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BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 

        Fakültemiz 10.01.2012 tarihinde 28169 No.lu Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 

Kurulu Kararı ile kurulmuĢtur. Fakültemizde bulunan Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk 

Bilgisi Eğitimi Bölümü, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 

bünyesinde açılarak, aynı yılda I. ve II.  Öğretime 50’Ģer olmak üzere toplam 100 öğrenci ile 

eğitim ve öğretim faaliyetlerine baĢlamıĢ, 2012-2013 Eğitim–Öğretim Yılı baĢında 

Fakültemize bağlanmıĢtır. Ancak YÖK tarafından alınan karar gereği, 2013-2014 Eğitim-

Öğretim yılı baĢında bu Bölüm ’ün III. ve IV. Sınıfları tekrar Muallim Rıfat Eğitim 

Fakültesi’nde ihdas edilen Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’ne 

bağlanmıĢtır. Bundan dolayı bu öğrenciler Eğitim Fakültesi diploması ile mezun olacaklardır.  

Bu sebeple, Fakültemizin Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’nde I. ve 

II. Sınıflar eğitimini sürdürmektedir. Ayrıca 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemiz 

Ġlahiyat Programı’na da öğrenci almıĢ bulunmaktadır. I. ve II. Öğretimde toplam 104 

öğrencisi olan bu programda öğrencilerimiz zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’nda eğitim-

öğretime devam etmektedir. Fakültemizin Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Öğretmenliği Programı (I. ve II. Öğretim) oldukça revaçta ve tercih edilen bir program olup, 

YGS puan sıralamasında da diğer üniversitelerdeki aynı programlar arasında oldukça önemli 

bir yere sahip bulunmaktadır. Aynı Ģekilde Ġlahiyat Programımızın da önemli bir yere geleceği 

ve tercih edilen bir program olacağını ümit ediyoruz.  

 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Fakültemizin her iki Programı’nda toplam 336 

öğrenci bulunmaktadır. 

   Fakültemizde, 2013 yılında 1 Profesör, 11 Yardımcı Doçent, 7 AraĢtırma Görevlisi 

(2’si ÖYP’li), 1 Okutman (yabancı uyruklu) olmak üzere toplam 18 öğretim elemanı 

bulunmaktadır. Bunlardan baĢka 1 Profesör ve 1 Öğretim Görevlisinin atama iĢlemleri devam 

etmektedir. Ayrıca 1 Fakülte Sekreter Vekili,  1 Bölüm Sekreteri, 1 Yazı ĠĢleri, 1 TaĢınır 

Kayıt Kontrol Yetkilisi, 1 Mutemet ve 1 Hizmetli olmak üzere toplam 6 idari personel görev 

yapmaktadır. 

Halen ĠĠBF binasında zor Ģartlarda hizmetini sürdüren Fakültemiz, yapımı son aĢamaya 

gelmiĢ olan kendi binasına taĢındığında, çok daha iyi fiziki mekânında, gerek öğretim elemanı 

ve idari kadrosu, gerekse öğrenci sayısı açısından hızla büyüme ve geliĢme trendinde olan bir 

fakülte özelliği taĢımaktadır.                                                                                                                                                                       

                                                                                             Adı Soyadı    : Prof. Dr. OSMAN TÜRER                   

                                  Unvanı          : Dekan                                                                            

                                                                                             Ġmza              :   
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I- GENEL BĠLGĠLER 

A. Misyon ve Vizyon 

        Misyonumuz; 

        Din bilimleri ile ilgili en üst seviyede bilgi üreten araĢtırmacı, katılımcı, paylaĢımcı, 

özgün, etik ve estetik değerlere sahip, çağdaĢ bir eğitim-öğretim kültürü oluĢturmak ve 

mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiĢtirmektir. 

Vizyonumuz:  

 Dini, ana kaynaklarına göre anlayan ve yorumlayan, 

 Yüzyılların oluĢturduğu ilahiyat ve ilim birikimi ile insanlığın kazanımlarından 

faydalanarak kendi akademik geleneğini ortaya koyan, 

 Ġlim namusunu ve ahlâkî kaygıları her Ģeyin önüne alan,  

 Nesnelliği önemsemekle birlikte öznel yaklaĢımları da tahlil eden, 

 Bu toprakların kıymetini ve sahip olduğu değerleri bilen, 

 Öğrenciler yetiĢtirmek ve alanında öncü bir fakülte olabilmektir. 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

2547 sayılı Kanun'un 16. maddesi gereğince kurulan Fakülte organları, bu organların 

seçimleri, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir: 

DEKAN: 

1)  Dekan kendisine çalıĢmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri 

arasından en çok iki kiĢiyi dekan yardımcısı olarak seçer. 

2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve iĢleyiĢi hakkında 

Rektörlük Makamı’na rapor verir. 

3) Fakülte kurullarına baĢkanlık eder, bu kurulların kararlarını uygular ve fakülte birimleri 

arasında düzenli çalıĢma koordinasyonunu sağlar. 

4) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirir, fakülte 

bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim Kurulunun da görüĢünü aldıktan sonra rektörlüğe 

sunar. 

5) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini yürütür. 
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6) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. 

7) Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel ve verimli bir Ģekilde 

kullanılmasında ve geliĢtirilmesinde yönlendirici rol üstlenir. 

8) Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin 

sağlanmasında, Rektörlük Makamı ile iĢbirliği içerisinde tedbirler alır. 

9)  Eğitim-öğretim, bilimsel araĢtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde 

yürütülmesinde yönlendiricilik yapar. 

10)  Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve 

sonuçlarının alınmasında rektöre karĢı birinci derecede sorumludur. 

11) 2547 Sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.  

 

DEKAN YARDIMCISI: 

1) Senato’ya ve Rektörlüğe giden yazıların takip ve kontrolü, 

2) Fakülte Yönetim Kurulu’na sunulan kararların incelenmesi, 

3) Bölümlerin Bilimsel ÇalıĢma ve iĢleyiĢlerinin kontrol edilmesi, 

4) Binanın fiziki yapısının kontrol ve geliĢiminin takip edilmesi, 

5) Personelin takip edilmesi, 

6) Sosyal etkinliklerin organizasyonu, 

7) Öğrenci Konseyi seçimleri, 

8) Öğrencilerle ilgili problemlerin çözümü, 

9) Burs Komisyonu’na baĢkanlık etmek. 

FAKÜLTE SEKRETERĠ: 

Ġlgili Mevzuat, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü ve Ġlahiyat Fakültesi 

Dekanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte’ye iliĢkin idari 

görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir Ģekilde yürütülmesini koordine etmek ve 

denetlemek. 

BÖLÜM BAġKANI: 

Bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araĢtırmalarından ve bölüme ait her türlü 

faaliyetin düzenli ve verimli bir Ģekilde yürütülmesinden sorumludur. Bölüm, bölüm baĢkanı 

tarafından yönetilir. 
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ÖĞRETĠM ELEMANI: 

 

• Yükseköğretim kurumlarında ve YÖK Kanunu’ndaki amaç ve ilkelere uygun biçimde 

önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalıĢmalar 

yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek. 

• Yükseköğretim kurumlarında bilimsel araĢtırmalar ve yayımlar yapmak. 

• Ġlgili birim baĢkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri 

kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, kanundaki amaç ve ana ilkeler 

doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek. 

• Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek. 

 

ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ: 

 

     Öğretim üyesi bulunmayan alanlarda veya özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularda 

eğitim-öğretim ve uygulamaları gerçekleĢtirmek, kendi uzmanlık alanlarında ders vermek.  

 

OKUTMAN: 

 

    Eğitim-öğretim süresince çeĢitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak 

belirlenen dersleri okutmak veya uygulamak. 

 

ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ: 

 

    Yükseköğretim kurumlarında yapılan eğitim, araĢtırma, inceleme ve deneylerde yardımcı 

olmak ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapmak. 

 

YAZI ĠġLERĠ: 

 

• Fakülteye gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak ve amirlerin talimatları 

doğrultusunda ilgililere iletmek. 

• Evrakları zimmet karĢılığı ilgili birimlere teslim etmek. 

• Fakülteye gelen broĢür ve kitap gibi dokümanları teslim almak. 

• APS, kargo vb. özel gelen ve giden belge, zarf ve davetiyeleri teslim almak, 

göndermek. 
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• Evrakları gideceği kurum ve Ģahıslara göre tasnif etmek (Ģehir içi-Ģehir dıĢı, APS, 

taahhütlü, kargo, kurye vb.). 

• Gelen ve giden yazıĢmalar için dosya planına göre dosya tutmak. 

• Büro iĢlerinin zamanında ve düzenli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak. 

• Günlü ve Ġvedi yazıları takip etmek. 

• Yazıları genelge ve talimatlar dâhilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve 

bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak. 

• Fakülte Kurulu, Yönetim ve Disiplin Kurullarının gündemini hazırlayarak ilgililere 

duyurmak ve alınan kararları kurul üyelerine imzalatmak, Ġlgili birimlere göndermek. 

• Akademik personel ilanı sonunda akademik kadrolara baĢvuruları almak. 

• Yeni bölüm teklifleri ve öğrenim protokolleri için gerekli yazıĢmaları hazırlamak. 

• Öğrenci soruĢturması iĢlemlerinde yazıĢmaları hazırlamak. 

• Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda kurum içi ve kurum dıĢı yazıĢmaları 

yapmak, 

• Amirlerin verdiği benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek. 

• Yazı iĢleri bürosu çalıĢanları kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru 

olarak yapılmasından Fakülte Sekreterine karĢı sorumludur. 

 

BÖLÜM SEKRETERĠ: 

 

• Bölüm BaĢkanlıklarına gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak ve amirlerin 

talimatları doğrultusunda ilgililere iletmek 

• Bölüm Kurullarının gündemini hazırlayarak ilgililere duyurmak ve alınan kararları 

kurul üyelerine imzalatmak. Ġlgili birimlere göndermek. 

• Akademik görev belgeleri ve Yurt dıĢına çıkıĢ belgeleri hazırlamak 

• Her yarıyıl baĢında, ders veren her bir öğretim elemanının ders içerik formlarını 

hazırlamasını sağlamak ve bu formları bölüm baĢkanlığının onayına sunmak, 

gerektiğinde yazmak, çoğaltmak ve dosyalamak. 
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• Yarıyıl baĢlarında program koordinatörünce hazırlanan haftalık ders programlarını 

bilgisayar ortamına aktarmak, 

• KesinleĢen haftalık ders programlarını üst yazı ile dekanlığa bildirmek, 

• KesinleĢen haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurmak, tam ve yarı 

zamanlı öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını yazılı olarak iletmek, 

• Yarıyıl içi ve yarıyıl sonlarında program koordinatörünce hazırlanan sınav 

programlarını bilgisayar ortamına aktarmak, 

• KesinleĢen sınav programlarını üst yazı ile dekanlığa bildirmek, 

• KesinleĢen sınav programlarını öğrenci ilan panosunda duyurmak 

• Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından önce fakülteye ait ortak derslerin öğrenci imza 

çizelgelerini hazırlayarak, ders sorumlularına ve sınav gözetmenlerine yazılı olarak 

bildirmek, 

• Sınav notları ile sınav evraklarını teslim alma, düzenleme ve Dekanlık arĢivine 

yerleĢtirmek 

• Yarıyıl sonlarında öğrencilerin yarıyıl baĢarı durumlarını gösterir dökümleri, ders 

sorumlularından 2 nüsha halinde imzalanmıĢ olarak imza karĢılığı teslim almak, 

• Öğrencilerin yarıyıl baĢarı durumlarını gösterir dökümlerin iki nüshasını üst yazı ile 

dekanlığa teslim etmek, bir nüshasını bölüm sekreterliğinde dosyalamak, 

• Fakülte ve bölümler arası yazıĢmaları yapmak, ilgili yere zimmet karĢılığı teslim 

etmek, 

• Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak 

defterine iĢlemek, yazıları ilgili dosyalarda saklamak, 

• Dekanlıktan gelen yazıların bölüm baĢkanlığınca gereğinin yapılmasını izlemek ve 

yanıt gereken yazıların gününde dekanlığa iletilmesini sağlamak, 

• Bölüme gelen yazıları bölüm baĢkanının görüĢü doğrultusunda gerekirse bölüm 

öğretim elemanlarına ve araĢtırma görevlilerine üç gün içinde imza karĢılığında 

duyurmak ya da dağıtmak, 

• Toplantı duyurularını yapmak, 
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• Bölüm Kurulu toplantı tutanaklarını bilgisayar ortamına aktarmak, 

• Lisans diploması mutabakatı hazırlamak 

• Bölümlerin dosyalama iĢlemlerini yapmak 

• BaĢarı istatistiklerini düzenlemek 

• Mutabakatları hazırlamak ve kontrolünü yapmak 

• Öğrenci dilekçelerini almak 

• Amirlerin verdiği benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek. 

MUTEMETLĠK: 

 

• Personel maaĢlarını hazırlamak 

• Ek ders, Fazla mesai, Final ücretlerini düzenlemek 

• Yollukların ödeme evraklarını hazırlamak 

• Doğrudan Temin Alımları ve Tek  Kaynak alımları iĢlemlerini yapmak. 

• Fakültenin TaĢınır mal iĢlemlerini yapmak. 

• Elektrik, Su, Telefon ödemeleri ödeme evraklarını hazırlamak. 

• Akademik ve idari personellerin iĢe giriĢ ve ayrılıĢ belgelerini düzenlemek. 

• SGK pirim ödemeleri yapmak 

• Amirlerin verdiği benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek. 

• Personellere verilen demirbaĢ eĢyaların zimmet evraklarını hazırlamak. 

FAKÜLTE KURULLARI VE ĠġLEYĠġĠ: 

 

Fakülte Kurulu:   

2547 ılı kanunun 17.  Maddesi gereğince Fakülte Kurulunun kuruluĢu, iĢleyiĢi ve 

görevleri aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir: 

a. KuruluĢ ve iĢleyiĢi: Fakülte kurulu, dekanın baĢkanlığında fakülteye bağlı 

bölümlerin baĢkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden 
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ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin 

kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 

bir öğretim üyesinden oluĢur.  

Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl baĢında ve sonunda toplanır. 

Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. 

        b.  Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aĢağıdaki görevleri yapar: 

- Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araĢtırma ve yayım faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaĢtırmak. 

- Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.  

- Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

 

Fakülte Yönetim Kurulu:  

2547 sayılı Kanun'un 18. maddesi gereğince Fakülte Yönetim Kurulunun kuruluĢu, 

iĢleyiĢi ve görevleri aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir. 

 

a. KuruluĢ ve iĢleyiĢi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın baĢkanlığında fakülte kurulunun 

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluĢur. Fakülte 

yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü 

hallerde geçici çalıĢma grupları, eğitim – öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve 

bunların görevlerini düzenler. 

        b.  Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup 

aĢağıdaki görevleri yapar: 

• Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım 

etmek, 

• Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını 

sağlamak, 

• Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,  

• Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün iĢlerde karar almak, 

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

ait iĢlemleri hakkında karar vermek, 

• Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 
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2013 yılında Ġlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu aĢağıdaki üyelerden oluĢmuĢtur:     

 

Prof. Dr. Osman TÜRER                                         BaĢkan  

Doç. Dr. M. Ruhat YAġAR                               Üye 

Yrd. Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR           Üye 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYSA                               Üye             

Yrd. Doç. Dr. Hasan PEKER                               Üye         

Yrd. Doç. Dr. Orhan ĠYĠBĠLGĠN                               Üye       

Yrd. Doç. Dr. Metin CEYLAN                                 Üye      

Fak. Sek. V. Semih ADIYAMAN                         Raportör 

 

2013 yılında Ġlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu aĢağıdaki üyelerden 

oluĢmuĢtur: 

 

Prof. Dr. Osman TÜRER                              BaĢkan 

Prof. Dr. Ġsmet HASENEKOĞLU                Üye 

Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR                       Üye 

Prof. Dr. Mustafa PAKSOY                         Üye 

Doç. Dr. M. Ruhat YAġAR                       Üye 

Doç. Dr. Sadettin PAKSOY           Üye 

         Yrd. Doç. Dr. Halil ALDEMĠR                     Üye 

  Fak. Sek. V. Semih ADIYAMAN              Raportör 

 

2013 yılında Ġlahiyat Fakültesi ĠDKAB Bölüm Kurulu aĢağıdaki üyelerden 

oluĢmuĢtur: 

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYSA                         BaĢkan 

Prof. Dr. Osman TÜRER                                      Üye 

Yrd. Doç. Dr. Halil ALDEMĠR                             Üye 

Yrd. Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR        Üye 

 

Ġdari Yetki, Görev ve Sorumluluklar:  

 

         Her Fakültede, Fakülte Dekanına bağlı bir Fakülte Sekreteri bulunur. Sekretere bağlı 

büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar Ģef ve 
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diğer görevliler çalıĢtırılır. Bunlar arasındaki iĢ bölümü Dekanın onayından sonra uygulanmak 

üzere ilgili sekreterce yapılır. Fakülte Sekreterleri oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları 

kurumun kurullarında raportörlük yaparlar. 

 

Mali Yetki, Görev ve Sorumluluklar:          

Harcama yetkisi Ġlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman TÜRER’ e ait olup 5018 

sayılı kanunda belirtilen harcama yetkilerine sahiptir. Dekan olmadığı zaman harcama yetkisi, 

yerine vekâlet bıraktığı dekan yardımcısına aittir. Fakülte Sekreteri V. Semih ADIYAMAN 

GerçekleĢtirme Görevlisi olarak imza yetkisine sahiptir. Ġzinli olduğu zamanlarda yerine 

vekâlet eden kimse imza yetkisine sahiptir. TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Memur 

Muharrem GÜZ’e aittir. 

Mali Yetkililer: 

Harcama Yetkilisi GerçekleĢtirme görevlisi 

TaĢınır Kayıt Ve Kontrol 

Yetkilisi 

Prof. Dr. Osman TÜRER Fakülte Sekreteri V. Semih 

ADIYAMAN 

Memur Erkan DOKUYUCU 

C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler: 

     1- Fiziksel Yapı: 

     1.1-Eğitim Alanları Derslikler: 

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (2 adet)=90 m
2
 

 ĠĠBF-M.M.F  (10 adet)=708 m
2
 

 

Eğitim 

Alanı 

Kapasitesi 

0–50 

Kapasitesi 

51–75 

Kapasitesi 

76–100 

Kapasitesi 

101–150 

Kapasitesi 

151–250 

Kapasitesi 

251–Üzeri 

Anfi - - - - - - 

Sınıf 1 6 3 - - - 

 

 

     1.2-  Sosyal Alanlar: 

                          

     1.2-1.Toplantı – Konferans Salonları:  

 

 Kapasitesi 

0–50 

Kapasitesi 

51–75 

Kapasitesi 

76–100 

Kapasitesi 

101–150 

Kapasitesi 

151–250 

Kapasitesi 

251–Üzeri 

Toplantı 

Salonu 

1 - - - - - 

Konferans 

Salonu 

- - - - - - 

Toplam 1 - - - - - 
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     1.3- Hizmet Alanları: 

  

1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları: 

 

ĠĠBF’ne ait 3 adet (12 m
2
) 

 
çalıĢma odası kullanılmaktadır. 

 

 Sayısı 

(Adet) 

Alanı 

(m
2
) 

Kullanan Sayısı 

(KiĢi) 

ÇalıĢma Odası 9 adet   242 m
2
 18 kiĢi 

Toplam 9 adet 242 m
2
           18 kiĢi 

 

 

1.3.2. Ġdari Personel Hizmet Alanları: 

 

Fakülte Sekreteri Vekili’nin çalıĢma odası Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi’nde 

bulunmaktadır.  

 

 

 Sayısı 

(Adet) 

Alanı 

(m
2
) 

Kullanan Sayısı 

Servis 1 adet 15 m
2
 1 kiĢi 

ÇalıĢma Odası       3 adet 39 m
2
 5 kiĢi 

Toplam 4 adet 54 m
2
 6 kiĢi 

 

 

1.4- Depo Alanları: 

 

 Depo Sayısı: 1 Adet 

 Depo Alanı: 12 m
2
  

 

1.5- ArĢiv Alanları: 

 

ArĢiv Sayısı: 1 Adet 

ArĢiv Alanı: 14 m
2
 

 

 

 

 

2- Örgüt Yapısı: 

 

        Ġlahiyat Fakültesi’nde dört bölüm bulunmaktadır:  

1.Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü,  

2.Temel Ġslam Bilimleri Bölümü,  

3.Ġslam Tarihi ve Sanatları Bölümü,  

4.Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü.  
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Fakülte’nin idari teĢkilat Ģeması aĢağıdaki Ģekildedir: 

 

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :  

 

3.1- Bilgisayarlar: 

           Masa üstü bilgisayar Sayısı:   17 adet 

           TaĢınabilir bilgisayar Sayısı:  9 adet 

 

 

 

DEKAN 

 osman TÜRER 

BÖLÜMLER 

İlköğretim Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi 

Temel İslam 
Bilimleri 

Felsefe ve Din 
Bilimleri 

İslam Tarihi ve 
Sanatları 

DEKAN YARDIMCISI  

Muammer BAYRAKTUTAR 

DEKAN YARDIMCISI  
Bünyamin AÇIKALIN 

FAKÜLTE SEKRETERİ V. 

 Semih ADIYAMAN 

Taşıt ve Kayıt Kontrol 
Yetkilisi 

 Erkan DOKUYUCU 

MUTEMET  

 Muharrem 
GÜZ 

YAZI İŞLERİ              
Sedat AKBAŞ 

BÖLÜM 
SEKRETERİ 

  Makbule 
ASLAN          
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3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 

4- Ġnsan Kaynakları: 

4.1- Akademik Personel: 

Akademik Personel (UNVAN) 2013 

Profesör 1 

Doçent - 

Yardımcı Doçent 10 

Öğretim Görevlisi - 

Okutman 1 

AraĢtırma Görevlisi 7 

Uzman - 

Çevirici - 

Eğitim-Öğretim Planlama. - 

TOPLAM 19 

 

4.2- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı: 

 

Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı: 

 
21-25 

YaĢ 

26-30 

YaĢ 

31-35 

YaĢ 

36-40 

YaĢ 

41-50 

YaĢ 
51- Üzeri 

KiĢi Sayısı 0 4 4 3 4 4 

Yüzde 0 %17 %32 %17 %17 %17 

 

4.3- Akademik  Personel: 

 

Akademik Personel 

 
Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre 

Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 

Profesör 1 - 1 1 - 

Doçent - - - - - 

Yrd. Doçent 9 - 9 9 - 

Öğretim Görevlisi - - - - - 

Okutman 1 - 1 1 - 

AraĢtırma Görevlisi 8 - 8 8 - 

 

            Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı(Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet)  

Projeksiyon -  - 

Slayt makinesi - - - 

Tepegöz - - - 

Episkop - - - 

Barkot Okuyucu - - - 

Baskı makinesi - 1 - 

Fotokopi makinesi 2 1 - 

Faks 1 - - 

Fotoğraf makinesi - - - 

Kameralar - - - 

Televizyonlar 1 - - 
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4.3- Ġdari Personelin Eğitim Durumu: 
 

Ġdari Personelin Eğitim Durumu 

 Ġlköğretim Lise 
Ön 

Lisans 
Lisans 

Y.L. ve 

Dokt. 

KiĢi Sayısı - 1 2 3 - 

Yüzde - %32 %34 %34  

 

4.4- Ġdari Personelin Hizmet Süreleri: 
 

Ġdari Personelin Hizmet Süresi 

 1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11–15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 – Üzeri 

KiĢi Sayısı 4 - - -  1 

Yüzde %75 - - -  %25 

 

 

4.5- Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı: 
 

Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

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

KiĢi 

Sayısı 
 4 -  1 - 

Yüzde  %75 -  %25 - 

 

 

5- Sunulan Hizmetler: 

  

5.1- Eğitim Hizmetleri: 
 

5.1.1- Öğrenci Sayıları: 
 

Öğrenci Sayıları 2013 yılı 

Program Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel 

Toplam  E K Top. E K Top. Kız Erkek 

Ġlköğretim Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 

Programı 

28 40 68 33 36 69 76 61 137 

Ġlahiyat Programı 15 43 58 19 30 49 73 34 107 

Toplam 43 83 126 52 66 118 149 95 244 

 

  5.1.2- Öğrenci Kontenjanları: 

 

Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı 

Program Adı 
ÖSS 

Kontenjanı 

ÖSS 

sonucu 

YerleĢen 

BoĢ 

Kalan 

Doluluk 

Oranı 

Ġlahiyat Programı 104 104 0 %100 

Ġlköğretim Din kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Öğretmenliği 
134 134 0 %100 

Toplam 238 238 0 %100 
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5.1.3- Yüksek Lisans ve Doktora Programları: 
 

Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına 

Dağılımı 

Birimin Adı Programı 

Yüksek Lisans Yapan 

Sayısı 
Doktora 

Yapan Sayısı 
Toplam 

Tezli Tezsiz 

Ġlköğretim Din 

Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Bölümü 

Anabilim Dalı 

BaĢkanlığı  

 20 - - 20 

Toplam 

 

 

 

 

 

20 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

20 

 

 

 

5.2-Ġdari Hizmetler: 

 

     Ġlahiyat Fakültesi idari hizmetler olarak Dekana bağlı 1 Fakülte Sekreteri Vekili ve Fakülte 

Sekreterine bağlı 4 memur ve 1 yardımcı hizmetli ile görev yapmaktadır. Eğitim öğretimin 

devam ettiği dönemlerde öğrencilerin temiz, güvenilir ve sıcak bir ortamda eğitim görmeleri, 

hizmetlerin gününde ve mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirilmesi hedef olarak belirlenmiĢtir.  

6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi: 

      (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) 

 

        Fakültemiz Dekan ve kendisine çalıĢmalarında yardımcı olmak üzere atanmıĢ bulunan 

Dekan Yardımcısı tarafından yönetilmekte olup, akademik ve idari karar süreçlerinde Kilis 7 

Aralık Üniversitesi’nin kurumsal gelenekleri çerçevesinde Bölüm BaĢkanları’nın, Fakülte 

Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun görüĢleri alınmaktadır. 

        Dekanlığımız; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir Ģekilde 

yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında 

ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir yönetim anlayıĢıyla 

faaliyetlerini yürütmektedir. 

        Ġç kontrol iĢlemleri 31/ 12/ 2005 tarih ve 26040 sayılı 3 No.lu mükerrer Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar” 

çerçevesinde Harcama Yetkilisi ve GerçekleĢtirme Görevlisi tarafından yürütülmektedir. 

       Birimimiz tarafından yürütülen mali iĢlem süreci aĢağıdaki Ģekilde yürütülür. 

• Fakültemizin ihtiyaçları akademik ve görevli idari personelin ihtiyaç listesini 

Dekanlığa bildirmesi ve Fakülte Dekanının uygun görmesiyle süreç baĢlatılır. 
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• Ġhtiyaç listesi mutemet tarafından düzenlenerek onay alınması için teklif hazırlanır. 

• Onay Belgesi 4734 Sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanır. 

• Onay Belgesi sonuçlandıktan sonra Piyasa araĢtırması yapılır ve teklifler istenir. 

• Piyasa AraĢtırması Teklifler-Zabıt-SözleĢme Tasarısı-Taahhüt Evrakı ile bunlara 

iliĢkin belgeler incelenir. YaklaĢık maliyet cetveli hazırlanır. 

• Ayrıntılı açık ve gerekçeli Ön Mali kontrol talep yazısı ve eki iĢlem dosyası 3 nüsha 

olarak hazırlanır. 

• Fakülte Dekanının uygun görmesiyle ödeme emrine bağlanan evraklar imzalanır. 

• Harcama Birimi ön mali kontrol talep yazısı dosyasına bir nüshası kaldırılır. 

• Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına 2 nüshası gönderilir. 

 

II. AMAÇ ve HEDEFLER: 

Ġdarenin Amaç ve Hedefleri:  

Amaçlar: 

Din bilimleri ile ilgili en üst seviyede bilgi üreten araĢtırmacı, katılımcı, paylaĢımcı, 

özgün, etik ve estetik değerlere sahip, çağdaĢ bir eğitim-öğretim kültürü oluĢturmak ve 

mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiĢtirmektir. 

I.    Eğitim ve Öğretim Stratejik Amaçları ve Hedefleri  

     a. Eğitim ve Öğretim Hedefleri: 

 

1.1. Her birimin 2015 yılına kadar kendi eğitici elemanlarını belirleyip, ekiplerini 

kurması ve tüm öğretim elemanlarının, eğiticilerin eğitimi programından geçirilmesi.  

1.1.1.Eğitim alan kiĢi sayısının arttırılması. 

2.2. Ölçme ve değerlendirme sisteminin geliĢtirilmesi. 

 2.2.1. Bu amaçla değerlendirme komisyonları kurulması.  

2.3. Öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin azaltılması. 

2.3.1. Öğretim elemanı baĢına düĢen haftalık ders saatinin azaltılması. 

 

      b.  Bilimsel AraĢtırma Hedefleri: 

 3.1.1. Kitap, makale, bildiri ve proje çalıĢmalarının arttırılması. 

 

c. Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Hedefleri: 

1.1. Ulusal sportif, sanatsal, kültürel etkinlikler düzenlenmesi. 

Kültürel ve bilimsel konferans, panel ve seminerler düzenlenmesi.  
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2. 1.  Sivil toplum kuruluĢları ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi. 

       d. Ġnsan Kaynakları Yönetimi Hedefleri: 

 1.1. Akademik ve idari personelin nitelik ve niceliğinin artırılması 

 1.1.1. Öğrenci anketlerinin gerçekleĢtirilmesi.  

1.1.2. Eğitici eğitimi alan öğretim üyesi sayısının arttırılması. 

1.1.3. Yeni katılan eleman sayısının arttırılmıĢ.   

 2.1. Performans değerlendirme ve ödüllendirme sisteminin geliĢtirilmesi 

 2.2. ÇalıĢanların motivasyonunun artırılması 

 2.2.1. ÇalıĢanlara yönelik olarak düzenlenen sosyal etkinlik sayısının arttırılması.  

2.3. Akademik ve idari personelin memnuniyet oranının artırılması 

2.3.1.  Sportif, kültürel ve sanatsal etkinlik sayısının arttırılması. 

2.3.2.  Personel memnuniyet anketleri düzenlenmesi. 

        

       e.  Çevre ve Sosyal Sorumluluk Hedefleri:  

1.1 Çevreye duyarlı yönetim anlayıĢının geliĢtirilmesi 

1.1.1 ÇalıĢanlar ve öğrenciler arasında çevreye duyarlılık anketlerinin yapılması. 

2.1. Çevre tanzimi ve çevreye duyarlılığın artırılması 

 

A. Temel Politikalar ve Öncelikler: 

Kısa Vadeli Planlar (Acil Plânlar): 

• Programların öğrenci sayısını %25 artırmak, 

• Fakülteye uluslararası öğrenci kazandırmak, 

• Bölüm öğretim elemanlarının sayısını %25 artırmak, 

• Fakültenin idari personel sayısını %30 artırmak, 

• Erasmus ve Farabi öğrenci değiĢiminde %25 artıĢ sağlamak, 

• Fakülteye en az bir yabancı uyruklu öğretim elemanı almak, 

• Her öğretim elemanının en az bir ulusal veya uluslararası kongreye/sempozyuma 

katılımını sağlamak, 

• Her öğretim elemanının yılda en az bir ulusal dergide makale yayımlamasını 

sağlamak, 

• Erasmus programı kapsamında her yıl fakültenin en az üç öğretim elemanını ders 

vermek/almak üzere yurt dıĢına göndermek,  

• Fakültenin müstakil binasına taĢınmak, 

• Ġlahiyat Fakültesine özgü Türkçe, Arapça ve Ġngilizce ağırlıklı bir kütüphane 

oluĢturmak, 
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• Yurtiçi diğer Ġlahiyat Fakülteleri ile iĢbirliği sağlamak, 

• Öğrencilere destek sağlamak, fakülteyi güçlendirmek ve geliĢmek, ayrıca bilimsel, 

sosyal ve kültürel alanlarda çalıĢmalar yapmak üzere Ġlahiyat Fakültesi yardımlaĢma 

ve dayanıĢma derneği kurmak. 

• Mevlana DeğiĢim Programı’ndan öğretim elemanları ve öğrencilerin yararlanmasını 

sağlamak. 

 

Orta Vadeli Plânlar: 

• ĠDKAB Bölümünün öğrenci sayısını %50 artırmak, 

• Fakülte öğretim elemanlarının sayısını %50 artırmak, 

• Fakültenin idari personel sayısını %50 artırmak, 

• Erasmus, Mevlana ve Farabi değiĢim programlarına öğrencilerin katılımını sağlamak, 

• Fakülteye en az iki yabancı uyruklu öğretim elemanı almak, 

• Her öğretim elemanının en az iki uluslararası kongreye/sempozyuma katılımını 

sağlamak, 

• Her öğretim elemanının yılda en az bir ulusal/uluslararası dergide makale 

yayımlamasını sağlamak, 

• Erasmus veya  Mevlana programı kapsamında her yıl fakültenin iki öğretim elemanını 

ders vermek/almak üzere yurt dıĢına göndermek,  

• Diğer Ġlahiyat Fakülteleri ile iĢbirliği sağlamak, 

• Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora Programları açmak. 

Uzun Vadeli Planlar: 

• ĠDKAB Bölümünün öğrenci sayısını %100 artırmak, 

• Ġlahiyat Programı’nın Bölümünün öğrenci sayısını %100 artırmak, 

• Bölüm öğretim elemanlarının sayısını %100 artırmak, 

• Fakültenin idari personel sayısını %100 artırmak, 

• Erasmus ve Farabi öğrenci değiĢiminde %100 artıĢ sağlamak, 

• Fakülteye en az dört yabancı uyruklu öğretim elemanı almak, 

• Her öğretim elemanının en az dört uluslararası kongreye/sempozyuma katılımını 

sağlamak, 

• Her öğretim elemanının yılda en az bir ulusal/uluslararası dergide makale 

yayımlamasını sağlamak, 

• Erasmus veya Mevlana programı kapsamında her yıl fakültenin dört öğretim 

elemanını ders vermek/almak üzere yurt dıĢına göndermek,  

• Diğer Ġlahiyat Fakülteleri ile iĢbirliği sağlamak. 
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III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER: 

 

 

1.Bütçe Uygulama Sonuçları: 

 

1.1-Bütçe Giderleri: 

 

  

2012 

BÜTÇE 

BAġLANGIÇ 

ÖDENEĞĠ 

2012 

GERÇEKLEġME 

TOPLAMI 

GERÇEK. 

ORANI 

TL TL % 

BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 832.707,29 781.723,48 %93.87 

01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 678.520,36 667.282 %98 

02 - SOSYAL GÜVENLĠK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRĠMĠ GĠDERLERĠ 

89.321,93 89.21,93 %100 

03 - MAL VE HĠZMET ALIM 

GĠDERLERĠ 
63.482,37 397,45 %63 

05 - CARĠ TRANSFERLER  - - - 

06 - SERMAYE GĠDERLERĠ - - - 

 

 

2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar: 

         2013 mali yılında Fakültemize ayrılan ödenek miktarı düzenli bir Ģekilde harcanmıĢ ve 

ödenek sıkıntısı yaĢanmamıĢtır. 

B- Performans Bilgileri: 

• Faaliyet ve Proje Bilgileri:  

Bu baĢlık altında, faaliyet raporunun iliĢkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve 

projeler ile bunların sonuçlarına iliĢkin detaylı açıklamalara yer verilecektir. 

 

1.1-Faaliyet Bilgileri: 

 

FAALĠYET TÜRÜ SAYISI 

Sempozyum ve Kongre 1 

Konferans - 

Panel 1 

Seminer 5 

Açık Oturum - 

SöyleĢi - 

Tiyatro  - 

Konser - 

Sergi - 

Turnuva - 

Teknik Gezi - 

Eğitim Semineri - 
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1.2-Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri: 

 

1.2.1-Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar: 

YAYIN TÜRÜ SAYISI 

Uluslararası Makale 3 

Ulusal Makale 12 

Uluslararası Bildiri - 

Ulusal Bildiri - 

Kitap 8 

 

1.3-Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar: 

        Fakültemizin baĢka üniversite ile yaptığı herhangi bir antlaĢması bulunmamaktadır. 

 

   IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:  

     Swot Analizi ilkelerine göre fakültemizin güçlü, zayıf yönleri ile fakültemize fırsat 

sağlayan ve tehdit oluĢturan durumlar Ģunlardır: 

A- Üstünlükler: 

  

• Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü’nün tercih edilen, 

mezunlarının atanması kolay olan bir bölüm olması. 

• Alanında uzman öğretim üyelerinin bulunması. 

• Akademik ve idari faaliyetlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerin zamanında yapılması. 

• Fakültenin ihtiyaç ve giderlerinin Rektörlükçe geciktirilmeden karĢılanması. 

• Rektörlük Makamının her konuda destek ve katkı sağlaması. 

• Alan dıĢı derslerin okutulmasında Üniversite’nin diğer akademik birimlerinin öğretim 

elemanlarından yararlanma imkânının bulunması.  

B-Zayıf Yönleri: 

• Müstakil fakülte binasının olmaması, 

• Alana hitap eden müstakil bir kütüphanenin bulunmaması, 

• Yeni öğretim elemanı bulma güçlüğü, 

• Yüksek Lisansa daha fazla öğrenci alımı için yeterli öğretim üyesinin bulunmaması,  

• Doktora programı açabilmek için yeterli öğretim üyesinin bulunmaması. 

 

C-Fırsatlar: 

 

• KomĢu ülkelerdeki iç sorunların çözülmesi durumunda Arapça ve alanla ilgili 

derslerin öğrenilmesinde karĢılıklı iĢbirliği imkânı, 

• Fakültenin bulunduğu Ģehrin sakin, huzurlu, güvenli bir yer olması, 

 

      D-Tehditler: 

 

• Öğrencilerin yararlanabileceği sosyal-kültürel faaliyetlerin azlığı, 

• Öğrencilerin kitap, dergi vb. yayınlara eriĢim imkânının yetersizliği, 

• Suriye’deki olumsuz durum nedeniyle öğrencilerin barınma konusunda sıkıntı 

yaĢaması. 

• GeliĢme güçlüğü zammının azlığı ve Ģehrin küçük ve az geliĢmiĢ olması sebebiyle, 

öğretim elemanı temininin zorluğu.  
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VI.  ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI: 

 

 

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde, 

 

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

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden 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 birimimizde süreç kontrolünün 

etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere 

dayanmaktadır.  

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim. (KĠLĠS / …/02/2014) 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Osman TÜRER 

 Dekan 

 

 

 

 

 
 


