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SUNUŞ 
 

Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 09 Mayıs 2014 

tarihli ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 09.05.2014 tarihli ve 2014/6292 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.03.2017 tarihli ve 16317 sayılı yazısı gereği; 

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim 

dallarının açılması uygun görülmüştür:  

- İktisat Bölümü 

1- İktisat Teorisi Anabilim Dalı 

 2- İktisat Politikası Anabilim Dalı 

 3- İktisat Tarihi Anabilim Dalı 

 4- İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı 

 

- İşletme Bölümü (PASİF) 

(2019-2020 Eğitim- Öğretim dönemi için öğrenci alım dosyası hazırlanmıştır fakat YÖK 

tarafından bölümün doluluk oranı sebebi ile öğrenci alımına izin verilmemiştir.) 

1-Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı 

 2-Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı 

 3-Ticari Hukuk Anabilim Dalı 

 4- Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı 

 5- Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 

 6- Kooperatifçilik Anabilim Dalı 

 

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

1- Siyaset Bilimi Anabilim Dalı 

 2- Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 

  

-Havacılık Yönetimi Bölümü 

 1-Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında İktisat 

Bölümüne öğrenci alımı ile birlikte öğrenim faaliyetlerine başlamıştır. 

Fakültemiz akademik kadrosu 1 Dekan V., 1 Doç.Dr.,9 Dr. Öğretim Üyesi, 3 Araştırma 

Görevlisi, 1 Fakülte Sekreteri ve 10 idari personel (3 İdari personel Merzifon MYO 13/b-4 

maddesi gereğince asli görevleri MMYO kalmak kaydı ile görevlendirilmiş) ve 2 sürekli işçiden 

oluşmaktadır. 

Fakülte personeli, yapmış oldukları çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası boyutta kongre, 

sempozyum, seminer ve panellere katılmakta, aynı zamanda fakültemizde toplumla bütünleşme 

kapsamında yaygın eğitim faaliyetleri sürdürmekte, BAP destekli projeler yürütmekte, bilimsel 

araştırma ve yayınlar yapmakta, bilimsel etkinlikler gerçekleştirmekte, öğrencilerin kariyer 

eğitimleri düzenlenmektedir. 

Fakültemizin başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine inancım sonsuz olup 

Fakültemizin 2020 birim faaliyet raporunu bilgilerinize sunar, raporun hazırlanmasına katkı 

veren ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.  

 

Prof.Dr. Önder DUMAN 

          Dekan V. 



 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Tel :  0 358 211 50 21  

Faks: 0 358 21150 22 

e-posta: iibf@amasya.edu.tr 

Web Adresi: http://www.amasya.edu.tr 

http://www.amasya.edu.tr/


I-GENEL BİLGİLER 
 

A-Misyon ve Vizyon 
1.Misyonumuz 

Gelişen ve değişen dünyada; akıl, bilim ve evrensel değerlerin ışığında bilgi üreterek daha iyiye; 

“geçmişi değerlendirerek, bugünü anlayarak ve geleceği planlayarak” ulaşmayı ve başarmayı 

hedefleyen, bilim, teknoloji ve kültüre; ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapabilecek 

yaratıcı, üretken, girişimci, yenilikçi, rekabetçi, çağdaş ve özgür düşünen, özgüveni yüksek, 

etik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir. 

 2.Vizyonumuz 

Açık ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, yeterlilik ve yetkinlik düzeyi yüksek akademik 

kadrosuyla; gerek eğitim, araştırma, hizmet üretiminde ve gerekse bilim, teknoloji ile kültür 

alanındaki çalışmalarıyla ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin ekonomik, siyasal ve 

sosyal gelişimine katkıda bulunan, programları uluslararası düzeyde tercih edilen güvenilir, 

saygın ve seçkin Yükseköğretim Kurumları arasında yer alan bir fakülte olmaktır. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Evrenselliği, 

Doğruluğu, 

Güvenirliliği, 

Paylaşımcılığı, 

Hesap verebilirliği, 

Katılımcılığı, 

Şeffaflığı, 

Sosyal Sorumluluğu, 

Bilimsel etiği, 

Akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü ilke edinmiştir. 

 

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 
Fakültenin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasanın 16. maddesi hükümlerine göre 

belirlenmiştir. Fakülte organları Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruludur. 

Dekan, üç yıl için Yükseköğretim Kurulu tarafından atanır. Süresi biten Dekan tekrar 

atanabilir. Dekan Fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından üç yıl için atayacağı en çok iki 

yardımcısı bulunur.  

Dekan : 
Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan aynı zamanda harcama yetkilisidir.  
 

Görev, yetki ve sorumlulukları: 

✓ Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve 

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak  

✓ Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında 

rektöre rapor vermek,  

✓ Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, 

fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra 

rektörlüğe sunmak,  

✓ Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini yapmak,  



✓ Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 

kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin 

alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, 

bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün 

faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve 

sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.  

✓ Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

Fakülte Kurulu : 
Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. 

 

 Görev, yetki ve sorumlulukları: 
✓ Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle 

ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, 

✓ Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 

✓ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

Fakülte Kurulumuz 

Prof. Dr. Önder DUMAN                        Dekan Vekili 

Doç.Dr. Ali ÇİFTÇİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı 

Dr.Öğr. Üyesi Leyla Firuze ARDA ÖZALP   İktisat Bölümü Başkanı 

Dr.Öğr. Üyesi Emrah KOPARAN           Havacılık Yönetimi Bölümü Başkanı 

Dr.Öğr. Üyesi Emine Başak SAVAŞ        Dr.Öğr. Üyesi Temsilcisi 

 

Fakülte Yönetim Kurulu :  
Fakülte yönetim kurulu idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri 

yapar. 

       

Görev, yetki ve sorumlulukları: 
✓ Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,  

✓ Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım 

etmek, 

✓ Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 

✓ Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 

✓ Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim -öğretim ve sınavlara ait 

işlemleri hakkında karar vermek,  

✓ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 
Fakülte Yönetim Kurulumuz 

Prof. Dr. Önder DUMAN Dekan Vekili 

Prof. Dr. Mehmet K ARA Profesör Temsilcisi 

Prof. Dr. Hasan TANAK Profesör Temsilcisi 

Prof. Dr. Keziban ORBAY Profesör Temsilcisi 

Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ Doçent Temsilcisi 

Doç. Dr. Meryem EVECEN Doçent Temsilcisi 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz TOKTAŞ   Dr.Öğr.Üyesi Temsilcisi 

 

 

 
 



Dekan Yardımcıları:  

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri 

arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.  

Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman 

yardımcılarından biri vekalet eder.  

 

Dekan yardımcıları, Dekanın teklifi ve Rektörlük Makamının onayı ile 

görevlendirilirler.  

 

Görev, yetki ve sorumlulukları: 

✓ Dekanın verdiği görevleri yapmak,  

✓ Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarının hazırlanmasını koordine 

etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak,  

✓ İdari ve Mali işlerde koordinasyon sağlamak,  

✓ Yükseköğretim kanunu ve yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak,  

✓ Dekan olmadığı zamanlarda yerine vekâlet etmek  

 

Fakülte Sekreteri:  

Fakülte sekreterinin görevleri 2547 sayılı kanunun 51/b maddesi hükümlerine göre 

belirlenmiştir. “Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte 

sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya 

yüksekokul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere 

gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki 

iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır.”  

 

Fakülte idari teşkilatının amiridir. İdari teşkilatın çalışmasından Dekana karşı 

sorumludur.  

 

Görev, yetki ve sorumlulukları: 

✓ İdari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasından sorumludur,  

✓ Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen gerçekleştirme görevlisidir,  

✓ Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya 

hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve 

ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini ilgili müdür yardımcısının 

gözetiminde yürütmek,  

✓ Fakülte Sekreterliğinin görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir 

şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve 

denetlemek,  

✓ Kurum içi/dışı yazışmaları ve resmi ilişkileri yürütmek, koordine etmek ve denetlemek,  

✓ Dekanın talimatları doğrultusunda Akademik Kurul, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim 

Kurulu gündemini hazırlamak ve ilgililere duyurmak  

✓ Kurullarda raportörlük yapmak, Kurul kararlarının yazılmasını ve karar defterlerine 

işlenmesini sağlatmak  

✓ Fakülteye ait bina ve eklentilerinin ısınma, aydınlanma, temizlik ve bakım-onarım 

faaliyetlerini yürütmek,  

✓ Fakülteye ait açık ve kapalı alanlarda güvenlik faaliyetlerini takip etmek ve 

koordinasyonunu sağlamak,  
 

 

 



Bölüm Başkanı : 

            Bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı 

takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca üç yıl için atanır. Süresi biten 

başkan tekrar atanabilir. 

            Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim -öğretim ve araştırmalarından ve bölüme 

ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. 

 

Araştırma Görevlisi : 

Görev, yetki ve sorumlulukları: 

✓ Derslerle ilgili uygulama, laboratuvar vb. çalışmalarda, 

✓ Ödev, proje vb. değerlendirmelerde, 

✓ Sınav gözetmenliği, araştırma ve deneylerde, 

✓ Öğrenci danışmanlığı ve kayıt işlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmakla 

görevlidir.  

Araştırma Görevlileri yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere 

uygun olarak yerine getirirken, Bölüm Başkanlarına karşı sorumludurlar 

 

2020 Yılı Akademik Kadro 

Yönetim  

Dekan V                   : Prof. Dr. Önder DUMAN 

Dekan Yardımcısı    : Dr.Öğr.Üyesi Leyla Firuze ARDA ÖZALP 

Dekan Yardımcısı   : Dr.Öğr.Üyesi Emrah KOPARAN 

Fakülte Sekreteri    : Mustafa ÜNLER 
 

İktisat Bölümü 

Dr.Öğr.Üyesi Leyla Firuze ARDA ÖZALP 

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf Kemal ÖZTÜRK 

Dr.Öğr.Üyesi Yılmaz TOKTAŞ 

Araş.Gör.       Muhammed Emin 

 

İşletme Bölümü (Pasif) 

 

Havacılık Yönetimi Bölümü 

Dr.Öğr.Üyesi Emrah KOPARAN 

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ÖZALP 

Dr.Öğr.Üyesi Emine Başak SAVAŞ 

Araş.Gör.       Furkan KAREN 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

Doç.Dr.Ali ÇİFTÇİ 

Dr.Öğr.Üyesi Gökberk YÜCEL 

Dr.Öğr.Üyesi İnan AKDAĞ 

Dr.Öğr.Üyesi Ayşen İÇKE 

Araş.Gör.       Talha Kaan ÜNLÜ 

 

2020 Yılı  İdari Kadro 

Fakülte Sekreteri Mustafa ÜNLER  

Şef Meltem KÖKCÜ Yazı İşleri Birimi 

Şef Özcan KILIÇASLAN Öğrenci İşleri Birimi 

Memur (Ş) İlknur ATAN Bölüm Sekreterliği Birimi 

Memur (Ş) Nilay MIZRAK Dekan Sekreterliği 

Bilg.İşlet. Ülkü TEOMAN 13/b-4 ile MMYO Görevlendirme  



Memur Ali HANÇER 13/b-4 ile MMYO Görevlendirme  
 

Memur Aslan TOPAL 13/b-4 Yabancı Diller Yüksekokulu Görevlendirme 
 

Memur (Ş) Evrim GÜDEK 13/b-4 ile MMYO daki İşleri Uhdelerinde Kalmak 

Kaydıyla Görevlendirme Taşınır Kayıt İşlemleri  

Teknisyen Metin CANBAZ 13/b-4 ile MMYO daki İşleri Uhdelerinde Kalmak 

Kaydıyla Görevlendirme Satınalma İşlemleri 

Tekniker Mehmet Mahir SAVAŞ 13/b-4 ile MMYO daki İşleri Uhdelerinde Kalmak 

Kaydıyla Görevlendirme Bilgi İşlem İşlemleri 

   

C-İdareye İlişkin Bilgiler 
 Birimin fiziksel yapısı, örgüt yapısı, bilgi ve teknolojik kaynakları, insan kaynakları, 

sunulan hizmetler, yönetim ve iç kontrol sistemi hakkında aşağıdaki başlıklarda bilgi verilir. 

 

 1.Fiziksel Yapı 

Birimin kullanımında olan hizmet binasına ilişkin fiziki kaynakların elde edilmesi ve 

kullanımı hususunda izlenen politikalara yer verilir. 

 

Fakültemiz Merzifon Yerleşkesi içerisinde B blokta hizmet vermektedir. 

B Blok İdari Bina ve Derslikler 

Hizmet Alanları Ofis sayısı Alan m2 Personel sayısı 

Akademik Personel 3 142 m2 3 

İdari Personel 7 203 m2 5 

Sürekli İşçi 1  2 

 

 

Alan Adı Adet Alan m2 

Akademik Toplantı Salonu 1 57 m2 

Kütüphane 1 104 m2 

AMFİ 1 182 m2 

Derslikler 10 618 m2 

Laboratuvar 2 142 m2 

Arşiv 1 72 m2 

Kazan Dairesi 1 206 m2 

Yemekhane 1 224 m2 

Kantin 1 70 m2 

Mescit 2 52 m2 

 

 

Alan Adı Adet 

WC (Bay /Bayan) 43 

Engelli WC (Zemin Kat) 1 

Depolar 5 

Tesisat Odaları  

Yangın Merdiveni 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Örgüt Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE 

YÖNETİM KURULU 

 
DEKAN V. 

 
FAKÜLTE KURULU 

DEKAN YARDIMCILARI 

AKADEMİK BİRİMLER 

İDARİ BİRİMLER 

İktisat Bölüm Başkanlığı 
İktisat Teorisi ABD 

İktisat Politikası ABD 

İktisat Tarihi ABD 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD 

Bölüm Sekreterliği 

 

 

Yazı İşleri  
Personel İşleri 

 

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ 

Öğrenci İşleri 

 

İşletme Bölüm Başkanlığı (PASİF) 
Muhasebe ve Finansman ABD 

Sayısal Yöntemler ABD 

Yönetim ve Organizasyon ABD 

Ticaret Hukuku ABD 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD 

Kooperatifçilik ABD 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölüm Başkanlığı 
Siyaset Bilimi ABD 

Kamu Yönetimi ABD 

 

 
Mali İşler 

(Tahakkuk) 

(Satın Alma) 

(Taşınır Kayıt) 

 

 

Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanlığı 
Havacılık Yönetimi ABD 

 



 

 

 

3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Fakültemizde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı aracılığı ile bilişim alanında ağırlıklı olarak 

internet yoluyla bilgiye ulaşmanın sağlanması, elektronik posta, web hizmetleri verilmektedir. 

Günümüz teknolojisine uygun sunucu güncelleştirmelerinin yapılarak çalışan personelimiz ve 

öğrencilerimizin otomasyon sistemi de dahil olmak üzere tüm hizmetlerden faydalanmasını 

sağlamaya çalışmaktayız. 

Bilişim Kaynakları 

Sistem,Yazılım,Program Adı Kullanım Amacı 

EBYS Evrak Yazışma Takip İmza İşleri 

KBS Maaş işlemleri, Ek ders 

MYS Eğitim öğretim ödemeleri, satın alma İşlemleri  

E-Bütçe Bütçe Hazırlama ve İşlemleri ile Muhasebe İşlem Fişi ve 

Ödeme Emri Belgesi Düzenlemesi  

SGK -Kesenek Bilgi Sistemi  Giriş Çıkış ve pirim Ödemeleri 

 

Bilgi ve Teknoloji Araçları 

Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Toplam 

Masaüstü Bilgisayar 4 26 30 

Taşınabilir Bilgisayar 1 13 14 

Yazıcı 13 - 13 

Çalışma Masası 18 - 18 

Projeksiyon - 15 15 

Faks 2 - 2 

Tarayıcılar 3 - 3 

Fotokopi Makinası 1 - 1 

Akıllı Tahta - - - 

Kameralar 25 - - 

Slayt Makinası - - - 

Ses Sistemleri 4 - 4 

Genel Toplam 71 54 125 

 

 

4.İnsan Kaynakları 

Amasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eğitimdeki kalitenin artırılması 

amacıyla akademik ve idari personelin niteliğinin sürekli iyileştirilmesine önem vermektedir. 
Fakültemizde 14 akademik personel ve 11 idari personel ( 3 İdari personel Merzifon MYO 

13/b-4 maddesi gereğince asli görevleri MMYO kalmak kaydı ile görevlendirilmiş) ve 2 sürekli işçi 

ile hizmet verilmekte olup, bu personelin unvanlarına ve hizmet sınıflarına göre dağılımları 

aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekildedir. 

 

 

 



 

 

 

Akademik 

Ünvanı K E Toplam 

Profesör - 1 1 

Doçent - 1 1 

Dr.Öğr.Üyesi 3 6 9 

Araştırma Görevlisi - 3 3 

Öğretim Görevlisi - - - 

Toplam 3 11 14 
(31.12.2020 verilerine göre doldurulmuştur.) 

 

 

 

İdari 

Hizmet Sınıfı K E Toplam 

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 5 4 9 

Teknik Hizmetler Sınıfı - 2 2 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı - - - 

Sürekli İşçi - 2 2 

Toplam 5 7 13 
(31.12.2020 verilerine göre doldurulmuştur.) 

 

            İlk atamalar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı birimine yapılmaktadır.  

            Fakültemizde istifa ve emeklilik nedeniyle ayrılan idari personel bulunmamaktadır. 

Fakültemizde Sözleşmeli Personel bulunmamaktadır. 

Fakültemizde Engelli personel bulunmamaktadır. 

 

5.Sunulan Hizmetler 

İktisat Bölümü 

Amacımız, mezunlarımızı gelecekteki çalışmalarında ihtiyaç duyacakları teorik bilgiler 

ve edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında çeşitli alanlara uygulama becerisi ile donatmaktır. 

Ekonomi, bir bütün olarak toplumu ve insan davranışını anlamak için bir yol sağlayan 

kaynak yönetimi, tahsis ve dağıtım çalışmasıdır. İktisattan derece ile mezun olmak, analitik ve 

akıl yürütme becerilerinizin ve eleştirel düşünebilme ve çıkarımlar yapabilme yeteneğinizin 

olduğunun işaretidir. Bu becerilerle donatılan mezunlarımız; özel sektörde, kamuda, 

akademide ve kendi girişimlerinde kariyerlerine devam edebilir. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

 Amacımız, sosyal ve idari alandaki ulusal ve küresel sorunların farkında olan; bu 

sorunlara analitik düşünerek uygulanabilir ve kalıcı çözümler önerebilen; kamu yönetimi, sivil 

ve toplum kuruluşları, siyasal kurumlar ile piyasanın aradığı nitelikleri kazanmış, değerlerine 

bağlı ve etik anlayışla donanmış bireyler yetiştirmektir. 

 Ulusal ve uluslararası ortamda mensubu olmaktan övünç duyulan, eğitim ve öğretim 

kalitesi ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen; öğrenci ve 

akademisyenleriyle birlikte siyasal- toplumsal sorunların çözümüne yönelik yerel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalara yapan; ülkemizin çağdaş gerekliliklerine sahip 

olmasına katkıda bulunacak öncü bir bölüm olmaktır. 



 

Havacılık Yönetimi Bölümü 

 Amacımız, alanında başarılı ve tercih edilen nitelikli iş gücünü topluma sağlamanın 

yanın da, sektör işletmelerine yol gösterici, havacılık yönetimine katkı sağlayıcı, sorunlara etkin 

çözüm üretebilen bilimsel araştırmalar ile bilime katkı yapmak, akademik personel yetiştirmek 

ve bilimsel çalışmalarla uluslararası düzeyde önemli bir konum edinmektedir. 

Havacılık Yönetimi bölümü mezunları, havacılık sektörünün hızlı gelişimi ve bu alanda 

nitelikli elemanlara karşı her geçen gün artan ihtiyaç, bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan 

talep doğrultusunda geniş çalışma ağına sahip olacaklardır. Havayolu şirketlerinde farklı 

departmanlarda istihdam imkânına sahip olabilecek olan mezunlar, ulusal ve uluslararası 

arenalarda söz sahibi olabilecek, orta ve üst düzey yönetici olarak görev alabileceklerdir. 

 

Kütüphane Hizmetleri 

Fakültemize ait kütüphane 1850 kitapla öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize 

hizmet vermektedir. 

Yemekhane ve Kantin 

Fakültemizin zemin katında yemekhane ve kantin hizmeti öğrencilerimiz, akademik ve idari 

personelimizin hizmetine sunulmaktadır. 

Laboratuvar 

Bilgisayar laboratuvar sınıflarımız ile Fakültemiz öğrencilerine hizmet sunulmaktadır. 

Eğitim Hizmetleri 

2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi Bölüm Sayısı 

Birimin Adı Bölüm Sayıları 

Merzifon İİBF Lisans 

3 
(31.12.2020 verilerine göre doldurulmuştur.) 

2019-2020 Öğrenci Sayıları 

Bölümün Adı I.Sınıf II.Sınıf Toplam Toplam 

K E K E K E K/E 

İktisat 13 6 4 5 17 11 28 

Havacılık Yönetimi - - - - - - - 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 

- - - - - - - 

Toplam 13 6 4 5 17 11 28 
(31.12.2019 verilerine göre doldurulmuştur.) 

2019-2020 Öğrenci Kontenjanları 

ÖSS Kontenjan ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı 

30 19 11 57 

(2019-2020 Eğitim- Öğretim verilerine göre doldurulmalıdır) 



 

2019-2020 Yatay ve Dikey Geçişle Fakültemize Gelen Öğrenci sayısı 

Bulunmamaktadır. 

2019-2020 Farabi-Erasmus-Mevlana Değişim Programları Kapsamında Öğrenci 

Hareketliliği 

 Bulunmamaktadır. 

2019-2020 Disiplin Cezaları 

 Bulunmamaktadır. 

2019-2020 Burs Alan Öğrenci Sayısı 

 Yemek Bursu alan öğrenci bulunmamaktadır. 

 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma da öğrenci bulunmamaktadır. 

Staj 

Öğrencilerimize isteğe bağlı staj uygulamamız bulunmaktadır. 

2019-2020 Öğrenci Kulübü 

 Merzifon Ekonomi Kulübü 

İdari Hizmetler 

Fakültemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için akademik ve idari 

personelin atama, görev uzatma, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri, emeklilik, nakil ve terfi 

işlemlerinin personel birimlerince yapılması. 

Öğrencilerimizin mezuniyet, ilişik kesme, yatay ve dikey geçiş işlemleri vb. işlemler 

öğrenci işleri birimlerince yapılması. 

Fakültemiz bütçesinin her yıl hazırlanması, bütçe ve ödeneklerin kanun ve 

yönetmeliklere uygun olarak tasarruf genelgelerine uyularak harcanması, bütçe ödeneklerinin 

akademik ve idari birimlerin ihtiyaçları için en verimli şekilde kullanılması, akademik ve idari 

personel maaşları, ek ders ücretleri, yolluk ve yevmiye ödemelerinin düzenli ve zamanında 

yapılması. 

Demirbaş kayıtlarının tutularak yıllık kontrollerinin yapılması, bütçe harcama 

işlemlerinin kayıtlarının tutulması, yazışmalarının yapılması. 

Fakültemiz idari işlemleri ile ilgili olarak kurum içi ve kurum dışı evrak yazışmalarının 

yapılması, evrakların dosyalama ve teslim işlemlerinin takibi kurum içi ve kurum dışı iletişimin 

sağlanması. 

Fakültemizin eğitim- öğretim ve idari binaların temizlik, bakım onarım, tadilatlarının 

yaptırılması, bahçe bakımının ve temizliğinin yapılması, teknik aletlerin ve laboratuvar 

malzemelerinin bakım onarımlarının yaptırılması. 

Kanun yönetmelik ve yönergelerin takip edilerek uygulanması ile ilgili çalışmaların 

yapılması. Fakülte Sekreterliği bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ve planlanmasından 

sorumlu mercidir.  

 

 

Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri 

2019 yılında Kabul Edilen BAP Sayıları 

BİRİM 2019 Yılı Kabul Edilen BAP Sayısı 

Merzifon İİBF - 



 

Yönetimsel Hizmetler 

2020 yılı içerisinde 13 adet Fakülte Yönetim Kurulu kararı, 9 adet Fakülte Kurulu kararı 

alınmıştır. 

Girişimcilik Faaliyeti 

Fakültemizin Girişimcilik Faaliyetleri bulunmamaktadır 

Teknolojik Üretim Faaliyetleri 

Fakültemizin Teknolojik üretim Faaliyetleri bulunmamaktadır. 

6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 
Yönetim ve İç Kontrol  

Dekan V. Prof.Dr. Önder Duman 

(Birimin Hiyerarşik Düzeni) Dekan Yrd Dr.Öğr.Üy. Leyla Firuze ARDA ÖZALP 

 Dekan Yrd. Dr.Öğr.Üy. Emrah KOPARAN 

 Fakülte Sek. Mustafa ÜNLER 

 İktisat Bölüm Bşk Dr.Öğr.Üy .Leyla Firuze ARDA ÖZALP 

 Havacılık Yönetimi Bölüm Bşk Dr.Öğr.Üy. Emrah KOPARAN 

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç.Dr. Ali ÇİFTÇİ 

 

 Fakülte Dekanı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna başkanlık eder, iç kontrol 

sistemini denetler. Bunların yanı sıra, Bölüm Başkanlarının yönetiminde Akademik Bölüm 

Kurulları ve Anabilim Dalı Kurulları iç kontrol sisteminde yer alırlar. Bölüm ve Anabilim Dalı 

Akademik Genel Kurulları, Anabilim Dalları ve Bölümlerin işleyişi ve planlanmasında görev 

yapmaktadırlar.  

 Fakültede yürütülmekte olan hizmetlerin işleyiş aşamasında bütçesinde yer alan 

harcamaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. Dekanlık mevcut personelin sevk 

ve idaresini dekan yardımcılığı ve fakülte sekreterliği aracılığı ile verimli ve etkin olarak 

yapabilmesi için personelin yönlendirilmesi, fakülte içinde veya dışında iş ve işlemlerin 

saydamlık hesap verme sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda hesap verilebilirlik düşüncesi 

içerisinde yürütülmesi konusunda personelin duyarlı olması için gerekli çalışmaların yapılması 

sağlanmaktadır. 

 Birimimizin Yazı İşleri, Personel İşleri, Öğrenci İşleri, Mali İşler (Tahakkuk, Satın Alma, 

Taşınır Kayıt işlemleri), Bölüm Sekreterliği, Dekan Sekreterliği sorumluluk alanına giren 

işlemlerle ilgili karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı ve iş akış süreçleri 

oluşturulmuştur. 

D-Diğer Hususlar 

 

 

 

 

 



 

II.AMAÇ VE HEDEFLER 

A.İdarenin Amaç ve Hedefleri 

Stratejik Amaç Stratejik Hedef 

Fakültenin ulusal ve uluslararası 

tanınırlılığını arttırmak 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ nin 

Ulusal ve Uluslararası alanda tanınmış 

olması için girişimlerde bulunmak. 

Eğitim-Öğretim alanlarının iyileştirilmesi  
Fakültemize ait eğitim öğretim alanlarının 

Fiziki ve teknolojik donanımlarını artırmak 

Öğrencilerimizin girişimcilik ve kariyer 

geliştirme becerilerini geliştirmek 

Fakültemiz bölümlerinde Girişimcilik ve 

kariyer geliştirmeye yönelik ders sayılarının 

artırılması ve öğrencilerin desteklenmesi 

Akademik bir dergi çıkarılması 
Fakülte dergisinin çıkarılması 

Fakültemizde nitelikli ve kalıcı kadroların 

oluşturulması 

Hizmet içi eğitimler artırılarak personelin 

yükselme sınavlarına girmesi ve başarılı 

personelin desteklenmesi 

Fakültemizin akademik ve kültürel anlamda 

toplumla buluşmasını sağlamak 

Topluma açık bilgilendirme ve kültürel 

faaliyetler yürütmek. (Panel, Eğitim 

Seminerleri, Konferanslar, Söyleşiler gibi) 

Engelli öğrencilerimize daha kaliteli bir 

sosyal alan sunmak 

Fakültemiz binasını engelliler için duyarlı 

hale getirmek, engelli öğrencilere burs, 

barınma ve kısmi zamanlı iş imkanı 

sağlamak. 

Fakültemiz bölümlerinin kulüp faaliyetlerini 

artırmak 

Fakültemizde açılacak olan öğrenci 

kulüplerinin desteklenerek etkinlik 

sayılarının artırılmasını sağlamak. 

 

B.Temel Politikalar ve Öncelikler 
 

Temel politika ve önceliklerimiz;  

 

✓ Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası ve Kanunlarına bağlı olmak,  

✓ İnsan haklarına saygı göstermek, 

✓ Hukukun üstünlüğünü gözetmek,  

✓ Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek,  

✓ Eğitimde kaliteyi gözetmek, toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemek ve 

evrensel standartları dikkate almak. 

✓ Akademik liyakat ve başarıya önem vermek,  

✓ Öğretim Üyeleri bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle teşvik ederek uluslararası 

düzeyde ön plana çıkabilen yayın yapmalarını sağlamak. 

✓ Gelişime ve yenilikçiliğe açık olarak katılımcı yönetim anlayışını benimsemek.  

✓ Verimliliği ve üretkenliği teşvik etmek,  

✓ Bilimin önderliğine inanmak, Bilimsel araştırmaların desteklenmesinde bilime katkı 

sağlayacak, evrensel niteliğe sahip paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji 

üretimin dikkate almak. 

✓ Öğrencilerimizi Fakültemizin en önemli paydaşı bilmek. 



✓ Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek. 

✓ Öğrencilerin iş dünyasına kabul ettirilmeleri ve orada etkin olarak yerleşebilmeleri 

için gerekli çalışmaları yapmak. 

✓ Etik anlayışa sahip olmak,  

✓ Çevre, kültür ve sanata duyarlı olmaktır, 

 

C.Diğer Hususlar 

 

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 

DEĞERLENDİRMELER 

A. Mali Bilgiler 

1.Bütçe uygulama Sonuçları 

✓ Fakültemiz idari ve akademik personelinin maaş ödemeleri yapılmıştır. 

✓ Fakültemiz idari ve akademik personelinin emekli keseneği ödemeleri yapılmıştır. 

✓ Fakültemiz idari ve akademik personelinin yurtiçi geçici görev yolluk ödemeleri 

yapılmıştır. 

 

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Kamu kaynakları etkin ve ekonomik olarak titizlikle kullanılmıştır. 

 
TERTİP 

KBÖ Eklenen Düşülen Toplam 

Ödenek 

Toplam Ödenek 

Gönderme 

Harcama Kalan 

38.69.06.43-09.4.1.00-2-01.1 
1.361.871.00 - - 1.361.871.00 - 1.361.870.42 0,58 

38.69.06.43-09.4.1.00-2-02.1 
190.200.00   190.200.00  190.198.49 1.51 

38.69.06.43-09.4.1.00-2-03.2 
18.000.00   18.000.00  - - 

38.69.06.43-09.4.1.00-2-03.3 
9.229.59 653.68 - 9.229.59  9.833.27  

38.69.06.43-09.4.1.00-2-03.5 
800.00 - - 800.00  - 800.00 

 

3.Mali Denetim Sonuçları 

Fakültemiz Sayıştay denetimine girmemiştir. 

4.Diğer Hususlar 

Amasya Üniversitesi İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi, eğitimdeki kaliteye ve gelişime önem 

veren bir kurumdur. Amasya Üniversitesi bünyesindeki kalite çalışmalarının başlamasıyla 

birlikte, Fakültemizde Kalite Komisyonu sorumlusu olarak Dr.Öğr.Üyesi Emrah KOPARAN 

görevlendirilmiştir. 

 B.Performans Bilgileri 

 1.Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Fakültemizin 2020 yılı Faaliyetleri asağıdaki gibidir. 

 

Proje Türü Sayısı Bütçesi 

BAP - - 



2020 Yılı Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale sayısı 

  2020 

SSCI-SCI-AHCI Kapsamında Yayımlanan Makale Sayısı - 

Öğretim Üyesi Sayısı - 

Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı - 

2.Performans Sonuç Tablosu 

3.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

4.Performans Bilgi Sistemimin Değerlendirilmesi 

5.Diğer Hususlar 

 

IV.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Üstünlükler  

1. Uluslararası niteliğe sahip genç ve araştırıcı öğretim elemanlarının varlığı 

2. Uluslararası öğrenci değişim programları  

3. Fedakar çalışan personel 

4. İnsan hakları ve özgürlüklere saygılı ekip 

5. Kurum içi hoşgörü kültürünün varlığı 

6. Hizmet içi eğitime verilen önem 

B. Zayıflıklar 

1. Fakültemizin kimlik ve kurumsallaşma adına yeterli imkana sahip olamayışı 

2. Araştırmacılara sağlanan yurtiçi ve yurtdışı desteğin yetersizliği 

3. Bütçenin yolluk ve kongre katılım kısmının yetersizliği 

4. Bilimsel yayın destek bütçesinin azlığı 

5. Diğer üniversite organizasyonlarına akademik destekte yetersizlik 

6. Üniversite dışı dünya ile iletişim ve etkileşimde zayıflık 

7. Araştırma ve yayın faaliyetlerinde yeterli motivasyon eksikliği 

8.  Sosyal altyapının yetersiz olması 

C. Değerlendirmeler 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak üzere akademik 

personelin hem kendi akademik gelişimlerinin en üst düzeyde olması hem de bu gelişimlerini 



eğitime en iyi şekilde aktarması için aşağıdaki yapılan ve yapılması plânlanan çalışmalar 

sıralanmıştır; 

1. Fakültemiz idari ve akademik işleyişinde “Kalite Yönetim Sistemi” 

kurulmuştur. Fakültemizin, eğitim ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla oluşturulan "TS 

EN ISO 9001:2015 " kalite yönetim sistemi, bir yandan da ‘Bologna Süreci’ne uyum açısından 

da önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu amaçla fakültemizde verilen öğretim ve hizmet 

işlemleri, paydaşlarımızın (akademik personel, idari personel, öğrencilerimiz ve ilişkili 

kurumların) ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek şekilde iyileştirilmiştir. 

2. ERASMUS programının yurtiçi versiyonu olarak nitelenebilecek olan ve 

yönetmeliği yayınlanmış olan FARABİ programı dahilinde fakültemiz adına daha aktif rol 

alınması sağlanarak yurt içi akademik hareketliliğin gerçekleştirilmesi öğrencilerimizin 

öğrenimlerine katkı sağlayacağı gibi, öğretim üyelerimiz için de yeni olanakların ortaya 

çıkmasını destekleyecektir. 

3. Rektörlük bünyesinde desteklenen projelerin artırılmasına çalışılacaktır. 

Lisansüstü tezlerin, “bilimsel araştırma projesi” olarak rektörlüğe sunulması için öğretim 

üyelerinin teşvik edilmesi sayesinde, üniversitemizin araştırma fonlarından desteklenecek proje 

sayısı artırılabilecektir. Böylece lisansüstü çalışmaların daha etkin bir şekilde tamamlanması ve 

olabildiğince fazla sayıda tezin uygulamaya aktarılmasının yolu açılacaktır. 

4. Fakültemiz bünyesinde raporun üst kısmında da belirttiğimiz üzere konferanslar 

ve sempozyumlar düzenlenmiştir. Buna ek olarak fakültemizde gerçekleştirilen akademik ve 

sosyal etkinliklere katılımı artıracak düzenlemelere yapılacaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek 

içinse çok sayıda değerli konuşmacının gelmesi ve bölüm içi seminerler düzenlenmesi gibi 

organizasyonlar planlanmaktadır. 

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

1. Ortak çalışmaların arttırılması için haftalık ve aylık toplantılar başlatılmıştır. 

2. Bilimsel toplantı ve organizasyonlara katılım bütçesinin arttırılması kongre katılımı ve 

bilimsel üretime katkı sağlayacaktır. 

3. Bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi 

4. Üniversiteler, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları ile işbirliği yapmalı. 

5. Örgütsel yapının güçlendirilmesi 

6. Kurumsal Kimliğin ve Motivasyonun Güçlendirilmesi 

7. Bilimsel Araştırmaları Geliştirilmesi 

8. Bölümler arası işbirliğinin artırılması 

 



Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

 

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

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

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

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

ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

 

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

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.   

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim.  

 

 

 

 

                                                                                             İMZA 

                                                                                            Prof. Dr. Önder DUMAN 

                                                                                               Dekan V. 

 

 

 


