
Amaç Ve Hedeflerimiz (2014 - 2018) 

STRATEJİK AMAÇ 1- Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek 

Hedef 1.1 Fakülteyi Tercih Eden Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Niteliğini Arttırmak 

Faaliyetler 

1.1.1 Fakülteyi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek 

1.1.2 Fakülte WEB sayfasını güncellemek 

1.1.3 Fakülte içinde ve dışında kariyer tanıtım toplantıları düzenlemek 

Göstergeler 

1. Her yıl fakülteyi tanıtıcı broşürlerle ulaşılan okul ve dershanelerdeki başarılı öğrencilerin 

sayısı  

2.Fakülte WEB sayfasının güncellenme sayısı ve güncel duyuruların oranı 

3.Fakülteyi tanıtıcı yerel ve ulusal nitelikteki etkinliklerin sayısı  

Hedef 1.2 Öğrenci Değişim Programlarını Geliştirmek 

Faaliyetler 

1.2.1 Fakülte WEB sayfasının farklı dillerden takibini sağlamak 

1.2.2 Özellikle ERASMUS kapsamında fakülteye gelen öğrencilerin oryantasyonu sağlamak 

Göstergeler 

1. WEB sayfasının takip edileceği dillerin sayısı  

2. Öğrenci değişiminin yıllar içindeki oranı 

Hedef 1.3 Eğitim Programlarını Güncellemek ve İhtiyaca Uygun Hale Getirmek 

Faaliyetler 

1.3.1 Öğrencilerin farklı alanlardan ders almalarının sağlamak 

1.3.2 Çift dal yan dal uygulamalarını yaygınlaştırmak 

1.3.3 Alan yeterliklerini gözden geçirmek ve gerekirse revize etmek 

Göstergeler 

1. Bölüm ve fakülte seçmeli ders havuzlarını güncelleme sayısı 

2. Stratejik planın uygulanma sürecinde gerçekleştirilecek çift ve yan dal uygulamalarının 

oranı  

3. Mezunların istihdam edilecekleri sektörlerdeki ihtiyaçlara bağlı olarak alan yeterliliklerini 

yenileme-gözden geçirme oranı 

Hedef 1.4 Öğrenci Kontenjanlarını Azaltmak 

Faaliyetler 

Faaliyet 1.4.1 Öğrenci kontenjanlarını uygun düzeye çekmek için birimlerle işbirliği yapmak 

ve kurullardan karar çıkarmak 

Göstergeler 

1. Öğrenci kontenjanlarının azaltılma oranı ve sınıflardaki öğrenci sayısı 

Hedef 1.5 Bilgi İletişim Teknolojilerini Yaygınlaştırmak ve Eğitim Alt Yapısını Geliştirmek 

Faaliyetler 

1.5.1 Bilgisayar laboratuarlarının kapasitesini arttırmak ve işlevsel hale getirmek 

1.5.2 Uzaktan eğitim uygulamalarını geliştirmek 



Göstergeler 

1. Yenilenen bilgisayarların sayısı  

2. Kurulacak bilgisayar ve teknoloji laboratuarlarının sayısı 

3. Bölümlerde kullanılacak akıllı tahtaların sayısı 

4. Uzaktan eğitim uygulaması kapsamında açılacak lisans ve lisansüstü programların sayısı 

 

 STRATEJİK AMAÇ 2- Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek 

Hedef 2.1 Araştırmacı niteliklerinin arttırılması 

Faaliyetler 

2.1.1 Araştırma performansını geliştirmek için bölümlerdeki araştırma görevlilerinin sayısını 

arttırmak 

2.1.2 Yurt içi ve yurt dışı araştırmacı hareketliliğini desteklemek 

2.1.3 Lisansüstü eğitimi ve akademisyenliği başarılı öğrenciler için cazip hale getirmek 

Göstergeler 

1. Araştırma görevlisi sayısının öğretim üyesi sayısına oranı 

2. Yurt dışı hareketliliğe katılacak öğretim elemanlarının sayısı 

3.Akademik danışmanlık hizmetlerindeki başarı oranı, başarılı öğrencileri takip ve 

yönlendirmedeki etkinliklerin sayısı  

Hedef 2.2 Araştırma kaynaklarını belirlemek ve etkin kullanımını sağlamak 

Faaliyetler 

2.2.1 Yurt içi ve yurt dışı araştırma kaynaklarını belirlemek 

2.2.2 Proje teklifi sürecindeki bürokratik engelleri aşmak 

2.2.3 Disiplinler arası araştırmaları teşvik etmek 

2.2.4 Araştırmacı motivasyonu arttırmak 

Göstergeler 

1. AB, TÜBİTAK, TÜBA, DOKA, SODES gibi araştırma kaynaklarını tanıtmaya dönük 

toplantıların sayısı 

2. Özellikle yasal ve etik kurul izni gerektiren proje başvurularındaki bürokratik engelleri 

aşmaya dönük çalışmaların sayısı 

3. Farklı disiplinlerdeki çalışmaları teşvik etmek için, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği 

çerçevesine başlatılan çift danışman uygulamasının oranı  

4. Araştırmacı motivasyonunu arttırmak için başarılı ve genç araştırmacılara verilen 

desteklerin miktarı 

Hedef 2.3.Araştırmacı performansını değerlendirmek 

Faaliyetler 

2.3.1 Fakülte ve bölümlerde araştırma performansını değerlendirme sisteminin oluşturulması 

Göstergeler 

1. Birimlerde hazırlanan öz değerlendirme raporlarının niteliği ve sayısı 

 

  

 



STRATEJİK AMAÇ 3- Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı 

Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

Hedef 3.1 Katılımcılığı ve bilgi paylaşımını sağlamak 

Faaliyetler 

3.1.1 Öğretim elemanlarının karar alma süreçlerine katılmasını sağlamak 

3.1.2 Yönetimce alınan kararlara kolayca ulaşılabilme olanağı sağlamak 

3.1.3 Birimler arası iletişimi ve bilgi paylaşımını sağlamak 

Göstergeler 

1. Akademik kurulların toplanma sıklığı 

2. Başkanlarının seçimle belirlendiği bölümlerin sayısı 

3. Yönetimce alınan kararların ilan edilmesinde belirlenen etkili yolların sayısı 

Hedef 3.2 Fakültenin kurumsal performansını değerlendirmeye dönük işlemlerin yapılması 

Faaliyetler  

3.2.1 Kurumsal performansı değerlendirmeye dönük ölçütlerin geliştirilmesi ve uygulanması 

Göstergeler 

1.  Memnuniyet anketinin uygulanma sayısı ve ankete katılanların oranı 

 

STRATEJİK AMAÇ 4-Finansal Kaynakların Geliştirilmesi 

Hedef 4.1 Gelir kaynaklarını arttırmak 

Faaliyetler  

4.1.1 Öğretmenlik sertifikası programlarını sürdürmek 

4.1.2 Uzaktan eğitim uygulamalarını başlatılmak ve yaygınlaştırmak 

Göstergeler 

1. Açılan sertifika sayıları 

2. Uzaktan eğitim kapsamında açılan lisans ve lisans üstü programların sayısı 

 

STRATEJİK AMAÇ 5- Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek 

Hedef 5.1 Toplumla etkileşimi ve topluma hizmeti geliştirmek 

Faaliyetler 

5.1.1 WEB sitesinin işlevini arttırmak 

5.1.2 Engelsiz fakülte uygulamasına geçmek 

5.1.3 Çevreye duyarlılığı artırmak 

5.1.4 Psiko-sosyal faaliyetleri teşvik etmek 

Göstergeler 

1. Toplumsal hizmetlerle ilgili çalışmaların WEB sitesinden duyurulma oranı  

2.Binalarda engellilere hizmet veren asansörlerin sayısı ve kullanılma oranları 

3. Binalarda engelli bireyler için yapılan tuvaletlerin sayısı 

4. Kampus alanı içinde engeliler için ayrılan araç parkının miktarı 

5. Mahmut Goloğlu Kültür Merkezininin engelliler için uygun hale getirilme düzeyi  

6. Topluma duyarlılığı gösteren psiko-sosyal programların sayısı 

  



STRATEJİK AMAÇ 6- Uluslararası Tanınırlığımızı  Artırmak 

Hedef 6.1 Uluslar arası eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek 

Faaliyet 

6.1.1Yurtdışı fakültelerle değişim protokolleri imzalamak 

6.1.2 Öğrenci değişimini artırmak 

Göstergeler 

1.Yurt dışında anlaşma yapılan birimlerin sayısı 

2. ERASMUS öğrenci sayısı ve genel içindeki oranı 

Hedef 6.2 Uluslar arası organizasyonlarda ve karar organlarında yer almak 

Faaliyetler 

6.2.1 Uluslar arası projelerde görev almak 

6.2.2 Uluslar arası toplantılar düzenlemek 

Göstergeler 

1. Görev alınan uluslar arası projelerin sayısı 

2. Düzenlenen uluslar arası toplantıların sayısı 

 


