 

7. Üniversitemizde hizmet üreterek kaynak oluĢturma faaliyetleri 

desteklenecek, öğrencilerin eğitimin finansmanına daha fazla katılımı 

sağlanacaktır. 

8. Özel kesimin, eğitimin her kademesinde daha fazla faaliyet göstermesi 

teĢvik edilecektir. 

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli geliĢim, katılımcılık, 

saydamlık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, yerindelik, beyana güvenine özen 

gösterilecektir.  

 

Eğitim programlarını sürekli gözden geçirilerek güncelleĢtirilmesi 

sağlanacaktır. 

 

Fakülte ve Yüksekokulların baĢarısının sürekliliğini sağlayabilmek için 

organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirilecektir. 

 

Her türlü düĢünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye 

ulaĢan, bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği, yaratıcı ve katılımcı bir 

üniversite yaratmak olan ve sorgulayan, araĢtıran, çözüm üreten, sosyal 

becerileri geliĢmiĢ, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, yaratıcı, 

üretken, insan haklarına saygılı evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal 

sorunlara duyarlı, demokrat, aydın gençler yetiĢtirmektir.   

 

Üniversite-sanayi iĢbirliği ile bilgi ve teknoloji üreterek, toplumsal 

kalkınmaya katkıda bulunmak, ulusal ve evrensel kültür değerlerine sahip 

çıkarak, toplumla bütünleĢerek, eğitim-öğretimde, araĢtırma ve uygulamada, 

toplam kaliteye ulaĢmak için önce insan odaklı bir anlayıĢla mutlu bireylerden 

oluĢan bir toplum yaratmaktır. Üniversitemiz üstlendiği bu sorumluluğu 

gerçekleĢtirecek gerekli her türlü alt yapı ve donanıma sahip bulunmaktadır. 

Üniversitemiz, gençleri 21‟nci yüzyıla hazırlayarak, değiĢen dünyada hak 
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ettikleri konuma gelmelerini sağlayacak ve geleceğimizin gençliğini 

yetiĢtirecektir. Bu yöndeki çabalarımız artarak devam edecektir. 

 

Ġdari 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 paylaĢılan önceliktir. Bilimsel standartlar, öğrenci 

performansı, eğitim öğretim, araĢtırma ve yönetim önceliklerinde en yadsınamaz 

ortak payda olacaktır. Bilimsel standartlar ve performans göstergeleri tüm 

birimlerce paylaĢılan, Ģeffaf ve ödüllendirmeyi belirleyen en temel göstergedir.  
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 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE 

DEĞERLENDĠRMELER 

  

A- Mali Bilgiler 

 

Üniversitemize 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 185.954.170,23 

YTL baĢlangıç ödeneği tahsis edilmiĢ, ihtiyaca göre yıl içinde yapılan aktarma, 

ekleme ve düĢme iĢlemlerinden sonra toplam ödenek 191.309.685,43 YTL 

olmuĢtur. Bu ödeneğin %92‟si olan 176.382.301,53 YTL harcanmıĢtır.  

 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları  

 

1.1-Bütçe Giderleri 
 

  

2006 

 ÖDENEK 

TOPLAMI 

2006        

HARCAMA 

TOPLAMI 

GERÇ

EK. 

ORANI 

YTL YTL % 

BÜTÇE GĠDERLERĠ 

TOPLAMI 

191.309.685,43 

 

176.382.301,53 

 

92,1 

01 - PERSONEL 

GĠDERLERĠ 

100.713.889,29 

 

99.814.097,19 

 99,1 

02 - SOSYAL GÜVENLĠK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRĠMĠ GĠDERLERĠ 

12.193.633,00 

 

12.131.752,31 

 99,4 

03 - MAL VE HĠZMET 

ALIM GĠDERLERĠ 

38.922.333,81 

 

30.530.982,63 

 78,4 

05 - CARĠ TRANSFERLER  

2.443.000,00 

 

1.937.478,34 

 79,3 

06 - SERMAYE 

GĠDERLERĠ 

37.036.829,33 

 

31.967.991,06 

 86,3 
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1.2-Bütçe Gelirleri 
 

  

2006 

BÜTÇE 

TAHMĠNĠ 

2006 

GERÇEKLEġME 

TOPLAMI 

GERÇ

EK. 

ORANI 

YTL YTL % 

BÜTÇE GELĠRLERĠ 

TOPLAMI 

176.875.050,00 166.884.851,53 94,3 

01 – VERGĠ GELĠRLERĠ 2,00 0 0 

02 – VERGĠ DIġI 

GELĠRLER 

500,00 1.399,17 279,8 

03 – SERMAYE 

GELĠRLERĠ 

24.152.043,00 

 

21.102.408,33 

 

87.3 

04 – ALINAN BAĞIġ VE 

YARDIMLAR 

145.774.050,00 

 

137.350.471,46 

 

94,2 

05 – DĠĞER GELĠRLER 6.937.955,00 8.430.572,57 121 

06 – SERMAYE 

GELĠRLERĠ 

10.500,00 0 0 

 

 

  

 Üniversitemizin 2006 yılı bütçe gelirlerinin  176.875.050,00YTL  olacağı 

tahmin edilmiĢ ancak %94 oranında gerçekleĢerek 166.884.851,53YTL 

olmuĢtur. Görüldüğü üzere tamin edilen rakama çok yaklaĢılmıĢtır. 
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1.3-2006 Yılı Atatürk Üniversitesi Gider Dağılımı (Ekonomik Sınıflandırma 2.Düzey) 

  GĠDER ÇEġĠDĠ 

BÜTÇE 

KANUNU ĠLE 

VERĠLEN 

ÖDENEK 

EKLENEN 

ÖDENEK 

DÜġÜLEN 

ÖDENEK 

BLOKELĠ 

TUTAR 

TOPLAM 

ÖDENEK 

HARCAMA 

TOPLAMA 

KALAN YADA 

ÖDENEK 

ÜSTÜ 

01 PERSONEL GĠDERLERĠ 95.227.500,00 6.292.082,29 805.693,00   100.713.889,29 99.814.097,19 899.792,10 

01.1 MEMURLAR 91.065.500,00 5.427.082,29 805.693,00   95.686.889,29 95.399.062,07 287.827,22 

01.2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 590.000,00       590.000,00 557.619,48 32.380,52 

01.3 ĠġCĠLER 3.022.000,00 850.000,00     3.872.000,00 3.727.492,42 144.507,58 

01.4 GEÇĠCĠ PERSONEL 485.000,00       485.000,00 51.149,23 433.850,77 

01.5 DĠĞER PERSONEL 65.000,00 15.000,00     80.000,00 78.773,99 1.226,01 

02 

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA 

DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 11.671.000,00 675.500,00 152.867,00   12.193.633,00 12.131.752,31 61.880,69 

02.1 MEMURLAR 11.150.000,00 565.500,00 152.867,00   11.562.633,00 11.536.323,01 26.309,99 

02.2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL               

02.3 ĠġCĠLER 506.000,00 110.000,00     616.000,00 595.429,30 20.570,70 

02.4 GEÇĠCĠ PERSONEL 15.000,00       15.000,00   15.000,00 

03 

MAL VE HĠZMET ALIMI 

GĠDERLERĠ 42.744.550,00 4.368.773,81 7.577.120,00 613.870,00 38.922.333,81 30.530.982,63 8.391.351,18 

03.1 

ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE 

MALZEME ALIMLARI 96.000,00       96.000,00 1.889,80 94.110,20 

03.2 

TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE 

MALZEME ALIMLARI 24.902.500,00 1.614.418,18 5.381.960,00 427.374,00 20.707.584,18 16.578.298,21 4.129.285,97 

03.3 YOLLUKLAR 1.106.850,00 273.169,80 24.739,00 52.935,00 1.302.345,80 1.249.301,46 53.044,34 

03.4 GÖREV GĠDERLERĠ 218.600,00 108.000,00   2.031,00 324.569,00 181.246,82 143.322,18 

03.5 HĠZMET ALIMLARI 4.067.100,00 343.404,52 127.384,00 68.919,00 4.214.201,52 3.371.152,12 843.049,40 
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03.6 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 47.000,00 23.735,00   1.008,00 69.727,00 47.225,43 22.501,57 

03.7 

MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK 

ALIM, BAKIM VE ONARIM 

GĠDERLERĠ 1.616.800,00 79.750,00 96.596,00 32.893,00 1.567.061,00 954.261,58 612.799,42 

03.8 

GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE 

ONARIM GĠDERLERĠ 721.700,00 1.069.296,31 48.712,00 28.710,00 1.713.574,31 1.018.890,06 694.684,25 

03.9 TEDAVĠ VE CANAZE GĠDERLERĠ 9.968.000,00 857.000,00 1.897.729,00   8.927.271,00 7.128.717,15 1.798.553,85 

05 CARĠ TRANSFERLER 2.443.000,00       2.443.000,00 1.937.478,34 505.521,66 

05.1 GÖREV ZARARLARI 1.083.000,00       1.083.000,00 1.082.591,04 408,96 

05.2 HAZĠNE YARDIMLARI 350.000,00       350.000,00 350.000,00   

05.3 

KAR AMACI GÜTMEYEN 

KURULUġLARA YAPILAN 

TRANSFERLER 500.000,00       500.000,00 498.180,26 1.819,74 

05.4 

HANE HALKINA YAPILAN 

TRANSFERLER 500.000,00       500.000,00   500.000,00 

05.6 

YURT DIġINA YAPILAN 

TRANSFERLER 10.000,00       10.000,00 6.707,04 3.292,96 

06 SERMAYE GĠDERLERĠ 25.839.000,00 13.177.991,33   1.980.162,00 37.036.829,33 31.967.991,06 5.068.838,27 

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 4.996.000,00 3.838.385,33   286.996,00 8.547.389,33 5.127.541,88 3.419.847,45 

06.2 

MENKUL SERMAYE ÜRETĠM 

GĠDERLERĠ 400.000,00       400.000,00 140.196,04 259.803,96 

06.4 

GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE 

KAMULAġTIRILMASI   70.000,00     70.000,00   70.000,00 

06.5 

GAYRĠMENKUL SERMAYE 

ÜRETĠM GĠDERLERĠ 15.134.000,00 7.384.413,00   1.690.866,00 20.827.547,00 19.523.446,03 1.304.100,97 

06.7 

GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM 

GĠDERLERĠ 5.309.000,00 1.885.193,00   2.300,00 7.191.893,00 7.176.807,11 15.085,89 

GENEL TOPLAM 177.925.050,00 24.514.347,43 8.535.680,00 2.594.032,00 191.309.685,43 176.382.301,53 14.927.383,90 
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2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 

 

Üniversitemiz Bir Eğitim ve Öğretim KuruluĢu olduğundan Bütçe 

Ödeneklerinin büyük bir çoğunluğu Personel Giderlerinde kullanılmaktadır. 

Üniversitemizce öngörülen gelir tahsili 2006 yılı sonuna sarktığından ve Maliye 

Bakanlığının 01/11/2006 tarihindeki tasarruf tedbirleri genelgesi nedeniyle 03 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve 06 Sermaye Giderleri ödeneklerinin bir kısmı 

kullanılamamıĢtır. 

 

 2.1-Bütçe Giderlerine ĠliĢkin Açıklamalar 
 

1 Personel Giderleri:BaĢlangıç ödeneği olarak 95.227.500,00YTL verilmiĢ 

yıl içinde ekleme ve düĢme sonrasında 100.713.889,29YTL ödenek 

gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 99.814.097,19YTL olmuĢ, 

899.792,10YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

1.1.Memurlar: BaĢlangıç ödeneği olarak 91.065.500,00YTL verilmiĢ yıl içinde 

ekleme ve düĢme sonrasında 95.686.889,29YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu 

harcama toplamı 95.399.060,07YTL olmuĢ, 287.827,22YTL harcanmamıĢ ve yıl 

sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

1.2.SözleĢmeli Personel: BaĢlangıç ödeneği olarak 590.000,00YTL verilmiĢ yıl 

içinde ekleme ve düĢme olmamıĢ ve  590.000,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl 

sonu harcama toplamı 557.619,48YTL olmuĢ, 32.380,52YTL harcanmamıĢ ve 

yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

1.3.ĠĢciler: BaĢlangıç ödeneği olarak 3.022.000,00YTL verilmiĢ yıl içinde 

ekleme ve düĢme sonrasında 3.872.000,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu 

harcama toplamı 3.727.492,42YTL olmuĢ, 144.507,58YTL harcanmamıĢ ve yıl 

sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

1.4.Geçici Personel: BaĢlangıç ödeneği olarak 485.000,00YTL verilmiĢ yıl 

içinde ekleme ve düĢme olmamıĢ ve  485.000,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl 

sonu harcama toplamı 51.149,23YTL olmuĢ, 433.850,77YTL harcanmamıĢ ve 

yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

1.5.Diğer Personel: BaĢlangıç ödeneği olarak 65.000,00YTL verilmiĢ yıl içinde 

ekleme ve düĢme sonrasında 80.000,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu 

harcama toplamı 78.773,99YTL olmuĢ, 1.226,01YTL harcanmamıĢ ve yıl 

sonunda iptal edilmiĢtir. 
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2 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri: BaĢlangıç ödeneği 

olarak 11.671.000,00YTL verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme sonrasında 

12.193.633,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 

12.131.752,31YTL olmuĢ, 61.880,69YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal 

edilmiĢtir. 

 

 

2.1.Memurlar: BaĢlangıç ödeneği olarak 11.150.000,00YTL verilmiĢ yıl içinde 

ekleme ve düĢme sonrasında 11.562.633,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu 

harcama toplamı 11.536.323,01YTL olmuĢ, 26.309,99YTL harcanmamıĢ ve yıl 

sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

2.3.ĠĢciler: BaĢlangıç ödeneği olarak 506.000,00YTL verilmiĢ yıl içinde ekleme 

ve düĢme sonrasında 616.000,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama 

toplamı 595.429,30YTL olmuĢ, 20.570,70YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda 

iptal edilmiĢtir. 

 

2.4.Geçici Personel: BaĢlangıç ödeneği olarak 15.000,00YTL verilmiĢ yıl 

içinde harcama olmamıĢ ve yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

 

3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: BaĢlangıç ödeneği olarak 

42.744.550,00YTL verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme sonrasında 

38.922.333,81YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 

30.530.982,63YTL olmuĢ, 8.391.351,18YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal 

edilmiĢtir. 

 

3.1.Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: BaĢlangıç ödeneği 

olarak 96.000,00YTL verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme olmamıĢ ve  

96.000,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 1.889,80YTL 

olmuĢ, 94.110,20YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

3.2.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: BaĢlangıç ödeneği 

olarak 24.902.500,00YTL verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme sonrasında 

20.707.584,18YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 

16.578.298,21YTL olmuĢ, 4.129.285,97YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal 

edilmiĢtir. 

 

3.3.Yolluklar: BaĢlangıç ödeneği olarak 1.106.850,00YTL verilmiĢ yıl içinde 

ekleme ve düĢme sonrasında 1.302.345,80YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu 

harcama toplamı 1.249.301,46YTL olmuĢ, 53.044,34YTL harcanmamıĢ ve yıl 

sonunda iptal edilmiĢtir. 
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3.4.Görev Giderleri: BaĢlangıç ödeneği olarak 216.600,00YTL verilmiĢ yıl 

içinde ekleme ve düĢme sonrasında 324.569,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl 

sonu harcama toplamı 181.246,82YTL olmuĢ, 143.322,18YTL harcanmamıĢ ve 

yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

3.5.Hizmet Alımı : BaĢlangıç ödeneği olarak 4.067.100,00YTL verilmiĢ yıl 

içinde ekleme ve düĢme sonrasında 4.214.201,52YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl 

sonu harcama toplamı 3.371.152,12YTL olmuĢ, 843.049,40YTL harcanmamıĢ 

ve yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

3.6.Temsil ve Tanıtma Giderleri: BaĢlangıç ödeneği olarak 47.000,00YTL 

verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme sonrasında 69.727,00YTL ödenek 

gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 47.225,43YTL olmuĢ, 22.501,57YTL 

harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

3.7.Menkul Mal, Gayrimaddi Hak, Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: 
BaĢlangıç ödeneği olarak 1.616.800,00YTL verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme 

sonrasında 1.567.061,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 

954.261,58YTL olmuĢ, 612.799,42YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal 

edilmiĢtir. 

 

3.8.Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: BaĢlangıç ödeneği olarak 

721.700,00YTL verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme sonrasında 

1.713.574,31YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 

1.018.890,06YTL olmuĢ, 694.684.25YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal 

edilmiĢtir. 

 

3.9.Tedavi ve Cenaze Giderleri: BaĢlangıç ödeneği olarak 9.968.000,00YTL 

verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme sonrasında 8.927.271,00YTL ödenek 

gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 7.128.717,15YTL olmuĢ, 

1.798.553,85YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

 

5 Cari Transferler: BaĢlangıç ödeneği olarak 2.443.000,00YTL verilmiĢ 

yıl içinde ekleme ve düĢme olmamıĢ 2.443.000,00YTL ödenek 

gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 1.937.478,34YTL olmuĢ, 

505.521,66YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

5.1.Görev Zararları: BaĢlangıç ödeneği olarak 1.083.000,00YTL verilmiĢ yıl 

içinde ekleme ve düĢme olmamıĢ 1.083.000,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl 

sonu harcama toplamı 1.082.591,04YTL olmuĢ, 408,96YTL harcanmamıĢ ve yıl 

sonunda iptal edilmiĢtir. 
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5.2.Hazine Yardımları: BaĢlangıç ödeneği olarak 350.000,00YTL verilmiĢ yıl 

içinde ekleme ve düĢme olmamıĢ 350.000,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl 

sonu harcama toplamı 350.000,00YTL olmuĢtur. 

 

5.3.Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Transferler: BaĢlangıç 

ödeneği olarak 500.000,00YTL verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme olmamıĢ 

500.000,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 

498.180,26YTL olmuĢ, 1.819,74YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal 

edilmiĢtir. 

 

5.4.Hane Halkına Yapılan Transferler: BaĢlangıç ödeneği olarak verilen 

500.000,00YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

5.6.YurtdıĢına Yapılan Transferler: BaĢlangıç ödeneği olarak 10.000,00YTL 

verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme olmamıĢ 10.000,00YTL ödenek 

gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 6.707,04YTL olmuĢ, 3.292,96YTL 

harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

 

6 Sermaye Giderleri: BaĢlangıç ödeneği olarak 25.839.000,00YTL 

verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme sonrasında 37.036.829,33YTL ödenek 

gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 31.967.991,06YTL olmuĢ, 

5.068.838,27YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

6.1.Mamul Mal Alımları: BaĢlangıç ödeneği olarak 4.996.000,00YTL verilmiĢ 

yıl içinde ekleme ve düĢme sonrasında 8.547.389,33YTL ödenek 

gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 5.127.541,88YTL olmuĢ, 

3.419.847,45YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

6.2.Menkul Sermaye Üretim Giderleri: BaĢlangıç ödeneği olarak 

400.000,00YTL verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme olmamıĢ 400.000,00YTL 

ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 140.196,04YTL olmuĢ, 

259.803,96YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

6.4.Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırılması: Yıl içinde 70.000,00YTL 

ekleme yapılmıĢ ancak harcanmayarak yıl sonunda iptal edilmiĢtir. 

 

6.5.Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: BaĢlangıç ödeneği olarak 

15.134.000,00YTL verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme sonrasında 

20.827.547,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplamı 

19.523.446,03YTL olmuĢ, 1.304.100,97YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal 

edilmiĢtir. 
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6.7.Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: BaĢlangıç ödeneği olarak 

5.309.000,00YTL verilmiĢ yıl içinde ekleme ve düĢme sonrasında 

7.191.893,00YTL ödenek gönderilmiĢtir.Yıl sonu harcama toplam 

7.176.807,11YTL olmuĢ, 15.085,89YTL harcanmamıĢ ve yıl sonunda iptal 

edilmiĢtir. 

 

 

 

 

 2.2.Bütçe Gelirlerine ĠliĢkin Açıklamalar 
 

 

1 Vergi Gelirleri:2006 yılında sehven 2.00YTL gelir tahmini yapılmıĢ, yıl 

sonunda özel bütçe olduğu için doğal olarak tahsilat yapılmamıĢtır. 

 

2 Vergi DıĢı Gelirler: 2006 yılında 500,00YTL gelir tahmini yapılmıĢ, yıl 

sonunda 1.399,17YTL tahsilat yapılmıĢtır. 

3 Sermaye Gelirleri: 2006 yılında 24.152.043,00YTL gelir tahmini 

yapılmıĢ, yıl sonunda 21.102.408,33YTL tahsilat yapılmıĢtır. 

4 Alınan BağıĢ Yardımlar: 2006 yılında 145.774.050,00YTL gelir tahmini 

yapılmıĢ, yıl sonunda 137.350.471,46YTL tahsilat yapılmıĢtır. 

5 Diğer Gelirler: 2006 yılında 6.937.955,00YTL gelir tahmini yapılmıĢ, yıl 

sonunda 8.430.572,57YTL tahsilat yapılmıĢtır. 

6 Sermaye Gelirleri: 2006 yılında 10.500,00YTL gelir tahmini yapılmıĢ, 

yıl içinde tahsilat yapılamamıĢtır. 

 

 

3- Mali Denetim Sonuçları  

 

            Üniversitemizde 2006 yılı harcamalarına ait bir dıĢ denetim olmamıĢtır. 

Ancak ön mali kontrol ve iç kontrol üniversitemiz bünyesindeki harcama 

birimleri ile Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından yapılmıĢ ve 

mevzuata uygun olmayan harcamalar yapılmamıĢtır. Ayrıca bu konuda baĢta 

Rektörümüz olmak üzere iç değerlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri sürekli 

bir Ģekilde yapılmıĢtır. 

1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 30 uncu maddesine göre 

1 Temmuz 2006 itibariyle ilk altı aylık harcamalarımız çeĢitli vasıtalar ile 

Kamuoyunun bilgisine sunulmuĢtur. Bu konuda olumlu tepkiler alınmıĢtır.  
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2. 2006 yılı gelir-gider belgeleri SayıĢtay denetimine sunulmuĢtur. Burada 

yapılacak denetim sonucunda hazırlanacak rapora göre iĢlemler yapılacaktır.  

3. 2006 yılına ait Yatırım Değerlendirme Raporu Hazırlanarak; YÖK, SayıĢtay 

BaĢkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüĢ ve önerilerine sunulmuĢtur.  

4. Atatürk Üniversitesi 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı yasalaĢmak 

üzere Maliye Bakanlığına ve SayıĢtay BaĢkanlığına sunulmuĢtur. 

               Böylece mevzuatla üniversitemize verilen yetki ve yüklenen 

sorumluluklar çerçevesinde yapılan harcamalar ile yürütülen idari iĢlemlerin 

amacına uygun yürütülüp yürütülmediği açıklık, saydamlık, doğruluk ve hesap 

verilebilirlik ilkeleri gereği kamuoyu ve üst kurumların denetimine sunulmuĢtur.  

 

 

B- Performans Bilgileri 

 

 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri  

 

  

 

  1.1. Faaliyet Bilgileri 

FAALĠYET TÜRÜ SAYISI 

Sempozyum ve Kongre 29 

Konferans 43 

Panel 13 

Seminer 3 

Açık Oturum  

SöyleĢi 1 

Tiyatro  14 

Konser 27 

Sergi 160 

Turnuva  

Teknik Gezi  

Eğitim Semineri  

Diğer(Festival, ġiir Dinletisi, Toplantı) 18 



 

  

  
   

66 

 

1.2.Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri 

Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar  

YAYIN TÜRÜ SAYISI 

Uluslararası Makale 551 

Ulusal Makale 828 

Uluslararası Bildiri 26 

Ulusal Bildiri 175 

Kitap 38 

 

 

1.3.Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar 

ÜNĠVERSĠTE ADI ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ 

TaĢkent Devlet ġarkĢinaslık Enstitüsü Akademik ĠĢbirliği 

ABD Pittsburgh Üniversitesi Akademik ĠĢbirliği(Tıp 

Alanında) 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Kazak-

Türk Üniversitesi 

Akademik ĠĢbirliği 

The Ohio State University Akademik ĠĢbirliği 

Morrisville State College State University 

of New York 

Akademik ĠĢbirliği 

State University of New York College of 

Agriculture and Technology at Cobleskill 

Akademik ĠĢbirliği 

The State University of New York at 

Syracuse College of Evrianmental 

Science of Forestry (SUNY-ESF) 

Akademik ĠĢbirliği 

University of New York College of 

Agricultureand Lite Scienses Cornell 

Akademik ĠĢbirliği 

AB Eğitim ve Gençlik Programları 

Merkezi BaĢkanlığı 

Erasmus Pilot Uygulama 

SözleĢmesi 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik ĠĢbirliği 

Korkut Ata Devlet Üniversitesi Akademik ĠĢbirliği 

University of New York College of 

Agriculture and Technology at Cobleskill 

(SUNY) 

Akademik ĠĢbirliği 

National Taipei University R.O.C. Akademik ĠĢbirliği 

National Chung Hsing University 

Taichung,Taiwan 

Akademik ĠĢbirliği 

ODTÜ Öğretim Üyesi YetiĢtirme 
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Programı 

Gazi Üniversitesi Ulusal Yeni Doğan ĠĢitme 

Taraması Kampanyası 

Cumhuriyet-Erciyes-GaziosmanpaĢa-

Fırat-Ġnönü Üniversiteleri 

Bölge Üniversiteleri Arasında 

ĠĢbirliği 

  

  

  

  

  

 

1.4. Proje Bilgileri  

Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı 

PROJELER 

2006 

Önceki 

Yıldan 

Devreden 

Proje 

Yıl Ġçinde 

Eklenen 

Proje 

Toplam 

Yıl Ġçinde 

Tamamlanan 

Proje 

Toplam Ödenek 

YTL 

DPT 4 4 8 - 4.132.136,00  

AB 11 - 11 4 125.600,00 

TÜBĠTAK - 23 23 1 1.753.457,00  

BĠLĠMSEL 

ARAġTIRMA 

PROJELERĠ 161 223 384 165 14.745.131,00  

TOPLAM 176 250 426 170 20.756.324,00  
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 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

 

A- Üstünlükler  

 

1.Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Adını TaĢıması ve Etkinliklerini Bu Bilinçle Sürdürmesi: 

Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Erzurum‟da kurulan ve Cumhuriyet 

kuĢaklarının yetiĢmesinde üstlendiği sorumluluğu baĢarıyla yerine getiren 

Üniversitemiz, adını gururla taĢıdığı Atatürk‟ün gösterdiği ilkeler doğrultusunda 

eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerini sürdürmektedir. 

2.Köklü GeçmiĢi ve Geleceğin Üniversiteleri Arasında Saygın Bir 

Yer Alma Konusundaki Kararlılığı ile KurumsallaĢmıĢ Olması: 

Bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Üniversitemiz, 

evrensel bir üniversiteden beklenen tüm iĢlevleri yerine getirebilmek için 

kendini sorgulayan ve sürekli ilerleme gayretinde olan bir kurumdur.   

3.YaklaĢık Bin Yıllık Eğitim-Kültür Merkezi ve Üniversite 

Geleneğine Sahip Olan Bir ġehirde KurulmuĢ Olması: 

Üniversitemizin bütünleĢtiği Erzurum, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye 

Medresesi gibi tarihi eğitim kurumlarıyla köklü bir üniversite geleneğinin 

günümüz değerleriyle birleĢtiği bir eğitim ve kültür merkezi durumundadır. 
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4.ABD Nebraska Üniversitesi’nin Desteği ile KurulmuĢ Olup 50 

Yıllık Deneyimini DeğiĢimden Yana Kullanarak Güçlü Bir 

Kurum Kültürü OluĢturabilmiĢ Üniversite Olması: Üniversitemiz, 

50 yıllık deneyimini farklı kültürlerle buluĢturarak eğitimin yeni değerleri ve 

bilimsel - teknolojik geliĢmeleri izlemekte ve evrensel nitelik kazanma yolunda 

hızla ilerlemektedir.  

5.Dünyadaki GeliĢmiĢ Üniversitelerle ĠĢbirliği: Üniversitemiz evrensel 

ölçekte bilime katkı yaparken, dünyada üretilen bilgi ve teknoloji ile eğitimin 

yükselen değerlerini transfer etmek için dünya üniversiteleriyle iĢbirliği 

yapmaya önem vermektedir. Bu bağlamda Amerika BirleĢik Devletleri‟nden 

Nebraska Lincoln, Ohio State, Morrisville State, SUNY, Cornell ve Pittsburgh 

üniversiteleri; Tayvan‟dan National Taipei ve National Chung Hsing 

üniversiteleri; Türk Cumhuriyetlerinden Korkut Ata Devlet, TaĢkent Devlet 

ġarkĢinaslık, Türkiye-Manas, Kazakh Economic ve Hoca Ahmet Yesevi 

üniversiteleri ile iĢbirliği anlaĢmaları yapılmıĢtır. Diğer taraftan Türkiye‟deki 

ODTÜ, Ankara, Gazi, Cumhuriyet, Erciyes, GaziosmanpaĢa, Fırat, Kocaeli ve 

Ġnönü üniversiteleri ile iĢbirliği yapılmaktadır.  

6.Coğrafi Konumuyla Kafkasya ve Orta Asya Ülkelerine Yakın 

Olan En GeliĢmiĢ Türk Üniversitesi Olarak Bütün Avrasya’nın 

Eğitim Merkezi Olabilme Potansiyeline Sahip Olması: 

Üniversitemiz, geliĢmiĢ fiziki ve teknolojik altyapısı ve yetkin insan 

kaynaklarıyla bağımsızlıklarını yeni kazanmıĢ olan Kafkas ve Orta Asya 

ülkelerindeki bilimsel geliĢmeye katkı yapabilecek ve eğitim ihtiyacını 

karĢılayabilecek güçtedir.  
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7.Dünyanın En Önemli KıĢ Sporları Merkezlerinden Birine Sahip 

Olan Bir ġehirde Yer Alması: Pistlerinin uzunluğu, kar kalitesi, 

konaklama olanaklarıyla dünyanın en önde gelen kayak merkezlerinden biri olan 

Palandöken Dağı; Ģehir merkezine, havaalanına ve Üniversitemize yakın olması 

nedeniyle çalıĢanlarımız ve öğrencilerimiz için spor etkinliklerini gerçekleĢtirme 

açısından büyük fırsatlar sağlamaktadır.  

8.Doğu Anadolu Bölgesinin En GeliĢmiĢ ve Modern Sağlık 

AraĢtırma ve Uygulama Merkezlerine Sahip Olması: 

Üniversitemizdeki sağlık birimleri, bölgemizde yaĢayan insanların öncelikle 

tercih ettiği sağlık merkezleri konumundadır. Üniversitemiz, tüm hastalıkların 

tanı ve tedavisinin yapıldığı, bölgenin en kapsamlı ve donanımlı laboratuvar 

destekli sağlık araĢtırma ve uygulama merkezlerine sahiptir. Bu merkezlerde, 

sağlık hizmetlerinin yanı sıra halk sağlığına yönelik çalıĢmalar da yapılmaktadır. 

Sağlık konuları ile ilgili bilimsel çalıĢmaların sonuçları, seminerler 

düzenlenerek, yerel ve ulusal televizyon, radyo, gazete gibi kitle iletiĢim araçları 

kullanılarak toplumla paylaĢılmaktadır. 

9.Bölgesel Kalkınma Projelerinde Yüksek BaĢarım (Performans) 

Sergilemesi: Üniversitemiz, eğitim ve bilimsel araĢtırma etkinliklerini ulusal 

ve uluslararası düzeyde gerçekleĢtirmeyi hedeflemekle birlikte bölgesel 

kalkınmanın da itici gücü durumundadır. Uluslararası düzeyde proje 

yürütmedeki deneyimi, kurum ve kuruluĢlar arasında koordinasyon sağlama rolü 

ile bölgesel kalkınmaya üst düzeyde katkı yapabilecek niteliktedir. 
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10.Nitelikli Ġnsan Kaynaklarına Sahip Olması: Öğrencilerini yetiĢtirip 

yönlendiren, ölçüt olarak sadece ülke ölçeğini değil dünya gerçeklerini de kabul 

eden, saygınlıkları ve baĢarıları kanıtlanmıĢ, deneyimli, çağdaĢ, dinamik ve iyi 

yetiĢmiĢ öğretim elemanı kadrosuna sahip olması, Üniversitemizin en güçlü 

yönlerinden biridir. Deneyimli idari ve teknik kadro, eğitim-öğretim ve 

uygulama hizmetlerine gerekli desteği verebilecek niteliktedir.  

11.ÇeĢitli Disiplinlerde Eğitim Etkinliklerini Yürütebilecek Alt 

Yapısıyla Disiplinler Arası ÇalıĢmaya Uygun Eğitim Ortamları 

OluĢturabilmesi: Sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimlerde çok 

sayıda programın bulunduğu Üniversitemizde öğrencilere ilgi ve ihtiyaçları 

doğrultusunda ders alma olanağı sağlanmakta, bireylerin disiplinler arası 

düĢünme ve çalıĢma becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.    

12.Farklı Alanlarda Sürdürdüğü AraĢtırma ve Hizmet 

Etkinlikleriyle Güncel Sorunlara Bilimsel Çözümler Üreterek 

Toplumun Ġhtiyaçlarına Cevap Verebilmesi: Üniversitemiz eğitim, 

sağlık, tarım ve hayvancılık, çevre, değiĢik ölçekteki endüstriyel alanlar ile ilgili 

problemlerin çözülmesine yönelik bilimsel araĢtırma; turistik, kültürel ve edebi 

zenginliklerin ortaya çıkarılması; insani ve ahlaki değerlerin benimsenmesi gibi 

konularda toplumsal hizmet sunabilecek alt yapıya ve bilgi birikimine sahiptir.   

13.AraĢtırma Merkezlerinin Varlığı: Üniversitemizde toplam 15 

araĢtırma merkezi bulunmaktadır. 1990 yılına kadar çok önemli 6 araĢtırma 

merkezinin kurulmuĢ olması, Üniversitemizin,  topluma, çevreye ve bilime olan 

duyarlılığını, sorun çözmeye yönelik bilimsel araĢtırma yapma anlayıĢını ortaya 

koymaktadır. Kurulan ilk araĢtırma merkezleri Ģunlardır: 

 Halıcılık Eğitim Merkezi (1962) 

 Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (1978)  
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 Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi (1978) 

 Sanayi ĠĢbirliği GeliĢtirme Merkezi (1988) 

 Deprem AraĢtırma Merkezi (1989)                                                                             

 Avrupa Birliği ĠliĢkileri AraĢtırma Merkezi (1989)  

14.Fiziksel Altyapısı, Teknolojik Donanımı, Zengin Bilgi 

Kaynaklarına Sahip Kütüphanesi ve Laboratuvarları ile Eğitim 

ve Bilimsel AraĢtırma Ġçin ElveriĢli Bir Ortam OluĢturmuĢ 

Olması: Üniversitemizde eğitim, araĢtırma ve hizmet etkinliklerinin kaliteli bir 

biçimde sürdürülmesine olanak sağlayan fiziksel altyapı, teknolojik donanım ve 

laboratuvarlar mevcuttur. Ayrıca bilimsel araĢtırmalara yön verebilecek zengin 

kütüphane olanakları, araĢtırmacıların hizmetine sunulmaktadır.  

15.Türkiye’nin ve Dünya’nın Dört Bir Yanına DağılmıĢ, Her Biri 

Kendi Alanında GeliĢmeye Katkıda Bulunan Yüz On BeĢ Bini 

AĢkın Mezunu Olması: Üniversitemiz, kurulduğu günden beri çeĢitli 

alanlarda yetiĢtirdiği 116.500 mezunuyla ülkemizin nitelikli iĢ gücü ihtiyacının 

karĢılanmasında önemli bir iĢlev üstlenmiĢ ve bu iĢlevini baĢarıyla 

gerçekleĢtirmiĢtir. Atatürk Üniversitesi mezunları, ülkemizin çeĢitli yönetim ve 

üretim kademelerinde görev yaparak önemli bir rol üstlenmektedirler.   
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16.Atatürk Üniversitesinde YetiĢmiĢ Çok Sayıda Öğretim 

Üyesinin Görev Yapıyor Olması: Atatürk Üniversitesi, bölgede birçok 

üniversitenin kurulmasına destek vermiĢ, yurt içi ve yurt dıĢındaki 

üniversitelerde görev almıĢ ve halen çalıĢan 1500‟e yakın öğretim elemanı ile 

Türk Yükseköğretimine önemli katkılar sağlamıĢtır. Üniversitemizde yetiĢmiĢ 

bir çok öğretim üyesinin, ülkemizin diğer üniversitelerinde idarî ve akademik 

kadrolarda görev yapması;  kurum kültürünün diğer üniversitelere taĢınması, bu 

kiĢilerin niteliklerini sergileyerek Üniversitemize olan güveni artırması ve 

tanıtım aracı olması sebebiyle önem taĢımaktadır. 

17.Eğitim, AraĢtırma ve Uygulama ÇalıĢmalarına Uygun Ortam 

Yaratan Bir YerleĢke Üniversitesi Olması: Üniversitemiz 12.519 dekar 

tarım alanı, 10.958 dekar ağaçlık alan, 2.757 dekar yerleĢke alanı, 2.300 dekar 

tarıma uygun olmayan alan olmak üzere toplam 28.534 dekar alana sahip 

merkez yerleĢkesine ek olarak Ağrı ve Bayburt illerinde bulunan yerleĢkeleri ile 

yerleĢim bakımından yeterli üniversitelerden biri durumundadır. Bu yapısıyla 

çok değiĢik disiplinlerde eğitim, araĢtırma ve toplumsal hizmet etkinliklerinin 

yürütülmesine olanak sağlamaktadır.  
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18.Yüksek Düzeyde Teknolojik Donanımı Olan, Zengin Bir 

Kütüphaneye Sahip Olması: Üniversitemiz, çeĢitli dillerde 285.000 basılı 

ve yaklaĢık 29.000 elektronik olmak üzere toplam 314.000 kitapla Türkiye‟nin 

en zengin kütüphanelerinden birine sahiptir. Kütüphanemizin Seyfettin Özege 

bölümünde matbaanın Türkiye‟de faaliyet göstermesinden harf inkılabına kadar 

ülkemizde basılmıĢ Türkçe kitapların çoğunluğunu içeren 67.254 basılı ve 1611 

el yazması nadir eser bulunmaktadır. Ayrıca Agah Sırrı Levent, Ġsmail Hami 

DaniĢmend ve Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu koleksiyonunu da bünyesinde 

bulundurmaktadır. Bunlara ek olarak Üniversite, Erzurum ve civarında bulunan 

yaklaĢık 1500 el yazma eseri ve Erzurumlu Ġbrahim Hakkı‟ya ait çok değerli el 

yazması kitabı kütüphaneye kazandırmıĢtır. Bu eserler bir hazine değerindedir. 

El yazmalarından bazılarının da tek nüsha olması nedeniyle kütüphanemiz, 

araĢtırmacılar için önemli bir baĢvuru merkezi durumundadır. Diğer yandan 

kütüphanemiz, tüm birimlerden eriĢilebilen 36 sanal veri tabanı ile tam metin 

olarak eriĢilebilen 21.119 bilimsel dergiye abonedir. Ayrıca 539 çeĢit yerli ve 

yabancı bilimsel basılı dergiye abone olan kütüphanemizde değiĢik ölçek ve 

özelliklerde 7186 ülkemizle ilgili harita, 4286 hava fotoğrafı, 264 mikrofilm, 

5900 adet lisansüstü tez çalıĢması, 219 adet değiĢik konularda CD, 47 adet atlas 

bulunmaktadır. 

19.Türkiye’de Yedi Ġlde Bulunan On Üç Avrupa Dokümantasyon 

Merkezinden (EDC) Birinin Üniversitemizde Olması: Bu merkez 

aracılığı ile akademisyen ve öğrencilere AB değerleri konusunda bilgi sahibi 

olma ve tartıĢmalara katılma olanağı sağlanmakta, bu çerçevede yurt içi ve yurt 

dıĢından davet edilen katılımcılarla konferans ve seminerler düzenlenmektedir. 
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20.KiĢi BaĢına DüĢen YeĢil Alanın Fazlalığı: YerleĢkemizde toplam 

yedi milyon ağaç bulunmaktadır. Üniversitemizin coğrafi konumu ve rakımı göz 

önüne alındığında bu rakam oldukça önemlidir. Bu durum, insanlığın yeĢile ve 

doğaya hasret olduğu bir yüzyılda, personel ve öğrencilerimiz üzerinde olumlu 

bir etki yaratmaktadır.  

21.Üniversitemizde Sürekli Huzur ve Güven Ortamının Olması: 

Üniversitemiz, ülkemizin farklı illerinden gelen öğrencilerle, huzur ve güven 

ortamında, birlik ve beraberlik içerisinde eğitim- öğretim ve araĢtırma 

faaliyetlerinin yürütüldüğü bir ortamdır. 

22.KuruluĢ ve GeliĢme AĢamasında Olan Üniversitelere Lisans ve 

Lisansüstü Eğitim Desteği Vermesi: Bazı üniversitelerin öğretim üyesi ve 

fiziksel altyapılarının yetersizliği nedeniyle bazı programlar için veremedikleri 

lisans ve lisansüstü eğitim, Üniversitemiz tarafından üstlenilmektedir.   

23.Avrupa Kredi Transfer Sisteminin Uygulamaya Konulması: 

Üniversitemiz, öğrencilerin yurtdıĢında aldıkları ve baĢarılı oldukları ders 

kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmesini 

sağlayan ve böylece öğrenci hareketliliğini kolaylaĢtıran Avrupa Kredi Transfer 

Sistemini (AKTS) uygulamaya baĢlamıĢtır. 

24.Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES’in 

(Centre Européen Pour L’Enseignement Superieur) Belirlediği 

Kriterlere Göre Diploma Eklerinin HazırlanmıĢ Olması: 

Üniversitemizde, öğrenci diplomalarının uluslararası düzeyde tanınırlığını 

kolaylaĢtırmak ve Ģeffaflığı artırmak amacıyla mezunlarına Bologna Süreci 

ilkelerinden olan ve Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES 

tarafından belirlenmiĢ ölçütlere göre düzenlenen diploma ekleri verilmektedir. 
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25.Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association-

EUA) Değerlendirme Sürecini YaĢaması: Üniversitemiz, kurulduğu 

1957 yılından beri sürekli değiĢim süreci içerisinde olmuĢtur. ĠyileĢme 

yönündeki bu değiĢimin daha sistemli ve daha etkili bir biçimde 

gerçekleĢtirilebilmesi için bağımsız uzman kuruluĢların değerlendirmesine 

ihtiyaç duymuĢtur. Bu amaçla Üniversite yönetimi kurumsal değerlendirme 

programına dahil olmak için Avrupa Üniversiteler Birliğine baĢvurarak 

kurumsal bağlam, kurum ilkeleri, kalite yönetimi ve kalite izleme konularında 

değerlendirme sürecinden geçmiĢtir. 

26.ERASMUS Üniversite Beyannamesinin Alınması: Üniversitemiz, 

ERASMUS programına katılım hakkını (ERASMUS University Charter)  alarak 

Avrupa Yükseköğrenim Alanında öğrenci değiĢim programı kapsamına 

girmiĢtir. Türkiye, 2003-2004 öğretim yılında ERASMUS Pilot Projesi 

çerçevesinde AB ülkeleri ile değiĢim programlarına baĢlamıĢ; Üniversitemiz de 

bu değiĢim programını ilk uygulayan 15 üniversiteden biri olmuĢtur.  

27.Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (The 

International Association for the Exchange of the Students for 

Technical Experience–IAESTE) ile ĠĢbirliği: Üniversitemiz, 

Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği aracılığıyla iki yıldır 

Avrupa Birliği kurum ve kuruluĢlarına stajyer öğrenci göndermektedir. 2006 

yılından itibaren de aynı çerçevede öğrenci kabul etmektedir. Stajyer öğrenci 

mübadelesi ile öğrencilerimizin daha iyi staj imkanları elde etmeleri 

amaçlanmaktadır. 
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28.Leonardo Da Vinci Programına Katılması: Üniversitemiz, Avrupa 

Birliğine üye ülkelerin sorumluluğunda, üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime 

yönelik politikalarını desteklemek ve geliĢtirmek amacıyla yürütülen Leonardo 

Da Vinci Programına katılmaktadır. Bu çerçevede ġubat 2006‟da Üniversitemiz 

bu program kapsamında Avusturya Avrupa Programları Bürosuyla tarım 

teknolojisi konusunda değiĢim anlaĢması yapmıĢtır.   

29.Eğitim AnlayıĢı: Üniversitemizde öğrenci odaklı eğitim anlayıĢı 

benimsenmektedir. Dünyadaki geliĢmelere koĢut olarak yaygınlaĢan bu anlayıĢ; 

öğrenmeyi öğrenme, geçmiĢte öğrendikleriyle yeni bilgiler arasında bağlantı 

kurabilme; öğrenmede ilgi, gereksinim, yetenek gibi bireysel farklılıkların 

dikkate alınması, bilginin öğrenen tarafından oluĢturulması, farklı özelliklerdeki 

öğrenenlerden oluĢan takımların etkili öğrenmeyi gerçekleĢtirmeleri; ödev, 

proje, seminer gibi etkinliklerle öğrenende merak, yaratıcılık ve çok boyutlu 

düĢünmenin harekete geçirilmesi, öğrenenler arasında öğrenmeyi destekleyici 

olumlu iliĢkilerin kurulması gibi ilkelere dayanmaktadır. 

Çok köklü bir kurum olan Atatürk Üniversitesinin, yüksek düzeyde verdiği 

eğitimle nitelikli insan yetiĢtirmek, bilimsel bilgi üretmek, bölge ve ülke 

kalkınmasına projelerle katkı yapmak gibi iĢlevleri bulunmaktadır. Yarım asırdır 

gerçekleĢtirdiği bu etkinlik sürecinde kendini, dünya geliĢimlerine koĢut olarak 

sürekli yenileyen bir anlayıĢa sahiptir. Bu anlayıĢı; üst düzeyde alan bilgisine ve 

günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu yaratıcı, eleĢtirel düĢünceye sahip, analiz-

sentez ve tasarım becerilerini geliĢtirmiĢ, öğrenmeyi öğrenmiĢ, bilgiye 

ulaĢabilme becerisini kazanmıĢ, takım çalıĢması, liderlik ve iletiĢim becerileriyle 

donanmıĢ, en az bir yabancı dili iyi bilen, teknolojiyi ve bilgilerini sorunların 

çözümünde kullanabilen, özgüveni olan, araĢtırma becerileri ile bilim okur-

yazarlığını kazanmıĢ ve kendini gerçekleĢtirmiĢ bireyler yetiĢtirmede 

kullanmayı amaçlamaktadır. 
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Atatürk Üniversitesi bu niteliklerle donanmıĢ bireyleri yetiĢtirmek için sürekli 

bir gayret içerisindedir. Bu bağlamda fiziksel koĢulların iyileĢtirilmesinin yanı 

sıra öğretim ve sınav yönetmeliği ile öğretim programlarının yeni eğitim 

anlayıĢına uygun olarak düzenlenmesi yoluna gidilmiĢtir. 

Yeni öğretim programlarıyla haftalık ders saatleri ve sayıları azaltılmıĢ, seçmeli 

derslerin ağırlıkları ve uygulamaya yönelik derslerin sayısı arttırılmıĢ, ders 

içerikleri zenginleĢtirilip güncelleĢtirilmiĢtir. Yeni öğretim ve sınav yönetmeliği 

ile de yurt içinde ve yurt dıĢındaki baĢka üniversitelerden ders alma imkanı 

sağlanmıĢ, yan dal ve çift ana dal öğrenimine imkan verilmiĢ, öğrencilerin 

bireysel veya ekip halinde yapmıĢ oldukları yıl içi etkinliklerin baĢarının 

belirlenmesindeki ağırlıkları artırılmıĢ, baĢarı değerlendirme sistemi çağdaĢ 

ölçütlere göre oluĢturulmuĢ ve üstün baĢarı gösteren öğrencilerin daha kısa 

sürede mezun olmalarına olanak verilmiĢtir. Diğer yandan not verme sisteminde 

yapılan değiĢiklikle Atatürk Üniversitesi mezunlarının diğer üniversite 

mezunları karĢısındaki mağduriyetleri önlenerek değiĢik iĢ ve eğitim 

giriĢimlerinde eĢit koĢullarda yarıĢmaları sağlanmıĢtır. Böylece öğrencilerin ilgi, 

ihtiyaç, beklenti ve yeteneklerinin odak olarak kabul edildiği, öğretme yerine 

öğrenmenin esas alındığı bir anlayıĢa sahip olmalarına zemin hazırlanmıĢtır.  

30.GeliĢmiĢ Makine Parkına Sahip Olması: YerleĢke içerisinde gerekli 

düzenlemelerin yapılması, altyapıda meydana gelebilecek problemlerin 

giderilmesi, ulaĢımın kıĢın daha sorunsuz yapılması için makine parkı, modern 

ve iĢlevsel araçlarla nitelik - nicelik bakımından zenginleĢtirilmiĢtir. Bu parkta iĢ 

makinelerinin yanı sıra, tüm personelin hizmetine sunulmuĢ servis araçları da 

bulunmaktadır.  
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31.Genç Akademik Personel Profiline Sahip Olması: 

Üniversitemizden diğer üniversitelere çok sayıda öğretim elemanı geçiĢ 

yapmaktadır. Bu durum akademik personelin sürekli yenilenmesinde ve genç 

öğretim elemanı sayısının artmasında etken olmaktadır.  

32.Sosyal, Sportif ve Sanatsal Etkinliklere Verilen Önemin Üst 

Düzeyde Olması: Üniversitemiz bireylerin yeteneklerinin geliĢtirilmesinde 

ve estetik ihtiyaçların karĢılanmasında, eğitimin bir parçası olan sosyal, kültürel, 

sportif ve sanatsal etkinliklerin öneminin bilincindedir. Bu sebeple 

öğrencilerimizin ve tüm personelin bu etkinliklerini desteklemek ve teĢvik 

etmek için her türlü imkan sağlanmıĢ, mevcut fiziksel ortamların sayısının 

artırılması ve iyileĢtirilmesine süreklilik kazandırılmıĢtır.      

 

 

 

B- Zayıflıklar 

 

1.Türkçe Bilimsel Kaynakların Yetersizliği: Üniversitemiz kaynaklar 

ve kaynaklara ulaĢma bakımından oldukça zengindir. Ancak bilim ve 

teknolojinin hızla geliĢtiği, her gün yeni bilgilerin üretildiği, mevcut bilgilerin 

sürekli değiĢtiği günümüzde, özellikle lisans düzeyindeki öğretimde alan 

terimlerinin kullanıldığı Türkçe yeni kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır.  

2.Yabancı Dil Eğitiminin Yetersizliği: Yabancı dil eğitimindeki 

eksikliklerinin farkına varan Üniversite yönetimi,  yabancı dil eğitimini daha 

etkin hale getirmek için Yabancı Diller Yüksekokulunu hizmete açmıĢtır.   
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3.Mezunlarla EtkileĢim ve ĠletiĢimin Yetersizliği: Üniversitemiz, 

mezunlarıyla iletiĢim kurmada sorunlar yaĢamaktadır. Bu sorunun giderilmesi, 

yeni mezunların daha kolay iĢ bulabilmeleri ve mezunlar arasında etkili 

iletiĢimin sağlanması için Erzurum Atatürk Üniversitesi Mezunları ve 

Mensupları Derneği (ERATÜN) kurulmuĢtur. Bu dernek ülke çapında 

örgütlenme çalıĢmalarını sürdürmektedir. 

4.Akreditasyon ÇalıĢmalarının Ġstenen Düzeyde Olmaması: 

Üniversitemiz; akreditasyon sürecini, sosyal bilimler alanında Kâzım Karabekir 

Eğitim Fakültesi, fen bilimleri alanında ise Mühendislik Fakültesinde 2000-2001 

eğitim yılından itibaren baĢlatmıĢtır. Bu çerçevede adı geçen fakültelerde 

akreditasyon birimlerinin kurulması, öğretim elemanlarından ve öğrencilerden 

ayrı ayrı kalite çemberlerinin oluĢturulması, kalite yürütme kurullarının 

kurulması, görev tanımlarının yapılması, eğitim standartlarının belirlenmesi, 

kalite çalıĢmalarını yürüten ve sorumlu olan dekan yardımcılarının 

görevlendirilmesi, veri toplama kaynaklarından biri olan dilek ve öneri 

kutularının iĢlevsel olarak kullanılması, öğrencilere ve öğretim elemanlarına 

fakülteyi değerlendirme anketlerinin uygulanması, öğretim sürecinin öğretim 

elemanı tarafından değerlendirildiği kiĢisel faaliyet raporlarının yönetime 

sunulması ve değerlendirilmesi gibi kalite güvencesi çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu 

deneyimlerden elde edilen veriler ıĢığında çalıĢmaların bütün birimlerde 

yaygınlaĢtırılması hedeflenmektedir.  

5.Bazı Programlarda Öğrenci Sayısının Fazlalığı: Üniversite 

sınavlarına giren öğrenci sayısının her yıl artması nedeniyle Üniversitemizin 

bazı programlarında fazla sayıda öğrenci bulunmaktadır. 
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6.Bazı Alanlarda Akademik ve Ġdari Kadroların Yetersizliği: Özellikle 

öğrenci sayısının fazla olduğu ve/veya yeni açılan bölümlerde akademik ve idari 

kadro yetersizliği yaĢanmaktadır. Akademik birimlerdeki eğitim ve 

araĢtırmaların etkili ve verimli bir Ģekilde yürütülmesi için öğretim elemanına 

gereksinim artmaktadır. Ancak ihtiyaç oranında akademik ve idari kadro tahsis 

edilememesi bu sorunun devam etmesine neden olmaktadır.   

7.Sanayi Sektörünün Sorunlarının Çözümüne Yönelik 

ÇalıĢmaların Azlığı: Erzurum‟un bir sanayi Ģehri olmaması nedeniyle 

Üniversitemizden bilgi talep edilmemektedir. Bu durum bölge sanayisinin 

sorunlarını çözmeye yönelik araĢtırmaları olumsuz yönde etkilemektedir. 

8.Dersliklerde Öğrenci Oturma Düzeninin Esnek Olmaması: 

Öğrenci sayısının fazlalığı, bazı dersliklerin mimari yapıları ve yerleĢim 

düzenlerinin uygun olmaması nedeniyle eğitim teknolojilerinden yeterince 

yararlanılamamaktadır. Ancak Üniversitemiz, çağdaĢ eğitim anlayıĢına daha 

uygun olan esnek oturma düzenli derslik sayısını arttırmaya yönelik 

çalıĢmalarını sürdürmektedir.  

9.Sosyal, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Etkinliklere Katılımın 

Yetersizliği: Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler için uygun fiziksel 

ortamlar önemli ölçüde sağlanmıĢ olmasına rağmen bu etkinliklere katılım 

yeterli düzeyde değildir. Bunun için Üniversitenin öğrenci ve mensupları bu tür 

etkinliklere aktif olarak katılmaya daha fazla özendirilmektedir. 
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10.Lisans Düzeyinde Akademik DanıĢmanlık Sisteminin 

Bulunmaması: Eğitimciye rehber rolü öngören yeni eğitim anlayıĢına göre 

öğretim elemanı bilgi aktarmaktan çok öğrencilerini akademik olarak 

yönlendirme rolü üstlenmiĢtir. Bunun için de akademik danıĢmanlık sisteminin 

iĢlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. Üniversitemizde bu ihtiyacı karĢılamak 

için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.  

11.Eğitim Bilimleri Enstitüsünün Bulunmaması: Eğitim bilimlerinin 

geliĢmesi, diğer alanlara eğitim desteği verebilmesi ve pedagojik açıdan daha 

yetkin akademisyenlerin yetiĢtirilebilmesi için Eğitim Bilimleri Enstitüsünün 

kurulması yararlı olacaktır.   

12.Öğrenci Merkezli Eğitimin Yeterince YaygınlaĢtırılamamıĢ 

Olması: Bilgiyi uygulama alanına taĢıyabilmesi ve problem çözmede 

kullanabilmesi için öğrencinin, eğitim sürecinin merkezinde olması ve sürece 

aktif olarak katılması gerekmektedir. Bu nedenle öğrenci merkezli eğitim 

yaklaĢımlarının daha fazla yaygınlaĢtırılmasına çalıĢılmaktadır. 

13.Üniversitemiz Bünyesinde Bir Kitap SatıĢ Merkezinin 

Olmaması: Öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın ders kitapları, 

Türkçe ve yabancı dilde baĢvuru kaynakları, eğitim materyallerini rahatlıkla 

temin edebilecekleri bir kitap satıĢ merkezinin bulunması öğrenci merkezli 

eğitim uygulamalarını destekleyecektir. Öğrenci ve program sayısı açısından 

ülkemizin en büyük üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesinde zengin 

bir kitap satıĢ merkezine gereksinim duyulmaktadır.    

14.Kütüphanemizde Yabancı Kaynaklı Kitapların Yetersiz 

Olması: Kütüphanemizde,  bazı disiplinlerde yabancı kaynaklı basılı kitaplar 

yakın tarihli olmayıp tür ve sayı bakımından da yetersizdir. Dolayısıyla bu 

alanlarda güncel kitapların kütüphanemize kazandırılması uygun olacaktır.  
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15.Üniversitemize Ait Matbaanın Etkin ÇalıĢtırılamaması: Ulusal 

ve uluslararası düzeyde bilim çevrelerince tanınan ve kabul gören bilimsel ve 

kültürel yayınların sahibi ve yayımcısı olmak, üniversitelerin ulusal ve 

uluslararası alanda en etkili tanınma yollarından biridir. Üniversitemizde 

geçmiĢte yapılmıĢ değerli bilimsel çalıĢmaları basarak bilim çevrelerinin 

kullanımına sunmuĢ olan Üniversite matbaasının modernleĢtirilmesi yararlı 

olacaktır. 

16.Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Merkezinin Bulunmaması: 

Üniversitemizin öğrencilerine ve çalıĢanlarına psikolojik danıĢmanlık ve 

rehberlik hizmetleri verebilecek bir merkez bulunmamaktadır. Kurulması 

planlanan bu merkezde öncelikli olarak öğrencilere ve çalıĢanlara kiĢisel – 

sosyal, eğitsel ve mesleki alanlardan gelen sorunların çözümüne yönelik hizmet 

sunulması hedeflenmektedir. Bu hizmetler bireysel ve grupla psikolojik danıĢma 

Ģeklinde sunulacaktır. Psikolojik danıĢma ve rehberlik hizmetlerinin 

sunulmasıyla uyum sağlayıcı, geliĢtirici, önleyici-koruyucu, yöneltici-

yönlendirici, ayarlayıcı iĢlevler yerine getirilmiĢ olacaktır. Bu merkez yapısı ve 

görevi gereği AraĢtırma Hastanesi bünyesinde bulunan Psikiyatri ve Kâzım 

Karabekir Eğitim Fakültesinin Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalları 

ile eĢgüdümlü çalıĢması gerekmektedir. Merkezin kuruluĢ çalıĢmaları 

baĢlatılmıĢtır. 

17.YetkinleĢtirme Programlarının Yeterli OlmayıĢı:  Üniversitelerin 

kendilerini sürekli yenilemesi çalıĢanlarının da kendilerini yenilemesiyle 

iliĢkilidir. Bu anlayıĢtan hareketle akademik ve idari personelin daha yetkin hale 

getirilmesi için eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok üniversitenin sürekli 

eğitim merkezleri aracılığıyla yaptığı bu hizmeti Üniversitemiz, Değerlendirme 

ve Kalite GeliĢtirme Birimi aracılığıyla vermeyi planlamaktadır.   
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18.Üniversitemizin ve ġehrimizin Yeterince TanıtılamamıĢ 

Olması: Öğrencilerin yükseköğretim kurumlarını tercih etme nedenleri 

incelendiğinde üniversiteden çok üniversitenin bulunduğu Ģehrin belirleyici 

olduğu, üniversitenin sunduğu olanakların ve hizmetin yeterince 

değerlendirilmediği görülmektedir. Üniversitemizin bulunduğu Erzurum ise 

daha çok olumsuz iklim koĢulları ile gündeme gelmekte, buna bağlı olarak da 

Atatürk Üniversitesi yeterince tanınmamaktadır. Bunun için paydaĢlarla da iĢ 

birliği yapılarak Üniversitenin, Erzurum Ģehri ile birlikte tanıtılması 

çalıĢmalarına ağırlık verilmesi planlanmaktadır.    

19.Öğrenci Seçme Sınavında Yüksek Puan Alan Öğrencilerin 

Üniversitemizi Ġlk Sıralarda Tercih Etmemeleri: Atatürk Üniversitesi, 

fiziksel alt yapısı ve insan kaynakları bakımından ulusal düzeyde üst sıralarda 

yer almasına rağmen, öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edilmemektedir. 

Eğitimin kalitesi ile sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerini daha da 

artırarak, ileri düzeyde yabancı diller öğrenme ortamı hazırlayarak, öğrenci 

destek hizmetlerini iyileĢtirerek, Üniversitemizin ilk sıralarda tercih edilen bir 

üniversite konumuna yükseltilmesi hedeflenmektedir.     

20.Üniversitemizin Öğretim Elemanı Ġhtiyacının KarĢılanmasında 

Diğer Üniversitelerden Yeterince Faydalanamaması: Üniversitemiz, 

yurt içi ve yurt dıĢındaki üniversitelerde yetiĢmiĢ akademisyenler tarafından 

değiĢik nedenlerle tercih edilmemektedir. Bu durum öğretim elemanı ihtiyacının 

karĢılanmasında öz kaynakların kullanılmasını ön plana çıkarmaktadır. Bu 

nedenle yurt içi ve yurt dıĢı değiĢim programlarının kapsamı geniĢletilerek daha 

etkin bir Ģekilde uygulanması planlanmaktadır.   
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21.Öğretim Elemanlarının Akademik Birimlere Göre Dengesiz 

Dağılımı: Öğretim elemanı sayısının yetersiz olduğu birimlerde öğretim 

elemanlarının eğitim-öğretim etkinliklerinde aĢırı yoğunluk görülmekte, bilimsel 

araĢtırmalara yeterince zaman kalmamaktadır.  

 

C- Değerlendirme 
 

 

Yükseköğrenimde stratejik planlama yapılırken kuĢkusuz ilk ve orta 

öğrenimin yapısı da değerlendirilmesi gereken önemli bir etkendir. Bu 

çerçevede yapılan değerlendirmelerde son yıllarda sürekli değiĢtirilen seçme 

sınavları kurgusu (OKS, ÖSS gibi) eğitim ve öğretim hedeflerinin 

saptanmasında sağlıklı bir planlama yapılmasını güçleĢtirmektedir. Bu olgu, 

genel anlamda dünyada ulaĢılan teknolojik geliĢmeler ıĢığında yeni iĢ gücü 

gereksiniminin de saptanması ve geliĢtirilebilmesinde ciddi aksamalara yol 

açabilmektedir. ġöyle ki; yeni istihdam alanlarının oluĢtuğu, bazı uygulama 

alanlarının oluĢturulmasında yükseköğrenim kurumları geleceğe yönelik alt yapı 

ve eğitmen oluĢturabilme konusunda karar verememe durumunda 

kalabilmektedirler. Bu nedenle; ulusal eğitim politikalarımızın geliĢen dünya 

standartları da göz önüne alınarak güncel beklentileri karĢılayacak Ģekilde 

yapılandırılması için yapılan çalıĢmaların sonuçlandırılması büyük yarar 

sağlayacaktır. Böylece yükseköğretim kurumları da meslek edindirmeye yönelik 

lisans programlarını gerek türleri gerekse de içerikleri bakımından yeniden 

yapılandırabilirler. DeğiĢen ve değiĢtiren üniversite yapısı ile örtüĢen 

değerlerimiz; Akademik ve bilimsel özgürlük, toplumsal yaralılık , çağdaĢlık, 

yenilikçilik ve yaratıcılık, katılımcılık, güvenilirlik, Ģeffaflık hizmet ve kalite 

anlayıĢı çerçevesinde oluĢturulmuĢtur. Ġlkeler bildirimi üniversitemizin temel 

değerlerinin bir ifadesi olarak yer almakta olup; bunlar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 Ġdari çalıĢmaların liyakat ve baĢarısına önem vermek, 

 Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak, 

 Etik anlayıĢa sahip olmak, 

 GeliĢime açık bir yönetim politikası izlemek, 

 Kaynakları etkin kullanmak, 

 Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek,  

 Kurumsal iletiĢime açık olmak, 

 Teknolojik geliĢmelere açık olmak ve süreklilik. 
 



 

  

  
   

86 

 

 

 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 

 

Üniversite bütçelerinde hazine yardımlarından karĢılanacak ödenekler 

belirlenirken, üniversitelerin gerçek ihtiyaçları göz önünde 

bulundurulmamakta,bu durum ise eğitim-öğretim, araĢtırma ve diğer hizmetlerin 

zamanında yerine getirilmesini güçleĢtirmektedir. Üniversiteler için ön görülen 

hazine yardımının gerçek ihtiyaca göre belirlenmesi, eğitim-öğretim, araĢtırma 

ve diğer hizmetlerin zamanında yerine getirilmesini ve istenilen düzeye 

ulaĢmasını sağlayacaktır. 

 

Ortaöğretim ve yükseköğretimde sağlıklı ve kalıcı bir eğitim modelinin 

oluĢturulamaması, öğrenci kontenjanlarının kurum inisiyatifi dıĢında 

belirlenmesi ve bölümlere alınan öğrenci sayısının çok fazla olması, sınavsız 

geçiĢ gibi faktörler Üniversitemize kabul edilen veya mezun olan 

öğrencilerimizin niteliğine de yansımaktadır. Ortaöğretim ve yükseköğretimde 

sağlıklı ve kalıcı bir eğitim modelinin oluĢturulması, öğrenci kontenjanlarının 

kurum inisiyatifi ile belirlenmesi bu sorunun giderilmesine yardımcı olacaktır. 

 

Eğitim, sağlık, mali vb. konularda mevzuatın sık sık değiĢmesi 

niversiteler tarafından sunulan hizmetlerin etkin ve verimli bir Ģekilde yerine 

getirilmesini güçleĢtirmektedir. Mali Mevzuatın çağın ihtiyaçlarını karĢılayacak 

ve gelecekte çıkabilecek sorunlara çözüm üretebilecek Ģekilde düzenlenmesi, 

uzun süre yürürlükte kalması bu sorunu çözeceğine inanmaktayız. 

 

  


