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“Bilimde Öncü,
Düşüncede Özgür”
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Ekonomik kalkınma,
Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli,
daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.
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Sunuş;
Munzur Üniversitesi, kurulduğu 2008 yılından günümüze kadar geçen süre içerisinde emsalsiz
doğal güzelliklere sahip ilimizde ve kampüsümüzde; seçkin akademik ve idari personel kadrosu ile
“Bilimde Öncü Düşüncede Özgür” düsturuyla öğrencilerimize önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim
programları sunan ve araştırmalar yapan bölgemizin başarılı üniversitelerinden birisidir.
Munzur Üniversitesi, bölgemizde bilimin ve bölgesel kalkınmanın öncüsü olma yolunda; yeni bilgi
üretimini ve bilginin yayılmasını önemseyen bir kurumdur. Öğrencilerimizi eğitmenin yanısıra sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile onları geliştirmek de üniversitemizin temel hedeﬂerinden birisidir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kurumların kaynaklarının etkili, ekonomik
ve verimli kullanılması amaçlanmış, bunun yanında şeffaﬂık ve hesap verilebilirlik ilkeleri getirilmiştir. İlgili
kanunun 41 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, Üniversitemizin İdari Faaliyet Raporu;
sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık, tam açıklama, tutarlılık ve yıllık olma ilkeleri dikkate alınarak
hazırlanmıştır.
2018 yılı İdare Faaliyet Raporumuzu, belirlenen hedeﬂere ulaşmada kararlılıkla devam
edeceğimizi belirterek, kamuoyunun bilgisine sunar; emeği geçen tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür
ederim.
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Misyonumuz
21. Yüzyılda bölgemizin, ülkemizin ve hatta tüm insanlığın çözüm bekleyen
önemli problemleri olarak gördüğümüz su, çevre, gıda, enerji, insanî ve sosyal
sorunlar konularında ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir çözümler
üretmeye yönelik eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek ve yenilikçi
düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite
olmaktır.
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Vizyonumuz
Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, bölgemizde eksikliği hissedilen
girişimcilik ruhunu canlandırabilecek Ar-Ge faaliyetleriyle, bölgesindeki insanî ve
sosyal sorunlara çözüm üreten, ülkemizin doğu ve güneydoğu komşularıyla mevcut
ilişkileri geliştiren, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin
başarıya sahip teknoloji odaklı bir dünya üniversitesi olarak ilerlemektir.
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Munzur Üniversitesi
Üniversitemiz, 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa,
22/05/2008 tarih ve 5765 sayılı kanununa eklenen 102. maddesiyle kurulmuştur.
Bu kanun maddesine göre;
Tunceli’de Tunceli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuş olup; 20/08/2016-6745 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Tunceli Üniversitesi adı Munzur Üniversitesi olarak değiştirilmiş. 07 Eylül 2016 29824 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi ile Fırat
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlıyken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlıyken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe
bağlanan Tunceli Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
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Üniversitelerin yetki, görev ve sorumlulukları; 18/02/1982 tarihinde yayımlanan “Üniversitelerde
Akademik Teşkilat Yönetmeliğine” göre belirlenmiştir.

Üniversite; bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, anasanat dalı, bilim
dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite,
devlet kalkınma planları ilke ve hedeﬂeri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde,
Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur.

Rektör
Seçimi ve Atanması:
a) (Değişik paragraf : 2/7/2018 – KHK-703/135 md.) Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör,
Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıﬂarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin tekliﬁ üzerine
yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder.
Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar
yaş haddi aranmaz.
(Değişik birinci cümle: 20/8/2016-6745/14 md.) Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere,
üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla
rektör yardımcısı olarak seçer. (Ek: 2 /1/1990 - KHK - 398/1 md.; Aynen Kabul: 7/3/1990 - 3614/1 md.) Ancak,
merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı
seçilebilir.
Rektör yardımcıları, rektör tarafından (…) (1) atanır. (1)
Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi
başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekalet altı aydan fazla
sürerse yeni bir rektör atanır.
(1) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu paragrafta yer alan “beş yıl için”
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
b) Görev, yetki ve sorumlulukları:
(1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak,
üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında
düzenli çalışmayı sağlamak,
(2) Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve
yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,
(3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite
yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna
sunmak,
(4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının
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ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,
(5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
yapmak,
(6) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılma-sında ve
geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin
alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedeﬂeri
doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin
alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili
ve sorumludur.

Görev, yetki ve sorumluluklar:
1. Üniversite kurullarına başkanlık etmek; yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak,
üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında
düzenli çalışmayı sağlamak,
2. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve
yayın faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,
3. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite
yönetim kurulu ile senatosunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna
sunmak,
4. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının
ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,
5. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
sürdürmek,
6. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
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Rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve
geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin
alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin devlet kalkınma plânı ilke ve hedeﬂeri
doğrultusunda plânlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idarî gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin
alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili
ve sorumludur.

Senato
Kuruluş ve işleyişi:
Senato rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden, fakülte kurullarınca üç
yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.
Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.
Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Görevleri:
Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:
1) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar
almak,
2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş
bildirmek,
3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya
üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
4) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
5) Bir sınava bağlı olmayan fahrî akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki
önerilerini karara bağlamak,
6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları
inceleyerek karara bağlamak,
7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
8) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
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Üniversite Yönetim Kurulu
Kuruluş ve işleyişi:
Üniversite yönetim kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim
birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.
Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Görevleri:
Üniversite yönetim kurulu idarî faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plân ve programlar
doğrultusunda rektöre yardım etmek,
2. Faaliyet plân ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini
dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe
sunmak,
3. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin
karara bağlamak,
5. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Fakülteler
Fakülte; yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve kendisine enstitü,
yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur ve kanunla kurulur.
Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluşur. Bir eğitim
programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur.
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Dekan
Atanması:
Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından
üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten
dekan yeniden atanabilir.
Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en
çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.
Dekan yardımcıları dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde
yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.
Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan
fazla sürerse, yeni bir dekan atanır.

Görev, yetki ve sorumlulukları:
1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri
arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor
vermek,
3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile
ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
sürdürmek,
5. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve
geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin
sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde,
bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının
alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
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Fakülte Kurulu
Kuruluş ve işleyişi:
Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı
enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç,
doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim
üyesinden oluşur.
Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.
Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

Görevleri:
Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları,
plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Fakülte Yönetim Kurulu
Kuruluş ve işleyişi:
Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki
doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.
Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde
geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Görevleri:
Fakülte yönetim kurulu, idarî faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
2. Fakültenin eğitim-öğretim, plân 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,
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5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri
hakkında karar vermek,
6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Enstitüler
Üniversite ve fakültelerde kurulan enstitüler, birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimlerdir ve kanunla kurulurlar. Enstitüler, ana bilim
dallarından oluşur. Üniversite ve fakültelerde lisansüstü eğitim bu maksatla kurulan enstitüler tarafından
düzenlenir.
Lisansüstü eğitimi düzenleyecek enstitüleri henüz kurulmamış bulunan üniversitelerde, lisansüstü
eğitim programları senatolarınca yapılacak yönerge esaslarına göre yürütülür. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülecek uzmanlık eğitimi tıp fakültelerince uygulanır.
a) Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur.
b) Enstitü müdürü, ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından üç yıl için atanır. Rektörlüğe
bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Rektör
ve dekan öneri ve atamalarda ilgili öğretim üyeleri ile gereken istişarelerde bulunurlar.
Müdürün, enstitüde görevli, aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki
yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcıların görevleri de sona erer.
Müdüre vekâlet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.
Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine
getirir.
c) Enstitü Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim dalı
başkanlarından oluşur.
d) Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek
altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
e) Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun’la fakülte kurulu ve fakülte yönetim
kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.
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Yüksekokullar
Yüksekokullar; önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren
yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim-öğretim programı yürüten bölümlerden veya
anabilim veya anasanat dallarından oluşur ve kanunla kurulurlar.
a) Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kuruludur.
b) Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır.
Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür yeniden
atanabilir.
Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı
bulunur. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.
Müdüre vekâlet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir
Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından
yerine getirir.
c) Yüksekokul Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm, anabilim veya
ana sanat dalı başkanlarından oluşur.
d) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği
altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
e) Yüksekokul Kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun’la fakülte kurulu ve fakülte
kurulu yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.
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Munzur Üniversitesi Senatosu
Prof. Dr. Ubeyde İPEK
Rektör

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel ÇILĞIN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Muzaffer AŞKIN
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Fulya BENZER
Sağlık YO Müdürü

Prof. Dr. Rahmi AYDIN
Rektör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK
Tunceli MYO Müdürü

Prof. Dr. Hikmet ESEN
Rektör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Gönül ŞENER
Çemişgezek MYO Müdürü

Prof. Dr. Rahmi AYDIN
İİBF Dekan Vekili

Doç. Dr. Durali DANABAŞ
Pertek Sakine Genç MYO Müdürü

Prof. Dr. Muzaffer AŞKIN
Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili

Doç. Dr. Banu KUTLU
Üye

Prof. Dr. Hikmet ESEN
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Erdal YILDIRIM
Üye

Prof. Dr. Mustafa DÖRÜCÜ
Su Ürünleri Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi Ferit AK
Üye

Prof. Dr. Sedat KOLUKISA
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan

Doç. Dr. Özlem ERDEM
Üye

Prof. Dr. Muzaffer AŞKIN
İletişim Fakültesi Dekan Vekili

Dr. Öğr. Üyesi Zülkif YALÇIN
Üye

Prof. Dr. Ülkü ÖZBEY
Spor Bilimler Fak. Dekanı

Sedat AYDEN
Genel Sekreter (Raportör)

Prof. Dr. Numan YILDIRIM
Fen Bilimleri Ens. Müdürü
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Munzur Üniversitesi Yönetim Kurulu

20

Prof. Dr. Ubeyde İPEK
Rektör

Prof. Dr. Mustafa DÖRÜCÜ
Su Ürünleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hikmet ESEN
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Muzaffer AŞKIN
Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Rahmi AYDIN
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan V.

Prof. Dr. Muzaffer AŞKIN
İletişim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Sedat KOLUKISA
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Rahmi AYDIN
Üye

Prof. Dr. Ülkü ÖZBEY
Spor Bilimler Fak. Dekanı

Prof. Dr. Muzaffer AŞKIN
Üye

Sedat AYDEN
Genel Sekreter ( Raportör )

Prof. Dr. Sedat KOLUKISA
Üye
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Fiziksel Yapı
Üniversitemiz Yeni Yerleşkesi Aktuluk Mahallesinde bulunan 600 dönüm arazi üzerine kurulmuş olup,
Üniversitemiz ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından imzalanan protokol ile TOKİ
tarafından yapılan yeni yerleşkemizin 1. etap inşaat işleri 11.11.2013 tarihinde tamamlanmış ve Üniversitemiz
Aktuluk Yerleşkesine taşınmıştır. Tamamlanan Munzur Üniversitesi Kampüsü 1. etap çalışmalarının ardından
2. - 3. - 4. ve 5. etap çalışmalarının da etaplar halinde değil de, toplu olarak aynı anda yapılması adına Munzur
Üniversitesi 120 milyon TL lik bir yatırıma imza atmıştır. Yeni binaların yapımına 2017 yılında başlanmış olup
çalışmaların 2019 yılına kadar tamamlanması öngörülmektedir.
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HİZMET ALANLARI
BİNA ADI
AKTULUK KAMPÜSÜ

ALAN
(m²)

DERSLİK
(m²)

LAB.
(m²)

İDARİ
(m²)

KNF.SALONU
(m²)

DİĞER
(m²)

KANTİN
(m²)

İDARİ BİRİMLER BİNASI

4745

90

2511

2144

AR-GE LAB. BİNASI

9699

5996

208

3495

EĞİTİM. ÖĞRT. LAB. BİNASI

7648

3844

208

3596

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU BİNASI

8994

3224

259

5511

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

11016

3535

1711

5770

LOJMAN A BLOK

1173

1173

LOJMAN B BLOK

1173

1173

LOJMAN C BLOK

1507

1507

LOJMAN D BLOK

1507

1507

ISI MERKEZİ BİNASI

1865

69

1796

REKTÖRLÜK İDARE BİNASI

3132

1287

1845

SOSYAL TESİS

548

MERKEZ YEMEKHANE BİNASI

4450

50

4400

GENÇLİK EVİ

156

30

126

KAPALI SPOR SALONU

3306

TOPLAM

548

3306

59746

6759

9930

6333

37897

HİZMET ALANLARI

BİNA ADI
ATATÜRK MAHALLESİ

ALAN
(m²)

DERSLİK
(m²)

LAB.
(m²)

İDARİ
(m²)

KNF.SALONU
(m²)

KANTİN
(m²)

DİĞER
(m²)

REKTÖRLÜK KONUTU

703

703

ARIKAN LOJMANLARI

2230

2230

A BLOK LOJMAN

1036

1036

B BLOK LOJMAN

1036

1036

5005

5005

TOPLAM

HİZMET ALANLARI
BİNA ADI
İLÇELER

ALAN
(m²)

DERSLİK
(m²)

LAB.
(m²)

OVACIK MYO

1681

0

500

PERTEK MYO

3736

780

ÇEMİŞGEZEK MYO

1415

421

PÜLÜMÜR MYO

1050

140

PERTEK KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

750

HOZAT MYO

1589

454

100

150

100

785

10221

1795

756

932

545

6193

TOPLAM

İDARİ
(m²)

YEMEKHANE
(m²)

KANTİN
(m²)

DİĞER
(m²)
1181

562

150

2244

102

150

100

642

54

70

195

591
750

HİZMET ALANLARI
GENEL TOPLAM
26 BİNA

22

ALAN
(m²)

DERSLİK
(m²)

LAB.
(m²)

İDARİ
(m²)

74972

8554

10686

7265

KONF.
(m²)

YEMEKHANE
(m²)

545

KANTİN
(m²)

DİĞER
(m²)

44090
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TAŞINIR MALZEME LİSTESİ
Hesap I. Düzey II. Düzey
Kodu
Kodu
Kodu

DAYANIKLI TAŞINIRLAR

Ölçü
Miktar
Birimi

253

01

03

Görüntüleme, Bilgisayar

Adet

1

253

01

99

Diğer Tesis ve Sistemler

Adet

3

253

02

01

Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri

Adet

25

253

02

02

İnşaat Makineleri ve Aletleri

Adet

68

253

02

03

Atölye Makineleri ve Aletleri

Adet

249

253

02

04

İş Makineleri ve Aletleri

Adet

20

253

02

05

Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri

Adet

73

253

02

07

Paketleme Makineleri

Adet

1

253

02

08

Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri

Adet

3

253

02

10

Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler

Adet

14

253

03

01

Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları

Adet

62

253

03

04

Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri

Adet

117

253

03

04

Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri

Adet

398

253

03

05

Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler

Adet

35

253

03

06

Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri

Adet

703

254

01

01

Otomobiller

Adet

8

254

01

02

Yolcu Taşıma Araçları

Adet

5

254

01

03

Yük Taşıma Araçları

Adet

5

254

01

07

Motorsuz Kara Araçları

Adet

150

254

02

05

Yüzer Yapılar

Adet

1

255

01

01

Döşeme Demirbaşları

Adet

126

255

01

02

Temsil ve Tören Demirbaşları

Adet

293

255

01

03

Koruyucu Giysi ve Malzemeler

Adet

2

255

01

04

Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar

Adet

9

255

01

05

Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar

Adet

25

255

02

01

Bilgisayarlar ve Sunucular

Adet

2599

255

02

02

Bilgisayar Çevre Birimleri

Adet

491

255

02

03

Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Adet

22

255

02

04

Haberleşme Cihazları

Adet

1031

255

02

05

Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları

Adet

368

255

02

06

Aydınlatma Cihazları

Adet

22
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TAŞINIR MALZEME LİSTESİ
Hesap I. Düzey II. Düzey
Kodu
Kodu
Kodu

24

DAYANIKLI TAŞINIRLAR

Ölçü
Miktar
Birimi

255

02

99

Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu

Adet

403

255

03

01

Büro Mobilyaları

Adet

10309

255

03

02

Misaﬁrhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar

Adet

90

255

03

03

Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları

Adet

2207

255

03

04

Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları

Adet

1

255

03

05

Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler

Adet

229

255

04

01

Yemek Hazırlama Ekipmanları

Adet

126

255

07

01

Kütüphane Mobilyaları

Adet

5

255

07

02

Basılı Yayınlar

Adet

9925

255

07

03

Görsel ve İşitsel Kaynaklar

Adet

12

255

08

01

Eğitim Mobilyaları ve Donanımları

Adet

4833

255

08

02

Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar

Adet

793

255

09

02

Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar

Adet

110

255

09

99

Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar

Adet

18

255

10

01

Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar

Adet

9

255

10

02

Kontrol ve Güvenlik Sistemleri

Adet

506

255

10

03

Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları

Adet

88

255

11

02

Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları

Adet

24

255

11

03

Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları

Adet

23

255

99

01

Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler

Adet

79

255

99

02

Seyyar Tanklar ve Tüpler

Adet

11

255

99

03

Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar

Adet

5
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Mevcut Taşıtlar
TAŞITIN CİNSİ
Diferansiyelli

Göreve Tahsis
Edilmiş Kuruma ait
Taşıt

Binek Otomobil

8

Arazi binek (En az 3, en çok 6 kişilik)

1

Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)

2

Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6
kişilik)

2

Otobüs (Sürücü dahil en fazla 41 kişilik)

3

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en
az 12.000 kg.

1

Kamyon (Tanker Suluma)

1

TOPLAM

18

Mevcut İş Makinaları

TAŞITIN CİNSİ

Göreve Tahsis
Edilmiş Kuruma ait
Taşıt

Kazıcı Yükleyici

1

TOPLAM

1

62 MU 001
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Sosyal Alanlar
Aktuluk Kampüsü Merkezi Öğrenci Yemekhanesi
Alan m²

Kapasite (Kişi)

1500

840

Aktuluk Kampüsü Merkezi Personel Yemekhanesi
Alan m²

Kapasite (Kişi)

439

360

Mühendislik Fakültesi Kantini
Alan m²

Kapasite (Kişi)

110

165
İdari Bina Kantini

Alan m²

Kapasite (Kişi)

60

80

Çemişgezek MYO Kantini
Alan m²

Kapasite (Kişi)

78

100
Sosyal Tesis

26

Alan m²

Kapasite (Kişi)

548

100
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Lojmanlar ve Diğer Sosyal Alanlar
Adet

Kapalı Alanı (m²)

ATATÜRK MAH. REKTÖRLÜK KONUTU

3

703

ATATÜRK MAH. ARIKAN LOJMANLARI

15

2230

ATATÜRK MAH. A BLOK

8

1036

ATATÜRK MAH. B BLOK

8

1036

AKTULUK YERLEŞKESİ A BLOK

8

1173

AKTULUK YERLEŞKESİ B BLOK

8

1173

AKTULUK YERLEŞKESİ C BLOK

8

1507

AKTULUK YERLEŞKESİ D BLOK

8

1507

66

10365

TOPLAM

Spor Tesisleri
Tesis
Kapalı Spor Salonu

Adet

Alan (m²)

Kapasite
(Kişi)

1

3306

600
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Munzur Üniversitesi Teşkilat Şeması
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Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İlgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde, üniversite bilişim teknolojileri alt yapı işlemlerinin ve network
güvenliğinin düzenlenmesi, sağlıklı ve sürekli çalışmasının sağlanması, geliştirilmesi.
Ÿ

Üniversite bünyesinde yer alan bilgi işlem alt yapısının iletişim ve kontrol sistemlerinin çalışır durumda
tutulması.

Ÿ

Üniversite DNS / Web / Proxy ve E-posta Sunucuları'nın idaresi. Network yapısının sorunsuz çalışması için
ROUTER / ANA SWITCH ve FIREWALL yönetimi.

Ÿ

Kablolu / Kablosuz ağ hizmeti.

Ÿ

Üniversitemiz Kurumsal Web Sayfaları'nın oluşturulması, güncellenmesi ve çalışma devamlılığının
sağlanması.

Ÿ

Üniversite Web ana sayfasına; duyuru, haber, etkinlik eklenmesi.

Ÿ

Kurumsal e-posta sisteminin yapılandırılması ve sağlıklı işlemesinin sağlanması.

Ÿ

Munzur Üniversitesi Birimleri'ne / Personeli'ne ve Öğrencileri'ne @munzur.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta
hesabının açılması ve erişim işlemleri.

Ÿ

@munzur.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta hesabı şifre güncelleme işlemleri.

Ÿ

Üniversite bünyesinde güvenli ağ iletişiminin sağlanması.

Ÿ

Üniversite'ye bağlı tüm birimlerin yazılım ve donanım eksikliklerinin analizinin yapılması ve giderilmesi.

Ÿ

Üniversite bünyesinde kullanılan kuruma ait tüm bilgisayar, yazıcı, fotokopi, faks, ağ anahtarı, ağ alt yapı
kablolaması ile ilgili yasal prosedürler doğrultusunda teknik destek hizmetleri verilmesi.

Ÿ

Hizmet veren sistemlerin ve kullanıcıların veri güvenliklerinin sağlanması.
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İnsan Kaynakları
Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı
Kadroların
ÜNVAN

Kadroların İstihdam
Tam
Toplam
Zamanlı
32
x

Dolu

Boş

Profesör Doktor

10

22

Doçent Doktor

23

30

53

Dr. Öğr. Üyesi

145

58

203

Öğretim Görevlisi

114

67

181

Okutman

0

0

0

Çevirici
Eğitim-Öğretim
Planlamacısı

0

0

0

0

0

0

143

127

270

0

0

0

435

304

739

Araştırma Görevlisi
Uzman
TOPLAM

Yarı Zamanlı

x

Yabancı Uyruklu Akademik Personel
2547 sayılı Kanunun 34. maddesine göre görevlendirilen yabancı uyruklu akademik personel.
ÜNVAN

Geldiği Ülke

Çalıştığı Bölüm

Dr. Öğr. Üyesi

Almanya (1)

Edebiyat Fakültesi

Öğretim Görevlisi

Almanya (1)

Edebiyat Fakültesi

2

2

TOPLAM

Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
2547 sayılı Kanunun 35. maddesine göre görevlendirilen akademik personel.
ÜNVAN

Prof. Dr.

30

Geldiği Üniversite

Fırat Üniversitesi (1 Kişi)
Fırat Üniversitesi (1 Kişi)

Çalıştığı Bölüm

Mühendislik Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
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Akademik Personel Yurtdışı ve Yurtiçi Görevlendirmeleri
2547 sayılı Kanunun 33.-38.-39.-40 ve 41. maddelerine göre görevlendirilen akademik personel.
YURTDIŞI
GÖREVLENDİRMELER

YURTİÇİ GÖREVLENDİRMELER

ÜNVAN
Görevlendirildiği Ülke

Süresi
(Gün)

Görevlendirildiği
Birim

Süresi
(Gün)

Prof. Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

TOPLAM

0

0

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
AKADEMİK PERSONELİN 21–25
31–35
26–30 Yaş
YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI Yaş
Yaş

36–40
Yaş

41–50
Yaş

51-Üzeri
Yaş

TOPLAM

Kişi Sayısı

8

50

181

119

58

19

435

Yüzde (%)

1,84

11,49

41,61

27,36

13,33

4,37

100

Akademik Personelin Hizmet Süreleri
AKADEMİK PERSONELİN
HİZMET SÜRELERİ

0-3 YIL 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl

16-20 Yıl 21 ve Üzeri

TOPLAM

Kişi Sayısı

58

228

147

1

0

1

435

Yüzde (%)

29,38

53,09

13,33

3,46

0

3,46

100

31

MUNZUR

2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

ÜNİVERSİTESİ

İdari Personel
İDARİ PERSONEL
(Kadroların Doluluk
Oranına Göre)

Dolu

Boş

Toplam

168

151

319

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

2

15

17

Teknik Hizmetler Sınıfı

55

38

93

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

2

1

3

Din Hizmetleri Sınıfı

0

0

0

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

11

11

22

TOPLAM

238

216

454

Genel İdari Hizmetler

İdari Personelin Eğitim Durumu
İDARİ
PERSONELİN
EĞİTİM
DURUMU

İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek
Lisans ve
Doktora

TOPLAM

Kişi Sayısı

6

15

66

143

8

238

Yüzde (%)

3,05

29,44

27,23

37,23

2,03

100
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İdari Personelin Hizmet Süreleri
İDARİ PERSONELİN HİZMET
0-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl
SÜRELERİ

16-20 Yıl

21-Üzeri

TOPLAM

Kişi Sayısı

17

58

81

29

20

33

238

Yüzde (%)

2,23

40,18

29,54

13,39

18,30

5,36

100

21–25
31–35
26–30 Yaş
Yaş
Yaş

36–40
Yaş

41–50
Yaş

51-Üzeri
Yaş

TOPLAM

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
İDARİ PERSONELİN YAŞ
İTİBARİ İLE DAĞILIMI
Kişi Sayısı

12

20

69

35

66

36

238

Yüzde (%)

2,23

40,18

20,54

13,39

18,30

5,36

100

Personel Atanmasına/Ayrılmasına İlişkin Bilgiler

2018 Yılında Ataması
Yapılan Personel

2018 Yılında Ayrılan Personel Sayısı

Emekli

Diğer

Akademik Personel

29

0

11

İdari Personel

10

1

9

TOPLAM

39

1

20

33
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Öğrenci Sayıları
I. Öğretim

2. Öğretim

Genel Toplam
Kız

Genel
Toplam

1366

1211

2577

1214

1070

2284

243

90

333

85

80

165

2908

1551

5359

Birim Adı
Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Fakülteler

1213

888

2101

153

323

Tunceli MYO

1214

1070

2284

Enstitüler

201

86

287

Meslek Yüksekokullar

85

80

165

2713

1224

4837

TOPLAM

42

Toplam Erkek
476

4

195

46

327

522

Sınıﬂara Göre Öğrenci Dağılımı
BİRİMİN ADI
Mühendislik Fakültesi

HAZIRLIK

1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

4. SINIF

TOPLAM

5

113

302

106

505

1031

3

1

2

6

Su Ürünleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi

42

238

226

104

348

958

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

1

35

174

90

248

548

22

12

Güzel Sanatlar Fakültesi

34

Sağlık Yüksekokulu

2

43

41

Tunceli MYO

59

1082

506

1647

176

71

247

74

221

95

390

183

1930

1430

Çemişgezek MYO
Pertek Sakine Genç MYO

TOPLAM

37

42

338

165

1445

5026

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları
I. Öğretim

BİRİMİN ADI

Fakülteler

I. ve II. Öğretim
Toplamı

II. Öğretim

Erkek

Kız

Top.

Erkek

Kız

Top.

Sayı

9

42

51

-

-

-

51

47

89

136

-

-

-

136

Yüksekokullar

Meslek Y.O.
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Öğrenci Kontenjanları
BİRİMİN ADI

ÖSS Kontenjanı

2018 YKS Sonucu
Yerleşenler

Boş Kalan

Doluluk Oranı

Edebiyat Fakültesi

309

246

63

% 71,61

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

175

13

162

% 7,43

Mühendislik
Fakültesi

171

62

109

% 36,26

Sağlık Yüksekokulu

41

41

0

% 100

Tunceli MYO

644

553

91

% 85,57

Çemişgezek MYO

135

88

47

% 65,19

Pertek Sakine Genç
MYO

217

173

44

% 79,72

TOPLAM

1692

1176

516

% 69,50

2017 Yılı Mezun Sayıları
ÖSS Kontenjanı

BİRİMİN ADI

Edebiyat Fakültesi

214

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

189

Mühendislik Fakültesi

375

Su Ürünleri Fakültesi

1

Tunceli MYO

326

Çemişgezek MYO

72

Pertek Sakine Genç MYO

77

Sağlık Yüksekokulu

39

Disiplin Cezaları
DÖNEM İÇİNDE CEZA ALANLAR
Uyarma

Kınama

Erkek

Kız

Erkek

7

4

3

Uzaklaştırma
Kız

Erkek

Kız

Çıkarma
Erkek

Kız

1
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Yatay Geçişle Üniversiteye Gelen Öğrenci
BİRİM ADI
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Çemişgezek MYO
Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Tunceli Meslek Yüksekokulu
TOPLAM

Gelen Öğrenci Sayısı
9
4
4
0
1
2
9
29

Dikey Geçişle Üniversiteye Gelen Öğrenci
BİRİM ADI

Gelen Öğrenci Sayısı
1
7
11
4
23

Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Toplam

Üniversiteden Ayrılan Öğrenci
BİRİM ADI

Çemişgezek Meslek
Yüksekokulu

Kendi
Öğr. Ücr. ve
Başarısızlık Yük. Öğr. Yatay
İsteği
Katkı Payı
(Azami Süre) Çıkarma Geçiş
ile
Yatırmayanlar
Ayrılan

Diğer

Toplam

8

34

42

Tunceli Meslek Yüksekokulu

544

207

751

Edebiyat Fakültesi

20

155

175

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

8

173

181

Mühendislik Fakültesi

19

289

308

Su Ürünleri Fakültesi

1

1

2

Güzel Sanatlar Fakültesi

8

1

9

Sağlık Yüksekokulu

1

18

19

Pertek Sakine Genç MYO

21

28

49

TOPLAM

630

906

1536
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İdari Hizmetler
Üniversitemiz idarî teşkilâtı 9 adet birimden oluşmakta olup, birimlerimiz Mevzuat ile kendilerine
verilen görevleri yerine getirmektedir. Mevcut birimlerimiz;

1. Genel Sekreterlik,
2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
3. İdari ve Malî İşler Daire Başkanlığı,
4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,
5. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
6. Personel Daire Başkanlığı,
7. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
8. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
9. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıdır.

Yukarıda belirtilen idarî birimlerimizin “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek-öğretim
Kurumlarının İdari Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” gereğince yürütmekte sorumlu oldukları
görevler aşağıda sıralanmıştır:
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Genel Sekreterlik
Ÿ

Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden
oluşur.

Ÿ

Genel Sekreter, üniversite idarî teşkilâtının başıdır ve bu teşkilâtın çalışmasından Rektöre karşı
sorumludur.

Ÿ

Genel Sekreter, üniversite idarî teşkilâtının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine
bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

Ÿ

Üniversite idarî teşkilâtında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

Ÿ

Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu
kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

Ÿ

Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

Ÿ

Üniversite idarî teşkilâtında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

Ÿ

Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

Ÿ

Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

Ÿ

Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

Ÿ

Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
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Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Genel Bilgiler
Misyon
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak misyonumuz, Üniversitemizin eğitim ve araştırma hizmetlerine
yönelik olarak bilgisayar hizmeti sunmak, kampüs ve ilçelerde iletişim alt yapısını oluşturup yönetmek,
üniversitemizin hizmetlerine ve kullanıcılarına bilgisayar, yazılım ve kullanım desteği vermek, öğrencilere ve
tüm akademik ve idari personele bilgisayar kullanım olanağı sağlamaktır.

Vizyon
Gelişmekte olan üniversitemizde hızla artan öğrenci ve personel sayısıyla birlikte ihtiyaç duyulan
yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak bunların devamlılığını
sağlamak, bilgisayar, ağ ve internet alt yapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, bilgisayar teknolojilerinin
uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer almak ve bu konuda tercih edilen bir üniversite olmaktır.

İdarenin Amaç ve Hedeﬂeri
Başkanlığımız, Üniversitenin bilişim, ağ ve iletişim hizmetlerini yürüten idari icra birimi olup kurum
organizasyon yapısında Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Başkanlığımız en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik
çalışmalarında optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Yaklaşık 5300'ü
aşkın öğrenci ve 800'ü aşkın personele 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. Başkanlığımız sorumluluğunda sunulan İnternet ve web hizmetleri
ile Üniversitemizin yurt içi ve dışına tanıtımı en olgun düzeyde sağlanmakta gerçekleştirdiğimiz yazılım, bakım
ve teknik servis hizmetleri ile Üniversitemiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf sağlarken, İdari
işleyişin şeffaf ve düzenli olmasına da büyük katkı sağlamaktadır.

Stratejik Hedeﬂer
1-Başkanlığımız personelinin hizmet içi eğitimlerini 2018 yılı sonuna kadar tamamlanmasını
sağlamak.
*Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması için, kamuda harcama yönetimi sisteminin
yeni bir anlayış ile ele alınması, bürokratik yaklaşımları yerine katılımcı modellerin uygulanmaya konulması,
bütçe sisteminin kamu hizmeti yönetimini büyük ölçüde şekillendirmesi nedeniyle güçlü bir ivme yaratabilmesi,
sürekli iyileştirme kültürüne geçmesi ve vatandaş memnuniyetine odaklı kaliteli kamu hizmeti sağlanması
amaçlanmaktadır.
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*Başkanlığımız personeline verilecek hizmet içi eğitimin, kaliteli, hizmet verme odaklı, öğrenme
stratejisinin ve ortamının müşteri odaklı olması, hizmet içi eğitim çalışmaları, sınıfta toplantı yapmak şekli ile
sınırlı kalmamalı düşüncesindeyiz.
*Personeli,
Ÿ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunu, 4734
Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Bilgisayar İşletim Sistemi
ve Yazılımı, Güncel teknolojik yeniliklerin takibi, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Bütçe ve Mali
Konular, Toplam Kalite Yönetimi gibi konularda eğitmek.

Ÿ

Başkanlığımızın en büyük eksiklik duyduğu konulardan biride personele hizmet içi eğitiminin
verilememesidir. Şunun bilinci içindeyiz ki, bu eğitimin daha ileri boyutlarda verilmesi
düşüncesindeyiz. Bu eğitimin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Toplam Kalite
Yönetimi, Bilgisayar programları ve yazılımları, sanallaştırma ve network alt yapısı, güvenlik
duvarları…vb. gibi konuları kapsaması gerektiği düşüncesindeyiz.

Ÿ

Burada Amaç; İşinde daha uzman personel istihdamı yaratarak, her konuya hakim personelle
hizmet kalitesini artırmayı hedeﬂemekteyiz. ,

Ÿ

Başkanlığımız tüm personelinin “Toplam Kalite Yönetimi” nin hizmet içi eğitim programına dahil
edilerek, diğer hizmet içi eğitimle birlikte sürdürülebilir hale getirmek,

Ÿ

Başkanlığımız tüm personeline verilen hizmet içi eğitimin, sürekliğini sağlayarak, konularında
uzman yönetici ve personel oluşturmayı hedeﬂemekteyiz. Bununla birlikte Başkanlığımızın iş
proﬁlinin çıkartılarak, norm kadro çalışmasını yaparak, daha az personel ile daha fazla ve daha
mükemmel hizmet vermek,

2-Çalışanların memnuniyetini sağlayarak, Kurum ve birim kimliği ve kültürünü, birimler arasındaki
işbirliğini artırılacak şekilde 2018 yılı sonuna kadar geliştirmek.
*Başkanlığımız, çalışanların genel durumuyla yakından ilgilenmesi, sosyal faaliyetlere önem verilmesi
ile çalışanların memnuniyetini ve yönetime katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.
Ÿ

Çalışanlar arasında güçlü bir birlik ve uzlaşma ortamının yaratılmasının,

Ÿ

Emek ve başarıya saygı duyulması ve desteklenmesi ile başarının sahiplerine mal edilmesinin,

Ÿ

Sosyal faaliyetlere önem verilmesi ve çalışanların bu alanda birbirleriyle daha çok birlikteliğinin,

Ÿ

Üstün gayretle çalışan öneri ve yenilik getiren personele her türlü desteğin verilmesinin,
sağlanmasını hedeﬂiyoruz.

Ÿ

Kaliteli hizmet veren kurumlarda çalışanlar kendilerini yenilikçi, canlı ve hareketli bir çalışma
ortamında bulur. Amacımız; böyle bir ortamda kurum çalışanları yeteneklerini geliştirme, işlerini
çeşitlendirme, müşteri odaklı, yapıcı, gelişmeye açık ve pozitif bir kültürün parçası olma fırsatı elde
eder. Gelişmenin faydalarına ortak olurlar ve bunları paylaşırlar.
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İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Genel Bilgiler
Misyon
İdari ve Malî İşler Daire Başkanlığının misyonu ve vizyonu, genel olarak eğitimin aksamadan
sürdürülebilmesi için bütçe ödenekleri dâhilinde makine teçhizat, bakım ve onarıma muhtaç makine ve
teçhizatın bakım ve onarımını zamanında yaptırarak hizmete sunmak, temizlik ve güvenlik hizmetleri ile
üniversiteye lojistik destek sağlamaktır.

Üniversitemizin, yakacak, elektrik, su giderleri, müteahhitlik hizmet alımları (temizlik hizmeti) koruma
ve güvenlik ve taşıma hizmet alımları ile Üniversitemiz makine ve teçhizat alımları, bütçe imkânları ölçüsünde
ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununa uygun olarak zamanında
ihale yoluyla temin etmek.

Üniversitemiz merkez kampüsü ile taşradaki meslek yüksekokulları ve ilçe programlarının güvenliğini
sağlamak ve temizlik hizmetlerini yerine getirmektir.

Vizyon
Misyon bölümünde belirtilen hizmetleri yerine getirilirken çağın teknolojisi kullanmak, kendini
yenilemek ve bu yeniliklere açık olmak, personeli bu konuda bilinçlendirmek, hizmet içi eğitimle adaptasyonu
sağlamak.
Ayrıca yeni yasa ve yönetmenliklerle ilgili çalışmalar yapmak ve çalışmaları üniversitenin diğer
birimleri ile paylaşmak.
Bütçe imkanları ölçüsünde, misyon ve vizyon kısmında belirtilen görevleri zamanında ve kamu yararı
gözetilerek ikmal etmek. Birim bütçesindeki ödenekleri harcarken yıllık ihtiyaç listesi çıkararak serbest ödenek
dahilinde temin etmek.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde hesap vermek ve insan kaynaklarını
iyi değerlendirmek ve verimli kullanmaktır.
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Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
Üstünlükler
Makine teçhizat, bilgi teknolojileri, haberleşme ve iş deneyimine sahip personel güçlü yönlerimizin
başında gelmektedir. Çalışanlar arasında birlik ve beraberliğin olması, personelin yeniliklere açık ve disiplinli
olması.
Yönetici durumundaki personelimizin deneyimli olması birim içinde boş zamanlarda hizmet içi eğitim
verilmesi.
Üniversitemizin bütün birimleri ile olduğu gibi, Üniversitemiz dışındaki kurumlarla da ilişkilerin güçlü ve
iyi olması
Üst Yönetim ile idari birimler arasında düzgün ve seviyeli bir diyalogun bulunması.

Zayıﬂıklar
Bütün Üniversitelerde olduğu gibi, Üniversitemizde ve dolayısıyla birimimizde de Devlet Personel
Politikası sebebiyle ( eşit işe eşit ücret, yan ödemeler, emekliye ayrılan personelin yerine yeterli kadro
verilmemesi vb.) ileride Üniversitelerde donanımlı idari personel istihdamının mümkün olmayacağı
kanaatindeyiz. Halen deneyimli personel sayımız azınlıktadır.
Ayrıca Üniversitemizde bulunan deneyimli personelinde, yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı
zaman içerisinde başka kurumlara geçme istekleri artacaktır.
Bürokrasinin fazla ve sık değişken olması ( 4734, 4735, 5018 sayılı Kanunlar ve bunlarla ilgili ikincil
mevzuatın devamlı değişimi. )
Üniversitemizin genel olarak bütün idari birimlerinde olduğu gibi birimimizde de sosyal ve kültürel
etkinliklerin çok zayıf olması.
Yine Başkanlığımız içerisindeki hizmet alanları farklı konular olduğundan, birimler arası rotasyonun
uygulanamaması zayıf yönlerimizdir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK İCMALİ
KOD

GİDER TÜRLERİ

EKLENEN(+) DÜŞÜLEN(-)

HARCAMA

HARCAMA
(% si)

1

Personel Giderleri

1.020.000,00

3.952.291,80

3.082,95

4.969.208,85

99,94

2

Sos. Güv. Kur. D.Prim
Gideri

180.000,00

853.444,67

0000

1.033.054,76

99,96

4

Mal ve Hizmet Alım

6.403.500,00

5.955.979,36

95,22

5

Cari Transferler

334.000,00

99.244.63

29,71

6

Sermaye Giderleri

500.000,00

377.595,38

72,62

GENEL TOPLAM
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BÜTÇE
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

8.437.500,00

2.061.800,00 2.210.500,00

20.000,00

6.887.536,47 2.213.582,95 12.435.082,98

94,84
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Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Misyon
Kütüphanemizin misyonu, sunduğu bilgi hizmetleri ile Munzur Üniversitesi’nin eğitim hedeﬂerinin
gerçekleşmesini desteklemek ve bilimsel araştırmalar için gerekli bilgi ihtiyacını karşılama sürecini sürekli
iyileştirerek, en hızlı ve en elverişli yoldan sağlamaktır.

Vizyon
Munzur Üniversitesi Kütüphanesi’nin vizyonu ise, hizmete sunduğu bilgi, düşünce, sanat ürünleri ile
bilimsel platformlar arasında sürekli bilgi alışverişi ve paylaşımı sağlamak; böylece sadece Munzur
Üniversitesi'nde değil aynı zamanda ulusal çapta tüm akademik araştırmalar için bilgi kaynağı oluşturarak
dinamik akademik sürecin vazgeçilmez unsuru olma rolünü, sürekli gelişmeyle ileri taşımak olarak
belirlenmiştir.

Kütüphane Kaynakları
Kitaplar
Kütüphane Kaynakları
Kitaplar
Satın alma yolu ile (doğrudan temin) alınan kitap sayısı

8.319

Bağış ile gelen kayıtlı kitap sayısı

12.799

2018 yılındaki kümülatif koleksiyon toplam kitap sayısı

21.118

2018 yılı içinde satın alınan kitap sayısı

954

Yabancı dilde basılı kitap sayısı

2.509

2018 yılı sonu itibarıyla toplam basılı kitap sayısı

21.118

Elektronik dergi sayısı

654

Elektronik kitap sayısı

20.893

2018 Yılı Sonu itibarıylaToplam kitap sayısı

42.011
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DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
SAYISI
DONANIM TÜRÜ
Katalog Tarama
PC'leri

Okuma salonlarında tarama terminali olarak kullanımda (Her iki
kütüphanede)

2

Belge Tarama
Cihazları

Kütüphaneye ait bilgi kaynaklarının fotokopi hizmetine bağlı
kalmaksızın tarama hizmeti için

1

Self Check (Kitap
Ödünç-iade Otomatı)

Kitap ödünç ve iade işlemlerini personele bağlı kalmaksızın
kullanıcıların bireysel olarak yapmalarına olanak sağlayan
sistem (her iki kütüphane)

1

Kütüphane tarafından verilen eğitim ve bilgilendirme
toplantılarında kullanılmakta

153

Kitapların güvenliğini ve izinsiz kütüphane dışına çıkmasını
önlemek için

1

Kütüphane üyesi olmayan kullanıcıların giriş çıkış denetimlerini
sağlamak ve kullanıcı istatistiğini almak

1

Elektronik Geçiş Turnikesinin tanıması için yayınların içine
takılan güvenlik bantlarının manyetik alanı yüklenmesinde ve
boşaltılmasında kullanılmak için

1

İdari Kullanımda

1

Görsel İşitsel Materyaller Bölümü koleksiyonu

31

İletişim amaçlı kullanılmaktadır.

1

CD
Manyetik Güvenlik
Kapısı
Elektronik Geçiş
Turnikesi
Manyetik Alan
Doldurma - Boşaltma
Cihazı
Fax makinası
DVD
TV Ekranı
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Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
2018 yılında kütüphanede varolan yer sorunu nedeniyle koleksiyon geliştirmede elektronik kitaplara
ağırlık verilmiştir.Bir önceki yıl toplam kitap sayısı 33.930 adet iken,8.081 adet artırılarak, 2018 yılı sonunda
toplam kitap sayısı %24 artarak 42.011 'a çıkarılmıştır.
Birimimizin, üstün ve zayıf olarak değerlendirilebilen yönleri aşağıda belirtilmiştir.

Üstünlükler
·

E-Kaynak koleksiyonunun zenginliği,

·

Koleksiyon sayısının düzenli artışı,

·

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim,

·

Ekip çalışması ve beyin fırtınasına önem verilmesi,

·

Özverili, profesyonel ve kaliteye yönelik hizmet arzusu,

·

Mesleki alanda gelişme ve yeni teknolojileri izlemeye, uygulamaya yönelik bakış açısı ve
esneklik,

·

Özverili personel desteği,

·

Tüm kütüphane hizmetlerini sistematik olarak elektronik ortamda sunmaya zemin sağlayan bir
Kütüphane web sayfasının bulunması,

·

E-kaynak koleksiyonunun zenginliği ve verilen kullanıcı eğitimleri ile duyuru hizmetleri,

·

Kütüphane çalışma ortamlarının ergonomik ve sağlıklı olarak düzenlenmiş olması
(havalandırma, ısı,aydınlatma, nem, çalışma masa ve sandalyeleri vb. )

Zayıﬂıklar
·

Engelliler için hizmet veren bir bölümün henüz yapılamamış olması,

·

Özellikle niteliksel anlamda personel yetersizliği,

·

Binada ses, gürültü sorunu,

·

Kütüphane binasının olmamasından ötürü, kütüphane hizmetleri anlamında sıkıntılar ve
sorunlar olmasından ötürü (işlevsellikten uzak bir biçimde planlanmış olması) ve ﬁziksel
yetersizliği,

·

Sürekli bina ﬁziksel alt yapı ve tesisat sorunlarının yaşanması ve tamiratı için uzun prosedürlerin
olması,

·

Personel yetersizliği nedeniyle okuma salonlarında sessizliğin sağlanamaması.
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Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Misyon ve Vizyon
Öğrenci merkezli; teknolojik yenilikleri etkin kullanan, çalışanların kendi potansiyellerini ortaya koyduğu
ve yaratıcılığının desteklendiği, paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler
doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip; Üniversitenin diğer birimleri ile işbirlikleri yaparak eğitim ve
öğretime katkıda bulunan, tüm paydaşlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğu hizmetler ile
Üniversitemizde örnek bir birim olmaktır.
Üniversitemizin asıl hedeﬁ olan, eğitilmiş çağdaş insan yetiştirme görevine katkı sağlamak olup
üniversitemizin eğitim-öğretim etkinliklerinin verimli bir biçimde gerçekleştirilmesinde gerekli bilgi ve bilgi
kaynaklarını yapısında toplayıp, iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir biçimde sunabilmektir. Bu
çerçevede; Çağın teknolojik değişimlerini yakalayarak, ilk kayıttan mezuniyete kadar süren;
Ÿ

Yeni öğrencilerin kayıt işlemlerinin organizasyonu,

Ÿ

Her dönem yapılan kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinin organizasyonu,

Ÿ

Her dönem öğrencilerden alınan katkı paylarının Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenerek Akademik
Birimlerimizce takibinin sağlanması,

Ÿ

Kredi işlemlerinin takibi,

Ÿ

Staj sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Girilmesi,

Ÿ

İstatistiksel bilgilerin hazırlanması,

Ÿ

Mezuniyet işlemleri gibi hizmetlerde interaktif ortamda öğrenciye yardımcı olmak,

Ÿ

Var olan güçlü yönler ile olanaklardan en iyi şekilde ve en üst düzeyde yararlanarak olumsuzlukların
ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve izlenecek yolu belirleyerek geliştirmek,

Ÿ

Birimin insan kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak ve çalışanlar arasında işbirliğini
güçlendirmek,

Ÿ

Çeşitli yönetmelik ve yönergelerle öğrencinin yararına ve öğrencilik haklarını koruyacak kararlar
alınmasına katkı sağlamak,

Ÿ

Öğrencilerle ilgili her türlü istatistikî bilgileri düzenlemek, yatay-dikey geçiş kontenjan ve ilanlarını
vermek, hukuki davaların yazışmalarını yapmak, öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları izlemek,

Ÿ

Eğitim-Öğretim ve Öğrenci ile ilgili Üniversitemiz Senatosu ve Üniversitemizin akademik birimleri
başta olmak üzere YÖK, ÖSYM, Valilik, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlar ile yazışmaların yapılması
gibi iş ve işlemlerin yapılmasıdır.
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Amaç ve Hedeﬂer
1.Üniversitemizde artan öğrenci sayısına paralel olarak personel sayısının ve makine teçhizatının aynı
oranda arttırılması,
2.Personelin en iyi şekilde çalıştırılması ve istenen verimin alınabilmesi için gerekli maddi olanakların
sağlanması,
3.ÖBS sistemini yönetecek ve istatiksel verileri hazırlayıp saklayacak birimin kurulması,
4.Başarılı öğrencilere burs olanakların sağlanması,
5.Mevcut olanaklarım içerisinde öğrencilerimize daha iyi hizmet verilmesi.

Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi:
Üstünlükler
1.Çalışanlarımızın güler yüzlü, paylaşımcı ve özverili olması,
2.Diplomaların ve diploma eklerinin sürekli hazırlanıyor olması,
3.Çalışanlarımızın çalışma takvimimize titizlikle uyması,
4.Kanun ve yönetmeliklere titizlikle uyulması,
5.Teknolojik alt yapımızın yenilenmiş ve yeterli olması,
6.Akademik ve idari birimlerle uyum içinde çalışıyor olması,
7.Avrupa Kredi Transfer Sisteminin büyük ölçüde tamamlanması,
8.Bologna Süreci Kapsamında başkanlığımıza düşen görevlerin en kısa süre zarfında yerine getirilmesi.

Zayıﬂıklar
1.Personelin sayısının yetersizliği,
2.Çalışma ortamının ﬁziki mekân açısından yetersiz olması,
3.Çalışanlarımızın yenilenmesi nedeni ile yeterli bilgi ve birikime sahip olmaması
4.Arşiv alanımızın yetersiz olması,
5.Mezunlarla iletişim ve izleme yetersizliği.
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Personel Daire Başkanlığı
Misyon
Başkanlığımız, Üniversitemizde görev yapan personele Kanun, Kanunun Hükmünde Kararname,
Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatların kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz
ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, hizmet sunumunu daima geliştirerek nitelikli hizmet sunumunu
sağlamak, personelimizin yerine getirerek endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde
çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak, kısacası her türlü soru ve sorunun giderilmesini amaçlamak ve bu
yönde hizmet vermek.

Vizyon
Sorumlu olduğu alan ile ilgili her türlü konuda bilgi ve teknolojiyi kullanan, yeni değişiklikleri
uygulayarak bu konuda ilgili birim ve kişileri eğiterek personelin daha verimli çalışmasını sağlayan, insan gücü
planlamasını yapan, girişimci, yenilikçi, çağdaş ve şeffaf bir daire olmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Ÿ

İş yeri ve iş analizlerini yapmak/yaptırmak,

Ÿ

Personelin performans kriterleri içerisinde çalışmalarını değerlendirmek ve teknolojik gelişmelerden
yararlanmak,

Ÿ

Bilgi bankasındaki bilgilerle yönetimin önünü açarak, kısa ve uzun vadeli planlar yapılmasına imkân
sağlamak,

Ÿ

Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, personel
sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

Ÿ

Üniversite personelinin seçim, tayin, terﬁ, sicil ve emeklilik gibi her türlü özlük işlemlerini yürütmek,

Ÿ

Personelin özlük işlemleri ile ilgili işlemlerini yürütmek,

Ÿ

İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet sonrası hizmet içi eğitim programlarını düzenleme ve
uygulamak,

Ÿ

Üniversitenin kadro ve istatistiklerini düzenlemek ve takip etmek,

Ÿ

Personel mevzuatı konusunda idareye danışmanlık yapmak,

Amaç ve Hedeﬂeri
Başkanlığımız bütün birim işlerinin %80 'inin elektronik ortamda yürütülmesini yönelik olarak makine
teçhizat ve yazılım programlarını 2018 yılı sonuna kadar tamamlamak. Başkanlığımızın idari yapılanması
yapılacak iş analizleri sonrası yeniden sorgulanacak ve yasal platformda sakınca görülmeyen hizmet
birimlerinde birleştirilmelere gidilecektir.
Personelin daha verimli çalışması sağlamak amacıyla Hizmet içi eğitim çalışmalarına önem verilecek
ve personelin performansı değerlendirmelerde ve yükselmelerinde esas alınacaktır.
Personelin görevde yükselme ve atanmalarında bilgi ve liyakat sahibi kişilerin seçimini temin etmek
için hizmetiçi eğitim programları düzenlenecektir.
Bilgisayar ortamına aktarılan personel bilgilerinin bir kısmı (sakıncalı olmayanlar) tüm birimlere ve personele
açılacak, bu bilgilerden yararlanabilmeleri sağlanacaktır.
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Fakülte -Yüksekokul - Enstitü - Başkanlıklar Başkanlığımızın bilgi bankasında bulunan personel
bilgilerine ulaşabilme imkanı saglanacaktır.
e-devlet projesi içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla bilgilerimiz paylaşılacak, onlarla entegre hale
getirilecektir.
Cumhurbaşkanlığı Makamınca yürütülen e- devlet çalışmalarına hazır ve entegre hale gelmek.

Üstünlükler
Çalışanlar arasında birlik ve beraberliğin olması, personelin yeniliklere açık ve disiplinli olması.
Yönetici durumundaki personelimizin deneyimli olması birim içinde boş zamanlarda hizmet içi eğitim
verilmesi.
Üniversitemizin, yeni bir Üniversite olmasına rağmen taşradaki Meslek Yüksekokulu programları
haricindeki, bütün akademik ve idari birimlerin Tunceli Merkezinde bulunması.
Üniversitemizin bütün birimleri ile olduğu gibi, Üniversitemiz dışındaki kurumlarla da ilişkilerin güçlü ve
iyi olması.

Zayıﬂıklar
Dezavantajlı bölge olmasından dolayı Üniversitemizde istihdam olunan İdari personelin en kısa
zamanda nakil talepleri.
Ayrıca Üniversitelerde bulunan deneyimli personelin de, zaman içerisinde başka kurumlara geçme
istekleri.
Üniversitemizin genel olarak bütün idari birimlerinde olduğu gibi birimimizde de sosyal ve kültürel
etkinliklerin çok zayıf olması.
Yine Başkanlığımız içerisindeki hizmet alanları farklı konular olduğundan, ve personel sayısı
azlığından birimler arası rotasyonun uygulanamaması zayıf yönlerimizdir.
Personel otomasyonu sistemine geçilmemiş olmasından dolayı iş ve işlemlerde aksaklıklara
sebebiyet vermesi, teknolojik yetersizlik ve zayıﬂık olarak kendisini hissettirmektedir.

Değerlendirme
Zayıﬂıklar başlığında belirtilen hususların gerçekleşmesi ve devamı hali ileride risk olarak karşımıza
çıkacaktır.
Hizmet Alımı ödenekleri ile makine ve teçhizat ve bilgi teknolojilerine tahsis edilen ödenekler
yetersizdir. Yıllık bütçe artışları, piyasada ki ﬁyat artışları yanında yetersiz kalmakta ve reel olarak
azalmaktadır. Her yeni yılbaşında ödeneklerin serbest bırakılması, belli yüzdelere bağlandığından yıl
içerisinde yapılabilinecek çalışmalarda aksamaya neden olmaktadır.

Öneri ve Tedbirler
Güncel mevzuat ve uygulamalara ilişkin yerinde ve deneyimli eğitmenler desteğinde eğitim program
seminer desteği sunulmalı, Yeni atanan Personellere oryantasyon egitimi verilmeli. Gelecek yıllara ait bütçe
çalışmalarında, Makine teçhizat ve bilgi teknolojileri alımları ödenekleri arttırılmalı,
Harcama programı yapılırken dönemlere ait ihtiyaçların belirlenerek, ihtiyaç miktarı ödenekler serbest
bırakılmalı ve Personelin özlük hakları iyileştirilmeli.
Üniversitemiz Eğitim bütçesinin arttırılmalı özellikle hizmet alımıyla hizmet içi eğitim alınmalı.
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Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Misyon
Eşit şartlarda ve düzenli olarak paydaşlarının verimini arttırmak ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla, öğretim kadrosu ve çalışanları ile ailelerinin ve öncelikli olarak öğrencilerimizin beslenme, barınma,
sağlık, kültür ve spor hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak sunmaktır

Vizyon
Üniversitemizin sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlayacak tüm hizmet alanlarında; öğrenci ve
çalışana yönelik şimdiki ve gelecekteki memnuniyetini ve gereksinimini temel alarak sürekli gelişmenin esas
alındığı etkin ve gelişmiş insan kaynağı ile bilgi ve teknolojinin kullanıldığı kaliteli hizmeti sunan öncü bir
başkanlık olmak.

Öğrenci Kulüpleri
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Tiyatro Kulübü

Ney Kulübü

Felsefe Kulübü

Genç Girişimciler Kulübü

Ekonomi Kulübü

Zaza Dili Kulübü

Eğitim ve Araştırma
Kulübü

ADEM Kulübü

Yapı Kulübü

Sosyal Sorumluk Kulübü

Mühendisliğe Hazırlık
Kulübü

Havacılık Kulübü

Ekolojik Tarım Kulübü

Genç Tema Kulübü

İngiliz Dili ve Edeb.Kul.

Yüksek Teknoloji Kulübü

Müzik Kulübü

Üniversiteli Beşiktaşlılar

Tekno Endüstriyel Kulübü

Yeniler Kulübü

Genç Kızılay

Sinema Kulübü

Stratejik Düşünce ve
Araştırmalar Kulübü

Tarih Kulübü

Toplum Gönüllüleri Kulübü

Kamu Yönetimi Kulübü

Genç Yaklaşımlar

Dağcılık Kulübü

Edebiyat Kulübü

Yeşeren Umutlar
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“VER HAYAT VER” sloganıyla Elazığ Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından 12-14
Mart 2018 tarihleri arasında Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda
düzenlenen ''Kızılay'a Kan Bağışı'' organizasyonuna öğrenci ve personelimiz katıldı.

Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde bulunan Özgür Öğrenci Parkı'nda 07 Mart 2018
Çarşamba günü saat 16.00'da ''3.Balık Ekmek Etkinliği'' düzenlendi.
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Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri 12 Mart 2018 tarihinde Okul
Müdürü Zafer Ertan ve Sınıf Öğretmeni Nilgün Özçelik'in gözetiminde (Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı
Diren Gökyıldız Tulga ile Öğrenci Velisi Aydın Tulga'nın katılımıyla) Üniversitemizi ziyaret etti.

Üniversitemiz Tiyatro Kulübü tarafından ''Süleyman ve Öbürsüler'' adlı oyunun prömiyeri yapıldı. Tunceli
Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak gösterime sunulan oyun izleyiciler tarafından büyük bir
beğeni topladı.
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Üniversitemiz 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ve İftar Yemeği 8 Haziran 2018
Cuma günü saat 16:00'da Özgür Öğrenci Parkında düzenlendi.

8. Geleneksel Aşure Etkinliğimiz 5 Ekim 2018 Cuma günü saat 15:00'da Merkezi Yemekhane
önünde yapıldı.
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Üniversitemiz Edebiyat Kulübü, 25 Nisan 2018 çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında
Edebiyat Fakültesi çok amaçlı konferans salonunda öğrenci ve personelimizin katılımıyla
İstanbul Şişli Belediyesinde Şehir Planlamacısı olarak görev yapan yazar Emina TEMEL'in
konuşmacı olarak katıldığı ''Gerçek Bir Başarı Öyküsü ve Garo Nerdesin'' adlı panel
düzenledi.

Üniversitemiz Aktuluk Kampüsü içerisinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “El Ele
Güvenli Geleceğe” sloganıyla stant kuruldu. Üniversitemizde eğitim gören ve Üniversimize
eğitim görmek için yeni gelen öğrencilerin, şehrin güvenliği ile ilgili tereddüt duymalarını
önlemek ve Tunceli şehrinin yaşanılır güvenilir bir yer olduğunu belirtmek, öğrencileri bu
konuda bilgilendirmek amacıyla kurulan stant, Rektörümüz Prof. Dr. Ubeyde İpek tarafından
ziyaret edildi.
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Üstünlükler
·
·
·
·

10. yılını tamamlamış, gelişime açık yeni bir üniversite olmamız,
Bölgemizde büyük ve zengin bir yöresel kültür mirasının bulunması,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının kendi bütçesinin olması,
İlimizin eğitim ve öğretime verdiği önem,

Zayıﬂıklar
·
·
·
·

Nitelikli personel eksikliği
Personele düzenli hizmet içi eğitim verilememesi
Maddi kaynak yetersizliği
Yetişmiş personelin kurum değişikliği.

Değerlendirme
· Yemek sunumu ve kalitesinde sürekli iyileşmeler sağlanmıştır.
· Kültürel Sanatsal Sportif etkinliklerde nicelik ve nitelik itibariyle çok önemli aşamalar kaydedilmiştir.
Öğrenci kulüpleri ve çalışmalara ﬁilen katılan öğrenci sayılarında sürekli artışlar gerçekleştirilmiştir.
· Bu etkinlikler gerçekleştirilirken, çalıştırıcı olarak ilgi alanlarına göre topluluk içerisindeki yetkin
öğrenciler değerlendirilmiştir. Bu yöntemle de çok başarılı sonuçlar elde edilmekle birlikte; orta ve uzun
vadede daha yüksek hedeﬂere ulaşmak düşüncesinden hareketle, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
bünyesinde uygun istihdam koşulları araştırılarak, çalışmaların bilimsel boyutta ve profesyonel kişilerce
yönlendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.
· Yeterli ve uygun tanıtım çalışması yapılmadığı takdirde geçekleşen etkinlik ve gelişmelerin
istenilen sonuçları yaratmayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, teknolojik olanaklardan da yararlanarak
tanıtım ve iletişime önem verilmektedir. Üniversitemiz web sayfasında oluşturulan Daire sayfası ile
çalışmalarımızın geniş kitlelere ulaşması hedeﬂenmektedir.
· Üniversite takımları ve tüm birimlerin spor malzemesi ihtiyacı giderilmiştir. Ancak asıl hedef, sporun
evrensel değerlerine ve üniversite etiğine uygunluğunu sağlamak ve günümüzde artış eğilimi gösteren her
türlü olumsuz unsurlardan arındırmaktır. Bu bağlamda birimlerin spor temsilcileri ile titiz çalışmalar ve ciddi
sorgulamalar gerçekleştirilmektedir.

Öneri ve Tedbirler
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetlerin yaygılaştırılması ve sunulan
hizmetlerin kalitesinin sürekli olarak iyileştirilebilmesi için mali yeterlilik büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle
Daire Başkanlığımıza ait gelirin artırılmasına yönelik planlar ve faaliyetler yapılması önerilmektedir.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının faaliyet alanı içerisinde gerçekleştirilen hizmetlerde aksama
ve hata oluşmaması amacıyla toplantılar, dönem faaliyet raporları ve rutin kontroller gerçekleştirilmektedir.
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Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 60’ıncı maddesi, 5436 sayılı Kanun’un 15’inci
maddesi ve “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 5’inci
maddelerinde belirtilen, Başkanlığımızca sunulan hizmetler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Ÿ

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin
orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli
çalışmaları yapmak,

Ÿ

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

Ÿ

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

Ÿ

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,

Ÿ

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

Ÿ

İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

Ÿ

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının
konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

Ÿ

Müteakip iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans
programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve
değerlendirmek,

Ÿ

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

Ÿ

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve
bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
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İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil
işlemlerini yürütmek,
Ÿ

Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

Ÿ

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet
raporunu hazırlamak,

Ÿ

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini
düzenlemek,

Ÿ

İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve
yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

Ÿ

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

Ÿ

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

Ÿ

Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,

Ÿ

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında
çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak
için gerekli hazırlıkları yapmak,

Ÿ

Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Toplam Yevmiye Sayısı

2018-6696 - (31.12.2018 tarihi itibariyle)
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44.153.000,00

5.053.000,00

9.003.000,00

1.250.000,00

27.510.000,00

86.969.000,00

PERSONEL

SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMU

MAL VE
HİZMET
ALIMLARI

CARİ HİZMET
ALIMLARI

SERMAYE
GİDERLERİ

GENEL
TOPLAM

01

02

03

05

06

BAŞLANGIÇ

AÇIKLAMA

KODU

16.261.930,78

1.022.600,00

300.000,00

2.719.589,26

1.520.456,81

10.699.284,71

EKLENEN

2.678.602,26

35.000,00

00,00

2.246.997,00

46.501,65

350.103,61

DÜŞÜLEN

100.552.328,52

28.497.600,00

1.550.000,00

9.475.592,26

6.526.955,16

54.502.181,10

TOPLAM
ÖDENEK
HARCAMA

71.934.645,36

1.548.647,14

1.134.429,60

8.691.312,76

6.484.721,84

54.075.534,02

2018 YILI ÖDENEKLERİN GERÇEKLEŞTİRME VE HARCAMA DURUMU
Ekonomik 1. Düzey
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MALİ BİLGİLER

59

60
800.000,00

1.022.600,00

198.000,00

25.602.000,00

800.000,00

27.510.000,00

GAYRİ MADDİ HAK
ALIMLARI

GAYRİ MENKUL
SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ

GAYRİ MENKUL BÜYÜK
ONARIM GİDERLERİ

GENEL TOPLAM

6.3

6.5

6.7

17.000,00

170.600,00

35.000,00

00,00

00,00

35.000,00

00,00

35.000,00

910.000,00

MAMÜL MAL ALIMLARI

6.1

DÜŞÜLEN

EKLENEN

BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

AÇIKLAMA

KODU

28.497.600,00

1.600.000,00

25.619.000,00

333.600,00

945.000,00

TOPLAM
ÖDENEK

1.548.647,14

368.107,25

143.134,00

329.155,54

708.250,35

HARCAMA

2018 YILI ÖDENEKLERİN (SERMAYE) GERÇEKLEŞTİRME VE HARCAMA DURUMU
Ekonomik 2. Düzey
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Bütçe Gelirleri
2018 YILI GELİR CETVELİ

Gelir Ekonomik
Kod

Açıklama

Planlanan Gelir

Gerçekleşen

Durum (%)

1.567.000,00

1.154.307,30

73,66

16.000,00

458.905,25

2.868,16

03.1

Mal ve Hizmet Satış
Gelirleri

03.6

Kira Gelirleri

03.9

Diğer Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri

0,00

0

0

04.2

Merkezi Yönetim
Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan

84.240.000,00

71.166.000,00

84,48

04.4

Kurumlardan ve
Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışlar

0,00

36.700,00

36.700,00

05.1

Faiz Gelirleri

188.000,00

1.559.328,36

829,43

05.2

Kişi ve Kurumlardan
Alınan Paylar

0,00

11.206,26

11.206,26

05.9

Diğer Çeşitli Gelirler

958.000,00

983.632,54

102,68

86.969.000,00

75.370.079,71

86,66

TOPLAM
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Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Misyonumuz
Üniversite öğrencilerinin ve akademik elemanlarının çalışma ve araştırmalarını en iyi şekilde
yürütebilmesi için gerekli altyapı ve sosyal ortamın oluşturulması ve tüm birimlere teknik destek verilerek
üniversitemizin çağdaş bir görünüm ve çalışma ortamına kavuşmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz
Üniversitemizin üretkenliğini, gelişimini ve hizmetlerini artırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü
teknik hizmeti en üst düzeyde vermeyi görev edinmiştir.

Amacımız
• Yapıda kalite, teknolojide güncellik,
•

Doğaya saygılı yeşille iç içe bir çevre,

•

Yapılarımızda emniyet, güvenlik ve konfor,

•

Engellilerimize saygılı engelsiz bir yaşam,

•

Sosyal, sportif, kültürel mekanlara, altyapısı işlevsel ve yeterli sonuçlara ulaşmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Üniversitemiz için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve
denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları
oldukça geniş yelpazededir. Üniversitemiz adına teknik konularda ciddi sorumluluklar üstlenen Üniversitemiz
stratejik planı doğrultusunda hedeﬂenen amaçları gerçekleştirebilmek için, takım çalışması bilincinde,
paylaşımcı ve katılımcı bir yapı içerisinde görev yapmakta olup planların etkin bir şekilde sonuçlandırılması için
gerekli gayreti ve hassasiyeti göstermektedir. Mevcut personelimizle sorumlu olduğumuz alanlarda etkin
hizmet anlayışı ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedeﬂiyoruz.
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Görev ve Sorumluluklarımız
1- Üniversitemize ait bina ve tesislerin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak.
2- İhale dosyalarını hazırlayarak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek.
3- İhale edilen işlerin inşaat kontrollüğünü yaparak hak edişler düzenlemek, biten işlerin kabul
işlemlerini gerçekleştirmek.
4- Bitmiş ve hizmette olan binalarla, mevcut binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek.
5- Üniversitemizin merkez yerleşke ve diğer yerleşke alanlarındaki çevre düzenleme projelerini
koordine ederek, yerleşkelerin yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak.
6- Hizmette olan binaların tesisat sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.
7- Üniversitemizin telefon tesisatının ve telefon santrallerinin bakım ve onarımlarını yapmak.
8- Isıtma, soğutma, havalandırma, temiz su, pis su, elektrik enerjisi gibi temel altyapı hizmetlerinin
yürütülmesine yönelik mevcut olan, tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım
ve onarımlarını gerçekleştirmek.
9- Üniversitemiz yerleşke alanının gelişmesini takip ederek, arazi tahsis çalışmalarını yürütmek.
10- Üniversitemiz Yatırım Programını ve bu programa yönelik eğitim, spor, sağlık sektörlerindeki inşaat
yatırım bütçesini hazırlamak, izlemek ve uygulamaktır.

Amaç ve Hedeﬂer
AMAÇ: Aktuluk Yerleşkesinin birleştirilen Etap yapılarının inşaat uygulamalarının tamamlanması
HEDEF: 2019 Yılı sonuna kadar üniversitemizin Aktuluk Yerleşkesinin birleştirilen Etap yapılarının
inşaatının %90 oranında tamamlanması
AMAÇ: Üniversitemiz Aktuluk Yerleşkesi Öğrenci sosyal tesis binası ve çevre peyzajının yapılması
HEDEF: Üniversitemiz Aktuluk Yerleşkesi Öğrenci sosyal tesis binası ve çevre peyzajı öğrenci ana
giriş kapısı düzenlemesi çelik konstrüksiyon tip otopark projesi yapımına başlanması
AMAÇ : Üniversitemiz Aktuluk Yerleşkesine doğal gaz hattı çekilmesi
HEDEF: 2018 Yılı sonuna kadar üniversitemizin Aktuluk Yerleşkesinde fuel oil yerine doğal gaz
kullanılması.
AMAÇ : Gerçekleştirilen faaliyetlerin çevre ve insana olan etkilerinin pozitif olması sağlanarak yaşam
ve çevre kalitesinin arttırılması
HEDEF : Mekanların kalite ve konforunu arttırmak
HEDEF : Yapıların tasarım ve projelerinde yeşil alanların ağırlıklı olmasını sağlamak
HEDEF : Yapılacak inşa çalışmalarında iş ve işçi güvenliği azami seviyede tutularak insan sağlığı göz
önünde bulundurulacak.
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Öğrenci sosyal tesis binası ve çevre peyzajı öğrenci ana giriş kapısı düzenlemesi çelik
konstrüksiyon tip otopark projesi ve Rektörlük binası giriş sundurma projelendirme hizmet alım
işi tamamlandı
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Üniversitemiz Aktuluk Kampüsü sulama hatlarında revizyon işleri yapıldı
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Hukuk Müşavairliği
Genel Bilgiler
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesinde belirtildiği üzere Hukuk Müşavirliği üniversitenin idari
teşkilatında yer alan birimlerden biridir.

Misyon
· Üniversitemiz tüzel kişiliğinin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklarda, adli ve idari mercilerde
Üniversiteyi temsil etmek, haklarını korumak ve savunmak.
· Üniversitenin tüzel kişiliğinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak.
· Üniversitemizin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde yasal
sınırlar içinde çözüm önerileri sunmak.
· Üniversitemizin taraf olduğu sorunlu konularda kendisine gönderilenlerin çözümüne hukuki görüş
bildirmek suretiyle katkıda bulunmak.
· Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin üst mevzuata, hukuka ve kanunun gereklerine
uygun olarak tesis edilmesini sağlar.

Vizyon
Üniversitemizin haklarını savunmayı kendisine görev edinerek, hukukun üstünlüğünü çalışmalarına
esas alarak Üniversitemiz tüzel kişiliği ile ilgili hukuksal sorunları yasalara, hukuka ve hukukun üstünlüğü
ilkesine bağlı kalarak çözüm üretmek, güvenilir, etkin ve hızlı en iyi hizmeti sunmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. Maddesinde Hukuk Müşavirliğinin görevlerini şöyle belirtilmiştir.
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,
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c) Üniversitemiz ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, yönerge tasarı ve tekliﬂeri hakkında hukuki
inceleme yapmak,
d) Üniversitemizin taraf olduğu protokol, sözleşme ve diğer düzenlemeler hakkında görüş bildirmek,
e) Rektörlük, Genel sekreterlik ile diğer birimlerimizden intikal ettirilen hukuki sonuç doğurabilecek
konularda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti vermek,
f) Rektörlük Makamınca komisyon ve komitelerde üyelik görevi verilmesi halinde gereğini yapmak,
g) Üniversitemizin leh ve aleyhinde açılan her çeşit davaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

Birimimiz tarafından 2018 yılı içerisinde aşağıda belirtilen faaliyetler yerine getirilmiştir.
Adli ve idari yargı mercilerinde daha önceden açılmış olup, 2018 de devam eden davaların yanı sıra
2018 yılında yeni açılan dava ve icra işlemlerinin takibi.
Üniversite bünyesinde yapılan yönetmelik, yönerge usul ve esaslar gibi idarenin düzenleyici işlemleri
ile mevzuat hazırlanmasında yardımcı olmak.
Üniversitemiz bünyesinde kurulan öğrenci kulüplerinin tüzüklerinin hazırlanmasında yardımcı olmak
Üniversitemiz idari ve akademik personeli hakkında yapılan disiplin ve ceza soruşturmalarının hukuka
uygun ilerlemesine yardımcı olmak
Üniversitenin çeşitli birimlerinin tereddütte kaldığı konularda hukuki mütalaa vermek.

Gerçekleştirilen Faaliyetler
2018 yılının aralık ayı itibariyle üniversitemizin taraf olduğu dava sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Derdest Davalar ( Görülmekte Olan) :
1-

İdari yargıda görülmekte olan dava sayısı: 58

2-

İdari yargıda temyiz aşamasında olan dava sayısı: 15

3-

Hukuk Mahkemelerinde görülen dava sayısı: 5

4-

Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan dava sayısı: 4

5-

İcra Müdürlüğünde 2016 yılı içinde işlem gören takip sayısı: 14

6-

İstinaf Mahkemelerinde görülen dava sayısı: 29

Açılan Davalar :
2018 yılında kurumumuzun açtığı veya kuruma karşı açılan dava ve icra takibi sayısı: 48
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AKADEMİK BİRİMLER
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi 22.05.2008 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5765 sayılı kanun ile kurulmuş,
2009/2010 öğretim yılında öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.

Misyon
Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, akademik ve idari personel çalışanları, öğrencileri ile kendi
kimliğini ortaya koyan, duruşunu ifade eden, çalışanları misyonunu şu şekilde ifade etmektedir. Evrensel
nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir
öğretim kültürü oluşturmak, mesleki açıdan yetkin, ahlâkî değer ve toplumsal sorumluluk sahibi, toplumsal
değerlere saygılı bireyler yetiştirmek, toplum ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar
yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir .
Bu çerçevede;
1. Öncelikli misyonumuz öğrencilerdeki araştırma ruhunun gelişebilmesi için onları cesaretlendirmek,
üst düzeyde öğrenmeye teşvik etmek,
2. Buna ek olarak, Üniversitemizin başarısını üst noktalara taşıyacak ve tutacak akademik kadroları
kurmak ve geliştirmek,
3. Bilginin, ahlaki ve insani değerlerin geliştirilip yayılmasında sorumlu bir yaklaşım içinde hareket
etmek,
4. Akademik programlar yanında topluma hizmetin temel alındığı üstün bir öğretimi desteklemektir.

Bu amaçlar çerçevesinde; mezunlarını araştırma ruhu ve iyi bir öğrenimle işlenmiş bilgili, bireysel
sorumluluk ve yüksek ahlaki değerler sahibi yurttaşlar olarak hayata hazırlamak; bilim, ekonomi, kültür ve
sanat alanlarında yarının belirleyici aktörleri kılarak ulusal ve uluslararası topluma katkı vermektir.

Vizyon
Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yeni kurulan bir üniversitenin büyük bir fakültesi olmakla
birlikte, her alanda bilimsel yaşama katkıda bulunmak için hem kurumsal hem de bireysel alanda bilinçli,
arzulu, kararlı ve bilimsel adımlar atmak amacındadır. Bu amaç çerçevesinde de değişen iç ve dış koşullara
kendisini hızla uyarlayan etkin bir yönetim anlayışını sağlayarak kendisini gelecekte görmeyi arzu ettiği hedefe
doğru hızla ilerlemektedir. Dolayısıyla, işbirliği ve yaratıcılığı, rasyonel davranış arayışıyla birleştiren bir
üniversitenin, bilimsel alanlarda başarı kazanmak, güven ve saygıya dayalı ilişkiler kurmayı kendisine rehber
edinen bilim insanlarına ihtiyacı vardır. Bu noktadan hareketle Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin
Stratejik Vizyonu; Bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası
platformda saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

69

MUNZUR

2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

ÜNİVERSİTESİ

Bu vizyon çerçevesinde;
1. İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite /
sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü,
2. Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen,
3. Tüm öğrenciler, çalışanlar ve taraﬂar için bir öğrenme, araştırma ve yenilik merkezi olan,
4. Öğrencilerini belli niteliklerle donatarak, bireysel insiyatif sahibi ve karar alan aktif kişiler durumuna getirmeyi
amaçlayan,
5. Kurumsal kimliğini geliştirmede ve güçlendirmede "hizmet ve kalite" odaklı yönetim yaklaşımını esas alan,
6. Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan, bir üniversitenin,
üretken bir Fakültesi olmaktır.

SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMI
BÖLÜMLER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

4. SINIF

113

302

106

504

Üstünlükler
1. Fakültemizin şehrin merkezine yakın olması,
2. Fakültemizin diğer ülkelerindeki üniversiteler ile ikili işbirliği içinde olması,
3. Fakültemizin Erasmus programlarından yararlanma hakkını elde etmiş olması,
4. İnternet bağlantılı bilgisayar ağının öğretim elemanları tarafından kullanılabilme olanağının bulunması,
5. Öğretim üyesi olarak genç, dinamik, gelişmeye açık, farklı bir bakış açısına sahip tecrübeli ve kaliteli bir kadro,
6. Fakültemiz üst yönetimi gerek kurum içerisinde gerekse kurum dışında bulunan paydaşlarımız ile uyumlu ilişki
içerisindedir.
7. Fakülte üst yönetimi akademik ve idari personel çalışmalarını her konuda desteklemektedir.
8. Personel üst yöneticiler ile rahat iletişim kurabilmektedir.

Zayıﬂıklar
1. Fiziki çalışma alanlarının eksikliği,
2. Öğrencilere yönelik sosyal ve sportif etkinlikler için altyapı yetersizliği,
3. Arşiv ve depo eksikliği,
4. Öğretim elemanlarının iyi derecede yabancı dil eksikliği,
5. İdari personel sayısının azlığı,
6. Yabancı dil bilen idari personel yetersizliği,
7. Personele yeterli hizmet içi eğitim yapılamaması,
8. Yetişmiş insan kaynağı yetersizliği.
9. Hizmet içi ve yurtiçi eğitimlerinin yetersizliği,
10. Performans değerlendirme ve ödül sisteminin yetersizliği,
11. Sosyal imkânların geliştirilmesi gerekliliği.
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Su Ürünleri Fakültesi
Munzur Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2008 yılında kurulmuştur. Temel Bilimler, Yetiştiricilik,
Avlama ve İşleme Teknolojisi bölümlerinden oluşmaktadır. Fakültemizde I. öğretim devam etmektedir.
Fakültemiz öğretim elamanı kadrosu yeterli olup, lisans eğitimi yanında yüksek lisans eğitimine de katkı
sağlamaktadır.

Misyon
Fakültemizin misyonu, evrensel boyutta düşünmeyi, bilgi üretmeyi ve üretilen bilgileri insanlığın
hizmetine sunan, çağdaş, bilimsel, teknolojik gelişmelere ve eleştirilere açık toplumun gelişmesine katkıda
bulunacak aydın, yaratıcı, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip bireyler yetiştirmektir. Öncü fakülteler
arasında olmak için, fakültemizin uluslararası boyutlarda bilimselliği ölçü alan bir araştırma ve eğitim kurumu
haline getirilmesi başlıca amacımızdır.

Vizyon
Başlıca hedeﬂerimiz, bilimsel araştırma ve uygulama ağırlıklı, bilimsel standartlara uygun yenilikçi bir
fakülte modelini oluşturmaktır. Fakültemiz, eğitimde kaliteyi ön planda tutarak, katılımcılığa ve ekip
çalışmasına bağlı bir kurum kültürü oluşturup, su ürünleri alanında uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen
ve kabul gören bir fakülte olmayı hedeﬂemektedir.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
1. ÖĞRETİM

2. ÖĞRETİM

8

0

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı - 2018
PROJELER

Önceki Yıldan
Devreden Proje

Yıl İçinde
Eklenen
Proje

Toplam

Yıl İçinde
Tamamlanan
Proje

Toplam Ödenek
TL

1

DPT

1

TÜBİTAK

2

0

2

3

222.000,00

10

10

20

6

151.751,66

DİĞER

2

2

4

2

385.520,00

TOPLAM

15

12

27

11

786.291,66

A.B HİBESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 31.05.2008 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5765 sayılı kanun ile
kurulmuş, 2010/2011 öğretim yılında öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyete başlamıştır.

Misyon
Çağdaş araştırmacı ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı öğrenci
yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi ve kaliteli insan yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Vizyon
İktisadi ve İdari Bilimler alanlarındaki tüm sorunları çözebilen, nitelikli mezunları yetiştiren ve
uluslararası düzeyde örnek gösterilen örnek Fakülte olmaktır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1. ÖĞRETİM

2. ÖĞRETİM

370

44

FAKÜLTELER

Üstünlükler
Öğretim üyelerinin, öğrencilerinin tamamına bilgisayar ve internet erişiminin sağlanmış olması,
Fakültemize ulaşım imkânlarının kolay olması,
Fakülte Dekanlığımızın çalışmalarda aktif rol alması,
Öğrenci Öğretim Elemanı diyalogunun istenilen düzeye yakın olması,

Zayıﬂıklar
Fakültemize ait eğitim binasının olmaması.
Akademik Personel yetersizliği
Geçici olarak kullanılmakta olan eğitim binasındaki mekân sıkıntısı.

Öneri ve Tedbirler
Araştırmacı ve katılımcı bilim adamlarını yetiştirmek istiyorsak, çağın gereklerine uygun ve
uluslararası düzeyde kaliteli eğitim programları yapılmalı,
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak alt yapının geliştirilmesi gerekmekte,
Özellikle Araştırma Görevlilerinin Yurt dışında eğitim olanağının sağlanması için çalışmaların
yapılması,
Eğitim olanaklarının geliştirilmesi,
Eğitim ile ilgili konferans ve seminerlerin düzenlenmesi,
Diğer Üniversitelerle gerekli işbirliğinin sağlanması.
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Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi 26.02.2010 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/103 sayılı Bakanlar kurulu
kararı ile kurulmuş, 2012/2013 öğretim yılında öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.

Misyon
Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, kendi kimliğini ortaya koyan, duruşunu ifade eden, çalışanları
ve sosyal paydaşlarıyla arasındaki bağı oluşturan misyonunu şu şekilde ifade etmektedir: Evrensel nitelikte
bilgi üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü
oluşturmak, mesleki açıdan yetkin, ahlâkî değer ve toplumsal sorumluluk sahibi, toplumsal değerlere saygılı
bireyler yetiştirmek, toplum ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve
insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir"
Bu çerçevede;
1. Öncelikli misyonumuz öğrencilerdeki araştırma ruhunun gelişebilmesi için onları cesaretlendirmek,
üst düzeyde öğrenmeye teşvik etmek,
2. Buna ek olarak, Üniversitenizin başarısını üst noktalara taşıyacak ve tutacak akademik kadroları
kurmak ve geliştirmek,
3. Bilginin, ahlaki ve insani değerlerin geliştirilip yayılmasında sorumlu bir yaklaşım içinde hareket
etmek,
4. Akademik programlar yanında topluma hizmetin temel alındığı üstün bir öğretimi desteklemektir.
Bu amaçlar çerçevesinde; mezunlarını araştırma ruhu ve iyi bir öğrenimle işlenmiş bilgili, bireysel
sorumluluk ve yüksek ahlaki değerler sahibi yurttaşlar olarak hayata hazırlamak; bilim, ekonomi, kültür ve
sanat alanlarında yarının belirleyici aktörleri kılarak ulusal ve uluslar arası topluma katkı vermektir.

Vizyon
Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yeni kurulan bir üniversitenin, yeni bir fakültesi olmakla birlikte,
her alanda yaşama katkıda bulunmak için hem kurumsal hem de bireysel alanda bilinçli, arzulu, kararlı ve
bilimsel adımlar atmak amacındadır. Bu amaç çerçevesinde de değişen iç ve dış koşullara kendisini hızla
uyarlayan etkin bir yönetim anlayışını sağlayarak kendisini gelecekte görmeyi arzu ettiği hedefe doğru hızla
ilerlemektedir. Dolayısıyla, işbirliği ve yaratıcılığı, rasyonel davranış arayışıyla birleştiren bir üniversitenin,
başarı kazanmak, güven ve saygıya dayalı ilişkiler kurmayı kendisine rehber edinen bilim insanlarına ihtiyacı
vardır. Bu noktadan hareketle Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Stratejik Vizyonu; Bilginin üretimi,
kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, ulusal ve uluslar arası platformda saygın bir eğitim ve
araştırma kurumu olmaktır.
Bu vizyon çerçevesinde;
1. İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan,
üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü;
2. Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen;
3. Tüm öğrenciler, çalışanlar ve taraﬂar için bir öğrenme, araştırma ve yenilik merkezi olan;
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4. Öğrencilerini belli niteliklerle donatarak, bireysel insiyatif sahibi ve karar alan aktif kişiler durumuna
getirmeyi amaçlayan;
5. Kurumsal kimliğini geliştirmede ve güçlendirmede "hizmet ve kalite" odaklı yönetim yaklaşımını
esas alan;
6. Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan, bir
üniversitenin, üretken bir fakültesi olmaktır.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1. ÖĞRETİM

2. ÖĞRETİM

797

132

FAKÜLTELER

Üstünlükler
1. Fakültemizin şehrin merkezine yakın olması,
2. Fakültemizin diğer ülkelerindeki üniversiteler ile ikili işbirliği içinde olması,
3. Fakültemizin Erasmus programlarından yararlanma hakkını elde etmiş olması,
4. İnternet bağlantılı bilgisayar ağının öğretim elemanları tarafından kullanılabilme olanağının
bulunması,

Zayıﬂıklar
1. Fiziki çalışma alanlarının eksikliği,
2. Öğrencilere yönelik sosyal ve sportif etkinlikler için altyapı yetersizliği,
3. Arşiv ve depo eksikliği,
4. Deneyimli Öğretim Üyesi sayısının az olması,
5. Öğretim elemanlarının iyi derecede yabancı dil eksikliği,
6. İdari personel sayısının azlığı,
7. Yabancı dil bilen idari personel yetersizliği,
8. Personele yeterli hizmet içi eğitim yapılamaması,
9. Yetişmiş insan kaynağı yetersizliği.
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İletişim Fakültesi
Misyon
Kitle iletişim araçlarından televizyon, sinema ve radyo alanlarında kuramsal, tarihi ve estetik bilgilerle
donatılmış, temel düzeyde uygulama yapabilecek seviyede olan, toplumsal ve kültürel yönden güçlü, tüm
analitik yeteneklerini doğru ve nitelikli bilgiye ulaşma yolunda kullanmasını bilen genç araştırmacı iletişimciler
ve Radyo, Televizyon ve Sinemacılar yetiştirilebilmesini sağlamaktır.

Vizyon
Munzur Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü, sosyal ve kültürel yönleri güçlü,
analitik düşünme yeteneğine sahip, ele aldığı sorunlara sistematik yaklaşabilen, etik değerleri yaşam tarzı
olarak benimsemiş, estetik beğenisinden taviz vermeyen çağdaş Türkiye'ye yakışan araştırmacılar ve
elemanlar yetiştirecektir.

Güçlü Yönler
Öğretim elemanlarının eğitim, öğretim ve araştırma yöntemleri konusunda yenilenmeye ve gelişime

Ÿ

açık olmaları,
Ÿ

Konularında yetkin ve kuvvetli bir akademik kadroya sahip olması ve farklı disiplinlerin bulunması,

Ÿ

Uyumlu, katılımcı, olumlu çalışma ortamı.

Zayıf Yönler
Ÿ

Fiziksel altyapı yetersizlikleri,

Ÿ

Mali kaynak yetersizliği

Ÿ

Araştırmaya destek olabilecek alt yapı hizmeti ve personelin yeterli olmaması,

Ÿ

Nitelikli öğretim elemanlarının Fakültemizi tercih etmelerinin sürdürülebilir kılınması önündeki mali
ve bürokratik engeller (kadro, maaş, lojman, kreş, sağlık hizmetleri, vb. olanakların sınırlı olması).

Ÿ

Uluslararası bilim çevreleriyle ilişkinin zayıf olması,

Ÿ

İdari bölümlerdeki personelin gelişmesini sağlayan hizmet içi eğitimin (kurs, seminer vs.) yetersiz
oluşu ve sayıca uzman, teknik eleman eksikliği,

Ÿ

Araştırmalara ve araştırmacılara yurtiçi ve yurt dışı araştırmalar için mali destek olanaklarının kısıtlı
olması,

Ÿ

Teknolojik donanım ve teçhizat, büro malzemeleri, mobilya vb. alımlarında bütçe yetersizliğinden
kaynaklanan sorunlar,

Ÿ

İdari birimlerin örgütsel yapısındaki eksiklikler.
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Güzel Sanatlar Fakültesi
Misyon
Çağdaş sanat anlayışını - kültürel değerleri koruyarak- ilke edinmek ve bu ilke doğrultusunda nitelikli
bir sanat eğitimi vermektir. Evrensel değerleri Türk Sanatının zenginliğini ve sanatçılarının değerini unutmadan
öğrenen, alanında özgüvenli, bilgili, sanatın özgünlüğünün ve akademik disiplinin farkında olan, yeteneklerini
doğru ve ilkeli kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Akademik personelimizin ve öğrencilerimizin Üniversitemizin
ve ülkemizin ilke ve değerlerine sahip çıkması öncelikli ülkülerimizdendir.

Vizyon
Ÿ

Sanatsal ve akademik yönlerden ülkemizde ve dünyada tanınan ve tercih edilen,

Ÿ

Yenilikleri takip eden bir yapıya sahip çıkan,

Ÿ

Üniversitemizin ve ülkemizin değerlerine sahip çıkan,

Ÿ

Ortaya koyacağı üretimlerde özgün, yenilikçi ve kalıcı olabilmeyi başaran bir Güzel Sanatlar
Fakültesi olmaktır.

Zayıf Yönler
Ÿ

Fiziksel altyapı yetersizlikleri,

Ÿ

Mali kaynak yetersizliği

Ÿ

Araştırmaya destek olabilecek alt yapı hizmeti ve personelin yeterli olmaması,

Ÿ

Nitelikli öğretim elemanlarının Fakültemizi tercih etmelerinin sürdürülebilir kılınması önündeki mali
ve bürokratik engeller (kadro, maaş, lojman, kreş, sağlık hizmetleri, vb. olanakların sınırlı olması).

Ÿ

Üniversite tarafından bilimsel ve sanatsal yayınların eksikliği,

Ÿ

Uluslararası bilim çevreleriyle ilişkinin zayıf olması,

Ÿ

Ülkemizin zengin kültürel mirasıyla bağlantılı olarak, AB programları çerçevesinde oluşturulan
araştırma projelerinin olmaması,

Ÿ

İdari bölümlerdeki personelin gelişmesini sağlayan hizmet içi eğitimin (kurs, seminer vs.)yetersiz
oluşu ve sayıca uzman, teknik eleman eksikliği,

Ÿ

Araştırmalara ve araştırmacılara yurtiçi ve yurt dışı araştırmalar için mali destek olanaklarının kısıtlı
olması,

Ÿ

Teknolojik donanım ve teçhizat, büro malzemeleri, mobilya vb. alımlarında bütçe yetersizliğinden
kaynaklanan sorunlar,

Ÿ
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Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi
Munzur Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi 25.05.2018 tarih 2018/11593 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Kararname ile kurulmuş olup Eğitim Öğretim faaliyetlerine 2019 yılında öğrenci
alarak başlayacaktır. Fakültemizde 4 Bölüm ve 4 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Fakültemiz 2019 yılı lisans
alanında öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlayacak olup lisansüstü programı bulunmamaktadır.
1.Antrenörlük Eğitimi Bölümü
1. Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı
2.Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
2. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
3.Rekreasyon Bölümü
3. Rekreasyon Anabilim Dalı
4.Spor Yöneticiliği Bölümü
4. Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Misyon
Munzur Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Akademik Personel ile
öğrencilerin Ulusal ve Uluslararası Platformda söz sahibi olmalarını sağlayacak nitelikte araştırmacı, katılımcı,
özgün, estetik sahibi zamanın şartlarına uygun öğretim değerleri oluşturmaktır. Bununla birlikte öğrencilerimizi
toplumsal değerlere saygılı, Ülke menfaatlerini gözetecek, ahlaki değer sahibi duyarlı, ve nitelikli Sporcular
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon
Fakültemizin başlıca hedeﬁ yaşam boyu öğrenmeyi ilke edenmiş, yenilikçi, aktif ve bilimsel
düşünebilen, Munzur Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi adını Ulusal ve Uluslararası spor
alanında tanıtacak Beden Eğitimci, Antrenör, Spor Yöneticisi ve Rekreasyon Bölümünden tüm kültürel ve
sportif etkinliklerde katılım sağlayıp adını duyurabilecek yetkinlikte bireyler/sporcular yetiştirmektir. Bu vizyon
çerçevesinde evrensel değerlere saygılı, öğrenme, araştırma ve kendi alanında inisiyatif sahibi öncelikli tercih
edilen üretken bir bilim fakültesi olmaktır.
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Sağlık Yüksek Okulu
Munzur Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Başkanlığının 28.04.2010 tarih ve 27565
sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanan 2010/367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Sağlık

Yüksekokul bünyesinde Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümleri
yer almaktadır.

Misyon
“Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma,
geliştirme ve sürdürmede bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerini bilimsel ilkeler
çerçevesinde etkin olarak gerçekleştirebilen; iletişim kurma, kanıta dayalı çalışma, eleştirel düşünme, kriz
yönetme ve sorumluluk alma becerileri gelişmiş; aynı zamanda toplumsal sorunlara duyarlı hemşireler
yetiştirmek” tir.

Vizyon
Öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve bilimsel araştırmaları ile ulusal önceliklere göre
entegre edilmiş aynı zamanda uluslararası standartlarda bilimsel eğitim yürüten bir hemşirelik eğitim kurumu
olmaktır.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU
1. ÖĞRETİM

2. ÖĞRETİM

147

0

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
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Tunceli Meslek Yüksekokulu
Misyon
Saygın ve lider meslek yüksekokulu misyonuyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında,
insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı
görev edinmektir.

Vizyon
Teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmelere uyum sağlayabilecek bilinçli bireyler yetiştirmek, bölgemizin
kaliteli nitelikli eleman ihtiyacı sorununu çözmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam etmek, saygın ve lider
meslek yüksekokulu misyonumuzu sürdürmektir.
SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMI
BÖLÜMLER

1.SINIF

2. SINIF

Elektrik

28

13

İnşaat

87

45

Bilgisayar

59

39

Tıbbi Dök.

82

52

Lab.Tek.

59

17

Saç Bak.

54

27

Harita Kad.

108

43

Gıda

55

6

Org.Tarım

38

13

Muhasebe

44

30

Moda Tas.

39

20

Çocuk Gelş.

76

54

Çocuk Gelş.Ovacık

68

47

Maliye-Ovacık

50

17

İşletme Yönetimi

39

12

Muhasebe Nazımiye

9

5

Büro Yön.Pülümür

40

15

Büro Yön.Hozat

56

30

Uyg.İngilizce Ovacık

52

39

Mobilya ve Dekorasyon

1

Arıcılık

1

Adalet

37

Mobilya

1

TOPLAM

1099

521
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Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu
Misyon
Özgün, ahlaki ve toplumsal değerlere sahip çağdaş bir eğitim ve öğretim kültürü oluşturarak mesleki
açıdan yetkin, kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk
bilincine sahip, kendi tarihinden ve kimliğinden güç alarak geleceğe yön verebilen, milletine ve bütün insanlığa
hizmet edecek örnek bireyleri yetiştirmektir.

Vizyon
İlçemiz, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin bilgi, beceri ve refahına katkı sağlayacak
çalışmaları yapmak, evrensel değerlerle donatılmış takım çalışmasını teşvik ederek, katılımcı ve paylaşımcı bir
kurum kültürü oluşturmak, çalışanlarının ve tüm çevrenin gururu olmayı hak eden bir eğitim kurumu olmaktır.

MESLEK YÜKSEKOKULU İLÇELER
1. ÖĞRETİM

2. ÖĞRETİM

370

0

PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMI
HAZIRLIK SINIFI

1. SINIF

2. SINIF

69

210

91

PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
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Çemişgezek Meslek Yüksekokulu
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu 05.04.2012 Bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş, 2012/2013 öğretim
yılında öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.

Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu 05.04.2012 tarihinde kurulmuştur. Bilgisayar
Programcılığı, Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Çocuk
Gelişimi Programı, İşletme Yönetimi Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ve Yapı Denetimi
Programlarından oluşmaktadır. Öğretim elemanları yeterli sayıdadır. Yüksekokulumuz ön lisans öğrencilerine
hizmet sunmaktadır.

Misyon
Yüksekokulumuzun misyonu, evrensel boyutta düşünmeyi, bilgi üretmeyi ve üretilen bilgileri insanlığın
hizmetine sunan, çağdaş, bilimsel, teknolojik gelişmelere ve eleştirilere açık toplumun gelişmesine katkıda
bulunacak aydın, yaratıcı, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip bireyler yetiştirmektir.

Vizyon
Başlıca hedeﬂerimiz, bilimsel araştırma ve uygulama ağırlıklı, bilimsel standartlara uygun yenilikçi bir
yüksekokul modelini oluşturmaktır. Eğitimde kaliteyi ön planda tutarak, katılımcılığa ve ekip çalışmasına bağlı
bir kurum kültürü oluşturup, tercih edilen ve kabul gören bir yüksekokul olmayı hedeﬂemektedir.

ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU
1. ÖĞRETİM

2. ÖĞRETİM

144

0

ÖĞRENCİ SAYILARI

ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU
1. SINIF

2. SINIF

81

63

SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMI
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Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü 22.05.2008 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5765 sayılı kanun ile kurulmuş,
2009/2010 öğretim yılında öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.

Misyon
Fen ve Mühendislik alanında nitelikli araştırmacılar ve bilimsel, teknolojik bilgi ve beceriye sahip
bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini, değerlendirilmesini, etkin
olarak yürütülmesini sağlamak, tüm programlarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak,
uluslararası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teşvik
etmek ve organizasyonunu sağlamaktır.

Vizyon
Üstün nitelikli ve aldığı eğitimin mesleğini ve yaşam kalitesini geliştireceğine inanan öğrenciler
tarafından tercih edilen, mezunlarının aldıkları eğitim alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlayan,
yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını
artırarak sürdüren saygın bir kurum olmaktır.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BÖLÜMLER

Yüksek Lisans

Doktora

Elektrik Elektronik Mühendisliği

18

Çevre Mühendisliği

14

Gıda Mühendisliği

14

4

Su Ürünleri

52

7

Avlama ve İşleme Teknolojisi

2

Jeoloji Mühendisliği

12

Makine Mühendisliği

51

Mühendislik Yönetimi

11

Biyoteknoloji

5

İş Sağlığı ve Güvenliği

6

TOPLAM

82
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Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5765 sayılı kanun ile
kurulmuş, 2009/2010 öğretim yılında öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.

Vizyon
Beş yıl içinde bilimsel teknolojiyi öğretim sürecine katmış, bilimsel duruşu kültüre dönüştürmüş,
uluslararası bütünleşmesini sağlamış, tanınır bir enstitü olmak.

Misyon
Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak uluslararası gelişmeyi; araştırmacı, sorgulayıcı, eleştirel bir yaklaşımı;
disiplinler arası çalışmayı önemseyen; hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını kazanmış; kaliteli bilimsel
çalışmaları ile öncü bir kuruluş olmamızı sağlayacak görevlerimiz şu başlıklar halinde belirlenmiştir:

Ÿ

Lisansüstü öğrencilerimize bilimsel düşünme yetisi kazandırmak ve üniversitenin sosyal dokusunun
bir parçası haline gelmesini sağlamak,

Ÿ

Karşılıklı öğrenme ve gelişmeyi sağlayacak bir akademik iklim yaratmak,

Ÿ

Üniversitemizin vizyon ve misyon bildirgesinin hayata geçmesine yardımcı katkılarda bulunmak,

Ÿ

Araştırma ve eğitim faaliyetlerimizle iş dünyasının rekabet edebilirliğine katkıda bulunmak,

Ÿ

Kamuoyu ve sosyal çevreyi doğrudan ilgilendiren konularda araştırma yaparak, yönlendirici olmak,

Ÿ

YÖK ve diğer üniversite ve enstitülerle yakın işbirliğine giderek, ulusal lisansüstü politikalarının
geliştirilmesine destek olmak,

Ÿ

İldeki resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle ülkemizin gelişmesinde katkı sağlayacak faaliyetler
düzenlemek,

Ÿ

Fırsat eşitliği ve adalet ilkesine bağlı olmak.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
BÖLÜMLER

Yüksek Lisans

İKTİSAT (İKTİSAT)

3

İŞLETME (YÖNETİM VE ORGANİZASYON)

47

SOSYOLOJİ (SOSYOLOJİ)

33

İŞLETME (İŞLETME)

49

TOPLAM

132

Doktora

83

MUNZUR

2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

ÜNİVERSİTESİ

Araştırma ve Uygulama Merkezleri
Ÿ

Alevilik Uygulama ve Araştırma
Merkezi

Ÿ

Uzaktan Eğitim ve Uygulama
Araştırma Merkezi

Ÿ

Munzur Su Ürünleri Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ÿ

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal
Sorunlar Uygulama Araştırma
Merkezi

Ÿ

Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Ÿ

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama
ve Araştırma Merkezi

Küçükbaş Hayvancılık Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ÿ

Teknoloji Tranfer Oﬁsi Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Jeotermokronoloji Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi

Ÿ

Deney Hayvanları Uygulama ve
Araştırma Merkezi

İnsani ve Sosyal Sorunları
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ÿ

Nadir Toprak Elementleri Uygulama
ve Araştırma Merkezi

Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyon
Bilimsel etik ilkeleri prensip edinerek Alevi-Bektaşi inancını, kültürünü ve tarihini ortaya koymaktır.

Vizyon
Anadolu'dan Balkanlara ve Ortadoğu'da yer alan Alevi-Bektaşiler hakkında akademik çalışmalar
yapmak, yapılan çalışmaları kitap, dergi, bülten vb. vasıtalarla yazılı hale getirmek ve konuyu ilgili
araştırmacılar ile kurumlara ulaştırmak ayrıca konferans, panel ve sempozyum gibi etkinliklerle öğrencilere ve
geniş halk kitlelerine sunmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz; Alevilik-Bektaşilik inanç ve kültürünün, kültür tarihi
içerisindeki yerini doğru bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde edilen bilgileri Merkez tarafından
yayımlanacak olan akademik çalışmaların, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan
kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla geniş halk kitlelerine
sunmaktır.

Faaliyet ve Proje Bilgileri
2018 yılında Üniversitemizin Alevilik alanında araştırma üniversitesi seçilebilmesi için merkez
müdürlüğümüz tarafından bir başvuru dosyası hazırlanarak Sayın Rektörümüz öncülüğünde YÖK'e
sunulmuştur. Ayrıca 2018'in son günlerinde merkez müdürlüğümüz tarafından üniversitemizde Alevilik ve
Bektaşilik adı altında disiplinler arası bir yüksek lisans programı açma dosyası oluşturularak Sosyal Bilimler
Enstitüsüne sunulmuştur. Enstitü yönetiminden geçen başvuru dosyasının toplanacak olan ilk üniversite
senatosunda görüşülerek, YÖK'e sunulması planlanmaktadır.
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Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyon
Merkezimizin misyonu, evrensel boyutta düşünmeyi, bilgi üretmeyi ve üretilen bilgileri insanlığın
hizmetine sunan, çağdaş, bilimsel, teknolojik gelişmelere ve eleştirilere açık toplumun gelişmesine katkıda
bulunacak aydın, yaratıcı, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip bireyler yetiştirmektir. Öncü kurumlar
arasında olmak için, merkezimizin uluslararası boyutlarda bilimselliği ölçü alan bir araştırma ve uygulama
kurumu haline getirilmesi başlıca amacımızdır. Daha özelde ise Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokullarının su ürünleri ve ilgili alanlarında sürdürülen, eğitim–öğretim, araştırma ve
uygulamaları desteklemek, kültür balıkçılığı, avcılık, ekoloji ve çevre gibi konularda ortaya çıkabilecek
sorunlara çözüm üretmek, su ürünlerini ilgilendiren her türlü idari ve teknik sorunlar ile bunların dışındaki
problemlere bilimsel çözümler getirmek, su ürünleri ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek verileri toplamak, Merkezin
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yaparak bölge ve dolayısı ile ülke kalkınmasına öncülük etmektir.

Vizyon
Başlıca hedeﬂerimiz, bilimsel araştırma ve uygulama ağırlıklı, bilimsel standartlara uygun yenilikçi bir
merkez modelini oluşturmaktır. Merkezimiz, katılımcılığa ve ekip çalışmasına bağlı bir kurum kültürü oluşturup,
su ürünleri alanında uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen ve kabul gören bir uygulama ve araştırma
birimi olmayı hedeﬂemektedir.

Temel Politika ve Öncelikler
Merkezimiz bünyesinde kurulan ağ kafes tesisi en önemli önceliğimiz durumundadır. Bu tesisimiz
baraj gölümüzde alabalık üreticiliğine öncülük etmektedir. Bunun yanında üretime başlayacak olan
girişimcilerle kurulum aşamalarından pazarlamaya kadar olan süreçlerde teknik destek sağlanarak üniversiteözel sektör işbirliği karşılıklı olarak sürdürülecektir.
Üniversitemizin ilgili bölümlerinin Bilimsel Araştırma Projelerine (MUNİBAP) ev sahipliği yapmasının
yanında Tübitak, Avrupa Birliği, SODES ve Kalkınma Ajanslarının projelerine de ev sahipliği yapacak olan bu
tesisimiz aynı zamanda bölgede doğal olarak bulunan türlerin (Kırmızı benekli alabalık, şabut, turna ve sazan
gibi) yetiştiricilik çalışmalarında da kullanılacaktır.
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Araştırma Gemisi
Resmi Gazete'nin 19 Haziran 2012 tarihli ve 28328 sayısında yayımlanmış olan ''Balıkçı Gemisini
Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (2012/51)'' kapsamında 407 (Dörtyüzyedi) adet balıkçı
gemisinin balıkçılıktan çıkarılması ile ilgili bakanlık hibesi kapsamında Üniversitemiz tarafından yapılan
çalışmalarda araştırma gemisi olarak bölgemize en uygun olan 12.9 m boy ve 4.65 genişliğindeki yaklaşık 5 m
yüksekliğe sahip Bebe Yunus adlı balıkçı gemisi seçilmiş ve Alanya Yat Limanı'nda test sürüşü yapılarak devir
teslimi Munzur Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezimizce Antalya Liman Başkanlığında
yapılmıştır. Daha sonra da Üniversitemiz ilgili bölümlerince de kullanılmak üzere Uzun Çayır Baraj Gölü'ne
indirilmiş olup şu anda ağ kafes tesisimiz ile ders uygulamalarında eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
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Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyon
Kişisel ve toplumsal açıdan bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak Bilim ve teknoloji alanındaki
ilerlemeleri ve birikimi, geniş anlamda topluma yayarak Türkiye’nin kalkınmasına hizmet etmek Sürekli olarak
Sürekli olarak kendini yenilemek ve bu yeniliklerin, hizmet kalitesine de yansımasını sağlamak Kamu kurum ve
kuruluşlarına, özel sektöre, lisans ve lisansüstü eğitime sahip bireylere ihtiyaçları doğrultusunda, Munzur
Üniversitesi’nin deneyimli kadrosu ile uluslararası standartlarda verilecek eğitim programları geliştirmek,
hazırlamak ve bu programların koordinasyonlarını sağlamak eğitim programları ile ilgili bilgi yayınlayarak ilgili
kişi, kurum ve kuruluşlar ile özel sektörü bilgilendirmek eğitim programlarına katılıp başarılı olanlara katılım
belgesi, başarı belgesi, sertiﬁka vb. vermek sosyal konulardaki eksikliklere duyarlılık göstererek bu
eksikliklerin ortadan kalkmasını sağlayacak eğitim programları hazırlamak bireyi, kendini gerçekleştirebilmesi, nitelikli bir meslek sahibi olabilmesi, mesleğinin bütün gerekliliklerini yerine getirebilmesi, iş gücünü
daha verimli kullanabilmesi, çağa daha hızlı bir şekilde ayak uydurabilmesi, insan ilişkilerinde daha başarılı
olabilmesi adına teşvik etmek ve bireyin, bunu bir yaşam biçimi haline getirmesini sağlamak.

Vizyon
“Yaşam boyu eğitimi herkes için ulaşılabilir kılma” ilkesinden hareketle; sürekli kendini yenileyen,
çağın gerekliliklerinin yakın takipçisi olan, toplumsal sorumluluk bilinci ile Türkiye’ye ve Anadolu insanına
yararlı olmayı hedeﬂeyen bir merkez olarak; ideale ulaşma arzusu içerisindeki nitelikli bireylere verdiğimiz
eğitim ve sağladığımız imkanlar ile alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi olmak.

Faaliyet ve Proje Bilgileri
Bu rapor merkezimizin 2018 yılı faaliyetlerini ilgili birime aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Raporda
Ocak-Aralık 2018 tarihleri arasında merkezimizce düzenlenen aktiviteler aktarılacaktır. MÜSEM,
üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim alanları dışında kurslar, eğitimler, bilimsel ve
kültürel etkinlikler düzenler ve üniversite birimleri ile diğer kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri
hazırlar ve uygular. Merkezimiz bu ihtiyaç ve hedeﬂer doğrultusunda 2018 yılı içerisinde aşağıdaki etkinlikleri
düzenlemiştir.

A- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler ve Organizasyon
Hizmetleri Müşteri Temsilcisi (Çağrı Merkezi) işbirliği ile Eğitim düzenlenmiştir. Eğitim Süresi 1248 saat olup
ders programı Munzur Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından
hazırlanmış olup Eğitimi Çağrı Merkezi tarafından düzenlenmiştir.
B- Müdürlüğümüz ve Fırat Kalkınma Ajansı teknik destek kapsamında Tunceli Valiliği İl Planlama
Koordinasyonunda yürütülen yatırımcı kuruluşlar için Yenilenebilir Enerji Eğitimi düzenlenmiştir.
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Küçükbaş Hayvancılık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyon
Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda sürdürülen, eğitim–öğretim, araştırma ve uygulamaları
desteklemek, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı konularında ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm
üretmek, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda karşılaşılabilecek her türlü idari ve teknik sorunlar ile
bunların dışındaki problemlere bilimsel çözümler getirmek, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili ihtiyaç
duyulabilecek verileri toplamak, merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Vizyon
Misyona uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, konu ile ilgili sempozyum, kongre,
konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak.

Birimin Amaç ve Hedeﬂeri
Ÿ

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı ile ilgili sorunlar, nedenler ve çözüm yolları üzerinde
araştırmalar yapmak,

Ÿ

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili laboratuvarlar kurmak, gerektiğinde çalışma grupları
oluşturmak,

Ÿ

Amaca uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, konu ile ilgili sempozyum, kongre,
konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak,

Ÿ

Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmak,

Ÿ

Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.
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Jeotermokronoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyon
Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda sürdürülen, eğitim–öğretim, araştırma ve uygulamaları
desteklemek, Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde lisans öğrenimine
devam eden öğrencilerin pratik eğitimlerini, Yüksek Lisans-Doktora öğrencilerinin ise hem ders uygulamaları
hem de tez konuları ile ilgili yürütecekleri laboratuar çalışmalarını desteklemek, çok disiplinli çalışmalara
olanak sağlamak, çeşitli jeolojik örneklerin tanımlanması ve yaşlandırılmasında ortaya çıkabilecek sorunlara
bilimsel çözümler üretmek, jeotermokronolojik yaşlandırma ve ilişkili konularda ihtiyaç duyulabilecek güncel
verileri toplamak ve merkezin araştırma-geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamaktır.

Vizyon
Misyona uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, konu ile ilgili sempozyum, kongre,
konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak,

Birimin Amaç ve Hedeﬂeri
1) Üniversiteye bağlı Mühendislik Fakültesi'nde sürdürülen, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaları
desteklemek,
2) Lisans öğrenimine devam eden öğrencilerin pratik eğitimlerine, yüksek lisans-doktora öğrencilerinin
ise hem ders uygulamaları hem de tez konuları ile ilgili yürütecekleri laboratuar çalışmalarına katkıda
bulunmak
3) Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi,
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.
4) Yurt içinde ve yurt dışında, jeolojik yaşlandırma yöntemleri ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı
araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan benzer çalışmalara katılmak ve desteklemek
5) Jeolojik yaşlandırma yöntemleri ile ilgili laboratuarlar kurmak, gerektiğinde çalışma grupları
oluşturmak,
6) Sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek ve
bilimsel yayınlar yapmak,
7) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının
çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde;
inceleme ve araştırma yaparak sonuçlarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmak, projeler
hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermek,
8) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,
9) Lisans ve lisansüstü eğitimlere katkıda bulunmak,
10) Eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi ve broşür basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın
organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak, çalışma
alanı ile ilgili yayınları takip ve temin etmek, kitaplık oluşturmak,
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İnsani ve Sosyal Sorunları Araştırma Merkezi Müdürülüğü
Misyon
Çok kültürlü, çok anadilli ve çok inançlı bir toplum olan ülkemizde ortak yaşam kültürünü geliştirmektir.

Vizyon
Tunceli ili ve çevresi başta olmak üzere; yerel ve ulusal sorunlar üzerinde tarihi, siyasi, sosyolojik,
ekonomik ve kültürel akademik çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları kitap, dergi, bülten vb. vasıtalarla yazılı
hale getirmek ve konuyu ilgili araştırmacılar ile kurumlara ulaştırmak ayrıca konferans, panel ve sempozyum
gibi etkinliklerle öğrencilere ve geniş halk kitlelerine sunmaktır.

Birimin Amaç ve Hedeﬂeri
a) Yörede, bölgede ve ülkemizde geçmiş yıllarda meydana gelen olayları, arşiv belgeleri ve canlı
tanıklar nezdinde araştırmak, elde edilen bulguları dijital ortama aktarmak, arşivlemek, konu ile ilgili akademik
çalışmalar yapılmasını teşvik etmek.
b) Yörenin, bölgenin ve ülkemizin sosyal, iktisadi ve kültürel sorunlarına ilişkin alan araştırmaları
yapmak, araştırma sonuçlarını raporlandırarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.
c) Yöreye, bölgeye ve ülkemize ilişkin değişik dönemlere ait yazılı belge ve kitapları temin ederek
araştırmacıların kullanımına sunmak.
d) Merkez bünyesinde faaliyet alanları ile ilgili yayımlanmış eserlerden oluşan bir kütüphane
oluşturmak.
e) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla ﬁkir ve bilgi paylaşımı ile proje
işbirliğinde bulunmak.
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Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Misyon
Munzur Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin idari, malî ve teknik işlerini, yasal mevzuat ve
işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürüterek, faaliyet alanlarımız kapsamında yapılacak döner sermaye
işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

Vizyon
Yenilikçi, Çağdaş, Bilimsel ve Teknolojik gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Çalışkanlık, Doğruluk,
Güleryüz ve Kaliteyi ilke edinmiş personeli ile döner sermaye gelirlerini artırıcı çalışmalar üreten ve elde edilen
kaynakları en verimli şekilde kullanan örnek bir Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olmaktır.

Amaç ve Hedeﬂer
Stratejik Amaç 1 : Müdürlüğümüzün Üniversitemizdeki etkinliğinin arttırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin
pazarlanmasında daha etkin olunması.
Stratejik Hedef 1.1 : Müdürlüğümüz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde
edilmesini ve kullanılmasını sağlamaya yönelik idari, teknolojik ve ﬁziki altyapıyı oluşturmak ve güçlendirmek.
Faaliyet 1.1.1 : Birimimizde çalışan personelin ihtiyaç duyduğu bilgiye hızla ulaşıp en
iyi şekilde yönlendirilmelerinin sağlanması için gerekli nitelikli personel ve ﬁziki ortamı sağlamak.
Faaliyet 1.1.2 : Bütçenin etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması için
birimlerimize gerekli bilgi ve verileri sunmak, önerilerde bulunmak. Muhasebe hizmetlerini mali mevzuata
uygun bir şekilde yürütmek,
Stratejik Amaç 2 : Müdürlüğümüz

alt

birimlerine

kaliﬁye,

çalışkan

personel

kazandırılarak

güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 2.1 : Müdürlüğümüzde çalışan personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını artırmak,

Üstünlükler
Üniversite yönetiminin desteği,
Verilen hizmetin kaliteli oluşu, güvenilir olması ve tercih edilmesi
Yeni, ilerlemeye açık ve takım çalışmasını destekleyen yönetimin olması,

Zayıﬂıklar
İşletme Müdürlüğümüzde görev yapan personelin tamamının görevlendirilme ile çalışmasından
dolayı zaman zaman aksaklıklar yaşanabilmektedir.
İşletme Müdürlüğümüz dağılan paylardan herhangi bir pay almadığından demirbaş ve sarf malzeme
temin edilememektedir.
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Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Birimi
Misyon
Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (MÜNİBAP) Birimi'nin misyonu, Üniversitemiz
akademik birimlerinin tümünde yapılmakta olan veya yapılması planlanan projeleri desteklemek ve böylece
araştırma hayatını canlı tutarak yeni araştırmalara olanak tanımaktır. Projeler kapsamında gerçekleştirilen
araştırmaların niteliğini yükseltmek ve araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslararası yayınlara dönüştürülmesi
ve Üniversitemizin bilimsel etkinliğinin arttırılması temel önceliğimizdir.

Vızyon
Vizyonumuz, “Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına
yansıtan, yenilikçi düşünceye sahip, üretmeyi bilen ve tüm imkânlarını etkili, ekonomik ve verimli kullanan
anlayış tarzıyla Üniversite Birimlerinin yaptığı bilimsel araştırmanın kalitesini yükseltmek, üniversitede üretilen
bilginin ekonomik katkı yaratmasını/ticarileşmesini sağlamak ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği ile toplumun
ve özel sektörün sorunlarının çözümüne katkı sunmak.

Proje Bilgileri
Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinden 2018 yılında 51 proje 377.324,13 TL ile
desteklenmiştir.

2018 yılında 11 Araştırma Projesi, 23 Lisansüstü Tez Projesi ve 17 Performans Projesi desteklenmiştir.
Söz konusu desteklemeler için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü bütçesinden
toplam 377.324,13 TL destek sağlanması kararı alınmıştır.

2018 yılına 2017 ve öncesi yıllardan toplam 68 Adet (Araştırma Projesi, Lisansüstü Tez Projesi,
Performans Projesi) proje süregelmiştir. 2018 yılında toplam 2 Proje İptal edilmiş, 1 Proje Dondurulmuş ve 24
Proje sonuçlanmış olup, yıl içinde eklenen 51 proje ile birlikte yıl sonunda 93 BAP Projesi devam etmektedir.

2018 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenen
projelere ait ayrıntılar aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.
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Performans Bilgileri
Faaliyet ve Proje Bilgileri
Proje Bilgileri

Proje Adedi

Bütçesi (TL)

Fen ve Mühendislik Bilimleri

47

349.724,13

Sosyal Bilimler

3

20.700,00

Sağlık Bilimleri

1

6.900,00

Toplam

51

377.324,13

Projelerin Proje Türlerine ve Alanlarına Göre Dağılımı

PROJE
TÜRLERİ

Fen ve
Mühendislik
Bilimleri

7

Sosyal
Bilimler

2

Sağlık
Bilimleri

94

Bireysel
Araştırma
Projeleri

Grup
Araştırma
Projeleri

Lisansüstü
Tez Projeleri

Güdümlü
Araştırma
Projeleri

Performans
Projeleri

TOPLAM

23

1

17

48

2

1

1

1

68

11

PROJE ADI

Kalkınma
Bakanlığı
Destekli DAP
Projesi

BAP

TÜBİTAK

Gençlik ve
Spor Bakanlığı

ÖNCEKİ
YILDAN
DEVREDEN
PROJE
SAYISI

1

51

2018 YILI
İÇİNDE
EKLENEN

1

11

119

1

4

24

YIL İÇİNDE
TPLM TAMAMLAN
AN PROJE

2

1

5

YIL İÇİNDE
YIL İÇİNDE
ASKIYA ALINAN
İPTAL
YÜRÜRLÜKTE
(DONDURULAN)
EDİLEN
PROJE SAYISI N KALDIRILAN
PROJE

2018 Yılında Birimimiz Tarafından Takip Edilen Projelere İlişkin Genel Bilgi

1

2
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Uluslararası İlişkiler, Üniversiteler Arası İlişkiler ve Proje Yönetim Oﬁsi
Misyon
Uluslararası İlişkiler Oﬁsinin misyonu üniversitemizin yurtdışı ile olan ilişkilerinde; planlama, düzenleme,
yürütme ve kontrol gibi temel unsurların sağlanması ve bu yönde gerekli düzenlemelerle üniversitemizin ilgili
birimleri arasında sağlıklı bir koordinasyonun tesis edilmesi suretiyle görevlerin zamanında ve eksiksiz yerine
getirilmesini sağlamaktır.

Vizyon
Başlıca hedeﬂerimiz Munzur Üniversitesini uluslararası platformda tanıtarak, üniversitemizi
uluslararasılaşma sürecine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda hem öğrencilerimizin hem de akademik ve idari
personelimizin Erasmus faaliyetlerine katılımı teşvik edilmektedir.

2018 Yılında Koordinatörlüğümüz tarafından Mevlana Değişim Programı
Kapsamında Yapılan Etkinlikler
1. 10 Ocak 2018 Proje Tabanlı Uluslararası Mevlana Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı
düzenlenmiştir.
2. Mevlana Değişim Programı kapsamında 05-26 Şubat 2018 tarihleri arasında başvuruları alınmıştır.
3. Proje Tabanlı Uluslararası Mevlana Değişim Programı kapsamında 26 Şubat- 30 Mart tarihleri arasında
başvurular alınmıştır.
4. 26 Şubat 2018 Mevlana Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir.
5. 02-15 Mart 2018 tarihleri arasında Hasan II CasablancaUniversitesi'nden (Fas) Üniversitemize gelen
Dr. AbdelazizKESBİ'nin İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında ders vermiş ve 09 Mart 2018 tarihinde sunum
yapmıştır.
6. 16-29 Mayıs 2018 tarihleri arasındaMalaya

Üniversitesi'nden (Malezya) Üniversitemize gelen

Dr.NoorFadiyaBintiMohdNoor'in Matematik alanında ders vermiş ve 29 Mayıs 2018 tarihinde sunum yapmıştır.
7. 20 Ekim - 02 Kasım 2018 tarihleri arasında Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi'nden Üniversitemize
gelen Dr. ŞahmarHASANOV'un Tarih alanında ders vermiş ve 1 Kasım 2018 tarihinde sunum yapmıştır.
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Mevlana Değişim Programı:
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır.
Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise
en az 2 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan
faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki
yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.
Mevlana Değişim Programı kapsamında,2016 yılına kadar sadece iki protokolümüz bulunmakla birlikte
2016 yılında yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla 6 protokol daha imzalanmıştır. 2017 yılında 2
yükseköğretim kurumu ile 2018 yılında ise 10 yükseköğretim kurumu ile değişim protokolü imzalanmıştır.
Mevcutta Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi,Malaya Üniversitesi,Hindustan
Üniversitesi,Odlar Yurdu Üniversitesi, OshState Üniversitesi, Uluslararası İşletme Üniversitesi, Azerbaycan
Teknoloji Üniversitesi, Sains Malaya Üniversitesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, LankaranState
Üniversitesi, Uluslararası Daffodil Üniversitesi, Khazar Üniversitesi, Forman ChristianCollage Üniversitesi,
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, IvaneJavakhishviliTbilisi Devlet Üniversitesi, TashkentInstitute of
IrrigationandAgriculturalMechanizationEngineers Üniversitesi, Nacional de la Plata Üniversitesi, Gezira
Üniversitesi ve YarmoukÜniversitesi ile olmak üzere 20 tane ikili anlaşmamız bulunmaktadır.
2016 yılına kadar Mevlana Değişim Programı'nda hareketlilik gerçekleştirilmemiş olup; 2016 yılında
toplam 1 hareketlilik (gelen öğretim elemanı),2017 akademik yılında3 (gelen öğretim elemanı) 2018 yılında ise
1 gelen öğrenci 3 gelen akademik personel olacak şekilde toplamda 4 hareketlilik gerçekleştirilmiştir.
Koordinatörlüğümüz tarafından gerçekleştirilen Mevlana Değişim Programı'na ait faaliyet bilgileri ise aşağıdaki
gibidir:

Mevlana Değişim Programı (2018)
Giden Öğrenci Sayısı
Giden Akademik Personel Sayısı
Giden İdari Personel Sayısı
Gelen Akademik Personel Sayısı

3

Gelen Öğrenci Sayısı

1

Toplam Hareketlilik Sayısı

4
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Erasmus+ Yükseköğretim Programı:
Erasmus+ Yükseköğretim Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik
etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip
hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek
sağlamaktadır.
Erasmus+ Yükseköğretim Programı kapsamında, Romanya, Polonya, İspanya, Litvanya, Almanya, İtalya,
Yunanistan ve Avusturya, Çekya, Hırvatistan, Fransa, Portekizpartner üniversitelerle toplamda 53 ikili
anlaşmamız bulunmaktadır. Bu program kapsamında 2015 yılında 22 olan ikili anlaşma sayımız 2016 yılında
37'ye, 2017 yılında 42'ye,2018 yılında ise 53'e yükselmiştir. Anlaşma dağılımımız aşağıdaki gibidir.

Erasmus+ Yükseköğretim Programı (2018)
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Giden Öğrenci Sayısı

56

Giden Personel Ders Verme Hareketliliği Sayısı

17

Giden Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sayısı

9

Gelen Öğrenci Sayısı

1

Gelen Akademik Personel Sayısı

1

Giden Öğrenci (Staj)

7

Toplam Hareketlilik Sayısı
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Bologna Koordinatörlüğü
Misyon
• Bologna Süreci Uyum çalışmalarını yürüterek Munzur Üniversitesinde süreci içselleştirerek eğitimöğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasını sağlamak ve eğitim-öğretim sisteminde uluslararası kaliteyi
yakalamak,
• Eğitim-öğretim sistemlerinin farklılıklarını ve özgünlüklerini koruyarak, toplumun ihtiyaçlarını
karşılayan, ulusal ve uluslararası normlara uygun, kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir öğretim sistemi
oluşturmak,
• Üniversitemiz bünyesinde verilen eğitimin niteliğini arttırmak; kalite güvence sistemlerini oluşturmak,
• Diğer ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumları ile işbirliğini ve hareketliliği geliştirmek,
• Mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak üzere bir hareket başlatmaktır.

Vizyon
• Eğitim programlarını ve kalite geliştirme çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla sürdürmek,
• Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda önemli bir rol almak,
• Ülkemiz Üniversiteleri arasında girişimcilik indeksinde ilk 30 üniversite arasında yer almaktır.

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Munzur Üniversitesi Bologna Koordinatörlüğü olarak 2018 yılı faaliyet dönemi içerisinde;
• Fakülte/Yüksekokul/MYO da yeni açılan bölüm/programlara ilişkin derslerin verilerinin Bologna Bilgi
Sistemine girişlerinin bölüm başkanları ve öğretim elemanları tarafından yapılması sağlanmış ve bu veri
girişleri koordinatörlüğümüzce kontrol edilip düzenlenmiştir.
Koordinatörlüğümüz tarafından yapılan kontroller sonucunda akademik birimlerin Bologna Bilgi
sistemlerine ilişkin belirlenen eksik ve hatalı verilerin yeniden düzenlenip güncellenmesi için ilgili akademik
birimler yazılı olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmiştir.
• Üniversitemizde kullanılan Öğrenci İşleri Otomasyon sisteminin değişmesi sonucunda, eski sisteme
girilen Bologna Bilgi paketi verilerinin yeni otomasyon sistemine aktarılıp aktarılmadığı tüm akademik
birimlerin program/bölüm ve ders bazında ayrıntılı olarak incelenmiş ve saptanan eksiklikler otomasyon
yetkilisi ile irtibata geçilerek giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca tüm birimlerde görevli akademik personel, yeni
otomasyon sisteminde derslerinin Bologna bilgi paketi verilerini kontrol etmesi ve varsa eksikliklerin
tamamlanıp güncellenmesi konusunda yazılı olarak bilgilendirilmiştir.
• Bologna Bilgi sistemlerinde yapılan iyileştirmelerden sonra ders içerik bilgileri ile iş yükü tabloları ve
AKTS kontrolleri devam etmektedir.
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Teknoloji Transfer Oﬁsi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Vizyon
Munzur Üniversitesi mensupları tarafından yürütülen Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının;
insanlığın hayat kalitesinin yükselmesine etki edecek, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü arttıracak, yeni
iş alanlarının ve yeni şirketlerin açılmasını sağlayacak ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlamaktır.

Misyon
Ÿ

Akademisyen ve araştırmacıların ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasını desteklemek, bu
fonlarla ilgili zamanında ve etkin bir şekilde bilgilendirmek, gerekli eğitimleri organize etmek, bu
fonlardan yararlanan Akademisyen ve Araştırmacı sayısını ve yararlanılan fon sayısını arttırmak,

Ÿ

Etkin bir üniversite – sanayi işbirliği kurarak akademisyenler ile iş dünyasının birlikte çalışmasını ve
sanayileşebilme potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesine katkıda bulunmak,

Ÿ

Üniversite bünyesindeki Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve yönetimini sağlayarak,
korunabilecek ve lisanslanabilecek buluşları tespit etmek, teknoloji transferi yoluyla ticarileşmesini ve
böylece buluş sahiplerinin, üniversitenin ve TTO'nun bu yolla gelir edinmesini sağlamak,

Ÿ

Munzur Üniversitesi'nde katma değeri yüksek bilgi ve teknolojinin geliştirilmesini desteklemek ve
geliştirilen teknolojinin toplum yararına sunulmasını sağlamak,

Ÿ

Yenilik ve girişimciliği desteklemek,

Ÿ

Akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve mezunlarının kendi girişimlerini başlatabilmesi için gerekli
bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak ve bu amaçla gerekli işbirliklerini oluşturmak.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
Merkez tarafından 2018 yılı içerisinde İŞKUR İl Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Fırat Kalkınma Ajansı ve
KOSGEB ile imzalanan protokoller çerçevesinde toplam 650 kişiye Uygulamalı Girişimcilik eğitimi verildi.

Proje Destek Faaliyetleri
2018 yılı faaliyet döneminde ilde 8 girişimcilik iş planı hazırlandı ve 8 projede KOSGEB Girişimcilik
desteği alındı. 5 girişimciye mentörlük desteği sağlandı. Bir yatırımcıya KOSGEB KOBİGEL programına
sunulmak üzere proje dosyası hazırlandı. Bir yatırımcıya KOSGEB KOBİGEL programına yapacağı başvuru
özelinde mentörlük yapıldı.
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Kalite Koordinatörlüğü
Misyon
· Kalite geliştirme çalışmalarını yürüterek Munzur Üniversitesinde süreci içselleştirerek eğitim-öğretim
sisteminin yeniden yapılandırılmasını sağlamak ve eğitim-öğretim sisteminde uluslararası kaliteyi yakalamak,
· Eğitim-öğretim sistemlerinin farklılıklarını ve özgünlüklerini koruyarak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan,
ulusal ve uluslararası normlara uygun, kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir öğretim sistemi oluşturmak,
· Üniversitemiz bünyesinde verilen eğitimin niteliğini arttırmak; kalite güvence sistemlerini oluşturmak,

Vizyon
· Eğitim programlarını ve kalite geliştirme çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla sürdürmeyi,
· Ülkemiz Üniversiteleri arasında girişimcilik indeksinde ilk 30 üniversite arasında yer almayı,
amaçlamaktadır.

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Munzur Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü olarak faaliyet dönemi içerisinde;
1) Değişen öğrenci işleri otomasyon sistemine veri aktarım süreci koordine edildi. Bu aşamada öğrenim
çıktıları ve program çıktılarının güncellenmesi sağlandı.
2) Munzur Üniversitesi Danışma Komisyonu oluşturuldu. Web sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşıldı.
3) Akademik Birim Kalite Komisyonları tarafından hazırlanan birim kalite raporları değerlendirilerek
Kurum İçi Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
4) Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Ankara'da yıl içerisinde gerçekleştirilen 3 toplantıya katılım
sağlandı. Dış Değerlendirme süreci konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.
5) Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında bilgi paketleri ve Akademik birim eğitimöğretim müfredatları güncellendi.
6) Üniversitemizin 2019 yılında 29423 sayılı yönetmelik kapsamında bağımsız denetçiler tarafından
denetlenecek olması sebebi ile birimler arası koordinasyon toplantıları yapıldı.

101

MUNZUR

2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Faaliyetler
Munzur Üniversitesinde 10.Yıl Heyecanı
Tunceli İl Kültür Merkezi çok amaçlı konferans salonunda gerçekleştirilen törene başta Tunceli Valisi
Sayın Tuncay Sonel olmak üzere Jandarma Bölge Komutan V. Tuğg. Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı
Behçet İşlek, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Kurum Müdürleri ile akademik ve idari personel olmak üzere
çok sayıda misaﬁr katıldı.

Vali Sonel, Munzur Üniversitesi'ni daha da ileriye götürmek için her
türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Rektör İpek: Üniversitemizin kapasitesini
daha da artırmayı hedeﬂemekteyiz
Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın
Ubeyde İpek törende yaptığı konuşmada:“22 Mayıs
2008 tarihinde Tunceli Üniversitesi adıyla kurulan
daha sonra ismi Munzur Üniversitesi olarak
değiştirilen Üniversitemiz, Tunceli ili için büyük bir ilim
yuvası olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlemektedir.
Eğitim-Öğretim sürecine Mühendislik Fakültesi ile
başlayan Üniversitemiz bu gün itibariyle içinde
barındırdığı 7 Fakülte, 2 Enstitü, 1 Sağlık
Yüksekokulu, 3 Meslek Yüksekokulu ile akademik
kapsamını geliştirmiş ve önümüzdeki yıl öğrenci
alımına başlanacak olan Endüstri Mühendisliği,
Uluslararası İlişkiler, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans
bölümlerinin açılmasıyla akademik kapasitesini daha
da geliştirmeye devam etmektedir. Ayrıca Rektörlüğe
bağlı olarak Atatürk ilkeleri ve İnkılap bölümü, Beden
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Eğitimi ve Spor Bölümü, Enformatik Bölümü, Güzel
Sanatlar Bölümü, Türk Dili Bölümü ve Yabancı Diller
Bölümü olmak üzere çeşitli bölümlere de sahiptir.
Türkiye'de Tıp Fakültesi olmayan üniversiteler
arasında 30. sırada yer alan Üniversitemizin
kapasitesini daha da artırmayı hedeﬂemektir. Ayrıca
Üniversitemiz Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Zaza
dilini ve Zaza kültürünü akademik bir ortamda sunmayı
gerçekleştirmektedir. Şu anda 6000 öğrenci ile devam
eden eğitim-öğretim kapasitemizi, her yıl artırarak
devam etme amacını taşıyoruz. 437 akademik, 236
idari ve 164 sürekli işçi personel ile birlikte
Üniversitemize gereken hizmeti en iyi şekilde
sunmaktayız. Bu 10 yıllık süreçte zengin bir
kütüphaneye de sahip olan Üniversitemizin yapılma
aşamasında olan yeni kütüphane binası sayesinde
daha da yararlı bir hal almasını hedeﬂiyoruz.
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Üniversitemizde Fetö Terör Örgütü İle İlgili Konferans Yapıldı
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Geleneksel 8. Aşure Günü Etkinliğimizi Gerçekleştirdik

104

2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

MUNZUR
ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Camimizin Temeli Atıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Üniversitemiz 2018-2019 Akademik Yılı Açılış
Törenine Katıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş, Üniversitemizde Konferans Verdi
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Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde mali yönetim ve kontrol
sistemleri kurularak kendileri tarafından yapılması öngörülmüştür. Munzur Üniversitesi Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve
mali hizmetleri yürütmek üzere 5436 Sayılı “Kamu Yönetimim ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 15.maddesinin (c) bendi hükmü ile
kurulmuştur.
5018 sayılı Kanun ile iç kontrol mekanizması kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri;
harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır.

İç Kontrol Sistemi

Üniversitede 25 harcama birimi kendi harcamalarında harcama öncesi kontrolü yapmasına rağmen
ödeme aşamasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ilgili birimleri yetkileri kapsamında muhasebe ve
ön mali kontrol denetimini yapmıştır.
Bunun dışında mali saydamlık, hesap verilebilirlik, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir
biçimde kullanılmasını amaç edinen yeni Kamu Mali Kontrol ve Yönetim sistemini tanıtmak amacıyla ilgili
birimlerimize Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 2018 yılı içerisinde danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

Amaç ve Hedeﬂer
A- Temel Politikalar ve Öncelikler:
Üniversitemizin Temel Politikası; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin
Yükseköğretim Stratejisi”, Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve
Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planında sayılan politika ve önceliklere ilave olarak kendi misyon ve
vizyonunda belirtilen hedeﬂere ulaşmaktır.
Ÿ

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik,
öngörülebilirlik, yerindelik, beyan güvenine özen gösterilecektir.

Ÿ

Eğitim programlarını sürekli gözden geçirerek güncelleştirilmesini sağlamak. Eğitimde yeni
teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim programlarına yansıtmak,

Ÿ

Fakülte ve yüksekokulların başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan
kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek,

Her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaşan, bilginin kullanıldığı,
bilginin üretildiği, yaratıcı ve katılımcı bir üniversite yaratmak olan ve sorgulayan, araştıran, çözüm üreten,
sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, yaratıcı, üretken, insan haklarına
saygılı evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, demokrat, aydın gençler yetiştirmektir.
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B- İdarenin Amaç ve Hedeﬂeri
Stratejik Amaç 1-Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
Stratejik Hedef 1.1: Üniversitemizdeki akademik birimlerin ﬁziki ve teknolojik donanımları, öğrenci
sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir.
Stratejik Hedef 1.2: Çağın gereklerine göre, farklı veya birbirine yakın disiplinlerde çift ana dal ve yan
dal uygulaması başlatılacaktır.
Stratejik Hedef 1.3: Bologna çalışmaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası bütün paydaşlarca kabul
gören yeterliliklerin kazanılması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 1.4: 3 Fakülte ve 4 Meslek Yüksekokulu kurulacak, yeni bölüm ve programların
açılmasına devam edilecektir.
Stratejik Hedef 1.5: Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi çalışmalarına
başlanacaktır.
Stratejik Hedef 1.6: Zorunlu Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği
artırılacaktır.
Stratejik Hedef 1.7: Üniversitemizde kalite geliştirme faaliyetleri kapsamında akreditasyon
çalışmalarına başlanılacaktır.
Stratejik Hedef 1.8: Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir.
Stratejik Hedef 1.9: Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanacak, öğrencilere
sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilecektir.
Stratejik Hedef 1.10: Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 10 oranında
arttırılacaktır.
Stratejik Hedef 1.11: Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma
kütüphanesi oluşturulacaktır.
Stratejik Amaç 2-Bilimsel araştırma alt yapısının ﬁziki ve beşeri niteliğini artırmak.
Stratejik Hedef 2.1: Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %10 oranında
arttırılacaktır.
Stratejik Hedef 2.2: Bilimsel yayın sayısı her yıl %10 oranında arttırılacaktır.
Stratejik Hedef 2.3: Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır.
Stratejik Hedef 2.4: Araştırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için
çalışmalar yapılacaktır.
Stratejik Amaç 3-Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine
etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 3.1: Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak
devam edecektir.
Stratejik Hedef 3.2: Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl %10 oranında
artırılacaktır.
Stratejik Hedef 3.3: Bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bilimsel çalışmalar üretilecektir.
Stratejik Hedef:3.4: Bölgenin yaşam kalitesini de artıracak biçimde faaliyetler yürütülecektir.
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Stratejik Amaç 4-Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek
Stratejik Hedef 4.1: Plan dönemi içerisinde Fakülte ve Meslek Yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır.
Stratejik Hedef 4.2: Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve
donatıları gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 4.3: Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma faaliyetlerini gerçekleştirilecek
ﬁziki imkânlar oluşturulacaktır.
Stratejik Hedef 4.4: Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım
çalışmaları tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 4.5: Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ‘’E-Kampus’’ projesi hayata
geçirilecektir.
Stratejik Hedef 4.6: Sürdürülebilir kampus anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır.
Stratejik Hedef 4.7: Mediko-Sosyal Merkezi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğe
kavuşturulacaktır.
Stratejik Hedef 4.8: Öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğrenci yurdunun
yapılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Stratejik Hedef 4.9: Planlama dönemi içerisinde yapılacak inşa faaliyetlerine yönelik yatırım projeleri
hazırlanacak ve gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 4.10: Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak ‘’Akıllı Kampus Projesi’’ hayata
geçirilecektir.
Stratejik Amaç 5-Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka
değerini oluşturmak.
Stratejik Hedef 5.1: Üniversitemizin kurumsal gelişimini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite
geliştirme stratejileri ve etkin yönetim sistemleri oluşturulacaktır.
Stratejik Hedef 5.2: Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve
gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak.
Stratejik Hedef 5.3: Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek.
Stratejik Hedef 5.4: Munzur Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin, motivasyonun ve
kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.
Stratejik Hedef 5.5: Finansal kaynakların çeşitlendirilmesini sağlamak.

Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitesinin Değerlendirilmesi
A. Üstünlükler
Ÿ

Yeniliklere ve gelişmeye açık bir üniversite olması,

Ÿ

Yeni bir üniversite olması nedeniyle yapılanmanın günümüz şartlarına uygun olarak
şekillendirilebilmesi,
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Ÿ

Üniversite birimlerinin döner sermaye kapsamlı hizmet üretme potansiyelinin yüksek olması,

Ÿ

Şehrin kalkınması için en iyi alternatif olması,

Ÿ

Henüz endüstriye dayalı üretim olmadığı için tamamen doğal ve organik bir ortama sahip olması,
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Ÿ

Ülkemizin orta kesimine yakın bir coğraﬁ konuma sahip olması,

Ÿ

Tunceli ilinin kalkınmada öncelikli iller arasında yer alması sebebiyle yatırımlarda öncelik sahibi
olması,

Ÿ

Nitelikli bir kampüs üniversite olma yönünde gerçekleştirilen çalışmalar,

Ÿ

Proje sunan motivasyonu yüksek grupların bulunması,

Ÿ

Yatay iletişime önem veren bir yönetim anlayışının olması,

Ÿ

Akademik çalışmalara gerekli desteğin sağlanması,

Ÿ

Çağın gereklerine ve bölge gereksinimlerine uygun bölümlerin kurulması,

Ÿ

Yurtdışı işbirlikleri konusunda çalışmalara önem veriyor olması,

Ÿ

Göl manzaralı bir yerleşke alanına sahip olması,

Ÿ

İngilizce hazırlık eğitimine önem verilmesi,

Ÿ

Eğitim materyallerinin yeterli sayıda ve nitelikte olması,

Ÿ

Mevcut ve açılması planlanan bölümlerin, öğrencilerin iş bulabilmelerine olanak sağlayacak nitelikte
olması,

Ÿ

Aktif olarak çalışan ve bölgenin potansiyelini değerlendirebilecek araştırma merkezlerine sahip
olması,

Ÿ

Yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin olması.

B.Zayıﬂıklar
Ÿ

Alt yapı sorunlarının olması,

Ÿ

Tanıtım eksikliği,

Ÿ

Üniversite döner sermaye kaynaklarının yetersizliği,

Ÿ

Öğrencilere yönelik sosyal ve sportif etkinlikler için yeterli tesis ve donanıma sahip olmaması,

Ÿ

Derslik sayısının yetersiz olması,

Ÿ

Fiziki yapılanmanın henüz tamamlanamamış olması,

Ÿ

Bilgi teknolojileri alt yapısı ve kaynaklarının yetersizliği,

Ÿ

Kampus alanının çok lokasyonlu oluşunun internet alt yapısı ve kontrolüne imkân sağlamaması,

Ÿ

İdari personele ilişkin yeterli hizmet içi eğitimlerin yapılamaması,

Ÿ

İdari personel sayısının yetersizliği,

Ÿ

Türkiye’nin batı bölgelerinden gelen öğrenci sayısının az olması.

C.Fırsatlar
Ÿ

Çevre illerdeki üniversitelerin, sanayi kuruluşlarının ve araştırma merkezlerinin sayısının yüksek
olması,

Ÿ

Bölgenin kalkınmada öncelikli olmasının getirdiği çeşitli fon kaynakları,

Ÿ

AB eğitim programları ve diğer uluslararası projeler çerçevesinde yurt dışındaki üniversiteler ile
öğrenci ve öğretim üyesi değişimi olanaklarının artması,

Ÿ

Yüksek öğrenime olan talebin sürekli artması,

Ÿ

Gelişen teknolojik imkânlar yoluyla bilgi kaynaklarına erişim olanaklarının artması,

Ÿ

TÜBİTAK, AB vb. projelere kurumların daha fazla destek sağlaması,

115

MUNZUR

2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

ÜNİVERSİTESİ

Ÿ

Üniversitelerin bilgiyi ticarileştirme potansiyelinin artması,

Ÿ

Demokratik, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışına sahip olması,

Ÿ

Eğitimde AB standartlarına uyma zorunluluğunun olması,

Ÿ

Öğretim görevlisi ve öğrenciler açısından arz-talep sıkıntısı yaşanmayacak olması,

Ÿ

Bilimsel düzeyde kurumsal işbirliği yapma imkânının fazla olması,

D.Tehditler
Ÿ

Üniversite personelinin barınma sorunları,

Ÿ

Bölümlerde hizmet veren teknik personelin yetersizliği,

Ÿ

Şehrin küçük olmasının getirdiği olumsuzluklar,

Ÿ

Şehir içi ulaşımın yetersiz olması,

Ÿ

Ülkemizde sayısı artan üniversitelere Merkezi Yönetim Bütçesinden gerekli maddi kaynağın
sağlanmaması/ﬁnansal kaynağın yetersiz olması,

Ÿ

Başarılı öğrencilerin ilk tercihlerinde büyük şehirlerdeki üniversiteleri tercih etmeleri,

Ÿ

Nitelikli personel konusunda karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların kısa sürede telaﬁ edilememesi,

Ÿ

Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurtlarının ve diğer barınma imkânlarının yetersizliği,

Ÿ

Yabancı dil eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemelerin olmaması,

Ÿ

Mesleki eğitimde uygulamalı eğitim imkânlarına ilişkin bir sistemin getirilmemiş olması,

Ÿ

Performansa dayalı bir esnek çalışma sistemi için kanuni düzenlemelerin bulunmaması,

Ÿ

Akademik faaliyetlerin performansını değerlendirebilecek standartlaşmış mekanizmaların
olmaması.

Öneri ve Tedbirler
Üniversitemiz 2008 yılında kurulmuş olmasına karşılık, çalışan akademik ve idari personele özgü
kurum kimliğini sahiplenici çalışmalar sayesinde özverili bir yaklaşım benimsenmiş olup, hizmet kalitesi
açısından daha iyi bir seviyeye ulaşmak için gerekli faaliyetler yürütülmüştür. Çevresinde bir dinamizm unsuru
olmak arzusunda olan Munzur Üniversitesi henüz 10 yaşında olmasına rağmen köklü bir eğitim akademisinde
olması gereken birçok özelliği içinde barındırmaktadır. Sadece eğitim alanında değil sportif ve kültürel alanda
da birçok başarılı üretimde bulunan genç öğrenci proﬁli ile hatırı sayılır bir katma değer yaratmaktadır. 2018
yılında mali tablomuzdaki kaynaklar olabildiğince verimli kullanılmaya çalışılmış ve sınırlı imkânlarla en kaliteli
hizmet sunan kurum kimliğini yaratmaya çalışmıştır.

Üniversitemizin geliştirilmeye açık yönlerinin üst strateji ve politikalara uyumlu olarak iyileştirilmesi ve
bu yolla arzuladığı noktaya ulaşabilmesi için; eğitim öğretim, bilimsel araştırma/yayın ve kamu hizmeti
fonksiyonlarına ilişkin amaç ve hedeﬂer belirlenmiştir. Bu kapsamda; eğitim-öğretim hizmetlerinin bilimsellik,
çağdaşlık, yenilikçilik, katılımcılık, öğrenci odaklılık gibi temel değerler ışığında sürdürülmesi ve geliştirilmesi
için amaç ve hedeﬂer oluşturulmuştur.
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İÇ 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 işlemlerinin 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.

Tunceli-Şubat 2019

Prof. Dr. Ubeyde İPEK
Rektör
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Tunceli-Şubat 2019

Abdullah ŞAHİN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.
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