ÜNİVERSİTEMİZİN

İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi
değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli
sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel
standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel,
ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak.

Bilim ve teknoloji alanında rekabet gücüne sahip, evrensel
düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde
öğrenciler tarafından tercih edilen, özgün araştırmalarıyla tanınan,
saygın bir üniversite olmak.

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu ile stratejik planda belirlenen
eğitim, araştırma, girişimcilik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
ve toplumsal katkı alanlarındaki hedefleri doğrultusunda,




Kalite Güvence Sistemine paydaşlarımızın etkin katılımını
sağlayarak katılımcı, paylaşımcı ve dinamik bir yönetim
anlayışı ile iç ve dış paydaşların tüm süreçlerdeki ihtiyaç ve
beklentilerini karşılamak.
Öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla, değişen ve gelişen
ihtiyaçlar doğrultusunda programlarını uluslararası

standartlara uygun olarak güncelleyip nitelikli bireyler
yetiştirmek.








Ulusal ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda
teknolojik gelişmelerden de yararlanarak hizmet ve
faaliyetleri sürekli iyileştirmek
Üniversitemizi, bilimsel araştırma faaliyetlerinde bölge ve
ülke önceliklerini dikkate alan önemli bir bilgi üretim merkezi
haline getirmek.
Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı
ve sesi olan sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.
Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline
getirmek, girişimcilik ve inovasyonu destekleyerek “Planla Uygula - Kontrol et - Önlem al” yaklaşımını yaygınlaştırmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin

Kültürel ve evrensel değerlere bağlı, insan haklarına saygılı,
demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji ve
kültüre ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapabilecek, girişimci,
üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, sosyal, gelişime açık ve etik değerlere
sahip, vatansever bireyler yetiştirerek, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar
temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmaktır.

2012 yılına kadar Türkiye’de ve dünyada eğitim-öğretim, araştırma
ve uygulama kalitesi ile önde gelen fakülteler arasında yer alan,
kurumsal kültürü ve kimliği güçlü; mensubu olmaktan övünç
duyulan, sanayi, toplum işbirliğini geliştiren ve bu konuda öncü olan,

ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları
gelişmiş, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını
çözmeye yönelik olarak, eğitim, araştırma ve hizmet üretiminde aktif
rol alan, bilim, teknoloji, kültür alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin
gelişimine katkıda bulunan lider bir fakülte olmaktır.

