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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM 2020 YILI İÇ 
DEĞERLENDİRME RAPORU  

 

KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

Değerlendirme takımının KİDR değerlendirme ve/veya ziyaret sürecinde iletişim kuracağı 
Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyon Başkanının (Rektör ya da ilgili Rektör Yardımcısı) 
iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta vb.) verilmelidir. 
 
Birim Kalite Komisyonu Başkanı: Prof. Dr. Levent AYTEMİZ ( Dekan V.) 
 
Adres : Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Yeni Mahalle Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi No: 77, 10200 Bandırma 
/ Balıkesir 
 
Telefon:0 266 606 25 00 
 
E-posta: laytemiz@bandirma.edu.tr   
 
 
2.1. Kısa Tarihçe: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı 
Resmî Gazete de yayımlanan 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulan Balıkesir 
Üniversitesine bağlı Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla Eğitim-Öğretim 
hayatına başlamıştır. 18 Ekim 1993 tarihinde İktisat ve İşletme bölümleriyle eğitim-öğretime 
başlayan İİBF, ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. 
 
Fakültemiz 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılına, İlk öğrencileri ile birlikte Bandırma merkezinde 
bulunan İl Özel İdaresine bağlı tarihi binada başlamıştır. Ayrıca bu tarihi binanın 
kapasitesinin yeterli gelmemesinden dolayı şehir girişinde BANSİAD (Bandırma Sanayici ve İş 
Adamları Derneği) tarafından yapılan ek binada öğrenciler eğitime devam etmişlerdir. 2000 
yılından itibaren Zirai Donatım kurumunun kapatılmasından dolayı Bandırma merkezindeki 
Ziraat Bahçesi altında bulunan idare binası ve iki depo Balıkesir Üniversitesince onarılarak ve 
restore edilerek eğitim verilmeye başlanmıştır. Bu binaların faaliyete geçmesi ile Bandırma 
girişinde bulunan BANSİAD’a ait olan derslikler Bandırma Meslek Yüksekokuluna 
devredilmiştir.  
Fakültenin kampüs alanı için Merinos Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’ne ait araziden 1000 
dönümlük alan Balıkesir Üniversitesince kamulaştırma bedeliyle Fakülte kampüsünün 
oluşturulması için temin edilmiştir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatı ihale edilerek 
20.11.1996 tarihinde inşaat temeli atılmıştır. 
Temeli atılan inşaat Temmuz 2008 ayında tamamlanmış, akabinde Ekim 2008 ayında Fakülte 
taşınarak 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlamıştır. 23 Nisan 2015 tarih ve 
29335 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 31.3.2015 tarih ve 6640 sayılı kanun ve 159 ek 
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maddeye göre Balıkesir ili Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi adıyla yeni 
bir üniversite kurulmuştur. Bu kanun gereği Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Balıkesir Üniversitesi’nden ayrılarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden İİBF ilk 
mezunlarını da 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. 
 
Fakültemizin organizasyon şeması ve görevli personel bilgileri aşağıda yer almaktadır.  
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2.2. Organizasyon Yapısı 
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Fakültemizde Tablo.1’de yer aldığı gibi 20 Profesör, 18 Doçent, 24 Doktor Öğretim Üyesi ve 34 Araştırma 

Görevlisi olmak üzere toplam 96 akademik personel görev yapmaktadır.  

Tablo.1 Fakülte Akademik Personel Durumu 

BÖLÜM ADI Prof. Doç. 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Arş. Gör. Toplam 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2 2 4 5 13 

Ekonometri 1 1 3 4 9 

İktisat  5 5 4 5 19 

İşletme 5 5 4 5 19 

Maliye 5 4 0 4 13 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2 0 4 5 11 

Uluslararası İlişkiler 0 1 5 6 12 

 
TOPLAM 

20 18 24 34 96 

 

Fakültemizde Tablo.2’de yer aldığı gibi 8 genel idare hizmetleri ve 1 işçi olmak üzere toplam 9 idari personel 

ile hizmet vermektedir.  

Tablo.2  Fakülte İdari Personel Durumu 
 

UNVANI 
ATAMA 

Genel İdare Hizmetleri 8 
Sağlık Hizmetleri  
Teknik Hizmetler  
Eğitim-Öğretim Hizmetleri  
Avukat Hizmetleri  
Din Hizmetleri  
Yardımcı Hizmetler  
4-b Sözleşmeli  
İşçi 1 

TOPLAM 9 
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2.3. Eğitim Hizmetleri 

İİBF öğrenci sayılarının sunulduğu Tablo 3’ten görüleceği üzere, İİBF’de 2386’sı erkek öğrenci, 1840’ı 

kadın öğrenci olmak üzere toplamda 4226 öğrenci eğitim görmektedir. Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri bölümünde 200, Ekonometri bölümünde 161, İktisat bölümünde 773, İşletme 

bölümünde 825, Maliye bölümünde 781, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde 834, 

Uluslararası İlişkiler bölümünde 652 öğrenci mevcuttur. 

Tablo.3 Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları 

BİRİM ADI 

I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM 

ER
K

EK
 

K
A

D
IN

 

G
EN

EL
 

 

ER
K

EK
 

K
A

D
IN

 

 

TO
P

LA
M

 

 
ER

K
EK
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TO

P
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M
 

 

TO
P

LA
M

 

 

TO
P

LA
M

 

 

TO
P

LA
M

 

Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri 

95 105 200 - - - 95 105 200 

Ekonometri 84 77 161 - - - 84 77 161 

İktisat  290 230 520 155 98 253 445 328 773 

İşletme 344 239 583 144 98 242 488 337 825 

Maliye 296 247 543 135 103 238 431 350 781 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

281 234 515 206 113 319 487 347 834 

Uluslararası 
İlişkiler 

213 186 399 143 110 253 356 296 652 

 
TOPLAM 1603 1318 2921 783 522 1305 2386 1840 4226 

 

2020 yılı sonu itibariyle bölümlere göre kayıtlı, devam eden ve mezun öğrenci sayıları Tablo.4’te yer 

almaktadır.  

Tablo.4. 2020 Yılı Bölümlere Göre Fakültemizde Yeni Kayıtlı, Devam Eden ve Mezun Sayıları 

 
BİRİMLER 

2020-2021 

Yeni Kayıt 

2020 -2021 
Devam Eden 

2019-2020 
Mezun Öğrenci 

Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

Çalışma 
Ekonomisi ve 

Endüstri 
İlişkileri 

18 14 32 105 95 200 - - - 

Ekonometri - - - 77 84 161 37 17 54 

İktisat 24 31 55 328 445 773 109 89 198 

İşletme 29 25 54 337 488 825 118 100 218 
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Maliye 50 27 77 350 431 781 112 71 183 

Siyaset Bilimi 
ve Kamu 
Yönetimi 

52 66 118 347 487 834 90 73 163 

Uluslararası 
İlişkiler 

46 44 90 296 356 652 42 49 91 

 
TOPLAM 

219 207 426 1840 2386 4226 508 399 907 

 

2.4. Fiziksel Yapı 

Fakültemizin oda ve idari personel hizmet alanlarına ilişkin bilgiler Tablo.5’te yer almaktadır.  

Tablo.5 İdari Personel Hizmet Alanları 

 Sayısı 
(Adet) 

Alan (m2) Kullanan Sayısı 
(Kişi) 

Dekan Odası 1 46,90 1 

Dekan Yardımcısı Odası 1 23,20 2 

Fakülte Sekreteri Odası 1 23,20 1 

Öğrenci İşleri I Odası 1 53,40 6 

Öğrenci İşleri II Odası 1 25,00 1 

Evrak Kayıt ve Santral Odası 1 25,90 2 

Arşiv Odası 1 26,55 0 

Personel ve Yazı İşleri Odası 1 28,60 2 

Muhasebe Birimi Odası 1 26,00 3 

Satın alma – Şef 
Odası 

1 17,40 1 

Fotokopi 1 17,40 0 

TOPLAM 12 337.90 14 

 

Fakültemizin akademik personele ait hizmet alanlarına ilişkin bilgi Tablo.6’da yer almaktadır.  

Tablo.6 Akademik Personel Hizmet Alanları Toplamı 

 Sayısı 
(Adet) 

Alan (m2) Kullanan Sayısı 
(Kişi) 

Akademik Personel Odası 30 795.80 59 

TOPLAM 30 795.80 59 
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3.1. Misyonumuz 

      Öğrencilere bilimsel bilgi ve meslek formasyonu kazandırarak toplumun ihtiyacı olan nitelikli 

bireyleri yetiştirmek ve Üniversite, Sanayi, Toplum İşbirliğini sağlayarak kentimizin ve ülkemizin sosyo-

ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır. 

Üniversitemiz tarafından benimsenen "Toplumsal değerlere saygılı, bilimsel, teknolojik, kültürel ve 
sanatsal birikimiyle bölgesi ve ülkesi için değer üreten, uluslararası düzeyde saygın bir eğitim ve araştırma 
üniversitesi olarak ülkemiz ve insanlığın gelişimine katkı sağlamak" misyonu ışığında ve fakültemizin 
“Öğrencilere bilimsel bilgi ve meslek formasyonu kazandırarak toplumun ihtiyacı olan nitelikli bireyleri 
yetiştirmek ve üniversite - sanayi - toplum işbirliğini sağlayarak kentimizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik 
kalkınmasına katkıda bulunmak.” misyonuna uyumlu olarak; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü tarafından çalışma hayatının dinamiklerini bilen, işgücü piyasasını anlayan ve yorumlayan, 
çalışanın refahını sağlamaya ve işyerinin rekabet gücünü artırmaya yönelik tedbirleri düşünüp uygulamaya 
koyabilen,  “Çalışma Ekonomisti” yetiştirmek hedeflenmektedir.  
 
Üniversitemizin sahip olduğu "Katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi ve üretken kurumsal yapısıyla; eğitim, bilim, 
teknoloji, kültür ve sanatta ulusal alanda öncü, uluslararası alanda ise etki sahibi bir üniversite olmak” 
vizyonuna uyumlu olarak, fakültemizin sahip olduğu “Üretim süreci ilişkisini geliştirerek kentini ve ülkesini 
yeni bir ufka taşımak.” vizyonuna uyumlu bir biçimde bölümümüz tarafından “Toplumun üretim ve 
paylaşımla ilgili sorunlarını anlayabilmek, çalışma hayatı ile ilgili değişim ve dönüşümleri kavrayabilmek, 
teorik ve uygulamalı olarak bilgiye ulaşabilmek, bilgiyi üretebilen bireyler yetiştirmek ve gerek ulusal 
gerekse uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayabilmek amacıyla lisans ve lisansüstü eğitim vererek 
bilimsel araştırma yapmak” hedeflenmektedir. 

 

3.2. Vizyonumuz 

            Değişen ve gelişen bir Fakülte olarak öz görüşümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, saygın, 
öncü ve iş birliğine açık bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. 

3.3. Değerler 

 • Katılımcılık ve Çoğulculuk  

 • Bilimsel Eğitim ve Araştırma  

 • Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik 

 • Kurumsal Gelişim  

 • Özgün ve Özgür Eğitim-Öğretim  

 • Toplumsal Değerler ile Çevreye Saygı ve Sorumluluk  

 • Uluslararasılık ve Entegrasyon  

 • Kalite ve Sürekli Gelişim Bilinci  

 • Disiplinlerarası Yaklaşım 

 

3.4. Amaç   

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Stratejik Planlama Ekibi bölüm görüşlerini alarak üniversitemizin 

misyonu ve vizyonu istikametinde, ulaşılmak istenilen üç temel amacı belirlemiştir.  

 Öğrencilere bilimsel bilgi ve meslek formasyonu kazandırarak toplumun ihtiyacı olan nitelikli 

bireyleri yetiştirmek, 
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 Fakülte, sanayi, toplum iş birliğini sağlayarak kentimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda 

bulunmak,  

 Düşünsel dinamizmin yakalandığı Üniversite ortamında Uluslararası kabul gören Akademik 

çalışmaları ortaya koymak, 

 Öğretim elemanlarınca ders verme, sınav yapma, akademik faaliyetleri yürütmek, 

 Öğretim elemanlarınca öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek. 

3.5. Hedefler 

 Amaçlara etkin bir biçimde ulaşmak için atılacak hedeflerimiz aşağıda verilmektedir:  

 Öğrencilere bilimsel bilgi ve meslek formasyonu kazandırarak toplumun ihtiyacı olan nitelikli 

bireyleri yetiştirmek,  

 Eğitim ve Öğretimin niteliksel gelişimini sağlamak,  

 Uluslararası normlar çerçevesinde eğitim ve öğretimi desteklemek,  

 Öğretme ve öğrenme ortamlarının kapasitesini arttırmak,  

 Araştırma altyapısının oluşumu için fizibilite çalışmalarını yapmak,   

 Paydaşları Birlikte çalışmaya özendirmek ve desteklemek,  

 Kentsel ve Bölgesel gelişime katkı sağlayan projelerin niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar 

yapmak,    

 Düşünsel dinamizmin yakalandığı üniversite ortamında uluslararası kabul gören Akademik 

çalışmalar ortaya koymak,  

 Özgür ve özgün düşünceyi ortaya çıkaracak araştırmaları desteklemek,  

 Nitelikli Akademik araştırmaları arttırmak,  

 Lisansüstü araştırmaları nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.  

 
3.6. İyileştirme Alanları 

 Öğrencilerin araştırmalarına katkı sağlayacak düzeyde yabancı dil bilmemesi.  

 İdari personel başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı. 

 Bazı öğretim üyelerinin ders saatlerinin çok fazla olması, bilimsel araştırma ve aktiviteler için yeterli 

sürelerinin kalmaması.  

 Her öğretim üyesinin kendi odasının bulunmaması. 

 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının fazla olması. 

 Araştırma görevlisi ve yardımcı teknik eleman sayısının yetersiz olması.  

 Araştırma görevlilerinin kadro taleplerinin karşılanmamasının motivasyon eksikliğine neden olması.  

 Disiplinler arası araştırmaların az olması.  

 Kurum dışı kaynaklardan (TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, AB fonları gibi) yararlanılarak yapılan proje 

sayısının az olması.  

 Fakültemize, fakülte dışından nitelikli araştırmacıların yeterli düzeyde kazandırılamıyor olması.  

 Araştırma merkezlerinin olmaması.  

 Projelere başvurmayı kolaylaştırıcı, bürokratik işlemlerde destek olacak bir birimin mevcut 

olmaması.  

 Üniversite içerisinde çalışmaları (akademik / idari) motive edici bir teşvik sistem ve düzenin mevcut 

olmaması.  

 Araştırma, ödev, staj vb. konularda kamu ve sanayi ile iletişim eksikliği.  

 Derslik ve diğer öğrenme ortamlarındaki fiziksel ve donanımsal yetersizlik. 

 Mezunların yabancı dil niteliğinin istenilen düzeyde olmaması. 
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A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

 
      A. . Misyon ve Strate ik Amaçlar 

Fakültemizin misyon ve vizyonu tanımlanmış olup fakülte web sayfasında yayınlanmıştır.  

Fakültemizin bilimsel bilgi veren, nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen uluslararası normlara 

uygun eğitim öğretim vermeyi amaçlayan stratejik hedefleri fakülte web sayfasında 

yayınlanmaktadır.  

Kurumumuz tarafından özel sektör ve kamu sektöründe yer alan idari pozisyonlar için yerel ve 

uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri yorumlayabilen nitelikli 

personel ve bilim dünyası için akademisyenler ve sosyal bilimciler yetiştirmektir. 

Halihazırda kurumumuza ilişkin misyon, vizyon ve stratejik hedefler tanımlanmıştır. Kurumumuz 

sözkonusu hedeflere ilişkin uygulamalara geçiş aşamasındadır. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun stratejik plan kapsamında tanımlanmış ve kuruma özgü misyon, vizyon, 
stratejik amaç ve hedefleri bulunmaktadır. 

 
 Örnek Kanıtlar 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Misyonumuz-ve-Vizyonumuz-111 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Stratejik-Hedefler-248 

  https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Mezunlarimiz-14074  

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Maliye-Toplulugu-14086 

A. .2. Kalite güvencesi; eğitim ve öğretim; araştırma ve geliştirme; toplumsal katkı ve yönetim 
politikaları 

 

Fakültemizde kalite komisyonu yönergesi doğrultusunda bölüm Kalite Komisyonunun 
görevlendirmeleri yapılmıştır.. Bu kapsamda hedefler doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin 
değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışmaların 
yürütülmesini sağlamak ve fakülte kalite yönetim sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme 
kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli 
hazırlıklar yapılmaktadır.  

 

Birimde kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi 
gibi temel alanların bazılarında tanımlı politikalar bulunmaktadır. Bölümümüzün kalite güvencesi 
politikasını oluşturmak adına personelimizin kalite güvencesi eğitimlerine katılımı sağlanmaktadır. 
Eğitim-öğretim politikasında Üniversite ve Fakültemizle işbirliği sağlamak adına personelimiz çeşitli 
komisyonlarda ve etkinliklerde yer almaktadır. Araştırma ve geliştirme politikası olarak bölümümüz 
sürekli paydaşlarını bilgilendirmekte ve bölümümüzü geliştirmek adına paydaşların görüşlerini 
önemsemektedir. Toplumsal katkı politikası olarak başta sosyal sorumluluk projeleri olmak üzere 
çeşitli projelere destek verilmektedir. Bu politikaların bir kısmı ilan edilmiş olmakla birlikte bir kısmı 
ilan edilmemiştir. Önümüzdeki dönemde bu politikaların birer politika belgesi haline getirilip 
yayınlanması ve bu politikalara bağlı uygulamaların geliştirilmesi ve içselleştirilmesi 
planlanmaktadır. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun tanımlı politikaları bulunmamaktadır. 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Misyonumuz-ve-Vizyonumuz-111
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Stratejik-Hedefler-248
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Mezunlarimiz-14074
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Maliye-Toplulugu-14086
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Örnek Kanıtlar 

Kalite Güvencesi politikası bağlamında gerçekleştirilen eğitimler: 
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-TS-EN-ISO-90012015-
Kalite-Yonetim-Sistemi-Egitimleri-Duzenlendi-3872 

Eğitim-öğretim politikası kapsamında üniversitemiz ve fakültemizdeki komisyonlarda yer alan 
personelimizle ilgili bilgilendirme raporun ilerleyen bölümlerinde yapılacaktır. 

Araştırma-geliştirme adına gerçekleştirilecek olan faaliyet ve seminerlerin ilanı düzenli olarak 
sitemizde yer almaktadır. 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Duyuru/Liste?k=139 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/35-Uluslararasi-Maliye-Sempozyumu-2380 

 https://iceess.com/ 

 https://www.icoaef.com/ 

Pandemi nedeniyle öğrenci gruplarının toplumsal katkı bağlamında sosyal sorumluluk projeleri 
aksamış olup, yüzyüze eğitime geçildiği dönemde yeniden planlama yapılacaktır. 

Topluma katkı politikası bağlamında derslerimizde toplumsal konulara somut manada 
değinilmektedir:  

 https://twitter.com/gokorhan/status/1209386053397811200  

 https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Sayfa/Goster/BANU-Uzaktan-Egitim-Kurum-Ic-
Degerlendirme-Raporu-2020-14113 

Fakülte Kalite komisyonu üyeleri 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Kalite-Komisyonu-1670 

Fakülte Kalite Komisyonu Toplantıları 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/-Komisyon-Faaliyetleri-1727 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-
4534  

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemi ile eğitime kesintisiz şekilde devam edilmiştir. Uzaktan 
eğitim sürecine ilişkin usul ve esaslar web sayfasında ilan edilmiştir. 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/Uzaktan-Ogretim-Uygulama-Esaslari-LMS-

Kullanimi-Hakkinda-Toplanti-Duyurusu-15547 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/Uzaktan-Ogretim-Uygulama-Esaslarina-Dair-

Duyuru-15548 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/2019-2020-Egitim-Ogretim-Yili-Bahar-ve-Yaz-

Donemleri-Egitim-Ogretim-Sureclerine-Iliskin-Senato-Karari-15662 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/2019-2020-Egitim-Ogretim-Yili-Guncellenmis-

Akademik-Takvimi-15682 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/2019---2020-EGITIM-OGRETIM-YILI-YAZ-OKULU-

UYGULAMASI-HAKKINDA-DUYURU-15972 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/2020-2021-Egitim-Ogretim-Yili-Guz-Yariyilinda-
Uygulanacak-Egitim-Modeli-Hakkinda-16565 

 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-TS-EN-ISO-90012015-Kalite-Yonetim-Sistemi-Egitimleri-Duzenlendi-3872
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-TS-EN-ISO-90012015-Kalite-Yonetim-Sistemi-Egitimleri-Duzenlendi-3872
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Duyuru/Liste?k=139
https://iceess.com/
https://www.icoaef.com/
https://twitter.com/gokorhan/status/1209386053397811200
https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Sayfa/Goster/BANU-Uzaktan-Egitim-Kurum-Ic-Degerlendirme-Raporu-2020-14113
https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Sayfa/Goster/BANU-Uzaktan-Egitim-Kurum-Ic-Degerlendirme-Raporu-2020-14113
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Kalite-Komisyonu-1670
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-4534
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-4534
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/2020-2021-Egitim-Ogretim-Yili-Guz-Yariyilinda-Uygulanacak-Egitim-Modeli-Hakkinda-16565
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/2020-2021-Egitim-Ogretim-Yili-Guz-Yariyilinda-Uygulanacak-Egitim-Modeli-Hakkinda-16565
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A. .3. Kurumsal performans yönetimi 

 

Fakültede performans yönetimi uygulaması ve stratejik planla uyumlu olarak tanımlanmış performans 

göstergeleri bulunmamaktadır. Hazırlanacak olan stratejik plan çerçevesinde performans göstergeleri 

belirlenerek önümüzdeki dönemde takibi yapılacaktır. Üniversitemizde 01.01.2021 tarihinden itibaren 

uygulanmaya başlanacaktır.  

Akademik personelin yıl içinde yapmış olduğu ulusal ve uluslararası yayınlar birim bazında toplanarak 

akademik personelin verimliliği takip edilmektedir.  

Olgunluk Düzeyi: Kurumda performans göstergeleri ve performans yönetimi mekanizmaları 
tanımlanmıştır. 

Örnek Kanıtlar 

 https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/290/files/ 

Yonerge/OgretimUyesiAtamaYukseltilmeKriterleri_V4.pdf 

A.2.1. Kalite Komisyonu 

Kurumun Kalite Komisyonunun süreç ve uygulamaları tanımlıdır, kurum çalışanlarınca bilinir. Komisyon iç 
kalite güvencesi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesinde etkin rol alır, program akreditasyonu 
süreçlerine destek verir. Komisyon gerçekleştirilen etkinliklerin sonuçlarını değerlendirir. Bu 
değerlendirmeler karar alma mekanizmalarını etkiler. 

Olgunluk Düzeyi: Kalite komisyonu kurumun kalite güvencesi çalışmalarını etkin, kapsayıcı, katılımcı, 
şeffaf ve karar alma mekanizmalarında etkili biçimde yürütmektedir. 

 
Örnek Kanıtlar 

Fakülte Kalite komisyonu üyeleri 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Kalite-Komisyonu-1670 

 https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Sayfa/Goster/Kalite-Komisyonu--31082020---202021---

13917 

Fakülte Kalite Komisyonu Toplantıları 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/-Komisyon-Faaliyetleri-1727 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-

4534  

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Yönergeleri 

 https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Sayfa/Goster/Bandirma-Onyedi-Eylul-Universitesi-Kalite-

Guvencesi-Sistemi-Yonergeleri-13921 

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

 

Üniversitemizde ve bölümümüzün çatısı altında bulunduğu fakültemiz bünyesinde kalitenin geliştirilmesine 

yönelik olarak düzenli aralıklar ile tanıtım toplantıları gerçekleştirilmektedir.  

2019 yılında Kalite Yönetim Sisteminin Kurulmasına yönelik çalışmalara başlanmış ve bu çalışmalar 

kapsamında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Bursa Bölge Koordinatörlüğü koordinasyonunda Personel 

Daire Başkanlığımız tarafından belirlenen 10 grup halinde yaklaşık 350 personelimize eğitim verilmiştir.  

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/290/files/
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Kalite-Komisyonu-1670
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-4534
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-4534
https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Sayfa/Goster/Bandirma-Onyedi-Eylul-Universitesi-Kalite-Guvencesi-Sistemi-Yonergeleri-13921
https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Sayfa/Goster/Bandirma-Onyedi-Eylul-Universitesi-Kalite-Guvencesi-Sistemi-Yonergeleri-13921
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Bursa Bölge Koordinatörlüğü Eğitmeni Mustafa Ekin tarafından temel eğitim, risk tabanlı proses, 

dokümantasyon ve iç tetkik konularında üniversitemizin tüm personeline çeşitli düzeyde eğitimler 

verilmiştir. Her grup için 5 gün süreyle devam eden eğitimlere bölümümüzün tüm akademik ve idari birimleri 

tarafından iştirak sağlanmıştır. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun iç kalite güvencesi süreç ve mekanizmaları tanımlanmıştır. 

 
Örnek Kanıtlar 

 Kalitenin geliştirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen toplantılar 

(https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-Kalite-Guvence- Sistemi-

Yapisi-ve-Kurum-Ici-Degerlendirme-Toplantisi-Gerceklestirildi-1513). 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-Degerlendirme-

Toplantisi-4545 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/-Komisyon-Faaliyetleri-1727 

 

 

 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-Degerlendirme-Toplantisi-4545
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-Degerlendirme-Toplantisi-4545
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/-Komisyon-Faaliyetleri-1727
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Kurum ve birimimiz düzeyinde gerçekleştirilen resmi sertifika eğitimleri 
(https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-TS-EN-ISO- 90012015-Kalite-
Yonetim-Sistemi-Kurulmasina-Yonelik-Calismalar-Basladi-1598 

 

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 

Fakültemizde  kalite güvencesi kültürünü destekleyen kurumsal kültür ve liderlik yaklaşımına dair 
faaliyetler, stratejik planın hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında sürdürülmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumda kalite güvencesi kültürünü destekleyen liderlik yaklaşımı oluşturmak üzere 
planlamalar bulunmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

• https://kalite.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/14113/28bfb014-c2bc-0893-
dacb-4ae94fbd1a32.pdf 

• https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-Degerlendirme-
Toplantisi-4545 

 
A.3. Paydaş Katılımı 

A.3. . İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve 
uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 

Üniversitemiz genelinde kalitenin artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.   
Üniversitemizin sahip olduğu iç ve dış paydaşlarla ortak zeminde karar alma süreçlerine ortak olma, 
bölüm bazında bu paydaşlarla işbirliğin artırarak, akademik atmosferin daha etkin bir şekilde hayata 
geçirilmesi hedeflenmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumda kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, 
yönetim sistemi ve uluslararasılaşma süreçlerinin PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak için 
planlamalar bulunmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

Üniversitemiz düzeyinde kalite komisyonlarının çalışmaları, kalite koordinatörlüğünün yapılandırılması  

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-TS-EN-ISO-%2090012015-Kalite-Yonetim-Sistemi-Kurulmasina-Yonelik-Calismalar-Basladi-1598
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-TS-EN-ISO-%2090012015-Kalite-Yonetim-Sistemi-Kurulmasina-Yonelik-Calismalar-Basladi-1598
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-Degerlendirme-Toplantisi-4545
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-Degerlendirme-Toplantisi-4545
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başta  olmak  üzere  birçok   konuda   öneri   niteliğinde   kararlar alınmıştır.  

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Maliye-Toplulugu-14086 

Ulusal ve uluslararası paydaşlarla kongre organizasyonları ile işbirliği yapılmıştır 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/35-Uluslararasi-Maliye-Sempozyumu-2380 

• https://iceess.com/ 

 https://www.icoaef.com/ 

Bölümümüze yeni katılan öğrencilerimize yönelik çevrimiçi oryantasyon toplantıları: 
https://www.facebook.com/1042989562393815/posts/5115821518443912/?sfnsn=scwspwa 

https://twitter.com/gokorhan/status/1315186245635649536  

 İç paydaş görüşlerinin alındığı bölüm toplantılarımız: 
https://www.facebook.com/1042989562393815/posts/4587721911253878/?sfnsn=scwspwa 

Fakülte öğrencilerimizle iletişim halinde olmak, etkinlikler düzenlemek, okuma tavsiyelerinde bulunmak, 
sosyal ve kültürel etkileşim halinde kalmak amacıyla seminer, toplantı ve webinarlar düzenlenmektedir.  

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/uluslararasi/Sayfa/Goster/Yararli-Linkler-3116 

 https://www.tuicakademi.org/uluslararasi-iliskiler-film-listesi/ 

 https://www.diplomatikstrateji.com/uluslararasi-iliskiler-uzerine-kitap-ve-film-onerileri/ 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/uluslararasi/Sayfa/Goster/uluslararasi-iliskiler-okuma-listesi-3113 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ceko/Sayfa/Goster/Okuma-Tavsiyeleri-3179 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iktisat/Sayfa/Goster/Iktisat-Bolumu-Okuma-Listesi-3095 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Yararli-Linkler-3242 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iktisat/Sayfa/Goster/Yararli-Linkler-3151 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/isletme/Sayfa/Goster/Isletme-Bolumu-Ogrencilerine-Kitap-
Onerileri-14283 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Okuma-Listesi-14087 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Okuma-Listesi-3243 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/uluslararasi/Sayfa/Goster/Uluslararasi-Iliskiler-Okunabilecek-
Makale-Listesi-3115 

 https://twitter.com/ircbanu 

 https://twitter.com/banusiyasal 

 https://tr.linkedin.com/company/siyab 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/uluslararasi/Sayfa/Goster/Uluslararasi-Iliskiler-Toplulugumuz-
3118 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Ekonometri-Kulubu-3149 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iktisat/Sayfa/Goster/Iktisat-Toplulugu-3093 

Mezunlarımızın sürece dahil olmalarını teşvik etmek için gerçekleştirdiğimiz sanal mezuniyet videosu:  

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/BANU-SBKY-2020-MEZUNLARINI-SANAL-
MEZUNIYETLE-UGURLUYOR-3904  

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Maliye-Toplulugu-14086
https://iceess.com/
https://www.icoaef.com/
https://www.facebook.com/1042989562393815/posts/5115821518443912/?sfnsn=scwspwa
https://twitter.com/gokorhan/status/1315186245635649536
https://www.facebook.com/1042989562393815/posts/4587721911253878/?sfnsn=scwspwa
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/uluslararasi/Sayfa/Goster/Yararli-Linkler-3116
https://www.tuicakademi.org/uluslararasi-iliskiler-film-listesi/
https://www.diplomatikstrateji.com/uluslararasi-iliskiler-uzerine-kitap-ve-film-onerileri/
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/uluslararasi/Sayfa/Goster/uluslararasi-iliskiler-okuma-listesi-3113
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ceko/Sayfa/Goster/Okuma-Tavsiyeleri-3179
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Yararli-Linkler-3242
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iktisat/Sayfa/Goster/Yararli-Linkler-3151
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/isletme/Sayfa/Goster/Isletme-Bolumu-Ogrencilerine-Kitap-Onerileri-14283
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/isletme/Sayfa/Goster/Isletme-Bolumu-Ogrencilerine-Kitap-Onerileri-14283
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Okuma-Listesi-14087
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Okuma-Listesi-3243
https://twitter.com/ircbanu
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/uluslararasi/Sayfa/Goster/Uluslararasi-Iliskiler-Toplulugumuz-3118
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/uluslararasi/Sayfa/Goster/Uluslararasi-Iliskiler-Toplulugumuz-3118
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Ekonometri-Kulubu-3149
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/BANU-SBKY-2020-MEZUNLARINI-SANAL-MEZUNIYETLE-UGURLUYOR-3904
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/BANU-SBKY-2020-MEZUNLARINI-SANAL-MEZUNIYETLE-UGURLUYOR-3904
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Mezun öğrencilerimizin de katıldığı webinarlarımız: 
https://www.facebook.com/1042989562393815/posts/4279498895409516/?sfnsn=scwspwa 

 
A.4. Uluslararasılaşma 

A.4. . Uluslararasılaşma politikası  

Stratejik planın oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında fakültemizin uluslararasılaştırma 
politikasının belirlenmesine yönelik çalışmalar Fakülte düzeyinde devam etmektedir. 

Fakülte hedeflerini ve stratejilerini, süreç ve mekanizmalarını, organizasyon yapısını, zamanlamayı, 
geliştirme çerçevesini özetler. Uluslararasılaşma faaliyetleri izlenmekte ve politika güncellenmektedir. Bu 
anlamda üniversitemiz karşılıklı anlaşmaları kapsamında, (sayılara da ulaşalım) hem Mevlana değişim 
programı hem de Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde, uluslararasılaşma politikası 
yürütülmektedir. 

Üniversitemizin gerçekleştirdiği uluslararası protokollere uygun politikalar geliştirmektedir. Bu noktada 
Üniversitemizde “Uluslararasılaşma” stratejisi kapsamında Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde 
100 uluslararası anlaşma yürürlüğe girmiştir. Uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında 1228 yabancı 
uyruklu öğrenci üniversitemize kayıt olmuştur. Fakültemizde bu süreçleri takip etmek adına Erasmus 
programı ve Mevlana programı temsilcileri bulunmaktadır. 

İngilizce iktisat yüksek lisans programı ve lisans düzeyinde yabancı öğrenci kabulü ile uluslararasılaşma 
çabaları mevcuttur.  

Öğretim elemanlarına yönelik ERASMUS değişim programlarına katılımları teşvik edilerek  uluslararası 
üniversitelerde ders verme hareketliliğine katılım imkanı bulunmaktadır.  

Olgunluk Düzeyi: Kurumun uluslararasılaşma uygulamaları ilgili birimlere yayılmış, benimsenmiş ve kalite 
politikasıyla uyumludur. 

Örnek Kanıtlar: 

 Uluslararası protokol ve iş birliği uygulamaları 

 Uluslararasılaşma politikalarına ilişkin göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin 
belgeler 

 Uluslararasılaşma politikasına yönelik iyileştirmeler 

 Üniversitemizde uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında Erasmus, Farabi ve Mevlana 
programları mevcuttur. 

 https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus 

 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Tum-Uluslararasi-Ogrencilere-Yogun-
Basvurudan-Dolayi-Tesekkur-Ederiz-16414  

 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/ERASMUS-ve-Yabanci-Dil-Sinavi-
Hakkinda-Duyuru-17212  

 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-2021-Yabanci-Ogrenci-2-Basvuru-
Sonuclari-16528  

 https://erasmus.bandirma.edu.tr/en/erasmus/Sayfa/Goster/806). 

Değişim programları temsilcilerimiz:  

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1667  

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Degisim-Programi-Koordinatorleri-14081 

https://www.facebook.com/1042989562393815/posts/4279498895409516/?sfnsn=scwspwa
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Tum-Uluslararasi-Ogrencilere-Yogun-Basvurudan-Dolayi-Tesekkur-Ederiz-16414
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Tum-Uluslararasi-Ogrencilere-Yogun-Basvurudan-Dolayi-Tesekkur-Ederiz-16414
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/ERASMUS-ve-Yabanci-Dil-Sinavi-Hakkinda-Duyuru-17212
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/ERASMUS-ve-Yabanci-Dil-Sinavi-Hakkinda-Duyuru-17212
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-2021-Yabanci-Ogrenci-2-Basvuru-Sonuclari-16528
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-2021-Yabanci-Ogrenci-2-Basvuru-Sonuclari-16528
https://erasmus.bandirma.edu.tr/en/erasmus/Sayfa/Goster/806
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Degisim-Programi-Koordinatorleri-14081
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Değişim Programlarına ilişkin duyurular 

 https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Duyuru/Goster/ERASMUS-PERSONEL-
HAREKETLILIGI-BASVURU-SONUCLARI-14352 

İngilizce İktisat Yüksek Lisans Eğitimine ilişkin Bilgi  

https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/INGILIZCE-IKTISAT-2704 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

Fakültemizin uluslararasılaşma süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar 
bulunmaktadır. Fakülte düzeyinde Erasmus Programı Koordinatörlüğü, Mevlana Programı 
Koordinatörlüğü ve Farabi Programı Koordinatörlüğünde yetkili öğretim üyelerimiz bulunmaktadır.  

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimine ilişkin organizasyonel yapılanma 
tamamlanmış olup; şeffaf, kapsayıcı ve katılımcı biçimde işlemektedir. 

Örnek Kanıtlar 

 Bölümümüzde uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi açısından öğrenci değişim programları 
koordinatörlükleri oluşturulmuştur  

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/DEGISIM-PROGRAMLARI-680 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/isletme/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1665 

 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-2021-Yabanci-Ogrenci-2-Basvuru-
Sonuclari-16528  

 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-2021-Yabanci-Uyruklu-Ogrenci-
Birinci-Basvurulari-Sonuclanmistir-15967  

 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-2021-Yabanci-Uyruklu-Ogrenci-
Alim-Basvurulari-Basliyor-15866  

 https://erasmus.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/620/4d6cff18-dda1-
b105-5627-ad5744108b26.pdf  

 https://kalite.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/923/32f7c122-641f-2f4a-
ee24-b83316e5b81e.pdf 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Degisim-Programi-Koordinatorleri-14081 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1667 

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

Uluslararasılaşmaya yönelik kaynakların (mali, fiziksel ve insan gücü) planlaması devam etmektedir. Mali 
ve fiziksel olarak üniversitemiz ve fakültemizle ortak bir planlama yapılmaktadır. Fakülte personelimiz 
uluslararasılaşma politikasına uygun olarak kendilerini geliştirmeleri ve uluslararası kongre ve seminerlere 
katılım sağlamaları konusunda teşvik edilmektedir. Bölümümüzdeki öğrencilerimize de internet sayfamız 
üzerinden yabancı dil sınavları ve değişim programları hakkında düzenli olarak bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

ERASMUS programı kapsamında İİBF’de yer alan bölümlerde eğitim alan öğrenciler programdan 
yararlanmaktadır. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte 
fiziki, teknik ve mali kaynakların oluşturulmasına yönelik planları bulunmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Duyuru/Goster/ERASMUS-PERSONEL-HAREKETLILIGI-BASVURU-SONUCLARI-14352
https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Duyuru/Goster/ERASMUS-PERSONEL-HAREKETLILIGI-BASVURU-SONUCLARI-14352
https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/INGILIZCE-IKTISAT-2704
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/DEGISIM-PROGRAMLARI-680
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-2021-Yabanci-Ogrenci-2-Basvuru-Sonuclari-16528
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-2021-Yabanci-Ogrenci-2-Basvuru-Sonuclari-16528
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-2021-Yabanci-Uyruklu-Ogrenci-Birinci-Basvurulari-Sonuclanmistir-15967
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-2021-Yabanci-Uyruklu-Ogrenci-Birinci-Basvurulari-Sonuclanmistir-15967
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-2021-Yabanci-Uyruklu-Ogrenci-Alim-Basvurulari-Basliyor-15866
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-2021-Yabanci-Uyruklu-Ogrenci-Alim-Basvurulari-Basliyor-15866
https://erasmus.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/620/4d6cff18-dda1-b105-5627-ad5744108b26.pdf
https://erasmus.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/620/4d6cff18-dda1-b105-5627-ad5744108b26.pdf
https://kalite.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/923/32f7c122-641f-2f4a-ee24-b83316e5b81e.pdf
https://kalite.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/923/32f7c122-641f-2f4a-ee24-b83316e5b81e.pdf
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Degisim-Programi-Koordinatorleri-14081
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1667
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Üniversitemizde Erasmus programına ilişkin ikili anlaşmalar ve programa ait bütçe bulunmakta ve 
üniversite düzeyinde öğrencilerimiz programdan faydalanmaktadır. ERASMUS Programına katılmaya hak 
kazanan öğrenciler belirtilen link üzerinden ilan edilmektedir.   

 https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Duyuru/Liste?k=-1 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1663  

 https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/Erasmus-Policy-Statement-602  

 https://mevlana.bandirma.edu.tr/tr/mevlana/Sayfa/Goster/Anlasmali-Universiteler-727  

 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Erasmus-Charter-611 

 https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/Erasmus-Sik-Sorulan-Sorular-635 

 https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Duyuru/Goster/2021-2022-BAHAR-DONEMI-
DONEMI-ERASMUS-OGRENCI-BASVURULARI-BASLAMISTIR-18164 

 https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Duyuru/Goster/ERASMUS-YABANCI-DIL-SINAVI-
SONUCLARI-VE-SUREC-HAKKINDA-BILGILENDIRME-17812 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1663  

 https://mevlana.bandirma.edu.tr/tr/mevlana/Sayfa/Goster/Anlasmali-Universiteler-727 

 https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/Erasmus-Sik-Sorulan-Sorular-635 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Degisim-Programi-Koordinatorleri-14081 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-
Degerlendirme-Toplantisi-4545 

A.4.4. Uluslararasılaşma performansı 

Fakültemizde uluslararasılaşma çabaları mevcuttur. Yabancı öğrenci kabulü, öğretim elemanlarının 
uluslararası değişim programlarına katılımı, öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılımı teşvik 
edilmektedir.  

Olgunluk Düzeyi: Kurumun geneline yayılmış uluslararasılaşma faaliyetleri bulunmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

 Uluslararasılaşma faaliyetleri 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1663  

 https://mevlana.bandirma.edu.tr/tr/mevlana/Sayfa/Goster/Anlasmali-Universiteler-727 

 https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/Erasmus-Sik-Sorulan-Sorular-635 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Degisim-Programi-Koordinatorleri-14081 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-
Degerlendirme-Toplantisi-4545 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

B. . . Programların tasarımı ve onayı 

Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş,  TYYÇ ile uyumu belirtilmiş, 
kamuoyuna ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken kurumun misyon-vizyonu göz önünde 

https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Duyuru/Liste?k=-1
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1663
https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/Erasmus-Policy-Statement-602
https://mevlana.bandirma.edu.tr/tr/mevlana/Sayfa/Goster/Anlasmali-Universiteler-727
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Erasmus-Charter-611
https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/Erasmus-Sik-Sorulan-Sorular-635
https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Duyuru/Goster/2021-2022-BAHAR-DONEMI-DONEMI-ERASMUS-OGRENCI-BASVURULARI-BASLAMISTIR-18164
https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Duyuru/Goster/2021-2022-BAHAR-DONEMI-DONEMI-ERASMUS-OGRENCI-BASVURULARI-BASLAMISTIR-18164
https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Duyuru/Goster/ERASMUS-YABANCI-DIL-SINAVI-SONUCLARI-VE-SUREC-HAKKINDA-BILGILENDIRME-17812
https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Duyuru/Goster/ERASMUS-YABANCI-DIL-SINAVI-SONUCLARI-VE-SUREC-HAKKINDA-BILGILENDIRME-17812
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1663
https://mevlana.bandirma.edu.tr/tr/mevlana/Sayfa/Goster/Anlasmali-Universiteler-727
https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/Erasmus-Sik-Sorulan-Sorular-635
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Degisim-Programi-Koordinatorleri-14081
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-Degerlendirme-Toplantisi-4545
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-Degerlendirme-Toplantisi-4545
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1663
https://mevlana.bandirma.edu.tr/tr/mevlana/Sayfa/Goster/Anlasmali-Universiteler-727
https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/Erasmus-Sik-Sorulan-Sorular-635
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Degisim-Programi-Koordinatorleri-14081
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-Degerlendirme-Toplantisi-4545
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-Degerlendirme-Toplantisi-4545
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bulundurulmuştur. Ders bilgi paketleri varsa ulusal çekirdek programı, varsa ölçütler (örneğin 
akreditasyon ölçütleri vb.) dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kazanımların ifade şekli öngörülen bilişsel, 
duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Program çıktılarının gerçekleştiğinin nasıl 
izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle kurumun ortak (generic) çıktıların irdelenme yöntem ve 
süreci ayrıntılı belirtilmektedir. Öğrenme çıktılarının ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında 
bölüm bazında ilke ve kurallar bulunmaktadır. Program düzeyinde yeterliliklerin hangi eylemlerle 
kazandırılabileceği (yeterlilik-ders-öğretim yöntemi matrisleri) belirlenmiştir. Alan farklılıklarına göre 
yeterliliklerin hangi eğitim türlerinde (örgün, karma, uzaktan) kazandırılabileceği tanımlıdır. 
Programların tasarımında, fiziksel ve teknolojik olanaklar dikkate alınmaktadır (erişim, sosyal mesafe 
vb.) 

Olgunluk Düzeyi: Programların tasarım ve onay süreçleri sistematik olarak izlenmekte ve ilgili 
paydaşlarla birlikte değerlendirilerek iyileştirilmektedir. 

Örnek Kanıtlar 

 Program amaç, hedef ve öğrenme çıktıları  
belirlenmiştir.(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Bolumun-Amac-ve-Hedefleri-
1647, 
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&cur
Sunit=4896# )  

 Eğitim Öğretim planları, öğretim üyelerinin istişareleri sonucu alınan Bölüm Kurulu Kararının 
Senato tarafından onaylanmasıyla belirlenmektedir. ( Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön 
Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 13. Madde uyarınca  
https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=22830&mevzuatTur=UniversiteYonet
meligi&mevzuatTertip=5 ) 

 Program yeterlilikleri TYYÇ ilişkisi tanımlanmıştır. 
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&cur
Sunit=4896# 

 (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-
Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-
Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378) 

 Öğrenci memnuniyet anketi 
(https://docs.google.com/a/bandirma.edu.tr/forms/d/e/1FAIpQLScoyUozDHQEty4hLOMkEO1-
Eyz6TXvHsjTPYF9_JRLeLsUiKA/viewform) 

 2021 Maliye Sempozyumu 

(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/35-Uluslararasi-Maliye-Sempozyumu-2380) 

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF’de yer alan programların tasarımında iç ve dış 
paydaşlardan maksimum düzeyde yararlanılmaya gayret gösterilmektedir. İç paydaşlar Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF’de görevli olarak bulunan öğretim elemanları ve öğrencilerden 
oluşurken, dış paydaşları Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin çeşitli protokoller ve anlaşmalar 
ile iletişim içerisinde olduğu meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, mezun öğrenciler ve
 farklı özel ve kamu kuruluşları oluşturmaktadır 
(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-
Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi- STKlar-ve-
Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378) 

 Ders müfredatlarının ve programların oluşturulmasına yönelik ilk aşama bölüm akademik 
kurullarında başlamakta ve süreç ilgili birimlerin iç paydaşları tarafından yürütülmektedir. 2019 yılı 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Bolumun-Amac-ve-Hedefleri-1647
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Bolumun-Amac-ve-Hedefleri-1647
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=22830&mevzuatTur=UniversiteYonetmeligi&mevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=22830&mevzuatTur=UniversiteYonetmeligi&mevzuatTertip=5
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378
https://docs.google.com/a/bandirma.edu.tr/forms/d/e/1FAIpQLScoyUozDHQEty4hLOMkEO1-Eyz6TXvHsjTPYF9_JRLeLsUiKA/viewform
https://docs.google.com/a/bandirma.edu.tr/forms/d/e/1FAIpQLScoyUozDHQEty4hLOMkEO1-Eyz6TXvHsjTPYF9_JRLeLsUiKA/viewform
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/35-Uluslararasi-Maliye-Sempozyumu-2380
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378


 

 
 

21 

 

itibari ile Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin nitelik ve kalitelerinin artırılmasına yönelik olarak 2 
akademik dergi İİBF bünyesinde yayın hayatına devam etmektedir 
(https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead) / (https://dergipark.org.tr/tr/pub/uid). Ayrıca eğitim ve 
öğretim faaliyetlerinin çıktılarının değerlendirilmesi ve öğrencilerin ilgili faaliyetler hakkında 
görüşlerinin alınarak daha analitik bir değerlendirme yapılması için 2019 yılında, öğrenci 
memnuniyet anketleri gerçekleştirilmektedir 
(https://docs.google.com/a/bandirma.edu.tr/forms/d/e/1FAIpQLScoyUozDHQEty4hLOMkE O1-
Eyz6TXvHsjTPYF9_JRLeLsUiKA/viewform). 

 Bölümümüzün çatısı altında yer aldığı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi tarafından eğitim-öğretimin her düzeyinde öğrencilerin araştırmaya teşvik edilmesi ve 
araştırmaya yönelik becerilerinin artmasına yönelik olarak sene boyunca çeşitli 
akademik konferans ve kongreler düzenlenmektedir  

(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-
Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-
Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378). 

 Düzenlenen akademik konferans ve seminerlere öğrencilerin katılımları Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olan Öğrenci Toplulukları yolu ile 
gerçekleşmekte bu şekilde de öğrencilerin akademik faaliyetlere aktif katılımı sağlanmaktadır 
(https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Duyuru/Liste?k=21). 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Ekonometri-Bolumu-Lisans-Programi-
Ders-Plani-3088 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&cur
Sunit=4886 

B. .2. Programın ders dağılım dengesi  

Fakülte programlarında ders dağılımına ilişkin ilke, kural ve yöntemler tanımlıdır. Öğretim programı 
(müfredat) yapısı zorunlu-seçmeli ders, alan-alan dışı ders dengesini gözetmekte, kültürel derinlik ve 
farklı disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve haftalık ders saati öğrencinin akademik 
olmayan etkinliklere de zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen ders bilgi 
paketlerinin amaca uygunluğu ve işlerliği izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler yapılmaktadır.  

Olgunluk Düzeyi: Programlarda ders dağılım dengesi izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

Örnek Kanıtlar 

● İlan edilmiş ders bilgi paketlerinde ders dağılım dengesinin gözetildiğine ilişkin 
kanıtlar(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp= 
showPac&curUnit=11&curSunit=4896#)  

• Bologna süreci içerisinde Fakülte bölümlerinin derslerin her biri için program yeterlilikleri ve 
öğrenme çıktıları arasında ilişki kurulmuş ve paylaşılmıştır. Ders bilgi paketleri internet sitesinde ilan 
edilmiş, sürekli erişime açık halde ve her yıl 
güncellenmektedir.(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac
&curU nit=11&curSunit=4901#) 

• Ders dağılım dengesini iyileştirmeye yönelik olarak 2020-2021 güz yarıyılında oluşturulan ortak 
seçmeli ders havuzu öğrencilerin seçebileceği dersleri çeşitlendirerek, farklı disiplinleri tanıma 
imkanlarını artırmıştır.  

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Maliye Bölümü Lisans Ders Planı  
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Lisans-Ders-Plani-14082 
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Lisans Ders Planı 
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/172/files/%C3%87EE%C4

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead
https://dergipark.org.tr/tr/pub/uid)
https://docs.google.com/a/bandirma.edu.tr/forms/d/e/1FAIpQLScoyUozDHQEty4hLOMkEO1-Eyz6TXvHsjTPYF9_JRLeLsUiKA/viewform
https://docs.google.com/a/bandirma.edu.tr/forms/d/e/1FAIpQLScoyUozDHQEty4hLOMkEO1-Eyz6TXvHsjTPYF9_JRLeLsUiKA/viewform
https://docs.google.com/a/bandirma.edu.tr/forms/d/e/1FAIpQLScoyUozDHQEty4hLOMkEO1-Eyz6TXvHsjTPYF9_JRLeLsUiKA/viewform
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/-Fakultemiz-bunyesinde-10-Uluslararasi-Sivil-Toplum-Kuruluslari-Kongresi-Endustri-40dan-Toplum-50a-Calismanin-Gelecegi-STKlar-ve-Sendikalar-Temasiyla-duzenlenecektir-2378
https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Duyuru/Liste?k=21
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Ekonometri-Bolumu-Lisans-Programi-Ders-Plani-3088
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Ekonometri-Bolumu-Lisans-Programi-Ders-Plani-3088
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4886
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4886
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=%20showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=%20showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Lisans-Ders-Plani-14082
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/172/files/%C3%87EE%C4%B0%20Lisans%20Ders%20Plan%C4%B1.pdf
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%B0%20Lisans%20Ders%20Plan%C4%B1.pdf 
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Ekonometri  Bölümü Lisans Ders Planı 
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/404.aspx?aspxerrorpath=/oibs/bologna/dersler_ext.aspx 
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı İktisat  Bölümü Lisans Ders Planı 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iktisat/Sayfa/Goster/Lisans-Programi-Ders-Icerikleri-3188 
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı İşletme  Bölümü Lisans Ders Planı 
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4891 
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Ders Planı 
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=09833221632222388243773535550373223329
1344603111237840321263769336702344562180354853551536606353053333031114# 
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Ders Planı 
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/404.aspx?aspxerrorpath=/oibs/bologna/dersler_ext.aspx 

● Fakülte programlarına yönelik kataloglar her yıl yeniden gözden geçirilerek güncellenmekte ve 
üniversitenin ilgili sayfasında yayımlanmaktadır.  

● (https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curU 
nit=11&curSunit=4901#)  

● Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünün Ders&Program yeterlilikleri 
ilişkisine:(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1 
&curProgID=5245) linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

● Maliye bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisi: 
(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=s 
howPac&curUnit=11&curSunit=4897#) linkinden erişilebilmektedir. 

● Maliye bölümünün Ders dağılım dengesine 
(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4897)  

linkinden erişilebilmektedir. 

● Ders dağılımı dengesi Bologna süreci kapsamında her bölüm için fakülte web sayfasında 
bulunmaktadır: 
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=031932210311103220037707322403627
633291311153556038960). 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/ Ekonometri-Bolumu- Lisans-Programi-
Ders-Plani-3088  

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSun
it=4886 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Ekonometri-Bolumu- Lisans-Ders-
Programi-3263 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSun
it=4891 

B. .3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

Derslerin öğrenme kazanımları (karma ve uzaktan eğitim de dahil) tanımlanmış ve program çıktıları ile 
ders kazanımları eşleştirmesi oluşturulmuştur. Kazanımların ifade şekli öngörülen bilişsel, duyuşsal ve 
devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir.  

Ders öğrenme kazanımlarının gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle 
alana özgü olmayan (genel) kazanımların irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir 

Olgunluk Düzeyi: Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

Örnek Kanıtlar 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/172/files/%C3%87EE%C4%B0%20Lisans%20Ders%20Plan%C4%B1.pdf
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/404.aspx?aspxerrorpath=/oibs/bologna/dersler_ext.aspx
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iktisat/Sayfa/Goster/Lisans-Programi-Ders-Icerikleri-3188
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4891
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=098332216322223882437735355503732233291344603111237840321263769336702344562180354853551536606353053333031114
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=098332216322223882437735355503732233291344603111237840321263769336702344562180354853551536606353053333031114
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=5245
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=5245
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=5245
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=s%20howPac&curUnit=11&curSunit=4897
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=s%20howPac&curUnit=11&curSunit=4897
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4897
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=031932210311103220037707322403627633291311153556038960
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=031932210311103220037707322403627633291311153556038960
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Ekonometri-Bolumu-%20Lisans-Ders-Programi-3263
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Ekonometri-Bolumu-%20Lisans-Ders-Programi-3263
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4891
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4891
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 Ders&Program Yeterlilikleri İlişkisi Tanımlanmıştır. 
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11
&curSunit=4896#  

 Program dışından alınan Üniversite Seçmeli derslerinin(USD) Program yeterlilikleri İlişkisi 
Tanımlanmıştır.(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showP
ac&curUnit=11&curSunit=4896#)  

 Bölüm Seminerleri düzenlenmektedir. 

 Bologna Süreci (https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/) 

 Eğitim programlarının Yeterlilik Çerçevesine uyumu 
(https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/Bilgi-Paketi--Ders-Katalogu-1079) 

 Maliye bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisine 
(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11
&curSunit=4897#) linkinden erişilebilmektedir. 

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünün Ders&Program yeterlilikleri 
ilişkisine:(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1 
&curProgID=5245) linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 Ders dağılımı dengesi Bologna süreci kapsamında her bölüm için fakülte web sayfasında 
bulunmaktadır: (https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm= 
031932210311103220037707322403627633291311153556038960). 

  https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=1
1&curSunit=4891#  

 https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&
curSunit=4886 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Calisma-Olanaklari-1654  

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Program-Yeterlilikleri-1656  

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisine  
(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=05873110035505311143446 
037665322243891236666355153445633291377633766538968311013223238808333 
423221631105311083221038856321903221832194366963445633315355752292219 
7322303444835600) linkinden  ulaşılabilir. 

B. .4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı 

 

Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta, öğrenci iş yükü takibi ile 
doğrulanmaktadır. Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince öğrenci iş 
yükü ve kredi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Gerçekleşen uygulamanın niteliği irdelenmektedir. 
Öğrenci iş yüküne dayalı tasarımda uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeşitlilikler de göz önünde 
bulundurulmaktadır 

Fakültemize ait tüm derslerin AKTS değerleri bölüm web sayfaları üzerinden paylaşılmakta, öğrenci iş 
yükü takibi ile doğrulanmaktadır. Bölümlerimizde zorunlu staj uygulaması bulunmamakla birlikte   
öğrencilerimizden staj yapmak isteyenler öğretim üyelerimiz tarafından yönlendirilmekte ve staj 
imkanı sağlanmaktadır.  

Üniversitemiz diploma eki, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi fakültemize ait bölümlerden  mezun 
olan tüm öğrencilerimize yaygın kullanılan bir Avrupa Dilinde (İngilizce) verilmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: Programlarda öğrenci iş yükü izlenmekte ve buna göre ders tasarımı 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/Bilgi-Paketi--Ders-Katalogu-1079
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4897
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4897
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=5245
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=5245
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=5245
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=%20031932210311103220037707322403627633291311153556038960
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=%20031932210311103220037707322403627633291311153556038960
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4891
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4891
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4886
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4886
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Calisma-Olanaklari-1654
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Program-Yeterlilikleri-1656
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=058731100355053111434460376653222438912366663551534456332913776337665389683110132232388083334232216311053110832210388563219032218321943669634456333153557522922197322303444835600
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=058731100355053111434460376653222438912366663551534456332913776337665389683110132232388083334232216311053110832210388563219032218321943669634456333153557522922197322303444835600
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=058731100355053111434460376653222438912366663551534456332913776337665389683110132232388083334232216311053110832210388563219032218321943669634456333153557522922197322303444835600
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=058731100355053111434460376653222438912366663551534456332913776337665389683110132232388083334232216311053110832210388563219032218321943669634456333153557522922197322303444835600
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=058731100355053111434460376653222438912366663551534456332913776337665389683110132232388083334232216311053110832210388563219032218321943669634456333153557522922197322303444835600
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güncellenmektedir. 

Örnek Kanıtlar 

 Üniversitemiz mezuniyet belgelerine ilişkin detaylı bilgiye ilgili linklerden ulaşılabilir: 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/1_Lisa
ns.pdf(https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/2
_Lisans.pdf), 
(https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/3_Lisa
ns.pdf), 
(https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/4_Lisa
ns.pdf 

 AKTS ders bilgi paketi ilan edilmiştir. 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curS
unit=4896# 

 Bölümlerin AKTS kordinatörü mevcuttur. 
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curS
unit=4896#  

 Diploma Eki verilmektedir. 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Diploma-Eki-1757  

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde isteğe bağlı staj imkanı bulunmaktadır. İlgili 
yönergenin linki aşağıda verilmiştir: 

https://iibf.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/256/d94d4b31-3f36-9f30-
4715-0473ed35b312.docx 
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&cur

Sunit=4886 

https://kagem.bandirma.edu.tr/ 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/1_Lisa
ns.pdf   

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/2_Lisa
ns.pdf   

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/3_Lisa
ns.pdf   

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/4_Lisa
ns.pdf   

 

B. .5. Ölçme ve değerlendirme sistemi 

Kurumda bütüncül bir ölçme-değerlendirme sistemi vardır. Ölçme-değerlendirme için ana ilke ve 
kurallar tanımlıdır. Öğrenme kazanımı, öğretim programı (müfredat), eğitim hizmetinin verilme biçimi 
(örgün, uzaktan, karma, açıktan), öğretim yöntemi ve ölçme-değerlendirme uyumu gözetilmektedir. 
Sınav uygulama ve güvenliği (örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) 
mekanizmaları bulunmaktadır. Kurum, ölçme-değerlendirme yaklaşım ve olanaklarını öğrenci-öğretim 
elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmektedir. 

Fakültede bütüncül bir ölçme-değerlendirme sistemi vardır.  Öğrenme kazanımı, öğretim programı 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/1_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/1_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/2_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/2_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/3_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/3_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/4_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/4_Lisans.pdf
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Diploma-Eki-1757
https://iibf.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/256/d94d4b31-3f36-9f30-4715-0473ed35b312.docx
https://iibf.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/256/d94d4b31-3f36-9f30-4715-0473ed35b312.docx
https://iibf.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/256/d94d4b31-3f36-9f30-4715-0473ed35b312.docx
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4886
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4886
https://kagem.bandirma.edu.tr/
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/1_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/1_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/2_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/2_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/3_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/3_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/4_Lisans.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/4_Lisans.pdf
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(müfredat), eğitim hizmetinin verilme biçimi (örgün, uzaktan, karma, açıktan), öğretim yöntemi ve 
ölçme-değerlendirme uyumu gözetilmektedir. Sınav uygulama ve güvenliği (örgün/çevrimiçi sınavlar, 
dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) mekanizmaları bulunmaktadır. Kurum, ölçme-değerlendirme 
yaklaşım ve olanaklarını öğrenci-öğretim elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmektedir.  

Kurumda ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere üç temel sınav 
uygulanmaktadır. Ara sınavlara geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için ayrıca 
mazeret sınavı da yapılmaktadır. Öğretim üyelerimiz, değerlendirme kriterlerini (ara sınav, ödev, sözlü 
sınav, proje, final sınavı vb) ve bunlara ait oranları öğrenci bilgi sistemi üzerinden dönem başında 
öğrencilere duyurmaktadır. 

Öğrencilere sınavlar hakkında şeffaflığın sağlanmasına yönelik talep halinde geri bildirimler (yapılan 
hataların bildirimi vs) yapılmaktadır. 

Bu temsilciler arasından ise yine kendi seçimleri doğrultusunda üniversite temsilcisi seçilir. Üniversite 
temsilcisi öğrencilerle ilgili alınan kararlarda Üniversite Senatosuna katılarak görüşü alınır.  

Ayrıca eğitim hayatında başarılı olan öğrencilerin üniversitemizin Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği’nin 25. maddesi 3. fırkası uyarınca mezuniyet başarı notu 3.50 ve üstündeki 
öğrencilere “Yüksek Onur Belgesi”, 3.00-3.49 arasında olanlara ise “Onur Belgesi” verilmektedir. Bu 
öğrencilere onur öğrencisi, yüksek onur öğrencisi belgeleri diplomalarıyla birlikte verilir. 

Fakültemizin tüm programlarına üstün başarıyla devam eden öğrenciler çift anadal ya da yandal 
programından yararlanabilmektedir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımazken, çift 
anadal programı ile ikinci bir dalda lisans ve önlisans diploması alma imkanı bulunmaktadır. 

Ayrıca Erasmus ve Farabi Programları kapsamında öğretim üyeleri yetkinliklerini geliştirme amacı ile 
yurt dışındaki bir üniversiteye ya da yurt içindeki bir üniversiteye belirli bir süre için gönderilmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumda ölçme ve değerlendirme uygulamaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre 
ölçme ve değerlendirme sisteminde iyileştirme yapılmaktadır. 

● Örnek Kanıtlar: 

https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/konsey_yonetm
elik.pdf) 

https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/%C3%96%C4%9
Frenci%20Konseyi.pdf) 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-16.htm 

● Çift Anadal Yönergesi  

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/cift_a
nadal_yonerge_.pdf 

● Yan Dal Yönergesi  

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/Band
%C4%B1rma% 
20Onyedi%20%C3%9Cniversitesi%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi.pdf 

● Erasmus/Farabi  

(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1667) 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Degisim-Programi-Koordinatorleri-14081) 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/ 
412/files/30_10_2020_Yonetmelik.pdf 

https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/konsey_yonetmelik.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/konsey_yonetmelik.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/%C3%96%C4%9Frenci%20Konseyi.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/%C3%96%C4%9Frenci%20Konseyi.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-16.htm
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/cift_anadal_yonerge_.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/cift_anadal_yonerge_.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/Band%C4%B1rma%25%2020Onyedi%20%C3%9Cniversitesi%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/Band%C4%B1rma%25%2020Onyedi%20%C3%9Cniversitesi%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/Band%C4%B1rma%25%2020Onyedi%20%C3%9Cniversitesi%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1667
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Degisim-Programi-Koordinatorleri-14081
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/%20412/files/30_10_2020_Yonetmelik.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/%20412/files/30_10_2020_Yonetmelik.pdf
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 Sınav güvenliği mekanizmaları (Uzaktan eğitimde uzem sistem kayıtları ile sınav güvenliği 
sağlanırken, yüzyüze eğitim döneminde gözetmenler ve oturum koordinatörleri tarafından sınav 
güvenliği sağlanmaktadır.)  

 Fakültenin uyguladığı ölçme ve değerlendirme sistemleri mevcuttur. 
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/C_8_
%20bagil_degerlendirme%20yönergesi_doc%20(1)-dönüştürüldü.pdf   

 LMS üzerinden çevrimiçi olarak ölçme ve değerlendirme uygulamaları mevcuttur. Özellikle 
salgının başladığı dönemden itibaren bu uygulamalar geniş kapsamlı olarak devam ettirilmiştir. 
https://lms.bandirma.edu.tr/   

https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/Lisans-ve-Onlisans-Yonetmeligi--1764  

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&cur
Sunit=4886 

https://kagem.bandirma.edu.tr/ 

● Fakültemizin öğrenci konseyine ilişkin bilgiler aşağıdaki linkte yer almaktadır: 
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/%C3%96%C4%
9Frenci%20Konseyi.pdf 

 
B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

B.2. . Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

 

Fakülte bölümlerimiz lisans programlarına öğrenci kabulü ile ilgili tüm süreçler, Yükseköğretim Kurumu 
(YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
tarafından yapılan sınavlar ile belirlenmektedir.  

Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları 
puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Ayrıca fakültemiz bölümlerine 
yabancı uyruklu öğrenci(ler) ÖSYM’nin yapmış olduğu Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile kabul 
edilmektedir. 

Bununla birlikte bölümümüze öğrenci kabulünde Dikey Geçiş Sınavı ve yatay geçiş imkânları 
uygulanmaktadır. 

Bölümümüz bünyesinde Öğrenci Değişim Protokolü olan programlara öğrenci kabulü, üniversitemiz ile 
ikili anlaşmalar imzalayan (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.) üniversitelerden yapılabilmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin süreçler 
izlenmekte, iyileştirilmekte ve güncellemeler ilan edilmektedir. 

Örnek Kanıtlar 

 Öğrenci kabulü YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) Sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile 
gerçekleştirilmektedir. 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?  

lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896# 

 Önceki öğrenmenin ve değişim programlarının tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin ilke ve 
kurallar Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesinde 
belirlenmiş ve ilan edilmiştir.  

https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/C_7_Muafiyet

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/C_8_%20bagil_degerlendirme%20yönergesi_doc%20(1)-dönüştürüldü.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/C_8_%20bagil_degerlendirme%20yönergesi_doc%20(1)-dönüştürüldü.pdf
https://kagem.bandirma.edu.tr/
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/%C3%96%C4%9Frenci%20Konseyi.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/%C3%96%C4%9Frenci%20Konseyi.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/C_7_Muafiyet_intibak_islemleri_yonergesi_doc.docx
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_intibak_islemleri_yonergesi_doc.docx  

 DGS ile ilgili işlemler kurumumuz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yönetilmektedir, 
detaylı bilgiye ilgili linkten erişim sağlanabilir: https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb. 

 Öğrenci Değişim Protokoline ilişkin detaylı bilgiye fakültemiz web sayfasından erişim sağlanabilir: 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/680 
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/Diploma-Eki-1757  
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler 
/DosyaYoneticisi/199/files/yabanc%C4%B1dilsinavyonetmeligi.pdf 
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Yonetmelikler-1252  
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/2139  

 Bölüme öğrenci kabulünde Dikey Geçiş Sınavı ve yatay geçişlerde muafiyet ve intibak  
uygulanmaktadır. 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/C_7_
Muafiyet_intibak_islemleri_yonergesi.pdf  

https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/konsey_yonet
melik.pdf) 

(https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/%C3%96%C4
%9Frenci%20Konseyi.pdf) 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-16.htm) 

 Çift Anadal Yönergesi 
(https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/cift_
anadal_yonerge .pdf 

 Yan Dal Yönergesi 
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/Band
%C4%B1rma%20Onyedi%20%C3%9Cniversitesi%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6ner
gesi.pdf 

 Erasmus/Farabi  

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1667 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Degisim-Programi-Koordinatorleri-14081 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/30_10
_2020_Yonetmelik.pdf 

B.2.2. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

Yeterliliklerin onayı, mezuniyet koşulları, mezuniyet karar süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı ve tutarlı 
şekilde tanımlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sertifikalandırma ve diploma işlemleri bu tanımlı 
sürece uygun olarak yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde diploma, derece ve diğer 
yeterliliklerin tanınması belirtilmiştir.  

Bölümlerimize üstün başarıyla devam eden öğrenciler çift anadal yada yandal programından 
yararlanabilmektedir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımazken, çift anadal 
programı ile ikinci bir dalda lisans ve önlisans diploması alma imkanı bulunmaktadır.  

Olgunluk Düzeyi: Uygulamalar izlenmekte ve tanımlı süreçler iyileştirilmektedir. 

Örnek Kanıtlar 

https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/C_7_Muafiyet_intibak_islemleri_yonergesi_doc.docx
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/680
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/Diploma-Eki-1757
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler%20/DosyaYoneticisi/199/files/yabanc%C4%B1dilsinavyonetmeligi.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler%20/DosyaYoneticisi/199/files/yabanc%C4%B1dilsinavyonetmeligi.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Yonetmelikler-1252
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/2139
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/C_7_Muafiyet_intibak_islemleri_yonergesi.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/C_7_Muafiyet_intibak_islemleri_yonergesi.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/konsey_yonetmelik.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/konsey_yonetmelik.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/%C3%96%C4%9Frenci%20Konseyi.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/%C3%96%C4%9Frenci%20Konseyi.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-16.htm
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/cift_anadal_yonerge%20.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/cift_anadal_yonerge%20.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/Band%C4%B1rma%20Onyedi%20%C3%9Cniversitesi%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/Band%C4%B1rma%20Onyedi%20%C3%9Cniversitesi%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/Band%C4%B1rma%20Onyedi%20%C3%9Cniversitesi%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Degisim-Programlari-1667
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Degisim-Programi-Koordinatorleri-14081
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/30_10_2020_Yonetmelik.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/30_10_2020_Yonetmelik.pdf
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 Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek, diploma onayı ve yeterliliklerin 
sertifikalandırılmasına ilişkin tanımlı süreçler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans Ve 
Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. 
(https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=22830&mevzuatTur=UniversiteYonet
meligi&mevzuatTertip=5 )  

 Diploma sorgulama ekranı mevcuttur. 
(https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/Diploma-Sorgulama-Ekrani-2139)  

 Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş,çift anadal programı (ÇAP), 
yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans 
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi 
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik  ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı 
Yönergesinde düzenlenmiştir.  
(https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/cift_an
adal_yonerge_yeni.pdf 

 Sınav Yönetmeliği (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-16.htm) 

 Çift Anadal Programı 
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/cift_an
adal_yonerge_.pdf 

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğide 
diploma, derece ve diğer yeterlilikler tanımlanmıştır.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-16.htm   

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde 
diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması belirtilmiştir: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-16.htm  

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğide 
diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması belirtilmiştir. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-16.htm 

https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/Diploma-Eki-1757 
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/2139 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri  

       Derslerde interaktif öğrenme süreçleri önemsenmektedir.Akademik personellerimizin katıldığı 
webinarlar ve ders dışında düzenlenen Bölüm seminerlerine öğrencilerin de katılımı sağlanarak 
akademik derinlik kazanmaları ve tartışmalara dahil olmak suretiyle öğrenme surecinin aktif rol almaları 
hedeflenmektedir. USD(Üniversite Seçmeli dersleri) ile amaçlanmaktadır. 

   Öğrenim yöntem ve tekniklerinde aktif disiplinlerarası çalışma kapsamında üniversite ve fakülte 
seçmeli ders havuzu oluşturulmuştur. Bölümümüz öğrencileri 3. Sınıfın güz ve bahar dönemlerinde 
“üniversite seçmeli ders” havuzundan bölüm dışı dersler ile öğrencilerin farklı disiplinlere ilgisinin 
beslenmesi seçebilmektedirler.   

Olgunluk Düzeyi: Öğrenci merkezli uygulamalar izlenmekte ve ilgili iç paydaşların katılımıyla 
iyileştirilmektedir. 

Örnek Kanıtlar 

 USD (Üniversite Seçmeli dersleri 

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=22830&mevzuatTur=UniversiteYonetmeligi&mevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=22830&mevzuatTur=UniversiteYonetmeligi&mevzuatTertip=5
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/Diploma-Sorgulama-Ekrani-2139
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/cift_anadal_yonerge_yeni.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/cift_anadal_yonerge_yeni.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-16.htm
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/cift_anadal_yonerge_.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/cift_anadal_yonerge_.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-16.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-16.htm
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/Diploma-Eki-1757
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/2139
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(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&cur
Sunit=4896#)  

 Bölüm seminerleri ve akademik personellerimizin katılımıyla webinarlar düzenlenmektedir. 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Gorev-Bende-Toplulugumuz-Tarafindan-
Dunya-Uzerinde-Gerceklesen-Gocler-ve-Goc-Tarihi--Konulu-Soylesi-Duzenleniyor-
17765?fbclid=IwAR0nuH5xXlVKHlh6xAtPRkzEH02zwJ_UX3JjJ6_m2IEJLKHGmqdSHPdM79Q , 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-
ve-Arastirma-Merkezimiz-Webinar-Serisi-Baslatiyor-4296?fbclid=IwAR3ub3w-
KeQQBbMy2LCNAfi_fexoGZCYh0UZYTkuYtXeE3eKBYdvUVV6GwU , 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Lisans-Ders-Plani-14082 
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Yonetmelikler-1252  

https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/600/files/BANDIRMA_
BILGI_KITAPCIGI_2020_03(1).pdf 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4891   

 

● Öğrencilerimizin disiplinlerarası çalışma kapsamında seçmeli derslerine ilişkin üniversitemiz 
yönetmeliğine ilgili linkten ulaşılabilir: 
(https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/EK-
1_%C3%9Cniversite%20Se%C3%A7meli%20Dersler%20Uygulama%20Y%C3%B6nergesi.pdf).  

 

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme  

 

Ölçme ve değerlendirmenin sürekliliği (çoklu sınav olanakları; bazıları süreç odaklı (formatif), ödev, 
proje gibi yöntemlerle sağlanmakta, çıktı temelli değerlendirme yapılmaktadır. Ders kazanımlarına ve 
eğitim türlerine (örgün, uzaktan) uygun sınav yöntemleri planlamakta ve uygulanmaktadır.  

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler arasında tutarlılığı ve güvenirliği 
sağlanmaktadır. Bu iyileştirmelerin duyurulması, uygulanması, kontrolü, hedeflerle uyumu ve alınan 
önlemler irdelenmektedir.  

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Gorev-Bende-Toplulugumuz-Tarafindan-Dunya-Uzerinde-Gerceklesen-Gocler-ve-Goc-Tarihi--Konulu-Soylesi-Duzenleniyor-17765?fbclid=IwAR0nuH5xXlVKHlh6xAtPRkzEH02zwJ_UX3JjJ6_m2IEJLKHGmqdSHPdM79Q
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Gorev-Bende-Toplulugumuz-Tarafindan-Dunya-Uzerinde-Gerceklesen-Gocler-ve-Goc-Tarihi--Konulu-Soylesi-Duzenleniyor-17765?fbclid=IwAR0nuH5xXlVKHlh6xAtPRkzEH02zwJ_UX3JjJ6_m2IEJLKHGmqdSHPdM79Q
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Gorev-Bende-Toplulugumuz-Tarafindan-Dunya-Uzerinde-Gerceklesen-Gocler-ve-Goc-Tarihi--Konulu-Soylesi-Duzenleniyor-17765?fbclid=IwAR0nuH5xXlVKHlh6xAtPRkzEH02zwJ_UX3JjJ6_m2IEJLKHGmqdSHPdM79Q
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Webinar-Serisi-Baslatiyor-4296?fbclid=IwAR3ub3w-KeQQBbMy2LCNAfi_fexoGZCYh0UZYTkuYtXeE3eKBYdvUVV6GwU
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Webinar-Serisi-Baslatiyor-4296?fbclid=IwAR3ub3w-KeQQBbMy2LCNAfi_fexoGZCYh0UZYTkuYtXeE3eKBYdvUVV6GwU
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Webinar-Serisi-Baslatiyor-4296?fbclid=IwAR3ub3w-KeQQBbMy2LCNAfi_fexoGZCYh0UZYTkuYtXeE3eKBYdvUVV6GwU
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Lisans-Ders-Plani-14082
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Yonetmelikler-1252
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/600/files/BANDIRMA_BILGI_KITAPCIGI_2020_03(1).pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/600/files/BANDIRMA_BILGI_KITAPCIGI_2020_03(1).pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/EK-1_%C3%9Cniversite%20Se%C3%A7meli%20Dersler%20Uygulama%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/EK-1_%C3%9Cniversite%20Se%C3%A7meli%20Dersler%20Uygulama%20Y%C3%B6nergesi.pdf
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Öğrencilere sınavlar hakkında şeffaflığın sağlanmasına yönelik talep halinde geri bildirimler(yapılan 
hataların bildirimi vs) yapılmaktadır. 

Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını 
ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Üniversitemizde ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı 
olmak üzere üç temel sınav uygulanmaktadır. Ara sınavlara geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan 
öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı da yapılmaktadır. 

Üniversitemizde her eğitim-öğretim dönemi başında, ilgili dersin işleyişine ilişkin takvim internet 
sitesinden ilan edilmekte ve öğrencilere duyurulmaktadır. 

Öğretim üyelerimiz, değerlendirme kriterlerini (ara sınav, ödev, sözlü sınav, proje, final sınavı vb) ve 
bunlara ait oranları öğrenci bilgi sistemi üzerinden dönem başında öğrencilere duyurmaktadır 

Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde sınavlarda öğrenciler tarafından yaşanan teknik aksaklıklar ilgili 
birimlere aktarılarak, mazeret sınavlarının açılması suretiyle iyileştirmelere katkı sunulmuştur.Ayrıca 
ders izlenceleri her dönemin başında ilk dersten önce mutlaka ilan edilmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: Programların genelinde öğrenci merkezli ve çeşitlendirilmiş ölçme ve değerlendirme 
uygulamaları bulunmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

● İzleme ve paydaş katılımına dayalı iyileştirme kanıtları  
https://twitter.com/gokorhan/status/1315186245635649536 , 
https://www.facebook.com/bandirmakamuyonetimi/posts/5115821518443912 , 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/Ara-Sinavlarin-Mazeret-Basvurulari-Hakkinda-
Onemli-Duyuru-17716,  https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/TEKNIK-SORUN-
NEDENIYLE-YAPILAMAYAN-SINAVLAR-HAKKINDA-ONEMLI-DUYURU-17795  

● Bölümlerimiz öğrencileri Öğrenci Bilgi Sistemi’nden aldıkları dersin öğretim üyesine ulaşabilmekte 
ve sınav notlarını ilgili sistem üzerinden takip edebilmektedir : 
(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx).  

● Birimde öğrencilere uygulanan yönetmeliklere https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb linkinden 
erişilebilir. 

● https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curS
unit=4886 

● https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Yonetmelikler-1252  

● Pandemi sebebiyle öğrenciler LMS platformu üzerinden sınav olmaktadırlar. 
https://lms.bandirma.edu.tr/Account/LoginBefore 

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri  

Öğrencilerimiz bölüm ve fakülte düzeyinde karar alma mekanizmalarına seçtikleri temsilci vasıtasıyla 
dahil olmaktadır. Örneğin; İİBF birim kalite komisyonunda öğrenci temsilcisi de yer almaktadır.  

Birimimiz düzeyinde her bölümde oluşturulan Öğrenci Topluluğu ile öğretim üyelerimiz ve lisans 
düzeyindeki öğrencilerimizin danışmanlıklarını yürüten öğretim elemanlarımız tarafından düzenli 
toplantılar gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemle öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecine ilişkin 
düşünceleri ve talepleri hakkında fikir sahibi olarak buna uygun şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. 
Dönem sonlarında öğrenci anketleri üniversite genelinde yapılmakta ve elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda üniversite yönetimi tarafından önlemler ve uygulamalar yapılmaktadır. 

Ayrıca ÖBS, LMS gibi sistemler üzerinden öğrencilerin öğretim elemanları ile doğrutan iletişim 
kurabilme imkanı olduğu gibi, dilekçe ve yazılı başvuru ile istek ve şikayetlerini iletme imkanları 
bulunmaktadır. 

https://twitter.com/gokorhan/status/1315186245635649536
https://www.facebook.com/bandirmakamuyonetimi/posts/5115821518443912
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/Ara-Sinavlarin-Mazeret-Basvurulari-Hakkinda-Onemli-Duyuru-17716
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/Ara-Sinavlarin-Mazeret-Basvurulari-Hakkinda-Onemli-Duyuru-17716
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/TEKNIK-SORUN-NEDENIYLE-YAPILAMAYAN-SINAVLAR-HAKKINDA-ONEMLI-DUYURU-17795
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Duyuru/Goster/TEKNIK-SORUN-NEDENIYLE-YAPILAMAYAN-SINAVLAR-HAKKINDA-ONEMLI-DUYURU-17795
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4886
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4886
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Yonetmelikler-1252
https://lms.bandirma.edu.tr/Account/LoginBefore
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Olgunluk Düzeyi: Programların genelinde öğrenci geri bildirimleri (her yarıyıl ya da her akademik yıl 
sonunda) alınmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

● Bölümümüzün de bünyesinde yer aldığı fakültemizin kalite komisyonunda öğrenci temsilcileri de 
yer almaktadır: (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1670). 

● Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğrenci Topluluğu ile gerçekleştirilen faaliyetler: 
(https://www.instagram.com/bandirmaceei/). 

(https://twitter.com/bandirmaceko17)  

(https://m.facebook.com/Band%C4%B1rma-Onyedi-Eyl%C3%BCl-%C3%9Cniversitesi-
%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-Eko-ve-End-%C4%B0li%C5%9Fkileri-
B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-689528397913877/).  

● Pandemi döneminde yapılan uzaktan eğitim ile ilgili,  2020 tarihli öğrenci anketine 
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-Uzaktan-Ogretim-Sureci-
Hakkinda-Anket-Calismasi-Duzenlendi-3387 linkinden ulaşılabilmektedir. 

B.3.4. Akademik danışmanlık 

 

Tüm öğrencilere bölüm başkanlığı tarafından bir danışman atanmaktadır. Öğrenci Danışmanlık 
Yönergesinde düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde danışmanlık desteği sağlanmaktadır. Akademik 
danışmanlar, öğrenciyi eğitim-öğretim hayatı boyunca takip etmekte ve gerek ders kayıtları gerekse 
karşılaşacakları diğer sorunların çözümüne katkı sunmaktadır.  

Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin yaşayabileceği teknik aksaklıklara ilişkin Uzaktan Eğitim 
Program temsilcisi destek sunmaktadır. 

Ayrıca öğretim üyeleri ofis görüşme saatleri mevcut olup, bu tarihlerde yüzyüze danışma imkanı 
mevcuttur. Ofis görüşme günleri pandemi döneminde çevrimiçi ofis görüşmelerine dönüştürülerek 
öğrencilerin danışmanlık talepleri karşılanmıştır. 

Tüm akademik personelin iletişim bilgileri (mail ve dahili) ilan edilmiş olup bu kanallar üzerinden de 
öğrenciler öğretim elemanlarına ulaşabilmektedir. 

Ayrıca acil durumlarda her sınıf  seviyesinde ve program özelinde belirlenen temsilci öğrenciler 
aracılığıyla  öğrenci haberleşme platformları üzerinden öğrencilere bilgilendirmeler yapılmaktadır.  

Fakültemizde ve SBE’de akademik danışmanlık hizmetleri etkin bir biçimde sunulmaktadır.  

Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrencilere ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğretim elemanı 
bir danışman atanmaktadır. Akademik danışmanlar, öğrenciyi eğitim-öğretim hayatı boyunca takip 
etmekte ve gerek ders kayıtları gerekse diğer sorunları ile ilgili karşılaşacakları sorunları çözmekte 
yardımcı olmaktadır. 

Lisansüstü düzeydeki öğrencilerimize çalışmalarını birlikte yürütmeyi tercih ettikleri öğretim üyesinin 
ana bilim dalı tarafından uygun görülmesi durumunda ilgili öğretim üyesi danışmanlık faaliyetini 
yürütmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumda akademik danışmanlık hizmetleri izlenmekte ve öğrencilerin katılımıyla 
iyileştirilmektedir. 

Örnek Kanıtlar 

● Fakültemiz ana bilim dallarında lisansüstü faaliyetleri Sosyal Bilimler Enstitümüz çatısı altında 
yürütülmektedir. Detaylı bilgiye ilgili linkten erişim sağlanabilir: 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1670
https://www.instagram.com/bandirmaceei/
https://twitter.com/bandirmaceko17
https://m.facebook.com/Band%C4%B1rma-Onyedi-Eyl%C3%BCl-%C3%9Cniversitesi-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-Eko-ve-End-%C4%B0li%C5%9Fkileri-B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-689528397913877/
https://m.facebook.com/Band%C4%B1rma-Onyedi-Eyl%C3%BCl-%C3%9Cniversitesi-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-Eko-ve-End-%C4%B0li%C5%9Fkileri-B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-689528397913877/
https://m.facebook.com/Band%C4%B1rma-Onyedi-Eyl%C3%BCl-%C3%9Cniversitesi-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-Eko-ve-End-%C4%B0li%C5%9Fkileri-B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-689528397913877/
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-Uzaktan-Ogretim-Sureci-Hakkinda-Anket-Calismasi-Duzenlendi-3387
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-Uzaktan-Ogretim-Sureci-Hakkinda-Anket-Calismasi-Duzenlendi-3387
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(https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/Sosyal-Bilimler-Enstitusu-Is-Akis-Surecleri-
13646).  

● Öğrenci danışmanlığına ilişkin usul ve esaslar Öğrenci Danışmanlık Yönergesinde düzenlenmiştir. 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/C_11_
%20Ogrenci%20danismanligi%20y%C3%B6nerge_doc-
d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf  

● Uzaktan Eğitim Program Temsilcisi bulunmaktadır.  
(http://pandemi.bandirma.edu.tr/TeknikDestek/ProgramTemsilcileri ) 

● Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden danışmana mesaj göndermek suretiyle  öğrenciler danışmanlara 
erişim sağlamaktadır.( https://obs.bandirma.edu.tr/ ) 

● Akademik personelin iletişim bilgileri internet sitesinde ilan edilmiştir. ( 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Personel/Akademik ) 

● Çevrimiçi ofis görüşmeleri ( https://twitter.com/gokorhan/status/1326163016996491272 

● Fakülte bölümlerimizde lisans düzeyinde danışmanlıklar öğretim elemanlarımız nezaretinde 
gerçekleştirilmekte, öğrencilerimizin ders kayıtları ile ilgili süreç danışman öğretim elemanı 
tarafından takip edilmektedir: 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iktisat/Sayfa/Goster/Iktisat-Bolumu-Ogrenci-Danismanlari-3222 

 

B.4. Öğretim Elemanları  

B.4. . Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

 

Öğretim elemanı atama, yükseltme ve görevlendirme süreç ve kriterleri belirlenmiş ve kamuoyuna 
açıktır. İlgili süreç ve kriterler akademik liyakati gözetip, fırsat eşitliğini sağlayacak niteliktedir.  

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı alımları “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” esas alınmaktadır.  

Öğretim üyeliğine atama ve yükseltmeler, 01.01.2021 tarihinde itibaren yürürlüğe giren  Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama Ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’ne göre 
gerçekleştirilecektir. 

Öğretim elemanı ders yükü ve dağılım dengesi şeffaf olarak paylaşılır. 

https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/Sosyal-Bilimler-Enstitusu-Is-Akis-Surecleri-13646
https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/Sosyal-Bilimler-Enstitusu-Is-Akis-Surecleri-13646
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/C_11_%20Ogrenci%20danismanligi%20y%C3%B6nerge_doc-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/C_11_%20Ogrenci%20danismanligi%20y%C3%B6nerge_doc-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/C_11_%20Ogrenci%20danismanligi%20y%C3%B6nerge_doc-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
http://pandemi.bandirma.edu.tr/TeknikDestek/ProgramTemsilcileri
https://obs.bandirma.edu.tr/
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Personel/Akademik
https://twitter.com/gokorhan/status/1326163016996491272
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Olgunluk Düzeyi: Kurumun tüm alanlar için tanımlı ve paydaşlarca bilinen atama, yükseltme ve 
görevlendirme kriterleri uygulanmakta ve karar almalarda (eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, 
atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmeleri vb.) kullanılmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

 Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nde düzenlenmiştir. 
(https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/290/files/Yoner
ge/OgretimUyesiAtamaYukseltilmeKriterleri_V4.pdf)  

 Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyum mevcuttur.( 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Personel/Akademik ) 

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm 

 

B.4.2. Öğretim yetkinliği  

 

Tüm öğretim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim süreçlerini 
öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik eğiticilerin eğitimi etkinlikleri (kurs, çalıştay, ders, seminer 
vb) ve bunu üstlenecek/ gerçekleştirecek öğretme-öğrenme merkezi yapılanması vardır.   

Pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecine ilişkin akademik personele yönelik olarak üniversite 
tarafından bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, kılavuzlar ve videolar hazırlanmak suretiyle 
eğitimler verilmiştir. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun genelinde öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere 
uygulamalar vardır. 

Örnek Kanıtlar 

 Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına (Uzaktan eğitim uygulamaları dahil) ilişkin planlama (kapsamı, 
veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) ve uygulamalara ilişkin kanıtlar ( 
http://pandemi.bandirma.edu.tr/Akademisyen/Baslangic ) 

 https://uzem.bandirma.edu.tr/  

 https://uzem.bandirma.edu.tr/tr/uzem/Sayfa/Goster/Egitmen-Yardim-Videolari-13530 

 https://uzem.bandirma.edu.tr/tr/uzem/Duyuru/Goster/Universite-Genelinde-LMS-Hakkinda-
Cevrimici-Egitim-Toplantisi-Yapildi-16983 

 https://pandemi.bandirma.edu.tr/ 

Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Atama Ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nde düzenlenmiştir. 
(https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/290/files/Yonerge/O
gretimUyesiAtamaYukseltilmeKriterleri_V4.pdf) 

 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF’de eğitim-öğretim kadrosunun performansları, ilgili birim 
yöneticileri tarafından YÖKSİS sistemi üzerinden izlenmektedir. Ödüllendirme mekanizması olarak da, 
öğretim elemanlarına ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılım desteği verilmektedir. Yıl 
sonunda fakülte genelinde öğretim elemanlarının kategorilere göre yayın sayıları toplanmaktadır. 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/290/files/Yonerge/OgretimUyesiAtamaYukseltilmeKriterleri_V4.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/290/files/Yonerge/OgretimUyesiAtamaYukseltilmeKriterleri_V4.pdf
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Personel/Akademik
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm
http://pandemi.bandirma.edu.tr/Akademisyen/Baslangic
https://uzem.bandirma.edu.tr/
https://uzem.bandirma.edu.tr/tr/uzem/Sayfa/Goster/Egitmen-Yardim-Videolari-13530
https://uzem.bandirma.edu.tr/tr/uzem/Duyuru/Goster/Universite-Genelinde-LMS-Hakkinda-Cevrimici-Egitim-Toplantisi-Yapildi-16983
https://uzem.bandirma.edu.tr/tr/uzem/Duyuru/Goster/Universite-Genelinde-LMS-Hakkinda-Cevrimici-Egitim-Toplantisi-Yapildi-16983
https://pandemi.bandirma.edu.tr/
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/290/files/Yonerge/OgretimUyesiAtamaYukseltilmeKriterleri_V4.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/290/files/Yonerge/OgretimUyesiAtamaYukseltilmeKriterleri_V4.pdf
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Ayrıca YÖK tarafından işleme koyulan Akademik Teşvik Ödeneği uygulanmaktadır. Fakülte öğretim 
elemanları her yıl ilgili teşvik listesinde yer alarak üniversite başarısına katkı sağlamaktadır. Bununla 
birlikte birimde bilimsel araştırma projeleri kapsamında üretilmiş projelerden yapılan ve SCI, AHCI, SSCI 
indekslerinde yer alan eserler için üniversitemiz kapsamında ilave destek verilmesi planlanmaktadır. 

Olgunluk Düzeyi: Teşvik ve ödüllendirme mekanizmalarının; yetkinlik temelli, adil ve şeffaf biçimde 
oluşturulmasına yönelik planlar bulunmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

● YÖK tarafından işleme koyulan Akademik Teşvik Ödeneği uygulanmaktadır 
(http://bap.bandirma.edu.tr/?act=guest&act2=sayfa&id=96&__pg_id__=P170) 

 (https://akademiktesvik.bandirma.edu.tr/) 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Haber/Goster/Ekonometri-Bolum-Baskani-Doc-Dr-
Metehan-YILGORun-kitabi-yayimlandi-2387  
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Haber/Goster/Ekonometri-Bolumu-Ogretim-Uyesi-Dr-
Ogr-Uyesi-Ozlem-KIZILGOLun-kitap-bolumu-yayinlanmistir-2917  
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Haber/Goster/Ekonometri-Bolum-Baskani-Metehan-
YILGORun-Profesor-Atamasi-3591  
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-Yili-Faaliyetleri-Akademik-Tesvik-
Odenegi-Basvuru-Takvimi-17907  
https://akademiktesvik.bandirma.edu.tr/tr/akademiktesvik/Duyuru/Goster/2020-Yili-Faaliyetleri-
Akademik-Tesvik-Odenegi-Sonuc-Listesi-18221 

http://bap.bandirma.edu.tr/?act=guest&act2=sayfa&id=96& pg_id =P170), 
(https://akademiktesvik.bandirma.edu.tr/), 
(https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-Yili-Faaliyetleri-Akademik-Tesvik-
Odenegi-Kesin-Sonuc-Listesi-18283 

B.5. Öğrenme Kaynakları 

B.5. . Öğrenme ortamı ve kaynakları 

Sınıf, kütüphane, ders kitapları, çevrimiçi (online) kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar uygun nitelik 
ve niceliktedir, erişilebilirdir ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Öğrenme ortamı ve 
kaynaklarının kullanımı izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

Gerek fakültelerde, gerekse kampus alanı içinde kablosuz internet bağlantısı mevcut olup, pandemi 
döneminde bilgisayar laboratuvarları öğrencilerin kullanımına açılmıştır. 

Kurumumuz tarafından öğrencilerin araştırmalarına ışık tutacak Faydalı Linkler listesi oluşturularak ilan 
edilmiştir. 

Ayrıca  birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar, öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimini destekleyecek 
bir okuma listesi oluşturularak ilan edilmiştir. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun genelinde öğrenme kaynaklarının yönetimi alana özgü koşullar, 
erişilebilirlik ve birimler arası denge gözetilerek gerçekleştirilmektedir. 

Örnek Kanıtlar 

 Öğrenciler üniversite kütüphane hizmetinden (https://kutuphane.bandirma.edu.tr/kutuphane) 
ve kütüphane okuma salonlarından yararlanmaktadır. 

 Faydalı linkler listesi oluşturulmuştur.( 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Faydali-Linkler-3215 ) 

 Okuma Listesi oluşturulmuştur. ( https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Okuma-

http://bap.bandirma.edu.tr/?act=guest&act2=sayfa&id=96&__pg_id__=P170
https://akademiktesvik.bandirma.edu.tr/
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Haber/Goster/Ekonometri-Bolum-Baskani-Doc-Dr-Metehan-YILGORun-kitabi-yayimlandi-2387
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Haber/Goster/Ekonometri-Bolum-Baskani-Doc-Dr-Metehan-YILGORun-kitabi-yayimlandi-2387
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Haber/Goster/Ekonometri-Bolumu-Ogretim-Uyesi-Dr-Ogr-Uyesi-Ozlem-KIZILGOLun-kitap-bolumu-yayinlanmistir-2917
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Haber/Goster/Ekonometri-Bolumu-Ogretim-Uyesi-Dr-Ogr-Uyesi-Ozlem-KIZILGOLun-kitap-bolumu-yayinlanmistir-2917
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Haber/Goster/Ekonometri-Bolum-Baskani-Metehan-YILGORun-Profesor-Atamasi-3591
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Haber/Goster/Ekonometri-Bolum-Baskani-Metehan-YILGORun-Profesor-Atamasi-3591
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-Yili-Faaliyetleri-Akademik-Tesvik-Odenegi-Basvuru-Takvimi-17907
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-Yili-Faaliyetleri-Akademik-Tesvik-Odenegi-Basvuru-Takvimi-17907
https://akademiktesvik.bandirma.edu.tr/tr/akademiktesvik/Duyuru/Goster/2020-Yili-Faaliyetleri-Akademik-Tesvik-Odenegi-Sonuc-Listesi-18221
https://akademiktesvik.bandirma.edu.tr/tr/akademiktesvik/Duyuru/Goster/2020-Yili-Faaliyetleri-Akademik-Tesvik-Odenegi-Sonuc-Listesi-18221
http://bap.bandirma.edu.tr/?act=guest&act2=sayfa&id=96&%20pg_id%20=P170
https://akademiktesvik.bandirma.edu.tr/
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-Yili-Faaliyetleri-Akademik-Tesvik-Odenegi-Kesin-Sonuc-Listesi-18283
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/2020-Yili-Faaliyetleri-Akademik-Tesvik-Odenegi-Kesin-Sonuc-Listesi-18283
https://kutuphane.bandirma.edu.tr/kutuphane
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Faydali-Linkler-3215
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Okuma-Listesi-3243
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Listesi-3243 ) 

 Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim yapmak zorunda kalan üniversitenin Uzaktan Eğitim Ek 
Raporu: 
https://kalite.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/14113/28bfb014-c2bc-
0893-dacb-4ae94fbd1a32.pdf 

 Pandemi sebebiyle öğrencilere birçok açık ders materyali sunulmaktadır. 
https://uzem.bandirma.edu.tr/tr/uzem/Sayfa/Goster/Acik-Ders-Materyalleri-13535 

 Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim LMS üzerinden yapılmaktadır. 
https://lms.bandirma.edu.tr/Account/LoginBefore 

 https://uzem.bandirma.edu.tr/  

 https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Fiziki-Yapi-375 

https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Merkezi-Derslik-381 

B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

Öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine yönelik 
mekân, bütçe ve rehberlik desteği vardır.  

Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri yürüten ve yöneten idari örgütlenme mevcuttur. Gerçekleşen 
uygulama irdelenmektedir.  

Olgunluk Düzeyi: Kurumun genelinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler erişilebilirdir ve bunlardan 
fırsat eşitliğine dayalı olarak yararlanılmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

● Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelik öğrenci toplulukları oluşturulmuştur. 

(https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneti cisi/316/files/2018-
2019%20topluluk%20listesi%20-%20%C3%B6zleme.pdf). 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/2019%2
0%C3%B6%C4%9Frenci%20topluluklar%C4%B1%20listesi-
d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Maliye-Toplulugu-14086 

 İİBF bünyesinde öğrencilere yönelik sosyal ve kültürek birçok faaliyet düzenlenmektedir. 
(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Liste?k=-1). 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Liste?k=-1 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/35-Uluslararasi-Maliye-Sempozyumunun-
Yeni-Tarihi-Belirlenmistir--4511 
https://bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Ic-Denetim-Toplulugumuz-Tarafindan-Ucuncu-

Goz-Istatistik-konulu-konferans-duzenlenecektir-14574  

 

 Siyasal Bilgiler Ombudsman Topluluğu tarafından pandemi döneminde online gerçekleştirlen 
faaliyetler mevcuttur.(  https://habersiyasal.com/ ) 

 Sosyal, kültür ve spor hizmetlerine ilişkin hedefler üniversite bazında belirlenmiştir. 
(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&cu
rSunit=4896# ) 
https://bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Universitemiz-Ogrencilerine-Yonelik-Olarak-
Merkez-Yerleskemizde-Duzenlenen-B17-Genclik-Festivali-Basliyor-12833 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Okuma-Listesi-3243
https://kalite.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/14113/28bfb014-c2bc-0893-dacb-4ae94fbd1a32.pdf
https://kalite.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/14113/28bfb014-c2bc-0893-dacb-4ae94fbd1a32.pdf
https://uzem.bandirma.edu.tr/tr/uzem/Sayfa/Goster/Acik-Ders-Materyalleri-13535
https://lms.bandirma.edu.tr/Account/LoginBefore
https://uzem.bandirma.edu.tr/
https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Fiziki-Yapi-375
https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Merkezi-Derslik-381
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/2018-2019%20topluluk%20listesi%20-%20%C3%B6zleme.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/2018-2019%20topluluk%20listesi%20-%20%C3%B6zleme.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/2018-2019%20topluluk%20listesi%20-%20%C3%B6zleme.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/2019%20%C3%B6%C4%9Frenci%20topluluklar%C4%B1%20listesi-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/2019%20%C3%B6%C4%9Frenci%20topluluklar%C4%B1%20listesi-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/2019%20%C3%B6%C4%9Frenci%20topluluklar%C4%B1%20listesi-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Maliye-Toplulugu-14086
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Liste?k=-1
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Liste?k=-1
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/35-Uluslararasi-Maliye-Sempozyumunun-Yeni-Tarihi-Belirlenmistir--4511
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/35-Uluslararasi-Maliye-Sempozyumunun-Yeni-Tarihi-Belirlenmistir--4511
https://bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Ic-Denetim-Toplulugumuz-Tarafindan-Ucuncu-Goz-Istatistik-konulu-konferans-duzenlenecektir-14574
https://bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Ic-Denetim-Toplulugumuz-Tarafindan-Ucuncu-Goz-Istatistik-konulu-konferans-duzenlenecektir-14574
https://habersiyasal.com/
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Universitemiz-Ogrencilerine-Yonelik-Olarak-Merkez-Yerleskemizde-Duzenlenen-B17-Genclik-Festivali-Basliyor-12833
https://bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Universitemiz-Ogrencilerine-Yonelik-Olarak-Merkez-Yerleskemizde-Duzenlenen-B17-Genclik-Festivali-Basliyor-12833
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https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Genclik-Festivali-Buyuk-Bir-Coskuyla-
Basladi-278  
https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Spor-Tesisi-14121  
https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Ogrenci-Yasam-Merkezi-380  

 SBKY 2020 Sanal Mezuniyet Töreni (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/BANU-
SBKY-2020-MEZUNLARINI-SANAL-MEZUNIYETLE-UGURLUYOR-3904 ) 

B.5.3. Tesis ve altyapılar  

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF’de, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları 
(derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, yemekhane vb.) bulunmaktadır. Bu 
donanımların güncel gelişmeler kapsamında yenilenmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. İİBF 
öğrencilerine yönelik olarak sunulan tüm sosyal imkanlar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başlanlığı bünyesinde gerçekleştirilmekte ve söz konusu imkanlardan bölümümüz öğrenci ve 
personelleri de yararlanmaktadır. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun genelinde tesis ve altyapı erişilebilirdir ve bunlardan fırsat eşitliğine dayalı 
olarak yararlanılmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

 İlgili birimlerle alakalı detaylı bilgiye ulaşılabilir: 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/247 ) 

(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/247), 
(https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Yeme
khaneler-%20(1).pdf), (https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Sayfa/Goster/Sportif-Faaliyetler-
72). 

https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Spor-Tesisi-14121  

https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Kapali-Spor-Salonu-14120  

https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Spor-Akademi-Binasi-14119  

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Yerleskeler-185 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/247) 

● Pandemi döneminde öğrencilerin akademik duyurulara ve ilgili akademik bilgilere daha kolay 
ulaşması amacıyla BANÜ Mobil uygulaması hayata geçirilmiştir. 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Universitemizde-BANU-MOBIL-
Uygulamasi-Kullanima-Acildi-11555 

 Siyasal Bilgiler Ombudsman Topluluğu tarafından pandemi döneminde online gerçekleştirlen 
faaliyetler mevcuttur.(  https://habersiyasal.com/ ) 

 Sosyal, kültür ve spor hizmetlerine ilişkin hedefler üniversite bazında belirlenmiştir. 
(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&c
urSunit=4896# ) 

 SBKY 2020 Sanal Mezuniyet Töreni (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/BANU-
SBKY-2020-MEZUNLARINI-SANAL-MEZUNIYETLE-UGURLUYOR-3904 ) 

B.5.4. Engelsiz üniversite 

Planlanan ve uygulanan engelsiz üniversite unsurları belirtilmiştir, gerçekleşen uygulamalar 
irdelenmektedir. Uzaktan eğitim altyapısı, dezavantajlı öğrencilerin eğitim olanaklarına erişimini 
sağlamaktadır. 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Genclik-Festivali-Buyuk-Bir-Coskuyla-Basladi-278
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Genclik-Festivali-Buyuk-Bir-Coskuyla-Basladi-278
https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Spor-Tesisi-14121
https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Ogrenci-Yasam-Merkezi-380
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/BANU-SBKY-2020-MEZUNLARINI-SANAL-MEZUNIYETLE-UGURLUYOR-3904
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/BANU-SBKY-2020-MEZUNLARINI-SANAL-MEZUNIYETLE-UGURLUYOR-3904
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/247
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/247
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Yemekhaneler-%20(1).pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Yemekhaneler-%20(1).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Sayfa/Goster/Sportif-Faaliyetler-72
https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Sayfa/Goster/Sportif-Faaliyetler-72
https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Spor-Tesisi-14121
https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Kapali-Spor-Salonu-14120
https://yapiisleri.bandirma.edu.tr/tr/yapiisleri/Sayfa/Goster/Spor-Akademi-Binasi-14119
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Yerleskeler-185
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/247
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Universitemizde-BANU-MOBIL-Uygulamasi-Kullanima-Acildi-11555
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Universitemizde-BANU-MOBIL-Uygulamasi-Kullanima-Acildi-11555
https://habersiyasal.com/
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/BANU-SBKY-2020-MEZUNLARINI-SANAL-MEZUNIYETLE-UGURLUYOR-3904
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/BANU-SBKY-2020-MEZUNLARINI-SANAL-MEZUNIYETLE-UGURLUYOR-3904
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Olgunluk Düzeyi: Nitelikli, erişilebilir ve adil engelsiz üniversite uygulamalarına ilişkin planlamalar 
bulunmaktadır.   

Örnek Kanıtlar 

Engelli Öğrenci Hizmetlerine ilişkin amaç ve hedefler belirlenmiştir. 
(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSuni
t=4896# ) 

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü (https://eok.bandirma.edu.tr/) 

B.5.5. Psikolo ik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Birimi yer almaktadır Psikolojik danışmanlık ve kariyer merkezi hizmetleri vardır, erişilebilirdir 
(yüz yüze ve çevrimiçi) ve öğrencilerin bilgisine sunulmuştur. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun genelinde planlamalar dahilinde psikolojik danışmanlık ve kariyer 
hizmetleri uygulanmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi mevcuttur. 
(https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/ ) 

 Kariyer merkezi uygulamaları mevcuttur. ( https://kagem.bandirma.edu.tr/kagem ) 

 
B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

B.6. . Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi  

 

Her program ve ders için (örgün, uzaktan, karma, açıktan) program amaçlarının ve öğrenme çıktılarının 
izlenmesi planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu sürecin isleyişi ve sonuçları paydaşlarla birlikte 
değerlendirilmektedir.  

Eğitim ve öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler (her yarıyıl açılan dersler, öğrenci sayıları, başarı 
durumları, geri besleme sonuçları, ders çeşitliliği, lab uygulama, lisans/lisansüstü dengeleri, ilişki kesme 
sayıları/nedenleri, vb) periyodik ve sistematik şekilde izlenmekte, tartışılmakta, değerlendirilmekte, 
karşılaştırılmakta ve kaliteli eğitim yönündeki gelişim sürdürülmektedir. Program akreditasyonu 
planlaması, teşviki ve uygulaması vardır; kurumun akreditasyon stratejisi belirtilmiş ve sonuçları 
tartışılmıştır. Akreditasyonun getirileri, iç kalite güvence sistemine katkısı değerlendirilmektedir.  

Olgunluk Düzeyi: Program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin periyot, ilke, kural ve 
göstergeler oluşturulmuştur. 

Örnek Kanıtlar 

 https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curS
unit=4897# 

 https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curS
unit=4886 

 https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/onlisans_l
isans(2).pdf 

B.6.2. Mezun izleme sistemi 

Bölüm bazında mezun izleme sistemi mevcut değildir. Önümüzdeki dönem hem mezunlar arası iletişim 
hem de mezun – öğrenci iletişimim sağlanması için planlamalar mevcuttur. 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4896
https://eok.bandirma.edu.tr/
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/
https://kagem.bandirma.edu.tr/kagem
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4897
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4897
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4886
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=4886
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/onlisans_lisans(2).pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/onlisans_lisans(2).pdf
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Olgunluk Düzeyi: Kurumda mezun izleme sistemi bulunmamaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

● Maliye Mezunları: 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Mezunlarimiz-14074 

 https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/Diploma-Sorgulama-Ekrani-2139 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
C. . Araştırma Strate isi 

C. . . Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve strate isi 

 
Üniversitemizde; sanayi, toplum işbirliğinin sağlanması ile kentimizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik 
kalkınmasına katkıda bulunma ve üniversite, üretim süreci ilişkisini geliştirerek kentini ve ülkesini yeni 
bir ufka taşıma misyon ve vizyonu çerçevesinde nitelikli araştırmaların devamlı artırılması 
hedeflenmektedir. Bu gelişim süreci öncelikle akademik birimlerimiz olmak üzere tüm birimlerimizin 
ortak sorumluluğundadır. Bölgesel ve yerel düzeyde yapılan bu araştırmalarda özellikle de ulusal ve 
uluslararası konferans/bildiri, makale, kitap, kitap bölümü ve projelerin sayısının ve niteliğinin devamlı 
artırılması hedeflenmektedir.  
Olgunluk Düzeyi: Kurumun, araştırmaya bakış açısını, araştırma ilkelerini, önceliklerini ve kaynaklarını 
yönetmedeki tercihlerini ifade eden araştırma politikası, stratejisi ve hedefleri bulunmaktadır. 
Örnek Kanıtlar 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Bolumun-Amac-ve-Hedefleri-1633 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/MisyonVizyon-3077 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Bolumun-Amac-ve-Hedefleri-1638 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/111 

 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/Iktisadi-ve-Idari-Bilimler-Fakultemiz-Buyuk-Bir-
Yukselise-Gecerek-Alaninda-2-Oldu-1676 

C. .2. Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında yer alan araştırma geliştirme süreçlerinin yönetimi ve 
organizasyonel yapısını kurma aşamasındadır. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumda araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin 
bir planlama bulunmamaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

 Bölüm Kalite Kurulu raporu gibi ortak çaba gerektiren bir metinin hazırlanması için kısa bir süre 
içerisinde görev dağılımı yapılmıştır: Sorumlu personel üniversite genelinde yapılan toplantının 
hemen ardından online bölüm toplantısı gerçekleştirerek katılımcı bir süreçle raporu hazırlamıştır. 
Bilgiye şu adresten ulaşılabilir: https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-
Kalite-Calismalari-Degerlendirme-Toplantisi-4545 

 Bölüm personelinin yapmış olduğu çalışma ve akademik katkıların bölümce desteklendiği bir örnek 
bölüm araştırma görevlilerinden bir arkadaşımızın tezine yönelik bölümün hocalarının katıldığı 
toplantıda yapılan katkılardır. Etkinliğin fotoğrafına şu adresten ulaşılabilir: 
https://www.facebook.com/bandirmakamuyonetimi/photos/pcb.3201612966531453/320161261
3198155/ 

C. .3. Araştırmaların yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Mezunlarimiz-14074
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/Diploma-Sorgulama-Ekrani-2139
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/Bolumun-Amac-ve-Hedefleri-1633
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Sayfa/Goster/MisyonVizyon-3077
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Bolumun-Amac-ve-Hedefleri-1638
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/111
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/Iktisadi-ve-Idari-Bilimler-Fakultemiz-Buyuk-Bir-Yukselise-Gecerek-Alaninda-2-Oldu-1676
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/Iktisadi-ve-Idari-Bilimler-Fakultemiz-Buyuk-Bir-Yukselise-Gecerek-Alaninda-2-Oldu-1676
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/Iktisadi-ve-Idari-Bilimler-Fakultemiz-Buyuk-Bir-Yukselise-Gecerek-Alaninda-2-Oldu-1676
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-Degerlendirme-Toplantisi-4545
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Haber/Goster/SBKY-Bolum-Kalite-Calismalari-Degerlendirme-Toplantisi-4545
https://www.facebook.com/bandirmakamuyonetimi/photos/pcb.3201612966531453/3201612613198155/
https://www.facebook.com/bandirmakamuyonetimi/photos/pcb.3201612966531453/3201612613198155/
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Araştırmaların yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi, sosyo-ekonomik-kültürel katkısı; 
ulusal ve uluslararası rekabetin düzeyi, birim paydaşlarınca bilinirliği, sürekliliği, sahiplenilmesi 
desteklenmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 
olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve yoksulluğun azaltılması, hem ulusal hem de bölgesel ölçekten politika 
metinlerinde kadın iş gücünün artırılması, yoksulluğun ve göçün olumsuz etkilerinin giderilmesi 
şeklinde yer almaktadır. Bölüm bazında yapılan çalışmalar, araştırmalar ve projeksiyonlarda bu 
konulara hassasiyet gösterilmektedir. Tamamlanan kimi çalışmaların ilerleyen  dönemde daha geniş 
kapsamlı gerçekleştirilerek etkisinin artırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle, üniversitemiz 
bünyesinde bulunan ve yukarıda belirtilen konularla ilgilenen birimlerle işbirliği içerisinde olunacaktır. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumdaki araştırmaların planlanmasında yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma 
hedefleri ve değişimleri dikkate alınmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

 Toplumsal cinsiyet konusunda duyarlılık oluşturulması amacıyla üniversite bünyesinde kurulan  
Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin gerçekleştirmiş olduğu proje 
yazma etkinliğine kadını temel alan bir proje konusu ile destek sağlanmıştır. İlerleyen dönemde 
bölümdeki öğrencilerin katılımı ile toplumsal cinsiyet konusunda projeler geliştirilerek uluslararası 
ölçekte paydaşlarla ortak çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir. Etkinliğin detaylarına şu 
linkten ulaşılabilir: https://kat.bandirma.edu.tr/tr/kat/Etkinlik/Liste/Erasmus-Genclik-Programi-
Bilgilendirme-ve-Proje-Yazma-Egitimi-2-Gun-510?k=-1 

 Bölümümüz öğretim üyelerinin başında bulunduğu Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği webinarlarla yerel ölçekte göçmenlerin 
yaşamış olduğu sorunlar ele alınmış, yoksulluğun olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için çözümler 
ileri sürülmüştür. Bu etkinlikler ışığında bir sonraki yıl için merkezin gerçekleştireceği etkinlikler 
üzerinde planlar yapılmıştır.  Etkinliğin detaylarına şu linkten ulaşılabilir: 
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-
ve-Arastirma-Merkezimiz-Webinar-Serisi-Baslatiyor-4296 

 

C.2. Araştırma Kaynakları 

C.2. . Araştırma kaynakları  

 

Kurumun fiziki, teknik ve mali araştırma kaynakları misyon, hedef ve stratejileriyle uyumlu ve yeterlidir. 
Kaynakların çeşitliliği ve yeterliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve 
nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakların oluşturulmasına yönelik planları bulunmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

 Bölümümüz akademik personelinin ve bölümümüz öğrencilerinin erişimine açık olan üniversite 
kütüphanemizin kapasitesi şu şekildedir: (https://kutuphanedb.bandirma.edu.tr/tr/kutuphanedb).  

 Birim faaliyet raporunda fiziksel, teknik ve mali kaynaklar ve kullanımı yer almaktadır.  

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Faaliyet-Raporu-247 

 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

Araştırmaya yeni başlayanlar için üniversite içi çekirdek fonlar vardır ve erişimi kolaydır. Araştırma 
potansiyelini geliştirmek üzere proje, konferans katılımı, seyahat, uzman daveti destekleri, kişisel 

https://kat.bandirma.edu.tr/tr/kat/Etkinlik/Liste/Erasmus-Genclik-Programi-Bilgilendirme-ve-Proje-Yazma-Egitimi-2-Gun-510?k=-1
https://kat.bandirma.edu.tr/tr/kat/Etkinlik/Liste/Erasmus-Genclik-Programi-Bilgilendirme-ve-Proje-Yazma-Egitimi-2-Gun-510?k=-1
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Webinar-Serisi-Baslatiyor-4296
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Webinar-Serisi-Baslatiyor-4296
https://kutuphanedb.bandirma.edu.tr/tr/kutuphanedb
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Faaliyet-Raporu-247
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fonlar, motivasyonu arttırmak üzere ödül ve rekabetçi yükseltme kriterleri vardır. Üniversite içi 
kaynakların yıllar içindeki değişimi; bu imkanların etkinliği, yeterliliği, gelişime açık yanları, beklentileri 
karşılama düzeyi irdelenmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmek için üniversite içi 
kaynaklar araştırma stratejisi ve birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

● Üniversite için kaynaklarda BAP birimi gerekli işlemleri yürütmektedir. 

http://bap.bandirma.edu.tr/ 

● Fakültemize ait BAP tarafından desteklenen devam eden projeler: 

https://bap.bandirma.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=devam&Pfakulte=11 

https://bap.bandirma.edu.tr/index.php?act=guest&act2=istatistikler&page=2&) 

● Fakültemize ait BAP tarafından desteklenen tamamlanmış projeler: 

https://bap.bandirma.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=tamam&Pfakulte=11 

https://bap.bandirma.edu.tr/index.php?act=guest&act2=istatistikler&page=2& 

 

 

C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 

 

Üniversite dışı kaynaklara erişimde destek birimleri ile ilgili çalışmalar yapılması planlanmaktadır. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetleri için üniversite dışı kaynaklara herhangi 
bir yönelimi bulunmamaktadır. 

C.2.4. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar 

Doktora programlarının başvuru süreçleri, kayıtlı öğrencileri ve mezun sayıları ile gelişme eğilimleri 
izlenmektedir.  

Doktora programlarında hem ulusal hem uluslararası alandan gelişmeleri yakından takip eden 
deneyimli kadrosu ile doktora öğrencilerine nitelikli eğitim sağlamaktadır. Program sürecinde 
öğrencilerin Türkçe ve İngilizce kaynaklardan faydalanmaya teşvik edilmesi kişisel ve akademik 
gelişimlerini sağlamaları bakımından son derece önem arz etmektedir. Öğrencilerin doktora eğitimi 
boyunca elde ettiği bilgiyi mezun olduktan sonra kamu, özel sektör ya da sivil toplum örgütlerinde 
pratiğe aktarabilmesine destek olunmaktadır. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejileri ile uyumlu doktora programı ve 

http://bap.bandirma.edu.tr/
https://bap.bandirma.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=devam&Pfakulte=11
https://bap.bandirma.edu.tr/index.php?act=guest&act2=istatistikler&page=2&
https://bap.bandirma.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=tamam&Pfakulte=11
https://bap.bandirma.edu.tr/index.php?act=guest&act2=istatistikler&page=2&
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doktora sonrası imkanlarına ilişkin planlamalar bulunmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

Doktora programına ilişkin bilgiye şu linkten ulaşılabilir:  
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Siyaset-Bilimi-ve-Kamu-Yonetimi-Doktora-Programi-
3047 

https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/MALIYE-DOKTORA-PROGRAMI-14073 

https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/CALISMA--EKONOMISI-VE-ENDUSTRI-ILISKILERI-
DOKTORA-PROGRAMI-2687).   

https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/IKTISAT-DOKTORA-PROGRAMI-1052 

https://sbe.bandirma.edu.tr/ 
C.3. Araştırma Yetkinliği 

C.3. . Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 

Doktora derecesine sahip araştırmacı oranı, doktora derecesinin alındığı kurumların dağılımı; 
kümelenme/ uzmanlık birikimi, araştırma hedefleri ile örtüşme konularının analizi, hedeflerle uyumu 
irdelenmektedir. Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, 
çalıştay, proje pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.  

Araştrmaların hız kazanması için hem bölümlerde içinde hem üniversite genelinde hem de daha üst 
ölçekte çalışmalar yapılmakta ve etkinlikler düzenlenmektedir. Bu çalışma ve etkinliklerin ilerleyen 
dönemlerde daha da etkili bir şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumda, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik 
uygulamalar izlenmekte ve izlem sonuçları öğretim elemanları ile birlikte değerlendirilerek önlemler 
alınmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

 Bölüm üyelerinin çalışma alanlarında vermiş olduğu seminerler ile bölüm içi düşünsel ve akademik 
paylaşımlara zemin hazırlanmakta ve yeni araştırmalar için motivasyon sağlanmaktadır. Etkinliğe 
erişim adresi: 

 https://www.facebook.com/bandirmakamuyonetimi/posts/2828688590490561/ 

 Bölüm araştırma görevlilerinin doktora tez konusunu belirleme sürecinde tartışma ortamı yaratma 
ve katkı sunma bakımından önemli bir örneğe şu adresten ulaşılabilir: 
https://www.facebook.com/bandirmakamuyonetimi/photos/pcb.3201612966531453/3201612613
198155/ 

 İlgili Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm) 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/290/files/Yonerg
e/OgretimUyesiAtamaYukseltilmeKriterleri_V4.pdf 

C.3.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 

Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik ortak programlar, ortak araştırma 
birimleri kurulması planlanmaktadır. 

Kurumlararası işbirliklerini, disiplinlerarası girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri özendirecek 
mekanizmalar mevcuttur ve etkindir.  Ortak araştırma veya lisansüstü programları, araştırma ağlarına 
katılım, ortak araştırma birimleri varlığı, ulusal ve uluslararası işbirlikleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri 
tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve sistematik olarak irdelenerek kurumun hedefleriyle uyumlu 
iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Siyaset-Bilimi-ve-Kamu-Yonetimi-Doktora-Programi-3047
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Sayfa/Goster/Siyaset-Bilimi-ve-Kamu-Yonetimi-Doktora-Programi-3047
https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/MALIYE-DOKTORA-PROGRAMI-14073
https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/CALISMA--EKONOMISI-VE-ENDUSTRI-ILISKILERI-DOKTORA-PROGRAMI-2687
https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/CALISMA--EKONOMISI-VE-ENDUSTRI-ILISKILERI-DOKTORA-PROGRAMI-2687
https://sbe.bandirma.edu.tr/
https://www.facebook.com/bandirmakamuyonetimi/posts/2828688590490561/
https://www.facebook.com/bandirmakamuyonetimi/photos/pcb.3201612966531453/3201612613198155/
https://www.facebook.com/bandirmakamuyonetimi/photos/pcb.3201612966531453/3201612613198155/
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/290/files/Yonerge/OgretimUyesiAtamaYukseltilmeKriterleri_V4.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/290/files/Yonerge/OgretimUyesiAtamaYukseltilmeKriterleri_V4.pdf
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2021 yılında Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi - Tagu ve Konrad-Adanauer-
Stiftung - Kas Türkiye Temsilciliği ile işbirliği planlanmaktadır. Ayrıca, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti ile 
ortak çalışamların yürütülmesi planlanmaktadr. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 
ile araştırma ağlarına katılım ve iş birlikleri kurma gibi çoklu araştırma faaliyetlerine yönelik planlamalar 
ve mekanizmalar bulunmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

 Fakülte öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kemal YILDIZ’ın müdürlük, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan 
ARSLAN’ın müdür yardımcılığı görevinde yer aldığı bölümümüze yönelik uygulama ve 
araştırmaların gerçekleştirilmesi hedeflenen Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 
Doç. Dr. Fatih YILMAZ’ın müdürlük görevinde olduğu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi bulunmaktadır: (https://spar.bandirma.edu.tr/), (https://sem.bandirma.edu.tr/ 

 Üniversitemiz Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Balıkesir İl Göç İdaresi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan 
yetkililer ile etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklere şu linklerden ulaşmak mümkündür:  

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-
ve-Arastirma-Merkezimiz-Turkiyenin-Goc-Politikasi-ve-Balikesirin-Goc-Haritasi-Konulu-Soylesi-
Duzenliyor-
17919?fbclid=IwAR0mcOosNH6T9E_Jnf1Xxnn70JKkJQfguptbb_fTQcLHWsgWa_9bdXPhJJ8 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-
ve-Arastirma-Merkezimiz-Dunyada-ve-Turkiyede-Uluslararasi-Ogrenci-Hareketliligi-Konulu-
Soylesi-Duzenliyor-
17805?fbclid=IwAR1wJZS9N7o81f50oxnsUVTfULErjn_5VpJZzdvXuCGvUQ51QBfRv_AE-xQ 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-
ve-Arastirma-Merkezimiz-Geriye-Goc-ve-Coklu-Mekan-Kavrami-Konulu-Soylesi-Duzenliyor-
17893?fbclid=IwAR3T4jzJu2bzCU5u4t1wQHHZEQ7gxzcVhf5BnUB-FRPmGC97cM_HBdathFk 

C.4. Araştırma Performansı 

C.4. . Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

Üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sistemi (Proliz) sayesinde bölümümüzün  öğretim üyelerinin performansı 
ile ilgili yapılan anketlerin girdi ve çıktıların değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kurum içi değerlendirme 
kapsamında; öğretim üyelerimizin performansı ile ilgili olarak biri güz dönemi, diğeri bahar dönemi 
olmak üzere yılda 2 defa anket yaptırılmaktadır. Öğrencilerimiz ile ilgili tanımlayıcı istatistikler, başarı 
oranları, gelişimi ve program memnuniyeti bu bilgi sistemi içerisinde yer almaktadır. İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi içerisindeki bilgi işlem merkezi sayesinde bu bilgilerin gizliliği sağlanmaktadır. Ayrıca 
performans göstergeleri her yıl bölümlerden istenen faaliyet raporlarına göre belirlenmektedir. 
Faaliyet raporlarındaki verilerin stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerle karşılaştırması 
yapılmaktadır. 

Öğretim üyelerinin ve elemanlarının ulusal/uluslararası makaleler, projeler, kitap, sempozyum ve 
konferanslara ilişkin istatistiki bilgileri web sitesinde mevcuttur. Bu bilgiler Personel Kimlik Sistemi 
aracılığı ile YÖKSİS’ten eşanlı alınarak yayınlanmaktadır. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun genelinde öğretim elemanlarının araştırma-geliştirme performansını 
izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan mekanizmalar kullanılmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

 Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere her sene yapmış olduğu 

https://spar.bandirma.edu.tr/
https://sem.bandirma.edu.tr/
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Turkiyenin-Goc-Politikasi-ve-Balikesirin-Goc-Haritasi-Konulu-Soylesi-Duzenliyor-17919?fbclid=IwAR0mcOosNH6T9E_Jnf1Xxnn70JKkJQfguptbb_fTQcLHWsgWa_9bdXPhJJ8
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Turkiyenin-Goc-Politikasi-ve-Balikesirin-Goc-Haritasi-Konulu-Soylesi-Duzenliyor-17919?fbclid=IwAR0mcOosNH6T9E_Jnf1Xxnn70JKkJQfguptbb_fTQcLHWsgWa_9bdXPhJJ8
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Turkiyenin-Goc-Politikasi-ve-Balikesirin-Goc-Haritasi-Konulu-Soylesi-Duzenliyor-17919?fbclid=IwAR0mcOosNH6T9E_Jnf1Xxnn70JKkJQfguptbb_fTQcLHWsgWa_9bdXPhJJ8
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Turkiyenin-Goc-Politikasi-ve-Balikesirin-Goc-Haritasi-Konulu-Soylesi-Duzenliyor-17919?fbclid=IwAR0mcOosNH6T9E_Jnf1Xxnn70JKkJQfguptbb_fTQcLHWsgWa_9bdXPhJJ8
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Dunyada-ve-Turkiyede-Uluslararasi-Ogrenci-Hareketliligi-Konulu-Soylesi-Duzenliyor-17805?fbclid=IwAR1wJZS9N7o81f50oxnsUVTfULErjn_5VpJZzdvXuCGvUQ51QBfRv_AE-xQ
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Dunyada-ve-Turkiyede-Uluslararasi-Ogrenci-Hareketliligi-Konulu-Soylesi-Duzenliyor-17805?fbclid=IwAR1wJZS9N7o81f50oxnsUVTfULErjn_5VpJZzdvXuCGvUQ51QBfRv_AE-xQ
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Dunyada-ve-Turkiyede-Uluslararasi-Ogrenci-Hareketliligi-Konulu-Soylesi-Duzenliyor-17805?fbclid=IwAR1wJZS9N7o81f50oxnsUVTfULErjn_5VpJZzdvXuCGvUQ51QBfRv_AE-xQ
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Dunyada-ve-Turkiyede-Uluslararasi-Ogrenci-Hareketliligi-Konulu-Soylesi-Duzenliyor-17805?fbclid=IwAR1wJZS9N7o81f50oxnsUVTfULErjn_5VpJZzdvXuCGvUQ51QBfRv_AE-xQ
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Geriye-Goc-ve-Coklu-Mekan-Kavrami-Konulu-Soylesi-Duzenliyor-17893?fbclid=IwAR3T4jzJu2bzCU5u4t1wQHHZEQ7gxzcVhf5BnUB-FRPmGC97cM_HBdathFk
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Geriye-Goc-ve-Coklu-Mekan-Kavrami-Konulu-Soylesi-Duzenliyor-17893?fbclid=IwAR3T4jzJu2bzCU5u4t1wQHHZEQ7gxzcVhf5BnUB-FRPmGC97cM_HBdathFk
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Geriye-Goc-ve-Coklu-Mekan-Kavrami-Konulu-Soylesi-Duzenliyor-17893?fbclid=IwAR3T4jzJu2bzCU5u4t1wQHHZEQ7gxzcVhf5BnUB-FRPmGC97cM_HBdathFk
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akademik faaliyetlere ilişkin bilgiler toplanmaktadır. Bu bilgiler üniversitenin ilgili biriminde  ve YÖK 
sisteminde mevcttur.  

https://rehber.bandirma.edu.tr/AnaSayfa/Istatistikler 

Öğretim üye ve elemanlarının bilgileri YÖKSİS üzerinden bölüm akademik personelimizin 
özgeçmişlerinin yer aldığı internet sayfasına 
aktarılmaktadır:(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ceko/Personel/Akademik 

 

C.4.2. Araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

Kurum araştırma faaliyetleri yıllık bazda izlenir, değerlendirilir, hedeflerle karşılaştırılır ve sapmaların 
nedenleri irdelenir. Kurumun odak alanlarının üniversite içi bilinirliği, üniversite dışı bilinirliği; 
uluslararası görünürlük, uzmanlık iddiası konularının analizi, hedeflerle uyumu sistematik olarak analiz 
edilir. Performans temelinde teşvik ve takdir mekanizmaları kullanılır. Rakiplerle rekabet, seçilmiş 
kurumlarla kıyaslama (benchmarking) takip edilir. Performans değerlendirmelerinin sistematik ve kalıcı 
olması sağlanmaktadır. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumda araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik ilke, 
kural ve göstergeler bulunmaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

 Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere her sene yapmış olduğu 
akademik faaliyetlere ilişkin bilgiler toplanmaktadır. Bu bilgiler üniversitenin ilgili biriminde  ve YÖK 
sisteminde mevcttur.  

https://rehber.bandirma.edu.tr/AnaSayfa/Istatistikler 

 

https://rehber.bandirma.edu.tr/AnaSayfa/Istatistikler
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ceko/Personel/Akademik
https://rehber.bandirma.edu.tr/AnaSayfa/Istatistikler
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C.4.3. Araştırma bütçe performansının değerlendirilmesi 

 

Bölümümüzün araştırma bütçe performansını izlemeye yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi 
düşünülmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumun araştırma bütçe performansının değerlendirilmesine yönelik mekanizmalar 
bulunmamaktadır. 

Örnek Kanıtlar 

 BAP birimi üzerinden sağlanan finansal destek BAP Yönergesi ile izleme ve değerlendirme 
süreçlerine tabi tutulmuştur. BAP otomasyonu üzerinden bu süreçlerin takibi mümkündür: 
https://bap.bandirma.edu.tr/ 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

D. . Toplumsal Katkı Strate isi 
D. . . Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

 
Fakültemizin halihazırda müstakil bir toplumsal katkı politikası mevcut olmamakla birlikte gerek 

öğrencilerimizin kulüpler vasıtasıyla gerekse öğretim elemanlarımızın bireysel olarak katıldıkları eğitim, 

sosyal sorumluluk, sosyal yardımlaşma çalışmaları mevcuttur. Bunun yanında öğretim elemanlarımızın 

fakülte ve üniversite bünyesi içerisinde toplumsal katkıya yönelik kurul, komisyon vb. oluşumlarda aktif 

olarak üstlendikleri sorumlulukları bulunmaktadır. 

Bunların yanında öğrencilerimiz okul içi ve dışı eğitim programlarıyla yaşadıkları çevrenin  toplumsal 

yapısı ve gereksinimleriyle alakalı donatılmakta ve özellikle sertifikalı eğitim programlarına katılım bölüm 

tarafından teşvik edilmektedir. 

 

Olgunluk Düzeyi: 

Kurumun toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi bulunmamaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 
 
 T.C.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kurum değerleri kapsamında; katılımcılık ve çoğulculuk, bilimsel 

eğitim ve araştırma, kurumsal gelişim, toplumsal değerlere saygı ve sorumluluk, kalite ve sürekli gelişim 

bilinci dikkate alınmaktadır. 

 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Vizyonumuz--Misyonumuz-6   

 Maliye Topluluğu Etkinlik 

https://bap.bandirma.edu.tr/
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Vizyonumuz--Misyonumuz-6
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 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Maliye-Toplulugu-14086  

 Bu doğrultuda kurulmuş Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) bulunmaktadır. 2- 

“Uluslararası İlişkiler Topluluğu” adı altında tesis edilmiş olan topluluk, güncel uluslararası ilişkiler 

gelişmelerini takip etmekte ve bu doğrultuda online olarak sempozyumlar düzenlemektedir. 

https://apam.bandirma.edu.tr/ https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/KKTCnin-Gelecegi-

ve-Dogu-AkdenizKrizi-Konulu-Online-Soylesi-17353 

 
 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Vizyonumuz--Misyonumuz-6   

 

D. .2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 
Kurumun toplumsal katkı politikası kurumun toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 
kurumsallaşmıştır. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısı kurumun toplumsal katkı 
politikası ile uyumludur, görev tanımları belirlenmiştir. Yapının işlerliği izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler 
gerçekleştirilmektedir. Fakültenmizin toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına 
ilişkin bir planlaması bulunmamaktadır. Üniversite düzeyinde kurulan komisyonlar ve merkezlerle dış 
paydaşlar ile işbirliği çalışmaları planlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde bölüm olarak bu süreçlere katkı 
sağlanması düşünülmektedir. 
 

Olgunluk Düzeyi: 

 

Kurumda toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlama 

bulunmamaktadır. 

 

Örnek Kanıtlar 
 
 Öğrencilerimize yönelik Yönetişim- 101 Eğitimi:   

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Duyuru/Goster/YON101--Yonetisim-Yuz-Bir-Egitimi-18367 

 Akademik kadromuzda bulunan Dr.Öğr. Gör Emre YILDIRIM Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi 

Yönetim Kurulu Üyesidir: https://kagem.bandirma.edu.tr/tr/kagem/Sayfa/Goster/Yonetim-14111 

 Akademik kadromuzda bulunan Dr. Öğr. Üy. Ersoy Kutluk’un Küresel Terörizmle Mücadele konulu sunumu: 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Duyuru/Goster/IV-MULKIYE-ULUSLARARASI-ILISKILER-KONGRESI-

17207 

 Kamuda Kariyer Basamakları Konferansı: https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Duyuru/Goster/Kamuda-

Kariyer-Basamaklari-Konferansi-15314 

Duyurularımızda yer alan Lisansüstü Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu-II tanıtımı: 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Maliye-Toplulugu-14086
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/Vizyonumuz--Misyonumuz-6
https://kagem.bandirma.edu.tr/tr/kagem/Sayfa/Goster/Yonetim-14111
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Duyuru/Goster/IV-MULKIYE-ULUSLARARASI-ILISKILER-KONGRESI-17207
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Duyuru/Goster/IV-MULKIYE-ULUSLARARASI-ILISKILER-KONGRESI-17207
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Duyuru/Goster/Kamuda-Kariyer-Basamaklari-Konferansi-15314
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Duyuru/Goster/Kamuda-Kariyer-Basamaklari-Konferansi-15314
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https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Duyuru/Goster/Lisansustu-Sosyal-Bilimler-Ogrenci-Sempozyumu-II--

14810 

 Bölüm hocalarımızdan Dr. Öğr. Üy. Ersoy Kutluk Balıkesir Kent Konseyi’nin düzenlediği Deprem Gerçeği ve 

Afet Farkındalığı Buluşması’nda “Afet ve Kriz Yönetiminde Yeni Model” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. 

 

 Öğrencilerimiz bir sosyal yardımlaşma projesi olarak ihtiyaç sahibi bir okula yardım götürmek için 

çalışmalara başlamışlar ancak okul binasının hasarlı çıkmasından dolayı yıkılması sebebiyle proje 

durdurulmuştur: Ekli dosya ihtiyaç listesini göstermektedir.       

 Bölüm hocalarımızdan Dr. Öğr. Üy. Emre Yıldırım ve Dr. Öğr. Üy. Bekir Gündoğdu da Göç ve Yoksulluk 

Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çalışmalar yürütmektedirler.   

 Yalova SİYAMDER şubesiyle yapılan etkinlik: 

https://twitter.com/siyamderyalova/status/1340708995032559619 

 Ortaokul Öğrencileri için münazara konulu çalışma: 

https://twitter.com/merdsahin/status/1260295208299831299 

 Öğrencilerimizin yerel çevre sorunları başlıklı sunumları: 

https://twitter.com/gokorhan/status/1209386053397811200 

 BANU- GÖÇ Webinarı: https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-

Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Webinar-Serisi-Baslatiyor-4296 

 Maliye Bölümü Akademik Kurul Toplantısı 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Maliye-Bolumu-Akademik-Kurul-Toplantisi-
Gerceklestirilmistir-4501  

 Maliye Topluluğu Akademik Danışmanı Araş.Gör.Oğuzhan YELKESEN 
 https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Maliye-Toplulugu-14086  

 
D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

D.2.1. Kaynaklar 

    Kurumumuzun toplumsal katkı etkinlikleri ayrılmış bir kaynağı yoktur. Yapılan veya yapılması planlanan 

etkinliklerle alakalı mali kaynaklar üniversite tarafından sağlanmaktadır. Üniversite bünyesinde yer alan 

SON deprem 

program.pdf

GÖBÜL 

İLK-ORTAOKULU DURSUNBEY.docx

BANU Göç ve 

Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2020-21 Faaliyet Planlamaları_son_02.11.2020 (1).pdf

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Duyuru/Goster/Lisansustu-Sosyal-Bilimler-Ogrenci-Sempozyumu-II--14810
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/sbky/Duyuru/Goster/Lisansustu-Sosyal-Bilimler-Ogrenci-Sempozyumu-II--14810
https://twitter.com/siyamderyalova/status/1340708995032559619
https://twitter.com/merdsahin/status/1260295208299831299
https://twitter.com/gokorhan/status/1209386053397811200
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Webinar-Serisi-Baslatiyor-4296
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Goc-ve-Yoksulluk-Calismalari-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezimiz-Webinar-Serisi-Baslatiyor-4296
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Maliye-Bolumu-Akademik-Kurul-Toplantisi-Gerceklestirilmistir-4501
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Maliye-Bolumu-Akademik-Kurul-Toplantisi-Gerceklestirilmistir-4501
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Maliye-Toplulugu-14086
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araştırma ve uygulama merkezlerinde görev alan öğretim üyelerimiz mevcuttur. 

    Olgunluk Düzeyi: 

Kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali 

kaynakların oluşturulmasına yönelik planları bulunmaktadır. 

Örnek Kanıtlar: 

 Fakültemiz bünyesinde bulunan Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler ve 

faaliyetler kapsamında toplumsal katkı çalışmaları yürütülmektedir. 

https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Duyuru/Goster/Isletme-ve-Ekonomi-Toplulugumuz-

tarafindan-Everything-Can-Change-19-konulu-online-soylesi-duzenlenecektir-15667 

https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Duyuru/Goster/Isletme-ve-Ekonomi-Toplulugumuz-

tarafindan-10-Mart-Sali-gunu-saat-1315te-Into-The-Future-konulu-konferans-duzenlenecektir-15412 

https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Duyuru/Goster/Calisma-Ekonomisi-ve-Endustri-Iliskileri-

Toplulugumuz-tarafindan-SGK-Uzmani-Ali-Dumanin-katilimi-ile-konferans-duzenlenecektir-14412 

 Mensubumuz Dr. Öğr. Üy. Emre Yıldırım ve Dr. Öğr. Üy. Bekir Gündoğmuş, Üniversitemiz bünyesindeki 

Göç ve Yoksulluk Uygulama ve Araştırmaları Merkezi’nin sırayla Müdür ve Müdür Yardımcısıdırlar.  

 Mensubumuz Dr. Öğr. Üy. Emre Yıldırım Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nde Yönetim Kurulu Üyesidir: 
https://kagem.bandirma.edu.tr/tr/kagem/Sayfa/Goster/Yonetim-14111 

 Maliye topluluğu etkinliklerinde Bölüm Başkanımız Prof.Dr.Levent AYTEMİZ, Doç.Dr.Özgür BİYAN ve 
Araş.Gör.Oğuzhan YELKESEN yaptıkları düzenlemeler ve değerlendirmeleri ile katkıda bulunmaktadır. 
Faaliyetler sırasında öğrencilerin akademik ve sosyal ilişkilerini geliştirmesi, kariyer planları konularına da 
değinilmektedir.  

  

 14-17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 35.Maliye Sempozyumu Düzenleme Kurulunda 
bölümümüz akademik personeli bulunmaktadır. Akademik personelimiz sempozyum ile ilgili süreçlerde katkı 
sağlamaktadır. Düzenleme Kurulu Başkanı olarak Doç.Dr.Burçin BOZDOĞANOĞLU görev almaktadır. 

 Maliye Topluluğu Etkinliklerinde Akademik Personel Katılımı 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Maliye-Toplulugu-14086 

 35.Maliye Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı

 

https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Duyuru/Goster/Isletme-ve-Ekonomi-Toplulugumuz-tarafindan-Everything-Can-Change-19-konulu-online-soylesi-duzenlenecektir-15667
https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Duyuru/Goster/Isletme-ve-Ekonomi-Toplulugumuz-tarafindan-Everything-Can-Change-19-konulu-online-soylesi-duzenlenecektir-15667
https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Duyuru/Goster/Isletme-ve-Ekonomi-Toplulugumuz-tarafindan-10-Mart-Sali-gunu-saat-1315te-Into-The-Future-konulu-konferans-duzenlenecektir-15412
https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Duyuru/Goster/Isletme-ve-Ekonomi-Toplulugumuz-tarafindan-10-Mart-Sali-gunu-saat-1315te-Into-The-Future-konulu-konferans-duzenlenecektir-15412
https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Duyuru/Goster/Calisma-Ekonomisi-ve-Endustri-Iliskileri-Toplulugumuz-tarafindan-SGK-Uzmani-Ali-Dumanin-katilimi-ile-konferans-duzenlenecektir-14412
https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Duyuru/Goster/Calisma-Ekonomisi-ve-Endustri-Iliskileri-Toplulugumuz-tarafindan-SGK-Uzmani-Ali-Dumanin-katilimi-ile-konferans-duzenlenecektir-14412
https://kagem.bandirma.edu.tr/tr/kagem/Sayfa/Goster/Yonetim-14111
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Sayfa/Goster/Maliye-Toplulugu-14086
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https://www.maliyesempozyumu.org/duzenleme-kurulu/  

 
D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

D.3. .Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

    Toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri henüz mevcut olmadığından dolayı bunların gerçekleşme düzeyi ve 

performansı da izlenememektedir.  Gelecek dönemlerde bölüm bazında toplumsal katkı faaliyetleri 

yapılması durumunda ilgili performans durumunun periyodik olarak izlenmesi ve iyileştirilmesi 

planlanmaktadır. 

 

    Olgunluk Düzeyi: 

Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar 

bulunmamaktadır. 

Örnek Kanıtlar: 
 
 
Bu kapsamda yapılan Bölüm Kalite Kurul Toplantısı’nda bölüm başkanımız Prof.Dr.Levent AYTEMİZ, 

Doç.Dr.Sevda AKAR, Araş.Gör. Ayşegül YÜCEL, Araş.Gör.Gülsema ÇETİNKAYA, Araş.Gör.Oğuzhan YELKESEN 
ve Araş.Gör.Seda ÖZVAR bir araya gelerek hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve performans izlemesi 
konusunda fikirler sunulmuştur. Hedef takibi, anket çalışmaları vb. öneriler geliştirilecek ve çalışmalarımız 
yapılacak toplantılar doğrultusunda devam edecektir. 

• Maliye Bölümü Kalite Kurul Toplantısı 
  https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-

4534 

 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-4534 

 
E. YÖNETİM SİSTEMİ 

E. . Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 
 

E. . . Yönetim modeli ve idari yapı 
 

Fakülte  misyon ve stratejik hedeflerimize ulaşmamızı güvence altına alan yönetim modeli ve idari 
yapılanma, süreçlerle uyumlu olarak ve tüm birimleri/alanları kapsayacak şekilde oluşturulmuştur ve bu 
doğrultuda yapılan uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların izlenmesi 
yapılmamaktadır. 

 
Fakülte yönetim personeli, akademik personeli ve  sekreteri ilgili ekte mevcuttur. Akademik personel ile 
ilgili konu ve faaliyetlerde demokratik bir süreç izlenmekte verilen kararlara akademik personelin katılımı 
hedeflenmektedir. Bu çerçevede yönetim ile akademik personel arasındaki model daha çok yönetişim 
esaslı gerçekleşmektedir.  

 

https://www.maliyesempozyumu.org/duzenleme-kurulu/
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-4534
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-4534
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-4534


 

 
 

49 

 

İİBF’nin stratejik hedefleri ile aynı doğrultuda ilerlemektedir. 
Her ne kadar üniversitenin stratejik planı uygulamaya geçmediyse de taslak çalışması üzerinden tespit 
edilen hedeflere yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. 

Fakülte yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. 

Görev Tanımları yapılmıştır. 

Olgunluk Düzeyi: 
 
Kurumun yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birim ve alanların genelini kapsayacak şekilde 

faaliyet göstermektedir. 

 
Örnek Kanıtlar: 

 Yönetişim modeli ve organizasyon şeması, yönetim kadroları ve akademik kadrosuna ilişkin bilgiler; 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Organizasyon-Semasi-255 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Dekanlik-235 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Fakulte-Kurulu-112 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Fakulte-Yonetim-Kurulu-113 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Personel/Akademik 
 

 Yönetim ve organizasyonel yapılanma uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları  
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 
(https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10127&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5)  

 Fakülte genelinde idari ve akademik personelin görev tanımları yapılmıştır.  

 
 
E.1.2. Süreç yönetimi 

 

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği Madde 14 gereğince, “...bölümün her düzeydeki eğitim-

öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak 

yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.” Bu kapsamda 

anabilim dallarının eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirmeye yönelik talepleri bölüm başkanlığına 

iletilmekte ve değerlendirilmektedir.  

Akademik süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla dönem başlarında veya sonlarında Bölüm Akademik Kurulları 

toplanarak geçmiş dönemin değerlendirilmesi ve gelecek dönemin planlaması yapılmaktadır.  

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Organizasyon-Semasi-255
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Dekanlik-235
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Fakulte-Kurulu-112
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Fakulte-Yonetim-Kurulu-113
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Personel/Akademik
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10127&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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Olgunluk Düzeyi: 
 
Kurumda eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreç ve alt 
süreçleri tanımlanmıştır. 
 
 
Örnek Kanıtlar: 
 

● Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 
(https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10127&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5)  

● Akademik Kurul Toplantı Tutanakları 
Dekanımız Prof.Dr. Levent AYTEMİZ Başkanlığında İİBF bölüm başkanları ile 2020-2021 Bahar dönemine 
ilişkin planlama, koordinasyon ve Akademik Kurul toplantısı yapılmıştır. 

 
 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10127&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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● Bölüm Akademik Kurul Toplantısı (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Maliye-Bolumu-

Akademik-Kurul-Toplantisi-Gerceklestirilmistir-4501)  
(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-
 4534)  
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Maliye-Bolumu-Akademik-Kurul-Toplantisi-
Gerceklestirilmistir-4501) 

 15.01.2020 Tarihinde İİBF Fakülte kalite kurul toplantıları icra edilmiştir. 

  
 

  
 

 
E.2. Kaynakların Yönetimi 

E.2. . İnsan kaynakları yönetimi 
 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Maliye-Bolumu-Akademik-Kurul-Toplantisi-Gerceklestirilmistir-4501
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Maliye-Bolumu-Akademik-Kurul-Toplantisi-Gerceklestirilmistir-4501
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-%094534
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Bolum-Kalite-Kurul-Toplantisi-Gerceklesti-%094534
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Maliye-Bolumu-Akademik-Kurul-Toplantisi-Gerceklestirilmistir-4501
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Goster/Maliye-Bolumu-Akademik-Kurul-Toplantisi-Gerceklestirilmistir-4501
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Akademik ve idari personel ile ilgili kurallar, süreçler vardır.  Uygulamalar şeffaftır. Eğitim ve  liyakat öncelikli kriter 

olup, yetkinliklerin artırılması temel  hedeftir. Çalışan (akademik-idari)  memnuniyetini/ şikayetini/önerilerini 

belirlemek ve izlemek  amacıyla yöntem ve mekanizmalar geliştirilmiş olup,  uygulamalar gerçekleştirilmekte ve 

bunların sonuçları  değerlendirilmektedir.  

Öğretim üyelerinin atama ve görevde yükselmesine ilişkin usul ve esaslar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir. Araştırma görevlilerinin atanmasına ilişkin usul ve esaslar da Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Gerçekleştirilen Bölüm Akademik Kurul Toplantılarında bölüm akademik personelinin  memnuniyetleri /şikayetleri ve 

önerileri doğrultusunda uygulamalar planlanmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: 
 
Kurumda stratejik hedefleriyle uyumlu insan kaynakları yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmaktadır. 

Örnek Kanıtlar: 
 
 Bölümlerde görevli öğretim elemanlarına üniversite bünyesinde yönetimde yer verilmekte ve birtakım danışma 

görevleri verilmektedir. İİBF Fakültesi Fakülte Kurulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunda ve Enstitü 
Kurulunda, ayrıca üniversite Mevzuat Komisyonunda görevlidir.  
https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/Enstitu-Yonetim-Kurulu-
935),(https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/Enstitu-Kurulu-936).  

 Farabi programı bölüm koordinatörü görevlendirmeleri;   

https://farabi.bandirma.edu.tr/tr/farabi/Sayfa/Goster/Koordinatorler-373).   

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu görevlendirmeleri; 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Fakulte-Yonetim-Kurulu-113)   

 Ayrıca; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Kalite Komisyonunda ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Merkezinin hem 
Fakülte Kurulunda hem de Üst Kurulunda görevlidir 
https://kalite.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/13929/2a3d9368-89f8-12dc-a0b5-
9eb307754922.pdf).   

 Göç ve yoksulluk çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi müdür ve müdür yardımcılığı görevleri bölümün 
öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üy. Emre YILDIRIM ve Dr. Öğr. Üy. Bekir GÜNDOĞMUŞ tarafından üstlenilmiştir. Araş. 
Gör. Sinem ATAY bölüm Erasmus program koordinatörü olarak görevlidir  
https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/Erasmus-Bolum-Koordinatorleri-682).  

 

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

 

Temel gelir ve gider kalemleri tanımlanmıştır ve yıllar içinde izlenmektedir.  

Kaynak kullanım durumu birim faaliyet raporları ile takip edilmektedir.  

 
Olgunluk Düzeyi: 
 
Kurumda finansal kaynakların yönetimine ilişkin olarak stratejik hedefler ile uyumlu tanımlı süreçler 
bulunmaktadır. 
 
Örnek Kanıtlar: 
 
 Konuyla ilgili Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ektedir:       BANDIRMA[1] 

ONYEDI EYLUL UNIVERSITESI.pdf (sayistay.gov.tr)   

 Kaynak Kullanım durumuna ilişkin bilgiler yıllık faaliyet raporunda özetlenmiştir; 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Faaliyet-Raporu-247 

https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/Enstitu-Yonetim-Kurulu-935),(https:/sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/Enstitu-Kurulu-936
https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/Enstitu-Yonetim-Kurulu-935),(https:/sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/Enstitu-Kurulu-936
https://farabi.bandirma.edu.tr/tr/farabi/Sayfa/Goster/Koordinatorler-373
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/Fakulte-Yonetim-Kurulu-113
https://kalite.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/13929/2a3d9368-89f8-12dc-a0b5-9eb307754922.pdf
https://kalite.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/13929/2a3d9368-89f8-12dc-a0b5-9eb307754922.pdf
https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/Erasmus-Bolum-Koordinatorleri-682
https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2019/%C3%96zel_B%C3%BCt%C3%A7eli_%C4%B0dareler-A/BANDIRMA%20ONYEDI%20EYLUL%20UNIVERSITESI.pdf
https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2019/%C3%96zel_B%C3%BCt%C3%A7eli_%C4%B0dareler-A/BANDIRMA%20ONYEDI%20EYLUL%20UNIVERSITESI.pdf
https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2019/%C3%96zel_B%C3%BCt%C3%A7eli_%C4%B0dareler-A/BANDIRMA%20ONYEDI%20EYLUL%20UNIVERSITESI.pdf
https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2019/%C3%96zel_B%C3%BCt%C3%A7eli_%C4%B0dareler-A/BANDIRMA%20ONYEDI%20EYLUL%20UNIVERSITESI.pdf
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E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 

E.3. . Entegre bilgi yönetim sistemi 
 
Fakültenin önemli etkinlikleri ve süreçlerine ilişkin veriler  toplanmakta, analiz edilmekte, raporlanmakta ve 
stratejik  yönetim için kullanılması için birtakım çalışmalar mevcuttur. Ancak öncelikle kişisel verilerin 
korunması esastır. Akademik ve idari birimlerin kullandıkları Bilgi Yönetim Sistemi entegredir ve kalite 
yönetim süreçlerini beslemektedir. Fakültede gerek idari gerekse de akademik faaliyetlerini destekleyen 
EBYS , OBS ve  EYS gibi bilgi yönetim sistemleri  bulunmaktadır. Ayrıca tüm akademik ve idari personel için 
kurumsal düzeyde mail adresi verilmesinin yanı sıra kişisel web sayfaları da oluşturulmuştur. 
 
Olgunluk Düzeyi: 
Kurumda entegre bilgi yönetim sistemi izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 
 
Örnek Kanıtlar: 
 Bilgi Yönetim Sistemi ve bu sistemin fonksiyonları 

EBYS  (https://ebys.bandirma.edu.tr/enVision/Login.aspx),  
OBS (https://obs.bandirma.edu.tr/) ve  
 EYS (https://eys.bandirma.edu.tr/Account/LoginBefore) 
 

E.3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 
 
Bilgi Yönetim Sistemi güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği  üniversite tarafından sağlanmıştır. Mekanizmalar 

ilgili birimler tarafından izlenmekte ve geliştirilmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde tüm öğretimsel 

etkileşimin dijitalleştiği göz önünde bulundurularak öğrenci bilgileri, ders kayıtları, sınavlar ve tartışma 

platformu kayıtları gibi içeriklerin erişimine ilişkin güvenlik ve gizlilik tedbirleri alınmıştır.  

 
Olgunluk Düzeyi: 
 
Kurumda bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlanmasına yönelik tanımlı süreçler bulunmaktadır 
 
 
Örnek Kanıtlar: 
 Bilgi güvenliğini ve güvenirliğini sağlamaya yönelik süreçler ve uygulamalar 

(https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/158/files/bilgi_guvenligi_polit
ikasi.pdf) 

 Bilgi Güvenliği Yönergesi 
(https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/600/files/Bilgi_guvenligi_yonergesi_1
1_10_2019.pdf) 

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/bidb/Sayfa/Goster/KISISEL-VERILERIN-
KORUNMASI-KANUNU-2458) 
https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/bidb) 

 

 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/158/files/bilgi_guvenligi_politikasi.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/158/files/bilgi_guvenligi_politikasi.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/600/files/Bilgi_guvenligi_yonergesi_11_10_2019.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/600/files/Bilgi_guvenligi_yonergesi_11_10_2019.pdf
https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/bidb/Sayfa/Goster/KISISEL-VERILERIN-KORUNMASI-KANUNU-2458
https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/bidb/Sayfa/Goster/KISISEL-VERILERIN-KORUNMASI-KANUNU-2458
https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/bidb
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E.4. Destek Hizmetleri 

E.4. . Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 

 
Kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin tedarik süreci, uygunluk ve kalite kriterleri tanımlanmıştır, 

uygulanmaktadır.  

 
Olgunluk Düzeyi: 
 
Kurumda, dışarıdan temin edilen destek hizmetlerinin ve malların uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini 
güvence altına almak üzere tanımlı süreçler bulunmaktadır. 
 
Örnek Kanıtlar: 

https://imidb.bandirma.edu.tr/tr/imidb/Sayfa/Goster/Destek-Hizmetleri-Sube-Mudurlugu-353 
 
 
E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

 
 
 
 
 
Bölümlerde öğrencilerin ders kayıtlarında ve sınavlarda herhangi bir sorunla karşılaşmamaları amacıyla 
danışmanları tarafından hem OBS hem de mail aracılığıyla bilgilendirme mesajları gönderilmektedir. 
 
 
Olgunluk Düzeyi: 
Kurum tanımlı süreçleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarını 

Birim tanımlı süreçleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarını işletmektedir. 

Bu doğrultuda birim web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sağlanması için 

gerekli mekanizma mevcuttur.  

Bölümlerimizin kurumsal web sayfasında bölüm öğrencilerine yönelik eğitim-öğretim süreçlerini, ders planları, ders 

içerikleri ve ders programlarını güncel, açık ve kolay erişebilir şekilde açıklamaktadır. Ayrıca bölüm eğitim-öğretim 

programları, araştırma-geliştirme faaliyetleri hakkındaki bilgiler de açık, doğru, güncel ve kolay erişilebilir şekilde web 

sayfasında duyurular ve haberler olarak yayınlanmaktadır. 

https://imidb.bandirma.edu.tr/tr/imidb/Sayfa/Goster/Destek-Hizmetleri-Sube-Mudurlugu-353
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işletmektedir. 
 
Örnek Kanıtlar: 
 Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ile ilişkili olarak benimsenen ilke, kural ve yöntemler  

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/uluslararasi/Duyuru/Liste?k=-1 
(https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Liste?k=-1)  
(https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Liste?k=-1) 

 Fakültemiz haber kaynakları :  
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iktisat/Duyuru/Liste?k=-1 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Duyuru/Liste?k=-1) 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Duyuru/Liste?k=-1  
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Haber/Liste?k=-1 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Liste?k=-1) 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iktisat/Sayfa/Goster/Etkinliklerimiz-3155 
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iktisat/Sayfa/Goster/Sosyal-Aktivitelerimiz-3156 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF hayal eden, kendine inanan ve güvenen nesiller yetişmesine 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/uluslararasi/Duyuru/Liste?k=-1
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Liste?k=-1
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Liste?k=-1
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iktisat/Duyuru/Liste?k=-1
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Duyuru/Liste?k=-1
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Duyuru/Liste?k=-1
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/ekonometri/Haber/Liste?k=-1
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/maliye/Haber/Liste?k=-1
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iktisat/Sayfa/Goster/Etkinliklerimiz-3155
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iktisat/Sayfa/Goster/Sosyal-Aktivitelerimiz-3156
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katkıda bulunmayı hedef edinmektedir. İİBF’nin amaçları arasında; programların tasarımında ve 
güncellenmesinde kullanılan yöntemlerin şematik olarak açıkça gösterilmesi, iç ve dış paydaşların sürece 
katılımının daha fazla gerçekleştirilmesi, yönetimin her alanında şeffaflığın benimsemesi, eğitim ve öğretim 
kalitesinin arttırılması yer almaktadır. Öğrenci odaklı eğitim sistemiyle nitelikli donanıma sahip olan mezun 
öğrencilerimiz hem kamu sektöründe hem de özel sektörde kendi alanları ile ilgili çeşitli iş imkanları 
bulabilmektedir. Stratejik planın tamamlanması KYS için öncelik taşımaktadır. Bu başlıkta belirlenen 
maddeler ağırlıklı olarak idari birimleri ilgilendirmektedir. Bu bağlamda fakülte bünyesinde her idari 
birimin KYS ile ilgili personel görevlendirmesi doğru olacaktır. Bununla birlikte söz konusu çalışmaların 
dijital sisteme aktarılması ve bunun ulaşılabilirliğinin sağlanması önem arz etmektedir. Akademik 
personelin kendi süreçlerini, iş akış şemalarını ve diyagramlarını, iş talimatlarını tamamlaması doğru 
olacaktır. Görevlendirilen personelin KYS içinde süreçleri, iş akış şemalarını ve diyagramlarını, iş 
talimatlarını tamamlaması sistemin çalışması için önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi 
açısından internet sitesinin belirli bir idari personel ve bir havuz kapsamında sürekli güncellenmesi 
gerekmektedir. 


