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KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

1.1 İletişim Bilgileri 

Birim Kalite Komisyonu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Altuğ GÜNAR 

Adres :                                            İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

             Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi  

             Yeni Mahalle Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi  

             No: 77, 10200 Bandırma / Balıkesir 

Telefon:                                          0 266 717 01 17 

Fax:                                                 0 266 738 09 46 

E-posta:                                          agunar@bandirma.edu.tr 

 

1.2 Tarihsel Gelişimi  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin (İİBF) tarihsel gelişiminin özetlendiği Tablo 1’den 

görüleceği üzere, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin bünyesinde barındırdığı İİBF, 

Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı olarak Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla 3 

Temmuz 1992 tarih ve 3897 sayılı yasayla kurulmuştur. 18 Ekim 1993 tarihinde İktisat ve 

İşletme bölümleriyle eğitim-öğretime başlayan İİBF, ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir.  

23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 31.3.2015 tarih ve 6640 

sayılı kanun ve 159 ek 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.  

Tablo 1: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Tarihsel Gelişimi 
Yıl Tarihsel Gelişim 

1992 Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı olarak Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. 

1993 İktisat ve İşletme bölümlerine öğrenci alınmıştır. 

2000 İktisat ve İşletme bölümlerinde ikinci öğretim düzeyinde eğitim öğretime başlanmıştır. 

2004 Kamu Yönetimi ve Maliye bölümlerine öğrenci alınmıştır. 

2007 Maliye bölümünde ikinci öğretim düzeyinde eğitim öğretime başlanmıştır. 

2010 Ekonometri ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine öğrenci alınmıştır. 

2012 Kamu Yönetimi bölümünün adı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olarak değiştirilmiştir. 

2015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ikinci öğretim düzeyinde eğitim öğretime 

başlanmıştır. 

2015 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. 

2017 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne öğrenci alınmıştır. 

2018 İktisat ve İşletme bölümlerinde ikinci öğretim eğitimi YÖK kararıyla son bulmuştur. 

mailto:agunar@bandirma.edu.tr


2019 Maliye bölümünde ikinci öğretim eğitimi YÖK kararıyla son bulmuştur. 

2019 Ekonometri bölümünde ikinci öğretim eğitimi YÖK kararıyla son bulmuştur. 

İİBF öğrenci sayılarının sunulduğu Tablo 2’den görüleceği üzere, İİBF’de 2433’ü erkek 

öğrenci, 2050’si kız öğrenci olmak üzere toplamda 4483 öğrenci eğitim görmektedir. Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde 142, Ekonometri bölümünde 220, İktisat 

bölümünde 880, İşletme bölümünde 938, Maliye bölümünde 854, Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi bölümünde 846, Uluslararası İlişkiler bölümünde 603 öğrenci mevcuttur.  

Tablo 2: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Sayıları 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Birim Toplamı 

Erkek Öğrenci Kız Öğrenci Toplam 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 71 71 142 

Ekonometri 99 121 220 

İktisat 278 244 522 

İktisat (İÖ) 207 151 358 

İşletme 335 258 593 

İşletme (İÖ) 192 153 345 

Maliye 273 259 532 

Maliye (İÖ) 175 147 322 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 266 240 506 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 205 135 340 

Uluslararası İlişkiler 181 164 345 

Uluslararası İlişkiler (İÖ) 151 107 258 

Toplam: 2433 2050 4483 

 

İİBF’de 14 Profesör, 16 Doçent, 26 Doktor Öğretim Üyesi, 30 Araştırma Görevlisi olmak üzere 

toplam 86 akademik personel görev yapmaktadır. Akademik personelin bölümlere ve 

unvanlarına göre dağılımı Tablo 3’te sunulmaktadır. Bununla birlikte İİBF’de 20 idari personel 

hizmet vermektedir. İdari personel 337,9 m2 hizmet alanında, akademik personel 795,8m2 

hizmet alanında görev yapmaktadır. 

Tablo 3: Akademik Personelin Bölümlere Göre Dağılımı 

 Çalışma 

Ekonomisi 

ve Endüstri 

İlişkileri 

Ekonometri İktisat İşletme Maliye Siyaset 

Bilimi ve 

Kamu 

Yönetimi 

Uluslararası 

İlişkiler 

Profesör 

 

1 - 6 3 2 2 - 

Doçent 

 

3 2 2 3 4 - 2 

Dr. Öğr. Üyesi 

 

4 3 4 5 1 4 5 

Araştırma 

Görevlisi 

4 4 5 4 3 5 5 

TOPLAM 

 

12 9 17 15 10 11 12 

 

 

 



 

 

 

1.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  

Misyon: 

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 bulunmaktır. 

Vizyon: 

Üniversite - üretim süreci ilişkisini geliştirerek kentini ve ülkesini yeni bir ufka taşımaktır. 

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  

 

Hedefler: 

  

• 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 ve niteliğini 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.    

• Uluslararası nitelikte bilimsel araştırma ve yayın üretimini sağlamak. 

• Yeterli sayıda ve nitelikli akademik kadroya sahip olmak 

• 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.  

 

 

 



 

1.4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 

İİBF, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, 

Ekonometri ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri olmak üzere 7 bölümden oluşmaktadır. 

Bu bölümlerden İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi bölümlerinde  örgün öğretim ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim öğretim verilirken; 

Ekonometri ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinde örgün öğretim düzeyinde 

eğitim öğretim verilmektedir. 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle İktisat ve İşletme 

bölümlerinde ikinci öğretim eğitimi YÖK kararıyla son bulmuştur.  

İİBF bölümlerinde eğitim dili Türkçedir. Bölümlerde İsteğe Bağlı Hazırlık eğitimi 

verilmektedir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında İİBF’nin 45 öğrencisi İsteğe Bağlı Hazırlık 

eğitimi almaktadır. İİBF’nin tüm bölümleri lisans öğrencilerine çift anadal ve yandal 

programlarından yararlanma imkânı sağlamaktadır. Toplam 268 yabancı uyruklu öğrenci 

eğitim almaktadır.  

1.5 Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 

İİBF’de araştırma faaliyetleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince yürütülmektedir.   

1.6 Yükseköğretim Kurumunun Organizasyonel Şeması 

Fakültemizin organizasyonel şeması Şekil 1’de sunulmaktadır. 



       

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) stratejik plan 

hazırlanma çalışmaları devam etmektedir. Stratejik Plan bağlamında kabul edilecek olan kalite 

stratejisi bağlamında kalite güvence politikalarının uluslararası standartlara uygun olacak 

şekilde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi misyon, vizyon ve temel politikasını oluşturan 

faktörlere de uyumluluğu dikkate alınarak belirlenmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda 

fakültemizde Kalite Komisyonu oluşturulmuş 

(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1670) ve 2019 yılından itibaren birim 

düzeyinde iç değerlendirme raporları (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1737)  

hazırlanmaya başlanmıştır (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1727 ).  

Fakültemiz, Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi açısından her dönem sonu 

düzenli bir şekilde öğrencilerin derslerden memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi adına anketler 

düzenlenmektedir. Öğrenciler tarafından fakültemiz bünyesinde verilen dersler ve öğretim 

üyelerine yönelik geri bildirimler alınarak analiz edilmekte ve ilgili bölümler ve öğretim 

üyeleri ile paylaşılarak iyileştirmeler üzerinde çalışılmaktadır. 

Üniversitemiz tarafından kabul edilmiş olan misyon, vizyon ve hedeflere paralel şekilde 

fakültemiz tarafından her yıl hazırlanmakta olan ve hedeflerine ulaşma durumunun 

değerlendirilmesini ölçen faaliyet raporları hazırlanmakta 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1670
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1737
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1727


(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/247) ve raporlar sitemize eklenerek ilgili 

kişiler ile paylaşılmaktadır. 

 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

 

Fakültemiz tarafından oluşturulan kalite komisyonu 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/247 2019 yılı ile birlikte düzenli olarak 

toplanmaya başlamış ve fakültemize yönelik olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamaya 

başlamıştır (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1737), 

(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1727) 

 

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler  

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2  3 4 5 

Kurumda 

stratejik plan 

kapsamında 

tanımlanmış 

misyon, 

vizyon, 

stratejik 

amaçlar 

bulunmamakta

dır.  

Kurumun 

stratejik plan 

kapsamında 

tanımlanmış 

misyon, 

vizyon, 

stratejik amaç 

ve hedefleri 

bulunmaktadır

. Ancak 

bunları 

gerçekleştirme

k amacıyla 

yapılan 

uygulamalar 

bulunmamakta

dır veya 

mevcut 

uygulamalar 

tüm alanları 

ve/veya 

birimleri 

kapsamamakta

dır.  

Stratejik plan 

kapsamında 

stratejik 

amaçları ve 

hedefleri 

doğrultusunda 

kurumun 

tamamında 

yapılan 

uygulamalar 

bulunmaktadır 

ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar 

elde edilmiştir. 

Ancak stratejik 

planın izlenmesi 

için gerekli 

mekanizmalar 

oluşturulmamışt

ır ve/veya 

stratejik plan 

ve/veya 

herhangi bir 

karar alma 

sürecinde 

kullanılmamakt

adır.  

Stratejik plan 

kapsamında 

stratejik 

amaçlar ve 

hedefler 

doğrultusund

aki tüm 

birimleri ve 

alanları 

kapsayan 

uygulamalar 

sistematik 

olarak ve 

kurumun iç 

kalite 

güvencesi 

sistemi ile 

uyumlu 

olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirile

rek önlemler 

alınmaktadır.  

Stratejik plan 

kapsamında 

stratejik 

amaç ve 

hedefleri 

gerçekleştir

mek üzere 

yapılan 

olgunlaşmış, 

sürdürülebili

r 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş

tir; kurumun 

bu hususta 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta 

ve bu 

uygulamaları

n bir kısmı 

diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır.  

 

Stratejik plan henüz tamamlanmadığı için yazılı misyon vizyon ve stratejiler bulunmamaktadır. 

Ancak aşağıda belirlenen misyon ve vizyonumuz bulunmaktadır. 

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

 

Misyonumuz ve Vizyonumuz 

 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/247
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/247
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1737
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1727
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/111


MİSYONUMUZ ; 

  

Öğrencilere Bilimsel Bilgi ve Meslek Formasyonu Kazandırarak Toplumun İhtiyacı Olan 

Nitelikli Bireyleri Yetiştirmek ve Üniversite - Sanayi - Toplum İşbirliğini Sağlayarak 

Kentimizin ve Ülkemizin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasına Katkıda Bulunmak. 

  

VİZYONUMUZ ; 

  

Üniversite - Üretim Süreci İlişkisini Geliştirerek Kentini ve Ülkesini Yeni Bir Ufka Taşımak.  

 

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

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 

 

A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim 

sistemi politikaları 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 DÜZEY 3 4 5 

Kurumda 

tanımlı 

herhangi bir 

politika 

bulunmamakta

dır. 

Kurumda kalite 

güvencesi, 

eğitim-öğretim, 

araştırma-

geliştirme, 

toplumsal katkı 

ve yönetim 

Kalite 

güvencesi, 

eğitim ve 

öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal 

katkı ve 

Tüm 

alanlardaki 

kurumsal 

politikaların 

birbirleri ile 

olan ilişkileri 

kurulmuş ve 

politikalardaki 

Tüm 

alanlardaki 

kurumsal 

politikalar 

doğrultusun

da 

olgunlaşmış

, 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/248


sistemi gibi 

temel alanların 

bazılarında 

tanımlı 

politikalar 

bulunmaktadır. 
Ancak bu 

politikalar 

herhangi bir 

planlama veya 

karar alma 

süreçlerinde 

kullanılmamakt

adır. 

yönetim 

sistemi 

alanlarının 

tümünde 

tanımlı 

politikalar 

doğrultusunda 

yapılan 

uygulamalar 

bulunmaktadır 

ve bu 

uygulamalarda

n bazı sonuçlar 

elde edilmiştir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarını 

izlemek için 

gerekli 

mekanizmalar 

bulunmamakta

dır.   

bu bütüncül 

yapı iç kalite 

güvence 

sistemini 

yönlendirmekt

edir; sonuçlar 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendiriler

ek önlemler 

alınmaktadır. 

sürdürülebil

ir 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmi

ştir ve karar 

almalarda 

esas 

alınmaktadı

r; bu 

uygulamalar 

içerisinde 

kuruma 

özgü ve 

yenilikçi 

birçok 

uygulama 

bulunmakta, 

uygulamalar

ın bir kısmı 

diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadı

r. 

 

A1.2. için bu alana kurumun mevcut durum aşağıdaki kanıtlara atıf yapılarak yazılacak ve 

olgunluk düzeyi işaretlenecektir.  

 

Genel olarak kalite politikasının geliştirilmesine yönelik olarak Üniversitemiz bünyesinde 

gerçekleştirilen çalışmalara paralel olarak kalite stratejisinin geliştirilmesine çaba  

gösterilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde kalite yönetim eğitimleri gerçekleştirilmiş 

ve tüm öğretim üyeleri kalite eğitimine tabii tutulmuştur 

(https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Duyuru/Goster/Kalite-Yonetim-Sistemi-Egitim-

Sertifikalari-Teslim-Edilmeye-Hazirdir-12647). 

 

 

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2  3 4 5 

Kurumda 

performans 

yönetimi 

uygulaması ve 

stratejik planla 

uyumlu olarak 

tanımlanmış 

performans 

göstergeleri 

Kurumda 

performansı 

izlemek üzere bazı 

göstergeler ve 

mekanizmalar 

tanımlanmıştır.  

Ancak bu 

göstergeleri 

izlemek üzere 

yapılan 

Tüm 

alanlarla 

ilişkili 

olarak 

performans 

göstergeleri 

ve anahtar 

performans 

göstergeleri 

Tüm 

alanlarla/süreçler

le ilişkili tüm 

performans 

göstergeleri 

sistematik ve 

kurumun iç 

kalite güvencesi 

sistemi ile 

uyumlu olarak 

Kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda

, olgunlaşmış 

ve 

sürdürülebilir 

kurumsal 

performans 

yönetimi 

https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Duyuru/Goster/Kalite-Yonetim-Sistemi-Egitim-Sertifikalari-Teslim-Edilmeye-Hazirdir-12647
https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Duyuru/Goster/Kalite-Yonetim-Sistemi-Egitim-Sertifikalari-Teslim-Edilmeye-Hazirdir-12647


bulunmamaktad

ır. 

uygulamalar 

bulunmamaktad

ır veya mevcut 

uygulamalar 

tüm 

alanları/süreçler

i (kalite 

güvencesi 

sistemi, eğitim 

ve öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı, 

yönetim 

sistemi) 

kapsamamaktad

ır.  

belirlenmişti

r. Ancak bu 

göstergeleri

n izlenmesi 

sistematik 

olmayan ve 

tüm alanları 

kapsamayan 

şekilde 

yapılmaktad

ır.  

izlenmekte ve 

elde edilen 

sonuçlar 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

karar almalarda 

kullanılmakta ve 

performans 

yönetimine 

ilişkin önlemler 

alınmaktadır. 

 

 

kurumun 

tamamında 

benimsenmişt

ir; kuruma 

özgü ve 

yenilikçi 

uygulamalar 

bulunmakta, 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

Fakültemiz tarafından her yıl hazırlanan faaliyet raporları 

(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/247) kapsamında fakültemizin hedeflenmiş 

olan performans çıktılarına ulaşıp ulaşmadığı takip edilmektedir. Stratejik planın hazırlanma 

çalışmaları devam etmekle birlikte, performans göstergelerinin karşılıklı olarak stratejik 

planda belirtilen ölçütleri temel alması planlanmaktadır. Temel olarak performans 

göstergelerinin Öğretim üyesi başına düşen yüksek lisans ve doktora tez sayısı, ilgili sektör 

tarafından desteklenen uygulamalı tez sayısı ve sektörlerde çalışan lisansüstü öğrenci 

sayısının toplam lisansüstü öğrenci sayısına oranı olacak şekilde kabul edilmesi 

düşülmektedir. 

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

 

Fakültemiz Kalite Komisyonu “Kalite Güvence Sistemi Yönergesi” 10 maddesi gereğince 

oluşturulmuştur (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1670). Bandırma Onyedi 

Eylül Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Yönergesi bağlamında oluşturulan 

(https://kalite.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/922/f691f685-cc4c-

2c63-cd02-33299467e7ce.pdf) kalite komisyonu düzenli olarak toplanarak birim kalite 

raporunun hazırlanması çalışmalarını sürdürmektedir. İlgili yönerge bağlamında oluşturulan 

birim kalite komisyonunun görevleri yetki ve sorumlulukları tanımlanmış ve belirlenmiştir. 

Fakültemiz birim kalite komisyonu yılda 2 kez bir araya gelerek birim kalite raporunun 

hazırlanma çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/247
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1670
https://kalite.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/922/f691f685-cc4c-2c63-cd02-33299467e7ce.pdf
https://kalite.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/922/f691f685-cc4c-2c63-cd02-33299467e7ce.pdf


 
 

 

 
 

 

A.2.1. Kalite Komisyonu 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 DÜZEY 3 4 5 

Kurumda kalite 

güvencesi 

süreçlerini 

yürütmek üzere 

oluşturulmuş bir 

kalite 

komisyonu 

bulunmamaktad

ır. 

Kalite 

komisyonunun 

yetki, görev ve 

sorumlulukları 

ile 

organizasyon 

yapısı 

tanımlanmıştır

. Ancak kalite 

komisyonu bu 

yetki, görev ve 

sorumluluklar 

Kalite 

komisyonunu 

yetki, görev 

ve 

sorumlulukla

rı 

kapsamında 

çalışmalarını 

kapsayıcı ve 

katılımcı bir 

yaklaşımla 

şeffaf olarak 

Kalite komisyonu 

ve komisyona 

destek olmak 

amacıyla 

oluşturulan kalite 

odaklı 

organizasyonel 

yapılar;  yetki, görev 

ve sorumlulukları 

doğrultusunda 

sistematik ve 

Kalite 

komisyonunu

n ve ilgili 

diğer 

organizasyone

l birimlerin 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda

, 

sürdürülebilir 



kapsamında 

planlama 

ve/veya karar 

alma 

süreçlerinde 

etkin rol 

almamaktadır. 

 

yürütmektedi

r. Ancak bu 

uygulamalar 

kurumdaki 

bütüncül 

kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yürütülmeme

ktedir ve 

uygulamaları

n sonuçları 

izlenmemekt

edir.  

kurumdaki bütüncül 

kalite yönetimi 

kapsamında 

çalışmalarını 

yürütmekte; 

yürütülen 

uygulamalardan 

elde edilen bulgular 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

değerlendirilerek 

iyileştirmeler 

gerçekleştirilmekte

dir.  

ve bütünleşik 

uygulamaları 

kurumun 

tamamında 

benimsenmişt

ir; kurumun 

kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

 

 

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

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 DÜZEY 3 4 5 

Kurumun iç 

kalite 

güvencesi 

sistemi ve 

mekanizmaları 

bulunmamakta

dır. 

Kurumun iç 

kalite 

güvencesi 

mekanizmaları 

bulunmaktadır 

ancak bu 

mekanizmalar 

bütün 

alanları/süreçle

ri (eğitim ve 

öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal 

katkı, yönetim 

sistemi) 

kapsamamakta

dır. 

 

Kurumun tüm 

alanları ve 

süreçleri 

kapsayacak şekilde  

iç kalite 

güvencesi 

mekanizmaları 

(süreçler, 

PUKÖ 

çevrimleri, 

görevler, yetki 

ve 

sorumluluklar, 

kalite araçları) 

bulunmakta 

olup; bu iç kalite 

güvencesi 

mekanizmaların

dan bazı 

uygulama 

sonuçları elde 

edilmiştir. 

Ancak bu 

mekanizmalar 

kurumdaki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

Kurumda tüm 

birimleri ve 

süreçleri kapsayan 

iç kalite güvencesi 

mekanizmaları, 

tanımlı süreçler 

bütüncül bir kalite 

yönetimi anlayışı 

kapsamında 

sistematik olarak 

yürütülmektedir; 

yürütülen 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

iyileştirmeler 

gerçekleştirilmekt

edir. 

Tüm 

birimleri ve 

süreçleri 

kapsayan, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusund

a, 

sürdürülebili

r ve 

bütünleşik iç 

kalite 

güvencesi 

uygulamaları 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş

tir. Kurumun 

kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaları

n bir kısmı 

diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 



yürütülmemekte

dir ve 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedi

r. 

 

 

 

 

 

Üniversitemizde ve Fakültemizde kalitenin geliştirilmesine yönelik olarak düzenli aralıklar 

ile tanıtım toplantıları gerçekleştirilmektedir. 

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

Sistemi-Yapisi-ve-Kurum-Ici-Degerlendirme-Toplantisi-Gerceklestirildi-1513) 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. Bursa Bölge Koordinatörlüğü Eğitmeni 

“Mustafa Ekin” tarafından temel eğitim, risk tabanlı proses, dokümantasyon ve iç tetkik 

konularında eğitimler verilmiştir. Her grup için 5 gün süreyle devam edecek olan eğitimlere 

tüm akademik ve idari birimlerimizden personelimiz iştirak etmiştir. 

(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 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Kurumda kalite 

güvencesi 

kültürünü 

destekleyen 

kurumsal kültür 

ve liderlik 

yaklaşımı 

bulunmamaktad

ır. 

Kurumda kalite 

güvencesi 

kültürünü 

destekleyen 

kurumsal kültür 

ve liderlik 

yaklaşımı 

oluşturmak 

üzere planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamakta

dır veya tüm 

alanları ve 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır.  

 

Kurumda kalite 

güvencesi 

kültürünü 

destekleyen, 

tüm birimleri 

ve süreçleri 

kapsayan 

kurumsal kültür 

ve liderlik 

anlayışı 

bulunmakta 

olup; bu 

kapsamında 

gerçekleştirilen 

faaliyetlerden 

bazı sonuçlar 

elde edilmiştir. 

Ancak tüm bu 

uygulamalar 

kurumdaki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yürütülmemekt

e ve bu 

uygulamaların 

Kurumda yüksek 

kaliteyi kalıcı bir 

şekilde sağlayan 

kurumsal kültür 

ile kurumdaki 

değer ve 

beklentiler 

doğrultusunda 

kalite 

çalışmalarının 

koordine 

edilmesini 

sağlayan ve 

kalite süreçlerini 

sahiplenen 

liderlik anlayışı 

bulunmaktadır. 

Liderlik ve kalite 

güvencesi 

kültürü, 

kurumdaki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

izlenmekte, 

paydaşlarla 

Tüm birimleri 

ve süreçleri 

kapsayan, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda

, 

sürdürülebilir 

ve 

olgunlaşmış 

kurumsal 

kalite kültürü 

ve liderlik 

yaklaşımı 

kurumun 

tamamında 

benimsenmişti

r; kurumun 

kalite 

kültürünü 

güçlendirme 

ve liderlik 

yaklaşımı 

kapsamında 

yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-Kalite-Guvence-Sistemi-Yapisi-ve-Kurum-Ici-Degerlendirme-Toplantisi-Gerceklestirildi-1513
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-Kalite-Guvence-Sistemi-Yapisi-ve-Kurum-Ici-Degerlendirme-Toplantisi-Gerceklestirildi-1513
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-TS-EN-ISO-90012015-Kalite-Yonetim-Sistemi-Kurulmasina-Yonelik-Calismalar-Basladi-1598
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sonuçları 

izlenmemekted

ir. 

birlikte 

değerlendirilmek

te ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır.  

bir kısmı 

diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

 

 

 

Kurumda kalite güvencesi kültürünü destekleyen kurumsal kültür ve liderlik yaklaşımına 

yönelik çalışmalar stratejik planın hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 

sürdürülmektedir. 

 

 

 

 

 

A.3. Paydaş Katılımı 
 

Fakültemizde gerçekleştirilen kalite faaliyetlerine yönelik olarak iç ve dış paydaşların 

belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

 

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme,  

yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2  3 4 5 

Kurumda 

yürütülen tüm 

süreçlere 

(kalite 

güvencesi, 

eğitim ve 

öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal 

katkı, yönetim 

sistemi, 

uluslararasılaş

ma) paydaş 

katılımını 

sağlayacak 

mekanizma ve 

uygulamalar 

bulunmamakta

dır.  

Kurumda paydaşlar 

belirlenmiş ve 

paydaş analizleri 

gerçekleştirilmiştir 

ve paydaş katılımına 

ilişkin bazı tanımlı 

süreçler 

bulunmaktadır.   

Ancak bu süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya mevcut 

uygulamalar bütün 

süreçleri/alanları/pay

daş gruplarını 

kapsamamaktadır. 

 

Kurumda 

yürütülen tüm 

süreçlerle ilişkili 

olarak belirlenmiş 

olan paydaşların 

süreçlere ve karar 

alma 

mekanizmalarına 

katılımı 

sağlanmıştır ve bu 

etkileşimden bazı 

uygulama 

sonuçları elde 

edilmiştir.  

Ancak tüm bu 

uygulamalar 

kurumdaki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yürütülmemekt

edir ve bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedi

r. 

Kurumdaki tüm 

süreçlere ve 

karar almalara 

paydaşların 

katılımı 

kurumdaki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yürütülmekte 

ve paydaş 

katılımı 

uygulamalarınd

an elde edilen 

bulgular 

izlenerek 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilme

kte ve izlem 

sonuçlarına 

göre önlem 

alınmaktadır.  

 

Kurumdaki 

tüm süreçlere 

ve karar 

almalara 

paydaşların 

katılımı, 

olgunlaşmış 

ve 

sürdürülebilir 

uygulamalarl

a sağlanarak 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş

tir; kurumun 

paydaş 

katılımını 

güçlendirmek 

üzere 

yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaları

n bir kısmı 

diğer 

kurumlar 

tarafından 



örnek 

alınmaktadır. 

 

 

Üniversitemiz genelinde kalitenin arttırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 31 Ekim - 01 Kasım 2019 tarihleri arasında, Üniversitemiz 

ev sahipliğinde Adım Üniversiteleri 1. Grup İdari Toplantısı Gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 

Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Muğla Sıtkı 

Kocaman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi olmak üzere 9 Üniversitenin Kalite Koordinatörlükleri de katılım sağlamış ve 

Üniversitelerde yürütülen kalite çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

 

Üniversitelerde Kalite Komisyonlarının çalışmaları, Kalite Koordinatörlüğünün 

yapılandırılması başta olmak üzere bir çok konu da öneri niteliğinde kararlar 

alındı.  (https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Haber/Goster/Universitemiz-ev-sahipliginde-

Adim-Universiteleri-1-Grup-Idari-Toplantisi-Gerceklestirildi-2847)  

 

Kanıtlar 

➢ İç ve dış paydaş listesi 

➢ Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılan veri toplama araçları (Anketler, 

odak grup toplantıları, çalıştaylar gibi) 

➢ Paydaş analizi raporu 

➢ Paydaşların geri bildirimlerini (şikayet, öneri, memnuniyet vb.) almak için 

oluşturulmuş mekanizmalar (Web sayfası, e-posta, sistematik toplantılar gibi) 

➢ Üst yönetim ve birim düzeyinde kurul ve komisyonlarda (karar alma süreçlerinde) 

paydaş temsiliyetinin sağlandığını gösteren belgeler 

➢ Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin paydaş görüşlerini dikkat 

aldığına ilişkin belgeler, çizelgeler, raporlar. 

➢ Mezun izleme sistemi 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

A.4. Uluslararasılaşma 

 

Fakültemiz uluslararasılaşma faaliyetlerine önem vermektedir. Bu kapsamda fakültemiz 

bölümlerinde öğrenci değişim programları kapsamında (ERASMUS, vb…) toplam 397 

yabancı uyruklu öğrencimiz 92’si bayan 305’i erkek olmak üzere eğitim almaktadır. Aşağıda 

yer alan tabloda İİBF Değişim Koordinatörlükleri Bölümler düzeyinde listelenmektedir. 

 

 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Kurumda 

tanımlı bir 

uluslararasılaş

ma politikası 

Kurumun 

tanımlı 

uluslararasılaş

ma politikası 

Kurumun 

eğitim ve 

öğretim, 

araştırma ve 

Kurumun 

uluslararasılaş

ma politikası 

doğrultusunda 

Kurumun 

özgün 

uluslararasılaş

ma modeli 

https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Haber/Goster/Universitemiz-ev-sahipliginde-Adim-Universiteleri-1-Grup-Idari-Toplantisi-Gerceklestirildi-2847
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bulunmamakta

dır. 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

politika 

doğrultusunda 

gerçekleştirilm

iş uygulamalar 

bulunmamakta

dır. 

geliştirme ve 

toplumsal 

katkı 

fonksiyonların

ın tümünü 

dikkate alan 

uluslararasılaş

ma politikası 

doğrultusunda 

bazı 

uygulamaları 

bulunmaktadır 

ve bu 

uygulamalard

an bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte

dir. 

yapılan 

uygulamalar 

sistematik ve 

kurumun iç 

kalite 

güvencesi 

sistemi ile 

uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirile

rek önlemler 

alınmaktadır. 

kurumun 

tamamında 

benimsenmişti

r; kurumun 

uluslararasılaş

ma modeli 

kapsamında 

yenilikçi 

uygulamalar 

bulunmakta, 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

Stratejik planın oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında fakültemizin 

uluslararasılaştırma politikasının belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Üniversitemiz düzeyinde kalite politikamız bulunmaktadır. 

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

 

Kanıtlar 

➢ Uluslararasılaşma politika belgesi 

➢ Uluslararası protokol ve iş birliği uygulamaları 

➢ Uluslararasılaşma politikalarına ilişkin göstergelerin izlenmesi ve 

değerlendirilmesine ilişkin belgeler 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 

 

 

 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 DÜZEY 3 4 5 

Kurumun 

uluslararasılaşm

a süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

Kurumun 

uluslararasılaşm

a süreçlerinin 

yönetim ve 

organizasyonel 

Kurumda 

uluslararasılaş

ma süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

Kurumda 

uluslararasılaş

ma süreçlerinin 

yönetimi ile 

ilişkili sonuçlar 

ve paydaş 

Kurumda tüm 

birimleri/alanla

rı kapsayan 

uluslararasılaş

ma yönetimi, 

kurumsal 

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


yapısına ilişkin 

planlamalar 

bulunmamaktad

ır. 

yapısına ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır.  

Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktad

ır. 

yapısı 

kurumsal 

tercihler 

yönünde 

uygulamaya 

konularak bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Ancak bu 

sonuçlar 

izlenmemekted

ir. 

görüşleri 

sistematik 

olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendiriler

ek önlemler 

alınmaktadır.  

 

amaçlar 

doğrultusunda 

bütünleştirici, 

sürdürülebilir 

ve olgunlaşmış 

uygulamalarla 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş 

ve güvence 

altına 

alınmıştır; 

kurumun 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır.  

 

 

 

 

Fakültemizin uluslararasılaşma süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısına ilişkin 

planlamalar bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda İİBF değişim programları koordinatörlükleri ve 

bölümler bazında koordinatörler listelenmektedir. 

 

 

 
 

 

Kanıtlar 

➢ Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 



➢ Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten birimler 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1  2 DÜZEY 3 4 5 

Kurumun 

uluslararasılaş

ma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmes

i için uygun 

nitelik ve 

nicelikte 

fiziki, teknik 

ve mali 

kaynakları 

bulunmamakt

adır. 

Kurumun 

uluslararasıla

şma 

faaliyetlerini 

sürdürebilme

k için uygun 

nitelik ve 

nicelikte 

fiziki, teknik 

ve mali 

kaynakların 

oluşturulması

na yönelik 

planlar 

bulunmaktadı

r. Ancak bu 

planlar 

doğrultusund

a yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamakt

adır veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadı

r. 

Kurumun 

uluslararaslaş

ma 

faaliyetlerini 

sürdürebilme

k için uygun 

nitelik ve 

nicelikte 

fiziki, teknik 

ve mali 

kaynaklar 

birimler arası 

denge 

gözetilerek 

sağlanmaktad

ır. Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik 

sonuçlar 

izlenmemekt

edir. 

Kurumda fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, 

uluslararasılaşm

a faaliyetlerini 

destekleyecek ve 

tüm birimleri 

kapsayacak 

şekilde 

yönetilmektedir. 

Tüm bu 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmakta ve 

ihtiyaçlar/taleple

r doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmekt

edir. 

Kurumda tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik 

ve nitelikte 

fiziki, teknik 

ve mali 

kaynaklar, 

kurumsal 

amaçlar 

(uluslararasıla

şma politikası 

ve stratejisi) 

doğrultusunda 

ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmekted

ir; kurumun 

bu kapsamda 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta 

ve bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

Fakültemizin uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte 

fiziki, teknik ve mali kaynakların sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte, 

ERASMUS programı kapsamında İİBF’de yer alan bölümlerde eğitim alan öğrenciler 

programdan yararlandırılmakta ve her sene yaklaşık olarak 10 öğrenci ERASMUS 

programından yararlandırılmaktadır. ERASMUS Programına katılmaya hak kazanan 

öğrenciler belirtilen link üzerinden ilan edilmektedir. 

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

 

Kanıtlar 

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


➢ Uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynaklarının yönetimine ilişkin belgeler 

(Erasmus vb. bütçelerin kulanım oranı, AB proje bütçelerinin yönetimi ve ikili 

protokoller kapsamında gerçekleşen kaynakların yönetimine ilişkin belgeler gibi) 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 

 

A.4.4. Uluslararasılaşma perfomansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Kurumda 

uluslararasılaş

ma 

performansını

n izlenmesine 

ve 

değerlendirm

esine yönelik 

planlamalar 

ve tanımlı 

süreçler 

bulunmamakt

adır. 

Kurumda 

uluslararasılaş

ma 

performansını

n izlenmesine 

ve 

değerlendirm

esine yönelik 

planlamalar 

ve tanımlı 

süreçler 

bulunmaktadı

r. Ancak bu 

planlar ve 

süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamakt

adır veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadı

r. 

Kurumda 

uluslararasılaş

ma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmes

ine yönelik 

uygulamalar 

tüm alanları ve 

birimleri 

kapsar şekilde 

yürütülmektedi

r. Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekted

ir veya karar 

alma 

süreçlerinde 

kullanılmamakt

adır. 

Kurumda 

uluslararasılaş

ma hedefleri 

doğrultusunda 

çalışma yapan 

birimlerin 

uluslararasılaş

ma 

performansı 

izlenerek 

değerlendiril

mekte ve karar 

alma 

süreçlerinde 

kullanılmakta

dır. Buna 

ilişkin 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem 

sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirile

rek önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda, 

kurumsal 

amaçlar 

(uluslararasılaş

ma politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) ve 

uluslararasılaş

ma hedefleri 

doğrultusunda 

çalışma yapan 

birimlerin 

uluslararasılaş

ma 

performansının 

izlenmesi ve 

değerlendirilm

esine ilişkin 

sürdürülebilir 

ve olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş 

ve güvence 

altına 

alınmıştır. 

Kurumun 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 



 

Fakültemizde uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik 

planlamalar ve tanımlı süreçlerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

 

Kanıtlar 

➢ Kurumun uluslararasılaşma performansını izlemek üzere kullandığı göstergeler 

➢ Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan 

mekanizmalar 

➢ Uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme 

çalışmaları 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM  

Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim ve 

öğretim, kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin 

nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek 

ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır.    

 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Kurum, yürüttüğü programların tasarımını, öğretim programlarının amaçlarına ve öğrenme 

çıktılarına uygun olarak yapmalıdır. Programların yeterlilikleri, Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikleri Çerçevesi’ni esas alacak şekilde tanımlanmalıdır. Ayrıca kurum, program tasarım 

ve onayı için tanımlı süreçlere sahip olmalıdır. 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF bünyesinde yer alan programların onaylanmasına 

ilişkin iş akışı mevcut olan tüm akademik birimler ile aynı şekilde yürütülmektedir. Öncelikle 

açılması planlanmakta olan programın Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Daire 

Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu şekilsel özelliklere yönelik olarak hazırlanması 

gerçekleşmekte ve Üniversite Rektörlüğü’ne gönderilmektedir. Hazırlanmış olan dosya Eğitim-

Öğretim Komisyonu onayı aldıktan sonra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosu’na 

sunulmaktadır. Senato programın açılmasına yönelik karar aldıktan sonra, yeni programın 

açılmasına yönelik hazırlanmış olan evraklar Yükseköğretim Kurumuna gönderilmekte ve 

Yükseköğretim Kurumunun kararı bağlamında yeni program açılmaktadır. 

  

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 4 DÜZEY 5 

Kurumda 

programların 

tasarımı ve 

onayına ilişkin 

Kurumda 

programların 

tasarımı ve onayına 

ilişkin tanımlı ve 

Kurumda tüm 

programların 

tasarımı ve 

onayına ilişkin 

Paydaşların 

katılımıyla 

programların 

tasarımı ve 

Paydaşların 

katılımıyla 

programların 

tasarımı ve 



tanımlı ve 

sistematik süreçler 

bulunmamaktadır. 

sistematik süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu süreçler 

tüm 

alanları/programları 

kapsamamaktadır. 

 

tanımlı süreçler 

doğrultusunda 

uygulamalar 

gerçekleştirilmiş 

ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar 

elde edilmiştir.  

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

 

onayına ilişkin 

uygulamalar 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

 

onayına ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; 

bu kapsamda 

kurumun 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmaktadır 

ve bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

 

 

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 itibari ile Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin nitelik ve kalitelerinin arttırılmasına 

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 değerlendirilme yapılması için 2019 yılında, öğrenci 

memnuniyet anketleri gerçekleştirilmiştir 

(https://docs.google.com/a/bandirma.edu.tr/forms/d/e/1FAIpQLScoyUozDHQEty4hLOMkE

O1-Eyz6TXvHsjTPYF9_JRLeLsUiKA/viewform). 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF 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 

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://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://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


yolu ile gerçekleşmekte bu şekilde de öğrencilerin akademik faaliyetlere aktif katılımı 

sağlanmaktadır (https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Duyuru/Liste?k=21). 

 

Kanıtlar 

➢ Program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler 

➢ Kurumun eğitim politikası ve stratejik amaçları ile bunların uygulandığına dair 

kanıtlar 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.1.2.  Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 4 DÜZEY 5 

Kurumdaki 

programların 

amaçları, çıktıları 

ve TYYÇ 

uyumları 

tanımlanmamıştı

r.  

Kurumdaki 

programların amaçları, 

çıktıları ve TYYÇ 

uyumları 

tanımlanmıştır.  Ancak 

bu uygulama tüm 

alanlarda/programlarda 

gerçekleştirilmemektedi

r.  

  

Tüm 

programların 

amaçları, çıktıları 

ve bunların 

TYYÇ uyumu 

tanımlanmış, ilan 

edilmiştir ve 

eğitim-öğretimle 

ilgili 

uygulamalarla 

ilişkilendirilmişti

r.  

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Tüm 

programların 

amaçları, 

çıktıları ve 

bunların TYYÇ 

uyumuna ilişkin 

tüm alanları 

kapsayan 

uygulamalar, 

sistematik 

olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilere

k önlemler 

alınmaktadır.  

Tüm 

programların 

amaçları, 

çıktıları ve 

bunların 

TYYÇ 

uyumuna 

ilişkin 

sürdürülebilir 

ve olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir

; bu kapsamda 

kurumun 

kendine özgü, 

yenilikçi ve 

diğer kurumlar 

tarafından 

örnek alınan 

uygulamalar 

bulunmaktadır.  

 

Bologna süreci içerisinde İİBF’de yer alan programlar içerisinde yer alan derslerin her biri için 

program yeterlilikleri ve öğrenme çıktıları arasında ilişki kurulmuş ve paylaşılmıştır. 

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

https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Duyuru/Liste?k=21
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/


 
 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi programlarına yönelik kataloglar her yıl yeniden gözden 

geçirilerek güncellenmekte ve üniversitenin ilgili sayfasında yayımlanmaktadır 

(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0367388163767934428389363664

836696366063438038784333333110835555366183666035485352302197389203556034480

3637832198322343111421703767936642343003444431100331833839237343). 

 

Kanıtlar 

➢ Programların amaçları ve çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

B.1.3.  Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 4 DÜZEY 5 

Kurumdaki hiçbir 

programda, ders 

kazanımları ile 

program çıktıları 

eşleştirilmemiştir. 

 

 

 

 

Kurumdaki bazı 

programlarda 

ders kazanımları 

ile program 

çıktıları 

eşleştirilmiştir.  

 

Tüm programlarda 

dersin bilişsel 

seviyesini (Bloom 

seviyesini) açıkça 

belirten ders 

kazanımları ile 

program çıktıları 

eşleştirilmiş ve bu 

eşleştirme ilan 

Tüm programların 

ders kazanımları 

ile program 

çıktıları 

eşleştirilmesine 

ilişkin tüm alanları 

kapsayan 

uygulamalar, 

sistematik olarak 

Ders kazanımları 

ile program 

çıktıları açık, 

anlaşılır, gerçekçi 

ve sürdürülebilir 

şekilde eşleştirmiş 

ve tüm 

programlarda 

içselleştirilmiştir; 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=03673881637679344283893636648366963660634380387843333331108355553661836660354853523021973892035560344803637832198322343111421703767936642343003444431100331833839237343
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=03673881637679344283893636648366963660634380387843333331108355553661836660354853523021973892035560344803637832198322343111421703767936642343003444431100331833839237343
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=03673881637679344283893636648366963660634380387843333331108355553661836660354853523021973892035560344803637832198322343111421703767936642343003444431100331833839237343


 

 

 

edilerek, eğitim-

öğretimle ilgili 

uygulamalara 

(ders profilleri ve 

izlenceler gibi) 

yansıtılmıştır.  

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

ve kurumun iç 

kalite güvencesi 

sistemiyle uyumlu 

olarak izlenmekte 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlem 

alınmaktadır.  

bu kapsamda 

kuruma özgü, 

yenilikçi ve diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF’de bulunan programlara ilişkin yeterlilik ve derslere 

yönelik öğrenme çıktılar Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ne göre düzenlenmiş 

ve Bologna süreci bağlamında üniversite web sayfasında ilan edilmiştir 

(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/). Bologna süreci kapsamında eğitim programlarının 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ne göre uyumluluğu, üniversitenin ilgili 

birimleri tarafından hazırlanarak üniversitenin ilgili web sayfasında yayımlanmıştır 

(https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/Bilgi-Paketi--Ders-Katalogu-1079).  

➢ Uluslararası İlişkiler bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisi:  

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02383220031101389123892

037665311123222838888377213779832194322182195322423220232232366063222

834432333153554034420333213328531109354853111631114344203892021463548

5355753667235600) linkinden;  

➢ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünün Ders&Program yeterlilikleri 

ilişkisi: 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=05873110035505311143446

037665322243891236666355153445633291377633766538968311013223238808333

423221631105311083221038856321903221832194366963445633315355752292219

7322303444835600 linkinden; 

➢ Ekonometri bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisi: 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=09743770034404366843892

036570366723557038888311033668432194344362195322423330335580311013779

832216355253332431105333213438035545332913334832228355253446036276376

79389203444838960 linkinden; 

➢ İktisat bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisi: 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=05663440035505333423892

021953889632228366663110333342321943332738760378473770738928355053668

434432366303775633315333213766533327343883558033342366303669033138219

7322303444838960 linkinden; 

➢ İşletme bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisi: 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04263660033303311143557

538760333363222835555311033111434388311092195333633110138928355053779

832216333153332431105366422195355453658234464322283884035575341842197

322303222437840 linkinden; 

➢ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisi: 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04303880032202322283669

032190344483222832222355153557034388333273328538968388083669633303344

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=023832200311013891238920376653111232228388883772137798321943221821953224232202322323660632228344323331535540344203332133285311093548531116311143442038920214635485355753667235600
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=023832200311013891238920376653111232228388883772137798321943221821953224232202322323660632228344323331535540344203332133285311093548531116311143442038920214635485355753667235600
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=023832200311013891238920376653111232228388883772137798321943221821953224232202322323660632228344323331535540344203332133285311093548531116311143442038920214635485355753667235600
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=023832200311013891238920376653111232228388883772137798321943221821953224232202322323660632228344323331535540344203332133285311093548531116311143442038920214635485355753667235600
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=0974377003440436684389203657036672355703888831103366843219434436219532242333033558031101377983221635525333243110533321343803554533291333483222835525344603627637679389203444838960
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0974377003440436684389203657036672355703888831103366843219434436219532242333033558031101377983221635525333243110533321343803554533291333483222835525344603627637679389203444838960
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0974377003440436684389203657036672355703888831103366843219434436219532242333033558031101377983221635525333243110533321343803554533291333483222835525344603627637679389203444838960
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0974377003440436684389203657036672355703888831103366843219434436219532242333033558031101377983221635525333243110533321343803554533291333483222835525344603627637679389203444838960
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=056634400355053334238920219538896322283666631103333423219433327387603784737707389283550536684344323663037756333153332137665333273438835580333423663036690331382197322303444838960
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=056634400355053334238920219538896322283666631103333423219433327387603784737707389283550536684344323663037756333153332137665333273438835580333423663036690331382197322303444838960
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=056634400355053334238920219538896322283666631103333423219433327387603784737707389283550536684344323663037756333153332137665333273438835580333423663036690331382197322303444838960
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=056634400355053334238920219538896322283666631103333423219433327387603784737707389283550536684344323663037756333153332137665333273438835580333423663036690331382197322303444838960
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04263660033303311143557538760333363222835555311033111434388311092195333633110138928355053779832216333153332431105366422195355453658234464322283884035575341842197322303222437840
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04263660033303311143557538760333363222835555311033111434388311092195333633110138928355053779832216333153332431105366422195355453658234464322283884035575341842197322303222437840
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04263660033303311143557538760333363222835555311033111434388311092195333633110138928355053779832216333153332431105366422195355453658234464322283884035575341842197322303222437840
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04263660033303311143557538760333363222835555311033111434388311092195333633110138928355053779832216333153332431105366422195355453658234464322283884035575341842197322303222437840
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04303880032202322283669032190344483222832222355153557034388333273328538968388083669633303344563664834420333243552531107343803554532194322323557037735378053627633291355753222433360
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04303880032202322283669032190344483222832222355153557034388333273328538968388083669633303344563664834420333243552531107343803554532194322323557037735378053627633291355753222433360


563664834420333243552531107343803554532194322323557037735378053627633

291355753222433360 linkinden; 

➢ Maliye bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisi: 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=05233660034404322283334

534380377843779831111311033891236582333273547537847377073781235505333

423443238840344323884035535365703665432194344643111437735322302292321

94333453111231120 linkinden erişilebilmektedir. 

Bununla birlikte birimde düzenli olarak iç paydaşlarla AKTS toplantıları yapılmaktadır 

(11.01.2019 tarihli AKTS Bilgilendirme Toplantısı Yazısı).  

 

 

Kanıtlar 

➢ Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.1.4.  Programın yapısı ve ders dağılım dengesi (Zorunlu-seçmeli ders dağılım dengesi; alan 

ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri 

tanıma imkanları) 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 4 DÜZEY 5 

Kurumdaki 

hiçbir 

programda, 

programın 

yapısı ve ders 

dağılım dengesi 

dikkate 

alınmamıştır.  

Programların 

yapısı ve ders 

dağılım dengesine 

ilişkin planlamalar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamalar tüm 

programları 

kapsamamaktadır. 

Tüm programlarda 

program ve ders 

bilgi paketleri, 

yapı ve ders 

dağılım dengesi 

(alan ve meslek 

bilgisi ile genel 

kültür dersleri 

dengesi, kültürel 

derinlik kazanma, 

farklı disiplinleri 

tanıma imkânları 

vb.) gözetilerek 

hazırlanmıştır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Program yapısı ve 

dengesine ilişkin 

uygulamalar tüm 

programlarda, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlem alınmakta ve 

sürekli olarak 

güncellenmektedir. 

Program yapısı 

ve dengesine 

ilişkin kurumsal 

amaçlar (eğitim-

öğretim 

politikası) 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir. 

Kurumun 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu uygulamaların 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04303880032202322283669032190344483222832222355153557034388333273328538968388083669633303344563664834420333243552531107343803554532194322323557037735378053627633291355753222433360
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04303880032202322283669032190344483222832222355153557034388333273328538968388083669633303344563664834420333243552531107343803554532194322323557037735378053627633291355753222433360
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0523366003440432228333453438037784377983111131103389123658233327354753784737707378123550533342344323884034432388403553536570366543219434464311143773532230229232194333453111231120
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0523366003440432228333453438037784377983111131103389123658233327354753784737707378123550533342344323884034432388403553536570366543219434464311143773532230229232194333453111231120
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0523366003440432228333453438037784377983111131103389123658233327354753784737707378123550533342344323884034432388403553536570366543219434464311143773532230229232194333453111231120
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0523366003440432228333453438037784377983111131103389123658233327354753784737707378123550533342344323884034432388403553536570366543219434464311143773532230229232194333453111231120


bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

 

 

Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfaları aşağıda belirtilmiştir. 

 

➢ Uluslararası İlişkiler bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisi:  

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04413660038808389123669

03110834404311143732236582378053556037840) linkinden;  

➢ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünün Ders&Program yeterlilikleri 

ilişkisi:https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1

&curProgID=5245 linkinden; 

➢ Ekonometri bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisi: 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curPr

ogID=4886 linkinden; 

➢ İktisat bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisi: 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curPr

ogID=4887 linkinden; 

➢ İşletme bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisi: 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curPr

ogID=4891 linkinden; 

➢ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisi: 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curPr

ogID=4896 linkinden; 

➢ Maliye bölümünün Ders&Program yeterlilikleri ilişkisi: 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curPr

ogID=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=01353556038912388883330

938912376793443635475388963891231111322043442035540377352146387763446

03889635600 

 

Kanıtlar 

➢ Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfası 

➢ Ders dağılım dengesi (seçmeli-zorunlu) ve bu kapsamdaki kurum politikası/ilkeleri 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 

 

Olgunluk düzeyi 

 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0441366003880838912366903110834404311143732236582378053556037840
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0441366003880838912366903110834404311143732236582378053556037840
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=4886
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=4886
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=4887
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=4887
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=4891
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=4891
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=4896
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=4896
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=4897
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=4897
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0135355603891238888333093891237679344363547538896389123111132204344203554037735214638776344603889635600
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0135355603891238888333093891237679344363547538896389123111132204344203554037735214638776344603889635600
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0135355603891238888333093891237679344363547538896389123111132204344203554037735214638776344603889635600


1 2 3 DÜZEY 4 5 

Kurumdaki hiçbir 

programda 

öğrenci iş yüküne 

dayalı tasarım 

bulunmamaktadır. 

Programlarda 

öğrenci iş yüküne 

dayalı tasarım 

planlamaları 

bulunmaktadır. 

Ancak bunlar tüm 

programları 

kapsamamakta veya 

eğitim ve öğretimle 

ilgili tüm 

uygulamalarda 

kullanılmamaktadır. 

 

 

Tüm 

programlarda 

tanımlanmış olan 

öğrenci iş yükleri, 

paydaşlarla 

paylaşılmakta 

(program ve ders 

bilgi paketleri 

yoluyla) ve 

eğitim-öğretimle 

ilgili tüm 

uygulamalarda 

(öğrenci 

hareketliliği, 

önceki 

öğrenmelerin 

tanınması vb.) 

kullanılmaktadır. 

Ancak öğrenci iş 

yükü ve bununla 

ilgili 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır.  

Tüm 

programlarda 

uygulanan 

öğrenci iş yükü 

uygulaması,  

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

 

Öğrenci iş yükü 

uygulaması, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

ve sürdürülebilir 

şekilde kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir. 

Kurumun bu 

hususta kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Diploma Eki, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF’den mezun olan tüm öğrencilerimize 

yaygın kullanılan bir Avrupa Dilinde (İngilizce) verilmektedir.  

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/3

_Lisans.pdf 

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

_Lisans.pdf 

 

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  

 

Kanıtlar 

➢ Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış ve paydaşlarla 

paylaşılmış olması, 

➢ Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler 

için tanımlanmış olması, 

➢ Programlarda öğrenci İş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına 

ilişkin belgeler, mekanizmalar 

➢ Diploma Eki  

➢ İş yükü temelli kredilerin geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin 

kanıtlar 

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://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


➢ İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren 

belgeler 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 DÜZEY 4 5 

Kurumdaki hiçbir 

programda 

yeterlilik temelli 

ölçme ve 

değerlendirme 

yaklaşımı 

bulunmamaktadır.  

Programlarda 

yeterlilik temelli 

ölçme ve 

değerlendirme 

sisteminin 

tasarımı 

bulunmaktadır. 

Ancak bu tüm 

programları 

kapsamamaktadır. 

 

Programlarda 

yeterlilik temelli 

ölçme ve 

değerlendirme 

sisteminin 

tasarımı tüm 

programları 

kapsamaktadır ve 

tasarımın 

uygulanmasından 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

tasarlanan bu 

ölçme ve 

değerlendirme 

sisteminin 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Tüm 

programlarda 

tasarlanan ölçme 

ve değerlendirme 

sistemine ilişkin 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

 

Tüm 

programlarda 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

tasarlanan ölçme 

ve değerlendirme 

sistemi, kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir. 

Bu kapsamda 

kurumun kendine 

özgü, yenilikçi 

ve diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınan bazı 

uygulamaları 

bulunmaktadır. 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF’de tüm bölüm ve programlarda “Yükseköğretim 

Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” çerçevesinde öğrencilerin aktif olarak üniversitenin 

yönetiminde temsil edilmesine yönelik olarak öğrenci temsilci her fakülte/yüksekokulda 

öğrenciler arasındaki oylama ile seçilir 

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

tmelik.pdf). Bu temsilciler arasından ise yine kendi seçimleri doğrultusunda üniversite 

temsilcisi seçilir. Üniversite temsilcisi öğrencilerle ilgili alınan kararlarda Üniversite 

Senatosuna katılarak görüşü alınır 

(https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/%C3%96%

C4%9Frenci%20Konseyi.pdf). 

 

Ayrıca birimimizde her dönem başında, öğrencinin öğretim üyesinin öğrenci merkezli öğrenim 

ve öğretim için beklentilerini ve ne yapmak istediğini daha iyi anlaması, tartışabilmesi ve 

benimseyebilmesi için dersin temel felsefesi öğrencilerle paylaşılmaktadır. Beklentileri açıkça 

yazarak öğretim üyesi öğrenme ve öğretme ile ilgili tartışmalar, öğrenmeye yönelik 

sorumluluklar ve öğrenci merkezli öğrenme ortamları oluşturmanın önemi üzerine tartışma 

ortamına dayanak sağlamaktadır 

(https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=

4887) 

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://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=4887
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=4887


 

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 

 

Ayrıca, hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölüm-programda her bir dönem için belirlenen asgari 

derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu 

itibarıyla yapılacak sıralamada ilk % 10'a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde 

birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti 

ödemektedirler. 

 

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. Çift anadal yönergesine aşağıda belirtilen linkten ulaşmak mümkündür: 

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

onerge.pdf  

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. (https://disiliskiler.bandirma.edu.tr/tr/disiliskiler)  

 

Kanıtlar 

➢ Kurumun ölçme ve değerlendirme sistemi (Yönergesi, esas usulleri, bilgi sistemi vb.) 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

 

Kurum, öğrenci kabullerine yönelik açık kriterler belirlemeli; diploma, derece ve diğer 

yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak önceden tanımlanmış ve 

yayımlanmış kuralları tutarlı ve kalıcı bir şekilde uygulamalıdır. 

 

Üniversitemizin önlisans/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 birime öğrenci kabulünde Dikey Geçiş Sınavı ve yatay geçiş imkânları 

uygulanmaktadır. (https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb)   

 

https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/cift_anadal_yonerge.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/cift_anadal_yonerge.pdf
https://disiliskiler.bandirma.edu.tr/tr/disiliskiler
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb


Ayrıca, Öğrenci Değişim Protokolü olan programlara öğrenci kabulü, üniversitemiz ile ikili 

anlaşmalar imzalayan (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.) üniversitelerden yapılabilmektedir. 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/680 

 

 

B.2.1. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün eğitim, 

yaygın eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler) 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 4 DÜZEY 5 

Kurumda öğrenci 

kabulü, önceki 

öğrenmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesin

e ilişkin kriterler 

ve süreçler 

tanımlanmamıştır. 

Kurumda öğrenci 

kabulü, önceki 

öğrenmenin 

tanınmasına veya 

kredilendirilmesin

e ilişkin, 

yayımlanarak 

kamuoyu 

erişimine açılmış 

tanımlı kriterler ve 

süreçler vardır.  

Ancak bu durum 

ve uygulamalar 

kurumdaki tüm 

alanları 

kapsamamaktadır.  

 

Kurumda öğrenci 

kabulü, önceki 

öğrenmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesin

e ilişkin tanımlı 

kriterler ve 

süreçler tüm 

programlarda 

uygulanmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Öğrenci kabulü, 

önceki 

öğrenmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesin

e ilişkin 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, 

sistematik olarak 

izlenerek 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilmekt

e ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır.  

 

Kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

ve sürdürülebilir 

şekilde 

yürütülen 

öğrenci kabulü 

ve önceki 

öğrenimin 

tanınması ve 

kredilendirilmes

i uygulamaları 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir;  

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

 

 

Kanıtlar 

➢ Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin tanımlı 

süreçler,  

➢ Uygulamaların tanımlı süreçlerle uyumuna ve sürekliliğine ilişkin kanıtlar, 

➢ Paydaşların bilgilendirildiği mekanizmalar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.2.2. Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması 

 

Olgunluk düzeyi 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/680


 
1 2 3 DÜZEY 4 5 

Kurumda 

diploma, derece 

ve diğer 

yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırıl

ması kriterleri ve 

süreçleri 

tanımlanmamıştı

r. 

Kurumda diploma, 

derece ve diğer 

yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılma

sına ilişkin, 

yayımlanarak 

kamuoyu 

erişimine açılmış 

tanımlı kriterler ve 

süreçler vardır. 

Ancak bu durum 

ve uygulamalar 

kurumdaki tüm 

programları 

kapsamamaktadır.  

Diploma, derece 

ve diğer 

yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılma

sına ilişkin açık, 

anlaşılır, kapsamlı 

ve tutarlı şekilde 

tanımlanmış 

kriterler ve 

süreçler tüm 

programlarda 

uygulanmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Diploma, derece 

ve diğer 

yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılma

sına ilişkin 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, 

sistematik olarak 

izlenerek 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilmekt

e ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır.  

 

Kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

diploma, derece ve 

diğer 

yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılma

sına ilişkin 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir;  

kurumun bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

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 

 

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. Çift anadal yönergesine aşağıda belirtilen linkten ulaşmak 

mümkündür: 

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

_yonerge.pdf 

 

Kanıtlar 

➢ Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin 

kriterler ve tanımlı süreçler, 

➢ Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut 

uygulamalar 

➢ Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı 

uyruklu öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci 

kabullerinde uygulanan kriterler 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160909-16.htm
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/cift_anadal_yonerge.pdf
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/cift_anadal_yonerge.pdf


 

Kurum, öğrencilerin öğrenim süresince programların amaç ve öğrenme çıktılarına ulaşmasını 

sağlamalı, bu süreçte aktif öğrenme strateji ve yöntemleri içeren uygulamalar yürütmelidir. 

Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde de öğrenci merkezli ve yeterlilik temelli bir yaklaşım 

benimsenmelidir. 

 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, 

araştırma/öğrenme odaklı) 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Öğrenme-öğretme 

süreçlerinde 

öğrenci merkezli 

yaklaşımlar 

bulunmamaktadır. 

Öğrenme-öğretme 

süreçlerinde 

öğrenci merkezli 

yaklaşımlar 

uygulanmasına 

yönelik 

planlamalar 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

kapsamayan 

uygulamalar 

vardır. 

Tüm programlarda 

öğrenme-öğretme 

süreçlerinde aktif 

ve etkileşimli 

öğrenci katılımını 

sağlayan güncel, 

disiplinlerarası 

çalışmaya teşvik 

eden ve 

araştırma/öğrenme 

ve öğrenci odaklı 

öğretim yöntem ve 

teknikleri 

uygulanmakta ve 

bu uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Öğrenme-öğretme 

süreçlerinde aktif 

ve etkileşimli 

öğrenci katılımını 

sağlayan güncel, 

disiplinlerarası 

çalışmaya teşvik 

eden ve 

araştırma/öğrenme 

ve öğrenci odaklı 

öğretim yaklaşımı 

uygulamalarından 

elde edilen 

bulgular,  

sistematik olarak 

izlenerek 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmekte 

ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır. 

Kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

öğretim yöntem 

ve tekniklerine 

ilişkin 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir;  

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

Öğrenim yöntem ve tekniklerinde aktif disiplinlerarası çalışma kapsamında üniversite ve 

fakülte seçmeli ders havuzu oluşturulması planlanmaktadır.  

 

Kanıtlar 

➢ Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin uygulamalar 

➢ Disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden uygulamalar 

➢ Öğrenme ve öğretme merkezi 

➢ Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgeleri 

➢ Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme 

yaklaşımına ilişkin uygulamalar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre 

farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi) 



 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 DÜZEY 4 5 

Programlarda 

öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirmeye 

ilişkin planlamalar 

veya tanımlı 

süreçleri 

bulunmamaktadır. 

Programlarda 

tasarlanmış olan 

öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirmeye 

ilişkin planlamalar 

ve tanımlı süreçler 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

programları 

kapsamayan 

uygulamalar 

vardır. 

Tüm programlarda 

öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirmeye 

ilişkin 

uygulamalar 

vardır ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu ölçme ve 

değerlendirme 

sisteminin 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Tüm 

programlarda 

öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirmeye 

ilişkin 

olgunlaşmış 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirmeye 

ilişkin 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir;  

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

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. Birimde öğrencilere uygulanan yönetmeliklere 

https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb  linkinden erişilebilir. 

 

Kanıtlar 

➢ Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler 

➢ Ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere kullanılan 

ölçme ve değerlendirme yöntemleri 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, 

talep ve öneri sistemleri) 

 

https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb


Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 DÜZEY 4  5 

Kurumda öğrenci 

geri bildirimlerinin 

alınmasına yönelik 

mekanizmalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumda 

öğrencilerin geri 

bildirimlerinin 

(ders, dersin 

öğretim elemanı, 

diploma 

programı, hizmet 

ve genel 

memnuniyet 

seviyesi, vb.) 

alınmasına ilişkin 

mekanizmalar 

oluşturulmuştur. 

Ancak hiç 

uygulama yoktur 

veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

vardır. 

Öğrenci geri 

bildirimleri (ders, 

dersin öğretim 

elemanı, diploma 

programı, hizmet ve 

genel memnuniyet 

seviyesi, vb.) 

sistematik olarak 

(her yarıyıl ya da 

her akademik 

yılsonunda) 

alınmaktadır. 

Ancak alınan geri 

bildirimler 

iyileştirmeye 

yönelik karar alma 

süreçlerinde 

kullanılmamaktadır. 

Tüm 

programlarda tüm 

öğrenci 

gruplarının geri 

bildirimlerinin 

alınmasına ilişkin 

uygulamalardan 

(geçerlilik ve 

güvenirliği 

sağlanmış, farklı 

araçlar içeren) 

elde edilen 

bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

öğrenci geri 

bildirimlerinin 

alınmasına ilişkin 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; 

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

Öğrecilerin karar alma mekanizmalarına seçtikleri temsilci vasıtasıyla dahil olmaktadır. 

Örneğin İİBF birim kalite komisyonunda öğrenci temsilcisi yer almaktadır.  

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1670 

 

Kanıtlar 

➢ Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları 

➢ Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin 

uygulamalar 

➢ Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.3.4. Akademik danışmanlık 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 4 DÜZEY 5 

Kurumda tanımlı 

bir akademik 

danışmanlık süreci 

bulunmamaktadır. 

Kurumda tanımlı 

bir akademik 

danışmanlık 

süreci 

bulunmaktadır.  

Ancak hiç 

uygulama yoktur 

veya tüm alanları 

kapsamayan 

Kurumda 

akademik 

danışmanlık 

uygulamaları 

vardır ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçların 

Kurumda 

akademik 

danışmanlığa 

ilişkin yürütülen 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

Kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

akademik 

danışmanlığa 

ilişkin 

olgunlaşmış 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1670


uygulamalar 

vardır. 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir;  

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF’de akademi danışmanlık hizmetleri etkin şekilde 

sunulmaktadır. Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrencilere ilgili bölüm başkanlığı 

tarafından 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 olmaktadırlar. 

 

 
 

İİBF’de danışmanlık sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını geliştirmek, kontrol ve takip 

etmek amacıyla Eğitim Öğretim Komisyonu tarafından 2019 yılı itibariyle çalışmalar 

sürdürülmektedir 

 

Kanıtlar 

➢ Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler 

➢ Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar 

➢ Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.4. Öğretim Elemanları  

 

Kurum, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi 

ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır. Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim 

yetkinliklerini sürekli iyileştirmek için olanaklar sunmalıdır. 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF’de 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 (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm). Birimde 

öğretim üyeleri için hazırlanmış olan atama-yükselme kriterleri bulunmamakta, ancak üzerinde 

çalışılmaktadır. 

 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Kurumun atama, 

yükseltme ve 

görevlendirme 

kriterleri ve 

süreçleri 

tanımlanmamıştır. 

Kurumun atama, 

yükseltme ve 

görevlendirme 

kriterleri 

tanımlanmış; 

ancak planlamada 

alana özgü 

ihtiyaçlar 

irdelenmemiştir. 

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. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Atama, yükseltme 

ve 

görevlendirmeye 

ilişkin uygulanan 

kriterlerin 

sonuçları, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Tüm alanlarda 

atama, yükseltme 

ve 

görevlendirmeye 

ilişkin kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; 

kurumun bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

Kanıtlar 

➢ Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı 

süreçler (Atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, 

kılavuz vb.) 

➢ Kuruma dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet 

edilme usullerinde tanımlı kurallar 

➢ Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun 

sağlanmasına yönelik uygulamalar 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.4.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, 

materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi) 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Kurumun öğretim 

elemanlarının 

öğretim 

Kurumun öğretim 

elemanlarının 

yenilikçi 

Kurumun öğretim 

elemanlarının 

öğretim 

Kurumun öğretim 

elemanlarının 

öğretim 

Öğretim 

elemanlarının 

kurumsal amaçlar 

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


yetkinliğini 

geliştirmek üzere 

planlamalar 

bulunmamaktadır. 

yaklaşımlar, 

materyal 

geliştirme, 

yetkinlik 

kazandırma ve 

kalite güvence 

sistemi gibi 

öğretim 

yetkinliklerinin 

geliştirilmesine 

ilişkin planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan bazı 

uygulamalar 

(eğiticilerin 

eğitimi 

etkinlikleri) 

bulunmaktadır. 

yetkinliğini 

geliştirmek üzere 

uygulamalar 

vardır ve bunlar 

tüm birimleri 

kapsamaktadır.  

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

yetkinliğini 

geliştirmek üzere 

gerçekleştirilen 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

doğrultusunda 

öğretim 

yetkinliklerinin 

gelişimine ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; 

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF’de eğiticilerin eğitim uygulamalarına yönelik 

herhangi bir yönetmelik veya düzenlenmiş eğitim programları bulunmamaktadır. 

 

Kanıtlar 

➢ Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (Kapsamı, veriliş yöntemi, katılım 

bilgileri vb.) 

➢ Öğrenme öğretme merkezi uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

➢ Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı 

süreçler (Atama-yükseltme kriterleri vb.) 

➢ Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin 

kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Öğretim kadrosuna 

yönelik teşvik ve 

ödüllendirilme 

mekanizmaları 

bulunmamaktadır.  

Öğretim 

kadrosunu teşvik 

ve ödüllendirme 

mekanizmalarının 

oluşturulmasına 

yönelik planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

Kurumun öğretim 

kadrosunu teşvik 

etme ve 

ödüllendirme 

uygulamaları 

öğretim 

elemanlarının 

yetkinlikleri 

dikkate alınarak 

adil ve şeffaf 

şekilde 

Kurumun öğretim 

kadrosunun teşvik 

etme ve 

ödüllendirmeye 

ilişkin 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

Kurumun tüm 

birimlerinde 

öğretim 

kadrosunu, 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

teşvik etme ve 

ödüllendirmeye 

ilişkin, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 



bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

kapsamayan bazı 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

sürdürülmektedir 

ve bunlar tüm 

alanları 

kapsamaktadır. 

Ancak uygulama 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; 

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

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 

(http://bap.bandirma.edu.tr/?act=guest&act2=sayfa&id=96&__pg_id__=P170). Ayrıca YÖK 

tarafından işleme koyulan Akademik Teşvik Ödeneği uygulanmaktadır 

(https://akademiktesvik.bandirma.edu.tr/). Bununla birlikte birimde bilimsel araştırma projeleri 

kapsamında üretilmiş projelerden yapılan ve SCI, AHCI, SSCI indekslerinde yer alan eserler 

için ilave destek verilmesi planlanmaktadır. 

 

Kanıtlar 

➢ Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek 

üzere yapılan uygulamalar  

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.5. Öğrenme Kaynakları 

 

Kurum, eğitim - öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun kaynaklara ve altyapıya sahip 

olmalı ve öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence 

altına almalıdır. 

 

B.5.1. Öğrenme kaynakları 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 DÜZEY 4 5 

Kurumun eğitim-

öğretim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun nitelik 

ve nicelikte 

öğrenme kaynağı 

(sınıf, laboratuvar, 

kütüphane, stüdyo 

gibi yapılar, ders 

kitapları, insan 

kaynakları, 

Kurumun eğitim-

öğretim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun nitelik 

ve nicelikte 

öğrenme 

kaynaklarının 

oluşturulmasına 

yönelik planları 

vardır. Ancak bu 

planlar 

Kurumun eğitim-

öğretim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun 

nitelik ve 

nicelikte 

öğrenme 

kaynakları 

birimler arası 

denge 

gözetilerek 

Kurumda tüm 

birimlerindeki uygun 

nicelik ve nitelikte, 

erişilebilir öğrenme 

kaynakları sağlamak 

üzere öğrenme 

kaynakları 

yönetilmektedir. 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

Kurumun tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik ve 

nitelikte, 

erişilebilir 

öğrenme 

kaynakları, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

ve sürdürülebilir 

şekilde 

http://bap.bandirma.edu.tr/?act=guest&act2=sayfa&id=96&__pg_id__=P170
https://akademiktesvik.bandirma.edu.tr/


öğrenme desteği 

vb.) 

bulunmamaktadır. 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

 

 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir.  

yönetilmektedir; 

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Öğrenciler üniversite kütüphane hizmetinde (https://kutuphanedb.bandirma.edu.tr/) ve 

kütüphane okuma salonlarından 7/24 yararlanmaktadır. 

(https://kutuphanedb.bandirma.edu.tr/tr/kutuphanedb/Sayfa/Goster/110). 

 

Kanıtlar 

➢ Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu  

➢ Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı  

➢ Öğrenme kaynaklarına erişim 

➢ Öğrenme kaynakların kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, 

öğrenci sayısındaki artış ile öğrenme kaynaklarındaki artış arasındaki ilişki gibi) 

➢ E-öğrenme uygulamaları 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar  

➢ Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.) 

➢ İyileştirme raporları 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 DÜZEY 4 5 

Kurumda uygun 

nitelik ve nicelikte 

sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler 

bulunmamaktadır. 

Kurumda uygun 

nicelik ve 

nitelikte sosyal, 

kültürel ve sportif 

faaliyetler 

yürütülmesine 

ilişkin (mekân, 

mali ve rehberlik 

desteği sağlamak 

gibi) planlamalar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

Kurumun tüm 

birimlerinde 

uygun nicelik ve 

nitelikte sosyal, 

kültürel ve sportif 

faaliyetler 

birimler arası 

denge gözetilerek 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların ve 

faaliyetlerin 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Kurumun tüm 

birimlerinde uygun 

nicelik ve nitelikte 

sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler 

kurumsal olarak 

yönetilmektedir 

(yürütmek üzere 

destekler 

sağlanmakta, idari 

örgütlenme 

bulunmakta vb.). 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

Kurumun tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik ve 

nitelikte sosyal, 

kültürel ve 

sportif 

faaliyetler, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

https://kutuphanedb.bandirma.edu.tr/tr/kutuphanedb/Sayfa/Goster/110


uygulamalar 

bulunmaktadır. 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Birimde öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler teşvik edilmekte ve 

buna yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Bu amaçla 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).  

 

İİBF bünyesinde öğrencilere yönelik sosyal ve kültürek birçok faaliyet düzenlenmektedir. 

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

 

Kanıtlar 

➢ Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi  

➢ Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi  

➢ Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi 

(Faaliyet türü, konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle) 

➢ Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) 

sonuçları 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.5.3. Tesis ve altyapılar (Yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları, mediko vs.) 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 DÜZEY 4 5 

Kurumda uygun 

nitelik ve 

nicelikte tesisler 

ve altyapı 

(yemekhane, 

yurt, teknoloji 

donanımlı 

çalışma alanları; 

sağlık, ulaşım, 

bilişim 

hizmetleri) 

bulunmamaktadır

. 

 

 

 

 

Kurumda uygun 

nitelik ve nicelikte 

tesis ve altyapının 

kurulmasına ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır.   

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamamaktadır, 

birimler arası 

denge 

gözetilmemektedir

. 

Kurumda uygun 

nitelik ve 

nicelikte tesis ve 

altyapı birimler 

arası denge 

gözetilerek 

kurulmuştur. 

Ancak bu tesis 

ve altyapının 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir

. 

 

Kurumun tüm 

birimlerinde uygun 

nitelik ve nicelikteki 

tesis ve altyapı 

sağlamak üzere 

fiziksel kaynaklar ve 

mekânlar bütünsel 

olarak 

yönetilmektedir. 

Tüm tesis ve 

altyapıların 

kullanımına ilişkin 

sonuçlar sistematik 

olarak izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir

. 

Kurumun tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik 

ve nitelikte, 

erişilebilir tesis 

ve altyapı 

imkânları, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir

; kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

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


tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Bandırma Onyedi Eylül İİBF’de, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları 

(derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, yemekhane vb.) bulunmaktadır. 

(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/247) Bu donanımların güncel gelişmeler 

kapsamında yenilenmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Kanıtlar 

➢ Tesis ve altyapılar ile yeterlilik durumu 

➢ Tesislere erişim durumları 

➢ Tesis ve altyapının kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, 

birim sayısındaki artış ile fiziksel alanlardaki artış arasındaki ilişki gibi) 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.) 

sonuçları 

➢ İyileştirme raporları 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.5.4. Engelsiz üniversite 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 DÜZEY 3 4 5 

Kurumda engelsiz 

üniversite 

uygulamalarına 

ilişkin planlamalar 

bulunmamaktadır. 

Engelsiz 

üniversite 

uygulamalarına 

ilişkin planlama 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

Kurumda 

engelsiz 

üniversite 

uygulamaları tüm 

birimleri 

kapsamaktadır. 

Ancak bu 

uygulamanın 

sonuçları 

izlenmemektedir 

Kurumdaki tüm 

birimlerde 

sağlanan engelsiz 

üniversite 

uygulamasından 

elde edilen 

bulgular 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

 

Kurumdaki tüm 

birimlerde 

sağlanan engelsiz 

üniversite 

uygulaması 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

kurumun bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır veya 

kurum 

ödüllendirilmiştir.   

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için engelli 

öğrenciler için yeterli ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile destek sağlamaya yönelik 

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

 

 

 

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


Kanıtlar 

➢ Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar (Kurullarda temsil, engelsiz 

üniversite uygulamaları vb.)  

➢ Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler 

➢ Engelsiz üniversite ödülleri 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 DÜZEY 4 5 

Kurumda uygun 

nitelik ve nicelikte 

rehberlik, 

psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer 

hizmetlerinin 

sağlanmasına 

ilişkin planlama 

bulunmamaktadır.  

Kurumda uygun 

nitelik ve nicelikte 

rehberlik, 

psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer 

hizmetlerinin 

sağlanmasına 

ilişkin planlama 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

Kurumda uygun 

nitelik ve 

nicelikte 

rehberlik, 

psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer 

hizmetleri tüm 

birimleri 

kapsayacak 

şekilde 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamanın 

sonuçları 

izlenmemektedir.  

Kurumdaki tüm 

birimlerde sağlanan 

uygun nitelik ve 

nicelikteki rehberlik, 

psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer hizmetleri 

bütünsel olarak 

yönetilmektedir (bu 

hizmetleri yöneten 

bir merkezin olması 

ve bu merkezi 

yöneten idari 

örgütlenme olması 

vb.). Bu hizmetlere 

ilişkin sonuçlar 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

Kurumun tüm 

birimlerindeki 

sağlanan uygun 

nitelik ve 

nicelikteki 

rehberlik, 

psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer 

hizmetleri, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

ve sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

Bandırma Onyedi Eylül İİBF’de öğrencilere yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Gelişim 

Merkezi hizmeti bulunmamaktadır. Ancak Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür 

ve Spor Daire Başkanlığı’nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi yer almaktadır. İİBF 

öğrencileri bu hizmetten ücretsiz bir biçimde yararlanabilmektedir.  

(https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/web%20si

tesi.pdf) 

 

Kanıtlar 

➢ Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.) 

sonuçları 

➢ Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler 

https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/web%20sitesi.pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/web%20sitesi.pdf


➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

 

Kurum, programlarının eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığından, öğrencilerin ve toplumun 

ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için programlarını periyodik olarak gözden 

geçirmeli ve güncellemelidir. Mezunlarını düzenli olarak izlemelidir. 

 

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim 

programlarını da kapsamaktadır.) 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Program 

çıktılarının 

izlenmesine ve 

güncellenmesine 

ilişkin herhangi 

bir mekanizma 

bulunmamaktadır. 

Program 

çıktılarının 

izlenmesine ve 

güncellenmesine 

ilişkin 

mekanizmalar 

(süreç ve 

performans 

göstergeleri) 

oluşturulmuştur. 

Ancak hiçbir 

uygulama 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

programları 

kapsamamaktadır. 

Tüm programlarda 

program çıktılarının 

izlenmesine ilişkin 

uygulamalar 

gerçekleştirilmiş ve 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak bu 

sonuçların 

değerlendirilmesi, 

karar almalarda ve 

güncellemelerde 

kullanılması 

gerçekleştirilmemiştir.  

Kurumda tüm 

programların 

çıktıları 

sistematik olarak 

(yıllık ve 

program 

süresinin 

sonunda 

periyodik olarak) 

ve kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

(eğitim-öğretim 

politikası ve 

amaçları) 

izlenmektedir. 

Bu izleme 

sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

güncellemeler 

yapılmaktadır. 

Kurumda tüm 

programların 

çıktılarının, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

izlenmesi 

güvence altına 

alınmıştır;  

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçlerin tanımlanmasına 

yönelik çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 

 

Kanıtlar 

➢ Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçler 

➢ Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek 

üzere kurduğu mekanizma örnekleri (Yıllık izleme takvimi, program çıktılarına 

ulaşma düzeyinin senato gündemine alınması, program başarı düzeylerinin izlenmesi) 

➢ Programların yıllık özdeğerlendirme raporları (Program kazanımları açısından 

değerlendirme) 

➢ Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler 

(Bilgi yönetim sistemi) 



➢ Programların yıllık özdeğerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler 

➢ Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların bilgilendirildiği 

uygulamalar. 

➢ Program izleme ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren kanıtlar 

(İstihdam verileri vb.) 

➢ Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının 

görüşlerini içerecek şekilde gösteren kanıtlar 

➢ Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar  

➢ Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler 

➢ Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, uygulamalar 

➢ Varsa İngilizce hazırlık okullarında/programlarında yapılan değerlendirme ve 

iyileştirme çalışmaları 

➢ Program akreditasyonu 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

B.6.2. Mezun izleme sistemi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Kurumda herhangi 

bir mezun izleme 

sistemi 

bulunmamaktadır. 

Mezun izleme 

sistemine ilişkin 

planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

programları 

kapsamamaktadır.  

Mezun izleme 

sistemine ilişkin tüm 

programları kapsayan 

uygulamalar vardır ve 

bunlardan bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak bu 

sonuçların 

değerlendirilmesi ve 

karar almalarda 

kullanılması 

gerçekleştirilmemiştir. 

Kurumda tüm 

programlarda  

Sistematik 

olarak ve 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

(eğitim-öğretim 

politikası ve 

amaçları) 

mezunlar 

izlenmekte ve 

izlem 

sonuçlarına 

göre tüm 

birimleri ve 

programları 

kapsayan 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurum tüm 

programlarında 

mezunların 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

izlenmesini 

güvence altına 

almış, mezunlar 

kurumun kalite 

güvence 

sisteminin bir 

parçası haline 

gelmiştir;  

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Mezun izleme sisteminin kurulması planlama aşamasındadır. 

 

Kanıtlar 

➢ Mezun izleme sistemi 

➢ Mezunların ve iş dünyasının mezun yeterliliklerine ilişkin memnuniyet düzeyi 

➢ Mezun izleme sistemi kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme uygulamaları 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 



➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Kurumun araştırma sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Araştırma süreci 

kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceğinin belirlendiği, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin 

nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek 

ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır.   

 

İİBF’de araştırma ve geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Araştırma faaliyetlerinin 

gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği süreç 

içerisindedir. 

 

C.1. Araştırma Stratejisi 

Kurum, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer 

üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri 

yürütmelidir. 

Üniversite, 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 hedeflenmiştir. Bu gelişim süreci öncelikle akademik birimlerimiz olmak üzere tüm 

birimlerimizin ortak sorumluluğundadır. (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/111). 

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. (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Haber/Goster/Iktisadi-ve-

Idari-Bilimler-Fakultemiz-Buyuk-Bir-Yukselise-Gecerek-Alaninda-2-Oldu-1676).  

 

C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2  3 4 5 

Kurumun tanımlı 

araştırma 

politikası, 

stratejisi ve 

hedefleri 

bulunmamaktadır. 

Kurumun, 

araştırmaya bakış 

açısını, araştırma 

faaliyetlerinde 

izleyeceği ilkeleri, 

araştırmadaki 

önceliklerini ve 

araştırma 

kaynaklarını 

yönetmedeki 

tercihlerini ifade 

eden araştırma 

politikası,  

stratejisi ve 

hedefleri 

bulunmaktadır. 

Kurumun tanımlı 

araştırma politikası, 

stratejisi ve hedefleri 

doğrultusunda yapılan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. Ancak bu 

uygulamaların sonuçları 

değerlendirilmemektedir. 

Kurumda tüm 

birimler 

tarafından 

benimsenmiş 

araştırma 

politikası, 

stratejisi ve 

hedefleri ile 

ilgili 

uygulamalar, 

sistematik 

olarak 

izlenmekte ve 

izlem 

sonuçlarına 

göre tüm 

Kurumda 

araştırma 

alanındaki 

faaliyetlerin, 

araştırma 

politikası 

doğrultusunda 

değer 

üretebilmesi ve 

toplumsal 

faydaya 

dönüşebilmesi 

güvence altına 

alınmış ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

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


Ancak bunları 

hayata geçirmek 

üzere 

mekanizmalar 

veya uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

alanları ve 

programları 

kapsayan 

önlemler 

alınmaktadır. 

paydaşlarca 

benimsenmesi 

sağlanmıştır;  

kurumun 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

➢ Araştırma politikası 

➢ Araştırma stratejisi ve hedefleri 

➢ Eğitim-öğretim programlarında araştırma politikasının uygulanmasına ilişkin 

kanıtlar 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Araştırma performans göstergeleri 

➢ Kuruma özgü anahtar performans göstergeleri 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Kurumun 

araştırma-

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin bir 

planlama 

bulunmamaktadır. 

Kurumun 

araştırma-

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetim ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin 

planlamalar 

(karışmayan ile 

müdahaleci 

spektrumun 

neresinde 

konumlandığı, 

motivasyon ve 

yönlendirme 

işlevinin nasıl 

tasarlandığı, kısa 

ve uzun vadeli 

hedeflerin net ve 

kesin nasıl 

tanımlandığı, 

araştırma 

yönetimi ekibi ve 

görev tanımları) 

Kurumunda tüm 

alanları kapsayıcı 

şekilde araştırma-

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısı kurumsal 

tercihler yönünde 

uygulamaya 

konularak bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçlar 

izlenmemektedir. 

Kurumda 

araştırma-

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetimi ile 

ilişkili sonuçlar 

ve paydaş 

görüşleri 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

 

Kurumda tüm 

birimleri/alanları 

kapsayan 

araştırma-

geliştirme 

yönetimi, 

kurumsal 

amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

bütünleştirici, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 

kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 



bulunmaktadır.  

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

 

 

 

İİBF araştırma geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısını kurma 

aşamasındadır. 

 

Kanıtlar 

➢ Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı 

➢ Araştırma yönetim modeli 

➢ Araştırma faaliyetlerini yürüten birimler 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Kurum 

araştırmaların 

planlaması, 

yürütülmesi 

veya 

yönetilmesinde 

yerel, bölgesel 

ve ulusal 

kalkınma 

hedeflerini ve 

değişimleri 

dikkate 

almamaktadır.  

Kurum, 

araştırmaların 

planlamasında, 

yürütülmesinde 

veya 

yönetilmesinde 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedeflerini ve 

değişimleri dikkate 

almaktadır. Ancak 

bu uygulamalar tüm 

alanları 

kapsamamaktadır 

veya kurumun 

araştırma politikası, 

hedefleri, 

stratejisine 

yansıtılmamaktadır.  

Kurum araştırma 

ile ilişkili tüm 

alanlardaki 

araştırmaların 

planlamasında, 

yürütülmesinde 

veya 

yönetilmesinde 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedeflerini ve 

değişimleri 

dikkate 

almaktadır. 

Ancak bu 

uygulamalarla 

ilgili sonuçlar 

izlenmemektedir.  

 

Kurumda 

araştırma 

çıktıları;  yerel, 

bölgesel ve ulusal 

kalkınma 

hedefleriyle 

ilişkili olarak 

sistematik ve 

kurumun iç kalite 

güvencesi 

sistemiyle 

uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçlarını 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlem 

alınmaktadır. 

Kurumda 

araştırmaların; 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedeflerine sosyo-

ekonomik-kültürel 

katkısı ile rekabet 

düzeyinin 

(ulusal/uluslararası)  

değerlendirilmesi 

kurumda 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; kurumun 

bu hususta kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar tarafından 

örnek alınmaktadır. 

 

İİBF araştırmaların yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisini tanımlama 

aşamasındadır. 

 

Kanıtlar 

➢ Kalkınma hedefleriyle uyumlu araştırma faaliyetleri 



➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.2. Araştırma Kaynakları 

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar 

oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Kurumun araştırma politikaları, 

iç ve dış paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmelidir. 

 

C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali  

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 DÜZEY 4 5 

Kurumun 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmesi 

için uygun nitelik 

ve nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakları 

bulunmamaktadır. 

Kurumun 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun nitelik 

ve nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik planları 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

Kurumun 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun 

nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar 

birimler arası 

denge 

gözetilerek 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

 

Kurumda araştırma 

kaynakları, öncelikli 

araştırma alanlarını 

destekleyecek ve tüm 

birimleri/alanları 

kapsayacak şekilde 

yönetilmektedir. 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

Kurumun tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik ve 

nitelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, 

kurumsal 

amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

ve sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

İİBF’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset 

Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere 7 bölüm vardır. Bu 

bölümlerde çeşitli araştırma faaliyetleri, yayınlar ve projeler gerçekleştirilmektedir. Personele 

yeteri kadar masaüstü ve dizüstü bilgisayar ve projeksiyon gibi materyaller sağlanmaktadır.  

 

İİBF Araştırma Kaynakları 

Materyal Adet 

Masaüstü Bilgisayar 194 

Taşınabilir Bilgisayar 45 

Yazıcı 80 



Tarayıcı 5 

Fotokopi Makinesi 2 

Projeksiyon 36 

Akıllı Tahta 7 

İİBF’nin şu anda kendine ait ayrı bir kütüphanesi bulunmamaktadır. Bilimsel araştırma ve 

çalışmalar için üniversitemizin kütüphanesinden faydalanılmaktadır. Kütüphanenin kapasitesi 

şu şekildedir. (https://kutuphanedb.bandirma.edu.tr/tr/kutuphanedb) 

 

Kanıtlar 

➢ Araştırma-geliştirme altyapısı ve gelişimine ilişkin kanıtlar 

➢ Araştırma-geliştirme bütçesi ve dağılımı 

➢ Öncelikli araştırma alanlarına ayrılan bütçe 

➢ Araştırma-geliştirme kaynaklarının etkin kullanımı sağlayan uygulamalar 

➢ Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel) 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 

 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 4 DÜZEY 5 

Kurumun 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetleri için 

üniversite içi 

kaynakları 

bulunmamaktadır. 

Kurumun 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için üniversite içi 

kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik 

planları/tanımlı 

süreçleri (BAP 

Yönergesi gibi) 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

Kurumun 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun 

nitelik ve 

nicelikte 

üniversite içi 

kaynaklar 

birimler arası 

denge 

gözetilerek 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

 

 

Kurumda üniversite 

içi kaynaklar, 

öncelikli araştırma 

alanlarını 

destekleyecek ve 

erişilebilir şekilde 

yönetilmektedir. 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

Kurumun tüm 

birimlerini 

kapsayan 

üniversite içi 

kaynaklar, 

kurumsal 

amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

ve sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

https://kutuphanedb.bandirma.edu.tr/tr/kutuphanedb


Üniversite için kaynaklarda BAP birimi gerekli işlemleri yürütmektedir. 

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

 

Fakültemize ait BAP tarafından desteklenen projelerin sayısı bölüm bazında aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir;  

 

 
Kanıtlar 

➢ İç kaynaklar (BAP) 

➢ İç kaynakların birimler arası dağılımı 

➢ BAP Yönergesi 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

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

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2  3 4 5 

Kurumun 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetleri için 

üniversite dışı 

kaynaklara 

herhangi bir 

yönelimi 

bulunmamaktadır. 

Kurumun 

üniversite dışı 

kaynakların 

kullanımına ilişkin 

yöntem ve destek 

birimlerin 

oluşturulmasına 

ilişkin planları 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

Kurumun 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

sürdürebilmek için 

üniversite dışı 

kaynakların 

kullanımını 

desteklemek üzere 

yöntem ve destek 

birimleri 

oluşturulmuş ve 

tüm alanları 

kapsayan 

uygulamalar 

Kurumda, 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

sürdürebilmek için 

üniversite dışı 

kaynakların 

kullanımını 

destekleyen 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

Kurumda, 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

kurumsal 

amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

sürdürebilmek 

için üniversite 

dışı kaynakların 

kullanımına 

ilişkin 

sürdürülebilir ve 

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


uygulamalar 

bulunmaktadır. 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına ve 

uygulamalara 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 

kurumun 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

 

İİBF üniversite dışı kaynaklara yönelimde destek birimleri ile çalışmalar yapmayı 

planlamaktadır. 

 

Kanıtlar 

➢ Dış kaynaklar 

➢ Dış kaynaklarda yıllar itibarıyla gerçekleşen değişimler 

➢ Destek birimler ve çalışmalarına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkanları 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 DÜZEY 3 4 5 

Kurumun 

araştırma 

politikası, 

hedefleri, stratejisi 

ile uyumlu 

doktora ve post-

doc programları 

bulunmamaktadır. 

 

Kurumun 

araştırma 

politikası, 

hedefleri ve 

stratejileri ile 

uyumlu doktora ve 

post-doc 

programlarına 

ilişkin planlar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Kurumda 

araştırma 

politikası, 

hedefleri ve 

stratejileri ile 

uyumlu ve 

destekleyen 

doktora ve post-

doc programları 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Kurumda 

araştırma 

politikası, 

hedefleri ve 

stratejileri ile 

uyumlu ve 

destekleyen 

doktora ve post-

doc 

programlarının 

çıktıları düzenli 

olarak izlenmekte 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda, 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

kurumsal 

amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

sürdürebilmek 

için doktora ve 

post-doc 

programlarına 

ilişkin bütünleşik 

ve olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 



kurumun 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

 

Doktora programları 2015 yılında kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir. https://sbe.bandirma.edu.tr/ 

 

Kanıtlar 

➢ Doktora programları 

➢ Post-doc programlara ilişkin uygulamalar 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.3. Araştırma Yetkinliği 

Kurum, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin sürdürmek ve iyileştirmek için olanaklar 

sunmalıdır. 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF’de 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.  (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm). Birimde 

öğretim üyeleri için hazırlanmış olan atama-yükselme kriterleri bulunmamakta, ancak üzerinde 

çalışılmaktadır. 

 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Kurumda, öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

yetkinliğinin 

(uzmanlıklar, 

birikim, sayı ve 

dağılım)  

değerlendirilmesin

e ve 

geliştirilmesine 

yönelik bir 

mekanizma 

bulunmamaktadır. 

Kurumda, öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

yetkinliğinin 

değerlendirilmesin

e ve 

geliştirilmesine 

yönelik planlar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

Kurumda, öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

yetkinliğinin 

değerlendirilmesin

e ve 

geliştirilmesine 

yönelik 

uygulamalar tüm 

alanları kapsayan 

şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Kurumda, öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

yetkinliğinin 

değerlendirilmesin

e ve 

geliştirilmesine 

yönelik 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda, 

kurumsal 

amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

yetkinliğinin 

değerlendirilmes

i ve 

geliştirilmesine 

ilişkin 

sürdürülebilir ve 

https://sbe.bandirma.edu.tr/
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm


kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 

kurumun 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

➢ Yükseltme ve atanma kriterleri ve uygulamaları 

➢ Eğitimler 

➢ Eğitim kazanımları 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin 

kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.3.2. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik Ortak programlar, 

ortak araştırma birimleri 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Kurumda ulusal 

ve uluslararası 

düzeyde kurum içi 

ve kurumlar arası 

ortak programlar 

ve ortak araştırma 

birimleri ile 

araştırma ağlarına 

katılım ve 

işbirlikleri kurma 

gibi çoklu 

araştırma 

faaliyetleri 

bulunmamaktadır. 

 

 

Kurumda ulusal ve 

uluslararası 

düzeyde kurum içi 

ve kurumlar arası 

ortak programlar 

ve ortak araştırma 

birimleri ile 

araştırma ağlarına 

katılım ve 

işbirlikleri kurma 

gibi çoklu 

araştırma 

faaliyetlerine 

yönelik 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

Kurumda ulusal 

ve uluslararası 

düzeyde kurum içi 

ve kurumlar arası 

ortak programlar 

ve ortak araştırma 

birimleri ile 

araştırma ağlarına 

katılım ve 

işbirlikleri kurma 

gibi çoklu 

araştırma 

faaliyetleri ve 

uygulamalar tüm 

alanları 

kapsayacak 

şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Kurumda ulusal 

ve uluslararası 

düzeyde kurum içi 

ve kurumlar arası 

ortak programlar 

ve ortak araştırma 

birimleri ile 

araştırma ağlarına 

katılım ve 

işbirlikleri kurma 

gibi çoklu 

araştırma 

faaliyetler ve 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

Kurumda, 

kurumsal 

amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

kurum içi ve 

kurumlar arası, 

ulusal ve 

uluslararası 

düzeyde ortak 

programlar ve 

ortak araştırma 

birimleri, 

işbirlikleri ve 

araştırma 

ağlarına katılım 

gibi çoklu 

araştırma 

faaliyetlerine ve 



bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

uygulamalarına 

ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 

kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik Ortak programlar, ortak 

araştırma birimleri kurulması planlanmaktadır. 

 

Kanıtlar 

➢ Kurumun dahil olduğu araştırma ağları,  

➢ Kurumun ortak programları ve araştırma birimleri  

➢ Ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

C.4. Araştırma Performansı 

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, 

değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve 

geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için 

kullanılmalıdır. 

 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 DÜZEY 3  4 5 

Kurumda öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesin

e yönelik 

uygulamalar 

bulunmamaktadır

. 

Kurumda öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesin

e yönelik 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

(yönetmelik, 

yönerge, süreç 

tanımı, ölçme 

Öğretim 

elemanlarının 

araştırma-

geliştirme 

performansını 

izlemek ve 

değerlendirmek 

üzere tanımlı 

süreçler 

(yönetmelik, 

yönerge, süreç 

tanımı, ölçme 

Öğretim 

elemanlarının 

araştırma-

geliştirme 

performansını 

izlemek ve 

değerlendirmek 

üzere tüm 

alanları 

kapsayan 

uygulamalar 

düzenli olarak 

Kurumda, 

kurumsal amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, stratejisi) 

doğrultusunda 

öğretim 

elemanlarının 

araştırma-

geliştirme 

performansının 

izlenmesi ve 



araçları, rehber, 

kılavuz, takdir-

tanıma sistemi, 

teşvik 

mekanizmaları 

vb.)  

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

araçları, rehber, 

kılavuz,  takdir-

tanıma sistemi, 

teşvik 

mekanizmaları vb.) 

tüm alanları kapsar 

şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır

.  

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilere

k önlemler 

alınmaktadır. 

 

 

 

değerlendirilmesin

e ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 

kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Öğrenci Bilgi Sistemi (Proliz) sayesinde öğretim üyelerinin performansı ile ilgili yapılan 

anketlerin girdi ve çıktıların değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kurum içi değerlendirme olarak; 

Öğretim Üyelerinin performansı ile ilgili olarak biri güz dönemi diğeri bahar dönemi olmak 

üzere yılda 2 defa anket yaptırılmaktadır. Öğrenciler 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. 

 



 

Kanıtlar 

➢ Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan 

tanımlı süreçler 

➢ Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve 

ödüllendirmek üzere yapılan uygulamalar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Kurumda 

araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesin

e yönelik 

uygulamalar 

bulunmamaktadır

. 

Kurumda 

araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesin

e yönelik 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

Kurumda araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

uygulamalar tüm 

alanları ve birimleri 

(araştırma 

merkezleri de 

dâhil) kapsar 

şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

Kurumda tüm 

birimlerin 

araştırma 

performansı 

izlenerek 

değerlendirilmekt

e ve karar 

almalarda 

(performans 

temelli teşvik-

takdir 

mekanizmaları 

vb.) 

kullanılmaktadır. 

Kurumda, 

kurumsal amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, stratejisi) 

doğrultusunda tüm 

birimlerin 

araştırma 

performansının 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesin

e ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 



bulunmamaktadır 

veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır

. 

Buna ilişkin 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 

kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyiliştirilmesine yönelik 

mekanizmalar oluşturulması planlanmaktadır. 

 

 

Kanıtlar 

➢ Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan 

mekanizmalar 

➢ Araştırma-geliştirme süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve 

iyileştirme çalışmaları 

➢ Kurumun araştırma ve geliştirme performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar 

(Üniversite sıralamaları, kurumsal dış değerlendirme raporları vb.) 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

C.4.3. Araştırma bütçe performansı 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Kurumun 

araştırma bütçe 

performansını 

izlemeye yönelik 

uygulamalar 

bulunmamaktadır

. 

Kurumun 

araştırma bütçe 

performansını 

izlemeye ilişkin 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadı

r veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Kurumun araştırma 

bütçe 

performansını 

izlemeye ve 

değerlendirmeye 

ilişkin uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır

. 

Kurumda tüm 

birimlerin 

araştırma bütçe 

performansı 

izlenerek 

değerlendirilmekt

e ve karar 

almalarda (bütçe 

dağılımı vb.) 

kullanılmaktadır. 

Buna ilişkin 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda, 

kurumsal amaçlar 

(araştırma 

politikası, 

hedefleri, stratejisi) 

doğrultusunda tüm 

birimlerin 

araştırma bütçe 

performansının 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesin

e ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 



kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kurumun araştırma bütçe performansını izlemeye yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi 

düşünülmektedir. 

 

Kanıtlar 

➢ Araştırma bütçe performansını izlemeye ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar 

➢ Bütçe dağılımı 

➢ Yıllar itibarıyla değişim 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

Tüm D Toplumsal Katkıyı özetleyiniz 

Genel Açıklama  
D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

 

Kurumun tanımlı toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejileri mevcut değildir. 

Organizasyon veya yönetim yapısına ilişkin olarak herhangi bir düzenleme veya planlama 

yapılmamıştır. Toplumsal katkıya yönelik faaliyetlerin fakülte bazında değil, üniversite 

bazında yürütülmesine ilişkin planlamalar mevcuttur.    

 

 

D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2  3 4 5 

Kurumun tanımlı 

toplumsal katkı 

politikası, 

hedefleri ve 

stratejisi 

bulunmamaktadır. 

Kurumun, 

toplumsal katkı 

faaliyetlerinde 

izleyeceği ilkeleri, 

öncelikleri ve 

kaynaklarını 

yönetmedeki 

tercihlerini ifade 

eden toplumsal 

katkı politikası, 

hedefleri ve 

stratejisi 

bulunmaktadır. 

Ancak bunları 

Kurumun tanımlı 

toplumsal katkı 

politikası, hedefleri ve 

stratejisi doğrultusunda 

yapılan uygulamalar 

bulunmaktadır. Ancak bu 

uygulamaların sonuçları 

değerlendirilmemektedir. 

Kurumda tüm 

birimler 

tarafından 

benimsenmiş 

toplumsal 

katkı 

politikası, 

hedefleri ve 

stratejisi ile 

ilgili 

uygulamalar, 

sistematik 

olarak 

izlenmekte ve 

Kurumda 

toplumsal katkı 

faaliyetlerinin, 

toplumsal katkı 

politikası 

doğrultusunda 

değer 

üretebilmesi ve 

toplumsal 

faydaya 

dönüşebilmesi 

güvence altına 

alınmış ve 

olgunlaşmış 



hayata geçirmek 

üzere 

mekanizmalar 

veya uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

izlem 

sonuçlarına 

göre tüm 

alanları ve 

programları 

kapsayan 

önlemler 

alınmaktadır. 

uygulamalarla 

paydaşlarca 

benimsenmesi 

sağlanmıştır;  

kurumun 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

 

Kurumun tanımlı toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejileri mevcut değildir. Ancak 

gerek bu stratejilerin oluşturulması gerekse yürütülmesi amacıyla, üniversite bünyesinde 2019 

yılı içerisinde çok sayıda uygulama ve araştırma merkezi kurulmuştur. Fakültemiz 

bünyesindeki öğretim üyeleri bu merkezler bünyesinde görev alarak toplumsal katkı üretmeleri 

beklenmektedir.   

 

Kanıtlar 

➢ Toplumsal katkı politikası 

➢ Toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri 

➢ Toplumsal katkı politikası ile eğitim-öğretim ve araştırma politikalarının 

ilişkilendirilmesi 

➢ Üniversitedeki sürekli eğitim merkezi dışında çeşitli birimlerin yaptığı toplumsal katkı 

faaliyetleri   

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilen 

toplumsal katkı faaliyetleri 

➢ Üniversitenin toplumsal katkı süreçlerinde belirlenen öncelikli alanlarının listesi ve 

nasıl belirlendiğine dair belgeler  

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin bir 

planlaması 

bulunmamaktadır. 

Kurumun 

toplumsal katkı 

süreçlerinin, yerel, 

bölgesel ve ulusal 

kalkınma 

hedefleri ile 

ilişkili ve diğer 

süreçlerle (eğitim- 

öğretim, ar-ge) 

bütünleşik olarak 

Kurumunda 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapılanması 

Kurumsal 

tercihler yönünde 

ve tüm alanları 

kapsayıcı şekilde 

Kurumda 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi ile 

ilişkili sonuçlar 

ve paydaş 

görüşleri 

sistematik ve 

kurumun iç kalite 

güvence 

Kurumda tüm 

birimleri/alanları 

kapsayan 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

bütünleştirici, 

sürdürülebilir ve 



yönetimi ve 

organizasyonel 

yapılanması 

(süreçler ve görev 

tanımları vb.) 

yönelik planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

uygulamaya 

konularak bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçlar 

izlenmemektedir. 

sistemiyle 

uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlem 

alınmaktadır.  

 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 

kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

 

 

Kurumun toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir 

planlaması bulunmamaktadır. Üniversite çapında bir dış paydaş komisyonunun 2020 yılı 

içinde oluşturulması için planlamalar mevcuttur.  

 

Kanıtlar 

➢ Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı 

➢ Toplumsal katkı yönetim modeli 

➢ Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten birimler 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, 

teknik ve mali kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların etkin şekilde kullanımını 

sağlamalıdır. 

 

Kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, 

teknik ve mali kaynaklarının 2020 yılı içerisinde faaliyete geçecek olan sürekli Eğitim Merkezi 

bünyesinde olacağı beklenmektedir. Fakültenin kendine ait bir kaynağı olması 

beklenmemektedir.   

 

D.2.1. Kaynaklar 

Olgunluk düzeyi 

 
1  2 DÜZEY 3  4 5 

Kurumun 

toplumsal katkı 

faaliyetlerini 

sürdürebilmesi 

için uygun nitelik 

ve nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakları 

bulunmamaktadır. 

Kurumun 

toplumsal katkı 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun nitelik 

ve nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik planlar 

Kurumun 

toplumsal katkı 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 

için uygun nitelik 

ve nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar 

birimler arası 

denge gözetilerek 

Kurumda fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, toplumsal 

katkı faaliyetlerini 

destekleyecek ve tüm 

birimleri kapsayacak 

şekilde 

yönetilmektedir. 

Tüm bu 

uygulamalardan elde 

Kurumda tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik ve 

nitelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, 

kurumsal 

amaçlar 

(toplumsal katkı 

hedefleri ve 



bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

stratejisi) 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

kurumun bu 

kapsamda 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

  

Fakültemiz bünyesinde bulunan Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen çeşitli  

etkinlikler ve faaliyetler kapsamında toplumsal katkı çalışmaları yürütülmektedir. Bu 

çalışmaların bazıları aşağıda listelenmiştir; 

(https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Kizilay-Tarafindan-Yurutulen-

Guvenli-Kan-Temini-Projesi-ve-Hedef-25-Projesi-Kapsaminda-Kan-Bagisi-Kampanyasi-

14436, https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Etkinlik/Liste/Geleneksel-Asure-Gunu-

Etkinligine-Tum-Ogrencilerimiz-ve-Personelimiz-Davetlidir-450?k=-1 , 

https://bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemiz-Merkez-Yerleskesinde-15-

Temmuz-Sehitler-Ormani-Acilisi-ve-Fidan-Dikim-Toreni-Gerceklesti-2075)

 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Kizilay-Tarafindan-Yurutulen-Guvenli-Kan-Temini-Projesi-ve-Hedef-25-Projesi-Kapsaminda-Kan-Bagisi-Kampanyasi-14436
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Kizilay-Tarafindan-Yurutulen-Guvenli-Kan-Temini-Projesi-ve-Hedef-25-Projesi-Kapsaminda-Kan-Bagisi-Kampanyasi-14436
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Kizilay-Tarafindan-Yurutulen-Guvenli-Kan-Temini-Projesi-ve-Hedef-25-Projesi-Kapsaminda-Kan-Bagisi-Kampanyasi-14436
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Etkinlik/Liste/Geleneksel-Asure-Gunu-Etkinligine-Tum-Ogrencilerimiz-ve-Personelimiz-Davetlidir-450?k=-1
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Etkinlik/Liste/Geleneksel-Asure-Gunu-Etkinligine-Tum-Ogrencilerimiz-ve-Personelimiz-Davetlidir-450?k=-1
https://bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemiz-Merkez-Yerleskesinde-15-Temmuz-Sehitler-Ormani-Acilisi-ve-Fidan-Dikim-Toreni-Gerceklesti-2075
https://bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemiz-Merkez-Yerleskesinde-15-Temmuz-Sehitler-Ormani-Acilisi-ve-Fidan-Dikim-Toreni-Gerceklesti-2075


 
 

 

 

Kanıtlar 

➢ Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer 

birimler 

➢ Toplumsal katkı çalışmalarına ayrılan bütçe ve yıllar içinde değişimi 

➢ Bölgesel kurumlardan sosyal sorumluluk projeleri için sağlanan kaynaklar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 

D.3. Toplumsal Katkı Performansı 



 

Fakülte düzeyinde toplumsal katkı faaliyetlerinin izlenmesi faaliyetleri mevcut değildir. Bu 

faaliyetlerin tamamının üniversite çapındaki oluşumlarda yürütülmesi planlanmaktadır.    

 

D.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY 2 3 4 5 

Kurumda 

toplumsal katkı 

performansının 

izlenmesine ve 

iyileştirilmesine 

yönelik 

uygulamalar 

bulunmamaktadır

. 

Kurumda 

toplumsal katkı 

performansının 

izlenmesine ve 

iyileştirilmesine 

yönelik 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadı

r veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Kurumda toplumsal 

katkı 

performansının 

izlenmesine ve 

iyileştirilmesine 

yönelik 

uygulamalar tüm 

alanları ve birimleri 

kapsar şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır

. 

Kurumda tüm 

birimlerin 

toplumsal katkı 

performansı 

izlenerek 

değerlendirilmekt

e ve karar 

almalarda 

kullanılmaktadır. 

Buna ilişkin 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda, 

kurumsal amaçlar 

(toplumsal katkı 

politikası, 

hedefleri, stratejisi) 

doğrultusunda tüm 

birimlerin 

toplumsal katkı 

performansının 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesin

e ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 

kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Fakültemizde toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik 

uygulamaların planlaması yapılmaktadır. 

 

Kanıtlar 

➢ Toplumsal katkı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan 

mekanizmalar 

➢ Toplumsal katkı süreçlerine ilişkin yıllık özdeğerlendirme raporları ve iyileştirme 

çalışmaları 

➢ Kurumun toplumsal katkı performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar  

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 



E. YÖNETİM SİSTEMİ 
 

Fakültenin yönetim sistemi dekanlık ile bağlantılı olarak hiyerarşik bir yapı arz etmektedir. 

Fakültenin insan kaynakları akademik ve idari personelden oluşmaktadır. Özellikle idari 

personel ile ilgili hiyerarşik uygulamalar öne çıkmaktadır. Akademik personel ile ilgili konu 

ve faaliyetlerde demokratik bir süreç izlenmekte verilen kararlara akademik personelin katılımı 

hedeflenmektedir.  

 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

 

Fakülte yönetimi dekanlık, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulundan oluşmaktadır. 

Dekanlık yönetimi dekan, iki dekan yardımcısı ve bir fakülte sekreterinden oluşmaktadır 

(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/235). Fakülte kurulu başkan (dekan), onüç 

üye ve bir raportörden oluşmaktadır (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/112). 

Fakülte yönetim kurulu ise başkan (dekan), altı üye ve bir raportörden oluşmaktadır 

(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/113). Ayrıca kalite komisyonu başkan ve 

dokuz üye ile çalışmalarına devam etmektedir 

(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1670).  

 

İİBF’de 14 Profesör, 16 Doçent, 26 Doktor Öğretim Üyesi, 30 Araştırma Görevlisi olmak üzere 

toplam 86 akademik personel görev yapmaktadır 

(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Personel/Akademik).  

 

Fakültenin idari personeli 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şef, 5 Bilg. İşl., 1 VHKİ, 2 Memur ve 1 

İşçi’den oluşmaktadır (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Personel/Idari).  

  

Fakülte yeniden yapılanma sürecine devam ederken sürekli olarak akademik ve idari 

personelini nitelik ve sayısal olarak arttırmaktadır. Yeni gelen personelleriyle her gün güçlenen 

ve katılım süreçleriyle yeni bakışlar kazanan fakülte stratejik hedeflerine adım adım ulaşmayı 

öncelemektedir.  

 

Ayrıca fakültenin tabi olduğu norm çerçevesinin de hızla yapılanmasına devam edilmektedir.  

 

Personel alımları ile eş zamanlı olarak organizasyon şeması idari personel tarafından 

güncellenmektedir (https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/255).  

 

 

 

 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/235
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/112
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/113
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/1670
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Personel/Akademik
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Personel/Idari
https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/255


 
 

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

Olgunluk düzeyi 

 
1  2 DÜZEY 3  4 5 

Kurumun 

misyonuyla 

uyumlu ve 

stratejik 

hedeflerini 

gerçekleştirm

eyi 

sağlayacak bir 

yönetim 

modeli ve 

organizasyon

el yapılanması 

bulunmamakt

adır. 

Kurumun 

misyon ve 

stratejik 

hedeflerine 

ulaşmasını 

güvence altına 

alan yönetim 

modeli ve 

idari 

yapılanması; 

tüm süreçler 

tanımlanarak, 

süreçlerle 

uyumlu yetki, 

görev ve 

sorumluluklar 

belirlenerek 

tanımlanmıştı

r. Ancak bu 

model 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamakt

Kurumun 

misyon ve 

stratejik 

hedeflerine 

ulaşmasını 

güvence 

altına alan 

yönetim 

modeli ve 

idari 

yapılanması, 

süreçlerle 

uyumlu 

olarak ve tüm 

birimleri/alan

ları (vakıf 

yükseköğreti

m 

kurumlarında 

mütevelli 

heyet ve tüm 

yükseköğreti

m 

kurumlarında 

Kurumunda tüm 

birimleri ve 

alanları kapsayan 

yönetim modeli 

ve idari 

yapılanması ile 

ilişkili 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte, 

paydaşların 

görüşleri 

alınmakta ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmakta ve 

ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

güncellemeler 

Kurumda çok 

sesliliği, etkin 

karar 

vermeyi, 

değişime 

uyum 

sağlamayı ve 

paydaşların 

temsil 

edilmesini 

güvence 

altına alan ve 

kurumsal 

amaçların 

gerçekleştiril

mesi için 

gerekli ortamı 

sağlayan 

yönetim 

modeli ve 

idari 

yapılanması 

(yasal 

düzenlemeler 



adır veya 

uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamakt

adır.  

rektör 

yardımcıları 

ve 

danışmanlar 

dâhil olmak 

üzere) 

kapsayacak 

şekilde 

oluşturulmuşt

ur ve bu 

doğrultuda 

yapılan 

uygulamalard

an bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Ancak bu 

sonuçların 

izlenmesi 

yapılmamakt

adır.  

gerçekleştirilmek

tedir.  

çerçevesinde 

kurumsal 

yaklaşım, 

gelenekler, 

tercihler) 

kurumun 

tamamında 

benimsenmişt

ir; kurumun 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta 

ve bu 

uygulamaları

n bir kısmı 

diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

 

Kurumun misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan yönetim modeli ve 

idari yapılanması, süreçlerle uyumlu olarak ve tüm birimleri/alanları kapsayacak şekilde 

oluşturulmuştur ve bu doğrultuda yapılan uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. 

Ancak bu sonuçların izlenmesi yapılmamaktadır.  

Fakültenin yönetim modeli ve organizasyon şeması mevcuttur 

(https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/255). Fakültenin yönetim modeli esasen 

hiyerarşik bir yapı arz etmektedir. Özellikle idari personel ile ilgili hiyerarşik uygulamalar 

öne çıkmaktadır. 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.  

Her ne kadar üniversitenin stratejik planı uygulamaya geçmediyse de taslak çalışması 

üzerinden tespit edilen hedeflere yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir.  

Fakültenin stratejik hedefleri ve bunlara yönelik uygulamalar şunlardır:  

• Öğrencilere bilimsel bilgi ve meslek formasyonu kazandırarak toplumun ihtiyacı 

olan nitelikli bireyleri yetiştirmek: Fakültede eğitim çalışmaları teorik ve pratik 

alanlara yönelik olarak geliştirilmeye devam edilmektedir.  

• Eğitim ve Öğretimin niteliksel gelişimini sağlamak: Sürekli güncellenen ders 

içerikleriyle eğitim kalitesi niteliksel olarak geliştirilmeye devam etmektedir.  

• Uluslararası normlar çerçevesinde eğitim ve öğretimi desteklemek: Uluslararası 

değişim programları ERASMUS (https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus) ve 

FARABİ (https://farabi.bandirma.edu.tr/tr/farabi) programları mevcuttur. Ayrıca 

fakültede uluslararası öğrenci sayısı her yıl artmaktadır.  

• Öğretme ve öğrenme ortamlarının kapasitesini arttırmak: Fakültenin fiziksel 

kapasitesi sürekli geliştirilmektedir. Yeni kampus projesi çerçevesinde yapılaşma 

devam etmektedir.  

• Araştırma altyapısının oluşumu için fizibilite çalışmalarını yapmak  

• Paydaşları birlikte çalışmaya özendirmek ve desteklemek 

https://iibf.bandirma.edu.tr/tr/iibf/Sayfa/Goster/255
https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus
https://farabi.bandirma.edu.tr/tr/farabi


• Kentsel ve Bölgesel gelişime katkı sağlayan projelerin niteliğinin arttırılmasına 

yönelik çalışmalar yapmak  

• Düşünsel dinamizmin yakalandığı üniversite ortamında uluslararası kabul gören 

akademik çalışmalar ortaya koymak: Fakülte öğretim üyelerinin çalışmaları ulusal 

ve uluslararası eserlerde yayınlanmakta ve atıflar almaktadır.  

• Özgür ve özgün düşünceyi ortaya çıkaracak araştırmaları desteklemek  

• Nitelikli Akademik araştırmaları arttırmak: Fakülte öğretim üyelerinin çalışmaları 

ulusal ve uluslararası eserlerde yayınlanmakta ve atıflar almaktadır.  

• Lisansüstü araştırmaları nitelik ve nicelik olarak geliştirmek: Enstitülerde yapılan 

çalışmalara öğretim üyeleri danışman ve eğitmen olarak katkı sağlamaktadırlar.  

 

Kanıtlar 

➢ Yönetim modeli ve organizasyon şeması 

➢ Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri 

➢ Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını 

uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar 

➢ Vakıf yükseköğretim kurumlarında Mütevelli Heyeti ile Senato arasındaki ilişki ve 

çalışma usulleri 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

E.1.2. Süreç yönetimi 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY  2  3 4 5 

Kurumda 

eğitim-

öğretim, 

araştırma-

geliştirme, 

toplumsal 

katkı ve 

yönetim 

sistemine 

ilişkin 

süreçler 

tanımlanmamı

ştır. 

Kurumda 

eğitim-

öğretim, 

araştırma-

geliştirme, 

toplumsal 

katkı ve 

yönetim 

sistemine 

ilişkin 

süreçler 

tanımlanmı

ştır. Ancak 

uygulamala

r bu 

süreçlerle 

uyumlu 

değildir 

veya tüm 

birimleri 

kapsamaya

n 

uygulamala

r 

bulunmakta

dır. 

Kurumda tüm 

birimleri ve 

alanları 

kapsayacak 

şekilde tüm 

süreçler 

tanımlanmıştır ve 

tüm uygulamalar 

süreçler 

doğrultusunda 

uygulamalar 

gerçekleştirilmekt

edir. Ancak süreç 

performans 

sonuçları 

izlenmemekte 

veya süreç 

performans 

sonuçları karar 

almalarda 

kullanılmamaktad

ır.   

Kurumda tüm 

birimleri ve 

alanları 

kapsayacak 

şekilde yönetilen 

süreçler ilişkin 

sonuçlar, 

performans 

göstergeleriyle 

sistematik olarak 

izlenmekte, 

paydaşların 

görüşleri 

alınmakta ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmakta ve 

ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

güncellemeler 

gerçekleştirilmekt

edir. 

Kurumda 

stratejik 

hedeflerle 

uyumlu ve 

tüm 

alanları 

kapsayan 

süreç 

yönetim 

modeli 

sürdürülebi

lir ve 

olgunlaşmı

ş 

uygulamal

arla 

kurumun 

tamamında 

benimsemi

ş ve 

güvence 

altına 

alınmıştır; 

bu hususta 

kurumun 

kendine 



özgü ve 

yenilikçi 

birçok 

uygulamas

ı 

bulunmakt

a ve bu 

uygulamal

arın bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktad

ır. 

 

Kurumda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin 

süreçler planlanma aşamasındadır.  

 

 

Kanıtlar 

➢ Süreç yönetimi el kitabı 

➢ Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları  

➢ Süreçler ile yönetim modeli arasındaki ilişki 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Süreç performans göstergeleri, izleme sistemi ve sonuçların değerlendirilmesi 

örnekleri  

➢ Süreç iyileştirmelerinin listesi  

➢ Süreç değerlendirme raporları 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

E.2. Kaynakların Yönetimi 

Fakülte, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz diğer kaynaklarının tümünün 

etkin ve verimli kullanılmasına yönelik sistemini geliştirmeye devam etmektedir.  

 

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY  2  3 4 5 

Kurumda insan 

kaynakları 

yönetimine 

ilişkin tanımlı 

bir politika ve 

süreçler 

bulunmamakta

dır. 

Kurumda insan 

kaynakları 

yönetimi 

politikası ile 

bununla 

uyumlu olarak 

tanımlanmış 

süreçleri 

bulunmaktadır. 

Ancak bunları 

hayata 

Kurumun insan 

kaynakları 

politikası ve 

stratejik 

hedefleri ile 

uyumlu olarak, 

insan kaynakları 

süreçleri 

doğrultusunda 

uygulamalar 

bulunmaktadır 

Kurumda tüm 

birimleri 

kapsayan 

insan 

kaynakları 

yönetimi 

uygulamaları

na ilişkin 

sonuçlar 

sistematik 

olarak 

Kurumda 

stratejik 

hedeflerle 

uyumlu ve 

tüm alanları 

kapsayan 

insan 

kaynakları 

yönetim 

modeli 

sürdürülebil



geçirmek üzere 

mekanizmalar 

veya 

uygulamalar 

bulunmamakta

dır.   

ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar 

elde edilmiştir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamakta

dır.   

izlenmekte, 

paydaş 

görüşleri 

alınmakta ve 

izlem 

sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirile

rek önlemler 

alınmaktadır. 

ir ve 

olgunlaşmış 

uygulamala

rla kurumun 

tamamında 

benimsemiş 

ve güvence 

altına 

alınmıştır; 

bu hususta 

kurumun 

kendine 

özgü ve 

yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta 

ve bu 

uygulamala

rın bir kısmı 

diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadı

r. 

 

İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar şunlardır:  

1-Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, 

2-Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, 

3-Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik isleriyle ilgili her türlü işlemleri 

yapmak, 

4-Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve 

uygulama işlemlerini yapmakla görevlendirilmiştir. 

https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb/Sayfa/Goster/23  

 

Akademik ve idari kadroların işe alımlarında hizmet cetveli, yerleştirme veya sınav sonuçları 

(KPSS, YDS, ALES gibi), özgeçmiş gibi yetkinlik ortaya koyan belgeler önem taşımaktadır.  

 

İdari personelin mevcut yeterliliklerinin beklenen görevlere uyumunun sağlanması için 

oryantasyon uygulamaları ve personelin gelişimine yönelik hizmet içi eğitimlerin özellikle 

yeni gelen idari personele yapılması planlanmaktadır.  

 

Akademik ve idari personele yönelik ödüllendirme mekanizmaları ve uygulamaları tesis 

edilmesi planlanmaktadır.  

  

Kanıtlar 

➢ İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar 

➢ İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar  

➢ İdari personelin mevcut yeterliliklerinin beklenen görevlere uyumunun sağlanması ve 

gelişimine yönelik hizmet içi eğitim uygulamaları  

➢ İdari personelin performansının değerlendirilmesinde kullanılan tanımlı süreçler  

https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb/Sayfa/Goster/23


➢ İdari personele yönelik ödüllendirme mekanizmaları ve uygulama örnekleri  

➢ Çalışan memnuniyeti anketleri, uygulama sistematiği, anket sonuçları ve iyileştirme 

örnekleri  

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar  

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar  

 

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY  2 3 4 5 

Kurumda 

finansal 

kaynakların 

yönetimine 

ilişkin tanımlı 

süreçler 

bulunmamakta

dır. 

Kurumda 

finansal 

kaynakların 

yönetimine 

ilişkin tanımlı 

süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamakta

dır veya 

mevcut 

uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamakta

dır. 

Kurumun 

stratejik 

hedefleri ile 

uyumlu olarak, 

tanımlı süreçlere 

göre finansal 

kaynakların 

yönetimine 

ilişkin 

uygulamalar 

bulunmaktadır 

ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar 

elde edilmiştir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamakta

dır.   

Kurumda tüm 

alanları 

kapsayacak 

şekilde 

yürütülen 

finansal 

kaynakların 

yönetimi 

uygulamaları

na ilişkin 

sonuçlar 

sistematik 

olarak 

izlenmekte, 

paydaş 

görüşleri 

alınmakta ve 

izlem 

sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirile

rek önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda 

stratejik 

hedeflerle 

uyumlu ve 

tüm alanları 

kapsayan 

finansal 

kaynakların 

yönetimi 

sürdürülebil

ir ve 

olgunlaşmış 

uygulamala

rla kurumun 

tamamında 

benimsemiş 

ve güvence 

altına 

alınmıştır; 

bu hususta 

kurumun 

kendine 

özgü ve 

yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta 

ve bu 

uygulamala

rın bir kısmı 

diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadı

r. 

 

Fakültenin finans süreçleri ilgili daire başkanlığıyla eşgüdümlü olarak yürütülmektedir.  

 

Kanıtlar 

➢ Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar 



➢ Finansal kaynakların dağılımı (gelirler ve giderler bazında ayrı ayrı) ile kurumun 

stratejisinin uyumu 

➢ Finansal kaynakların etkin ve verimli kullanıldığını gösteren kanıtlar 

➢ Finansal kaynaklardaki çeşitlilik 

➢ Finansal kaynakların planlama, kullanım ve izleme uygulamalarının kurumun 

stratejik planı ile uyumu 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 

 

Fakültenin gerek idari gerekse de akademik faaliyetlerini destekleyen EBYS 

(https://ebys.bandirma.edu.tr/enVision/Login.aspx), OBS (https://obs.bandirma.edu.tr/) ve 

EYS (https://eys.bandirma.edu.tr/Account/LoginBefore) gibi bilgi yönetim sistemleri 

bulunmaktadır. Ayrıca tüm akademik ve idari personel için kurumsal düzeyde mail adresi 

verilmesinin yanısıra kişisel web sayfaları da oluşturulmuştur. Bunlarla birlikte ilgili bilgi 

yönetim sistemlerinden tüm öğrencilerimiz de yararlanmaktadır.  

 

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi 

Olgunluk düzeyi 

 
1  2 3  4 DÜZEY 5 

Kurumda 

bilginin 

edinimi, 

saklanması ve 

kullanılmasına 

destek olacak 

herhangi bir 

bilişim sistemi 

bulunmamakt

adır. 

Kurumda 

kurumsal 

bilginin 

edinimi, 

saklanması ve 

kullanılmasın

a destek 

olacak bilgi 

yönetim 

sistemleri 

bulunmaktadı

r.  Ancak bu 

sistemler 

birbirleriyle 

bütünleşik 

değildir veya 

tüm alanları 

kapsamamakt

adır. 

Kurumda tüm 

alanları 

kapsayan, tüm 

süreçleri 

destekleyen 

(eğitim-

öğretim, 

araştırma-

geliştirme, 

toplumsal 

katkı, kalite 

güvencesi) ve 

entegre bilgi 

yönetim 

sistemi 

bulunmaktadır 

ve bu sistemin 

kullanılması 

yönünde bazı 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Ancak bilgi 

sistemi karar 

almalarda 

kullanılmamak

tadır ve 

sistemin 

kullanımıyla 

ilgili sonuçlar 

Kurumda tüm 

süreçleri 

destekleyen 

entegre bilgi 

yönetim 

sistemine ve 

kullanımına 

ilişkin sonuçlar 

sistematik olarak 

izlenmekte, 

paydaş görüşleri 

alınmakta ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmakta ve 

ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

güncellemeler 

gerçekleştirilmekt

edir. 

Kurumsal 

amaçlar 

doğrultusu

nda 

sürdürülebi

lir ve 

olgunlaşmı

ş entegre 

bilgi 

yönetim 

sistemi 

kurumun 

tamamında 

benimsen

miş ve 

güvence 

altına 

alınmıştır; 

bu hususta 

kurumun 

kendine 

özgü ve 

yenilikçi 

birçok 

uygulamas

ı 

bulunmakt

a ve bu 

uygulamal

arın bir 

https://ebys.bandirma.edu.tr/enVision/Login.aspx
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izlenmemekted

ir.   

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktad

ır. 

 

Kanıtlar 

➢ Bilgi yönetimi politikası ve kurumsal bilgi yönetimi modeli  

➢ Bilgi yönetim sistemi ve bu sistemin fonksiyonları 

➢ Bilginin elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasına ilişkin tanımlı 

süreçler 

➢ Bilgi yönetim sistemi analiz sonuçlarının izlenmesi ve iyileştirme çalışmalarında 

kullanılmasına ilişkin uygulamalar 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY  2  3 4 5 

Kurumda bilgi 

güvenliği ve 

güvenirliğinin 

sağlanmasına 

ilişkin 

uygulamalar 

bulunmamakta

dır.  

Kurumda bilgi 

güvenliği ve 

güvenirliğinin 

sağlanmasına 

yönelik tanımlı 

süreçler ve 

planlamalar 

bulunmaktadır.  

Ancak bu 

süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamakta

dır veya 

uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamakta

dır. 

Kurumda bilgi 

güvenliği ve 

güvenirliğinin 

sağlanmasına 

yönelik 

bütünleşik 

uygulamalar 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar 

elde 

edilmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamakta

dır.   

 

Kurumda bilgi 

güvenliği ve 

güvenirliğinin 

sağlanmasına 

yönelik 

uygulamalar 

sistematik 

olarak 

izlenmekte ve 

izlem 

sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendiriler

ek önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumsal 

bilginin 

güvenliği ve 

güvenirliği 

sürdürülebil

ir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar

la kurumun 

tamamında 

benimsenmi

ş ve güvence 

altına 

alınmıştır; 

bu hususta 

kurumun 

kendine 

özgü ve 

yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta 

ve bu 

uygulamalar

ın bir kısmı 

diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 



alınmaktadı

r. 

 

Fakültenin bilgi güvenliği ve güvenirliği kurumun bilgi işlem daire başkanlığınca 

sağlanmaktadır. Bu çerçevede internet altyapısı yenilenmiş, güvenlik kameraları kurulmuş, 

IP Telefon altyapısı oluşturulmuş ve Personel Bilgi Güvenliği Farkındalığı Eğitimi verilmiştir 

(https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/bidb).   

 

Kanıtlar 

➢ Bilgi güvenliğini ve güvenirliğini sağlamaya yönelik süreçler ve uygulamalar 

➢ Kişisel verilerin korunmasına ilişkin oluşturulan komisyon 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

E.4. Destek Hizmetleri 

Fakültenin destek hizmetleriyle ilgili ihtiyaçları Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 

karşılanmaktadır.  

 

E 4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği  

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY  2 3 4 5 

Kurumda, 

dışarıdan 

temin edilen 

malların ve 

destek 

hizmetlerinin 

uygunluğunu 

ve kalitesini 

değerlendirme

k üzere tanımlı 

kriterler ve 

süreçler 

bulunmamakta

dır.   

Kurumda, 

dışarıdan 

temin edilen 

destek 

hizmetlerinin 

ve malların 

uygunluğunu, 

kalitesini ve 

sürekliliğini 

güvence altına 

almak üzere 

bazı tanımlı 

süreçler ve 

mekanizmalar 

(tedarik süreci, 

uygunluk ve 

kalite kriterleri 

gibi) 

bulunmaktadır

. Ancak bu 

süreçler 

doğrultusunda 

yapılan 

uygulamalar 

bulunmamakta

dır veya 

uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamakta

dır. 

Kurumda, 

dışarıdan temin 

edilen tüm 

mallardan ve 

destek 

hizmetlerinden 

beklenen kalite 

düzeylerinin iç 

kalite güvence 

sistemi 

kapsamında 

planlanması, 

değerlendirilip 

iyileştirilmesi 

yönünde 

uygulamalar 

gerçekleştirilmekt

edir. Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktad

ır.   

Kurumda, 

dışarıdan 

tedarik edilen 

tüm 

hizmetlerin ve 

malların 

kalitesini 

güvence altına 

almak üzere 

tedarikçilerle 

yakın 

işbirlikleri 

yürütülmekte, 

tedarikçilerin 

performansı ve 

memnuniyetler

i sistematik 

olarak 

izlenerek 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilm

ekte ve gerekli 

önlemler 

alınmaktadır. 

 

 

Kurumda 

dışarıdan 

temin edilen 

mal ve 

hizmetlerin 

kalite 

düzeylerini, 

kurumsal 

amaçlar 

doğrultusund

a güvence 

altına almak 

üzere tedarik 

zinciri 

yönetilmekte

dir; bu 

hususta 

kurumun 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta 

ve bu 

uygulamaları

n bir kısmı 

diğer 

kurumlar 

tarafından 
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örnek 

alınmaktadır. 

 

 

Kanıtlar 

➢ Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimine yönelik kurumsal politikalar  

➢ Tedarik edilen hizmetlerin, malların ve tedarikçilerin listesi 

➢ Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler 

➢ Tedarikçi performansı değerlendirme yöntemi ve performans sonuçlarının kullanımı 

örnekleri 

➢ Tedarikçilerle birlikte yapılan toplantı, süreçlere katılımını sağlayan mekanizmalar, 

değerlendirme ve işbirliği örnekleri 

➢ Tedarikçilerin memnuniyetini ölçmek üzere kullanılan anketler ve sonuçları 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik  

Fakülte, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini ve tüm faaliyetleri 

hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamakta ve 

kamuoyunu bilgilendirmektedir (https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Liste?k=-1) 

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

 

 E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme 

Olgunluk düzeyi 

 
1 DÜZEY  2 3 4 5 

Kurumun 

faaliyetlerine 

ilişkin 

kamuoyunu 

bilgilendirme

mek üzere 

tanımlı ilkeleri 

ve 

mekanizmaları 

bulunmamakta

dır.  

Kurum, 

faaliyetlerine 

ilişkin 

kamuoyunu 

bilgilendirmey

i ilkesel olarak 

benimsemek 

üzere bir 

politika 

tanımlamış, 

kamuoyunu 

bilgilendirme 

yöntem ve 

süreçlerini 

belirlemiştir. 

Ancak bu 

politika ve 

süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamakta

dır veya 

uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamakta

dır. 

Kurumun 

kamuoyunu 

bilgilendirmek 

üzere belirlediği 

ilkeler ve 

süreçler 

doğrultusunda, 

tüm alanları 

kapsayan 

kamuoyunu 

bilgilendirme 

uygulamalarınd

an bazı sonuçlar 

elde edilmiştir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamakt

adır.   

Kurumun 

kamuoyunu 

bilgilendirme 

faaliyetlerine 

ilişkin 

bulgular 

izlenmekte,   

paydaş 

görüşleri 

alınmakta ve 

izlem 

sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirile

rek önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumun 

kamuoyunu 

bilgilendirm

e faaliyetleri 

kurumsal 

amaçlar ve 

değerler 

doğrultusund

a, 

sürdürülebili

r ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarl

a güvence 

altına 

alınmış ve 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş

tir; bu 

hususta 

kurumun 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta 
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ve bu 

uygulamaları

n bir kısmı 

diğer 

kurumlar 

tarafından 

örnek 

alınmaktadır. 

Kanıtlar 

➢ Kamuoyunu bilgilendirme ile ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve 

ilkeler 

➢ Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgilerin paylaşım kanalları 

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ İç ve dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme durumuyla ilgili olarak memnuniyeti 

ve geri bildirimleri 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

E.5.2. Hesap verme yöntemleri 

Olgunluk düzeyi 

 
1  2 DÜZEY 3 4 5 

Kurumun 

hesap verme 

yöntemleri ve 

mekanizmaları 

bulunmamakta

dır. 

 

Kurum hesap 

vermeyi ilkesel 

olarak 

benimsemiş, 

yöntem ve 

süreçlerini 

belirlemiştir. 

Ancak bu 

ilkeler ve 

süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamakta

dır veya 

uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamakta

dır. 

Kurumun hesap 

vermek üzere 

benimsemiş 

olduğu ilkeler ve 

süreçler 

doğrultusunda 

yaptığı 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar 

elde edilmiştir.  

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamakta

dır.   

Kurumun 

hesap verme 

faaliyetleri 

sonucunda 

elde edilen 

bulgular 

izlenmekte, 

paydaş 

görüşleri 

alınmakta ve 

izlem 

sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirile

rek önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumun 

hesap verme 

ilkeleri, 

kurumsal 

amaçlar ve 

değerler 

doğrultusund

a, 

sürdürülebilir 

ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarl

a güvence 

altına alınmış 

ve kurumun 

tamamında 

benimsenmiş

tir; bu 

hususta 

kurumun 

kendine özgü 

ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta 

ve bu 

uygulamaları

n bir kısmı 

diğer 

kurumlar 

tarafından 



örnek 

alınmaktadır. 

 

Fakültenin dış denetim mekanizması olarak Sayıştay tarafından denetlenmesi söz konusudur.  

 

Kanıtlar 

➢ Hesap verebilirlikle ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler 

➢ Hesap vermeyi güvence altına alan mekanizmalar ve uygulama örnekleri  

➢ Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

➢ İç ve dış paydaşların hesap verme yöntemleri konusundaki memnuniyeti ve geri 

bildirimleri 

➢ Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF hayal eden, kendine inanan ve güvenen nesiller 

yetişmesine 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. 
 

 


