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SUNUġ 

 

21.yüzyılda, insanlar arasında bilim, teknoloji ve iletişime dayalı beraberliklerin artmasıyla 

dünya neredeyse “küçük bir belde” haline geldi. Bu süreçte aşırı korumacı, totaliter, içe kapanık 

statik yönetimler daralmakta; sosyal alanda olduğu kadar, ekonomik alanda da üretim ve 

rekabet yetersizliğinden toplumu geriletmektedirler. Böylesi yönetimlerin ülke bazında coğrafi 

sınırları fiziki olarak koruyabilmeleri mümkün olsa da, beyin gücü, sosyo-kültürel baskı ve 

ekonomik büyüklükler karşısında toplumu savunmasız bıraktıkları inkar edilemez. 

Artık günümüzde bir ülkeyi ve kurumu zorlamayla değil, uzlaşmayla ve birlikte yönetmek 

esastır. Yani yönetimin yönetişime dönüştüğü bir süreci yaşıyoruz. Yönetişim anlayışı, kamu 

hizmetlerinin sunumunda hizmetten yararlananların memnuniyetini sağlamakta, yönetimde 

etkinlik ve verimliliği artırmakta; hesap verebilirlik, şeffaflık, hızlı karar alma ve sorunların 

isabetli çözümü gibi katkılarda bulunmaktadır. 

2007 yılında kurulan üniversitemiz de dünyadaki tüm bu gelişimleri izlemekte ve   bunlara 

paralel bir gelecek öngörüsü yapmaya çalışmaktadır. 

 Bu çerçevede, ülkemiz kamu mali yönetimi reformu gereğince Mardin Artuklu Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan Üniversitemizin vizyonu, misyonu, yetki, 

görev ve sorumlulukları, idari bilgiler, stratejik amaçlar ve hedefler, mali bilgiler ve performans 

çalışmaları hakkındaki bilgilerin yer aldığı 

   2008 yılı Faaliyet Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur. 

Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY 

          Rektör 
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I GENELBĠLGĠLER 
 

A-Misyon ve Vizyon  
  

 

 

 

 

 

MĠSYONUMUZ: 

 
 

·         Sosyal olayların araĢtırılmasında özgür bilimsel bilgi üretmek ve 

buna dayalı sosyal politikalar önermek, uygulanmasında ve takibinde 

rol almak, 

·         Zihinsel,ruhi,maddi,bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karĢılayacak, 

bilgi çağının gerekleri  ve ahlaki değerlerle donanımlı fertler 

yetiĢtirmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĠZYONUMUZ: 

 

 

ÇağdaĢ, saygın ve özgün  bir sosyal bilimler üniversitesi olarak, 

Ortadoğu’nun tarihi ve sosyo-kültürel mirasını yerelden evrensele taĢımak. 
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 
 

Anayasanın 130. maddesi, 

Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin 

ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde 

eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet 

etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip 

üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. 

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile 

vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir. 

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. 

Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma 

ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve 

ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez. 

Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, 

güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır. 

Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise 

Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır. 

Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim 

Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle 

olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar. 

 Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve 

onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı 

olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir. 

Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, 

görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını 

kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve 

emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu 

kuruluşları ve diğer kurumlar  ile  ilişkileri,  öğretim  düzeyleri  ve  süreleri, yükseköğretime 

giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza 

işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası 

ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve 

teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim 

Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla 

düzenlenir. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 12. maddesi, 

  Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının 

görevleri;  

             a.Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun 

ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli 

düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, 

  b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde 

kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim 

Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve 

sayıda insangücü yetiştirmek, 

           c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim 

verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,  

           d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve 

tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,  
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             e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve 

gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına 

önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun 

yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak 

düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, 

            f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim 

hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, 

           g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek 

elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve 

sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve 

programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği 

yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,  

            h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,  

            ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, 

döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine 

ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 

Üniversite 

Üniversitelerin yetki, görev ve sorumlulukları;  Üniversitelerde Akademik Teşkilat 

Yönetmeliğine göre belirlenmiştir 

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. 

Rektör; Seçimi ve Atanması 

Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından altı rektör adayı 

seçilerek belirlenir. Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç 

aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı‟na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör 

olarak atar. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin 

görev süresi dört yıldır.  Süresi sona erenler iki dönemden fazla rektörlük yapmamış 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 kişi aday olarak seçilmiş sayılır. Adayların eşit oy almaları halinde öncelik sırası kur‟a 

çekilmek suretiyle belirlenir. Seçim sonucu bir tutanakla tespit edilerek, tutanak ve aday 

olarak belirlenen altı kişinin özgeçmişleri rektör tarafından Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı‟na gönderilir. Yapılan seçimde aday sayısı altıdan eksik olduğu taktirde rektör 

adayı belirleme işlemi tamamlanmamış 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. Rektörlerin yaş haddi altmış yedidir. Ancak rektör atanmış olanlarda görev süresi 

bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, Yükseköğretim 

Kurulunun olumlu görüşü alınarak, mütevelli heyet tarafından atanır. Rektör, çalışmalarında 

kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından ikiden az olmamak 

kaydıyla, en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim 

yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı 

seçilebilir. Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır. Rektör gerekli gördüğü 

hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görev 

süresi sona erer. Rektör iznini Yükseköğretim Kurulu Başkanından alır. Rektör üniversite 
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merkezinin bulunduğu şehirden başka şehirlerde bulunan, üniversiteye bağlı birimlerdeki 

çalışmalar ile Üniversitelerarası Kurul ve Rektörler Komitesi toplantılarına katılmak üzere 

yapacağı seyahatler dışında kalan, görev ve seyahatlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanına 

bildirir. Bu şekilde görevden ayrılmaların onbeş günü geçmesi halinde Başkan 

Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Rektör görev başında olmadığı zaman yardımcılarından 

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

 

Görev, yetki ve sorumlulukları: 

1. Üniversite kurullarına başkanlık etmek; yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını 

uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye 

bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

2. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitimöğretim 

bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, 

3. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı 

birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatosunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra 

hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, 

4. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli 

öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni 

görevler vermek, 

5. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve 

denetim görevini sürdürmek, 

6. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Rektör, 

üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında 

ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman 

güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma 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) Kuruluş ve İşleyişi: Senato rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve 

her fakülteden, fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe 

bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve 

sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu 

toplantıya çağırır. 

b) Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri 

yapar: 

1) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları 

hakkında karar almak, 

2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak 

veya görüş 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 
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a) Kuruluş ve İşleyişi: Üniversite yönetim kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan, 

üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl 

için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. 

Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. 

b) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ 

olup aşağıdaki görevleri yapar: 

1. Yükseköğretim üst kuruluşları 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. 

Fakülteler 

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: 

1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve 

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi 

hakkında rektöre rapor vermek, 

3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, 

fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra 

rektörlüğe sunmak, 

4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini sürdürmek, 

5. 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. 
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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: 

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu 

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

kararlaştırmak, 

2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 

3. 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: 

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım 

etmek, 

2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin 

uygulanmasını sağlamak, 

3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 

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

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara 

ait işlemleri hakkında karar vermek, 

6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Enstitüler 

Üniversite ve fakültelerde kurulan enstitüler, birden fazla benzer ve ilgili bilim 

dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimlerdir ve 

kanunla kurulurlar. Enstitüler, ana bilim dallarından oluşur. Üniversite ve fakültelerde 

lisansüstü eğitim bu maksatla kurulan enstitüler tarafından düzenlenir. Lisansüstü eğitimi 

düzenleyecek enstitüleri henüz kurulmamış bulunan üniversitelerde, lisansüstü eğitim 

programları senatolarınca yapılacak yönerge esaslarına göre yürütülür. Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülecek uzmanlık eğitimi tıp 

fakültelerince uygulanır. Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü 

yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından 

üç yıl için atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. 

Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Rektör ve dekan öneri ve atamalarda ilgili öğretim 

üyeleri ile gereken istişarelerde bulunurlar. Müdürün, enstitüde görevli, aylıklı öğretim 

elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde 

yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona 

erer. Müdüre vekalet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda 

olduğu gibidir. Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri 

enstitü bakımından yerine getirir. Enstitü Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları 

ve enstitüdeki ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü yönetim kurulu; müdürün 

başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü 

kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü kurulu ve enstitü 
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yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun‟la fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş 

görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. 

 

 

Yüksekokullar 

Yüksekokullar; önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-

öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim-

öğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim veya ana sanat dallarından oluşur ve 

kanunla kurulurlar. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, 

yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının 

önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan 

rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. 

Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki 

yardımcısı bulunur. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün 

görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer. Müdüre vekalet etmede veya 

müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. 

Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul 

bakımından yerine getirir. Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve 

okuldaki bölüm, anabilim veya ana sanat dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul yönetim 

kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday 

arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. 

Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun‟la fakülte kurulu ve 

fakülte kurulu yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. 

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, inkilap tarihi, plastik sanatlar, 

müzik ve beden eğitimi bölümleri rektörlüğe bağlı olarak da kurulabilir. 

Bölümler, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim veya anasanat 

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 
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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. 

 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 
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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. 

Üniversitemizin İdari Teşkilatı ve Görevleri : 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri, Yükseköğretim Üst 

Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 07/10/1983 tarih ve 124 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilmiştir. 

Üniversite İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur: 

a) Genel Sekreterlik, 

b) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 

c) Personel Daire Başkanlığı, 

d) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 

f) Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 

g) Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, 

h) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 

i) Hukuk Müşavirliği, 

j) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

 

Genel Sekreterlik 

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

ve bağlı birimlerden oluşur. 

2. Genel Sekreter,üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından 

Rektöre karşı sorumludur. 

3. Genel Sekreter,üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler 

dışında,kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. 

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli,düzenli ve uyumlu şekilde 

çalışmasını 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 teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride 

bulunmak, 

e) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, 
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f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, 

g) Rektörlüğün protokol,ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, 

h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak,ihale dosyalarını hazırlamak,yapı 

ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak,bakım ve 

onarım işlerini yapmak, 

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

santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri 

yürütmek. 

1. Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek, 

projelerini hazırlamak ve uygulamak.  

2. Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek.  

3. İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek ve 

biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek.  

4. Mevcut binalarımızın bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu 

ihtiyaçların giderilmesini sağlamak.  

5. Üniversitemiz çevre düzenleme çalışmalarını projelendirmek ve kampus yerleşim 

planına göre uygulamalarını yapmak.  

6. Üniversitemiz kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek.   

7. Üniversitemiz telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve 

işletmesini yapmak.  

8. Üniversitemiz elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak.  

9. Isı santrallerimiz ile ilgili işleri yürütmek.  

10. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım 

işlerini yürütmek. 

 

 

Personel Daire Başkanlığı 

Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar 

yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, 

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, 

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve 

uygulamak, 

d) Verilecek benzeri görevleri yapmak. 

e) Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan: Akademik ve 

İdari Personel Alımı, Atama, Terfi, Özlük, Sicil-Disiplin ve Eğitim hizmetlerimizi ve iş 

süreçlerimizi; Paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere 

sürekli iyileştirmek ve geliştirmek. 

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, 

para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde 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. 
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c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek. 

d) Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek. 

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

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

g) Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek. 

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

ı) Verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

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

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

c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek. 

 

 

Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri 

yürütmek, 

b) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, 

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

faaliyetleri düzenlemek. 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak, 

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

ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak, 

c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara 

destek olmak, 

b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek. 

 

Hukuk Müşavirliği 

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Üniversitenin öğrencileri,diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve 

uyuşmazlıklarında 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 Geliştirme Daire Başkanlığı 

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. 

maddesinde sayılan görev ve hizmetleri yürütmek üzere kurulmuştur. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi; 

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek 

ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 
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b) İzleyen 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. 

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı 

harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili 

birimlere gönderilmesini sağlamak. 

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 

alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

f) Üniversitenin muhasebe hizmetlerini yürütmek. 

g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 

idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin 

icmal cetvellerini düzenlemek. 

i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

j) İdarenin, diğer idareler nezdin‟de takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak. 

k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak. 

n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak 

 

Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. 

maddesi; 
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı 

çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını 
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve 
bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve 
verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 

d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini 
analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 
f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 

 g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek 
ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.  

 h) İzleyen 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. 

 i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 
gönderilmesini sağlamak. 

 j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

 k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

 l) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.  
 m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 
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idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 
 n) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin 

icmal cetvellerini düzenlemek. 
 o) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 
 p) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak. 
 r) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 
 s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 
 t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve 
verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. 

u) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak 

 

Muhasebe sistemi 

Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını 

sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak 

şekilde kurulur ve yürütülür.  

Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve 

öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve 

yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim 

yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur. 

Muhasebe işlemlerine, hesap planlarına ve işlemlerin muhasebeleştirilmesinde 

kullanılacak belgelerin şekil ve türlerine ilişkin düzenleme, beşinci fıkrada belirtilen 

yönetmeliğe uygun olarak, ilgili idarelerin görüşü alınmak suretiyle merkezî yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca; sosyal güvenlik kurumları için ilgili 

idarelerce, mahallî idareler için ise İçişleri Bakanlığınca Maliye Bakanlığının uygun görüşü 

alınmak suretiyle hazırlanır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap 

planlarına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir 

 

Mali Hizmetler Birimi 

Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından 

yürütülür: 

 İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

 İzleyen 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. 

 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlamak. 

 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

 İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının 

takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

 Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. 

 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 

idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

 İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini düzenlemek. 
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 İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

 İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak. 

 Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

 Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak. 

 Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî 

işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece 

harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, 

harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst 

yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. 

Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında gösterilir. Malî hizmetler 

birimlerinin çalışma usûl ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik 

planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol 

fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde yürütülür. 

 

Fakülte ve Yüksekokul idari teşkilatı ve görevleri 

Bir kampüs yapısı içerisinde yer alan fakülte ve yüksekokullarda, fakülte ve 

yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik, fakültenin 

veya yüksekokulun idari işlerini yürütür. Merkezi olmayan bir yerleşim düzenindeki fakülte 

ve yüksekokullar ile üniversite rektörlüğünün bulunduğu şehirden başka şehirlerdeki fakülte 

ve yüksekokullarda idari yapı aşağıdaki şekilde düzenlenir. 

a) Fakülte İdari Teşkilatı ve Görevleri 

1. Fakülte idari teşkilatı,fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre 

kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri 

biriminden oluşur. 

2. Bir fakültede 1.inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin 

önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 

3. Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler,fakültenin idari 

hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. 

b) Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri 

1. Yüksekokul İdari teşkilatı,yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve 

ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane,mali işler ve destek hizmetler 

biriminden oluşur. 

2. Bir yüksekokulda, 1`inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına,ilgili üniversitenin 

önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 

3. Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler,yüksekokulun 

idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. 

Enstitü idari teşkilatı görevleri Enstitü idari teşkilatı,enstitü sekreteri ile sekreterlik 

bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri ve destek hizmetleri biriminden oluşur. 

Bir enstitüde, 1`inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine 

Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. Enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı 

birimler,enstitünün idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. 

Bölüm idari teşkilatı ve görevleri: 

1. Bölüm idari teşkilatı bir büro şefinin yönetiminde yeter sayıda personelden oluşur. 

2. Bölüm bürosu,bölümün yazı,evrak ve benzeri işlerini bölüm başkanının emirlerine 

göre yerine getirir. 
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C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler  

 

1-Fiziksel Yapı 
 

1.1. Eğitim Alanları Derslikler 

 

 
 

EĞĠTĠM ALANI 

 

Kapasite 

0-50 

Kapasite 

51-75 

Kapasite 

76-101 

Kapasite 

101-150 

Kapasite 

151-250 

Kapasite 

250-Üzeri 

SINIF 30  2    

BĠLGĠSAYAR 

LAB. 

3      

DĠĞER 

LAB. 

5      

 

1.2. Sosyal Alanlar 

 
SOSYAL ALANLAR ADEDĠ ALANI(m2) 

Kantinler ve Kafeteryalar 3 235 

Öğrenci Yemekhanesi                2 140 

Personel Yemekhanesi  1 50 

Kapalı Spor Tesisleri 1 250 

Mezun Öğrenciler Derneği 1 50 

 

1.3  Hizmet Alanları 

 

Akademik Personel 

Hizmet Alanları 

Sayı 

(Adet) 

Alanı 

(m2) 

Kullanan 

Sayısı (KiĢi) 

ÇalıĢma Odası 17 390 28 

 

Ġdari Personel 

Hizmet Alanları 

Sayısı 

(Adet) 

Alanı 

(m2) 

Kullanan 

Sayısı (KiĢi) 

Servis 3 50 4 

ÇalıĢma Odası 14 250 14 
 

1.4. Diğer Alanlar 

 
 ADEDĠ ALANI(m2) 

Depo Sayısı ve Alanı  2 95 

ArĢiv 2 65 

Atölye 2 50 
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
 

Cinsi Ġdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim Amaçlı 

  (Adet) 

Projeksiyon  6 

Tepegöz  1 

Baskı Makinesi  1 

Fotokopi Makinesi 4  

Faks Cihazı 3  

Televizyon 1  

Bilgisayar(Masaüstü) 26 50 

Bilgisayar(TaĢınabilir) 2  

Kitap(Kütüphane)  3857 

 

4- Ġnsan Kaynakları 
4.1- Akademik Personel 

 

Akademik Personel 

 

Kadroların Doluluk Oranına Göre 
Kadroların Ġstihdam ġekline 

Göre 

Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 

Yrd. Doçent 2  2 2  

Öğretim Görevlisi 6  6 6  

Okutman 12  12 12  

TOPLAM 20  20 20  

 

4.2- Ġdari Personel  
 

 

Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

 Dolu BoĢ Toplam 

Genel Ġdari Hizmetler 5  5 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı    

Teknik Hizmetleri Sınıfı    

Din Hizmetleri Sınıfı    

Yardımcı Hizmetli 4  4 

Toplam 9  9 
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5- Sunulan Hizmetler 
 

      Mardin Artuklu Üniversitesinde 2008 yılı itibariyle 1 Fakülte 1 Yüksek Okul 2 Meslek 

Yüksekokulu olmak üzere  2 Proğramda Önlisans 2 Proğramda Lisans olmak üzere toplam 4 

Proğramda  eğitim ve öğretim verilmektedir. 

 

5.1 Eğitim Hizmetleri 

 
 

YILLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI  VE ARTIġ ORANLARI 

BĠRĠM / BÖLÜM ADI 2007 2008 ARTIġ % 

Mimarlık Mühendislik Fakültesi 38 56 % 47 

Sağlık Yüksek Okulu 170 173 % 0,02 

Meslek Yüksek okulu 850 865 % 0,02 

Midyat Meslek Yüksek Okulu 79 201 % 65 

Toplam 1137 1295 % 14 

 

 

ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI 

BĠRĠM / BÖLÜM ADI 
ÖSS 

KONTENJANI 

ÖSS SONUCU 

YERLEġEN 

BOġ                

KALAN 

Mimarlık Mühendislik Fakültesi 21 21 0 

Sağlık Yüksek Okulu 52 52 0 

Meslek Yüksek okulu 360 346 14 

Midyat Meslek Yüksek Okulu 120 120 0 

Toplam 553 539 14 

 

5.2 Ġdari Hizmetler 

     Üniversitemiz beslenme hizmetleri özel firmalara ihale edilerek hizmet alımı şeklinde 

sürdürülmektedir.Menü üç çeşit yemekten oluşmaktadır.Hazırlanan yemekler üniversitemiz 

diyetisyeni denetiminde gerçekleşmektedir.Yemekhaneler belli aralıklarla denetlenerek 

öğrencilerimize ve personellerimize sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak için gerekli önlemler 

alınmaktadır. 
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6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 
 

 

5018 sayılı Kanun ile, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünün, iç kontrol 

sistemi ve dış denetim mekanizmalarıyla yapılması öngörülmüştür.5018 sayılı Kanuna göre, 

İç Kontrol Sistemi harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç 

denetimden oluşmaktadır.Üniversitemiz harcama birimleri, kurumsal kodları altında 

öngörülen ödeneklerden yaptıkları harcamalarında süreç kontrolüne uygun olarak ön mali 

kontrol yapılmaktadır. 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 1.Maddesi ile “ Kalkınma 

planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve 

mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu 

bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, 

raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.” İbaresi ile amacı açıklanmıştır.  

Bu amacı gerçekleştirmek içim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 

11.Maddesinde Üst yöneticilerin, 31. ve 32. Maddesinde Harcama yetkisi ve yetkilisini 33. 

Maddesinde Giderin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir. 

Üniversitemiz yönetim ve iç kontrol sistemini Kanuna uygun olarak oluşturabilmek için 

teşkilat yapısını düzenlemiş, 5018 sayılı Kanuna ve Kanunun ilgili maddelerine istinaden 

çıkartılan Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlara uygun olarak işlemlerini yürütmüştür. 

5018 Sayılı Kanunun 11. Maddesinde “Üst yöneticilerin idarelerinin stratejik planlarının ve 

bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans 

hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, 

sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve 

kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve 

kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve 

sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı 

sorumludurlar. (5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin c/1 fıkrası ile değişen fıkra) Üst 

yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç 

denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. ” denilerek Kanunda görevliler ve sorumlular açıkça 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda Üniversitemizde bütçe ile ödenek verilen Harcama Birimlerinde 

Harcama Yetkilisi belirlenmiş, Gerçekleştirme Görevlileri görevlendirilmiştir. 
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II- AMAÇ ve HEDEFLER 

A- Üniversitemiz Amaç ve Hedefleri 
 

 

 

             STRATEJİK AMAÇ 1 

 

 

 

 

Saygın, Düzenli ve Düzeyli Eğitim Öğretim GerçekleĢtirmek. 

 
 

Hedef 1: İki yıl içerisinde mevcut bölüm ve programları ulusal ve küresel standartlarla 

uyumlu hale getirmek 

 

Faaliyet 1: Öğrencisi olmayan mevcut sosyal bilimler ile ilgili bölüm ve programlara öğrenci 

almak 

 

Faaliyet 2: Akademik kadroyu zenginleştirmek 

 

Faaliyet 3: Ülkemiz üniversiteleriyle özellikle sosyal bilimler alanlarında öğretim üyesi 

yetiştirme programları için işbirlikleri yapmak 

 

Hedef 2: İki yıl içerisinde uzlaşmacı, yerel özgünlüklerini koruyan yeni birimler (Arap Dili ve 

Edebiyatı,Fars Dili ve Edebiyatı,Kürt Dili ve Edebiyatı,Süryani Dili ve Edebiyatı gibi) açmak 

 

Faaliyet 1: Bu birimlerin alt yapılarını hazırlayarak ( yerli ve/veya yabancı öğretim elemanı 

temin etmek, müfredat programları hazırlamak,ulusal ve uluslar arası üniversitelerle 

protokoller yapmak) ilgili mercilere gerekçeli rapor halinde sunmak 

 

 

 

           STRATEJİK AMAÇ 2 

 

 

 

KomĢu Ülkeler Üniversiteleri ile Bölge Yükseköğrenim Alanı OluĢturmak 
 

Hedef 1: Bir yıl içerisinde en az 2 sosyal alanda (Tarih,Dil ve Edebiyat) öğretim üyesi 

hareketliliğini sağlamak 

 

Faaliyet 1: Komşu ülkeler Üniversitelerinin üst yöneticilerini davet etmek, 

 

Faaliyet 2: Komşu Ülke Üniversitelerine ziyaretler düzenlemek 

 

Faaliyet 3: Söz konusu ülkeler Üniversitelerinin Web sayfalarında yer almak, basında 

tanınmak 
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Faaliyet 4: Protokoller hazırlayarak karşılıklı mutabakatla sonuçlandırmak 

 

Faaliyet 5: Öğretim Üyelerinin komşu ülke üniversitelerindeki kendi meslektaşlarıyla 

karşılıklı olarak ziyaretlerini ve yüz yüze tanışmalarını sağlayarak, ortak planlar yapmak 

 

Hedef 2: Komşu ülke üniversiteleriyle iki yıl içerisinde en az 2 sosyal alanda (Tarih, Dil ve 

Edebiyat) öğrenci hareketliliğini sağlamak 

 

Faaliyet 1: Komşu ülke üniversiteleriyle her alanda karşılıklı olarak en az 5‟er öğrenci 

transferini gerçekleştirmek 

Faaliyet 2: Komşu ülke üniversitelerinde öğrencilerimiz için barınma imkanı sağlamak 

 

 

 

          STRATEJİK AMAÇ 3 

 

 

 

 

Bölgedeki YaĢam Kalitesinin Artmasına Katkı Sağlamak 

 
 

Hedef 1: AR GE çalışmalarına önem vererek  iki yıl içerisinde 20 adet sosyal alanda 

araştırma projeleri hazırlamak 

 

Faaliyet 1: SODES kapsamında projeler hazırlamak 

 

Faaliyet 2: AB fonlarından faydalanmak için projeler üretmek 

 

Faaliyet 3: Üniversitenin Bilimsel Araştırma Birimine projeler üretmek, 

 

Faaliyet 4: Ülkedeki diğer proje finansörlerinden projeler için kaynak temin etmek 
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B- Temel Politikalar ve Öncelikler 

 
 

       1 – Sosyal Bilimler Üniversitesi olmaya yönelik her türlü çalışmayı yapmak . 

 

 

  

       2 – Sosyal Bilimlerde disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlayacak,yeterli bölümlerin 

açılmasını sağlamak. 

 

 

       3 – Ülkemizde bu güne kadar gerekli önem verilmemiş olan,bulunduğumuz coğrafyanın 

zorunlulukları ile ilgili Filoloji -Kültür, Tarih bölümleri ile ilgili, komşu ülke üniversiteleri ile 

yoğun iş birliğini geliştirilmek. 

 

 

       4 - Tarihi Mardin kent dokusunun içinde Mimarlık Fakültesi ve atölyelerini yerleştirerek 

öğrencilere doğal laboratuar temin etmek. 

 

 

       5 – Geçmişten gelen sanatsal değerleri Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuarda 

modern zamanlarda yeniden üretmek. 

 

 

       6 – Projesi tamamlanan üniversite yerleşkesini hızla tamamlamak. 

 

 

 
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKE PLANI 
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III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER  

A- Mali Bilgiler 
  

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II sayılı 

cetvelde yer alan özel bütçeli kuruluşlar arasında sayılmaktadır.Özel Bütçe ise “Bir Bakanlığa 

bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan ,gelir tahsis 

edilen,bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen ,kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla 

düzenlenen kamu idaresinin bütçesidir.”şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

Üniversitemiz Hazineden alınan yardım dışında öğrenci harçları,taşınmaz mal kira 

geliri,alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden oluşmaktadır.üniversitemiz 2008 

bütçesinin % 91 „i Hazine yardımı % 9‟u Öz Gelirlerden oluşmuştur. 

 

Üniversitemiz 2008 yılı başlangıç ödeneği  4.760.000 TL‟olup yılı içersinde 336.000 

TL eklenmiş  ve yıl sonu genel ödenek toplamı 5.096.000 TL olmuştur.Bu ödeneğin 

2.957.988,47 TL‟si harcanmış.kalan  2.138.011,53 TL ödenek ise kullanılamayarak iptal 

edilmiştir.Harcamanın gerçekleşme oranı % 58 olmuştur.geçekleşme oranının düşük olması 

kampus yerleşke planlarının tamamlanamamış olması  ve üniversite birimlerinin kuruluş 

aşamasından kaynaklanmaktadır. 

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2008 yılı bütçe giderlerinin % 32‟ si Personel gideri,% 

36,sı Mal ve Hizmet Alım gideri,% 8‟i Cari Taransfer ,% 24‟ü ise Sermaye giderleri olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri İcmali 
 Başlangıç 

Ödeneği 

Bütçe 

Gideri 

İptal Edilen 

ödenek 

Harcama 

Oranı % 

 

Personel Giderleri 1.264.000,00 879.258,34 384.741,66 % 69 

Sosyal Güvenlik kurumlarına 

Devlet Primi Giderleri 155.000,00 79.774,80 75.225,20 % 51 

Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 2.077.000,00 1.068.247,74 1.008.752.26 % 51 

Cari Transferler 

 600.000,00 242.450,00 357.550,00 % 40 

Sermaye Giderleri 

 1.000.000,00 688.257,59 311.742,41 % 68 

GENEL TOPLAM 

 5.096.000,00 2.957.988,47 2.138.011,53 % 58 
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EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 

 
EKONOMĠK KOD BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ BÜTÇE GĠDERĠ 

1  PERSONEL GİDERLERİ 879.258,34 

 01 Memurlar 879.258,34 

 02 Sözleşmeli personel 0 

 04 Geçici personel 0 

2  SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GID. 79.774,80 

 01 Memurlar 79.774,80 

 02 Sözleşmeli personel 0 

 04 Geçici personel 0 

3  MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 1.068.247,74 

 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 421.574,21 

 03 Yolluklar 33.234,65 

 04 Görev Giderleri 305,40 

 05 Hizmet Alımlar 490.987,88 

 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 0 

 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarı Giderleri 30.695,72 

 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 7.481,20 

 09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 83.968,68 

5  CARI TRANSFERLER 242.450,00 

 01 Görev Zararları 42.450,00 

 03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 200.000,00 

6  SERMAYE GIDERLERI 688.257,59 

 01 Mamul Mal alımları 589.009,44 

 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 0 

 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 99.248,15 

GENEL TOPLAM 2.957.988,47 
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EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 

 

EKONOMĠK KOD BÜTÇE GELĠRĠNĠN TÜRÜ BÜTÇE GELĠRĠ 

03  TEġEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI 465.008,95 

 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 464.503,95 

 06 Kira Gelirleri 505,00 

04  ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELĠRLER 2.928.082,26 

 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve 2.928.082,26 

05  DIĞER GELIRLER 3.822,11 

 01 Faiz Gelirleri 3.822,11 

GENEL TOPLAM 3.396.913,32 

 

 

 
                  

 

 

2- Mali Denetim Sonuçları 
  

 2008 yılı içerisinde üniversitemizde mali denetim yapılmadığından herhangi bir rapor 

bulunmamaktadır. 
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3- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar  

 

 
2008 YILI M i Z A N    C E T V E L İ   (K E S İ N        M İ Z A N) 

Hesap Hesap Adı  BORÇ ALACAK Borç Artık Alacak Artık Hesap 

Kodu            Kodu  

100 KASA HESABI 6.032,11 3.000,00 3.032,11 0 100 

102 BANKA HESABI 3.405.775,61 2.821.923,90 583.851,71 0 102 

103 
VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME 
EMĠRLERĠ HESABI 2.821.923,90 2.821.923,90 0 0 103 

108 DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 3.000,00 3.000,00 0 0 108 

120 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI 1.727.917,74 0 1.727.917,74 0 120 

150 ĠLK MADDE VE MALZEME   HESABI 399.725,81 399.725,81 0 0 150 

160 Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI 538.352,96 538.352,96 0 0 160 

161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 56.849,07 56.849,07 0 0 161 

162 BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER 27.407,01 0 27.407,01 0 162 

253 TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI 15.791,80 0 15.791,80 0 253 

254 TAġITLAR HESABI 28.822,36 0 28.822,36 0 254 

255 DEMĠRBAġLAR HESABI 573.387,50 0 573.387,50 0 255 

257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI 0 467.955,60 0 467.955,60 257 

320 BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI 302.383,34 443.664,33 0 141.280,99 320 

330 
ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 
HESABI 2.910,00 4.944,90 0 2.034,90 330 

333 EMANETLER HESABI 400.575,14 401.585,14 0 1.010,00 333 

360 
ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 
HESABI 120.294,33 154.352,42 0 34.058,09 360 

361 
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK 
KESĠNTĠLERĠ HESABI 149.915,81 149.915,81 0 0 361 

362 

FONLAR VEYA DĠĞER KAMU 
ĠDARELERĠ ADINA YAPILAN 
TAHS.HESABI 72,18 72,18 0 0 362 

590 
DÖNEM OLUMLU FAALĠYET 
SONUÇLARI HESABI 0 2.313.870,65 0 2.313.870,65 590 

600 GELĠRLER HESABI 5.124.831,06 5.124.831,06 0 0 600 

610 
ĠNDĠRĠM, ĠADE VE ISKONTOLAR 
HESABI 3.018,00 3.018,00 0 0 610 

630 GĠDERLER HESABI 2.810.404,61 2.810.404,61 0 0 630 

690 FAALĠYET SONUÇLARI HESABI 5.124.831,06 5.124.831,06 0 0 690 

800 BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI 3.396.913,32 3.396.913,32 0 0 800 

805 GELĠR YANSITMA HESABI 3.396.913,32 3.396.913,32 0 0 805 

810 
BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE 
ĠADELER HESABI 3.018,00 3.018,00 0 0 810 

830 BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI 2.963.164,93 2.963.164,93 0 0 830 

835 GĠDER YANSITMA HESAPLARI 2.963.164,93 2.963.164,93 0 0 835 

895 
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 
HESABI 6.354.901,79 6.354.901,79 0 0 895 

900 
GÖNDERĠLECEK BÜTÇE 
ÖDENEKLERĠ HESABI 7.485.011,53 7.485.011,53 0 0 900 

901 BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI 7.472.011,53 7.472.011,53 0 0 901 

902 
BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERĠ 
HESABI 5.228.000,00 5.228.000,00 0 0 902 

903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI 5.228.000,00 5.228.000,00 0 0 903 

904 ÖDENEKLER HESABI 5.228.000,00 5.228.000,00 0 0 904 

905 ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI 2.957.988,47 2.957.988,47 0 0 905 

910 TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI 81.982,00 32.890,00 49.092,00 0 910 

911 
TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ 
HESABI 32.890,00 81.982,00 0 49.092,00 911 

Toplam 76.436.181,22 76.436.181,22 3.009.302,23 3.009.302,23 Toplam 
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C- Projelere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler 

  

2008 YIL SONU İTİBARİYLE PROJE GERÇEKLEŞMELERİ   

                  

                  

            

                                 (Bin TL)   

    Yer KARAKTERĠSTĠK BaĢlama BitiĢ Proje Tutarı 2008 Yılı Yatırım 2008 Yıl sonu Ġtibariyle  GerçekleĢme 

    Ġl ve Ġlçesi   Yılı   Proğramı Ödeneği  Harcama Toplamı Oranı 

                % 

A)ETÜT- PROJE ĠġLERĠ TOPLAMI               

Proje No: a) 2008'de Bitenler               

                  
2008H033580 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi MARDİN Etüd -Proje ve Müş. 2008-2008 200 200   0 

                  

C))YENĠ PROJELER TOPLAMI               

  a)2008'de Bitenler               

                  

2008H033590 Büyük Onarım MARDİN B.Onarım +Tadilat 2008-2008 100 100 99,25 0,99 

2008H033600 Makine ve Teçhizat Alımı MARDİN Mak.Teçh.+Bakım Onar. 2008-2008 221 221 216,71 0,98 

2008H033610 Yayın Alımı MARDİN Kütüphane Yay.Alımı 2008-2008 50 50 45,19 0,90 

2008H033620 Bilgi Teknolojileri MARDİN Bilg.Don.Yaz.Alt+Bakım On. 2008-2008 100 100 83,59 0,84 

2008H033630 Taşıt Alımı MARDİN T-2(1 Ad.) 2008-2008 29 29 28,82 0,99 
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IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

 

 

 

A- Güçlü Yönler 
 

1- Üniversitemizin tarihi ve kültürel yönden zengin bir ilde bulunuyor olması. 

2- Paylaşıma ve değişime açık bir üst yönetimin olması 

3-  Personelin Genç ve dinamik olması  

 

 

 

 

 

B- Zayıflıklar 

 
1- Fiziki ve Teknolojik alt yapı yetersizliği 

2- Lojman bulunmaması 

3- Yerleşke dağınıklığı 

4- Sosyal  ve spor tesislerinin yetersiz olması 

5- Akademik ve idari personel sayısının yetersiz olması 
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    Ekler 
 

Ek-1: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı 
   
 

 

 

 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 

 

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

 

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

ederim. 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, 

planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak 

kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin 

yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 

hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. MARDİN-30.04.2009
 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                             

Prof.Dr.Serdar Bedii OMAY 

                                                                                                     Rektör  
 

 

 

 

 



 

 
2008 FAALİYET RAPORU 

 

 

 

Ek-2 : Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde ; 

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata 

uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, 

izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin 

zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

İdaremizin 2008 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer 

alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

 29.04.2009-Mardin 

 

 

 

                                                                                Memet Sait DEMİRHAN 

                                                                        Strateji Geliştirme Daire Başkanı 
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