
 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Stratejik Amaç-1: Eğitim-

öğretimin niteliğini 

geliştirmek ve çeşitliliğini 

arttırmak, 

Hedef-1: Öğretim elemanı sayısını arttırmak. 

Hedef-2: Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını 

azaltmaktır. 

Hedef-3: Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne iki yıl 

içerisinde öğrenci almak. 

Hedef-4: 2022 yılında lisansüstü öğrenci kontenjanını 

yükseltmek, 

Hedef-5: 2022 yılında Fakültemizdeki İktisat Bölümüne 

doktora programı açmak, 

Stratejik Amaç-2: Özgün 

bilimsel çalışmaların 

niteliğini geliştirmek. 

Hedef-1: Her öğretim elemanın ulusal/uluslararası hakemli 

dergilerde yılda en az bir yayın yapmasını sağlamak. 

Hedef-2: Her öğretim elemanın ulusal/uluslararası bilimsel 

toplantılara yılda en az bir kez katılımını sağlamak. 

Hedef-3: Her yıl en az bir öğretim elemanının konuk öğretim 

elemanı olarak yurt dışındaki üniversite veya araştırma 

kurumlarında görevlendirilmesi sağlamak. 

Hedef-4: Bölgesel sorunlarla mücadelede uygulanabilirliği 

olan projeler üretmek, ilgili projeleri yayın olarak 

değerlendirebilmek. 

Stratejik Amaç-3: Fakülte ile 

paydaşlar arasındaki ilişkileri 

geliştirmek ve 

çeşitlendirmek. 

Hedef-1: Fakültenin öngördüğü ihtiyaçlar çerçevesinde yılda 

en az 5 projede/etkinlikte yer almak. 

Stratejik Amaç-4: Bölgesel, 

ulusal ve uluslararası  

ekonomik, politik ve sosyal 

gelişmeleri değerlendirerek 

gereksinim duyulan teorik ve 

ampirik araştırmaları 

yapmak, bilgi üretmek ve 

paylaşmak.    

Hedef-1:  Hedef-1: Fakültenin gereksinim duyacağı öğretim 

elemanının sayısı artırması. 

 

Hedef-2: Fiziki ve teknik altyapının yeterli düzeye 

getirilmesiyle öğretim elemanlarının verimliliğinin 

arttırılması. 

Hedef-3: Mevcut lisansüstü programlarının yanı sıra yeni 

öğrenci alacak bölümler için de yüksek lisans ve doktora 

programlarının eğitim-öğretim sürecine katılması. 

Stratejik Amaç-5: Araştırma 

alanlarının geliştirilmesi ve 

çeşitlendirilmesi. 

Hedef-1: TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere 

proje üretiminde ve finansmanında belirleyici olan birimlerle 

ilişkilerin geliştirilmesi.  

 Hedef-2: Seçilen konularda araştırmanın desteklenmesi. 



     

 

Stratejik Amaç-6: Öğrenci 

gelişiminin sağlanması 

Hedef-1: Kendini çağın gereklerine uygun biçimde 

geliştirebilen, analitik ve eleştirel düşünebilen öğrenciler 

yetiştirmek. 

Hedef-2: Fiziki ve teknik donanımı geliştirmek. 

Stratejik Amaç-7: Lisansüstü 

eğitim olanaklarının 

geliştirilmesi ve 

çeşitlendirilmesi. 

Hedef-1: İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Maliye Ana 

Bilim Dalında lisansüstü kontenjanlarının artırılması.  

Stratejik Amaç-8: Bölgenin 

gelişiminde belirleyici olan 

dinamikler ve disiplinler 

arasında sinerjinin 

oluşturulması. 

Hedef-1: Fakültenin eğitim-öğretim programları ve akademik 

yapısı ile bölgede yer alan kamu ve özel sektör kurumları 

tarafından bilinir ve tanınır bir yapıya kavuşturulması. 

Hedef-2: Bölgede yer alan kamu ve özel sektör, gerçek ve 

tüzel kişiler arasında etkileşimin arttırılması. 


