
1. Panel, konferans veya çalıştay organizasyonu 

düzenleyerek bilimsel üretimi özendirecek ve 

destekleyecek bir zemin oluşturmak,

2. Sektörle işbirliği gerçekleştirerek üniversitemiz 

laboratuvar ortamlarının yenilenmesini sağlamak 

ve bu sayede üniversitemiz bünyesindeki yenilikçi 

ve yaratıcı çalışmaları özendirmek

3. Web of Science ve Scopus kategorisinde makale 

yayınlanması

1

HEDEFLER ŞUAN Kİ DURUM

Hedeflenen: 6. Güncel Muhasebe Konuları 

Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz desteği, BEDAM ve Aknet

Yazılımın sponsorluğunda üçüncü 

laboratuvarımız (YBS Labı) Ocak 2021’de 

tamamlanmıştır.

Toplamda 6 yayın hedeflenmiştir. 10 yayın 

gerçekleştirilmiştir. 

Stratejik Hedefler – 2021
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Stratejik Hedefler – 2021

4. Fakültemize ait bölümlerin üniversite sınavındaki(YKS) 

yerleşen öğrenci sayısını artırarak optimal bir öğrenim 

ortamı oluşturmak.

5. Fakültemiz bünyesinde en az bir yeni bölümün açılması

6. Fakültemiz ana bilim dallarına bağlı lisansüstü 

programlara daha çok sayıda başvuru alınması için 

sektörel bağlantılar kurmak ve bu sayede yaşam boyu 

öğrenme çabalarına destek vermek

2

Hedeflenen: 152 öğrenciydi. 89 öğrenci 

kayıt yaptırdı. 

İki yeni program için başvuru yapılmıştır. 

Ancak YÖK tarafından reddedilmiştir.

HEDEFLER ŞUAN Kİ DURUM

Fakültemiz ana bilim dallarına bağlı 

lisansüstü programlardaki öğrenci 

sayımız 222’ye yükselmiştir.

1.Stratejik Hedefler



1. Panel, konferans veya çalıştay organizasyonu 

düzenleyerek bilimsel üretimi özendirecek ve 

destekleyecek bir zemin oluşturmak,

2. Sektörle işbirliği gerçekleştirerek üniversitemiz 

laboratuvar ortamlarının yenilenmesini sağlamak 

ve bu sayede üniversitemiz bünyesindeki yenilikçi 

ve yaratıcı çalışmaları özendirmek

3. Web of Science ve Scopus kategorisinde makale 

yayınlanması
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HEDEFLER ŞUAN Kİ DURUM

Hedeflenen: 7. Güncel Muhasebe Konuları 

Çalıştayını çevrim içi gerçekleştirmek. Hazırlık 

çalışmalarına başlanmıştır.

Üniversitemiz desteği, BEDAM ve sponsor 

firmalar ile dördüncü modern sınıfımızı 

(Muhasebe ve Finans Laboratuvarı) Ocak 

2022’de tamamlanmasını hedefliyoruz.

Hedeflenen: Toplamda 8 yayın.

Stratejik Hedefler – 2022
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Stratejik Hedefler – 2022

4. Fakültemize ait bölümlerin üniversite sınavındaki(YKS) 

yerleşen öğrenci sayısını artırarak optimal bir öğrenim 

ortamı oluşturmak.

5. Fakültemiz ana bilim dallarına bağlı lisansüstü 

programlara daha çok sayıda başvuru alınması için 

sektörel bağlantılar kurmak ve bu sayede yaşam boyu 

öğrenme çabalarına destek vermek

6. Fakültenin iki programının ulusal akreditasyon 

başvurusunun olumlu sonuçlanması

4

Hedeflenen: YKS kontenjan sınırlamaları ve 

eğitim ücretleri belli olunca netleştirilecektir.

HEDEFLER ŞUAN Kİ DURUM

Hedeflenen: Bir önceki yıl ki 200 öğrenci 

hedefi 220 öğrenciye yükseltilmiştir.

1.Stratejik Hedefler

Hedeflenen: Başvuru yapılmıştır. Ziyaret 

tarihi beklenmektedir.


