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SUNUŞ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (İTAMER), 

merkeze ait yönetmeliğin 12.07.2015 tarih ve 29414 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile 

faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Merkezin çalıĢma amaçları arasında; üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı 

olan ileri araĢtırma düzeneklerini sağlayarak merkez araĢtırma birimlerinde ortak kullanıma sunmak, 

bilim ve teknoloji alanındaki geliĢmelere katkıda bulunmak ve endüstriye iliĢkin sorunları 

çözümlemek üzere araĢtırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda gelecekte 

karĢılaĢılabilecek sorunlara çözüm yolları aramak, araĢtırma sonuçlarını duyurmak ve bunların 

uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul 

veya sürecin üretim aĢamasına geçmesi için gerekli donanım, sistem ve özellikleri belirlemek, öncü 

tesisler kurmak, özel sektör, kamu kurum ve kuruluĢları ile akademisyen ve araĢtırmacıların talep 

ettikleri analizleri, karĢılaĢtıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya iliĢkin sorunları çözmeye yönelik 

hizmetleri yapmak, üretim ve iĢletmede karĢılaĢılan teknolojik güçlüklerde danıĢmanlık yapmak, 

merkezin çalıĢma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal 

ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içindeki ve dıĢındaki ilgili kamu ve özel 

araĢtırma kuruluĢları ve merkezleri ile iĢbirliği yapmak, bilgi alıĢveriĢinde bulunmak, ileri teknoloji 

projeleri için maddi destek sağlamaya çalıĢmak, öncelikle ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik olmak 

üzere araĢtırma projelerini desteklemek ve uygulamak, merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt 

içinde ve dıĢında yetiĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak, yurt içi ve yurt dıĢından bu amaçlarla 

gelecek araĢtırmacılara imkân hazırlamak, öneriler geliĢtirmek, bilim ve teknoloji alanında tanınmıĢ 

araĢtırıcıların üniversite bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak, teknolojik 

geliĢmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koĢullarına uygun olarak 

geliĢtirilmesini sağlamak ve üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak olarak sayılabilir. 
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I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; 
İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (İTAMER) sağlam temel üzerine

oturttuğualtyapısıvekonusundauzmanpersoneliileülkemizdekiüniversiteler,kamukuruluşları

ve özel sektöre hizmet veren, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış
Türkiye'ninöncü laboratuvarlarındanolmakveolasıgelişmeleriyakından takipederekkendini

sürekligeliştirenyenilikçibiranlayışıgörevolarakkabuletmektedir.

Vizyonumuz; 

Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme (AR-

GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, yaratıcı fikirlerin, 

projelerin gelişimine ortam sağlayarak bölgemizin lider laboratuvarı olmak, üniversitemizin 

bilimsel literatürde saygınlığını artırmak ve daha üst seviyelere taşımaktır.

İTAMER’de üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda 

çalışmalarını sağlamak ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,

Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel 

sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda 

karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Merkezimiz 4/11/1981 Tarihli Ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. Maddesinin 1. 

Fıkrasının (D) Bendinin (2) Numaralı Alt Bendi İle 14. Maddesi Uyarınca Rektörlüğümüze Bağlı 

Olarak 12.07.2015 Tarihinde 29414 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Kurulmuştur.
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C-İdari Yetki Görev ve Sorumluluklar

a) Müdür

 Laboratuvar bölümlerinin iĢlevine uygun olarak çalıĢmasını sağlar. Laboratuvar Müdürü,

Laboratuvarın amiridir ve ikinci derece ita amiri yetkisine sahiptir. ÇalıĢan her personelini

eğitimi ve deneyimine göre kendi sorumluluk alanı ve sınırlarını bileceği Ģekilde organize

eder.

 Yıllık hedeflere ulaĢılması için uygun Ģartları sağlar ve hedeflere ulaĢılabilirliği kontrol eder.

 Talep edilen cihazların veya ekipmanların özelliklerinin belirlenmesinin ve temin edilmesini

sağlar. Alet ve ekipmanların bakım, onarım ve kalibrasyon ve performans testlerini yaptırır.

GeliĢen teknolojiye paralel olarak Laboratuvar modernizasyonunu sağlar.

 Laboratuvarda metot validasyonu yapılmasını, standart çalıĢma prosedürlerinin

hazırlanmasını ve bunların dökümante edilmesini sağlar.

 Numune ve analiz kayıt defterlerinin düzenli tutulmasını ve numunelerin laboratuvarlara

dağılımını sağlar.

 Laboratuvara giren numunenin tüm analizlerinin onaylanmıĢ metotlara uygun yapılmasını

sağlar. Kamu KuruluĢları tarafından talep edilen Denetim, Ġthalat, Ġhracat ve Üretim Ġzni

numuneleri ile Özel ġahıslar tarafından talep edilen Özel Ġstek numunesi analizlerinin

yapılmasını sağlar.

 Analiz raporlarını onaylar.

 Tüm çalıĢanların kalitenin geliĢtirilmesine katkısının sağlanması için programları hazırlatır

ve uygulatır. ÇalıĢanların kalite bilincinin yükseltilmesi için eğitim programları hazırlatır ve

uygulatır.

 Laboratuvar yönetimini ve personelini yapılan iĢin kalitesini etkileyebilecek her türlü ticari,

mali ve diğer iç ve dıĢ baskılardan, etkilerden uzak tutar.

 Laboratuvarın ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılımını sağlar.

 Kayıtların düzenli tutulmasını ve arĢivlenmesini sağlar.
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 Kayıt ve raporlarda gizlilik esasına uyulmasını sağlar.

 KuruluĢ bünyesinde tarafsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenlik esaslarının uygulanmasını

sağlar.

 KuruluĢu ziyaret veya kontrol amacıyla gelen resmi heyetlere eĢlik eder veya ettirir.

 Yıllık program ve bütçe hazırlıklarının yapılmasını sağlar ve uygulanmasını kontrol eder.

 Laboratuvardan hizmet alan müĢterilerin memnuniyetinin sağlanması için özen gösterir ve

yasal alandaki sorumlulukların önemini çalıĢan tüm personele açıklar ve bu konuda gerekli

olan sürecin uygulanmasını sağlayarak konuyu takip eder.

b) Danışma Kurulu

Görevleri: 

 Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında yeni Laboratuvar ve AR- 

GE birimlerinin kurulmasında ve Merkezin iĢlevleriyle ilgili olarak önerilerde bulunmak ve

alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüĢ bildirmek.

 Laboratuvar analizleri ve danıĢmanlık hizmetlerinin ücretlerinin tayininde görüĢ bildirmek ve

gerekli durumlarda Merkezin kendileri ile ilgili birimlerinde danıĢmanlık yapmak.

 Alacağı kararlarla bölgedeki sanayi ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluĢlar ile iĢbirliği

ortamının oluĢturulup geliĢtirilmesine katkıda bulunmak.

 Üniversite dıĢı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüĢ bildirmek ve bu

yönde giriĢimlerde bulunulması için öneriler geliĢtirmek.

 Merkezin amaç ve çalıĢma konuları ile ilgili uzmanların görüĢ ve önerilerinin alınmasını

sağlamak.

 Müdürün talepleri doğrultusunda plan, program ve bütçe önerileri hakkında görüĢ bildirmek.

c) Yönetim Kurulu

Görevleri: 

 Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda Merkezin faaliyetlerini düzenlemek, Merkezin

çalıĢma ilkeleri, iĢleyiĢi, yönetimi, laboratuvarların iĢleyiĢi ve sorumluları ile ilgili konularda

gerekli kararları almak.

 Merkeze bağlı olarak çalıĢacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak elemanları

belirlemek.
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 Merkezin çalıĢmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak, bunların uygulanmasını

sağlamak ve gerekli durumlarda usul ve esasları hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

 AraĢtırma projelerinin desteklenme esaslarını belirlemek, bu esaslar doğrultusunda sunulan

projelerin Merkezin amacına uygun olup olmadığını kontrol etmek, öncelikli projeleri

belirlemek ve bunların araĢtırmacılara duyurulmasını ve yürütülmesini takip etmek.

 Müdür tarafından faaliyet dönemi sonunda hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesi ile

ilgili esasları belirlemek, sunulan raporları, program ve bütçe önerilerini değerlendirmek ve

raporlar doğrultusunda bir sonraki döneme ait çalıĢma programını düzenlemek.

 DanıĢma Kurulunun da önerilerini dikkate alarak Merkez laboratuvarlarında ve AR-GE

birimlerinde yapılacak analizlerle bunların ücretlerini ve danıĢmanlık hizmetleri için ücretleri

belirlemek ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Rektörlüğe bildirmek.

 Müdürün gündeme getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

 DanıĢma kurulunda belirtilen görüĢ ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.

d) Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar

Görevi 

Rektör

Mali Yetkililer 

      Müdür

Adı Soyadı / Unvanı 

Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN 

Gerçekleştirme Görevlisi                   Dr. Öğr. Üyesi E  vrim BARAN AYDIN 

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi    Şükrü MAVZER Memur
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1.1. Sosyal Alanlar 

1.1.1. Toplantı – Konferans Salonları 

Kapasitesi 
0–50 51–75 76–100 101–150 151–250 251–Üzeri 

Toplantı Salonu 

Konferans Salonu 

Toplam 

1.2. Hizmet Alanları 

1.2.1. Akademik Personel Hizmet Alanları 

Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi)
Çalışma Odası 3 25 m² 3
Toplam 3 75 m² 3

1.2.2. İdari Personel Hizmet Alanları 

Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (KiĢi) 
Servis 

Çalışma Odası 4 25 m² 5 

Toplam 4 100 m² 5 

1.4. Diğer Alanlar 

Birim Sayı (Adet) Alan (m²) 
Sistem Odası 1 50m²

DuĢ -    - 
Mutfak 1 20m²

Numune kabul 1 25m²

Tuvalet 4 20m² 

Elektrik Odası 1 20m² 

Engelli Lavabosu 1 8m² 

Toplam Kapalı Alanı 14 103m² 

1. Fiziksel Yapı

   -    -

   -

   -

   -
   -

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-
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2. Örgüt Yapısı

İTAMER Müdürlüğü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne dioğrudan bağlı üst yöneticisi

olan kuruluĢtur. Laboratuvarımız Müdür, Müdür Yardımcıları, Danışma ve Yönetim Kurulu

birimlerinden oluĢan yapısı Organizasyon Şemasında belirtildiği Ģekildedir.

Organizasyon Şeması



3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1. Yazılımlar 

3.2. Bilgisayarlar 

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 15 Adet (Cihazlara entegre)

TaĢınabilir bilgisayar Sayısı:  1 Adet (Cihazlara entegre)

3.4- Diğe  r Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Cinsi İdari Amaçlı 
(Adet) 

Eğitim Amaçlı 
(Adet) 

Araştırma Amaçlı 
(Adet) 

Projeksiyon 

Slayt makinesi 

Tepegöz 

Episkop 

Barkot Okuyucu 

Baskı makinesi 

Fotokopi makinesi 

Faks 

Fotoğraf makinesi 

Kamera 

Televizyon 

Tarayıcı 

Müzik Seti 

Mikroskop 

DVD 

7
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4. İnsan Kaynakları

4.1. Akademik Personel 

Akademik Personel 
Kadroların Doluluk 

Oranına Göre 
Kadroların Ġstihdam 

ġekline Göre 

Toplam 
Tam 

Zamanlı 

Yarı 

Zamanlı 

Profesör 

Doçent 

Dr. Öğr. Üyesi 

Öğretim Görevlisi 2
Okutman 

Çevirici 

Eğitim- Öğretim Planlamacısı 

AraĢtırma Görevlisi 1 

Uzman 

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

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

KiĢi Sayısı 2 1

Yüzde 

4.2- İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

Toplam 

Genel Ġdari Hizmetler 4 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 

Teknik Hizmetleri Sınıfı 1

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 

Din Hizmetleri Sınıfı 

Sürekli İşçi

Toplam 5 

*

* (13/b ile görevlendirme)
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İdari Personelin Eğitim Durumu 
Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt.

KiĢi Sayısı 1

Yüzde 

4.4- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi 
1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 - Üzeri 

KiĢi Sayısı 5 

Yüzde 

4.5- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaşı İtibariyle Dağılımı 
21-25 YaĢ 26-30 YaĢ 31-35 YaĢ 36-40 YaĢ 41-50 YaĢ 51- Üzeri

KiĢi Sayısı 2 2 

Yüzde 

4.6- İşçiler

İşçilerin Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) 
Dolu BoĢ Toplam 

Sürekli ĠĢçiler - - - 

Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) - - - 

Vizesiz iĢçiler (3 Aylık) - - - 

Toplam - - - 

4.7- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri

Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi 
1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 - Üzeri 

KiĢi Sayısı - - - - 

Yüzde - - - - - - 

1

4.3- İdari Personelin Eğitim Durumu

 

3

1
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4.8- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı 
21-25 YaĢ 26-30 YaĢ 31-35 YaĢ 36-40 YaĢ 41-50 YaĢ 51- Üzeri

KiĢi Sayısı - - - - - 

Yüzde - - - - - - 

5. Sunulan Hizmetler

Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araĢtırma düzeneklerini sağlayarak Merkez

araĢtırma birimlerinde ortak kullanıma sunmak. Bilim ve teknoloji alanında geliĢmeye katkıda 

bulunmak ve endüstriye iliĢkin sorunları çözümlemek üzere araĢtırmalar yapmak, kalkınma planlarının 

öngördüğü alanlarda gelecekte karĢılaĢılabilecek sorunlara çözüm yolları aramak. AraĢtırma 

sonuçlarını duyurmak ve bunların uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları 

yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya sürecin üretim aĢamasına geçmesi için gerekli donanım, 

sistem ve özellikleri belirlemek, öncü tesisler kurmak. Özel sektör, kamu kurum ve kuruluĢları ile

akademisyen ve araĢtırmacıların talep ettikleri analizleri, karĢılaĢtıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya 

iliĢkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri yapmak. Ürretim ve iĢletmede karĢılaĢılan teknolojik

güçlüklerde danıĢmanlık yapmak. Merkezin çalıĢma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, 

sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek. Yurt içindeki ve 

dıĢındaki ilgili kamu ve özel araĢtırma kuruluĢları ve merkezleri ile iĢbirliği yapmak, bilgi alıĢveriĢinde 

bulunmak, ileri teknoloji projeleri için maddi destek sağlamaya çalıĢmak. Öncelikle ülke ve bölge 

ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere araĢtırma projelerini desteklemek ve uygulamak. Merkezin ihtiyacı 

olan elemanların yurt içinde ve dıĢında yetiĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak, yurt içi ve yurt 

dıĢından bu amaçlarla gelecek araĢtırmacılara imkân hazırlamak, öneriler geliĢtirmek. Bilim ve 

teknoloji alanında tanınmıĢ araĢtırıcıların Üniversite bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalıĢmalar 

yapmak. Teknolojik geliĢmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koĢullarına uygun 

olarak geliĢtirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.  Merkezi 

AraĢtırma Laboratuvarının tanıtımını gerçekleĢtirmek. İTAMER Müdürlüğü Kilis 7 Aralık 

Üniversitesi Merkez kampüsünde Merkez / KİLİS adresindeki sabit tesislerinde

görevini yürütmektedir.



2021 Yılı Hizmetleri

5.1- 2021 Yılı Yıllık Bazda Yapılan Çalışmalar

2021 YILI GELİRLERİ

NO Numune 
Sayısı 

Adı Soyadı Analiz Nedeni Numunenin 
Cinsi 

İstenen Analizler Analiz Ücreti (TL ) 

1 85 TÜBİTAK, Proje Ödeme
Proje No: 2180243

HPLC, GC ve Yaş analizler Biber Meyve 
ve Kök

Fenolik bileşenler, uçucu bileşenler ve 
yaş analizler

5.097,60 TL

2 42 Hakan ÇETİNKAYA
BAP Proje Ödemesi

GC ve HPLC analizleri Zeytin Yaprak 
ve Meyve

Fenolik Bileşenler ve Yağ Asidi Esterleri 2.478,00 TL

3 120 Kamil MENCİK
GAÜN BAP

AAS  analizleri Toprak ve Meyve Elemental Analiz (AAS 6-20 Element)

ve Yakma
16.850,40 TL

11

NO İşlem 
Sayısı 

Adı Soyadı Nedeni Ücreti (TL ) 

1 1 FT-IR Cihaz Bakımı Cihaz Arızası 5.600,00 TL

2 1 Gaz Giderleri GC Tüpleri Değişimi 6.000,00 TL

11.600,00 TL

2021 YILI GİDERLERİ

4 85 Nazım ŞEKEROĞLU  
BAP

GC  analizleri Zeytinyağı analizi 3.900,50 TL

TOPLAM

28.326,50 TLTOPLAM
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6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüzde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57, 58, 

59 ve 60’ıncı maddeleri ile 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazetede 

yayımlanan, Ġç kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümler 

doğrultusunda yapılan çalıĢmaların özeti Ģöyledir. 

İTAMER tahsis edilen bütçe ödenekleri, harcama yetkilisinin (Rektör) bilgisi ve talimatı 

doğrultusunda satın alma memuru, tahakkuk memuru, ayniyat memuru ve muhasebe memurları 

tarafından Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan harcamalara iliĢkin belgeler, 

GerçekleĢtirme Görevlisi tarafından harcama öncesi gerekli kontrol ve denetim yapıldıktan sonra 

satın alma ve harcama iĢlemleri gerçekleĢtirilir. 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Birimimizin teknik ve akademik kadrosunu güçlendirerek laboratuvar faaliyetleri standardını 

yükseltmek ve ihtiyaç duyulan çağdaĢ fiziki altyapıyı oluĢturmak ve geliĢtirmektir. Bu amaçla kısa 

ve orta vadeli hedefler amaçlanmıĢtır. 

Kısa Vadeli Hedefler; 

1. Araç-Gereç Hedefleri:

a- Laboratuvarların alt yapısının geliĢtirilmesi

2. Akademik Kadro Hedefleri:
a- Mevcut sistemlerin aktif halde kullanılabilmesi için uzman kadrolarının artırılması

3. İdari Personel Hedefleri:
a- Laboratuvar imkanlarının geliĢtirilmesi doğrultusunda amaca uygun olarak teknik personelin

temini ve alanı doğrultusunda yetiĢtirilmesi

4. Sosyal ve Kültürel Hedefler:

a- Ġdari, teknik, akademik ve diğer personelimizin sosyal-kültürel, sportif faaliyetleri ve diğer

sosyal tesislerin temini noktasında çalıĢmalara hız verilmesi
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Orta ve Uzun Vadeli Hedefler; 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Sahip olduğumuz imkânlar çerçevesinde mevcut fiziki ortamların ve insan kaynaklarını en  

iyi Ģekilde kullanarak eksikliklerimizin giderilmesi için yoğun bir çalıĢma yapılması temel 

politikamızdır. Öte yandan olanaklarımızı artırabilmenin bir yolu olarak görülen dıĢa açılım ve 

sanayi ile iĢbirliğinin geliĢtirilmesi hususunda azami gayret sarf edilecektir. 

C- Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

Müdürlüğümüzde aktif olan dört laboratuvarın geliĢtirilmesine yönelik faaliyetler ve ayrıca 

laboratuvarların ihtiyacı olan akademik ve idari personelin temini hususunda gerekli çalıĢmalar  

devam etmektedir. 

III- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ

A- Üstünlükler

1- Genç ve aktif akademik personele sahip olması,

2- GeliĢmekte olan laboratuvarların olması,

3- Kütüphane ve Internet olanakları.

B- Zayıflıklar

1- Laboratuvar alt yapısının yeterli düzeyde olmaması,

2- Teknik personel yetersizliği.

3- Bütçe sıkıntısı 
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C- Değerlendirme
2021 yılı içinde kurumun zayıflıklarının giderilmesinin yanında Covid-19 salgını nedeniyle

hedeflere ulaĢmada yetersiz kalınmıĢtır.

IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER

2021 yılında yapılan faaliyetler ve alt yapımız doğrultusunda 2021 yılında yapılacak çalıĢmalar 

planlanmıĢtır. 

Ayrıca alt yapımızdaki eksiklikler giderildikten sonra gelecek yıl içinde yapılacak hizmetlerin 

ilgili birimlere anlatılmasının gerekli ve faydalı olacağı düĢünülmektedir. 
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EKLER 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İTAMER Müdürü olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin 

idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, İTAMER Müdürü olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller gibi bilgim

dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.   

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

beyan ederim. (25/11/2021)

Dr. Öğr. Üyesi Evrim BARAN AYDIN

  Müdür 




