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STRATEJİK AMAÇ 1: EĞİTİM 
VE ÖĞRETİM KALİTESİNİ 
ARTIRMAK 

 

Stratejik Hedef 1.1. Ders programlarının gelişme ve 
ihtiyaçlara uygun olarak güncelleştirilmesi ve uluslar arası 
mevzuata uygun hale getirilmesi. 

Stratejik Hedef 1.2. Öğretim elemanlarının  bilimsel 
araştırma, yayın ve ulusal-uluslar arası konferanslara 
katılım  konusunda teşvik edilmeleri ve desteklenmesi. 

Stratejik Hedef 1.3. Öğretim elemanı ve öğrencilerin 
yararlanabilecekleri, altyapı, laboratuar, simülatör, eğitim 
merkezi, deney havuzları, teknolojik araçlar ve sosyal 
ortamların günün şartlarına uygun yeterliliğe  getirilmesi. 

Stratejik Hedef  1.4. Stajların öğrenci ler için mesleki 
kazanım açısından verimli geçmesini  sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.5. Uluslararası öğrenci değişim 
programından yararlanan öğrenci oranını 2016 yılına 
kadar her yıl için en az % 3’e yükseltmek  (toplam öğrenci 
sayısının % 3’ü). Bu oranı 2018 yılında % 5’e çıkarmak. 

Stratejik Hedef 1.6. Öğrencilerin Internete erişim  
olanaklarını ve veri paylaşım hızını artırmak (1 öğrenciye 
en az günde 1 saat  hızlı erişim imkanı sağlamak). 

Stratejik Hedef 1.7. Öğrencilerin kütüphane kullanımını 
artırmak ve kütüphane olanaklarını geliştirmek (2 
saat/gün). 

Stratejik Hedef 1.8. Eğitim ve diğer hizmetlerin 
verilmesinde toplam kalite yönetimi sistemini uygulamak. 

Stratejik Hedef 1.9. Fakülte öğrencilerine yılda en az 2 kez 
yakın mesafe (gidiş dönüş en fazla 200 km) teknik gezi 
yaptırılacak, 4. sınıf öğrencilerine ise yılda 1 kez uzun 
mesafe geniş kapsamlı teknik gezi yaptıracak imkanı 
sağlamak (Marmara, Ege ve Akdeniz’deki balıkçılık 
tesisleri). 

Stratejik Hedef 1.10. Öğretim elemanı sayısının uluslar 
arası normlara uygun seviyeye getirilmesi,yurt içi- 
yurt dışı araştırma ve işbirliği imkanlarının 
arttırılması, akademisyen değişim programlarına 
katılımın teşvik edilmesi. 
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STRATEJİK AMAÇ 2. 
PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİNE 
YÖNELİK AMAÇLAR 

 

Stratejik Hedef  2.1. Çeşitli nedenlerle ayrılan, emekli olan 
personel ve mezunlarla ilgili bilgi sisteminin 2015 yılı 
içersinde kurulması. 

Stratejik Hedef  2.2. Mezunlarla sürekli iletişim içersinde 
olunması. 

Stratejik Hedef 2.3. Dış paydaşlarla sürekli iletişim 
içersinde olmak. 

Stratejik Hedef 2.4. Kamu ve özel sektör kuruluşları ile 
eğitim, uygulama, proje bazında   iş biriliğinin 
geliştirilmesi, karşılıklı olarak insan kaynakları ve  bilgi 
paylaşımının  arttırılması. 

STRATEJİK AMAÇ 3. 
FAKÜLTEYİ TÜM ALT  
BİRİMLERİ İLE BİRLİKTE;  
STRATEJİK PLANLAMA VE 
TOPLAM KALİTE 
YÖNETİMİ’Nİ UYGULAYAN 
BİRİM HALİNE GETİRMEK. 

 

Stratejik Hedef 3.1. Mevcut  fiziki yapı ve insan kaynakları 
irdelenerek ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri planlamak üzere  
çalışma ekipleri oluşturarak, gerekli düzeltici faaliyet ve 
planlamaları, iç eğitimleri yerine getirmek. 

Stratejik hedef 3.2. Fakültemiz bünyesinde kurulan 2 yeni 
bölüm için gerekli olan eğitim-öğrenim alt yapısının 
sağlanılması.  

STRATEJİK AMAÇ 4: 
FAKÜLTE ÇALIŞAN VE 
ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL VE 
SOSYAL GELİŞİMLERİNİ 
DESTEKLEMEK, YENİLİKÇİ 
MÜHENDİSLER  
YETİŞTİRMEK. MEZUNİYET 
AŞAMASINDA  İŞ BULMA, 
KARİYER VE KARAR VERME 
SÜRECİNE  ETKİN DESTEK 
SAĞLAMAK. 

 

Stratejik hedef 4.1. Kurum çalışanlarının ve öğrencilerin 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin artırılması için 
gerekli altyapı ve ödeneklerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Stratejik Hedef 4.2. Öğrencilerin boş zamanlarında 
hobilerine yönelik (özellikle meslekle ilgili, maket yapımı, 
ağ örme, vb gibi) faaliyetlerde bulunmalarını sağlanması. 

Stratejik hedef 4.3. ERASMUS ve FARABİ gibi değişim 
programlarına katılan öğrenci sayısının arttırılası. 

Stratejik hedef 4.4. Öğrencilerin düşünen, analiz-sentez 
yapabilen, eleştiren, araştıran ve  yenilikleri izleyen, güncel 
bilgi ve becerilerle donanmış mezunlar olarak yetişmesinin 
sağlamak için kariyer yönlendirme, kişisel gelişim, piyasa 
araştırması vb seminer ve eğitimler verilmesi. 

Stratejik hedef 4.5. Öğrencilere her konuda  danışmanlık 
hizmeti verilmesi. 
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Stratejik hedef 4.6.Staj ve mezuniyet sonrası iş bulma 
konusunda,  öğrencilere gerekli bilgi ve yönlendirme 
desteğinin  verilmesi.  

Stratejik hedef 4.7. E-öğrenim altyapı ve uygulamalarının  
geliştirilmesi. 

STRATEJİK AMAÇ 5. 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA 
SONUÇLARINI TOPLUMA VE 
EKONOMİYE KAZANDIRMAK. 

 

Stratejik hedef 5.1.Kamu ve özel sektör destekli araştırma 
projelerinin sonuçlarının toplumsal ve sektörel  fayda 
sağlaması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çalışma 
ve işbirliği  yapılması. 

 

Stratejik hedef 5.2. Sektör ve çalışanlarla ilgili, eğitim, 
çevre, ekonomik sorunlar, sektörü etkileyen faktörler, 
alternatif ekonomik tedbirler, sanayi ve üretim gibi 
konulara yönelik, kamu ve özel sektör desteğini de alarak 
ortak araştırmalar yapılması 

Stratejik hedef 5.3. Akademik bilgi ve deneyimin topluma 
aktarılması için seminer, çalıştay, konferans, sempozyum 
vb faaliyetler düzenlenmesi yada düzenlenen faaliyetlere 
katılımın  sağlanması. 

STRATEJİK AMAÇ 6. MALİ 
KAYNAKLARA YÖNELİK 
AMAÇLAR 

 

Stratejik Hedef 6.1. Fakülteye katkı sağlayacak ulusal ve 
uluslar arası projeler ve gelir getirici faaliyetler  yapılması. 

 


