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KISA, ORTA VE UZUN VADEDE GELİŞİM PLANI 

 

 

1 – GENEL BİLGİLER 
29 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 yılı itibarı ile bünyesinde 8 

fakülte, 3 enstitü,  2 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerini 

10.000’i bulan öğrenci sayısı ile devam ettirmektedir. 

 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin 8. Fakültesi olarak 12 Nisan 

2018 tarihinde Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararla kurulmuştur. 

Gayrimenkul değerleme, gayrimenkul hukuku, arazi geliştirme, arazi yönetimi ve koruma, arazi 

ekonomisi, şehircilik ve kent bilimleri, yerel yönetimler, sigortacılık, aktüerya, ulaştırma ve 

uluslararası ticaret gibi alanlardaki bilgi birikimi, yeni bir fakülte çatısı altında toplanarak bilim 

dünyası ve topluma nitelikli bireylerin kazandırılması hedeflenmiştir. Fakültemiz Lisans 

Programları; gençlere hızlı çözümler üretebilme, alanında öncü, teorik ve uygulamalı eğitim ile 

mesleki bilgi ve beceri geliştirme ve iş başında eğitim imkanı sunmaktadır. Mezunların 

dünyanın her yerinde kolayca iş bulabilecek niteliklere sahip olabilmesi için lisans eğitim-

öğretim programları hazırlanmış ve programların uluslararası akreditasyonu çalışmalarına 

yürütülmektedir. 

 

Henüz yeni kurulduğundan Fakültemizde  bir bölüm (Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri) ve bu 

bölümlere bağlı iki anabilim dalı (Sigortacılık ve Aktüerya ABD) bulunmaktadır. Yakın 

gelecekte Fakültemiz bünyesinde yeni bölümlerin açılması da planlanmaktadır. 

 

Dört yıl (sekiz yarıyıl) süreli lisans eğitimi uygulanan Fakültemiz bölümlerinde; daha çok 

disiplinler arası çalışma ve yeni iş alanlarında uygulama ağırlıklı bölüm ve programlar olarak 

hazırlanmıştır. Lisans programlarında teorik eğitimin yanından üçüncü sınıf sonunda en az 30 

işgünü süreli iş başı eğitimi ve staj çalışması ile proje hazırlama ve sunuşlarla uygulama 

becerisinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 2019-2020 Eğitim öğretim döneminde Sigortacılık ve 

Aktüerya Bilimleri Bölümüne lisans düzeyinde öğrenci alacak olan Fakültemiz, eğitim-öğretim 

faaliyetlerini Üniversitemizin Mercidabık Kampüsündeki her türlü imkana sahip modern 

binasında sürdürecektir. 

 

2 – MİSYON 
Uygulamanın önemine inanarak kurulan Fakültemiz, uygulamaya konulan bilginin daha kalıcı 

olacağı inancı ile Üniversite-Sanayi işbirliğinde teori planında kalan ortak çalışmayı 

uygulamaya döndürmeyi kendisine misyon edinmiştir. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına 

yetiştirdiği nitelikli iş gücü ile katkıda bulunmayı öncelikli hedefleri arasına almıştır 

 

 

3 – VİZYON 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Türkiye'de, bölgemizde ve dünyada yaşanan ekonomik 

gelişmeleri takip ederek, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip nitelikli insan gücünü 



yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz alacakları teorik/uygulamalı eğitim, yapacakları 

zorunlu yaz stajları ve fakülte bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif 

faaliyetler ile, ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri kavrayan, araştırmacı, 

sorgulayan, bilimsel yenilikleri uygulayabilen, insan haklarına saygılı, sosyal sorumluluk 

bilincine sahip, beşeri ilişkileri güçlü, rekabetçi, etik değerleri benimsemiş, vizyon sahibi fertler 

olarak mezun olacaktır. 

 

 


