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Dünyada, ülkemizde ve üniversitemizde önemli gelişme ve ilerlemelerin büyük bir hızla 

yaşandığı bir yılı daha yeni kurulmuş bir üniversite olarak geride bıraktık. 

                Göreve başladığım Eylül 2008 yılından itibaren hedefini bir Sosyal Bilimler Üniversitesi 

olma olarak ortaya koyan üniversitemiz, geride bıraktığımız 2010 yılı içinde gerek fiziksel gerek 

idari gerekse akademik alanda ve öğrenci ile bölüm sayılarında önemli bir artış göstermiştir. 

Bir önceki yıla göre bütçesini ikiye katlamıştır. Aynı şekilde geçen yıla göre personel sayı-

sını ve öğrenci mevcudunu ikiye katlamıştır. 

 Üzerine kurulduğu 2000 yıllık Nisibis Akademisi,Mezopotamya kültürü, Selçuklu ve Os-

manlı Medreseleri ile Medrese Sor‘un engin birikimine tevarus eden üniversitemiz,  bu bilinçle 

kadim geçmişinden aldığı ivmeyle hızla ilerleme göstermiştir. Bu doğrultuda komşu ülkeler İran, 

Irak, Suriye Üniversiteleri, Newyork Eyalet Üniversitesi ve ülke içindeki değişik üniversitelerle 

akademik işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Düzenlediğimiz sempozyum, konferans ile paneller 

ulusal ve uluslar arası düzeyde büyük yankı uyandırmıştır. 

 Ülkemizde ilk defa üniversitemizde Kürtçe Anabilim Dalı kurulmuş ve bu daldayüksek 

lisans öğrencisi alınmıştır. Yine üniversitemizde, bölgemizde çokça konuşulan Arapça ve Kürtçe 

seçmeli ders olarak okutulmuştur. Tarih Bölümü‘ne yüksek lisans öğrencisi alınmıştır. 

Dört yıllık bölümlerimize Tarih, Türk Edebiyatı ve Felsefe bölümleri eklenmiştir. Meslek 

yüksekokullarımızdaki bölümler arttırılmıştır.  Açılan bölümlerin doğrultusunda yeni derslikler 

oluşturulmuştur.  Bu derslikler Rektörlük binamızın alt katında oluşturulmuş ve meslek yükseko-

kullarımızda inşa edilecek prefabrik binalarda sayıları çoğalttırılacaktır. 

 Üniversitemizi Mardin şehrinden koparmayıp şehrin içine de yerleştirdik.  Bu Amaçla 

Zinciriye Medresesi‘ni, PTT binasını ve Eski Hükümet Konağı binasını üniversitemize kazandır-

dık. Zinciriye Medresesi‘ni onardık ve Yaşayan Diller Enstitüsü‘ne tahsis ettik. PTT Binası‘nı, 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokul Uygulama Oteli olarak kullanılmak üzere projelerini 

çizdirip,  Anıtlar Kurulu‘na sunduk.  

 

 

SUNUġ ; 
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Kurulda kabulünden sonra 2011 yılında da ihalesini yapıp, onarımına başlayacağız. Eski Hükümet 

Konağı Binası‘nı, Mimarlık Fakültesi, Tekstil ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin kullanımı için 

üniversitemize kazandırdık. Binanın restorasyonu için Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendika-

sı ile protokol imzalayıp onarımını başlattık. 

           2010 yılı içinde üniversitemizin kampüsünün temelini attık. Bu temel atmayla birlikte aynı 

anda hayırsever iş adamı, hemşehrimiz Sayın Süleyman Bölünmez‘in yapımını üstlendiği Edebiyat 

ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin ile kendi imkânlarımızla yapacağımız Mimarlık Fakültemizin ya-

pımına başladık. İMKB‘nin desteğiyle Rektörlük Binası ve Konferans Salonu‘nun inşaatını başlat-

tık. Diğer bir hemşehrimiz Sn. Zeynel Abidin Erdem İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin inşaatı-

nı üstlendi ve sayın cumhurbaşkanımızın katılıdığı törenle de yapımını başlattı. Sayın Şakir 

Nuhoğlu,  İlahiyat Fakültesi‘nin, Sayın Mithat Yenigün de Midyat Kampüsü‘nün yapımını üstlen-

di. Mimari tarzıyla kampüsümüzü Mardin‘in mimari tarzıyla özdeşleştirdik ve butik bir Mardin 

yapmayı hedefledik. 

 Bir yıl içerisinde fakülte sayımızı beşe çıkardık. Üç enstitümüzden iki tanesini aktif hale 

getirdik. Üniversitemize Uluslararası vizyon katacak, yabancı uyruklu akademisyen taramasını, 

uluslar arası ilanlarla yaptık. Bu yıl yabancı uyruklu hoca sayısında Türkiye ortalamasını yakala-

dık. Bu hocalarımızın istihdamını gerçekleştirmekle seneye yabancı dil ağırlıklı bölümler kurmayı 

hedefledik. Bu sene üniversitemizin sosyal olaylarla ilgili olarak ortaya koyduğu perspektif, ülke-

miz aydınlarına ve yönetim erkine ışık tutmuştur. 

              ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan sınavların ÜDS ve KPDS haricinde 

olanların tümünün yapılmasını sağladık. LYS sınavındaki öğrenci kapasitesini iki katına çıkardık. 

             Bir medeniyetler şehri olan Mardin‘in bundan daha fazlasını hak ettiğinin bilinciyle çalış-

malarımızı daha da çoğaltarak, yüksek bir azim ve kararlılıkla hiç yılmadan yolumuza devam ede-

ceğiz. Ortaya koyduğumuz ve koyacağımız çalışmalarımızda akademik ve idari tüm personelime 

teşekkür eder, saygılar sunarım. 

                        

 

 

   Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY                                                                                                                                                          

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü 
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I GENEL BĠLGĠLER 

A– VĠZYON ve MĠSYON 

VĠZYONUMUZ : 

MĠSYONUMUZ : 

  Farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin hakim olduğu çağdaş, saygın ve özgün bir 

Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak farklılaşma içinde işbirliği yapabilmek ve evrensel zen-

ginliklerin buluşmasında köprü oluşturmak  

  Sosyal olayları araştırarak özgür bilimsel bilgi üretmek, çözüm önerileri geliştir

 mek; politikalar önererek uygulanmasında ve izlenmesinde yer almak; özerk, katılımcı, in

 san haklarına saygılı ve barışçı bir toplum için etik ve estetik yargılar geliştirebilme duyar

 lılığına sahip başarılı bireyler yetiştirmek. 
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B– YETKĠ , GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Anayasanın 130. maddesi, 

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

yaçlarına    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    va-

kıflar   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 bü-

tünlüğü ve   bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez. 

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

venlik   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          Ku-

rulunun 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   uy-

gun olarak   işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir.Yükseköğretim kurumlarının 

kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri,  görev,   yetki ve sorumlulukları üniversi-

teler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını    kullanma usulleri, öğretim elemanlarının gö-

revleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı            yetiştirme, üniversite-

lerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer     kurumlar  ile   ilişkileri,  öğretim  dü-

zeyleri  ve  süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve        alınacak harçlar, Devletin yapacağı yar-

dımlar ile ilgili      ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî   işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının 

uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim               elemanlarının görevlendi-

rilmesi, 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 ihti-

yaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli           düzey-

lerde eğitim           öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, 

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

lanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim     Kurulu 

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

insan gücü              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 ilgilendi-

ren 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              ele-

manlarının 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, dö-

ner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine     ilişkin 

gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 

Üniversite 

Üniversitelerin yetki, görev ve sorumlulukları;  Üniversitelerde Akademik Teşkilat      Yö-

netmeliğine göre belirlenmiştir 

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

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

dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir yüksek       öğretim 

kurumudur. Üniversite, devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve   yüksek     öğ-

retim 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   seçi-

lerek belirlenir. Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atan-

mak 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 üye-

leri 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 ni-

sap 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     işle-

mi 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.   
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Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, mü-

tevelli heyet tarafından atanır. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin 

aylıklı profesörleri arasından ikiden az olmamak kaydıyla, en çok üç kişiyi rektör yardımcısı ola-

rak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör 

tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için ata-

nır.  

Rektör gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yar-

dımcılarının da görev süresi sona erer. Rektör iznini Yükseköğretim Kurulu Başkanından alır. 

Rektör üniversite merkezinin bulunduğu şehirden başka şehirlerde bulunan, üniversiteye bağlı bi-

rimlerdeki çalışmalar ile Üniversitelerarası Kurul ve Rektörler Komitesi toplantılarına         katıl-

mak üzere yapacağı seyahatler dışında kalan, görev ve seyahatlerini Yükseköğretim Kurulu Başka-

nına bildirir. Bu şekilde görevden ayrılmaların on beş günü geçmesi halinde Başkan    Yükseköğ-

retim Kuruluna bilgi verir. Rektör görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bı-

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

 

Görev, yetki ve sorumlulukları: 

1. Üniversite kurullarına başkanlık etmek; yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uy-

gulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı ku-

ruluşlar 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         ver-

mek, 

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

görevini sürdürmek, 

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

versitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliş-

tirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman         güvenlik 

önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin devlet kal-

kınma planı ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve 

denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve     kontrol edilme-

sinde 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      ens-

titü 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     hak-

kında karar almak, 

2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya 

görüş bildirmek, 
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3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan    üni-

versite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, 

4) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara        bağ-

lamak. 

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    ya-

pılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, 

7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 

8) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Üniversite Yönetim Kurulu 

a) Kuruluş ve İşleyişi: Üniversite yönetim kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan,           üni-

versiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçi-

lecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yar-

dımcıları 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  ince-

leyerek 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,        üni-

versite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçi-

lir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine           çalışma-

larında 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 ge-

rekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona        erdiğinde yardımcıla-

rının görevi de sona erer. Dekana, görevi başında olmadığı zaman           yardımcılarından biri ve-

kalet 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   fa-

külte 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, fa-

külte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe  
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sunmak, 

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

vini sürdürmek, 

5. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Dekan;         fa-

kültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve gelişti-

rilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmet-

lerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde 

yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilme-

sinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur 

Fakülte Kurulu 

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

kanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için            fakülte-

deki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından         seçecekleri 

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

lu 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      grup-

ları, 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 et-

mek, 

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          ku-

rulurlar. Enstitüler, ana bilim dallarından oluşur. Üniversite ve fakültelerde lisansüstü eğitim bu 

maksatla kurulan enstitüler tarafından düzenlenir. Lisansüstü eğitimi düzenleyecek enstitüleri he-

nüz kurulmamış bulunan üniversitelerde, lisansüstü eğitim programları senatolarınca yapılacak 

yönerge esaslarına göre yürütülür. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mevzuatı hükümleri    uya-

rınca yürütülecek uzmanlık eğitimi tıp fakültelerince uygulanır. Enstitünün organları; enstitü  
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müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, ilgili fakülte dekanı-

nın 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    ve-

kalet 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                 baş-

kanlığında, müdür yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü   kurulu 

tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü kurulu ve enstitü   yönetim 

kurulu, 2547 sayılı Kanun‘la fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş      görevleri ens-

titü bakımından yerine getirirler. 

 

 Yüksekokullar 

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

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

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

nunla 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   tara-

fından yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. 

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

dımcısı 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        ba-

kımından yerine getirir. Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okul-

daki 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 bakımın-

dan yerine getirirler. 

 Bölümler; fakülte ve yüksekokulların amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluştu-

ran 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       İla-

hiyat gibi geleneksel olarak lisans düzeyinde bir eğitim-öğretim programı uygulayarak tek tür dip-

loma veren yükseköğretim   kurumlarında en çok üç bölüm kurulabilir. Yükseköğretim kurumları 

içinde bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına doğrudan veya üniversitelerden ge-

lecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar verir. Bir diplomaya yönelik eğitim programı 

uygulamayan, Türkçe, yabancı diller, inkılap tarihi, plastik sanatlar,   müzik ve beden eğitimi bö-

lümleri rektörlüğe bağlı olarak da kurulabilir. 
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Bölümler, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim veya anasanat dallarından oluşur. 

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

lüm          bulunamaz. Bir bölümlü fakültelerde dekan aynı zamanda bölüm başkanıdır. 

Bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, doçent de bulun-

madığı taktirde yardımcı doçentleri arasından  o bölümü oluşturan anabilim veya anasanat dalı  

başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini dikkate alarak bir hafta içinde   fakülte-

lerde, dekanca; fakülteye bağlı yüksekokullar ve konservatuvarlarda müdürün önerisi   üzerine de-

kanca; rektörlüğe bağlı yüksekokullar ve konservatuvarlarda müdürün önerisi üzerine rektörce ata-

nır. Dekan atamaları rektörlüğe bildirir. Bölüm başkanı, bölümündeki öğretim      üyelerinden iki 

kişiyi üç yıl için başkan yardımcısı olarak atayabilir.    Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardım-

cılarını 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 ku-

ruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde    görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapma-

ları 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 birim-

dir.Anabilim veya anasanat dallarının kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına doğrudan 

veya  üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar verir. 

Anabilim veya ana sanat dalı başkanı, o anabilim veya ana sanat dalının profesörleri, bulunmadığı 

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

taktirde öğretim görevlileri arasından, o anabilim veya ana sanat dalında görevli öğretim üyeleri ve 

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

dekan tarafından atanır. Anabilim veya ana 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. Ana-

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

sanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda, anabilim veya ana sanat dalı 

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

kurulu, ilgili anabilim veya ana sanat dalı programlarının planlanması ve uygulanmasında anabilim 

veya ana sanat dalı başkanına görüş bildirir.  
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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 uygulama-

ları ile ilgili önerilerini bilim veya sanat dalı başkanına sunar. 

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

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

tüde veya devlet memurlarının tâbi oldukları mesai saatlerine ve süresine tâbi olmak şartıyla kısmi 

statüde olan öğretim üyeleri arasından bu Yönetmeliğin 14.; anabilim, ana sanat, bilim ve sanat 

dalları başkanları ile yardımcıları devamlı statüde veya devlet memurlarının tâbi olduğu mesai sa-

atlerine ve süresine tâbi olmak şartıyla kısmi statüde olan öğretim üyeleri,       bulunmadığı taktir-

de öğretim görevlileri arasından Yönetmeliğin 16. ve 17. maddelerinde       belirtilen esaslara göre 

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

lir. Dekan gerekli gördüğü hallerde değişik eğitim   birimlerinin koordinatörlüğünü yapar. Ancak 

birden fazla anabilim dalının kapsandığı             bölümlerde bölüm başkanı bir anabilim dalı baş-

kanlığını, birden fazla bilim dalının kapsandığı anabilim dallarında, anabilim dalı başkanı bir bilim 

dalı başkanlığını üstlenebilir. Dekan gerekli gördüğü hallerde değişik eğitim birimlerinin koordi-

natörlüğünü yapar. Başkanlık görevinde bir doçentin bulunması halinde bir profesörün, bir yar-

dımcı doçentin bulunması halinde profesör veya doçentin, bir öğretim görevlisinin bulunması ha-

linde ise bir öğretim üyesinin aynı birimde görevlendirilmesi ile başkanlık görevi  sona erer. Boşa-

lan 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, ana sanat, bilim ve sanat dalı başkan-

ları görevi başında bulunamayacağı süreler için yardımcıları veya öğretim              üyelerinden bi-

rini vekil olarak bırakırlar. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda    kalan süreyi ta-

mamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir başkan atanır. Anabilim veya ana sanat dalı, bilim veya 

sanat dalı başkanlıkları boşaldığında, yüksekokul müdürü, konservatuvar         müdürü veya dekan, 

o anabilim veya ana sanat, bilim veya sanat dalında görevli öğretim        üyelerini ve öğretim gö-

revlilerini, 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 sayı-

sının salt çoğunluğu ile seçilir. Anabilim veya ana sanat, bilim veya sanat dalı başkanlarının seçi-

minde ikinci tur sonunda salt çoğunluğun sağlanmaması       halinde, üçüncü turda en çok oy alan 

aday seçilmiş olur. 

 

 

.    
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Fakülte ve Yüksekokul idari teĢkilatı 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           yük-

sekokulun idari işlerini yürütür. Merkezi olmayan bir yerleşim düzenindeki fakülte ve      yükseko-

kullar ile üniversite rektörlüğünün bulunduğu şehirden başka şehirlerdeki fakülte ve yüksekokul-

larda idari yapı aşağıdaki şekilde düzenlenir. 

a) Fakülte İdari Teşkilatı ve  Görevleri 

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

rulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden olu-

şur. 

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          hiz-

metlerinin 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   olu-

şur. 

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

risi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 

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

hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. 

Enstitü idari teĢkilatı görevleri  

Enstitü idari teşkilatı,enstitü sekreteri ile sekreterlik   bürosundan ve ihtiyaca göre kurula-

cak öğrenci işleri ve destek hizmetleri biriminden oluşur. Bir enstitüde, 1`inci fıkrada sayılan bi-

rimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine     Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 

Enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı   birimler,enstitünün idari hizmetlerinin yürü-

tülmesinden 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.  

Üniversitemizin Ġdari TeĢkilatı ve         Görevleri : 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri, Yükseköğretim Üst             Ku-

ruluşları 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 
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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 Rek-

töre karşı sorumludur. 

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

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

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

masını 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 bi-

rimlere iletmek, 

d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride     bu-

lunmak, 

e) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, 

f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, 

g) Rektörlüğün protokol,ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, 

 

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 

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      koordi-

ne etmek ve sonuçlarının konsolide     edilmesi çalışmalarını            yürütmek. 

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık            

performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu iz-

lemek ve değerlendirmek. 

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

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere        gön-

derilmesini 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       ida-

renin   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 izle-

mek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

) İdarenin, diğer idareler nezdin‘de takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve   so-

nuçlandırmak. 

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

cama   yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 
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l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi          ko-

nularında çalışmalar yapmak. 

n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak 

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. 

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

çevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını       oluştur-
mak 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 iz-
lemek ve değerlendirmek. 

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

j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,                de-
ğerlendirmek 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      ida-

renin 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 izle-

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

nuçlandırmak. 
 r) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve      har-

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

nularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve        verim-
liliğini 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 şekil-

de kurulur  ve   yürütülür. 
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. 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 yükümlülükle-

rin 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   ida-

releri 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 uy-

gunluğunu izlemek ve      değerlendirmek. 

 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama prog-

ramı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere         gönderil-

mesini         sağlamak. 

 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,           de-

ğerlendirmek 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. 

İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını     izle-

mek 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        har-

cama    yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

 Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi              ko-

nularında    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 ilgilen-

direnler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini        ilgilendirenler ise har-

cama 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 birimle-

rinin çalışma usûl ve esasları;      idarelerin teşkilat  yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama,   



STARETEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI* NĠSAN -  2012                    16 

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

fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından        yürütülebilmesini sağlayacak şekilde yürütülür. 

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢanlığı 

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire                Başkanlığının görevleri şunlardır: 

Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak,ihale dosyalarını hazırlamak,yapı ve ona-

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

ve onarım işlerini           yapmak, 

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, pro-

jelerini 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          ihti-

yaçların giderilmesini sağlamak.  

5. Üniversitemiz çevre düzenleme çalışmalarını projelendirmek ve kampus yerleşim     pla-

nına 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 işle-

rini yürütmek.  

 Personel Daire BaĢkanlığı 

 

Personel   Daire   Başkanlığının   görevleri    şunlardır: 

 

a) Üniversitenin insan gücü        planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yap-

mak, 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    uy-

gulamak,  

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; Paydaşla-

rımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve ge-

liştirmek.  

     Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

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

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

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

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

 f) Verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

Sağlık,Kültür ve Spor Daire  BaĢkanlığı 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nda belirtilen Yükseköğretim Kurumları, Mediko-

Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nde sayılan görev ve hizmet-

leri yürütmek üzere kurulmuştur. 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 faaliyetle-

ri  düzenlemek. 

Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, merkezi sistem olmayıp, her Fakülte ve 

Yüksekokulun öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri, kendi bünyelerindeki öğrenci işleri bürolarınca 

yürütülmekle birlikte aşağıda yazılı bazı görevleri yerine getirir. 

İstatistikî bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak, 

Yatay geçiş kontenjanlarını YÖK Başkanlığına ve Üniversite Rektörlüklerine bildirmek, 

Öğrencileri ilgilendiren Yönetmelik ve Yönerge değişiklerini senatoya sunup, daha sonra 

yayınlamak, 

Öğrenci harçlarına ilişkin duyuruları yapmak, 

Burs ve kredi ile ilgili yazışmaları yapmak, 

Öğrencilerin stajları ile ilgili yazışmaları yapmak ve ilgili staj kontenjanlarını bildirmek, 

ÖSYM kontenjanlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirmek, 

Dikey Geçiş kontenjanlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına          

bildirmek, 

Akademik takvimi yayınlamak, 

Kayıt yaptıran öğrencileri tespit ederek açık kontenjanları ÖSYM Başkanlığına   bildirmek, 

Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülere hazırlanan   diplomaları kontrol edip kayıtlarını tutmak, 

Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları ile ilgili      koordinasyonu sağlamak. 

         Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yapılan ortak çalışma ile öğrenci kimlikleri bastırıl-

mış ve öğrencilerimize dağıtılmıştır.  

 Üniversitemizin ilk diplomaları yeni bir tasarımla            hazırlanarak bastırılmış ve 2008 

ile 2009 mezunu öğrencilerimize verilmek üzere ilgili      birimlere gönderilmiştir. 2008-

2009 öğretim yılında Meslek Yüksekokulumuzdan 316,   Midyat Meslek Yüksekokulumuz-

dan 66, Sağlık Yüksekokulumuzdan da 39 öğrenci mezun olmuştur. 2010-2011 öğretim yı-

lında fakülte ve yüksekokullarımızın tüm kontenjanları     doldurularak Türkiye‘deki üniver-

siteler genelinde tercih edilen sayılı üniversiteler arasında ismimiz zikredilmiştir.  
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Kütüphane ve Dokümantasyon   Daire BaĢkanlığı 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli yönet-

melik, yönerge, plan ve programı hazırlayıp  ilgili üst organların onayına sunmak ve 

uygulamak, 

b) Eğitim-öğretim ve araştırmalar için gerekli kitap, süreli yayın, tez, elektronik yayın (e-

kitap, e-süreli yayın, CD-ROM, veri tabanı vb.),   görsel işitsel gereçler (mikrofilm, 

mikro fiş, video bant v.b.)  

gibi her türlü materyali yurt içi ve yurt dışından sağlamak, sağlanan bilgi kaynaklarını sis-

tematik bir şekilde düzenleyerek hizmete hazır hale getirmek,           kütüphane hizmetlerini 

düzenlemek, yürütmek ve denetlemek, 

C) Üniversite Merkez Kütüphanesi ve diğer birim kütüphaneleri aracılığı ile yapılan istek-

leri göz önüne alarak her yıl yurt içinden ve yurt dışından           sağlanacak kitap, elektro-

nik yayın, süreli yayın, araç-gereç ve benzeri materyal için gerekli bütçe taslağını hazırla-

yıp Rektörlüğe sunmak, 

d) Yapılmış olan istekler ve ihtiyaçların öncelikleri üzerinde ilgili kütüphane       yönetici-

lerin görüşlerini göz önüne alarak, sağlanan ödenek miktarının dengeli bir şekilde kü-

tüphanelere tahsisi ve buna göre satın alınacak materyaller konusunda da Rektörlüğe 

önerilerde bulunmak, 

e)  Kütüphanecilik alanındaki mesleki gelişmeleri sürekli izleyerek bilgi               kaynak-

larında ki ve kütüphane hizmetlerindeki gelişmelerin Üniversite Merkez ve Birim Kü-

tüphaneleri'nde uygulanabilirliğini araştırmak ve sağlamak, 

 f) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek. 

Hukuk MüĢavirliği 

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  

Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

üniversitenin bilgisayar, ağ ve iletişim      hizmetlerini yürüten idari faaliyet birimidir. 

Başkanlık en güncel Bilişim teknolojileri takip ederek tüm personel ve öğrencilerimize eğitim ve      

akademik çalışmalarında maksimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla 

yükümlüdür. Tüm kullanıcılarına en son bilişim teknolojilerini kullanarak çağdaş hizmet        

vermeye gayret etmekte Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web,           

kütüphane erişimi, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır.Verilen 

hizmetlerin kalite ve verimini arttırmak amacıyla yürütülen ve geliştirmeye çalışılan    faa-

liyetlerimiz ana hatları ile Üniversitemiz birimlerinin Bilgi İşlem hizmetleri (yazılım, oto-

masyon, internet iletişimi, web, mail, ftp, bakım-onarım-servis vb.) konusundaki ihtiyaç ve 

taleplerini karşılamak, 

Üniversite içinde bilişim alt yapısını oluşturmak,  
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Bilgisayar ağının verimli ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde hazırlanarak hizmete  su-

nulması, 

Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak 

Akademik birimlere gerekli olduğunda destek sağlamak, 

Öğrenci ve personele yerleşke hayatını kolaylaştıracak önlemler almak bu amaçla proje ve uy-

gulamalar gerçekleştirmek, 

Üniversitemiz ve öğrenci ile personelin web sayfaları tasarımları ve e-posta işlemlerini      sağ-

lıklı ve kesintisiz yürütmek, 

Eğitim, öğretim ve araştırmalarda; bilgi teknolojileri alt yapı, donanım ve yazılım desteği sağ-

lamak,  

Bilgi işlem hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek,  

Teknik gelişmeleri takip ederek yeniliklerin üniversitede uygulanmasını sağlamak amaçları ile 

yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) kulla-

narak dairenin ve bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını       sağlamak-

tadır. 
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Kampus Binalarından Bir Görünüm 

Amfi Dersliklerden Bir Görünüm 
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C– ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

1-Tarihçe 

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ  
29.05.2007'de 5662 sayılı Kanun ile kuruldu. 

 

FAKÜLTELER 

 
 

Güzel Sanatlar Fakültesi: 
16.02.2006'da 9987 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Dicle Üniversitesi‘ne bağlı Mardin Güzel    

Sanatlar Fakültesi olarak kuruldu. 17.05.2007 Tarih ve 5662 Sayılı Kuruluş Kanunu ile adı ve     

bağlantısı değişerek, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Mardin Artuklu Üniversitesi‘ne devredildi 

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: 
16.02.2006'da 9987 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile  Dicle Üniversitesi‘ne bağlı Mardin   Mühen-

dislik-Mimarlık Fakültesi olarak kuruldu. 17.05.2007 Tarih ve 5662 Sayılı Kuruluş Kanunu ile adı 

ve bağlantısı değişerek, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  olarak Mardin Artuklu  Üniversitesi‘ne 

devredildi. 

 

Edebiyat Fakültesi : 

05.02.2010 tarih ve 2010/132 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

 

Fen Fakültesi : 

05.02.2010 tarih ve 2010/132 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi : 

01.02.2010 tarih ve 2010/103 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

Ġ 

lahiyat Bilimleri Fakültesi : 

04.04.2011 tarihinde 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur. 

 

YÜKSEKOKULLAR 

 
Sağlık Yüksekokulu: 
02.11.1996'da 8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Dicle Üniversitesi‘ne bağlı Mardin Sağlık 

Yüksekokulu olarak kuruldu. Kuruluş Kanunu ile adı ve bağlantısı değişerek, Sağlık Yüksekokulu  

olarak Mardin Artuklu Üniversitesi‘ne aktarıldı 

 

Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu: 
01.02.2010 tarih ve 2010/103 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

 

Devlet Konservatuarı: 
21.09.2007 tarihli YÖK kararı ile 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı  Kanun'la  değişik 7/d-2 madde-

si uyarınca kuruldu. 
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ENSTĠTÜLER 

 
Fen Bilimleri Enstitüsü: 

 

29.05.2007'de 5662 sayılı Kanun ile kuruldu. 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

29.05.2007'de 5662 sayılı Kanun ile kuruldu. 

 

Türkiye’de YaĢayan Diller Enstitüsü 

 

12.10.2009 Tarih ve 2009/15597  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruldu. 

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

 
 Meslek Yüksekokulu 
27.06.1987'de 3389 sayılı Kanun ile  Dicle Üniversitesi‘ne bağlı Mardin Meslek Yüksekokulu     

olarak kuruldu. 17.05.2007 Tarih ve 5662 Sayılı Kuruluş Kanunu ile adı ve bağlantısı değişerek, 

Meslek Yüksekokulu  olarak Mardin Artuklu Üniversitesi‘ne devredildi. 

 

Midyat Meslek Yüksekokulu 
14.01.2005'de 177 sayılı Yükseköğretim Kurulu kararı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi' ne bağlı      

Midyat Meslek Yüksekokulu olarak kuruldu. 13.04.2006'da 1510 sayılı YÖK kararı ile  Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi‘nden Dicle Üniversitesi‘ne aktarıldı. Kuruluş Kanunu ile bağlantısı yeniden       

değişerek Midyat Meslek Yüksekokulu  olarak Mardin Artuklu Üniversitesi‘ne aktarıldı 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
10.09.1992 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile  YÖK  arasında  imzalanan bir protokol ile  Sağlık Mes-

lek Yüksekokulları‘nın  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları‘na dönüştürülmesi  ile  Dicle       

Üniversitesi‘ne bağlı  Mardin Sağlık  Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu olarak kuruldu.Kuruluş   

Kanunu ile adı ve bağlantısı değişerek, Sağlık  Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu  olarak Mardin 

Artuklu Üniversitesi‘ne devredildi 

 

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu 

29.07.2010 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı Ka-

nunla Değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. 

 

Nusaybin Meslek Yüksekokulu :  

05.05.2011 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı Ka-

nunla Değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur 



STARETEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI* NĠSAN -  2012                    23 

 

 

 

 

 

 

C– ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

2– Fiziksel Yapı 

2.1 Derslikler 

  

EĞĠTĠM ALANI 

  

Kapasite 

0-50 

Kapasite 

51-75 

Kapasite 

76-101 

Kapasite 

101-150 

Kapasite 

151-250 

Kapasite 

250-Üzeri 

SINIF 39  12 5  -  1   

2.2 Eğitim Alanları  

  

EĞĠTĠM ALANI 

  

Kapasite 

0-50 

Kapasite 

51-75 

Kapasite 

76-101 

Kapasite 

101-150 

Kapasite 

151-250 

Kapasite 

250-Üzeri 

BĠLGĠSAYAR 

LAB. 

5  2  -  -  1   

DĠĞER 

LAB. 

5  3  -  -  -   
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2.3 Sosyal Alanlar 

 

SOSYAL ALANLAR ADEDĠ ALANI(m2) 

Kapalı Spor Tesisleri 2 1606 

Kantinler ve Kafeteryalar 3 430 

Öğrenci Yemekhanesi 5 1125 

Personel Yemekhanesi 3 360 

SOSYAL ALANLAR ADEDĠ ALANI(m2) 

Lojmanlar 39  5850 

Üniversite Personelimizin Hizmetine Sunulmak Üzere Mardin Merkezde 39 Adet   daire  , kamu-

laştırılarak satın alınmıştır.ayrıca 2011 yılı içerisinde 14 adet lojman amaçlı daire kiralanarak per-

sonelin hizmetine sunulmuştur. 
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2.4 TaĢıtlar 

 

 

TaĢıtın Cinsi Kapasitesi Adet 

Reneult Megan 4 KiĢilik 2 

Reneult Fluence 4 KiĢilik 1 

Mercedes Vito 6 KiĢilik 1 

Mitsubishi L/200 4 KiĢilik(Yük Aracı) 2 

Nissan Navara 4 KiĢilik(Yük Aracı) 1 

Pegeout Minibüs 12 KiĢlik 1 

Otokar (Midibüs) 26 KiĢilik 1 

Mitsubishi (Midibüs) 26 KiĢilik 1 

Mercedes tourismo Otobüs 54 kiĢilik 1 
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2.5 Mimarlık-Mühendislik Fakültesi 

16.02.2006'da 9987 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile  Dicle Üniversitesi‘ne bağlı Mardin           

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak kuruldu. 17.05.2007 Tarih ve 5662 Sayılı Kuruluş Kanunu 

ile adı ve bağlantısı değişerek, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  olarak Mardin Artuklu      Üniver-

sitesi‘ne devredildi. 

 Mimarlık –Mühendislik Fakültesindeki    öğrencilerimizin 2,3 ve 4.Sınıfları Dicle Üniver-

sitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi binasında 1.Sınıfları  ise Üniversitemiz Rektörlük Binasın-

daki dersliklerde eğitim ve öğretim görmektedirler. 

 

           Mimarlık– Mühendislik Fakülte Binası İnşaatımız Kampüs alanında 07.06.2010 Tarihinde 

Başlamıştır.işin İnşaat fiziki gerçekleşmesi  %100 seviyesindedir. Toplam alan 9500 m2‘dır 

(Bodrum +zemin kat + 5 kat).Öğrenci kapasitesi 637 kişi, Öğretim görevlisi kapasitesi 58 kişidir.  
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2.6 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

 

01.02.2010 tarih ve 2010/103 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

            İktisadi ve İdari Bilimler  Fakülte Binası İnşaatı Kampüs alanında 10.10.2010  

Tarihinde Başlamıştır..inşaatın tamamalanma oranı %100 dür. Dr. Zeynel Abidin ERDEM ‗in fi-

nansal desteğiyle yapılan kısım 5,739.00 m2 ‗lık kısmı tamamlanmıştır projede planlanan binanın 

kalan 3 bloğu 2012 yılı içerisinde Üniversitemiz tarafından yapılması planlanmaktadır. 
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2.7 Edebiyat Fakültesi 

Edebiyat Fakültesi 

 

05.02.2010 tarih ve 2010/132 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

 Edebiyat  Fakülte Binası İnşaatı Kampüs alanında 01.06.2010 Tarihinde Başlamıştır.. Fiziki 

seviyesi % 100 ulaşmıştır.Fakülte Binasını hayır sever işadamı Süleyman BÖLÜNMEZ  üstlen-

miştir. Bina 7709 m2 kapalı alana sahiptir. 
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2-8 Merkezi Derslik C-D Bloklar 

Merkezi Derslik C-D Bloklar 

 

 Merkezi Derslik C-D Bloklar  İnşaatı  19.10.2010 Tarihinde başlamıştır. Fiziki gerçekleş-

mesi % 100 seviyesindedir.             
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2-9 Rektörlük Binası 

Rektörlük Binası 

 

 Rektörlük Binası  Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Ödenek tahsisi yapılmak suretiyle iha-

lesi Mardin İl Özel İdaresince yapılmıştır.inşaat fiziki gerçekleşmesi %70 seviyesindedir.Bina ta-

mamlandığında 5900 m2 Kapalı alana sahip olacaktır.  
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2-10 Konferans Salonu 

Konferans Salonu 

 

 Konferans Salonu  İnşaatı  10.11.2010 Tarihinde başlamış. inşaat fiziki gerçekleşme sevi-

yesi %65 düzeyindedir.  Bina tamamlandığında 3.425 m2 Kapalı alan ve 417 kişilik olacaktır.    
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2-11 Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık Fakültesi: 
Tarihi Mardin kent dokusunun içinde Mimarlık Fakültesi ve atölyelerini yerleştirerek öğrencilere 

doğal laboratuar temin etmek amacıyla üniversitemize tahsis edilen eski hükümet konağı tarihi bir 

yapı olup;Tapu kayıtlarında binanın 1937 yıllında Hükümet Konağı olarak hazine adına tescilli 

olduğu görülmüştür. Yapının en alt katı 1900‘lü yılların başında  yapılmıştır. Yapının en üst katı 

1930‘lu yıllardan sonra eklenmiş ve betonarme inşa edilmiştir. 1996 yıllına kadar Hükümet Kona-

ğı olarak kullanılan binanın restorasyonu  Mardin Milletvekili sayın Muammer GÜLER‘in katkıla-

rıyla hayırsever iş adamlarından oluşan Kayseri Tekstil İşverenleri Sendikası tarafından e üniversi-
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2-12 Sağlık Yüksekokulu  

 

 

BİRİMİN 
ADI 

ÖSS KONTENJANI 
ÖSS SONUCU 

YERLEŞEN 
BOŞ KALAN DOLULUK ORANI 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Sağlık 

Y.O. 
165 165 165 165 - - %100 %100 

Toplam 165 165 165 165 - - %100 %100 

Sağlık Yüksekokulu ; 02.11.1996'da 8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Dicle          Üniversite-

si‘ne bağlı Mardin Sağlık Yüksekokulu olarak kuruldu. 17.05.2007 Tarih ve 5662 Sayılı  Kuruluş  

Kanunu ile adı ve bağlantısı değişerek, Sağlık Yüksekokulu  olarak Mardin Artuklu  Üniversitesi‘-

ne devredildi. 

 Sağlık Yüksekokulumuzun  Kapalı alanı 3.000 m2 ,açık alanı  5.000 m2 olup toplam alanı 

8.000 m2 dir. 

 

 

 

 

 

5.1.3. Öğrenci Kontenjanları 
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2-13 Meslek Yüksekokulu  

Meslek Yüksek Okulu 27.06.1987'de 3389 sayılı Kanun ile  Dicle Üniversitesi‘ne bağlı Mardin 

Meslek Yüksekokulu olarak kuruldu. 17.05.2007 Tarih ve 5662 Sayılı Kuruluş Kanunu ile adı ve 

bağlantısı değişerek, Meslek Yüksekokulu  olarak Mardin Artuklu Üniversitesi‘ne devredildi 

 

Meslek Yüksekokulumuzun  Kapalı alanı  5.000.m2 ,açık alanı  3.000 .m2 olup toplam alanı 8.000  

m2 dir. 

 

 

 

5.1.3. Öğrenci Kontenjanları 

BĠRĠMĠN 
ADI 

ÖSS KONTENJA-
NI 

ÖSS SONUCU 
YERLEġEN 

BOġ KALAN 
DOLULUK ORA-

NI 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

MYO 580 640 571 587 9 53 %98 %91 

Toplam 580 640 571 587 9 53 %98 %91 
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2-14 Midyat Meslek Yüksekokulu  

14.01.2005'de 177 sayılı Yükseköğretim Kurulu kararı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi' ne bağlı   

Midyat Meslek Yüksekokulu olarak kuruldu. 13.04.2006'da 1510 sayılı YÖK kararı ile  Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi‘nden Dicle Üniversitesi‘ne aktarıldı. 17.05.2007 Tarih ve 5662 Sayılı Kuruluş    

Kanunu ile bağlantısı yeniden değişerek Midyat Meslek Yüksekokulu  olarak Mardin Artuklu       

Üniversitesi‘ne devredildi.   

Midyat Meslek Yüksekokulumuzun  Kapalı alanı 3.000 .m2 ,açık alanı 1.800 .m2 olup toplam  

alanı 4.800 m2 dir   

 

5.1.3. Öğrenci Kontenjanları 

 
 

BĠRĠMĠN 
ADI 

ÖSS KONTENJA-
NI 

ÖSS SONUCU 
YERLEġEN 

BOġ KALAN 
DOLULUK ORA-

NI 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

MYO 180 180 178 174 2 6 %99 %99 

Toplam 180 180 178 174 2 6 %99 %99 
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2-15 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  

 

10.09.1992 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile  YÖK  arasında  imzalanan bir protokol ile  Sağlık    

Meslek Yüksekokulları‘nın  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları‘na dönüştürülmesi  ile   

Dicle       Üniversitesi‘ne bağlı  Mardin Sağlık  Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu olarak kurul-

du.Kuruluş   Kanunu ile adı ve bağlantısı değişerek, Sağlık  Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu  ola-

rak Mardin Artuklu Üniversitesi‘ne devredildi 

 

Sağlık Yüksek Okulu İle aynı binayı kullanmaktadır. 

 

5.1.3. Öğrenci Kontenjanları 

 

       Sağlık Yüksekokulu &Sağlık Hizmetleri MYO uygulama Laboratuarı 

BĠRĠMĠN 
ADI 

ÖSS KONTENJA-
NI 

ÖSS SONUCU 
YERLEġEN 

BOġ KALAN 
DOLULUK ORA-

NI 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

MYO 60 60 60 60 0 0 %100 %100 

Toplam 60 60 60 60 0 0 %100 %100 
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2-16 Kızıltepe  Meslek Yüksekokulu  

 

29.07.2010 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı Ka-

nunla Değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. 

 

2011-2012 Eğitim öğretim döneminde Edebiyat fakültesi İle Aynı Binada Eğitim ve Öğretime baş-

lamıştır. 

 

5.1.3. Öğrenci Kontenjanları 

 

BĠRĠMĠN 
ADI 

ÖSS KONTENJA-
NI 

ÖSS SONUCU 
YERLEġEN 

BOġ KALAN 
DOLULUK ORA-

NI 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

MYO  60  36  24  %60 

Toplam  60  36  24  %60 

                                  Meslek Yüksekokulu Bahçesindeki Prefabrike Bina 
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2-17 Sosyal Bilimler  Enstitüsü 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü: 

 

29.05.2007'de 5662 sayılı kuruluş kanunu ile kuruldu . 

  Bina,Tarihi bir yapı olup, Şah Sultan Hatun Medresesi ve Tekke Camii olarak bilinmektedir. 

Akkoyunlu Hükümdarı Kasım Bin Cihangir‘in yeğeni İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Med-

rese, Tekke Mahallesi‘nde bulunmaktadır. 

 Sosyal Bilimler Enstitüsüne  tahsis edilen   Bina 600 m2 kapalı ve 321 m2 açık alana sahiptir. 

 

5.1.3. Öğrenci Kontenjanları 

 

BĠRĠMĠN 
ADI 

Y.Lisans Doktora 

2010 2011 2010 2011 

Enst.  36   

Toplam     
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2-18 Türkiye’de YaĢayan Diller Enstitüsü 

Türkiye’de YaĢayan Diller Enstitüsü 

 

12.10.2009 Tarih ve 2009/15597  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruldu. 

1385 yılında Melik Necmeddin İsa Bin Muzaffer Davut Bin El Melik Salih tarafından yaptırılan 

Zinciriye       Medresesi;İki avlulu  ve iki katlı olan 

, avluların etrafında dizilen kapalı mekânlarla ve yarı açık revaklarla zengin bir mekân organizas-

yonuna sahip, dilimli kubbeleriyle, taş işlemeleriyle dikkat çeken Zinciriye Medresesi,Vakıflar 

Bölge Müdürlüğünden kiralanarak ,Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Tasarım Atölyesi ve Türki-

ye‘de Yaşayan Diller Enstitüsüne tahsis edilmiştir. 

Bina 1079 m2 kapalı ve 642 m2 açık alana sahiptir. 

 

5.1.3. Öğrenci Kontenjanları 

 

BĠRĠMĠN 
ADI 

Y.Lisans Doktora 

2010 2011 2010 2011 

Enst.  43   

Toplam     
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2-19 Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 

.02.2010 tarih ve 2010/103 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.  

   Bina,Tarihi bir yapı olup, 1890 yılında Mimarbaşı Lole tarafından yapıldığı söylenmektedir. Üni-

versitemiz binayı PTT Genel Müdürlüğünden 10 yıllığına kiralamıştır. 

 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna uygulama alanı olarak tahsis edilen .Bina 1143 

m2 kapalı ve 517 m2 açık alana sahiptir.  

 

 

5.1.3. Öğrenci Kontenjanları 

 

 

BĠRĠMĠN 
ADI 

ÖSS KONTENJA-
NI 

ÖSS SONUCU 
YERLEġEN 

BOġ KALAN 
DOLULUK ORA-

NI 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

YO  30  23  7  %77 

Toplam  30  23  7  %77 
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2-18 Fen Bilimleri  Enstitüsü 

 

29.05.2007'de 5662 sayılı Kanun ile kuruldu. Mimarlık  -Mühendislik Fakültesi Binasında Hizmet 

vermektedir. 

 

5.1.3. Öğrenci Kontenjanları 

 

 

 

BĠRĠMĠN 
ADI 

Y.Lisans Doktora 

2010 2011 2010 2011 

Enst.  8  11 

Toplam     
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3-Örgüt Yapısı 

     

 

 

  

 

  R E K T Ö R 

Rektör Yardımcıları 

Ġç Denetçiler 

Senato 

Yönetim Kurulu 

Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler MYO’ları Genel Sekreterlik 

Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

Fen Bilimleri    

Enstitüsü 

Edebiyat      

Fakültesi 

Fen Fakültesi 

Türkiye‘de       

Yaşayan Diller         

Enstitüsü 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Mühendislik-

Mimarlık Fak.  

İktisadi ve İdari 

Bilimler             

Fakültesi 

Sağlık              

Yüksekokulu 

Devlet               

Konservatuarı 

Turizm İşl.ve    
Otelcilik                 

Yüksekokulu 

Meslek            

Yüksekokulu 

Midyat Meslek            

Yüksekokulu 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek  

Yüksekokulu 

Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı 

Genel Sekreter 

Yardımcıları 

İd.ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı 

Hukuk   

       Müşavirliği 

Yapı İşl.ve Teknik 
Daire Başkanlığı 

Personel           

Daire Başkanlığı 

Öğrenci İşleri   

Daire Başkanlığı 

Bilgi İşlem       

Daire Başkanlığı 

Kütüphane ve Dök. 
Daire Başkanlığı 

Kızıltepe Meslek            

Yüksekokulu 

Sağl.Kült.ve Spor 

Daire Başkanlığı 

Döner Sermaye 

İşletme          

Müdürlüğü 

Nusaybin Meslek            

Yüksekokulu 

İlahiyat  

Bilimleri  

Fakültesi 
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4– Bilgi ve Teknolojik  Kaynaklar 

Tepegöz 

Projeksiyon 

Bilgisayar(Masaüstü) 

Bilgisayar(TaĢınabilir) 

Faks Cihazı 

Fotokopi Makinası 

Televizyon 

Baskı Makinesi 

Kitap(Kütüphane) 

e-Kitap(Kütüphane) 

41 Adet 

20 Adet 

424Adet 

75Adet 

17 Adet 

28 Adet 

21 Adet 

9 Adet 

16.010 Adet 

58.081 Adet 

15 Adet 

Barkod Yazıcı 

4 Adet 

Veri Tabanı(Kütüphane) 
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1 Adet 

Yedekleme Sistemi 

Veri Tabanı Sunucusu 

Tarayıcı 

Ġnternet Veri Tab.Sunucusu 

Modem 

Switch 

9Adet 

5 Adet 

34Adet 

35 Adet 

25 Adet 

4 Adet 

Router 

Firewall(Güvenlik Duvarı) 

3 Adet 

Virüs Önleme Sistemi 

2 Adet 

484 Adet 

Yazıcı 

Üniversitemiz Ġnternet Portalı 

www.artuklu.edu.tr 

Üniversitemizde Kullanılan Otomasyon Proğramları 

 

1-Öğrenci Otomasyon Proğramı 

2-Personel Otomasyon Proğramı 

3-Kütüphane Otomasyon Proğramı 

4-Ġhale Proğramı 

5-TaĢınır Mal Otomasyon Proğramı 

6-SGB.Net Sistemi 

7-e-Bütçe Sistemi 

8-KBS Sistemi 
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5– Ġnsan Kaynakları 

2010 2011 Artış

302

431

129

2010

2011

Artış

Üniversitemizde görev yapan personel sayısı 2011 yılında 302 iken 2011 yılında  % 42 lik 

oranında artarak 431‘e yükselmiĢtir. 

Üniversitemizde 2011 yılında Akademik ve Ġdari personel sayılarında bir önceki yıla göre 

artıĢ gerçekleĢmiĢ, Akademik personelin toplam personel içindeki oranı %61 olmuĢtur. 

29%

61%
idari

akademik
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Akademik Personelin Hizmet Süreleri Grafiği incelendiğinde 1-3 yıl aralığındaki personelin 

160 kiĢi ile birinci sırayı aldığı görülmektedir. 

51

12

3

13

7

14

1-3 4-6 7-10 11-15 16-20 21 ve üzeri

İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ

Ġdari  Personelin Hizmet Süreleri Grafiği incelendiğinde 1-3 yıl hizmet süresine sahip perso-

nellerin 51 kiĢi ile çoğunlukta  olduğu görülmektedir. 
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51%

12%

3%

13%

7% 14% 1-3

4-6

7-10

11-15

16-20

21 ve üzeri

Ġdari  Personelin Hizmet Süreleri Grafiği incelendiğinde 1-3 yıl hizmet süresine sahip perso-

nelin toplam personel içindeki payının % 51 olduğu görülmektedir. 

63%8%

4%

13%

7% 5%
1-3

4-6

7-10

11-15

16-20

21 ve üzeri

Akademik Personelin Hizmet Süreleri Grafiği incelendiğinde 1-3 yıl hizmet süresine sahip 

personelin toplam personel içindeki payının % 63 olduğu görülmektedir. 
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2009 2010 2011

49

85

131121

217

310

KADIN ERKEK

2009 2010 2011

77

126

163

93

176

251

İDARİ AKADEMİK
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29%

71%

SENDİKALI PERSONEL (ORAN)

SENDİKALI PESONEL

DİĞER PERSONEL

20%

78%

2%

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ 
SENDİKASI

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

TÜRKİYE EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU 
ÇALIŞANLARI SENDİKASI
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7 1

46
54

23

117

2
14

264

Profesör Doçent Yard.Doç. Öğretim 
Görevlisi

Okutman Araştırma 
görevlisi

Uzman Yabancı 
Uyruklu

Toplam

2011 AKADEMİK PERSONEL SAYISI

2

5 7

1 1

14

34

46

2009 2010 2011

2009-2010-2011 ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI

Prof.

Doçent

Yard.Doç.
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6.1 Eğitim –Öğretim Hizmetleri : 

Üniversitemizde Eğitim-Öğretim Hizmetleri vizyonumuza uygun ‘’Farklı dillerin, dinlerin ve 

kültürlerin hakim olduğu çağdaş, saygın ve özgün bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak farklılaş-

ma içinde işbirliği yapabilmek ve evrensel zenginliklerin buluşmasında köprü oluşturmak ‗‘   ola-

rak     yürütülmektedir.     Üniversitemizde üç düzeyde derece ve diploma verilmekte-

dir.Bunlar ön  isans,lisans ve yüksek lisans dereceleridir.   Üniversitemizde yüksek lisans eği-

timi veren 3 enstitü ,lisans eğitimi veren 6 fakülte ,1 Konservatuar, 2 Yüksekokul ,önlisans 

eğitimi veren 5 meslek yüksekokulu  bulunmaktadır. Üniversitemize 2011-2012 Eğitim –

Öğretim döneminde ön lisans,lisans ve yüksek lisans düzeyindeki programlara toplam  1559  

öğrenci kayıt yaptırmıĢtır kayıt yaptıran öğrencilerin 891 ‘i erkek,668 ‘i bayandır. 

      

        Üniversitemizden 2010-2011 Eğitim -Öğretim yılında 278 erkek,135 bayan öğrenci ol-

mak üzere toplam 413 öğrenci mezun olmuĢtur. 

      

BİRİM ADI 2008 2009 2010 2011 ARTIŞ 

Mimarlık-Mühendislik 

Fakültesi 
56 76 94 95  

Edebiyat Fakültesi 0 0 157 441  

Ġkt.ve Ġdari  Bil. Fak.    41  

Sağlık Yüksekokulu 173 187 307 453  

Turz.ĠĢl.ve Ot.Yük.Okl.    88  

Meslek Yüksekokulu 865 877 981 1214  

Midyat MYO 201 255 314 378  

Sağlık Hizmetleri MYO 0 0 64 268  

Kızıltepe MYO    36  

TOPLAM 1295 1393 1917 3014  

YILLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI VE ARTIġ ORANLARI 
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2008
2009

2010

2011

1295 1393
1917

2991

YILLAR  İTİBARİYLE ÖĞRECİ SAYILARI

1064 %36

1832 %61

95 %3

Öğrencilerin program itibariyle dağılımı 

LİSANS

ÖNLİSANS

YÜKSEKLİSANS
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%36

%61

Öğrencilerin cinsiyet itibariyle dağılımı 

BAYAN

ERKEK

82%

9%

2%
1% 1%

3% 2%

Güney Doğu

Doğu Anadolu

İç Anadolu

Marmara

Ege

Akdeniz 

Karadeniz
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Bölgeler Ġtibariyle Üniversitemizi Tercih Eden Öğrenci Sayıları 

2516  Öğren-

279 Öğrenci 

89 Öğren-
19 Öğren-

15 

47 Öğren-

26 Öğren-

    

BİRİM ADI Bayan Erkek Toplam 

Mimarlık-Mühendislik Fakültesi 12 10 22 

Sağlık Yüksekokulu 56 7 63 

Meslek Yüksekokulu 118 462 580 

Midyat MYO 105 83 188 

TOPLAM 166 291 457 

2010-2011 Eğitim –Öğretim Döneminde Mezun Olan Öğrenci Sayıları 
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BİRİM ADI ÖSS 

Kontenjanı 

ÖSS Sonucu 

Yerleşen 

Kayıt          

Yaptıran 

Boş   

Kalan 

Doluluk Ora-

nı(%) 

Mimarlık-

Mühendislik Fakül-

tesi 

21 21 21 0 % 100 

Edebiyat Fakültesi 278 278 264 14  

Sağlık Yüksekokulu 165 165 158 0  

Meslek Yüksekoku-

lu 
580 559 453 106  

Midyat MYO 180 180 159 21  

Sağlık Hizmetleri 

MYO 
140 140 125 15  

TOPLAM      

2011-2012 Eğitim –Öğretim Yılında Öğrenci Kontenjanları  

2070 %69

921 %31

1.Öğretim

2.öğretim
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6.2 Beslenme  Hizmeti : 

      Üniversitemiz beslenme hizmetleri özel firmalara ihale edilerek hizmet alımı şeklinde                    

sürdürülmektedir.Menü dört çeşit yemekten oluşmaktadır.Hazırlanan yemekler üniversitemiz diye-

tisyeni denetiminde gerçekleşmektedir.Yemekhaneler belli aralıklarla denetlenerek öğrencilerimi-

ze ve personellerimize sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak için gerekli önlemler alınmaktadır.Öğle 

yemeği üniversitemizde 8 ayrı mekanda tek firma tarafından verilmektedir. 

  

6.3 Barınma Hizmeti : 

 
Kredi Yurtlar Kurumunca  ilimizde işletilen yurtların 172 Bayan ve 128 Erkek olmak üzere toplam 

300 kişilik kapasitesi bulunmaktadır 
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6.4 Kültür  Hizmetleri : 

Üniversitemizde, öğrencilerimizin bireysel gelişimlerinde önemli bir rolü olan sosyal aktiviteler ,sosyal ve kültürel 

yaşam öğrencilerimiz için vazgeçilmez unsurlardandır.Bu sebeple üniversitemizde çeşitli Kültür ve Sanat etkinlikleri 

yapılmakta ve öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi görmektedir. 
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6.5 Spor  Hizmetleri : 

Öğrencilerimiz Üniversitemize ait açık ve kapalı spor tesislerinden  faydalanmaktadır.öğrencilerimizden oluşan spor 

takımları ,bölgesel ve ulusal yarışmalara katılmaktadır. 
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6.6 Sağlık Hizmetleri : 

Üniversitemiz Mediko-Sosyal Merkezi tarafından tüm öğrencilere,üniversite çalışanlarına ve çalı-

şanların bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına sağlık hizmeti sunulmaktadır. 
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6.7 Kütüphane Hizmetleri : 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2009 yılında 1 kişi ve 2010 yılında 1 kişi ol-

mak üzere toplam 2 yeni kütüphanecinin atanmasıyla toplam 2 kütüphanecinin çalışmasıyla bera-

ber kütüphanemiz yeni hizmetler üretmeye ve var olan hizmetlerin daha iyi bir şekilde yürümesine 

katkı sağlanmıştır. 

 

1. Web Sitesi: Tasarım ve içerik olarak yeniden yapılandırılan web sitemizle bilgi 

kaynaklarımıza dünyanın her yerinden erişmek mümkündür. 

2. E-Dergiler: Veri tabanları aracılığıyla tek tek abone olduğumuz dergilerimin içeriğine tek 

bir ara yüzden ulaşılabilmektedir. 

3. E-Kitaplar: Abonesi olduğumuz veritabanlarıyla Kütüphanemizdeki tüm e-kitaplara erişim 

sağlanabilmektedir. 

4. 360 Search: Abone olduğumuz tüm veritabanları ve kütüphane katalogumuz tek bir ara 

yüzden taranabilmektedir. 

5. Kütüphaneler Arası ĠĢbirliği: Kütüphanemiz ANKOS/KİTS üyesi olduğundan 

Türkiye'deki ve KKTC‘ndeki Üniversite kütüphaneden koleksiyonumuzda bulunmayan 

eserleri ödünç alabilmekte ve kullanıcılarına sunmaktadır. 

6. Belge Sağlama: Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan dergilerdeki makaleleri 

istekleriniz doğrultusunda gerek ANKOS/KİTS üyesi kütüphanelerden gerekse 

ULAKBİM'den sağlamaktadır. 
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7-Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhase-

be kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve gü-

venilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve 

süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.  

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 prog-

ramlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve ve-

rimli 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. Mad-

desinde Giderin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir. Üniversitemiz yöne-

tim ve iç kontrol sistemini Kanuna uygun   olarak oluşturabilmek için teşkilat yapısını düzenlemiş, 

5018 sayılı Kanuna ve Kanunun ilgili maddelerine istinaden çıkartılan Yönetmelik, Tebliğ ve di-

ğer mevzuatlara uygun olarak işlemlerini yürütmüştür. 5018 Sayılı Kanunun 11. Maddesinde ―Üst 

yöneticilerin idarelerinin stratejik      planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık program-

lara, kurumun stratejik plan ve        performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazır-

lanması ve uygulanmasından,     sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

şekilde elde edilmesi ve          kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesin-

den 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 yöneti-

ciler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracı-

lığıyla yerine getirirler. ‖ denilerek Kanunda görevliler ve sorumlular açıkça belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda Üniversitemizde bütçe ile ödenek verilen Harcama Birimlerinde Harcama Yetkilisi be-

lirlenmiş, Gerçekleştirme  Görevlileri görevlendirilmiştir. 
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Ġç kontrolün amaçları; 

a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yö-

netilmesini, 

b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, 

c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 

d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinil-

mesini, 

e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, 

sağlamaktır. 

Ġç kontrolün temel ilkeleri Ģunlardır: 

a) İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. 

b) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. 

c) İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. 

d) İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. 

e) İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirle-

nir. 

f) İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilir-

lik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır. 

 

 

Yönetim ve Ġç Kontrol 
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II AMAÇ VE HEDEFLER 

A– ÜNĠVERSĠTEMĠZ AMAÇ VE HEDEFLERĠ 

STRATEJĠK AMAÇ 1.1 

 

 Sosyal Bilimler Alanında Akademik geliĢimini tamamlayarak araĢtırma, proje ve ya-

yınlarla özgür, bilimsel bilgi üretimini artırmak ve sürekliliğini sağlamak  

 

 

Hedef 1.1.1: Sosyal Bilimler Alanında uluslararası akademik başarısı kanıtlanmış akademisyen 

sayısını artırmak  

 

Hedef 1.1.2: Sosyal Bilimler Alanında Doktora ve Yüksek lisans Programları ile Lisans Bölümle-

rinin sayısını artırmak ve faaliyete geçirmek  

Hedef 1.1.3:  Akademik personel değişim programlarının uygulama etkenliğini artırmak  

Hedef 1.1.4:  Akademik işbirliği protokollerinin uygulama etkenliğini artırmak 

Hedef 1.1.5:  Ulusal ve uluslararası akademik yayın sayısını artırmak  

Hedef 1.1.6:  Sosyal Bilimler alanında akademik proje sayısını artırmak.  

 

 

   STRATEJĠK AMAÇ I.2 

 
 Farklı din, dil ve kültürlerin yarattığı zenginliğin, evrensel kavĢakta buluĢmasına kat-

kı sağlamak için akademik kaynağını en iyi Ģekilde kullanarak çözüm önerileri ve politikalar 

üretmek, uygulamasında ve izlenmesinde yer almak.  
 

Hedef 1.2.1: Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda ilişkilerini güçlendirmek ve tanınırlığını 

artırmak  

Hedef 1.2.2:Sosyal, kültürel ve sanatsal alanlardaki Ulusal ve Uluslararası işbirliği projelerini ar-

tırmak  

Hedef 1.2.3:Akademik personel değişim programlarının uygulama etkenliğini artırmak  

Hedef 1.2.4:Akademik işbirliği protokollerinin uygulama etkenliğini artırmak  

Hedef 1.2.5:Ulusal ve uluslararası akademik yayın sayısını artırmak  

Hedef 1.2.6:Sosyal Bilimler alanında akademik proje sayısını artırmak.  

 

   STRATEJĠK AMAÇ 2.1: 

 
 AraĢtırmacı niteliğe sahip, sosyal becerileri geliĢmiĢ, farklılıklara olumlu yaklaĢan, 

özgüveni yüksek bireyler yetiĢtirmek 

 

HEDEF 2.1.1: Teorik eğitim programlarına yönelik pratik uygulama etkenliğini artırmak 

HEDEF 2.1.2: Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarının uygulama etkenliğini artır-

mak  

HEDEF 2.1.3: Öğrencilerin bireysel, sosyal, mesleki ve psikolojik ihtiyaçlarına yönelik alanların 

mevcut durum kapasitesini artırmak  
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   STRATEJĠK AMAÇ 3.1 

 
 Güçlü iletiĢim ve koordinasyon yeteneğine sahip, sistem ve süreç odaklı yönetim anla-

yıĢı ile desteklenen kurumsal yapıyı tamamlamak ve sürekli geliĢtirmek  
 

Hedef  3.1.1:  Kurumsal iyileştirmeyi sağlamak için İç Kontrol Sistemi‘ni kurmak, uygulamaya 

geçirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak  

Hedef  3.1.2:  İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini 

sağlamak  

Hedef  3.1.3:  : Bireysel/Akademik/Kurumsal Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi‘ni 

kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak  

 

   STRATEJĠK AMAÇ 3.2 

 
 Teknolojik ve Fiziki altyapıyı iyileĢtirmek,sürekliliği sağlamak ve modern bir yerleĢ-

keye sahip olmak. 

 
Hedef  3.2.1:  Üniversitenin fiziki alt yapısını tamamlamak  

Hedef  3.2.2:  Güncel ve güçlü iletişim sağlayacak teknolojik altyapıyı tamamlamak ve uygulan-

masını sağlamak 

 

B-TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER 

 

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

 

 

  

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

masını sağlamak. 

 

 

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

runlulukları 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 öğ-

rencilere doğal laboratuar temin etmek. 

 

 

       5 – Geçmişten gelen sanatsal değerleri Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuarda modern 

zamanlarda yeniden üretmek. 
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III FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE 

DEĞERLENDĠRMELER 

A– MALĠ BĠLGĠLER 

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 idaresi-

nin bütçesidir.‖şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

Üniversitemiz Hazineden alınan yardım dışında öğrenci harçları,taşınmaz mal kira geli-

ri,alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden oluşmaktadır. 

Üniversitemiz 2010 yılı bütçesinin % 97 ‗si Hazine yardımı % 3‘ü Öz Gelirlerden oluşmuş-

tur. 

Üniversitemiz 2010 yılı başlangıç ödeneği  23.067.000 TL‘olup yılı içersinde 10.393.299 

TL eklenmiş  ve yıl sonu genel ödenek toplamı 33.224.799 TL olmuştur.Bu ödeneğin 21.069.969 

TL‘si harcanmış.kalan  12.154.859 TL ödenek ise kullanılamayarak iptal edilmiştir.Harcamanın 

gerçekleşme oranı % 63 olmuştur. 

 Ekonomik sınıflandırmaya göre 2010 yılı bütçe giderlerinin % 38‘ i Personel gideri,% 15,i 

Mal ve Hizmet Alım gideri,% 1‘i Cari Taransfer ,% 46‘sı ise Sermaye giderleri olarak gerçekleş-

miştir. 

Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinin % 97 ‗i Hazine yardımı % 3‘ü Öz Gelirlerden oluşmuş-

tur. 

Üniversitemiz 2011 yılı başlangıç ödeneği  32.236.000 TL‘olup yılı içersinde 

22.264.426,38 TL eklenmiş  ve yıl sonu genel ödenek toplamı 54.500.426,38 TL olmuştur.Bu öde-

neğin 42.059.724,04 TL‘si harcanmış.kalan  12.364.401,31 TL ödenek ise kullanılamayarak iptal 

edilmiştir.Harcamanın gerçekleşme oranı % 77 olmuştur. 

 Ekonomik sınıflandırmaya göre 2011 yılı bütçe giderlerinin % 34‘ ü Personel gideri,% 

12,sı Mal ve Hizmet Alım gideri,% 1‘si Cari Taransfer ,% 53‘ü ise Sermaye giderleri olarak ger-

çekleşmiştir. 

 

  

Bir önceki yıla göre bütçe başlangıç ödeneği 9.169.000 TL % 40 oranında artmıştır. 

Bir önceki yıla göre bütçe Bütçe  gideri ise  20.989.755,04 TL % 104 oranında artmıştır. 

 

―2011 yılında bir  önceki yıl başlangıç  ödeneğine göre  

%40 oranında artış sağlanmıştır.‖ 



STARETEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI* NĠSAN -  2012                    66 

                             2008                2009              2010               2011               2012 

                             2008                2009              2010               2011               2012 

1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 
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      2010 yılı 

 

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali 

  Başlangıç    

Ödeneği 

Yıl Sonu  

Ödenek  

Toplamı 

İptal Edilen 

ödenek 

Bütçe Gideri-

nin Başlangıç 

 Ödeneğine  

Oranı 
Oranı % 

Bütçe 
Gideri 

  
Personel Giderleri 3.257.000,00 7.103.099,00 245.895,35 % 210 6.857.203,65 

Sosyal Güvenlik kurum-

larına Devlet Primi Gi-

derleri 541.000,00 1.012.000,00 47.679,29 % 178 964.320,71 

Mal ve Hizmet Alım 
Giderleri 3.219.000,00 3.997.700,00 810.315,14 % 99 3.187.384,86 

Cari Transferler 
  950.000,00 1.012.000,00 781.561,71 % 24 230.438,29 

Sermaye Giderleri 
  15.100.000,00 20.000.000,00 10.269.408,06 % 64 9.730.591,94 

GENEL TOPLAM 
  23.067.000,00 33.124.799,00 12.154.859,00 % 91 21.069.969,00 

      2011 yılı 

 

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali 

  Başlangıç    

Ödeneği 

Yıl Sonu  

Ödenek  

Toplamı 

İptal Edilen 

ödenek 

Bütçe Gideri-

nin Başlangıç 

 Ödeneğine  

Oranı 
Oranı % 

Bütçe 
Gideri 

  
Personel Giderleri 7.606.000,00 12.862.572 177.925 % 160 12.684.646 

Sosyal Güvenlik kurum-

larına Devlet Primi Gi-

derleri 1.049.000,00 1.764.000 62.448 % 160 1.701.551 

Mal ve Hizmet Alım 
Giderleri 4.905.000,00 5.837.853 641.982 % 105 5.119.570 

Cari Transferler 
  976.000,00 1.076.000 780.114 % 30 295.885 

Sermaye Giderleri 
  17.700.000,00 31.760.000.000 10.701.930 % 116 21.058.069 

GENEL TOPLAM 
  32.236.000,00 33.124.799,00 12.364.401 % 125 42.059.724 
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2010-2011 Yılları Bütçe Ödenek ve GerçekleĢme Durum Tablosu 

KBÖ YILSONU GERÇEKLEŞME

23.067.000

33.124.799

21.069.969

32.236.000

53.770.250

41.405.848,69

2010

2011

2010-2011 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe GerçekleĢmeleri 



STARETEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI* NĠSAN -  2012                    69 

12%

1%

22%

6%

59%

2009 KBÖ ÖDENEKLERİ DAĞILIMI

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alımları

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

14%

2%

14%

4%

66%

2010 KBÖ ÖDENEKLERİ DAĞILIMI

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alımları

Cari Transferler

Sermaye Giderleri
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24%

3%

15%
3%

55%

2011 KBÖ ÖDENEKLERİ DAĞILIMI

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alımları

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

31%

5%

16%3%

45%

2012 KBÖ ÖDENEKLERİ DAĞILIMI

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alımları

Cari Transferler

Sermaye Giderleri
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22%

3%

12%

3%

60%

2010 YIL SONU  ÖDENEKLERİN DAĞILIMI

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alımları

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

23%

4%

10%3%

58%

2011 YIL SONU  ÖDENEKLERİN DAĞILIMI

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alımları

Cari Transferler

Sermaye Giderleri



STARETEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI* NĠSAN -  2012                    72 

33%

5%

15%
1%

46%

2010 YIL SONU BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

30%

5%

12%

3%

50%

2011 YIL SONU BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri
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Personel 
Giderleri

SGK Devlet 
Primi Giderleri

Mal ve Hizmet 
Alımları

Cari Transferler Sermaye 
Giderleri

12.862.572,47    

1.764.000,00    

5.837.853,91    

1.076.000,00    

31.760.000,00    
2011 YIL SONU ÖDENEKLERİN DAĞILIMI

Personel 
Giderleri

SGK Devlet Primi 
Giderleri

Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri

Cari Transferler Sermaye 
Giderleri

12.684.647    

1.701.552    

5.119.571    

295.885    

21.058.070    
2011 YIL SONU BÜTÇE GİDERLERİ
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11%
0%

3%

2%

84%

2010 YILI BÜTÇE GİDERLERİ DAĞILIMI 
(FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

GENEL KAMU HİZMETLERİ 

SAVUNMA HİZMETLERİ

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK 
HİZMETLERİ

DİNLENME KÜLTÜR VE DİN 
HİZMETLERİ

EĞİTİM HİZMETLERİ

8%
1% 2%

1%

88%

2011 YILI BÜTÇE GİDERLERİ 
(FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

GENEL KAMU HİZMETLERİ 

SAVUNMA HİZMETLERİ

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK 
HİZMETLERİ

DİNLENME KÜLTÜR VE DİN 
HİZMETLERİ

EĞİTİM HİZMETLERİ
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95%

2% 1%
2%

01 Personel Giderleri

Memurlar 

Sözleşmeli Personel 

İşçiler 

Geçiçi Personel 

2011 yılı personel giderlerine bakıldığında %95 memur %2sözleşmeli personel ve %2  civarında 

geçici personel, %1 işçi ödemesi yapıldığı gözlenmektedir. 

95%

2% 1%
1%

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

01.01 Memur 

01.02 Sözleşmeli Personel

01.03 İşçiler 

01.04 Geçiçi Personel 

2011 yılı SGK Devlet Primi  giderlerine bakıldığında %95 memur %2 sözleşmeli personel ve %1 

civarında geçici personel, % 1 İşçi ödemesi yapıldığı gözlenmektedir. 
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26%

10%

1%

57%

1%

4%

1% 0%

03 Mal ve Hizmet Alımları Gİderleri Dağılımı 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzem 
Alımları

03.3 Yolluklar

03.4 Görev Giderleri

03.5 Hizmet Alımları

03.6 Temsil veTanıtma Giderleri

03.7 Menkul Mal,Gayrımaddi Hak Alım ve 
Onr.Gid.

03.8 Gayrımenkul Mal Bakım ve Onr. 
Giderleri

03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri

2011 yılı Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin dağılımı grafiğini incelediğimizde %57 ile Hizmet 

alımlarının ilk sırada olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi üniversitemizin temizlik ve güvenlik 

hizmetlerinin ihale yoluyla satın alınmasıdır. 

12%

1%

86%

1%

06 Sermaye Giderleri Dağılımı

06.1 Mamul Mal Alımları

06.3 Gayrımaddı Hak Alımları

06.5 Gayrımenkul Ser.Üret. Gid.

06.7 Gayrımenkul Büyük Onr. Gid.

2011 yılı Sermaye Giderlerinin dağılımı grafiğini incelediğimizde %86 ile Gayrımenkul Sermaye 

Üretim Giderlerinin  ilk sırada olduğunu görmekteyiz 
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        EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 

 
 

EKONOMĠK KOD BÜTÇE GELĠRĠNĠN TÜRÜ 
PLANLANAN 

GELĠR 

GERÇEKLE-

ġEN GELĠR 

03   TEġEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI   

  01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 819.000 1.031.000 

  06 Kira Gelirleri 61.000 79.000 

 09 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  1.000 

04   ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL 
GELĠRLER 

  

  02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden 
Alınan Bağış ve 

31.356.000 41.795.000 

 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım 

ve Bağışlar 
 656.000 

05   DIĞER GELIRLER 0  

  03 Para Cezaları 0 52.000 

 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 0 0 

 09 Diğer Çeşitli Gelirler 0 20..000 

GENEL TOPLAM 32.236.000 43.634.000 

2-Mali Denetim Sonuçları 

Dış Denetim   

 2011 yılı içerisinde üniversitemizde  herhangi  bir denetim yapılmamıştır.  
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C – PROJELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 

2011 Yılı Yatırım Uygulamaları 

Genel Yatırım Uygulama Durumu: 

 2011 Yılı yatırım programında toplam 7 (yedi) projemiz bulunmaktadır.Toplam yılı ödeneği 

17.700.000 TL olup,yılı içerisindeki ödenek eklemeleri ile beraber yıl sonu ödenek toplamı 

32.960.000 TL olup ,yıl sonu ödeneğinin 22.258.000 TL‘si harcanmıştır. Yıl sonu ödeneğinin harca-

ma oranı % 68 dir.başlangıç ödeneğinin harcama oranı ise % 126  olarak gerçekleşmiştir. 

Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel sorunlar 

 Yerleşke alanında inşaatların yapılacağı kısmında 1. Dereceden sit alanı ilanı edil-

mesi sonrası yerleşke planında revizyonun yapılması ihale sürecinin başlamasını geciktir-

miştir. TEİAŞ‘ın indirici trafo merkezi altyapısını oluşturmaması yerleşke alanının elektrik 

ihtiyacında sıkıntılara yol açması muhtemeldir. Bir an önce indirici trafo merkezinin altya-

pısı oluşturulmalıdır. Yerleşke alanı çevresindeki ve ön kısımdaki çevre imar planı düzen-

lemeleri ile ilgili sorunlar.Altyapı Yatırımlarına ayrılan ödenekler düşük tutulması uygulamada 

sıkıntılara yol  açmaktadır.Altyapı proje bütçesinin üst yapı yapım programı parelelinde oluşturul-

ması faydalı olacaktır. 

2010 Yılı Proje Uygulamaları: 

Proje No : 2011H034240 

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(GAP) 

          Açık Spor Sahaları (Sentetik Çim Kaplı Atletizm Pisti, Voleybol Sahası, Mini Futbol Sahası, 

Hentbol Sahası, Tenis Kortu, Basketbol Sahası) Mimari, Statik, Elektrik ve Makine Projelerinin 

Yapılması ve PİD (Proje İhale Dokümanı) Hazırlanması iş ve zemin etüdü doğrudan temin yönte-

miyle hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. Merkezi Araştırma Laboratuvarının Mimari, Statik, Elekt-

rik ve Makine Projelerinin Yapılması ve PİD (Proje İhale Dokümanı) Hazırlanması (Faz-1) İşi ve 

zemin etüdü doğrudan temin yöntemiyle hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu projeler ta-

mamlanarak yapım ihalelerine hazır hale getirilmiştir. 

 

Proje No : 2009H031760 

 

Proje Adı: Kampüs Alt Yapısı (GAP) 

1000 Tonluk Ana Su Deposu ve Terfi İstasyonu İnşaatı tamamlanarak su kuyularından çı-

karılan suyun kesintisiz kullanımı sağlanmıştır. 1. Etap Kampüs Altyapısı İnşaatına başlanmış olup 

yapımı devam eden ve yapımı tamamlanan hizmet binalarının ihtiyaç duyduğu kanalizasyon hattı, 

kirli ve temiz su hatları, arıtma tesisi, data hattı ve elektrik hatları ile kampüs içi yollar yaptırıl-

maktadır. 
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Proje No : 2009H031780 

Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler  (GAP) 

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaatı ve Konferans Salonu İnşaatları devam etmektedir. 

Merkezi Derslikler (C-D Blokları) İnşaatı tamamlanmıştır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaatı-

nın fiziki gerçekleşmesi %95 seviyesine ulaşmıştır. Konferans Salonu İnşaatının fiziki gerçekleş-

mesi %55 seviyesine ulaşmıştır. Mardin Merkezi Yüksekokulu‘nda öğrenci yoğunluğundan kay-

naklanan derslik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Prefabrik Derslik, Kazan Dairesi İnşaatı ve Çevre 

Düzenlemesi işi yaptırılmıştır. Ancak Edebiyat Fakültesinin artan öğrenci sayısından dolayı Rek-

törlük Binasında kurulan sınıfların yetersiz kalması kampüsteki binanın tamamlanmamış olmasın-

dan dolayı söz konusu prefabrik yapı Edebiyat Fakültesi Ek Binası olarak kullanılmaktadır. 

Kampüsteki Fakültenin tamamlanmasıyla prefabrik bina Meslek Yüksekokulu Ek Binası olarak 

kullanılacaktır. Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencilerimi-

zin sağlıklı ve standartlara uygun derslik ve modern laboratuvar ihtiyaçlarının giderilmesi amacıy-

la Laboratuvar ve Derslik, Prefabrik Bina, Prizmatik Su Deposu ve Çevre Düzenlemesi işi yaptırıl-

mıştır. 

 

Proje No : 2009H031790 

Proje Adı: Lojman ve Sosyal Tesis  (GAP) 

 

Yerleşke alanında yapılması planlanan lojmanların ihalesinin iptal edildiğinden dolayı iti-

raz sürecinin bitmesi beklenmekteydi. İtirazın kurumumuz lehine tamamlanması sonucu yeni ihale 

hazırlıklarına başlanmıştır. 

 

Proje No : 2011H034250 

Proje Adı: Muhtelif ĠĢler (GAP) 

(Büyük Onarım) 

 

Üniversitemize tahsisi yapılan Tekke Medresesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak kullanılabil-

mesi için onarım işi yapılarak lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimize uygun araştırma ortamı 

oluşturuldu. Şahtana Konağının (Eski PTT) Binasının Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yükseko-

kulu Uygulama Oteline Dönüştürülmesi amacıyla restorasyon yapmak üzere 2011 Ekiminde ihale 

süreci tamamlanarak restorasyon işi başlamıştır. Tarihi binanın yapısına uygun olarak restore edi-

lecek binanın tamamlanmasıyla Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu‘nda okuyan ve 

okuyacak öğrenciler Tarihi Mardin‘in dokusuna uygun bir yapıda uygulama yapabileceklerdir. 

Restorasyon işinin fiziki gerçekleşmesi %5 seviyesine ulaşılmıştır ve 2012 yılı Kasım Ayı içerisin-

de tamamlanması hedeflenmektedir. 
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Proje No : 2011H034250 

Proje Adı: Muhtelif ĠĢler (GAP) 

(Yayın Alımı) 

 

Basılı yayın alımı 2011 yılı içerisinde 2011/73599 ihale yoluyla 3908 Adet, Doğrudan temin yoluyla ise 755 

kitap satın alınmıştır. Eğitim Bilimleri, arkeoloji, işletme, antropoloji, Kürt dili, felsefe, mimarlık, psikoloji, iktisat, 

konservatuar, hukuk alanında yayınlar alınmıştır. 

Elektronik (Veritabanı) yayın alımı 2011 yılı içerisinde 8 Adet veritabanı satın alınmıştır. 

Hiperkitap 

Koleksiyonunda 8435 kitap bulunmaktadır. Şu kategorileri içermektedir. Askeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Ekonomi 

Finans, Felsefe, Fizik, Güzel Sanatlar, Hukuk, Kimya, Müzik, Mimarlık ve Tasarım, Sosyoloji, Tıp vs 

 

EBSCO Information Services 

Kütüphaneler, araştırma kurumları ve her tür kuruluşa, e-dergi, e-kitap, ve e-dergi paketleri, basılı dergi abonelikleri, 

elektronik kaynak yönetim servisleri, tam metin ve bibliyografik veri tabanları başta olmak üzere ilgili alanlarda en 

önemli servis sağlayıcısıdır. 

 

PECYA: 

Türkiye‘de Yayınlanmış süreli yayınlar başta olmak üzere, Türkçe bilgi kaynaklarına tam metin olarak ulaşılmasını 

sağlayan Türkiye‘nin ilk Türkçe bilgi platformudur. Cumhuriyet öncesi el yazması Osmanlıca yayınlardan, 1920‘li 

yıllardan günümüze kadar çıkmış olan birçok derginin binlerce sayılık koleksiyonlarına, pek çok gazete arşivine, farklı 

kategorilerde yayınlanmış birçok akademik dergi ve kitapların bulunduğu Türkçe veritabanıdır. 

EBRARY 

52.116‘nın üzerinde elektronik tam metin kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı, Ebrary firması-

na ait 16 akademik koleksiyonu kapsamaktadır. 

JSTOR 

Sanat ve Sosyal Bilimler I, Sanat ve Sosyal Bilimler II, Fen-III, Sanat ve Bilimler IV, Sanatlar  & Bilimler 

Kompleman, İş, Ekoloji ve Botanik, Genel Bilim, Dil ve Edebiyatı, Matematik & İstatistik, Müzik alanlarında hizmet 

vermektedir. 

PROQUEST 

Gazeteler 

Tezler ve bilimsel incelemeler (ProQuest, Library of Congress'in resmi dijital bilimsel inceleme 

arşividir) 

Bilimsel dergiler 

Televizyon ve radyo yayınları 

Haber ajansı ve basın bültenleri 

Yıllık şirket raporları ve anlık raporlar 

Kitaplar 

Devlet belgeleri ve arşivleri 
 

World E-Books Library Multi-Terabyte sunucu ağ içinde yer alan akademik araştırmalara yardımcı elektronik 

kitap ve elektronik belgelerin sunulduğu dünyanın en büyük dijital arşividir. 2.000.000‘dan fazla akademik araştırma 

kitapları ve belgeleri tam metin erişiminize açmaktadır. 

Index Islamicus 

Bu veritabanı dünya çapında İslami konulardaki yayınların kapsamlı bir dizinidir. 1906'dan günümüze yaklaşık 100 

yıllık kayıtlar vardır. Orta Doğu, Asya ve Afrika'nın Müslüman bölgeleri, artı dünyanın herhangi bir yerindeki Müslü-

man azınlıkları kapsar. Eklenmek üzere konferans tutanakları, monografiler, ortak çalışmalar ve kitap incelemeleri ile 

birlikte 3.000'den fazla dergi izlenmektedir. Dergiler ve kitaplar makale ve bölüm düzeyine kadar dizinlenir. 
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Proje No : 2011H034250 

Proje Adı: Muhtelif ĠĢler (GAP)  

(Makine ve Teçhizat Alımı) 

 

Makine Teçhizat alımı ile ilgili üniversitemizin yeni kurulan birimlerine büro mal ve malzemeleri  satın alınarak bi-

rimlerimizin kullanımına sunulmuştur.diğer eksiklikler ise 2012 yılında karşılanmaya çalışılacaktır. 

 

 
 

    

 Malın Adı Miktarı Fiyat 

1 DöĢeme DemirbaĢları (Perde, Halı,Yolluk,MefruĢat Vb.) 104 Metre Kare 8.200,86 

2 

Temsil ve Tören DemirbaĢları(Bayrak,Flama, Atatürk Posterleri 

vb.) 412 Adet 37.303,20 

3 

Seyahat, Muhafaza ve TaĢıma Amaçlı DemirbaĢ Niteliğindeki Ta-

Ģınırlar (Kitap TaĢıma Araçları Vb) 1 Adet 70,80 

4 

Hastanede Kullanılan DemirbaĢ Niteliğindeki TaĢınırlar(Sandalye 

ve Tabureler Vb) 12 Adet 6.871,81 

5 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu(Klima, Mühürler Vb.) 83 Adet 99.445,40 

6 Büro Mobilyaları (Masa, Sandalye,Dolap Vb.) 2034 Adet 473.969,33 

7 

Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar(Çekyat, 

Kanepe Vb.) 191 Adet 37.559,40 

8 Kafeterya ve Yemekhane (Yemek Sandalyeleri Vb.)Mobilyaları 595 Adet 67.664,27 

9 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler(Kürsüler,Yazı Tahtaları Vb.) 74 Adet 19.124,10 

10 Basılı Yayınlar 39 Adet 1.043,28 

11 

Eğitim Mobilyaları ve Donanımları(Masalar,Sıralar, yazı tahtaları 

Vb.) 323 Adet 205.205,34 

12 Öğrenmeyi KolaylaĢtırıcı Ekipmanlar  14 Adet 111.215,00 

13 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 10 Adet 9.982,80 

14 

Kontrol ve Güvenlik Sistemleri(Güvenlik Kamerası,Turnike GeçiĢ 

Sistemleri Vb.) 1 Adet 590,00 

15 

Masa,Sehpa ve Zemimde Sergilenen Süs EĢyaları(Yapay Çiçekler 

Vb.) 58 Adet 23.366,50 

16 Seyyar Tanklar ve Tüpler 1 Adet 4.050,00 

17 

Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri(Çukur Açma Maki-

neleri Vb.) 3 Adet 8.370,00 

18 ĠĢ Makineleri ve Aletleri(Traktör,Römork Vb.) 8 Adet 127.460,00 

19 

Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri(Kesintisiz Güç 

Kaynakları Vb.) 10 Adet 15.971,30 

20 Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 42 Adet 11.530,96 

21 AraĢtırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 2 Adet 1.320,42 

22 Müzik Aletleri ve Aksesuarları( Piyano Vb.) 1 Adet 14.632,00 

  
  TOPLAM       1.284.946,77   
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             Proje No : 2011H034250 

Proje Adı: Muhtelif ĠĢler (GAP) 

(Bilgi Teknolojileri) 

 
              

             Proje No : 2011H034250 

Proje Adı: Muhtelif ĠĢler (GAP) 

(Gayri Maddi Hak Alımları) 

 

 
Üniversitemizin Rektörlük binasında, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksekokul,Meslek Yüksekokullarında ,Çalışmakta 

olan idari ,akademik personelin ve öğrencilerimiz  yazılım ihtiyaçlarının karşılanması için yukarıda yazılı olan yazı-

lımlar satın alınarak kullanıma sunulmuştur. 

            

              Proje No : 2011H034250 

Proje Adı: Muhtelif ĠĢler (GAP) 

(TaĢıt Alımı) 

 
         

 Malın Adı Miktarı 

             

Fiyat  

1 

Bilgisayarlar ve Sunucular(Dizüstü-Masaüstü Bilgisayar,Bilgisayar 

Ekipmanları Vb. 309 Adet 442.425,22 

2 

Bilgisayar Çevre Birimleri(Yazıcılar, Tarayıcılar,Yedekleme Cihaz-

ları Vb) 137 Adet 66.372,03 

3 Teksir ve Çoğaltma Makineleri (Fotokopi Makineleri Vb.) 1 Adet 12.390,00 

4 Haberleşme Cihazları(telefon Cihazları, Network Cihazları Vb.) 29 Adet 182.923,65 

5 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları (Projektör,Fotoğtaf Makinesi Vb.) 33 Adet 50.099,26 

 TOPLAM 509 Adet 754.210,16 

1 Bilgisayar Yazılımı Alımları 4 Adet 68.364,00 

 TOPLAM 4 Adet 68.364,00 

   Malın Adı Miktarı Fiyat    

  1 Yolcu Taşıma Araçları 1 Adet 502.530,81 

   TOPLAM 1 Adet 502.530,81 
2011 yılı Bütçemiz T cetvelinde bulunan 1 Adet (T11-B) türü taşıt satın alınarak hizmet 

aracı olarak kullanıma sunulmuştur. 
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IV-KRUMSAL KABĠLĠYET VE  

KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

 

 

 

 

Özgür düĢünceyi ve paylaĢımı destekleyen, kolay 

eriĢilebilir, pozitif yaklaĢımlı ve demokrat bir lidere 

sahip olması 

 

Yükseköğretimde çoğulcu dil ve din temasını ilk iĢle-

yen, kültür mirasını koruyan ve geliĢtiren bir Sosyal 

Bilimler Üniversitesi olması 

 

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen çeĢitli etnik kim-

liklere, farklı bilgi ve tecrübelere sahip farklı vizyon-

lara ve fikirlere açık, genç, dinamik, yenilikçi, ileri 

görüĢlü, cesur ve geliĢme potansiyeli yüksek olan 

bir kadroya sahip olması 

 

Türkiye’de ve Ortadoğu’daki farklı topluluklara ait 

sanatsal ve estetik mimarileri üretimlerinin seçkin 

bir akademik kadro ile çok yönlü akademik ürünlerle 

ortaya koyan bir Mimarlık Fakültesine sahip olması 

 

Üniversitenin temasına uygun kongre, sempozyum, 

konferans, vb. etkinlikleri desteklemesi ve ev sahip-

liği yapabilecek mekânlara sahip olması 

 

Öncelikle Ülke bazında, sonra dünya çapında dinler 

arası ve kültürler arası hoĢgörünün yayılmasına 

katkıda bulunacak vizyon projelerine sahip olması 

 

Halkın bölge dillerini öğrenmeye yönelik (Kürtçe, 

Arapça, Süryanice, vb.) talebini karĢılayacak güçlü 

 

 

 

Mardin ġehri’nin sunduğu sosyal imkanların kısıtlılığının 

ve ġehrin sorunlarının akademisyenlerin, kalifiye 

personelin ve iyi öğrencilerin elde tutulmasını zorlaĢ-

tırması 

 

Üniversite yönetiminin değiĢmesi durumunda misyon 

ve vizyonun değiĢme olasılığı ve mevcut yönetim ve 

organizasyonla ilgili kazanımların kaybedilmesi riski 

 

Mardin ġehri’nin ve çevresinin ticari beklentilerinin 

Üniversite’nin Misyonu ile çeliĢmesi 

 

Sosyal bilimler alanı mezunlarının istihdamının az olma-

sı  

 

 

 

 

Turizm ve tarım konusunda bölgenin yüksek potansiyeli-

nin olması Üniversitenin dil, kültür ve din açısından çok 

çeĢitliliğe sahip bir coğrafik ortam ve uygulama alanı 

içinde bulunması 

 

Benzer çalıĢma alanlarına sahip komĢu ülke üniversiteleri 

ile bilimsel iĢbirliği imkanlarının olması 

 

Sosyal Bilimler alanında Ģimdiye kadar üzerinde çalıĢıl-

mamıĢ araĢtırma alanların bulunması 

 

Bölge iĢ adamlarının üniversiteye katkıları 

 

Üniversitenin bulunduğu Mardin ġehri ve çevresinde 

eğitim ve öğretim ihtiyacı olan genç nüfusun yoğun 

olması 

 

Kalkınma Ajansları, bölgesel destek fonları, TUBĠTAK, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, vb. tarafından verilen 

finans, teknoloji laboratuvarı ve altyapı desteklerinin 

kullanılabilmesi 

 

Mardin ġehri ve çevresinde daha önceden moleküler 

anlamda (bakteri genomu, insan genomu vb.) bilimsel 

projelerin yapılmamıĢ olması 

 

Mardin ġehri’nin nisbi bir özgürlük ve huzur ortamı sağlı-

yor olması  

 

 

 

Üniversite fiziki mekanlarının dağınık ve çalıĢma ortamla-

rının yetersiz olması Akademik çalıĢmaların (makale, 

kitap, panel, konferans) beklenen düzeyde olmaması 

 

Akademik personel, idari personel ve öğrenci arasındaki 

bilgi alıĢveriĢi, koordinasyon ve iletiĢim eksikliği 

 

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları ile ortak 

çalıĢmaların, iĢbirliği programlarının ve koordinasyo-

nunun yetersizliği  

 

Sosyal bilim anlayıĢının sadece teoloji ve filolojiye indir-

genip diğer sosyal bilim alanlarının ihmal edilmesi  

 

Kurumsal yapıyı oluĢturacak sistem ve süreçlerin tanım-

lanmamıĢ ve uygulamaya geçirilmemiĢ olması 

 

Mardin ġehri ve çevresinin ihtiyaçlarını karĢılayacak 

projeler üretilmesi ve bölümler açılması konusunda 

yetersiz kalınması 

 

Üniversiteler arası ve disiplinler arası akademik paylaĢı-

mın, iletiĢim ve iĢbirliğinin fiili olarak yeterince  ger-

çekleĢtirilememesi 

 

Ar-Ge, teknolojik altyapı ve uygulama merkezlerinin 

olmaması 

 

Öğrenci merkezli yaklaĢımın yetersizliği 

 

Vizyon projelerinin sistemleĢtirilememesi, tam olarak 

benimsenmesinin sağlanamaması ve kurumsal bir 

karaktere dönüĢtürülememesi   
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Üniversitemiz Rektörlük Binası 

MİMARLIK VE SANAT FAKÜLTESİ
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EKLER 

EK-1: ÜST YÖNETĠCĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

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-30.04.2012 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Serdar Bedii OMAY 

                                                                                                  Rektör  
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EK-2: MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM  YÖNETĠCĠSĠNĠN GÜVENCE BEYANI 

MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI 

 

 

 

 Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde ; 
 
 Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzu-
ata 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 2011 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer 
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 
 Mardin -30.04.2012- 
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Memet Sait DEMĠRHAN 

                                                                        Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı 



 

      Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü 

      Diyarbakır yolu üzeri YeniĢehir YerleĢkesi 

MARDĠN/TÜRKĠYE 

 

TELEFON :+90 482 213 40 02 

  FAKS        : +90 482 213 40 04 
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