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BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 

 
 

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı kanunu 
kapsamında 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı resmi gazetede yayınlanarak Rektörlüğe bağlı 
olarak kurulmuş ve 1982–1983 Eğitim Öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır. 2016 yılı sonu 
temel alındığında Enstitüde kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirilen gelişim sonunda; Fen 
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesinde toplam 23 Ana Bilim Dalı’nda, 24’ü yüksek 
lisans ve 11’i doktora programı olmak üzere lisansüstü 35 programda Eğitim-Öğretim 
yürütülmektedir.   

Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim programlarında görev alan öğretim üyeleri sürekli 
öğrenmek ve kendini yenilemek gerekliliğinin bilinci ile birçok fedakârlığı göze alarak üstün bir 
gayretle lisansüstü Eğitim yapan ya da yapacak olan öğrencilere başarının gerektirdiği üstün irade, 
azim, disiplin ve titizlikle gerçekleştirecekleri çalışmalar için en iyi ortamı hazırlamaktadırlar. Enstitü 
olarak hedefimiz; gelişen teknoloji ve ekonominin gereklerini bilen, üretken, evrensel ve çağdaş 
gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanan, kariyer yapmış, nitelikli bilim adamı 
yetiştirilmesine azami katkıyı sağlamaktır. 
  
 
 
                                                                                            Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA 
                                                                                             Enstitü Müdürü 

 
 

 



 

    
   

 

I- GENEL BİLGİLER 
 
A- Misyon ve Vizyon 
 
Misyonumuz; 
 

Üniversitemizin ve gelişmekte olan diğer üniversitelerin Fen, Mühendislik ve Teknoloji 
alanında lisans eğitimi veren fakültelerin nitelikli öğretim üyeleri ihtiyacını karşılayabilmek için 
yüksek lisans ve doktora programları açmak ve bu programların çağın gereklerine uygun modern 
araç ve gereçlerle yürütülmesini sağlamak, lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin mezuniyet 
sonrası bilgi ve becerisini artırıp bilim üreten, ürettiği bilimi verimli kılan kişiler olarak yetişmelerine 
ve rekabetçi bir piyasada daha iyi imkânlarla iş bulmalarına yardımcı olmaktır. 
 
Vizyonumuz; 
 

Küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen, bilimsel düşünceyi ön planda tutan, çağa uygun 
mesleki bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmek için programlar açmak ve bu programların 
yürütülmesi için uygun eğitim ortamı sağlamak, kendi alanında bir araştırmayı projelendirip 
yürütebilecek ve bunlarda elde ettiği verileri değerlendirebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip 
elemanlar yetiştirmektir. 
 
Değerlerimiz; 
 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün faaliyet alanına temel teşkil eden ve enstitü personeli tarafından 
benimsenmiş olan “değerleri” aşağıda belirtilmiştir. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri ve anayasal hakları doğrultusunda; 
 

_ İnsan haklarına saygılı, 
_ Çağdaş kurumsal kişiliğinden ödün vermeyen, 
_ Dürüst ve açık, 
_ Bilgiyi ve akılcılığı ön planda tutan, 
_ Ayrımcılık yapmayan, 
_ İfade özgürlüğü ve demokrasiye saygılı, 
_ Etik ve ahlaki değerlere sahip, 
_ Bilime ve analitik düşünceye inanan, 
_ Bilimsel özgürlüğü yücelten, 
_ Eğitimin toplumsal dönüşüme öncülük ettiğine inanan, 
_ İletişime açık, uzlaşmacı, 
_ Kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip, 
_ Mükemmelliğe ulaşmaya çalışan, 
_ İşbirliği anlayışına sahip, 
_ Paylaşımcı, 
_ Sorumluluklarının bilincinde, 
_ Şeffaf, adil ve hoşgörülü, 
_ Takdir eden, 
_ Yaratıcı ve yenilikçi bir kurum olarak varlığını sürdürmeyi hedefler. 

  

 



 

    
   

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 
1.2.1. Enstitü Müdürü: Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA (Harcama Yetkilisi) 
a) Görevleri, yetkisi, sorumlulukları:  
 
Enstitü kurullarına başkanlık etmek, Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri 

arasında düzenli çalışmayı sağlamak, her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel 

durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını 

gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Enstitü bütçesi ile ilgili bilgileri enstitü yönetim kurulunun 

da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personel 

üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri 

yapmaktır. Enstitünün ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesin rasyonel bir şekilde kullanılmasında 

ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal 

hizmetlerinin sağlanmasında, Eğitim-Öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir 

şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol 

edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

                                                                                                                                                                                                                                            
1.2.2. Enstitü Sekreteri: Murat YILDIRIM (Gerçekleştirme Görevlisi) 
a) Görevleri:  
 

 Enstitünün personel, eğitim, idari ve sosyal işleriyle, sağlık, satın alma, muhasebe ve Mali 
işlerini, haberleşme, evrak ve arşiv, temizlik, bakım ve onarım işlerini kendisine bağlı hizmet 
birimleri aracılığı ile yürütmek, koordine ve kontrol etmek,  

 Personeli verimli çalıştırma esaslarına ilişkin hazırlanan programların uygulanmasını 
sağlamak,  

 Personel sağlık, güvenlik ve sosyal yardım konularına ilişkin programların hazırlanmasını 
sağlamak ve uygulanmasını izlemek, 

 Enstitü Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, 
 Enstitü Kurulu toplantılarına katılmak,  

 Enstitünün iç ve dış iletişimini sağlamak,  
 Enstitü birimlerinin ihtiyacı olan her türlü araç-gereç ve malzemelerin satın alma işlemlerinin 

takip ve kontrolünü yapmak, 
 Dış birimlere enstitü ile ilgili bilgi vermek, 
 Enstitünün çevre düzenlemesi ile ilgili işlerini takip ve kontrol etmek, 

 Enstitünün bütçesini hazırlamak, onaylandıktan sonra uygulamaya konulmasını sağlamak, 
 Enstitü demirbaşlarının korunmasını ve periyodik sayımlarını gerçekleştirmek, demirbaştan 

düşenleri belirlemek, 
 Sosyal faaliyet ve etkinliklerin düzenlenmesine katkıda bulunmak, 

Görev alanı ile ilgili olarak Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
                                                                                                                       
b) Yetkisi: Görevlerini, Enstitünün belirlediği yetki sınırları çerçevesinde yerine getirir. 
 
c) Sorumlulukları:  
 

 Görevini yerine getirmenin ve yetkilerini kullanmanın sonuçlarından dolayı ilk üst amirine 
(Müdüre) karşı sorumludur. 

 Yönetsel sorumluluk. 



 

    
   

 

 Mali sorumluluk. 
 Evrakla ilgili sorumluluk. 

 Araç-gereç, malzeme ve donanımla ilgili sorumluluk. 
 

1.2.3. Memurların 

a) Görevleri 

 Personelin maaş hesaplamalarını yapmak, 
 Emekli Sandığı ve SGK ile ilgili olarak yazışmaları yapmak, gerekli belgeleri hazırlamak, 
 Enstitüye ait faturaların giriş-çıkış işlemlerini yapmak, 
 Asgari Geçim İndirimlerini kontrol etmek ve ödenmesini sağlamak, 
 Ek ders ücretleri ile ilgili işlemleri yapmak, 
 Dışarıdan; doktora yeterlik sınavları, tez savunma sınavları ve ders vermek için gelen 

Öğretim üyeleri ile dışarıya seminer, konferans vs. için giden öğretim elemanlarına Yolluk ve 
yevmiye işlemlerini yapmak, 

 SGK ve Emekli Keseneklerinin primlerini düzenlemek, 
 Emekli icmal fişlerini düzenlemek, 
 Kesintileri takip etmek, 
 Enstitü mali bütçesini hazırlamak. 
 Mal Bildirim Beyannamesini hazırlayarak akademik ve idari personele iletmek, belgeler 

toplandıktan sonra yazışmalarını hazırlayarak ilgili birimlere göndermek, 

 Demirbaş kayıtlarını tutmak, 
 Birimimiz taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini; kaynağı edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır 

malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabını verilmesi işlemlerini, 5018 sayılı 
kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 44. maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 
tarih ve 26407 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren taşınır mal yönetmeliğine 
uygun olarak yürütmektedir. 

 Edinimi yapılan (satın alma, devir, bağış, üretim, sayım fazlası) muayene ve kabulü yapılmış 
kayda esas belgelerle (fatura, tutanak vb.), taşınır kod listesindeki 38.20.40.40/301 hesap 
kollarına göre taşınır işlem fişi düzenlenerek giriş kayıtlarını depolamak. 

 Birimimizde kullanıma verilen demirbaşları zimmetlenerek, demirbaş sicil numaraların 
yapıştırılması ve dayanıklı taşınırlar listesinin düzenlenmesi. 

 Enstitüye alınan öğrencilerin ön kayıtlarını yapmak. Sınav evraklarını hazırlamak. Kazanan 
öğrencilerin ilanı ve kesin kayıt işlemlerini yapmak, 

 Yeni kayıt olan öğrencilerin kimlik bilgilerini bilgisayar veritabanına kaydetmek, öğrenci 
kartlarını ve dosyalarını hazırlamak, öğrenci kimlik belgelerini dağıtmak, öğrenim harcını 
yatırmayan öğrencilerin listesini hazırlayıp ilan etmek, 

 Öğrencilerin danışman tayinlerini bildirmek; yarıyıl sonu sınav tarihlerini A.B.D’na bildirmek, 
Tez Savunma sınav jürilerini ve sınav tarihini duyurmak, Tez savunma sınav evraklarını 
hazırlamak, sınav sonucu ile ilgili durumları ilgili yerlere duyurmak; (A.B.D’na, Askerlik 
şubesine, danışmanına vs); Öğrencilerin askerlik tehir işlemlerini yapmak ve takip etmek. 
Öğrenci burs kayıt işlemlerini yapmak,  Eğitim öğretim yılında açılacak dersleri A.B.D’ndan 
istemek.( isimsiz ve isimli liste), A.B.D’na ait ilanını sağlamak, seminer ve uzmanlık alan 
formlarını öğretim üyelerine tasnif ve dağıtımı ile ilgili yazışmaları yapmak. 

 Ana Bilim Dallarına alınacak öğrenci kontenjanlarını ve özel şartlarını istemek, ilanı için 
gerekli düzenlemeleri yapmak. 

 Doktora yeterlilik komitelerini teşkil için yazışmalarını yapmak. Öğrencilerin Doktora Yeterlilik 
Sınavları için gelecek öğretim üyeleri ile ilgili yazışmaları yapmak, 



 

    
   

 

 Ders seçimi yapan öğrencilerin evraklarını kontrol edip dersini alan öğrencileri öğretim 
üyelerine bildirmek, ders kredilerini kontrol edip kredisini tamamlayan öğrencilere tez öneri 
formları dağıtıp tez önerilerini almak, öğrenci dosyalarına yerleştirmek, 

 Öğrenci belgesi, transkript, hasta sevk kağıdı, bandrol, kimlik belgesi gibi belgeleri vermek, 
öğrenci dilekçelerini almak, ilgili işlem için yazışmalarını yapmak, 

 Öğrenci Sınav notlarını öğrenci dosyalarına yazmak ve kontrol etmek. Geçen ve kalan 
öğrencileri tespit etmek, 

 Enstitüden ilişiği kesilen öğrencilerin kayıt silme işlemi ile kayıt donduran öğrencilerle ilgili 
işlemleri yapmak, gerekli yazı ve evrakları hazırlamak, 

 Mezun olan öğrenciler için ilişik kesme belgesini hazırlatmak, mezuniyet tezlerini kontrol edip 
mühürlemek, Diploma Bilgi Formu ve Mezuniyet Belgesi hazırlamak, gerekli kayıtları yapmak, 

 Katkı ve öğrenim kredileri ile Başbakanlık bursu alan öğrenci listelerini ilan etmek, kredi ve 
burs bilgilerini bilgisayara ve öğrenci kartlarına kaydetmek, 

 Öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirmek, ilgili kişilere yönlendirmek, alınan kararları ilgili 
öğrencilere tebliğ etmek, öğrencilerle ilgili çeşitli duyuruları ilan etmek, 

 Öğrenci İşleri ile diğer birimler ve A.B.D. arasındaki yazışmaları yapmak, ilgili kişi ya da 
birimlere iletilmesini sağlamak,  

 Müdürlük tarafından Enstitü personeline, üniversite birimlerine ve diğer kurumlara iletilmesi 
gereken yazıları hazırlamak, imzalatıp onaylatmak ve kaydetmek, 

 Enstitü Kurulunda alınan kararları ilgili birimlere bildirmek ve bilgisayara kaydetmek, 
 Enstitü Yönetim Kurulunda alınan kararları ilgili birimlere bildirmek ve bilgisayara kaydedip 

dosyalamak, 
 
b) Yetkisi: Görevlerini Enstitünün belirlediği yetki sınırları çerçevesinde yerine getirir. 
 
c) Sorumlulukları: 
 

 Görevini yerine getirmenin ve yetkilerini kullanmanın sonuçlarından dolayı ilk üst amirine 
(Enstitü Sekreterine) karşı sorumludur. 

 Evrakla ilgili sorumluluk. 

 Araç-gereç, malzeme ve donanımla ilgili sorumluluk 
  
 
Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar 
 
 
     Mali Yetkililer 
 

Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Yetkilisi Tahakkuk 

Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA Murat YILDIRIM Turan YARAŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
   

 

İdari Yetki Görev ve Sorumluluklar 
 
                  
 
                                                          İdari Yetkililer 
 

Müdür Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Enstitü Sekreteri 
  

Prof. Dr. 
İdris ZORLUTUNA 

Doç. Dr. 
Özlem Pelin CAN 

Yrd. Doç. Dr. 
Murat BOSTANCIOĞLU 

 
Murat YILDIRIM 

C. İdareye İlişkin Bilgiler 

 

 
 

   
 
 
1.2.7.Toplantı – Konferans Salonları 
 

 Kapasitesi 
0–50 

Kapasitesi 
51–75 

Kapasitesi 
76–100 

Kapasitesi 
101–150 

Kapasitesi 
151–250 

Kapasitesi 
251–Üzeri 

Toplantı Salonu 1      

Konferans 
Salonu 

      

Toplam 0–50      



 

    
   

 

1.3- Hizmet Alanları 
 
1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları 

 

 Sayısı 
(Adet) 

Alanı 
(m2) 

Kullanan Sayısı (Kişi) 

Çalışma Odası       3 36 3 

Toplam 3 36 3 

 
1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları 
 

 Sayısı 
(Adet) 

Alanı 
(m2) 

Kullanan Sayısı 

Servis --- --- --- 

Çalışma Odası       5 94 5 

Toplam 5 94 5 

 
1.5- Arşiv Alanları 

 
Arşiv Sayısı:    2 Adet 
Arşiv Alanı  :   20 m2 
  

2- Örgüt Yapısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                 

    

  

 

 

 
 
 
 

Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA 
Enstitü Müdürü 

Doç. Dr. Özlem Pelin CAN 

Müdür Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Murat BOSTANCIOĞLU 

Müdür Yardımcısı 



 

    
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA 

Enstitü Müdürü 

Doç. Dr. Özlem Pelin CAN 
(Enstitü Müdür Yardımcısı) 

Yrd. Doç. Dr. Murat BOSTANCIOĞLU 
(Enstitü Müdür Yardımcısı) 

Prof. Dr. Şifa TÜRKOĞLU 
Yönetim Kurul Üyesi 

 

 
Doç. Dr. Rana AMCA 
Yönetim Kurul Üyesi 

 
 
 

 
Doç. Dr. Ünsal AÇIKEL 
Yönetim Kurul Üyesi 

 
 

Murat YILDIRIM 
Sekreter-Raportör 

 



 

    
   

 

 

 

 

ENSTİTÜ KURULU 
 

Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA 
Enstitü Müdürü 

 

Doç. Dr. Özlem Pelin CAN                                              
(Enstitü Müdür Yardımcısı) 
 

Yrd. Doç. Dr. Murat BOSTANCIOĞLU 
(Enstitü Müdür Yardımcısı) 
 

Prof. Dr. Rauf AMİROV                                                                                      
Matematik Ana Bilim Dalı Başkanı 
 

Prof. Dr. Mehmet Ali AKPINAR 
Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Ulvi ULUSOY 
Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı 
 

Prof. Dr. Esin KASAPOĞLU 
Fizik Ana Bilim Dalı Başkanı 
 

Prof. Dr. Hüseyin YALÇIN 
Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bşk. 
 

Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 
Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bşk. 

Prof. Dr. Nevzat ASLAN 
Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bşk. 
 

Prof. Dr. Burhan SELÇUK 
Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bşk 

Prof. Dr. Nursevin ÖZTOP 
Biyokimya Ana Bilim Dalı Bşk. 
 

Prof. Dr. Hasan Hüseyin DURMAZUÇAR 
Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bşk 

Prof. Dr. Nursel DEVELİ IŞIKLI 
Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bşk. 
 

Prof. Dr. Sema SALGIN 
Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Bşk  

Prof. Dr. Naci DEĞERLİ 
Moleküler Biy. ve Genetik ABD Bşk. 
 

Doç. Dr. Özcan BEKTAŞ 
Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bşk. 

Prof. Dr. Orhan TATAR 
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli Yüksek Lisans) 

Prof. Dr. Orhan TATAR 
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz Yüksek Lisans) 

Prof. Dr. M. Levent KOÇ 
İnşaat Müh. Ana Bilim Dalı Bşk 
 

Yrd. Doç. Dr. Yunis TORUN 
Enerji Bilimi ve Sistemleri ABD Bşk. 
 

Prof. Dr. Mehmet KUL 
Metalürji ve Malz. Müh. ABD. Bşk. 
  

Yrd. Doç. Dr. Yavuz TÜRKAY 
Elek. Elektronik Mühendisliği ABD Bşk. 
 

Doç. Dr. Ünal YEŞİLGÜL 
Optik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bşk. 
 

Prof. Dr. Sezai ELAGÖZ 
Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bşk. 
 

Doç. Dr. Tarık TÜRK 
Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bşk. 
 

Yrd. Doç. Dr. Onur ÖZSOLAK 
İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bşk. 
 

Murat YILDIRIM 
Sekreter-Raportör 
 

  
 

 



 

    
   

 

 
 
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
 
3.1-Bilgisayarlar 
Masa üstü bilgisayar Sayısı:  10 Adet 
Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 1 Adet 
 
3.3- Kütüphane Kaynakları 
 

Kitap Periyodik Yayın Elektronik Ya. Diğerleri Toplam 

- - - 620 620 

 
3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

Cinsi İdari Amaçlı 
(Adet) 

Eğitim Amaçlı 
(Adet) 

Araştırma Amaçlı 
(Adet) 

Projeksiyon 1   

Slayt makinesi    

Tepegöz    

Episkop    

Barkot Okuyucu    

Baskı makinesi    

Fotokopi makinesi 2   

Faks 2   

Fotoğraf makinesi    

Kameralar    

Televizyonlar 2   

Tarayıcılar    

Müzik Setleri    

Mikroskoplar    

DVD ler    

4- İnsan Kaynakları 

4.1-Akademik Personel  

UNVANLAR İTİBARİ İLE AKADEMİK PERSONEL SAYISI(EK DERS VEREN DAHİL) 

UNVAN 2016 

Profesör 53 

Doçent 39 

Yardımcı Doçent 96 

TOPLAM 188 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
   

 

4.1- Akademik Personel*(30.12.2016 itibariyle Personel Daire Başkanlığından Teyit 
Edilerek) 

 

Akademik Personel 

 

Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre 

Dolu Boş Toplam 
Tam 

Zamanlı 
Yarı Zamanlı 

Profesör      

Doçent      

Yrd. Doçent      

Öğretim Görevlisi      

Okutman      

Çevirici      

Eğitim- Öğretim 
Planlamacısı 

     

Araştırma Görevlisi 15  15   15  

Uzman      

 
 

4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel*(30/12/2016 itibariyle Personel 
Daire Başkanlığından Teyit Edilerek) 

 

Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel 

Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite 

Profesör     

Doçent   

Yrd. Doçent   

Öğretim Görevlisi   

Okutman   

Çevirici   

Eğitim Öğretim Planlamacısı   

Araştırma Görevlisi     

Uzman   

Toplam      

   
4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı*(30.12.2016 itibariyle Personel Daire 
Başkanlığından Teyit Edilerek) 

 

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

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

Kişi Sayısı - 7 8 - - - 

Yüzde  47 53    



 

    
   

 

 
4.7- İdari Personel *(30.12.2016 itibariyle Personel Daire Başkanlığından Teyit 
Edilerek) 
 

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

 Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler 4 --- 4 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı --- --- --- 

Teknik Hizmetleri Sınıfı --- --- --- 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı --- --- --- 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı --- --- --- 

Din Hizmetleri Sınıfı --- --- --- 

Yardımcı Hizmetli --- --- --- 

Toplam 4  4 

 
 

4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu*(30.12.2016 itibariyle Personel Daire 
Başkanlığından Teyit Edilerek) 
 

İdari Personelin Eğitim Durumu 

 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Doktora 

Kişi Sayısı --- 1 - 3 --- 

Yüzde    25  75    

 
4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri*(30.12.2016 itibariyle Personel Daire 
Başkanlığından Teyit Edilerek) 
 

İdari Personelin Hizmet Süresi 

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

Kişi Sayısı     2 - - 2 

Yüzde   50   50  

 
 
4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı*(30/12/2016 itibariyle Personel Daire 
Başkanlığından Teyit Edilerek) 
 

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 
21–25 
Yaş 

26–30 
Yaş 

31–35 
Yaş 

36–40 
Yaş 

41–50  
Yaş 

51- Üzeri 

Kişi Sayısı   1   1  2   

Yüzde   25  25 50   



 

    
   

 

 

5- Sunulan Hizmetler 

Eğitim Hizmetleri 
 
5.1.- Öğrenci Sayıları*(30.12.2016 itibariyle Öğrenci İşleri ile Teyit Edilerek) 
 

Öğrenci Sayıları 

Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam 
Genel Toplam 

 Erkek Kız Top. Erkek Kız Top. Kız Erkek 

Fakülteler          

Yüksekokullar          

Enstitüler 606 324 930 30 5 35 329 636 965 

Meslek 
Yüksekokulları 

         

Toplam 606 324 930 30 5 35 329 636 965 

 
5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları*(30.12.2016 itibariyle Öğrenci İşleri ile 
Teyit Edilerek) 

 

 
ANABİLİM DALI DOKTORA 

YUKSEK 
LİSANS 

T
O

P
L
A

M
 AÇIK OLAN 

LİSANSÜSTÜ 
PROGRAMLAR 

Kız Erkek Kız Erkek 
DOKTARA 

YÜKSEK 
LİSANS 

Kimya 1 6 20 18 45 AÇIK AÇIK 

Biyoloji 4 1 13 12 30 AÇIK AÇIK 

Moleküler Biyoloji ve Gen. 8 3 8 5 24 AÇIK AÇIK 

Matematik 6 4 28 24 62 AÇIK AÇIK 

Fizik 3 8 5 14 30 AÇIK AÇIK 

Biyokimya - 1 4 3 8 AÇIK AÇIK 

Makine Mühendisliği 3 10 8 59 80 AÇIK AÇIK 

Çevre Mühendisliği 2 4 13 25 44 AÇIK AÇIK 

Jeofizik Mühendisliği - - 8 21 29 KAPALI AÇIK 

İnşaat Mühendisliği - - 1 4 5 KAPALI AÇIK 

Elektrik Elektronik Müh. - - 2 3 5 KAPALI AÇIK 

Metalürji ve Malz. Müh. - - 8 31 39 KAPALI AÇIK 

Jeoloji Mühendisliği 6 6 18 46 76 AÇIK AÇIK 

Maden Mühendisliği 2 4 19 67 92 AÇIK AÇIK 

Kimya Mühendisliği 8 1 20 18 47 AÇIK AÇIK 

Gıda Mühendisliği - - 18 5 23 KAPALI AÇIK 

Biyomühendislik - - 6 4 13 KAPALI AÇIK 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli 
Yüksek Lisans 

- - 
13 24 37 

KAPALI AÇIK 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Tezsiz Yüksek Lisans (N.Ö) 

- - 
45 86 131 

KAPALI AÇIK 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) 

 
- 

- 
5 30 35 

KAPALI AÇIK 

Enerji Sistem. Teknolojisi - - 13 41 54 KAPALI AÇIK 



 

    
   

 

İmalat Mühendisliği 
- - - 8 8 KAPALI AÇIK 

Optik Mühendisliği 
- - 4 11 15 KAPALI AÇIK 

Geomatik Mühendisliği 
- - 5 23 28 KAPALI AÇIK 

Nanoteknoloji Müh. 
- - 2 6 8 KAPALI AÇIK 

TOPLAM 43 48 286 588 965   

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

 
 Mali Yönden Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: 
 
Birimimiz tarafından yürütülen mali işlem süreci aşağıdaki şekilde yürütülür.  
 
Fen Bilimleri Enstitüsünün yönetimi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde 
oluşturulmuş olup, yönetim görevi, ilgili yasaların hükümlerine göre ifa edilmektedir. 
Yönetimimiz, görev ve sorumluluk alanına giren işlerin denetimini, mali konularda kaynakların etkili, 
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasını, kötüye kullanılmaması için gerekli 
önlemlerin alınmasını, eğitim ve öğretimde ise yıllık plan ve programın öngördüğü sürelerde işlerin 
yapılmasını takip ve denetim yapmaktadır. 
 
Satın Alma Süreci; 
— Enstitünün ihtiyaçları Enstitü Müdürünün talimatıyla belirlenir. 
— Muhasebe tarafından teklif hazırlanır. 
— Onay Belgesi 4734 Sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanır. 
— Onay Belgesi sonuçlandıktan sonra Piyasa araştırması yapılır ve teklifler istenir ve Enstitü Müdürü 
tarafından imzalanır. 
 — İhtiyaç belirleme ve araştırma için bir hafta, onay için bir gün ve teklif için üç gün süreye ihtiyaç 
bulunmaktadır. Firma ile yapılan sözleşme gereği malzemenin kaç günde teslim olacağı belirlenir ve 
genellikle bir hafta içinde teslimi sağlanır. Bütün bu süreç için toplam 18 gün yeterli olmaktadır. 
2016 yılı içinde mali işlemler aynı şekilde gerçekleştirilmiştir. 
 
İdari Yönden Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: 
 

 Açılacak programlar, kontenjanlar ve okutulacak derslerin teklifleri ana bilim dalı 
başkanlıklarından Mayıs ayının sonuna kadar Enstitü Müdürü imzalı resmi yazı ile istenir. 

 Gelen teklifler ve açılacak dersler Enstitü Kurulunda görüşülür ve özel şartları belirlenir. 
 Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı Enstitü Yönetim Kurulunda Ocak ve Agustus ayları 

içerisinde öğrenci alımı karara bağlanır. Alınan karar Rektörün onayından sonra Web 
sayfasında tam metin olarak ve Basın-Yayın bürosunda sırası gelen Türkiye çapında dağıtımı 
yapılan bir gazetede yayımlanır. 

 Başvurular ilanda belirtilen günlerde Enstitü Müdürlüğünce alınır. 
 Başvuran öğrencilerin değerlendirmeleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan jüriler 

tarafından yapılır ve sonuçlar Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayından sonra ilan edilir.                       
Kazanan öğrencilerin kayıtları ilanda belirtilen tarihlerde yapılır. 

 Öğrencilerin ders kayıtları Senato tarafından belirlenen akademik takvime uygun olarak 
öğrenci işleri bürosu elemanlarınca yapılır. 

 İşi biten evraklar öğrencinin şahsi dosyasına takılır. 
 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen kimlikler imzalı olarak öğrencilere bizzat verilir. 
 Askerlik tecili için başvuruda bulunan öğrencilerin askerlik tecil teklifleri hazırlanır. Enstitü 

Müdürü imzaladıktan sonra ek evraklarıyla askerlik dairesi başkanlıklarına gönderilir. 

 Öğrenci belgesi isteyen öğrencilere öğrenci belgesi verilir. 



 

    
   

 

 YÖK tarafından her yıl istenen Sayısal Bilgiler hazırlanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 
gönderilir. 

 Her yıl istenen faaliyet raporları hazırlanır ve Rektörlük Makamına gönderilir. 
 Öğrencilerin yazışmaları yapılır. 
 Mezun öğrencilerin Geçici Mezuniyet ve Not Durum Belgeleri hazırlanır. 
 Mezun öğrencilerin, YÖK tarafından belirlenen hazırlamaları gerekli evrakları ve tez CD’leri 
     İncelenir. 
 Ders dönemini tamamlamış tez dönemine geçen öğrenciler tespit edilir ve süresinde tez 

konusu ve projesini teslim etmeyenler belirlenir.  

 Doktora Yeterlik Sınavına girecekler tespit edilir. 
 Doktora Tez Önerisi savunma sınavına girecekler tespit edilir. 
 Doktora tez dönemi öğrencilerinin 6 ay aralıklarla hazırlamış oldukları tez çalışma raporları 

takip edilir ve dosyalarına düzenli girişleri yapılır. 

 Mezun ve kaydı silinen öğrencilerin askerlikleri iptal edilir. 
 Dönem sonunda öğrenci otomasyon programında not girişleri takip edilir, eksikler belirlenir 

ve gereği yapılır. 

 Başarısız öğrenciler tespit edilir. 
 Bu işlemler mutat olarak yıl boyunca devam etmektedir. Enstitüde günlük işler esas 

alındığında sadece mart ayında rahatlama görülmektedir. Oysa diğer aylarda özellikle ocak-
temmuz-ekim-aralık aylarında çok yoğun iş yükü bulunmaktadır. Başvurular sırasında zaman 
ve eleman eksikliği olmaktadır. İş takibi programlı değil, zamanın yettiği kadar 
yapılabilmektedir. İş bölümü bu dönemde daha zorlaşmaktadır. Öğrenci sayısı ve 23 ana 
bilim dalına dağılışı, işlerin çeşitliliği zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır. 2015 yılı 
içinde ilgili konulardaki idari işlemler aynı şekilde gerçekleşmiştir. 

 
 
II- AMAÇ ve HEDEFLER 
 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 
Amaçlar: Enstitümüzün amacı; bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş ve ülkemiz kalkınmasına katkıda 
bulunacak elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği 
yapar, nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitim için gerekli her 
türlü alt yapının oluşumu için gayret sarf eder, yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine 
yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik eder, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası 
yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapar. Ayrıca, disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin 
zenginleşmesi için uğraşır ve diğer sektörler ile ortak projeleri destekler. 
Hedefler: Hedefimiz; ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttıracak bilimsel ve teknolojik 
araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren; gelişen teknoloji ve piyasanın 
ekonomik gereklerini bilen; nitelikli, kariyer yapmış, üretken araştırmacılar yetiştiren; evrensel ve 
çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanan ve daha az harcayan bilim dünyasının 
ileri ve uluslararası düzeyde seçkin bir kurum olmaktır. 
 
B- Temel Politikalar ve Öncelikler 
Politikalar 
· Tez çalışmalarında bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaşlara yararlı olacak 
bilgi ve teknoloji üretimini dikkate almak; bölgenin ve ülkemizin gelişme ve kalkınmasına destek 
olacak bilimsel çalışma ve araştırma yapmayı teşvik etmek 
· Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak 
· Cumhuriyet Üniversitelik bilincini yerleştirmek 
· Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek 
· Başarılı öğrenci ve personeli ödüllendirmek, teşvik etmek 



 

    
   

 

 
 
 
 
 
 
Öncelikler 
· Lisansüstü programa yönelik öğrenci niteliğini artırmak, 
· Disiplinler arası programları açmak, 
· Ders içeriklerinin güncellenmesini sağlamak, 
· Kurumlar arası işbirliğini artırmak, 
· Tez çalışmalarının yayına dönüştürülmesini sağlamak, 
· Enstitünün tanıtımını yapmak, 
· Eğitim, araştırma ve idari mekânları iyileştirmek. 
 
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler 
 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün her türlü mal ve malzeme ihtiyacı bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. 
Enstitü bürolarında genelde ihtiyaç duyulan mal ve malzemeler, kırtasiye, yazıcı faks kartuşu, kalem, 
klasör türü malzemeler, temizlik ürünleri olup, mali değerleri çok fazla olmayan mallardır. 
Enstitümüzün bütçede ağırlıklı gider kalemi personel maaş giderleri ve ek ders ücretleridir. 
2015 dönemine ait mali bilgiler aşağıdaki tablo ’da sunulmuştur. 
 
1- Bütçe Uygulama Sonuçları 

2016 YILI HAZİNE YARDIMI 

Hazine Yardımı Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek  Gerçekleşme 
Durumu 

Kesin Harcama Kalan 
Ödenek 

Açıkla
ma 

9.4.2.0.2.1.1 

Memurlar 
2.434.000,00 2.434.00,00 89 2.158.120,08 275.879,92 

  

9.4.2.0.2.2.1 

Memurlar 
177.000,00 177.000,00 71 124.941,85 52.058,15 

 

9.4.1.9.2.1.1 
Memurlar (İ.Ö) 

75.600,00 75.600,00 49 36.600,26 38.999,74 
 

9.4.2.0.2.3.2 

Tük. Mal ve Mal. 
5.000,00 5.000,00 96 4.819,60 180,40 

 

9.4.2.0.2.3.3 

Yolluklar 
29.000,00 29.000,00 99 28.729,68 270,32 

 

9.4.2.0.2.3.5 
Hizmet Alımları 

1.500,00 1.500,00 43 641,50 858,50 

 

9.4.2.0.2.3.7 

Menkul Mal, 
Bakım Onarım  

3.000,00 3.000,00 99 2.955,90 44,10 
 

TOPLAM 2.725.100,00 2.725.100,00 % 87 2.356.808,87 368.291,13  

 
 
 
 
 
 



 

    
   

 

B- Performans Bilgileri 

Hizmet İçi Eğitim Programları: Her ayın ikinci haftası personel toplanarak, Enstitü müdürü ve 
Enstitü sekreteri tarafından aylık yapılan ve yapılacak işlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılır, 
birimin sorunları ve çözümü ile ilgili fikir teatisinde bulunulur. 
 
Eğitim ve Kurs Programları: Yapılmıştır. 
 
Stratejik Amaç ve Hedefler 
 
Enstitümüz kendisine 2016 döneminde, 5 ana stratejik amaç belirlemiş, bunlar için 
gerçekleştirilecek toplam 13 hedef amaçlanmıştır. 
 
Stratejik Amaç 1: Eğitim programlarının yapısını güçlendirmek. 
 
Eğitim programlarının yapısal olarak analizleri yapıldığı zaman; bazı programlarda ders sayısına göre 
öğretim üyesi az, diğer bazılarında ise öğretim üyesi sayısı yeterli olmasına rağmen, ders sayısı çok 
fazla olduğu için öğretim üyesi başına düşen ders sayısının çok yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, 
enstitü derslerinin yaklaşık yarısı düşük verimli olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu derslerin bir kısmı 
açılmış olmasına rağmen hiç alınmamış ya da bir kez alınmıştır. Verimsiz dersler program 
performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitim programlarının içeriklerine yönelik olarak Fen 
Bilimleri Enstitüsü, programlarının yapısını çağdaş Eğitim-Öğretimin gereklerine uygun olarak 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
 
Stratejik Hedef 1: Düşük performanslı programlar 2016 yılı sonuna kadar güçlendirilecektir. Ana 
Bilim dalları ile iletişime geçilerek, programların eğitim hedefleri, ders yapısı, kredi yükü, öğretim 
üyesi sayısı, öğrenci alımı ve tez süreci değerlendirilecek, çalışmalar sonunda düzenlenecektir.  
 
Stratejik Hedef 2:Öğrenciler, kendi yönelimlerine göre ders seçebilme ve başka programlardan 
ders alma hakkını özgür şekilde kullanabilmelidir. Öğrencilerin hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve 
kurum içinde olumlu bir eğitim atmosferi yaratabilmek bakımından bu çalışmalar önemlidir. 
Programların, yapısal olarak, Eğitim atmosferinin oluşmasında engel çıkaran değil, kolaylaştıran 
şekilde tasarlanmaları gereklidir. 
  
Stratejik Amaç 2: Tez kalitesini artırmak. 
 
Lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma 
yapabilen bilim insanı yetiştirmektir. Bu yüzden, lisansüstü eğitimin belki de en ayırıcı özelliği her 
şeyden çok araştırmaya ve yeni bilgi üretimine dayalı olmasıdır. Yeni bilgi üretimini kritik hale 
getiren, önemli problemlere yanıt bularak katkı yapmasıdır. Bu nedenle tez araştırmaları lisansüstü 
eğitimde yaşamsal bir öneme sahiptir. Tez araştırması, öğrencinin pasif ve alıcı bir devreden, etkin 
üretken, kendi kendini eğiten bir devreye geçmesini sağlar. Ayrıca, öğrencinin girişimcilik, yaratıcılık, 
karar verme, sebat gibi yeteneklerini artırır ve daha önce bilinmeyen ve bulunmayanı yaratma 
zevkini verir. Lisansüstü eğitimin kalitesinin artması, bir sonuç ürün olan tez kalitesinin artması ile 
ilişkilidir. Bu amaçla Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 yılından itibaren, tüm lisansüstü öğrencilere 
yönelik olarak; lisansüstü eğitimde bilimsel araştırmanın önemi, araştırma projesi hazırlanması, 
öğrenci ile tez danışmanı ilişkisi, lisansüstü eğitimde makale ve tez yazımı gibi konularda eğitim 
çalışmaları sürmektedir. Lisansüstü eğitimin bir diğer hassas noktası da öğrenci-danışman ilişkisidir. 
Bu ilişki de beklentilerin karşılıklı olarak karşılanması, doğal olarak tez sürecinin verimliliğini 
artıracaktır. Yüksek lisans ve Doktora tez çalışmaları, tez öneri safhasından itibaren, öğrencinin 
danışmanın da içinde olduğu bir tez izleme komitesi tarafından takip edilir. Öğrenci tez projesi ile 



 

    
   

 

ilgili sonuçlarını yılda iki kez, tez izleme komitesi önünde sunarak onlar tarafından değerlendirilme 
olanağını yaşar. Doğal olarak bu toplantılar, tez kalitesinin artırılmasına önemli katkı sağlar. 
 
Stratejik Hedef 1: Tüm öğrencilere tez süreci ile ilgili temel eğitim verilecektir. Tüm öğrencilere 
enstitü bünyesinde tez yazımı, bilimsel araştırma ve iletişim becerileri konularında sertifikalı (kredili) 
eğitim verilmesi düşünülmektedir. Değişim programları gibi etkileşimler ile elde edilecek deneyimin 
Enstitü uygulamalarına aktarılması sağlanacaktır. 
 
Stratejik Hedef 2: 2016 yılının sonuna kadar danışmanlık süreci iyileştirilecektir. Danışmanlık 
sürecinin iyileştirilmesi ve danışmanlara yol gösterici olmak amacıyla bir danışmanlık eğitimi 
programı geliştirilecektir. Bu program çerçevesinde kurumsal iyi uygulamaların tanımlanacağı 
kılavuzlar ve danışmanlık yapmaya yeni başlayacak öğretim üyeleri için kurslar düzenlenecektir.  
                                                                                  
Stratejik Hedef 3: Tez süreci daha verimli şekilde kontrol edilecektir. Tez sürecinde danışmanın 
rolü daha ayrıntılı olarak tanımlanacaktır. 2016 yılı sonuna kadar, tez kalitesini gösterecek ölçütlerin 
hesaplanması sağlanacaktır. Tezlerin uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması 
kurumsal hedeflerimiz arasındadır. Mezunların istihdamı ve iş hayatındaki memnuniyetlerini 
değerlendirecek anketler ve değerlendirmeler yapılacaktır. 
          
Stratejik Hedef 4: 2016 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitime yönelik kılavuzlar internet üzerinden 
erişime açılacaktır. Bu şekilde öğrencilerin bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve eğitim süreçlerinin 
“kurumsal mükemmel uygulamalar” haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ulusal ve 
uluslararası sempozyum, çalıştay gibi etkinlikler de düzenlenecektir. Bu çerçevede aşağıda verilen 
alt başlıklar altında Enstitü için politikalar saptanacaktır: 
 
_ Bilimsel araştırma projesinin planlanması, hazırlanması ve sunumu 
_ Bilimsel Araştırmaların Yazımı 
_ Lisansüstü tez hazırlama süreci 
_ Lisansüstü öğrencisinin etik tutumu ve araştırma etiği 
_ Yayın etiği 
_ Danışman sorumlulukları                                                                                  
 
Stratejik Amaç 3: Eğitimde dışa açılımı sağlamak. 
 
Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitimde genel olarak disiplin içi dersler tercih edilmektedir. Bu 
durum eğitimin içe dönük olmasına neden olmakta ve gelişimi engelleyici bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu yüzden, Enstitü, programlar arası ve başka enstitülerden ders alma ve seçmeli ders 
oranının artırılması gibi değişimi özendirici uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Dış 
dünyaya ilişkin bilgi sağlamanın ve dışa açılmanın bir yolu olarak uluslararası eğitim kuruluşları ile 
ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Enstitüdeki uluslararası öğrenci 
sayısı ile Erasmus gibi değişim programlarına katılan öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir.  
Enstitü Ana Bilim Dallarının, ulusal ve uluslararası alanda işbirliğine yönelik faaliyetlerinin artmasının, 
çok çeşitlilik ve çok kültürlülüğün egemen olduğu bir eğitim ve araştırma ortamının oluşmasına 
büyük katkıları olacağını düşünmekteyiz. 

 
Stratejik Hedef 1:    2017 yılı sonuna kadar programlar arası ve diğer enstitülerden alınan, verilen 
ders sayısı ile ortak proje sayısının artması sağlanacaktır. Bu amaçla Enstitünün yurtiçi ve yurtdışı 
eşdeğer kurumlarla işbirliğini artırıcı karşılıklı ziyaret, öğretim elemanı değişimi gibi etkinlikler 
yapılacaktır. Avrupa Birliği kaynaklarının kullanımına yönelik politikalar geliştirilecektir. 
 



 

    
   

 

Stratejik Hedef 2: 2017 yılının sonuna kadar Enstitüdeki uluslararası öğrenci oranının 
yükseltilmesi sağlanacaktır. Bu konuda üniversite çapında politika değişikliği gerekmektedir. Yabancı 
öğrencilerin geliş koşulları, sosyal yardım gibi konular da ele alınmalıdır. 
 
Stratejik Hedef 3: 2017 yılının sonuna kadar Erasmus gibi değişim programlarına                          
katılım arttırılacaktır. Programların AB üniversitelerindeki eşdeğer programlarla benzer olmasını 
sağlayacak gözden geçirme süreci yılsonuna kadar tamamlanacaktır. 
 
 
Stratejik Amaç 4: Enstitü faaliyetlerinde verimliliği artırmak amacıyla çağdaş yönetim 
Tekniklerinden yararlanmak. 
 
Yönetim alanında yapılan bilimsel araştırmalar, örgütlerin nasıl daha etkili ve verimli olabileceği 
sorusuna cevap aramaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmaların sonuçları, her geçen gün, yönetim ile 
ilgili yeni yöntem ve tekniklerin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi, verimli 
ve etkili yönetim, yöntem ve tekniklerini izlemeyi, kullanmayı ve şartlara göre değiştirmeyi stratejik 
bir amaç olarak görmektedir. Süreç yönetiminin amacı kurumsal etkinliği en yüksek düzeye 
getirmek için tüm süreçlerin uyum içinde çalışmasını sağlamaktır. Bu noktadan hareketle, Fen 
Bilimleri Enstitüsü temel süreçlerini sistematik olarak tasarlamayı, bunlar içinden öncelikle kritik 
süreçleri belirlemeyi ve bunların verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Enstitümüz, 
faaliyetlerinin verimini artıracak yeni yönetim, yöntem ve tekniklerini kullanmayı stratejik amaç 
olarak görmektedir. Bu sayede çalışanların motivasyonu da yükseltilmiş olacağını düşünmekteyiz. 

  
Stratejik Hedef 1: Enstitünün tüm idari ve akademik süreçleri belirlenecek ve 2017 yılı sonuna 
kadar kritik süreçler iyileştirilecektir. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, verimli ve etkili 
yönetim, yöntem ve teknikleri izlemeyi, kullanmayı ve şartlara göre değiştirmeyi, bu amaçtan 
hareketle de bütün idari ve akademik süreçleri tanımlayarak, bu süreçlerin çağdaş hale getirilmesi 
hedeflenmektedir. 
 
Stratejik Amaç 5: Enstitü faaliyetlerinde bilişim teknolojilerinden daha fazla 
yararlanmak. 
Yukarıda belirtilen stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için, bilgi akışının hızlandırılması, 
kontrolün artırılması ve karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi gereklidir. Bütün bunların 
yapılabilmesi en başta iletişim teknolojisi altyapısının yenilenmesi ve insan kaynaklarının 
geliştirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle önümüzdeki on yılda iletişim teknolojileri alanı en fazla 
yatırım yapılması gerekli alan olacaktır. Hedeflerimiz arasında yer alan kâğıtsız ofis ortamına 
geçebilmek ve tüm öğrenci işlerinin veri tabanları ve internet üzerinden yapılabilmesini sağlamak 
amacıyla bilgisayar programının daima güncelleştirilmiş olarak tutulması, yeni yazılım geliştirilmesi 
ve web tabanlı uygulamaların yaygınlaştırılması gibi malzeme alımı yanı sıra hizmet alımı da içeren 
etkinliklerde bulunulacaktır. Her zaman güncellenmiş halde tutulması gereken bu altyapının verimli 
bir şekilde kullanılabilmesi için personel eğitim programlarına ve uzman personel istihdamına gerek 
vardır. 
 
Stratejik Hedef 1: 2017 yılı sonuna kadar öğrenci işleri ile ilgili uygulamaların %100’ü, idari işlerin  
%90’nı internet üzerinden yapılacaktır. Öğrenciler internet üzerinden başvuru, kayıt, program 
yapma, banka işlemleri gibi işleri yapabileceklerdir. İdari olarak, enstitü kurulu gündeminin 
oluşturulması, akademik programın yapılması, yönetim kurulu kararlarının alınması ve tebliği, ana 
bilim dalları ile yazışmalar, sınav jürilerinin atanması, işlemler internet üzerinden gerçekleştirilebilir 
hale gelecektir. 
 



 

    
   

 

Stratejik Hedef 2:Katalog’da her programın iç yönergesi, ders tanımları, akademik kurulu, kabul 
koşulları, başarı koşulları gibi başlıklar olacaktır. Kataloğun aynı zamanda bastırılarak öğrencilere 
dağıtılması da hedeflenmiştir. 
 
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
4.1. ÜSTÜNLÜKLER VE ZAYIFLIKLAR 
 
Üstünlükler 
 
 1-Üniversitemizin Erasmus programından yararlanma hakkını elde etmiş olması, 
 2-Üniversitemizde Aktif çalışan bir öğrenci konseyinin varlığı ve ulusal düzeyde temsil ediliyor 
olması, 
 3-Huzurlu bir Enstitü ortamının bulunması, 
 4-Üniversitemize ait yerleşke içerisinde, konaklama tesislerinin olması, 
 5-Üniversitemizde Sürekli Eğitim Merkezi’nin (CÜSEM) bulunması ve aktif bir şekilde çalışıyor 
olması, 
 6-Üniversitemiz, Sosyal, Sağlık ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri ve Enstitümüz bünyesinde geniş bir 

yelpazede lisansüstü eğitim veriliyor olması, 
 7-Üniversitede Sosyal, bilimsel ve kültürel etkinliklerin çok sayıda oluşu, 
 8-Üniversitemizde yeterli düzeyde kütüphane ve bilgiye ulaşım kolaylığının bulunması, 
 9-Öğretim elemanlarının tamamının bilgisayarlarının olması ve istedikleri an internete bağlanabilme 

olanakları, 
10-Öğrenci yurtlarının yerleşkeye yakın olması, 
11-CÜBAP aracılığı ile her öğrenciye ekonomik destek olarak yüksek lisans CÜBAP projesine 
10.000,00-TL, doktoraya ise 20.000,00-TL. destek verilmektedir. 
 
Zayıflıklar 
 
1. Yabancı dil eğitiminin yetersizliği, 
2. Mezunlarla olan ilişkilerin azlığı, 
3. Yabancı dil bilen idari eleman yetersizliği, 
4. İdari mekanizmadaki performans değerlendirme sisteminin yetersizliği, 
5. Enstitü birimlerinin paydaşlarıyla işbirliğinin yetersizliği, 
6. Yerleşke içinde çok amaçlı kültür, sanat ve kongre merkezinin yeterli sayıda bulunmayışı, 
7. Kaynakların uygun kullanımının izlenememesi, 
8. Enstitünün yeşil alanının yeterli olmayışı, 
9. Tanıtım ve halkla ilişkilerin yetersiz olması, 
10. Öğrenci işlerinin tamamen merkezi olmaması, 
11. Öğrencilere rehberlik yapacak psikolojik danışmanların sayısal yetersizliği, 
12. Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki Enstitülerle işbirliğinin istenilen düzeyde 
olmaması, 
13. Personelin yeterli hizmet içi eğitiminin yapılamaması, 
14. Kurumsallaşmanın ve kurumsal kimliğin yeterince gelişmemesi, 
15. Enstitü içerisinde bilimsel çalışmalarda işbirliği eksikliği, 
16. Ulusal ve uluslararası proje imkânlarının değerlendirilmemesi, proje tekliflerinin yetersizliği, 
17. Ana bilim Dallarında gelişmiş laboratuvarların yeterince bulunmaması, 
18. Diğer Üniversitelere bağlı enstitülerle yeterince ortak çalışmaların yürütülememesi, 
19. Kalifiye insan kaynağı yetersizliği, 
20. Lisansüstü eğitimde Öğrencilerin tercihinde Cumhuriyet Üniversitesinin öncelikli olmaması, 
21. Araştırma projeleri için başvuru sayısının azlığı ve yapılan araştırmaların ise çoğunlukla hayata 

geçirilmemesi 



 

    
   

 

22. Enstitümüzde bilgisayar teknisyeni veya teknikerinin olmaması, 
23. Enstitümüzde çalışan personelimize diğer enstitü-fakülte-yüksekokul personeline sağlanan ek 
ödemelerden faydalanmaması (Ek Ücret-Sınav Görevi Ücreti vb.) 
 
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 
Enstitümüzün Eğitim – Öğretim Programlarının Geliştirilmesi ve Akreditasyon için 
geleceğe yönelik yaklaşımlar aşağıda açıklanmıştır. 
 
1. Üniversitemiz bünyesinde lisansüstü eğitimi düzenleyen Enstitülerin bulunması kurumumuz için 

bir şans olarak görüyoruz. Ancak bu kurumların bugün ki yapılanması, olanakları ve üniversite 
içerisindeki geleneksel rolleri önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak ihtiyaçlar için yeterli değildir. 

2. Son beş yıl içinde aktif olmayan programlar belirlenerek program sayısı azaltılmalıdır. Fen 
bilimleri alanında tezli yüksek lisans programları yeniden gözden geçirilerek bu programların 
ağırlıklı olarak bütenleştirilmiş doktora programları şeklinde yürütülmesi; lisansüstü öğrencilerin 
zaman kaybının önlenmesi ve kaynakların kaliteli doktora tezlerine yönlendirilmesi açısından bir 
kazanım sağlayacaktır. 

3. Üniversitemizin lisans düzeyinde tamamlamış olduğu yeni yapılanma çerçevesinde tüm ana bilim 
dalları ders programlarını yeniden gözden geçirmelidir. Bu düzenlemede aşağıda belirtilen ilkeler 
dikkate alınarak yapılmalıdır. 
• Son 3 yıl içinde öğrenciler tarafından talep edilmeyen dersler iptal edilmelidir. 
• Yeni açılacak dersler lisans düzeyindeki eğitimi tamamlamalıdır. 
• Benzer programlar bir araya gelerek ortak zorunlu dersler açmalıdır. 
• Disiplinler arasında örtüşen dersler belirlenerek bu dersler tek bir ders olarak ilgili birimler 
tarafından ortak dersler olarak yürütülmelidir. 
• Öğrencilerin disiplinler arası dolaşımı özendirilmelidir. 
• Enstitüler, araştırma eğitimine yönelik derslerin yanı sıra sektöre yönelik doktoralı insan 
gücünün yetişmesine temel oluşturacak “aktarılabilir beceri” kursları düzenlemelidir (Liderlik, 
takım çalışması, proje yönetimi, kariyer gelişimi vb.) bu kurslar, yaz döneminde kısa kurslar 
şeklinde düzenlenebilir. 

4. Doktora eğitimi 6 yıl içinde tamamlanmalıdır. 
5. Başarılı bir doktora çalışmasının yürütülmesi ancak başarılı öğrencilerin bu programlara 

kazandırılması ve etkin danışmanlarla mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, doktora 
programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru kriterleri yeniden belirlemelidir. 

6. Doktora öğrencilerinin en az bir yabancı dili ve Türkçeyi iyi düzeyde yazma ve konuşma 
becerisine sahip olmalıdır. 

7. Doktora öğrencileri, tez projelerini eğitimlerinin ikinci yarıyılı sonunda verebilmeli ve 
uygulamalara başlayabilmelidir. Bu durum, adayların programlarını ön görülen süre içinde 
tamamlamalarında ve tez konularına yönelik derslerin seçiminde önemli katkı sağlayacaktır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
   

 

 

 

   

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİMİ YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

 Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu İdarede, Faaliyetlerin  Mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata 

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

kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli 

tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını 

beyan ederim. 

İdaremizin 2016 yılı Faaliyet Raporunun “III/A – Mali Bilgiler bölümünde yer alan 

bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

 

 

 

 
 
 

 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

 

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

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

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

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

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin 

olarak uygulandığını bildiririm.  

 

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

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

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

olmadığını beyan ederim.     
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Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA 

Enstitü Müdürü 

   
 
 
 


