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 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

  Bingöl Üniversitesi gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış sınıf ve 

laboratuarlarında eğitim, bilim, sanat ve spor alanlarında araştıran sorgulayan, kültürel değerlere 

sahip çıkan ve evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir kurumdur. 

Gelişimde lider üniversite olan Bingöl Üniversitesine bağlı olarak kurulan Fen Edebiyat 

Fakültesi, vizyonunu evrensel standartlara ulaştırabilmenin çabası içerisindedir. Fen Edebiyat 

Fakültesi, bugün 145 akademik kadrosu, 14 idari personeli ve 4226 öğrencisi ile Türkiyenin 

aydınlık geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir görev üstlenmiş ve bu görevi layığı ile 

yerine getirebilmenin heyecanını yaşamaktadır. 

Fen Edebiyat Fakültesi 2019 yılı Faaliyet Raporu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi 

topluma karşı sorumluluklarımızdan birisi olarak gören bir anlayışla hazırlanmış bulunmaktadır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca fakülte ile ilgili genel bilgiler, 

kullandığımız kaynaklar, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri, tüm faaliyetleri kapsayan mali 

bilgiler mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ilkesi doğrultusunda derlenerek 2019 yılı 

Faaliyet Raporu hazırlanmış olup tüm kamuoyunun bilgilerine arz olunur. 

 

                                                                                                     Prof. Dr. Mehmet ÇİFTÇİ 

                                                                                                                               DEKAN             

          İmza 

 

 

 



 

 

I- GENEL BİLGİLER 

 Bingöl üniveristesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulmuştur. 

Fen-Edebiyat Fakültesi 2007 yılında Bingöl Üniversitesi ile birlikte kurulmuştur. Eğitim-

Öğretim ve Akademik faaliyetlere ilk olarak Ziraat Fakültesi binasında başlamış fakat daha 

sonra kendi binasına taşınmıştır. 

  

 

A. Misyon ve Vizyon 

Misyon 

Genelde; insanlığın Ortak değerlerini paylaşmasını bilen, insan haklarına ve ahlaki değerlere saygılı, 

sosyal ilişkiler yönü kuvvetli, demokratik ilkeleri benimsemiş, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve 

değerler karşısında tarafsız değerlendirmeler yapabilen, bölgesel kültür ve değerlerin araştırılmasına ve 

ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan, bilgi ve tecrübesini ülke ve insanlık ile paylaşmayı kabul eden 

fertler yetiştirmektir. 

Özelde; Fen ve Sosyal bilimler alanında, bilimin ilkelerini ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez 

yoluyla olayları tahlil etme gücüne sahip, söz konusu bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı 

kurabilen, eleştirebilen, beceri ve motivasyonnu güçlendiren, sürekli değişen dünyada bilimsel anlayışa 

bağlı, sorgulayıcı, çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği 

gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek yapıda kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler 

yetiştirmektir.  

 

Vizyon 

Yerel, ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik çağdaş bir eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetleri yürütmek;bilimsel araştırmalar,nitelikli eğitim ve yayın faaliyetlerinde ulusal ve evrensel 

boyutta örnek gösterilen,bölge,ulus ve dünya insanlarının yarararına çalışmaktır. 

 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

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

“Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğine” göre belirlenmiştir.  

  

Üniversite : 

Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel 

araştırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, ana sanat dalı, 

bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir yükseköğretim 

kurumudur. Üniversite, devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve 

yükseköğretim planlaması çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü veya 

önerisi üzerine kanunla kurulur.  

  

Fakülte :  



 

 

Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve kendisine enstitü, 

yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur ve kanunla 

kurulur. Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluşur. 

Bir eğitim programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur.  

   

Dekan : 

a) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite 

içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir 

ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.  

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri 

arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları dekan 

tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını 

değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.  

Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.Göreve vekalet altı 

aydan fazla sürerse, yeni bir dekan atanır.  

b) Görev, yetki ve sorumlulukları:  

• Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak 

ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,  

• Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi 

hakkında rektöre rapor vermek,  

• Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe 

bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da 

görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,  

• Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve 

denetim görevini sürdürmek,  

• Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.  

Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 

kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, 

öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve 

yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve 

denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre 

karşı birinci derecede sorumludur.  

  

Fakülte Kurulu : 

Kuruluş ve işleyişi:  Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin 

başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için 

fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından 

seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.  

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli 

gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.  

Görevleri: Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:  

• Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu 

faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini 

kararlaştırmak,  



 

 

• Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,   Kanun ve yönetmeliklerle verilen 

diğer görevleri yapmaktır.  

  

Fakülte Yönetim Kurulu : 

Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl 

için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.  

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü 

hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların 

görevlerini düzenler.  

Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki 

görevleri yapar:  

• Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana 

yardım etmek,  

• Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin 

uygulanmasını sağlamak,  

• Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,  

• Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,  

• Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve 

sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,  

• Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.  

  

Bölümler : 

Fakülte ve yüksekokulların amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans 

düzeyini de içeren en az bir eğitim-öğretim, bilim ve sanat dallarında araştırma ve uygulama 

yapan birimlerdir. Ancak, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner, Hukuk ve İlahiyat gibi 

geleneksel olarak lisans düzeyinde bir eğitim-öğretim programı uygulayarak tek tür diploma 

veren yükseköğretim kurumlarında en çok üç bölüm kurulabilir. Yükseköğretim kurumları 

içinde bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına doğrudan veya üniversitelerden 

gelecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar verir. Bir diplomaya yönelik eğitim 

programı uygulamayan, Türkçe, yabancı diller, inkılap tarihi, plastik sanatlar, müzik ve beden 

eğitimi bölümleri rektörlüğe bağlı olarak da kurulabilir.  

Bölümler, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim veya ana sanat dallarından oluşur. 

Bir fakültede veya yüksekokulda aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla 

bölüm bulunamaz.  

Bir bölümlü fakültelerde dekan aynı zamanda bölüm başkanıdır. Bölüm başkanı, o bölümün 

aylıklı profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, doçent de bulunmadığı taktirde yardımcı 

doçentleri arasından o bölümü oluşturan anabilim veya anasanat dalı başkanlarının 15 gün 

içinde verecekleri yazılı görüşlerini dikkate alarak bir hafta içinde fakültelerde, dekanca; 

fakülteye bağlı yüksekokullar ve konservatuvarlarda müdürün önerisi üzerine dekanca; 

rektörlüğe bağlı yüksekokullar ve konservatuvarlarda müdürün önerisi üzerine rektörce atanır. 

Dekan atamaları rektörlüğe bildirir.  

Bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinden iki kişiyi üç yıl için başkan yardımcısı olarak 

atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm başkanının 

görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.  

Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili 

her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden,kaynakların etkili bir biçimde 



 

 

kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı fakülte veya yüksekokul kuruluna 

katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları 

bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda 

bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma 

planını açıklayan raporu bağlı bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar.  

Bölüm Kurulu; bölüm başkanının başkanlığında, varsa yardımcıları, o bölümü oluşturan 

anabilim veya anasanat dalları başkanlarından oluşur. Bölüm kurulu, bölüm ile bölüme bağlı 

anabilim veya anasanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, 

programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli 

planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu 

konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır.  

  

Anabilim veya Anasanat Dalı : 

Anabilim veya anasanat dalı, bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat dalını kapsayan 

eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. 

Anabilim veya anasanat dallarının kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına doğrudan 

veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar verir. Anabilim veya 

anasanat dalı başkanı, o anabilim veya anasanat dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde 

doçentleri, bulunmadığı taktirde yardımcı doçentleri,yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde 

öğretim görevlileri arasından, o anabilim veya anasanat dalında görevli öğretim üyeleri ve 

öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü 

veya dekan tarafından atanır. Anabilim veya anasanat dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim 

üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde, başkan, yüksekokul müdürü, 

konservatuvar müdürü veya dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir.  

Anabilim veya anasanat dalı kurulu, bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşur. Anabilim veya 

anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda, anabilim veya 

anasanat dalı kurulu bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur. Anabilim 

veya anasanat dalı kurulu, ilgili anabilim veya anasanat dalı programlarının planlanması ve 

uygulanmasında anabilim veya anasanat dalı başkanına görüş bildirir.  

  

Bilim veya Sanat Dalı : 

Bilim veya sanat dalı, anabilim veya anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve 

uygulama yapan bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarına bağlı olarak bilim veya sanat 

dalı kurulmasına ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanı, bölüm başkanı ve dekanın ortak 

önerileri üzerine Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak üniversite senatosunca 

karar verilir.  

Bilim veya sanat dalı başkanı, o bilim veya sanat dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde 

doçentleri, bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde 

öğretim görevlileri arasından, o bilim veya sanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim 

görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan 

tarafından atanır. Bilim veya sanat dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim 

görevlisi sayısının en çok iki olması halinde başkan, yüksekokul müdürü, konservatuvar 

müdürü veya dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir. Bilim veya sanat 

dalı kurulu, o bilim veya sanat dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent ile öğretim 

görevlilerinden oluşur. Bilim veya sanat dalı kurulu, ders programlarının, araştırmaların 

hazırlanma ve uygulamaları ile ilgili önerilerini bilim veya sanat dalı başkanına sunar.  

  

Yöneticilerle İlgili Ortak Hükümler : 



 

 

Bölüm, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dalları başkanlarının görev süreleri üç yıldır. Süresi 

biten başkan yeniden aynı usullerle atanabilir. Bölüm başkanları ile yardımcıları devamlı 

statüde veya devlet memurlarının tâbi oldukları mesai saatlerine ve süresine tâbi olmak şartıyla 

kısmi statüde olan öğretim üyeleri arasından bu Yönetmeliğin 14; anabilim, anasanat, bilim ve 

sanat dalları başkanları ile yardımcıları devamlı statüde veya devlet memurlarının tâbi olduğu 

mesai saatlerine ve süresine tâbi olmak şartıyla kısmi statüde olan öğretim üyeleri, bulunmadığı 

taktirde öğretim görevlileri arasından Yönetmeliğin 16. ve 17. Maddelerinde belirtilen esaslara 

göre seçilir. Gerektiğinde, bir kişide birden fazla yöneticilik görevi, ancak rektörün onayı ile 

toplanabilir. Dekan gerekli gördüğü hallerde değişik eğitim birimlerinin koordinatörlüğünü 

yapar. Ancak birden fazla anabilim dalının kapsandığı bölümlerde bölüm başkanı bir anabilim 

dalı başkanlığını, birden fazla bilim dalının kapsandığı anabilim dallarında, anabilim dalı 

başkanı bir bilim dalı başkanlığını üstlenebilir. Dekan gerekli gördüğü hallerde değişik eğitim 

birimlerinin koordinatörlüğünü yapar.  

Başkanlık görevinde bir doçentin bulunması halinde bir profesörün, bir yardımcı doçentin 

bulunması halinde profesör veya doçentin, bir öğretim görevlisinin bulunması halinde ise bir 

öğretim üyesinin aynı birimde görevlendirilmesi ile başkanlık görevi sona erer. Boşalan 

başkanlık görevine usulüne göre yeni başkan atanır. Bir birimde başkanlık yapan yardımcı 

doçentin veya öğretim görevlisinin görev sürelerinin bitiminde başkanlık görevleri de sona erer.  

Bölüm, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dalı başkanları görevi başında bulunamayacağı 

süreler için yardımcıları veya öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakırlar. Herhangi bir 

nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir 

başkan atanır.  

Anabilim veya anasanat dalı, bilim veya sanat dalı başkanlıkları boşaldığında, yüksekokul 

müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan, o anabilim veya anasanat, bilim veya sanat dalında 

görevli öğretim üyelerini ve öğretim görevlilerini, boşalmış olan dal başkanını seçmek üzere 

bir hafta içinde toplantıya çağırır. Seçimler üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılması 

ile gizli oyla yapılır. Başkan katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile seçilir.  

Anabilim veya anasanat, bilim veya sanat dalı başkanlarının seçiminde ikinci tur sonunda salt 

çoğunluğun sağlanmaması halinde, üçüncü turda en çok oy alan aday seçilmiş olur. 

  

 Fakülte idari teşkilatı ve görevleri  

Bir yerleşke yapısı içerisinde yer alan fakülte, idari teşkilatın başı olan fakülte sekreterine bağlı 

yeteri kadar uzman ve personel ile ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel ve özlük 

birimi, yazı işleri,kütüphane, mali işler,ayniyat saymanlığı,destek hizmetleri v.b. birimlerden 

oluşur.Fakülte Sekreteri, fakültenin idari işlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesinden 

sorumludurlar.  

    

C- Birime İlişkin Bilgiler  

  

Üniversitemiz alt yapı, derslik ve labaratuvarların teknolojik donanımları açısında oldukça iyi 

durumdadır. Bireysel çalışma odaları, derslikler ve bilgisayar labaratuvarları öğrenci merkezli 

eğitime daha uygun hale getirmek için gerekli teknolojik araç-gereçlerle donatılmıştır. Fen 

Edebiyat Fakültesi binası, yaklaşık 24000 m2 kapalı alana sahiptir. 142 adet ofis,  20 adet amfi, 

33 adet derslik,1 adet kütüphane,16 adet öğrenciler ve araştırmacılar için labaratuvar, 2 adet 

seminer salonu, 3 adet öğrenciler için bilgisayar labaratuvarı, 2 adet dil araştırma labaratuvarı, 

1 adet toplantı salonu ve 400 kişilik konferans salonuna sahip olan fakülte binasını Fen Edebiyat 

Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik ve İdari Personeli kullanmaktadır.  



 

 

 

C. İdareye İlişkin Bilgiler 

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 4 - 11 2 - - 
Sınıf - 23 - - - - 
Bilgisayar 

Lab. 

3 - - - - - 

Diğer  

Lab. 

6 - - - - - 

Toplam 13 23 11 2 - - 
 

1.2- Sosyal Alanlar 

 

 1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar 

  Kantin Sayısı: 3 Adet 

  Kantin Alanı: 200 m2 

  Kafeterya Sayısı: … Adet 

  Kafeterya Alanı: … m2 

 

 1.2.2.Yemekhaneler 

  Öğrenci yemekhane Sayısı: … Adet 

  Öğrenci yemekhane Alanı: … m2 

  Öğrenci yemekhane Kapasitesi: … Kişi 

  Personel yemekhane Sayısı: … Adet 

  Personel yemekhane Alanı: … m2 

  Personel yemekhane Kapasitesi: … Kişi 

 

 1.2.3.Misafirhaneler 

  Misafirhane Sayısı: … Adet 

  Misafirhane Kapasitesi: … Kişi 

 

 1.2.4.Öğrenci Yurtları  

  

 Yatak 

Sayısı 

1 

Yatak 

Sayısı 

2 

Yatak 

Sayısı 

3 – 4 

Yatak 

Sayısı 

5 - Üzeri 



 

 

Oda 

Sayısı 

    

Alanı m2     

 

 1.2.5.Lojmanlar 

  Lojman Sayısı: … Adet 

  Lojman Bürüt Alanı: … m2 

  Dolu Lojman Sayısı: … Adet 

  Boş Lojman Sayısı: … Adet 

 

 1.2.6.Spor Tesisleri 

  Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: … Adet 

  Kapalı Spor Tesisleri Alanı: … m2 

  Açık Spor Tesisleri Sayısı: … Adet 

  Açık Spor Tesisleri Alanı: … m2 

 

 

1.2.7.Toplantı – Konferans Salonları 

 

 Kapasitesi 

0–50 

Kapasitesi 

51–75 

Kapasitesi 

76–100 

Kapasitesi 

101–150 

Kapasitesi 

151–250 

Kapasitesi 

251–Üzeri 

Toplantı 

Salonu 

3      

Konferans 

Salonu 

     1 

Toplam 3     1 

 

   

 1.2.8.Sinema Salonu 

  Sinema Salonu Sayısı: … Adet 

  Sinema Salonu Alanı: … m2 

  Sinema Salonu Kapasitesi: … Kişi 

  

 1.2.9.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 

  Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: … Adet 

  Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: … Kişi 

 

 1.2.10.Öğrenci Kulüpleri 

  Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 5 Adet 

    Öğrenci Kulüpleri Alanı: … m2 

 

 1.2.11.Mezun Öğrenciler Derneği 

  Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: … Adet 



 

 

    Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: … m2 

 

 

1.2.12.Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları 

  Anaokulu Sayısı: … Adet 

    Anaokulu Alanı: … m2 

    Anaokulu Kapasitesi: … Kişi 

  İlköğretim okulu Sayısı: … Adet 

    İlköğretim okulu Alanı: … m2 

    İlköğretim okulu Kapasitesi: … Kişi 

 

1.3- Hizmet Alanları 

 

 1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları 

 

 Sayısı 

(Adet) 

Alanı 

(m2) 

Kullanan 

Sayısı (Kişi) 

Çalışma Odası       110 14 139 

Toplam 110 14 139 

 

1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları 

 

 Sayısı 

(Adet) 

Alanı 

(m2) 

Kullanan 

Sayısı 

Servis    

Çalışma Odası       10 11 13 

Toplam 10 11 13 

 

 

1.4- Ambar Alanları 

 

 Ambar Sayısı: 4  Adet 

 Ambar Alanı: 74 m2 

   

 

 

 

1.5- Arşiv Alanları 

 

 Arşiv Sayısı: 1 Adet 

 Arşiv Alanı: 74 m2 

 

1.6- Atölyeler 



 

 

 

 Atölye Sayısı: … Adet 

   Atölye Alanı: … m2 

 

 

 

1.7- Hastane Alanları 

 

  

Birim Sayı (Adet) Alan (m2) 

Acil Servis   

Yoğun Bakım   

Ameliyathane   

Klinik   

Laboratuar   

Eczane   

Radyoloji Alanı   

Nükleer Tıp Alanı   

Sterilizasyon Alanı   

Mutfak   

Çamaşırhane   

Teknik Servis   

…………   

…………   

…………   

…………   

Hastane Toplam 

Kapalı Alanı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Örgüt Yapısı 

 

Fakültemizin  birim üst yöneticisi Dekan’dır.Dekanlık makamına bağlı olan  2 Dekan Yardımcısı ve 

Fakülte Sekreterliği vardır. Dekan yardımcılarının her biri kendi aralarında (Akademik ve İdari alanlarda) 

iş bölümü belirleyerek çalışır.Fakülte sekreterliği ise,bağlı idari birimler vasıtasıyla kurum içi işleyiş ile 

tüm akademik ve idari faaliyetleri yürütür.Fakülte Sekreteri ve Dekan Yardımcıları yaptıkları görev 

bakımından Dekana karşı sorumludur. 



 

 

             

             FAKÜLTEMİZİN YÖNETİM  TEŞKİLAT ŞEMASI  AŞAĞIDAKİ GİBİDİR 

                      

 

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

3.1- Yazılımlar 

 

3.2- Bilgisayarlar 

 

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 397 Adet 

Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 14 Adet 
 

3.3- Kütüphane Kaynakları 

 

Kitap Sayısı: … Adet 

Basılı Periyodik Yayın Sayısı: … Adet 

Elektronik Yayın Sayısı: … Adet 

 
 

 

3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 
Cinsi İdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim Amaçlı 

(Adet) 

Araştırma Amaçlı 

(Adet) 

Projeksiyon  62  

Slayt makinesi  1  

Tepegöz    

Episkop    

Barkot Okuyucu 1   

Baskı makinesi    

Fotokopi makinesi  3  

Faks 1   

Fotoğraf makinesi  7  

Kameralar 7   

Televizyonlar    

DEKAN

DEKAN 
YARDIMCISI

DEKAN 
YARDIMCISI

FAKÜLTE 
SEKRETERİ



 

 

Tarayıcılar  49  

Müzik Setleri    

Mikroskoplar  41  

DVD ler    

 

 

 

4- İnsan Kaynakları 

(Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet 

sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 

4.1- Akademik Personel 

 

Akademik Personel 

 

Kadroların Doluluk Oranına Göre 
Kadroların İstihdam Şekline 

Göre 

Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 

Profesör 12   12  

Doçent 13   13  

Dr.Öğr.Üyesi 58   58  

Öğretim Görevlisi 9   9  

Okutman      

Çevirici      

Eğitim- Öğretim 

Planlamacısı 
     

Araştırma Görevlisi 46   46  

Uzman      

 

 

 

4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel 
 

 

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları 

Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm 

Profesör 1 Mol.Biy. ve Genetik 

Doçent   

Dr.Öğr.Üyesi 1 Doğu Dil. ve Edebiyatı 

Öğretim Görevlisi   

Okutman   

Çevirici   

Eğitim-Öğretim 

Planlamacısı 
  



 

 

Araştırma Görevlisi   

Uzman   

Toplam 2  

 

 

4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel 
 

Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel 

Unvan Bağlı Olduğu Bölüm 
Görevlendirildiği 

Üniversite 

Profesör   

Doçent   

Yrd. Doçent   

Öğretim Görevlisi   

Okutman   

Çevirici   

Eğitim Öğretim Planlamacısı   

Araştırma Görevlisi   

Uzman   

Toplam   

 

 

4.4- Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel 
 

 

 

 

 

 

 

4.5- Sözleşmeli Akademik Personel 
 

Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı 

Profesör 1 

Doçent  

Dr.Öğr.Üyesi 1 

Öğretim Görevlisi  

Uzman  

Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel 

Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite 

Profesör   

Doçent   

Yrd. Doçent   

Öğretim Görevlisi   

Okutman   

Çevirici   

Eğitim Öğretim Planlamacısı   

Araştırma Görevlisi   

Uzman   

Toplam   



 

 

Okutman  

Sanatçı Öğrt. Elm.  

Sahne Uygulatıcısı  

Toplam 2 

 

 

4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 
 

 

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 

Kişi Sayısı 1 7 46 37 32 17 

Yüzde 0,8 5 32,8 26,4 22,8 12,2 

 

 

4.7- İdari Personel  
 

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

 Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler 12  12 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı    

Teknik Hizmetleri Sınıfı    

Eğitim ve Öğretim 

Hizmetleri sınıfı 
   

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.    

Din Hizmetleri Sınıfı    

Yardımcı Hizmetli 1  1 

Toplam 13  13 

 

 

 

 

 

 

 

4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu 

 

 

İdari Personelin Eğitim Durumu 

 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. 

Kişi Sayısı 1  5 6 1 

Yüzde 7,7  38,4 46,2 7,7 

 

4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri 



 

 

 
 

İdari Personelin Hizmet Süresi 

 1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 - Üzeri 

Kişi Sayısı  1 6 1 1 4 

Yüzde  7,7 46,2 7,7 7,7 30,7 

 

 

 

 

4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 
 

 

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 

Kişi Sayısı  1 3 2 5 2 

Yüzde  7,7 23,1 15,4 38,4 15,4 

 

4.11- İşçiler 

 

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) 

 Dolu Boş Toplam 

Sürekli İşçiler    

Vizeli Geçici İşçiler 

(adam/ay) 
   

Vizesiz işçiler (3 Aylık)    

Toplam    

 

 

4.12- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri 
 

 

Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi 

 1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 - Üzeri 

Kişi Sayısı       

Yüzde       

 

 

4.13- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı 
 

 

Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 



 

 

Kişi Sayısı       

Yüzde       

 
 

 

5- Sunulan Hizmetler 

   

5.1- Eğitim Hizmetleri 
 

5.1.1- Öğrenci Sayıları 
 

Öğrenci Sayıları 

Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam 
Genel 

Toplam 

 E K Top. E K Top. Kız Erkek  

Fakülteler 1177 1633 2810 600 816 1416 2449 1777 4226 

Yüksekokullar          

Enstitüler          

Meslek 

Yüksekokulları 
         

Toplam          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 51 79 29 44 73 152 3,59 

Yüksekokullar         

*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 

Yerleşen 
Boş Kalan Doluluk Oranı 

Fakülteler 875 840 35 %96 

Yüksekokullar     

Meslek Yüksekokulları     

Toplam     

 

 

 

 

 

5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları 

 

 

Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına 

Dağılımı 

Birimin Adı Programı 

Yüksek Lisans 

Yapan Sayısı Doktora Yapan 

Sayısı 
Toplam 

Tezli Tezsiz 

      

      

      

      

Toplam      

 

 

 

5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler 

 
 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri 

 
Bölümü 

Kadın Erkek Toplam 

Fakülteler 6 7 13 

Yüksekokullar    

Enstitüler    

Meslek Yüksekokulları    

Toplam    

 

 



 

 

 

5.2- Sağlık Hizmetleri 

 
 YATAK 

SAYISI 

HASTA  

SAYISI 

TETKİK 

SAYISI 

ACİL SERVİS  HİZMETLERİ    

 YOĞUN BAKIM      

KLİNİK    
AMELİYAT  SAYISI    
POLİKLİNİK  HASTASI SAYISI    
LABORATUAR HİZMETLERİ    
RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ    
NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN 

HİZMETLER 
   

MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI    

 

 

5.3-İdari Hizmetler 

 
         Fakültemizde eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için akademik 

ve idari personelin atama, görev uzatma, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri, emeklilik, nakil 

ve terfi işlemlerinin personel birimlerince yapılması,   
 Öğrencilerimizin notları, kütük bilgileri, mezuniyet, ilişik kesme, yatay ve dikey geçiş 

işlemleri vb. hizmetler Öğrenci İşleri birimlerince yapılması,  

 Fakültemiz bütçesinin her yıl hazırlanması, bütçe ödeneklerinin kanun ve yönetmeliklere 

uygun olarak tasarruf genelgelerine uyularak harcanması, bütçe ödeneklerinin akademik ve 

idari birimlerin ihtiyaçları için en verimli şekilde kullanılması, akademik, idari ve sözleşmeli 

personel maaşları, akademik personelin, ek ders ücretleri, yolluk ve yevmiye ödemelerinin 

düzenli ve zamanında yapılması,   
 Demirbaş ayniyat kayıtlarının tutularak yıllık kontrollerinin yapılması, bütçe harcama 

işlemlerinin dosya kayıtlarının tutulması, yazışmalarının yapılması,   
 Fakültemiz idari işlemleri ile ilgili olarak kurum içi ve kurum dışı evrak yazışmalarının 

yapılması, posta ile gönderilecek evrakların gönderilmesi, evrakların dosyalama ve teslim 

işlemlerinin takibi, kurum içi ve kurum dışı iletişimin sağlanması,  Fakültemizin eğitim-

öğretim ve idari binalarının temizlik, bakım onarım, tadilatlarının yaptırılması, bahçe bakımının 

ve temizliğinin yapılması, teknik aletlerin ve laboratuar malzemelerin bakım onarımlarının 

yaptırılması, Kanun yönetmelik ve yönergelerin takip edilerek uygulanması ile ilgili 

çalışmaların yapılması. 

Fen Edebiyat Fakültesi binası A,B,C ve D olmak üzere toplamda 4 (dört) bloktan 

oluşmaktadır. Fakülte binası toplam 24000 m2 kapalı alana sahiptir. A, B ve C bloklar derslik 

ve labaratuvarlar olup 20 derslik amfi şeklinde, 36 normal derslik ve 18 adet araştırma ve 

öğrenci labaratuvarı, 2 adet seminer salonu, 1 adet tarih ve sosyoloji bölümlerinin düzenlediği 

kütüphane ve okuma salonu, 1 toplantı salonu bulunmaktadır. D Blok ise genel olarak idari ve 

akademik personelin kullandığı ofislerden oluşmaktadır. 

 

 

 



 

 

 

5.4-Diğer Hizmetler 

 
Fakülte binasındaki konferans salonunda üniversite içi ve dışındaki kurumlar ile 

fakültemiz bünyesindeki Bölümlerin öğrencilerinin kurduğu öğrenci kulüplerinin etkinliklerine 

ve toplantılarına ev sahipliği yapmaktadır. 

Ayrıca iki adet seminer salonumuzda da yine ders etkinlikleri başta olmak üzere lisasüstü 

eğitim ve doktora dersleri ile küçük çaplı her türlü seminer ve toplantıya uygun olarak 

kullanılmaktadır.Toplantı salonumuzda ise Yönetim  Kurulu ve Fakülte Kurulu toplantıları 

yapılmaktadır. 

 

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki 

işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde 

görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Fakültemizde mal ve 

hizmet alımları 4734 Sayılı Kanunun 22/d. (Doğrudan Temin Usulü) Maddesine uygun olarak 

yapılmaktadır. 

Fakültemizin satınalma birimince gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında Süreç Akım 

Şeması aşağıda yazıldığı şekildedir.  

  

 1-İhtiyaç sahibi birim tarafından hazırlanan alım veya yapım işlerine ait teklif şartnamesi ile 

birlikte yazılı olarak hazırlanır ve Üst Yönetime sunulur.  

 2- Üst Yönetimce uygun görülen talep ilgili harcama birimine havale edilir.  

 3-Harcama Birimindeki ilgili personel tarafından, talepte belirtilen ihtiyaca ait yaklaşık maliyet 

tespiti yapılır. Bunun sonucuna göre bütçe ödenekleri ve ilgili harcama kalemi dikkate alınarak 

onay belgesi hazırlanır. Onay Belgesinde ihale usulü, ilan yapılacaksa ilanın şekli, Bütçe tertibi 

ve diğer bilgiler belirtilir ve onay belgesi gerçekleştirme görevlisi  ve harcama yetkilisi 

tarafından imzalanır.  

4- Onayı alınan talep şartnamesine uygun en düşük fiyat teklifi dikkate alınarak alım 

gerçekleştirilir.  

5- Talep edilen birim veya bölüme getirilen mal/hizmet kurumca oluşturulan muayene 

komisyonunun onayına sunulur. Şartnameye uygun olup olmadığı kontrol edilir ve 

uygunluğu onaylanırsa alım yapılır.  

6- Ön Mali Kontrole tabi işlemlere ilişkin esas ve usullerde belirtilen parasal limitlerin altında 

olan alımlar, iş gerçekleştirildikten sonra işin gerçekleştiğini gösteren yasal diğer belgeler 

ve ödeme emri belgesi 3 nüsha olarak hazırlanarak Kurumun Harcama Yetkilisi tarafından 

imzalanır. Hazırlanan 3 adet ödeme emri belgesinin 2’si Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Muhasebe Birimine ödenmek üzere gönderilir. Diğer dosya kurum arşivinde dosyalanır.   

7- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Birimince incelenen ödeme emri belgeleri 

uygun bulunduğu takdirde ödenmek üzere muhasebe birimine gönderilecek, uygun 

bulunmadığı takdirde görüş yazısı ekinde Harcama Yetkilisine gönderilecektir.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

D- Diğer Hususlar 

(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli 

gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 II- AMAÇ ve HEDEFLER 

 Üniversitemizin stratejik planına bağlı olarak fen edebiyat fakültesinin stratejik amaç ve 

hedefleri aşağıda sıralanmıştır. 

 

 

 A-) İdarenin Amaç ve Hedefleri  
 

     (Stratejik plan yapan idareler, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yılı kapsayan stratejik 

planlarında yer alan amaç ve hedefleri ile faaliyet yılı önceliklerini bu bölümde belirteceklerdir.) 
 

  

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

STRATEJİK AMAÇ-1:  Örgütsel Yapının 

Yüksek Performansla Çalıştırılması 

 

Hedef-1: Her birim ve kademede görev 

yapan personelin görev tanımlarının 

yapılması. 

 

Hedef-2: Mevcut idari ve Akademik  

personelin eğitilmesi.   

 



 

 

Hedef-3: İhtiyaç duyulan nitelikli idari ve 

Akademik personel ihtiyacının giderilmesi. 

Hedef-4: Akademik ve idari personelin 

memnuniyet oranının artırılması.  

Stratejik Amaç-2: Uzaktan Eğitim 

İmkanlarının Altyapısının Oluşturulması  
Hedef-1: Akıllı sınıf sayısının arttırarak 

Fakültedeki tüm sınıfları akıllı sınıf haline 

getirmek. 

Hedef-2: Ders içeriklerini günümüzdeki yeni 

gelişmelere uygun olarak düzenlenmesi. 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 3: Bilimsel 

Araştırmalari Artırarak, Üniversitenin 

Ulusal Ve Uluslar Arası Etkinliğini 

Yükseltilmesi 

 

 

Hedef 1: Uluslararası ve ulusal indeksli 

dergilerde bilimsel yayın sayısının 

artırılması, Uluslararası atıf indekslerinde 

yer alan bilimsel dergiler tüm bilim dünyası 

tarafından kabul gören ve bilim insanları 

tarafından daha çok tercih edilen dergilerdir. 

Bu nedenle bu indekslerde yer alan 

dergilerde yayınlanan bilimsel araştırmalar 

daha çok kişiye ulaşmakta, daha geniş bir 

platformda bilimsel tartışmaya açılmakta ve 

daha fazla atıf alma şansına sahip 

olmaktadır.  

Hedef 2: Uluslararası indekslerce taranan 

dergilerde yayın sayısının artırılması   

 

Hedef 3: Disiplinler arası işbirliklerin 

oluşmasını sağlamak ve böylece 

akademisyenlerin deneyimlerinin artmasına 

imkân verilmesi,   

Hedef 4: Üniversitenin öğrenci sayısının 

arttırılabilmesi için üniversitemizin 

birimlerindeki gelişimi gerekli çalışmaları 

yaparak duyurulmasını sağlamak.  

 

STRATEJİK AMAÇ 4: Üniversite 

Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Diğer 

Kamu Kurumları İle İşbirliği 

Geliştirmek, Ortak Hedeflerini 

Oluşturmak İçin Öncü Olmak  

Hedef 1: Bölgede bulunan sanayi kuruluşları 

ile ortak çalışmalar üretilmesi konusunda 

girişimlerde bulunmak.  

 

STRATEJİK AMAÇ 5: Bölgenin Sosyo-

Kültürel Yapisina Uygun Projeler 

Geliştirmek Ve Araştırmalar Yapmak 

Hedef 1: Bölge halkının eğitim seviyesinin 

yükseltilmesi ve bilinçlendirilmesi için 

çalışmalar yapmak.  

Hedef 2:  Ulusal ve uluslararası kurumlarca 

desteklenen proje sayısını artırmak.   



 

 

Hedef 3: Yerel ve bölgesel düzeydeki 

sorunlar çözmek üzere ilgili paydaşlarla  

ortaklaşa yapılan projelerini sayısını 

artırmak. Hedef 4: Sosyal, kültürel ve sportif 

faaliyetlerin topluma mal edilmesi. 

 

 

 

 

 

A. Temel Politikalar ve Öncelikler  

 

Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu 

sektöre göre değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri 

sayılabilir. 

 —Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin 

Yükseköğretim Stratejisi” 

—Kalkınma Planları ve Yılı Programı,  

—Orta Vadeli Program,  

—Orta Vadeli Mali Plan,  

—Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı,  

 

C. Diğer Hususlar 

 

 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 ( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 

inci maddesi “…………….. 

 c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile 

performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. ) 

A- Mali Bilgiler 

Fakültemizin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; 

2013 yılı bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi 

yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolü  ile, 

Kurumumuzun amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 

korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve 

yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere  

oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer 

kontroller yapılmıştır.  
 

 

 



 

 

 Bütçe Uygulama Sonuçları  
 

1.1-Bütçe Giderleri 
 

  

2010 

BÜTÇE 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

2010 

GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 
GERÇEK. 

ORANI 

YTL YTL % 

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI    

01 - PERSONEL GİDERLERİ 
  

 
02 - SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ 

  

 
03 - MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
  

 

05 - CARİ TRANSFERLER  
  

 

06 - SERMAYE GİDERLERİ 
  

 

 

 

— Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 

 

1.2-Bütçe Gelirleri 
 

  

2010 

BÜTÇE 

TAHMİNİ 

2010  

GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

GERÇEK. 

ORANI 

YTL YTL % 

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI    

02 – VERGİ DIŞI GELİRLER 
  

 

03 – SERMAYE GELİRLERİ 
  

 
04 – ALINAN BAĞIŞ VE 

YARDIMLAR 
  

 

 

 

— Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 

 



 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

             (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım 

tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu başlık altında yer verir ve tabloların önemli 

kalemlerine ilişkin değişimler ile bunlara ilişkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 

3- Mali Denetim Sonuçları  

            (Birim iç ve dış mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara 

karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 

4- Diğer Hususlar  

            (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu 

hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 

 

B- Performans Bilgileri 

 

 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c 

maddesi gereğince Performans bilgileri başlığı altında,  

 —idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve 

projelerine,  

 —performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin 

gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine,  

 —diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. 
 

 Performans bilgileri 



 

 

 GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını 

hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri 

bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler. 
 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri  

 

 Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen 

faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir. 

 

  1.1. Faaliyet Bilgileri 

FAALİYET TÜRÜ SAYISI 

Sempozyum ve Kongre 5 

Konferans 3 

Panel 6 

Seminer  

Açık Oturum  

Söyleşi  

Tiyatro   

Konser  

Sergi  

Turnuva  

Teknik Gezi  

Eğitim Semineri 3 

  

1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri 

İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar  

YAYIN TÜRÜ SAYISI 

Uluslararası Makale 264 

Ulusal Makale 28 

Uluslararası Bildiri 145 

Ulusal Bildiri 8 

Kitap 37 

Kitap Bölümü 13 

 

 

1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar 

ÜNİVERSİTE ADI ANLAŞMANIN İÇERİĞİ 

  

  

  



 

 

  

  

 

1.4. Proje Bilgileri  

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 

PROJELER 

2019 

Önceki 

Yıldan 

Devreden 

Proje 

Yıl İçinde 

Eklenen Proje 
Toplam 

Yıl İçinde 

Tamamlanan 

Proje 

Toplam Ödenek 

TL 

DPT 1     1    70.000,00 

TÜBİTAK  4  2  6  1  1.680.000,00 

A.B.           

BİLİMSEL 

ARAŞTIRMA 

PROJELERİ  23  17  40  9  373.972,00  

DİĞER  4    4   223.000,00  

TOPLAM 32   19  51  10 2.346.972,00  
 

 

Moleküler biyolojiden proje bütçeleri gelmedi???? 

 

 

 

 

 

 

2- Performans Sonuçları Tablosu 
 

 “Performans bilgileri 

 GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını 

hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri 

bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” 

 Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 
 

 

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi  
 

 “Performans bilgileri 

 GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını 

hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri 

bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” 

 Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 
 

 

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi  
 



 

 

 “Performans bilgileri 

 GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını 

hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri 

bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” 

 Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 
 

 

5- Diğer Hususlar  
 

 “Performans bilgileri 

 GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını 

hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri 

bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” 

 Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 
 

 

 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Bu bölümde idarelerin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları 

açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf 

yönlere yer verilir. 

 

Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde 

tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve 

alınan önlemlere yer verirler.   

 

A- Üstünlükler  

 

1. Yeni bir üniversite bünyesinde yer alması sebebiyle akademik personelin fakülteyi 

geliştirmek için heyecan taşıması, 

2. Çevre illerde çeşitli konularda destek alabileceği Atatürk, Fırat, İnönü, Dicle ve Yüzüncü 

Yıl Üniversiteleri gibi eski ve köklü kurumlardan yararlanma olanağının bulunması, 

3. Fakülte yönetimi ve idari personelin bölümlerin ve özellikle öğrencilerin sorunları ile 

yakından ilgilenmesi ve sorunların çözümünde özel çaba harcanması, 

4. Fakülte öğretim elemanları arasında huzurlu bir ilişkiler ağının kurulmuş olması, 

5. Öğrenci ve öğretim üyesi diyalogunun iyi düzeyde olması, 

6. Derslerin öğrenci merkezli yapılması derslerde teknolojiden mümkün olduğunca istifade 

edilmesi, 

7. Fakültenin şehre ve öğrencilerin çoğunun barındığı Kredi Yurtlar Kurumuna yakın 

olması, 

8. Fakültenin teknolojik donanımının gün geçtikçe iyileştirilmesi, 

9. Bazı dersliklerin teknoloji sınıflarına dönüştürülmüş olması, 

10. Yönetimin, araştırma faaliyetleri konusunda öğretim elemanlarına desteğinin yeterliliği ( 

yurtdışına çıkılmasının özendirilmesi) 

11. Öğrenci profilinin bölge ve kültürleri temsil ediyor olması  



 

 

12. Üniversite yerleşkesinin çok hızlı bir şekilde tamamlanması 

13. Fakültemize ait yeni ve modern bir binanın yapılmış olması 

14. Fakülte öğretim elemanlarının tamamının bağımsız çalışma ofisi, bilgisayar ve 

yazıcılarının olması, istenilen anda internete bağlanabilme imkânının mevcut olması, 

15. Eğitim öğretim ve destek hizmetlerindeki teknolojik gelişmelerin takibi, Entegre veri 

işleme otomasyonunun (öğrenci işleri, mali işler vb.) yeterliliği  

16. Avrupa Birliği akreditasyon çalışmalarının uygulanması  

 

B- Zayıflıklar 

1. Bilimsel araştırmaların yapılması aşamasında Ankara, İstanbul gibi araştırma 

imkânlarının daha elverişli olduğu illerden uzak olunması,  

2. Araştırma kaynaklarının ve kütüphanedeki kitap sayısının yetersizliği, Şehirde aranan 

kitapların zor bulunması, 

3. İdari görevlerin bilimsel çalışmaları olumsuz yönde etkilemesi 

4. Akademik personel yetersizliği sonucu olarak öğretim elemanı başına düşen ders 

yükünün fazla olması, 

5. Üniversitemizdeki değişim programlarına katılımın yetersiz olması, 

6. Öğrencilerin fakülte içinde internetten faydalanma olanağının sınırlı olması ve sosyal 

tesisler ile alanların yetersiz olması, Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile sportif 

etkinliklerin yetersizliği, 

7. Farklı sayıda öğrenci kapasitesine sahip dersliklerin yokluğu,  

8. ÖSSde fakülte tercih sırasının düşük olması, 

9. Fakülte öğrencilerinden maddî durumu iyi olmayanlara yeterli burs imkânının 

sağlanamamış olması, Öğrenci kalitesinin istenen seviyede olmaması, başarılı 

öğrencilerin daha çok batıdaki illeri tercih etmesi, 

10. Öğretim elemanlarının yabancı dil sorununun olması, 

11. Rehberlik hizmetleri için yeterli eleman ve birimin olmaması, 

12. Bölümlerin sekreterlerinin ve arşiv odalarının olmaması, 

13. Kalifiye personelin (teknik ve idari) yetersiz olması, 

14. İdari personel sayısının yetersizliği ve iş tecrübesi eksikliği, 

15. Öğrenci kulüplerinin ve topluluklarının çalışmalarının yetersiz olması  

 

 

 

B- Değerlendirme 

Üniversite yönetiminin, rektörlük ve genel sekreterlik bazında fakültenin sorunları ile 

bizzat ilgilenmesi, Fakülte yönetiminin fakültenin olduğu kadar bölümlerin de her 

türlü sorunu ve eksiği ile yakından ilgilenmesi. Farklı üniversitelerde alanında doktora 

yapan akademisyenlerin fakültemizde istihdamının planlanması Üniversiteye ait 

akademik yayınların arttırılması, Öğrencilerimizin çoğunlukla orta halli sosyo-

ekonomik ve sosyo-kültürel çevrelerden gelmiş olması ve bunun sonucu okumaya ve 

araştırmaya daha çok zaman ayıran, ilgili bir öğrenci profilinin ortaya çıkması ile 



 

 

Üniversitede kalitenin gelişmesine duyulan güven, inanç ve güçlü istekle zayıf 

yönlerimizi tamamlayacağız. 

Bingöl’ün coğrafi konumu ile tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra doğal yapısıyla 

önemli bir konuma sahip olması, güvenli, ucuz ve yaşanabilir bir şehir olması, 

bölgenin ılıman bir iklime sahip olması, Bölge halkının üniversite öğrencilerini 

benimsemesi avantajlı taraflarımızdır. 

 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

       (Bu başlık altında, faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle, 

birimin yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, karşılaşabileceği risklere ve bunlara karşı alınması 

gereken tedbirlere ilişkin genel değerlendirmelere yer verilir.) 

1. Sahip olduğumuz misyonla belirlediğimiz vizyonumuza ulaşmak için Üniversite 

tanıtımının yeterli hale getirilmesi,  

2. Eğitim-Öğretimde mevcut kaliteyi artırmak için; Öğrencilere yeterli burs imkânlarının 

sunulması, Öğretim programının bir parçası olan teknik geziler desteklenmelidir. 

3. Personel alımı ve ücret politikalarında esneklik sağlanarak öğrencisiz bölümlerde lisans 

düzeyinde eğitim ve öğretime başlanması, 

4. Araştırma sayısı, kalitesini ve verimliliğini artırmak için; bilim ve teknolojiye daha fazla 

katkı sağlamakve kimyasal, cam ve sarf malzemeleri için bütçeden daha fazla ödenek 

ayrılmalıdır. Bölüm öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara ve 

kongrelere katılımı desteklenmelidir.  

5. Ders yükü fazlalığının ve idari görevlerin bilimsel çalışmaları olumsuz etkilemesine engel 

olunmalı, 

6. Üniversite-Sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesinde Proje çalışmalarının teşvik edilmesi 

yönünde adımlar atmak 

7. Dersliklerin modernleştirilmesi: Örneğin, harita, dolap, kürsü (pult) ve modern sunum 

araçları (perde, tepegöz, datashow)  ile donatılması, mevcut masa ve sandalyelerin 

ergonomik sıra ve masalarla değiştirilmesi, alçalıp yükselen ve katlanıp açılan yazı 

tahtalarının yaygınlaştırlması, 

8. Personel memnuniyeti, verimliliği ve motivasyonunu artırmak için Ofislerin soğutma-

ısıtma sistemleri etkin bir şekilde çalıştırılmalıdır. 

 

  



 

 

 

 

                                         VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 1 

 

 

 

 

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 

ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.2[7]  

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim.3[8] (07/02/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 
[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum 

bilgiler” ibaresi de eklenir. 
[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu 

çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 

 
 

 

 


