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Fen ve Mühendislik alanında nitelikli araştırmalar ile bilimsel ve

teknolojik bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirilmesi için

gereken eğitim programlarının geliştirilmesini, etkin bir şekilde

yürütülmesini sağlamak, tüm programlarda eğitimin kalitesinin

yükseltilmesine katkı sağlamak, toplumsal gereksinimler ile

ulusal&uluslararası gelişmeleri göz önüne alarak yeni

programların açılmasını teşvik etmek ve organizasyonu sağlamak

ve toplumun refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik çıktıların

üretilmesini sağlamak.

• Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış ve tercih 

edilen;

• Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir 

yönetime sahip;

• İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını 

çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum 

işbirliği sağlamada öncü;

• Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve 

özgün eserler ortaya koyan;

• Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini 

benimsemiş, sürekli gelişen; bir üniversite olmaktır. 



Kuruluş

3

Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 41 Sayılı

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname ile 07.08.2009 tarih ve 17760 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanarak Fen Bilimleri Enstitüsü adı

altında Kurulmuştur.

Enstitünün organları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa

göre Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim

Kurulundan oluşmaktadır.

Müdürlüğümüz, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 2.

Katında bulunmaktadır. Müdür odası, Müdür Yrd. Odası,

Enstitü Sekreteri odası, Memur odası ve arşiv odası olmak

üzere 5 odada görev yürütülmektedir.



Eğitim & Öğretim
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Enstitümüz 2014-2015 yılı güz yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış, ilk olarak

İnşaat Mühendisliği ve Bahçe Bitkileri tezli yüksek lisans programı daha sonra Tarla Bitkileri

ve Maden Mühendisliği tezli yüksek lisans programlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Disiplinler arası İş Sağlığı ve Güvenliği tezsiz yüksek lisans programı için Yükseköğretim

kuruluna başvuru yapılmıştır.



Yönetim
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İdari Yönetim ( Müdür, Müdür Yrd, Ens. Sekreteri ve Memur)

Doç.Dr. Derya Yücel
(Müdür) 

Dr. Asaf Tolga Ülgen
(Müdür Yrd.)

Behçet Güven
(Ens. Sekreteri) 

Muhammed Güzel 
(Memur)



Doç. Dr. Derya Yücel  
(Başkan)

Dr. Asaf Tolga Ülgen
(Üye)

Dr. Nevzat Sevgin
(Üye)

Dr. Ferhat Öztürk
(Üye)

Dr. Adem Ahıskalı
(Üye)

Behçet Güven
(Raportör)

Yönetim
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Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu ( Başkan - 4 Üye - Raportör)



Görev ve Sorumluluklar
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Enstitü Müdürü :
• Enstitü kurullarına (Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu) başkanlık 

etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri 

arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

• Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve 

denetim görevini yapmak,

• Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak 

ve aksaklıkları önlemek için gerekli önlemleri almak, 

• Enstitünün idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, 

seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Enstitünün sürekli 

öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışmak.



Görev ve Sorumluluklar
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Enstitü Müdür Yrd :
• Enstitü Kuruluna ve Enstitü Yönetim Kuruluna katılmak,

• Müdürün görevi başında olmadığı zaman müdürlüğe vekâlet etmek,

• Akademik ve idari personel ile ilgili işlemler, 

• Müdür tarafından yapılan işbölümü esaslarına göre iç koordinasyonu ve 

iletişimi sağlamak, 

• Müdür tarafından yetki verildiği takdirde görev alanı ile ilgili yazıları 

imzalamak.



Görev ve Sorumluluklar

9

Enstitü Sekreteri:
• Enstitünün idari amiri olarak tüm idari işlerini yürütmek, 

•Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek, 

personeli değişiklikler hakkında bilgilendirmek, 

•Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Disiplin Kurulu gündemini 

Müdürün talimatları doğrultusunda raportörlük yapmak, ve ilgililere duyurmak, 

•Kurul kararlarının yazılmasını, karar defterine işlenmesini ve arşivlenmesini 

sağlamak,  

•Bütçe konusu çerçevesinde yapılması gereken işlemleri takip etmek ve bütçenin 

kullanılmasıyla ilgili gerekli tedbirleri almak üzere Enstitü Müdürüne yardımcı 

olmak 

•İdari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak.



Görev ve Sorumluluklar
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Enstitü Memuru:
• Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini 

takip eder, duyurularını yapar. 

• Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Müdürlük 

makamına sunar.  

• Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı 

belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, vb. dokümanları 

hazırlar. 

• Enstitü etik kurallarına uymak, 

• Enstitü kaynaklarının verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 

• Görevin bir kısmının yüksek risk içerdiğini bilmek ve buna göre hareket etmek.



Yüksek Lisans Programları
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Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı (2014-2015 Güz Döneminde eğitim-öğretime başladı)

Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı (2018-2019 Bahar Döneminde eğitim-öğretime başladı)

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (2014-2015 Güz Döneminde eğitim-öğretime başladı)

Maden Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (2019-2020 Güz Döneminde eğitim-öğretime başlayacak)

2016 yılında Valilik tarafından konulan sokağa çıkma yasağı nedeniyle *2015-2016 Bahar Dönemi Eğitim-öğretime ara verildi.



2019 Yılı Bütçemiz
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ÜNİVERSİTEMİZİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 2019 BÜTÇESİNDEN AYIRDIĞI 
ÖDENEKLER

Kırtasiye Alımları için : 2.000 TL
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu için : 1.350 TL
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları    : 1.000 TL
Hizmet Alımı için : 1.000 TL
Toplam : 5.350 TL



Öğrencilerimize Yönelik
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• Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri öğrencileri için kurumumuzda 
düzenlenen kongre, sempozyum ve çalıştaylar da sunum yapma imkanının 
yanı sıra düzenleme kurulunda yer alma olanağı sağlanmaktadır.
• Yabancı Uyruklu öğrenciler için TÖMER ( Türkçe Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ) tarafından Türkçe, İngilizce, Arapça, Süryanice, 
Kürtçe dil kursları verilmektedir.
• Şırnak Üniversitesinin jeopolitik konumu itibari ile Irak, Suriye ve 
İran’a  yakın olduğundan yabancı öğrenci çekme potansiyeline sahip 
olduğundan dolayı farklı arkadaşlık ve sosyal yapıda eğitim alacaktır.
• Öğrencilerimizin çalıştığı konuyla ilgili ve Danışmanlarıyla birlikte BAP 

hızlı destek ve/veya kendi adına proje başvurusu yapabilme imkanı 
sunulmaktadır.



Hedeflerimiz
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• Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri öğrencileri master ve/veya doktora
derecesine sahip olduktan sonra ilgili bölümlerde istihdam oranlarında
yıllara göre artış sağlanması hedeflenmiştir.
• İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinler arası) Tezsiz Yüksek Lisans Programının

açılması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuru yapıldı ve onay
bekleniliyor.

• Enstitümüzde program sayısını artırıp daha fazla öğrenciye öğrenim
yönünden istihdam sağlamak.

• Tercih sebeplerine bağlı olarak ilk yıl ileri derecede İngilizce hazırlık
sınıfları kurulacaktır.

• Her lisansüstü tez konularından en az bir ulusal/uluslararası yayın
yapılması konusunda özendirici politikalar geliştirmek vb. hedefleri
oluşturduk.



Toplam Öğrenci Sayısı
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Anabilim Dalları Erkek Öğrenci Kadın Öğrenci Toplam

Bahçe Bitkileri 20 9 29
İnşaat Mühendisliği 5 0 5

Tarla Bitkileri 8 4 12
Maden 

Mühendisliği 0 0 0

Genel Toplam 46

Mezun olan Öğrenci Sayısı
Bahçe Bitkileri          : 3
İnşaat Mühendisliği : 2   

Mezuniyet Bekleyen Öğrenci Sayısı
Bahçe Bitkileri          : 1
İnşaat Mühendisliği : 1

*Maden Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim Döneminde 3+3 Toplam 6 öğrenci kontenjanı 
ile eğitim ve öğretime başlayacaktır.



Toplam Öğrenci Sayısı
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Anabilim Dalları Erkek Öğrenci Kadın Öğrenci Toplam

Bahçe Bitkileri 20 9 29
İnşaat Mühendisliği 5 0 5

Tarla Bitkileri 8 4 12
Maden 

Mühendisliği 0 0 0

Genel Toplam 46

Anabilim Dallı Programında Yıllık Alınan Öğrenci Sayısı

Bahçe Bitkileri A.B.D           : 10+10
Tarla Bitkileri  A.B.D           : 10+10
Maden Mühendisliği A.B.D : 10+10  Yabancı Uyruklu Öğrenci için 10 kontenjan ayrılmıştır.



Enstitü Dergisi
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Üniversitemiz tarafından ilk sayısı 2019 yılı Haziran ayı

içerisinde çıkartılması planlanan "Şırnak Üniversitesi Fen

Bilimleri Dergisi" fen ve mühendislik alanlarında güncel,

nitelikli, özgün bilimsel araştırmalara yer verecektir. Bu

bağlamda Fen ve Mühendislik Bilim Dallarından gelen

orjinal araştırmalar, derleme, teknik rapor türlerini içeren

İngilizce ve/veya Türkçe makaleler dergi kapsamında yayına

kabul edilmektedir.

Dergi ile ilgili detaylı bilgiye

http://dergipark.gov.tr/sufbd

adresinden ulaşılabilmektedir.

http://dergipark.gov.tr/sufbd


Enstitü Dergisi
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Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, hakemli bir dergi olup

yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) yayınlanır. Kör hakemlik

değerlendirme sürecini kabul etmiştir. Dergimiz; tarım,

orman, su ürünleri, gıda gibi fen bilimleri yanı sıra makine,

inşaat, malzeme, enerji, maden, elektronik ve bilgisayar

mühendisliği gibi disiplinlerde yapılan araştırma, derleme,

teknik rapor türlerinde hazırlanmış bilimsel yazıları

yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve/veya İngilizcedir.

Dergide yayınlanacak çalışmalar için herhangi bir ücret talep

edilmemektedir.

Dergimize makale kabul tarihleri Aralık sayısı için 1 Temmuz-8

Kasım 2019 arası olacaktır.



Enstitü Dergisi
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Yayınlanması için Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne gönderilen 

çalışmaların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi 

yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, 

çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, editör ve bölüm editörleri, açık erişim

olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE

Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE

Best Practice Guide lines for Journal Editors" rehberleri temelinde etik görev

ve sorumluluklara sahip olduklarını taahhüt ederler. Tüm makaleler benzerlik

veya intihal açısından kontrol edilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce

herhangi bir yayın organında yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde

bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması

gerekir. Dergide yayınlanacak çalışmalar için herhangi bir ücret talep

edilmemektedir.

https://publicationethics.org/
https://publicationethics.org/guidance/Guidelines


Enstitü Dergisi
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Teşekkürler
Dr. Asaf Tolga ÜLGEN

ulgen_at@sirnak.edu.tr

www.sirnak.edu.tr/birimler/sirnaktto
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