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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

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 öğrenci alarak 

başlamıştır. 

Fakültemizin halen; 

 İktisat,  

 İşletme,  

 İktisat II. Öğretim 

 İşletme II. Öğretim,  

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,  

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi II. Öğretim, 

 Uluslararası Ticaret ve Lojistik  

 Uluslararası Ticaret ve Lojistik II. Öğretim  

 Maliye ( Aktif Değildir) ve 

 Yönetim Bilişim Sistemleri (Aktif Değildir) bölümleri mevcuttur. 

       Fakültemiz İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik, İktisat II. Ö., İşletme II. Ö., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi II. Ö. ve Uluslararası 

Ticaret ve Lojistik II. Ö. bölümlerinde öğrenci bulunmakta olup, diğer bölümlerde öğrenci 

bulunmamaktadır. İktisat ve İşletme Bölümlerine ilk defa 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde, 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerine 2015-2016 

eğitim-öğretim döneminde  öğrenci alınmıştır. İktisat II.Ö. ve İşletme II.Ö. Bölümlerine 2009-

2010 eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi II. Ö. ve 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik II. Ö. bölümlerine ise2015-2016 eğitim-öğretim döneminde  

öğrenci alınmıştır.  

       Bölümlerin öğrenci sayısı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı itibari ile Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Öğrenci Durumu (2017-2018) 

*: Fakültemizin toplam 68 uluslararası öğrencisi bulunmaktadır. Bu sayı toplam öğrencinin 

yaklaşık   % 7’siniı oluşturmaktadır.  

       Fakültemiz kadrosunda 3 Profesör, 4 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 14 Araştırma Görevlisi ile 

birlikte toplam 26 akademik personel bulunmaktadır. Ayrıca, 1 Fakülte Sekreteri, 1 Dekanlık 

Sekreteri 2 Memur ve bir Mutemet olmak üzere toplam 5 idari personel görev yapmaktadır. 

Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel 
Toplam  K E Top. K E Top. KIZ ERKEK 

İİBF 366 342 708 135 222 357 541 564 1105 

İktisat 146 99 245 68 73 141 214 172 386 

İşletme  121 109 230 42 99 141 163 208 371 

Siy. Bil. Kamu Yön. 91 66 157 18 20 38 109 86 195 

Ulus. Tic. Loj. 48 68 116 7 30 37 55 98 153 

          



       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.  

 

4. Fakültemizin 2023 yılına kadar olan kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri 

 

KISA VADELİ HEDEFLER (1-3 YIL) 

 

 Bölümlerin öğrenci sayısını %25 artırmak, 

 Fakültenin uluslararası öğrenci oranını %6’dan %10’a çıkarmak, 

 Bölüm öğretim Elemanlarının sayısını %25 artırmak, 

 Fakültenin idari personel sayısını %25 artırmak, 

 İktisat ve İşletme Bölümleri için İngilizce hazırlık sınıfı açmak, 

 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 VADELİ HEDEFLER (3-5 YIL) 

 

 Bölümlerin öğrenci sayısını %50 artırmak, 

 Fakültenin uluslararası öğrenci oranını %10’dan %15’e çıkarmak, 

 Bölüm öğretim elemanlarının sayısını %50 artırmak, 

 Fakültenin idari personel sayısını %50 artırmak, 

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü için İngilizce hazırlık sınıfı açmak, 

 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 VADELİ HEDEFLER (5-11 YIL, 2023 yılı hedefi) 

 

 Bölümlerin öğrenci sayısını %100 artırmak, 

 Fakültenin uluslararası öğrenci oranını %15’dan %20’ye çıkarmak, 

 Bölüm öğretim elemanlarının sayısını %100 artırmak, 

 Fakültenin idari personel sayısını %100 artırmak, 

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü için İngilizce hazırlık sınıfı açmak, 

 Maliye Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne öğrenci almak, 

 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 SCI endeksine girmesini sağlamak, 

 

 

5. Sonuç 

 
       Fakültemiz 2023 yılında; öğrencisinin %20’si uluslararası öğrenci olan, yabancı uyruklu 

öğretim elemanlarının ders verdiği, İngilizce eğitim yapılan, Ulusal ve uluslararası ortamlarda 

eğitim kalitesi ve bilimsel üretimiyle gurur duyulan, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, 

nitelikli ve yetkin bireyler yetiştiren bir fakülte olacaktır.  


