
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TANITIM:  

9.05.2007 tarih ve 5662 nolu Kanunun ile kurulmuş olan Enstitümüzün stratejisi ve 

amacı; üst düzey bilimsel çalışmalar yapmak, bilgi üretmek, ulusal gelişme ve kalkınmaya 

destek olmak, fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunlarını yüksek lisans ve doktora 

seviyesinde yetiştirmektir. 

  

Enstitümüz, 13 Anabilim Dalında, 13 tezli yüksek lisans, 1 tezsiz yüksek lisans ve  6 

doktora programıyla eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 

 

MİSYON:  

Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Enstitüler, Üniversitelerin 

öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen değer, aktarılan kaynaklar, 

sağlanan imkanlar, akademisyenlerin bilimsel seviyesini doğrudan etkileyecektir. Lisansüstü 

eğitim, üniversite dışındakiler için de hayat boyu gerekli olacak bilgileri içermektedir. 

Üniversitelerin akademik seviyeleri, Enstitülerin kapasitesi ve bilimsel faaliyetleri ile ölçülür. 

Bu bilinçle arttırılacak lisansüstü programlarımız ve kontenjanları ile yöresel, ulusal ve 

uluslararası sahalarda yoğun bir şekilde bilimsel araştırmalar yapılacaktır. Ülkemizin bilim ve 

teknolojik kapasitesinin arttırılmasında ileri araştırma projeleri, üniversite-sanayi işbirliğinin 

geliştirilmesinde, bilim ve teknolojiye ayrılan kaynakların verimli bir şekilde 

değerlendirilmesine yönelik geliştirilecek projeler ile üniversitelerin araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinde öncü olmaları göz önüne alınarak üniversite-kamu-özel kesim ortak AR-GE 

faaliyetleri sürdürülerek uygulamaya yönelik projeler ve yerel-bölgesel-ulusal-uluslararası 

özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürerek; sorunlara somut çözüm 

önerileri sunup, uygulamaya konmasını ve üniversitemizin bilim üretme fonksiyonunu 

sağlayacak faaliyetlerimizi sürdürmektir. 

VİZYON:  

Beş yıl içinde bilimsel teknolojiyi öğretim sürecine katmış, bilimsel duruşu kültüre 

dönüştürmüş, uluslararası bütünleşmesini sağlamış, tanınır bir enstitü olmaktır. Hedefimiz, 

halen Yüksek lisans yapılan programlara ilave olarak programlarımızın tamamında yüksek 

lisans ve doktora programları açarak öğrenci sayımızı önümüzdeki beş yıl içinde tezsiz yüksek 

lisans programı öğrencileri ile birlikte arttırmaktır.   

 

 

 

 



ORGANİZASYON YAPISI  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Enstitü Kurulu   

Enstitü  Müdür ü   

Doç. Dr. Zafer ŞİAR   Enstitü Yönetim Kurulu   

Enstitü Müdür Yardımcısı   

Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAYINDIR  

Enstitü Sekreteri    

Fatoş DAVRAN 

Enstitü Müdür Yardımcısı   

 
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem DARENDELİOĞLU 

  

Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı   

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı   

Yazı İşleri (Memur Orhan SAYDAN ) 
    

İ   

  Biyoloji Anabilim Dalı   

Öğrenci İşleri ( Bil. İşl. Mücahide GÜNGÖR 

                                   OFLAZ ) 

  

Fizik Anabilim Dalı   

   Gıda Güvenliği Anabilim Dalı   

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı    

  

Tahakkuk İşleri ( Bil. İşl. Erol GÜNERİGÖK )  

 

  

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı  

 Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  

Matematik Anabilim Dalı  

 Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 

Kimya Anabilim Dalı  

 Zootekni Anabilim Dalı 



HASSAS GÖREVLER  

Standart 2- Misyon,  

Organizasyon Yapısı ve Görevler  

2.6- İdare yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirleme ve 

personellere duyurmalıdır.  

2.6.1- Hassas görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenmesi ve hassas görevler için görev tanımlarının 

hazırlanması.  

Hassas Görev Tanımı:  Kurum/organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak itibar 

kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik 

bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görevler denir.  

  

GÖREV TANIMI  GÖREVLİ PERSONEL  HASSAS GÖREVLER  GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEME 

SONUCU  

  

Enstitü Müdürü  

  

Doç.Dr. Zafer ŞİAR  

Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatların takip ve 

uygulanması  

Yanlış işlem sonucu oluşabilecek hak kayıpları, 

soruşturma, cezai yaptırım  

Yasal izinlerin verilmesi/alınması  Zaman kaybı, kaynak israfı, hesap verme 

sorumluluğu, cezai yaptırımlar  

Mahkeme kararlarının uygulanması  Yasaklara uymama, idarenin itibar kaybı  

  

Ens.Müd.Yard.  

  

Dr. Öğr. Üyesi Sinan 

BAYINDIR 

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem 

DARENDELİOĞLU 

Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekalet 

etmek, EK ve EYK gibi kurullara başkanlık etmek  

Kurulların ve idari işlerin aksaması ile oluşacak 

hak kayıpları  

Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatların takip ve 

uygulanması  

Yanlış işlem sonucu oluşabilecek hak kayıpları, 

soruşturma, cezai yaptırım  

  

Enstitü Sekreteri  

  

Ens.Sek. Fatoş DAVRAN  

Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi  İşlerin aksamaması  

Hassas görevden ayrılan personelin yerine 

görevlendirme yapılması  

Görevin aksamaması  

Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatların takip ve 

uygulanması  
Yanlış işlem sonucu oluşabilecek hak kayıpları, 

soruşturma, cezai yaptırım  

Bütçe çalışmaları  Bütçe açığı, mali kayıp  

Sivil savunma hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, 

araç-gereç temini ve personelin eğitimi  

Mali kayıp, yangın ve diğer tehlikelere karşı 

hazırlıksız yakalanma  



Bilgi edinme yasasından yararlanmak isteyenlere, 

bilgilerin zamanında verilmesi  

Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı  

Yasal izinlerin verilmesi/alınması  Zaman kaybı, kaynak israfı, hesap verme 

sorumluluğu, cezai yaptırımlar  

  Mahkeme kararlarının uygulanması  Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı  

  Gizli yazıların hazırlanması ve takibi  Güven ve itibar kaybı  

 

  

Yazı İşleri Birimi  

  

Memur Orhan SAYDAN  

Giden evrakları kaydetmek ve genel takibi yapmak  Zaman, güven ve hak kaybı, yasalara uymama,  

şikayet, itibar kaybı, disiplin  

Giden evrakları takip edip dağıtımını zimmetle 

yapmak  

İşlerin aksaması ve evrak kaybı, yasalara 

uymama, şikayet, itibar kaybı, disiplin  

Öğretim elemanlarına ve idari personele  ait tüm 

özlük işler, kadro talep ve çalışmalar  

Hak kaybı  

Süreli yazıları takip etmek  İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması  

Enstitü ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak 

ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek  

Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşılmaması  

UNĠP programına başvuruların takibi  Hak kaybı  

EK, EYK ve disiplin kurulu kararlarının yazılması 

ve ilgililere tebliğ edilmesi  

Zaman kaybı, hesap verme sorumluluğu, 

soruşturma, itibar ve güven kaybı  

  

Tahakkuk Birimi  

  

Bil.İşl. Erol GÜNERİGÖK  

  

Maaşların hazırlanmasında özlük hakların 

zamanında temin edilmesi  

Birimler arası koordinasyonun sağlanmaması, 

hak kaybı  

Ödeme Emri Belgesi  Kontrollerin doğru yapılmaması  

Ek ders/maaş/ yolluk hazırlamada işlemlerin, 

kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması  

Birimler arası koordinasyonun sağlanmaması, 

hatalı ödeme, hak kaybı, itibar kaybı, cezai 

yaptırımlar  

Faturaların ödenmesi  Birimler arası koordinasyonun sağlanmaması ce 

gecikme zammına sebebiyet verme  

Akademik ve idari personelin sosyal haklarının 

hazırlanması  

Birimler arası koordinasyonun sağlanmaması, 

hak kaybı  



Sosyal Güvenlik Kurumuna keseneklerin doğru 

eksiksiz ve zamanında gönderilmesi  

Birimler arası koordinasyonun sağlanmaması, 

hak kaybı  

  

Taşınır Kayıt ve  

Kontrol Yetkilisi  

  

Bil.İşl. Erol GÜNERİGÖK  

Ens.Sek. Fatoş DAVRAN  

Taşınır malların ölçerek, sayarak teslim alınması, 

depoya yerleştirilmesi  

Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk  

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları 

tutmak, belge ve cetvelleri oluşturmak  

Kamu zararı  

Ambar sayımı ve stok kontrolünü yapmak  Kamu zararı ve iş yapmama durumu  

İhale ve doğrudan temin, satın alma çalışmaları  Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama, 

yolsuzluk, hesap verme sorumluluğu, itibar kaybı  

Harcama biriminin malzeme ihtiyacının  Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı  

  planlanmasına yardımcı olmak   

Muhasebe, taşınır ve teknik hizmetlerin denetimini 

yapmak  
İş akışı ve işlemlerin hızlanması, aksamaması  

  

Öğretim Üyeleri  

  

Görevli Tüm Öğretim  

Üyeleri  

Sınav kağıtlarının okunması  Yanlı, hak kaybı, soruşturma, cezai yaptırımlar, 

itibar kaybı  

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde akademik takvimin 

esas alınması  
Güven ve itibar kaybı  

Mahkeme kararlarının uygulanması  Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı  

Başarı notlarının zamanında elektronik  ortama 

aktarılması  

Zaman kaybı, yasalara uymama  

  

Anabilim Dalı 

Başkanlığı  

  

Tüm Anabilim Dalı  

Başkanlıkları  

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde akademik takvimin 

esas alınması  
Güven ve itibar kaybı  

ERASMUS,FARABĠ ve MEVLANA programına  

katılan öğrencilerin takibi  

Hak kaybı  

Mahkeme kararlarının uygulanması  Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı  

Sınav ve ders programlarının hazırlanması  şikayet ve disiplin  

  

Öğrenci İşleri  

  

Memur Mücahide GÜNGÖR 

OFLAZ  

Enstitü internet sayfasının güncellenmesi ve 

duyuruları yüklemek  

İtibar ve hak kaybı  

Öğrenci iş ve işlemleri ( askerlik, mezuniyet vb.)  Hak kaybı, görevin aksaması, şikayet ve disiplin, 

itibar kaybı  



ERASMUS,FARABĠ ve MEVLANA programına  

katılan öğrencilerin takibi  

Hak kaybı  

  Ders, sınav ve mazeret programlarını sisteme 

yüklenmesi 

Öğrenci mağduriyeti, hak ve itibar kaybı 

   

  

  


