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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

KISA, ORTA VE UZUN VADEDE GELİŞİM PLANI
1- Genel Bilgiler
Fakültemiz Üniversitemiz ile birlikte 29.05.2007 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı
ile kurulmuş, Eğitim-öğretim faaliyetlerine 2008-2009 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.
Fakültemizde halen;
* İktisat Bölümünde I. ve II. Öğretim,
* İşletme Bölümünde I. ve II. Öğretim,
* Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde I. ve II. Öğretim,
* Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde I. ve II. Öğretim olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine
devam etmektedir.
Fakültemiz İktisat ve İşletme Bölümlerine ilk defa 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerine 2015-2016 eğitimöğretim döneminde öğrenci alınmıştır. II. Öğretime ise, İktisat ve İşletme bölümlerine 2009-2010
eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası Ticaret ve
Lojistik bölümlerine de 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alınmıştır.
Fakültemizin Öğrenci Durumu (2018-2019)
Birimin Adı
İİBF
İktisat Bölümü
İşletme Bölümü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl.

I. Öğretim
706
205
191
197
113

II. Öğretim
246
92
84
37
33

Genel Toplam
952
297
275
234
146

Fakültemiz kadrosunda 2 Profesör Dr., 5 Doçent Dr., 7 Dr. Öğretim Üyesi, 17 Araştırma
Görevlisi ile birlikte toplam 37 akademik personel bulunmaktadır. Ayrıca, 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şef,
2 Bilgisayar İşletmeni 1 de Memur olmak üzere toplam 5 idari personel görev yapmaktadır.
Fakültemiz, Eylül 2009'dan Eylül 2012 yılına kadar Karataş Yerleşkesinde bulunan 4 katlı
binasında faaliyetlerini sürdürmüş olup, 2012-2013 Eğitim-öğretim yılı itibari ile Merkez Kampustaki
yeni binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

2- Misyon
Küresel düşünceden hareketle tarihsel sorumluluk bilinci içerisinde bölgenin, ülkenin ve
dünyanın gereksinim duyduğu çağdaş, yenilikçi, araştırmacı, girişimci ruha ve rekabetçi anlayışa
sahip; sosyal, bilimsel, sistematik ve teknoloji odaklı düşünen ve kaynakları rasyonel kullanabilen
bireyler yetiştirmektir.

3- Vizyon
Ulusal ve uluslararası ortamlarda eğitim kalitesi ve bilimsel üretimiyle gurur duyulan,
evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, nitelikli ve yetkin bireyler yetiştiren bir fakülte olmaktır.

FAKÜLTEMİZİN KISA, ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLERİ
Kısa Vadeli Hedefler (1-3 Yıl)
* Bölümlerin öğrenci sayısını %25 artırmak,
* Fakültenin uluslararası öğrenci oranını %10’a çıkarmak,
* Bölüm öğretim Elemanlarının sayısını %25 artırmak,
* Fakültenin idari personel sayısını %25 artırmak,
* Erasmus ve Farabi öğrenci değişiminde öğrenci katılımında %25 artış sağlamak,
* Fakülteye en az bir yabancı uyruklu öğretim elemanı almak,
* Her öğretim elemanının en az bir 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 dışına göndermek,
* Yurtiçi diğer İİBF ile işbirliği sağlamak,
* Fakülte dergisinin uluslararası endekse girmesini sağlamak.

Orta Vadeli Hedefler (3-5 Yıl)
* Bölümlerin öğrenci sayısını %50 artırmak,
* Fakültenin uluslararası öğrenci oranını %15’e çıkarmak,
* Bölüm öğretim elemanlarının sayısını %50 artırmak,
* Fakültenin idari personel sayısını %50 artırmak,
* Erasmus ve Farabi öğrenci değişiminde %50 artış sağlamak,
* Aktif olmayan bölümlere öğretim üyesi alınarak bölümlere öğrenci almak,
* 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 dergide makale yayımlamasını sağlamak,
* Erasmus programı kapsamında her yıl fakültenin en az dört öğretim elemanını ders vermek/almak
üzere yurt dışına göndermek,
* Yurtiçi ve dışı diğer İİBF ile işbirliği sağlamak,

* Fakülte dergisinin uluslararası endekse girmesini sağlamak.

Uzun Vadeli (5-10 Yıl)
* Bölümlerin öğrenci sayısını %100 artırmak,
* Fakültenin uluslararası öğrenci oranını %20’ye çıkarmak,
* Bölüm öğretim elemanlarının sayısını %100 artırmak,
* Fakültenin idari personel sayısını %100 artırmak,
* Erasmus ve Farabi öğrenci değişiminde %100 artış 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 dergide makale yayımlamasını sağlamak,
* Erasmus programı kapsamında her yıl fakültenin en az altı öğretim elemanını ders vermek/almak
üzere yurt dışına göndermek,
* Yurtiçi ve dışı diğer İİBF ile işbirliği sağlamak,
* Fakülte dergisinin SSCI endeksine girmesini sağlamak.

2023 yılında Fakültemiz, ulusal ve uluslararası ortamlarda eğitim kalitesi ve bilimsel
üretimiyle gurur duyulan, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, nitelikli ve yetkin bireyler
yetiştiren bir fakülte olacaktır.

