
Birimlerin Doldurması Gereken Performans Göstergeleri 

 

PERFORMANS HEDEFİ- Lisans eğitim faaliyetlerinin, eğitim kalitesinin artırılarak sürdürülmesi 
Faaliyet- Lisans eğitim-öğretim faaliyeti 

Sorumlu Birim: Fakülteler, Yüksekokullar, D.Kons. 

 

Performans Göstergeleri:  
2011 

(Kesin) 
2012 

(Yılsonu) 
2013 

(Hedef) 

G11: Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 
(Öğrenci sayısı/ kadrolu öğretim üyesi sayısı) 

2073/68=30,49  2125/71=29,9  2232/75= 29,76 

G12: Kadrolu ders veren öğretim elemanı( Öğretim üyesi, öğretim 
görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 
(Öğrenci sayısı/ kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı) 

2073/68=30,49  2125/79= 26,90 2232/83=26,89  

G13: Kadrolu toplam öğretim elemanı( Öğretim üyesi, öğretim 
görevlisi, okutman,araştırma görevlisi, uzman) başına düşen 
öğrenci sayısı 
(Öğrenci sayısı/ kadrolu toplam öğretim elemanı sayısı) 

2073/109=19,01 2125/116=18,3 2232/122=18,2 

G32: Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (rapor, askerlik 
v.b. yasal izin süreleri ile yaz okulu ve hazırlık süreleri 
hesaplamaya katılmayacaktır) 
 (normal süre içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı / normal süre 
içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı)*100 

205/412*100=49,7 192/404*100=47,5 326/507*100=64,29 

G38: Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısı 
(Lisans öğrenci sayısı/lisans sınıflarının(şubelerinin) sayısı) 

2073/23=90,13 2125/24=88,5 2232/24=93 

G39: Program başına ortalama ders sayısı 
(Mezun olmak için lisans programlarında alınması gereken ders 
sayısı toplamı/lisans program sayısı) 
 

159/53=3 218/4=54.5 219/4=54,75 

G40: Program başına ortalama haftalık ders saati sayısı 
Lisans programlarında haftalık ders saati sayısı(ders, uygulama ve 
laboratuar) toplamı/lisans program sayısı 

467,5/3=155,83 477,5/4=119,4 417/4=104,25 

G41: Seçmeli derslerin oranı 
(lisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı/ lisans 
programlarında toplam ders sayısı)*100 

55/201*100=27,36 71/260*100=27,31 91/235*100=35,69 

G43:Lisans programlarında ders veren öğretim elemanı başına 
düşen haftalık ortalama ders saati  
(Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders 
saati sayısının iki dönemlik ortalaması(uygulama, laboratuar ve tez 
danışmanlığı dahil)/ ders veren tam zamanlı öğretim elemanlarının 
sayısı) 
 

364,5/71=5,13 370,5/73=5,08 360/74=4,86 

  

 NOT: Öğrenci sayısının tespitinde 2012 Bahar yarıyılında (Şubat ayı) harç yatıran öğrenci sayısı esas alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 



Birimlerin Doldurması Gereken Performans Göstergeleri 

 

 

PERFORMANS HEDEFİ-Öğretim elemanlarının yayın ve bilimsel faaliyetlerin artırılması.  

Faaliyet - Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışma faaliyeti. 

Sorumlu Birim: Fakülteler, Yüksekokullar, D.Konservatuvarı, Meslek Yüksekokulları   
 

Performans Göstergeleri:  
2011 

(Kesin) 
2012 

(Yılsonu) 
2013 

(Hedef) 

(G56)Tam metin yayın sayısı 
(SCI-expanded, SCI, SSCI ve AHCI) 

82 68 122 

 G57.4: Yurt içinde sunulan toplam bildiri sayısı 53 34 83 

G57.8: Yurt dışında sunulan toplam bildiri sayısı 121 40 141 

 

 

=========================================================================================== 

 

PERFORMANS HEDEFİ- Derslik ve Laboratuvarlar günün teknolojisi ile yenilenecektir. 

Faaliyet-Derslik ve Laboratuvarların iyileştirilmesi faaliyeti 

Sorumlu Birim: Fakülteler, Yüksekokullar, D.Konservatuvarı, Meslek Yüksekokulları   

 

Performans Göstergeleri:  
2011 

(Kesin) 
2012 

(Yılsonu) 
2013 

(Hedef) 

Toplam laboratuar sayısı  
(Bilgisayar laboratuarları, araştırma laboratuarları vb.) 

14 17 18 

Toplam laboratuar alanı 2627m2 2727m2 2750m2 

İyileştirilen laboratuarların oranı % 
(İlgili yılda laboratuarlara alınan-onarılan makine ve cihaz 
sayısı /laboratuardaki mevcut makine ve cihaz sayısı x100) (*) 

%15 %21,7 %20 

Toplam derslik sayısı 
(Sınıf, anfi, eğitim amaçlı atölyeler dahil) 

24 29 - 

Toplam derslik alanı 2900 m2 3200 m2 6100 m2 

 (G83)Teknolojik donanımlı sınıf oranı % 
(Teknolojik donanımlı derslik sayısı/toplam derslik sayısıx100) 

25/26*100=96,2 25/26*100=96,2 26/26*100=100 

 (*)Açıklama: Laboratuvarın  makine ve cihaz sayısı için taşınır kod listesi (253 hesap detayında) bu kapsamda 

yapılan kayıtlar esas alınacaktır. 

 

 



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  

İdare Adı 38.23 - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

Performans Hedefi 
Öğretim elemanlarının yayın ve bilimsel faaliyetleri 
artırılacaktır 

Faaliyet Adı 
Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı bilimsel 
çalışma faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Fakülteler,Yüksekokullar, D.Kons.,Meslek Yüksekokulları  

Açıklama : 

            

Ekonomik Kod  Ödenek 
    

    

01 Personel Giderleri 4.750.000.-     

02 SGK Devlet Primi Giderleri 865.500.-     

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 272.500.-     

04 Faiz Giderleri      

05 Cari Transferler      

06 Sermaye Giderleri      

07 Sermaye Transferleri      

08 Borç verme      

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      

B
ü

tç
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Döner Sermaye      

Diğer Yurt İçi      

Yurt Dışı       

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 5.888.000     

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.888.000     

 

NOT: Bütçe (03.3-Yolluklar tertibinden bu faaliyet için ayrılabilecek kaynaklar) ile varsa DS, BAP ve 

Tübitak vb. diğer yurt içi ve yurt dışı kaynaklar hesaplamaya dahil edilecektir. 


