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EK. 1 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

KURUM HAKKINDA BİLGİLER 
 

1. İletişim Bilgileri 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kalite Komisyonu Başkanı  

 Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR-Rektör (0266 717 01 17 – 1015 – 1016)  

Adres: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşke, Yeni Mahalle Şehit Astsubay 

Mustafa Soner Varlık Caddesi No:77 PK:10200 Bandırma / BALIKESİR 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeleri: 

 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ABA-Dekan Yardımcısı (gaba@bandirma.edu.tr, 0266 718 64 00 / 4500) 

 Alp ÖZALP-Fakülte Sekreteri (alp@bandirma.edu.tr, 0266 718 64 00 / 4502) 

 Prof. Dr. Uğur GÜNŞEN-Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı (ugunsen@bandirma.edu.tr, 0266 

718 64 00 / 4524) 

 Doç. Dr. Recep YILDIZ-Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı (ryildiz@bandirma.edu.tr, 0266 718 64 00 

/ 4553) 

 Doç. Dr. Yılda Arzu ABA-Hemşirelik Bölüm Başkan Yrd. (yaba@bandirma.edu.tr, 0266 718 64 

00 / 4504) 

 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ABA-Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı (gaba@bandirma.edu.tr, 0266 718 

64 00 / 4503) 

 Dr. Öğr. Üyesi Gülhan YILMAZ GÖKMEN-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı 

(ggokmen@bandirma.edu.tr, 0266 718 64 00 / 4532) 

 

Adres: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsaniye Mah. Kurtuluş Cd. 

No:98 Bandırma/BALIKESİR 

 

2. Tarihsel Gelişimi  

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, “Geleceğe Açılan Köprü” misyonuyla 23 Nisan 2015 tarih ve 

29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversitemiz 23 yıllık 

köklü bir geçmişe sahip olan Balıkesir Üniversitesi’nden devralınan eğitim kurumları ile akademik 

hayatına başlamıştır. 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı Kanun 

ile Balıkesir Üniversitesine bağlı bulunan Bandırma Sağlık Yüksekokulu, fakülteye dönüştürülmüş adı 

ve bağlantısı değiştirilerek Sağlık Bilimleri Fakültesi olmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi, hâlihazırda 
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eski askerlik şubesi olarak da bilinen tarihi binada faaliyetini sürdürmektedir. Bu tarihi binanın yapımına 

1901’de başlanmış olup 1902-1925 yılları arasında Redif Kışlası Karargâhı olarak kullanılmıştır. Birinci 

Dünya Savaşı yıllarında (1915-1921) Askeri Hastane olarak hizmet vermiştir. 1921-1940 döneminde 

bölgede kurulan 127. Piyade Alayı Karargâhı, 1940-1950 döneminde Konak Komutanlığı ve 231 

numaralı Askeri Hastane olarak kullanılmıştır. 1950 yılında Askeri Hastane ve Konak Komutanlığına 

son verilmiştir. 1950’den 1986 yılına kadar 36 yıl Bandırma Askerlik Şubesi olarak kullanılmıştır. 

Şubenin yeni binasına taşınması ile sekiz (8) yıl süreyle kullanılmadı. 1994 yılında Sağlık Bakanlığı 

tarafından tamir ve restorasyonu tamamlandıktan sonra Bandırma Anadolu Sağlık Meslek Lisesi binası 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1996 yılında Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasındaki protokol ile 

Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu’na devredilmiştir. 10.10.1996 tarih ve 96/8655 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu olarak 

kurulmuştur. Yüksekokulumuz, 1998 yılında Hemşirelik bölümüne lisans düzeyinde alınan öğrencilerle 

eğitim-öğretim hayatına başlamış ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 

itibariyle Hemşirelik Bölümü yanında Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Sağlık 

Yönetimi Bölümleri, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise Sağlık Yönetimi Bölümü 2. 

Öğretim programına öğrenci alınmıştır.  

 

Organizasyon Şeması 
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Öğrenci Sayılarımız: 

 

 I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM    Kız  Erkek Genel 

 

SAĞLIK 
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659 221 880 25 15 40 684 236 920 

 

Personel Sayılarımız: 

 

UNVANI 
AKADEMİK 

PERSONEL 
UNVANI 

İDARİ 

PERSONEL 

 Profesör 5  Fakülte Sekreteri 1 

 Doçent 4  Şef 1 

 Doktor Öğretim Üyesi 16  Bilgisayar İşletmeni 1 

 Araştırma Görevlisi 11  Memur 1 

 Öğretim Görevlisi 2  Hizmetli 2 

   İşçi (Temizlik) 3 

   İşçi (Güvenlik) 4 

TOPLAM 38 TOPLAM 13 

 

Sağlık Bilimleri Fakültemiz iki ayrı binada hizmet vermektedir. Fakülte binasında, derslik 

bulunmamakta olup, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümleri öğretim elemanlarının 

çalışma ofisleri, dekanlık, fakülte sekreterliği, personel birimi, idari-mali işler birimi bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz Rektörlük Merkezi Derslikler binasında Fakültemize tahsis edilen 4 derslik, 3 amfi ve 

5 laboratuvarda eğitim-öğretim hizmeti almaktadırlar. Merkezi derslikler binasında ayrıca, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri öğretim elemanları çalışma ofisleri 

bulunmaktadır.  
 

 

Derslik ve Laboratuvarlarımız: 

 

 Derslikler Alanı  Laboratuvarlar Alanı 

 SBF – 1  93,50 m2  Hemşirelik Laboratuvarı 191,40 m2 

 SBF – 2  90,60 m2  Beslenme Laboratuvarı 153,00 m2 

 SBF – 3 92,70 m2  Besin Mikrobiyolojisi L. 134,00 m2 

 SBF – 4 102,90 m2  Fizyoterapi Laboratuvarı 142,35 m2 

 SBF – 5 103,50 m2  Bilgisayar Laboratuvarı 91,20 m2 

 AMFİ – 1 147,20 m2   

 AMFİ – 2 139,60 m2   

 AMFİ – 3 135,90 m2   
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3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  
Misyonumuz             

 

Bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve 

sürdürmede; eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim rollerini etkin şekilde kullanabilen meslek 

üyeleri ve eğitimcileri yetiştirmektir.  

 

Vizyonumuz 

 

Eğitim, yönetim, araştırma ve uygulama felsefesiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih 

edilen bir eğitim kurumu olmaktır.    

         

Değerler 

 

 Öğrenci Odaklılık: Fakültemiz, eğitim öğretim faaliyetleri ve diğer alanlarda öğrencilerin 

makul istek ve ihtiyaçlarını göz önünde tutar. 

 Saygı: Fakültemiz, hem çalışanlarının hem de öğrencilerinin, birbirleri ve toplum ile 

ilişkilerinde insani değerlere saygılı davranmalarına önem verir. 

 Katılımcılık: Fakültemiz, yönetsel süreçlerde alt düzey çalışanların görüşlerine önem verir. 

 Etik Anlayış: Fakültemiz, bilimsel, mesleki etik kurallarına riayet etmeyi taahhüt eder. 

 Hakkaniyet: Fakültemiz, her alanda hakkaniyetli davranmayı gözetir. 

 

Hedefler 

 

 Uluslararası nitelikte bilimsel araştırma ve yayın üretimi  

 Nitelikli ve yeterli sayıda akademik kadroya sahip olmak  

 Uluslararası normlarda eğitim-öğretim programları geliştirmek  

 Özgür, özgün ve analitik düşünceye sahip bireyler yetiştirmek 

 Bilimsel üretime ortam sağlayan, yaşanabilir ve sürdürülebilir yerleşkelere sahip olmak 

 Bölgenin kültürel değerleri ve toplumsal gelişime yönelik araştırma ve eğitim faaliyetlerini 

desteklemek 

 Kurumsal kimliği güçlendirmek ve kurumsal kültürü oluşturmak      

                                                          

       

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2015 yılında kurulmuş olup, aynı yıl hemşirelik bölümüne, 2018-2019 

eğitim-öğretim yılında Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Sağlık Yönetimi 

bölümlerine öğrenci kabul edilmiştir. Hemşirelik bölümü henüz bir dönem mezun vermiş olup, diğer 

bölümler henüz mezun vermemiştir. Fakültemiz, üniversite tarafından yürütülen kalite çalışmalarına 

ilşikin üzerine düşen görevleri yapmaktadır. Fakültemizin kendisine ait kalite yönetim sistemi 

çalışmaları devam etmektedir. Kurulduğumuz yıl olan 2015’ten beri faaliyet raporları, 2019 yılından 

itibaren de iç değerlendirme raporları düzenli olarak hazırlanmakta ve web sitemizde kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır. Fakülte bölümlerine ilişkin henüz dış değerlendirme çalışmaları 

bulunmamaktadır. Üniversitemiz ve fakültemizde kurulması planlanan TS EN ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi Eğitimlerine, 11.02.2019-30.04.2019 tarihleri arasında tüm fakülte 

personeli katılım sağlamıştır. Kalite Yönetim Sistemi oluşturma süreci devam etmektedir.  
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A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde Sağlık Bilimleri 

Fakültesi taslak Stratejik Planı hazırlanmış ve rektörlüğe iletilmiştir. Stratejik planının onay süreci 

devam ettiğinden henüz kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Bu plan çerçevesinde, fakültemizin 

misyon, vizyon, stratejik amaçlar ve bu amaçlara ulaştıracak hedefler belirlenmiş ancak uygulamaya 

yönelik faaliyetler bulunmamaktadır. 

 

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

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 (düzey) 3 4 5 

Kurumda stratejik 

plan kapsamında 

tanımlanmış 

misyon, vizyon, 

stratejik amaçlar 

bulunmamaktadır.  

Kurumun stratejik 

plan kapsamında 

tanımlanmış 

misyon, vizyon, 

stratejik amaç ve 

hedefleri 

bulunmaktadır. 

Ancak bunları 

gerçekleştirmek 

amacıyla yapılan 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya mevcut 

uygulamalar tüm 

alanları ve/veya 

birimleri 

kapsamamaktadır.  

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 

oluşturulmamıştır 

ve/veya stratejik 

plan ve/veya 

herhangi bir karar 

alma sürecinde 

kullanılmamaktadır.  

Stratejik plan 

kapsamında 

stratejik amaçlar ve 

hedefler 

doğrultusundaki 

tüm birimleri ve 

alanları kapsayan 

uygulamalar 

sistematik olarak ve 

kurumun iç kalite 

güvencesi sistemi 

ile uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

Stratejik plan 

kapsamında 

stratejik amaç ve 

hedefleri 

gerçekleştirmek 

üzere yapılan 

olgunlaşmış, 

sürdürülebilir 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; 

kurumun bu hususta 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar tarafından 

örnek alınmaktadır.  

 

Kanıtlar 

 https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/sbf/Sayfa/Goster/177 
 Stratejik plan (2019-2023) (Fakültemizin ve üniversitemizin stratekij planı henüz 

onaylanmadığı için kamuoyu ile paylaşılmamaktadır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/sbf/Sayfa/Goster/177
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A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi 

politikaları 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumda tanımlı 

herhangi bir politika 

bulunmamaktadır. 

Kurumda kalite 

güvencesi, eğitim-

öğretim, araştırma-

geliştirme, 

toplumsal katkı ve 

yönetim sistemi 

gibi temel alanların 

bazılarında tanımlı 

politikalar 

bulunmaktadır.  

Ancak bu politikalar 

herhangi bir 

planlama veya karar 

alma süreçlerinde 

kullanılmamaktadır. 

Kalite güvencesi, 

eğitim ve öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı ve 

yönetim sistemi 

alanlarının tümünde 

tanımlı politikalar 

doğrultusunda 

yapılan uygulamalar 

bulunmaktadır ve bu 

uygulamalardan bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarını izlemek 

için gerekli 

mekanizmalar 

bulunmamaktadır.   

Tüm alanlardaki 

kurumsal 

politikaların 

birbirleri ile olan 

ilişkileri kurulmuş 

ve politikalardaki bu 

bütüncül yapı iç 

kalite güvence 

sistemini 

yönlendirmektedir; 

sonuçlar izlenmekte 

ve paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Tüm alanlardaki 

kurumsal politikalar 

doğrultusunda 

olgunlaşmış, 

sürdürülebilir 

uygulamalar 

kurumun tamamında 

benimsenmiştir ve 

karar almalarda esas 

alınmaktadır; bu 

uygulamalar 

içerisinde kuruma 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulama 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar tarafından 

örnek alınmaktadır. 

 

 

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 

bulunmamaktadır. 

Kurumda 

performansı izlemek 

üzere bazı göstergeler 

ve mekanizmalar 

tanımlanmıştır.  

Ancak bu göstergeleri 

izlemek üzere yapılan 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya mevcut 

uygulamalar tüm 

alanları/süreçleri 

(kalite güvencesi 

sistemi, eğitim ve 

öğretim, araştırma ve 

geliştirme, toplumsal 

katkı, yönetim 

sistemi) 

kapsamamaktadır.  

Tüm alanlarla 

ilişkili olarak 

performans 

göstergeleri ve 

anahtar performans 

göstergeleri 

belirlenmiştir. 

Ancak bu 

göstergelerin 

izlenmesi 

sistematik olmayan 

ve tüm alanları 

kapsamayan 

şekilde 

yapılmaktadır.  

Tüm 

alanlarla/süreçlerle 

ilişkili tüm 

performans 

göstergeleri 

sistematik ve 

kurumun iç kalite 

güvencesi sistemi 

ile uyumlu olarak 

izlenmekte ve elde 

edilen sonuçlar 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

karar almalarda 

kullanılmakta ve 

performans 

yönetimine ilişkin 

önlemler 

alınmaktadır. 

 

Kurumsal amaçlar 

doğrultusunda, 

olgunlaşmış ve 

sürdürülebilir 

kurumsal 

performans 

yönetimi kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; 

kuruma özgü ve 

yenilikçi 

uygulamalar 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar tarafından 

örnek alınmaktadır. 
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A.2. İç Kalite Güvencesi 

Birimde, iç kalite güvencesi sistemi bulunmamaktadır. Birimde Kalite Komisyonu oluşturulmuş, 

komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kalite Güvencesi 

Sistemi Yönergesinde açık şekilde tanımlanmıştır. Bu yetki görev ve sorumluluklar, kalite komisyonu 

üyeleri ile paylaşılmıştır.  

 

A.2.1. Kalite Komisyonu 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 (düzey) 3 4 5 

Kurumda kalite 

güvencesi 

süreçlerini 

yürütmek üzere 

oluşturulmuş bir 

kalite komisyonu 

bulunmamaktadır. 

Kalite 

komisyonunun 

yetki, görev ve 

sorumlulukları ile 

organizasyon 

yapısı 

tanımlanmıştır. 

Ancak kalite 

komisyonu bu 

yetki, görev ve 

sorumluluklar 

kapsamında 

planlama ve/veya 

karar alma 

süreçlerinde etkin 

rol almamaktadır. 

 

Kalite 

komisyonunu 

yetki, görev ve 

sorumlulukları 

kapsamında 

çalışmalarını 

kapsayıcı ve 

katılımcı bir 

yaklaşımla şeffaf 

olarak 

yürütmektedir. 

Ancak bu 

uygulamalar 

kurumdaki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yürütülmemektedir 

ve uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir.  

Kalite komisyonu ve 

komisyona destek 

olmak amacıyla 

oluşturulan kalite 

odaklı organizasyonel 

yapılar;  yetki, görev 

ve sorumlulukları 

doğrultusunda 

sistematik ve 

kurumdaki bütüncül 

kalite yönetimi 

kapsamında 

çalışmalarını 

yürütmekte; yürütülen 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

değerlendirilerek 

iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir.  

Kalite 

komisyonunun ve 

ilgili diğer 

organizasyonel 

birimlerin 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

bütünleşik 

uygulamaları 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; 

kurumun kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

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

2c63-cd02-33299467e7ce.pdf 
 https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/sbf/Sayfa/Goster/1642 (Ek-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/sbf/Sayfa/Goster/1642
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A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumun iç kalite 

güvencesi sistemi 

ve mekanizmaları 

bulunmamaktadır. 

Kurumun iç kalite 

güvencesi 

mekanizmaları 

bulunmaktadır 

ancak bu 

mekanizmalar 

bütün 

alanları/süreçleri 

(eğitim ve 

öğretim, araştırma 

ve geliştirme, 

toplumsal katkı, 

yönetim sistemi) 

kapsamamaktadır. 

 

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 

mekanizmalarından 

bazı uygulama 

sonuçları elde 

edilmiştir. Ancak 

bu mekanizmalar 

kurumdaki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yürütülmemektedir 

ve uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

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 

gerçekleştirilmektedir. 

Tüm birimleri ve 

süreçleri 

kapsayan, 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

bütünleşik iç 

kalite güvencesi 

uygulamaları 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir. 

Kurumun kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 
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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 

bulunmamaktadır. 

Kurumda kalite 

güvencesi kültürünü 

destekleyen kurumsal 

kültür ve liderlik 

yaklaşımı oluşturmak 

üzere planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış uygulamalar 

bulunmamaktadır 

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 

yürütülmemekte ve 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

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 birlikte 

değerlendirilmekte ve 

izlem sonuçlarına göre 

önlem alınmaktadır.  

Tüm birimleri ve 

süreçleri kapsayan, 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış kurumsal 

kalite kültürü ve 

liderlik yaklaşımı 

kurumun tamamında 

benimsenmiştir; 

kurumun kalite 

kültürünü 

güçlendirme ve 

liderlik yaklaşımı 

kapsamında yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

 

 

 

A.3. Paydaş Katılımı 

Birimde iç ve dış paydaşların listesi belirlenmiş olup, paydaşların kalite güvencesi sistemine 

katılımına yönelik sadece iç paydaşlardan öğrencilere yönelik yapılan anketler bulunmaktadır. Bu 

anketler akademik personelin bireysel olarak yapmış olduğu anketlerden ve tüm üniversite 

öğrencilerine yönelik yapılan anketlerden oluşmaktadır. Henüz bir bölümde, bir dönem mezun 

verildiğinden, mezunlara yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 
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A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme,  yönetim 

ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 (düzey) 3 4 5 

Kurumda 

yürütülen tüm 

süreçlere (kalite 

güvencesi, eğitim 

ve öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı, 

yönetim sistemi, 

uluslararasılaşma) 

paydaş katılımını 

sağlayacak 

mekanizma ve 

uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

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/paydaş 

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 

yürütülmemektedir 

ve bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Kurumdaki tüm 

süreçlere ve karar 

almalara 

paydaşların 

katılımı 

kurumdaki 

bütüncül kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yürütülmekte ve 

paydaş katılımı 

uygulamalarından 

elde edilen 

bulgular izlenerek 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilmekte 

ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır.  

 

Kurumdaki tüm 

süreçlere ve 

karar almalara 

paydaşların 

katılımı, 

olgunlaşmış ve 

sürdürülebilir 

uygulamalarla 

sağlanarak 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; 

kurumun paydaş 

katılımını 

güçlendirmek 

üzere yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

 

Kanıtlar 

 İç ve dış paydaş listesi 

(https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/sbf/Sayfa/Goster/2996https://docs.google.com/a/bandirma.

edu.tr/forms/d/e/1FAIpQLScoyUozDHQEty4hLOMkEO1-

Eyz6TXvHsjTPYF9_JRLeLsUiKA/viewform) 
 Sağlık Yönetimi Bölümü ders ve öğretim elemanı değerlendirme formu (Ek-2) 

 Hemşirelik Bölümü Öğrenci Memnuniyet Çalışması (Ek-7) 

 

 

A.4. Uluslararasılaşma 

Fakültemizde, uluslararasılaşma ile ilgili faaliyetler üniversitemize bağlı Dış İlişkiler 

Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir (https://disiliskiler.bandirma.edu.tr/tr/disiliskiler) 

Birimimizde tanımlı bir uluslararasılaşma politikası, uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve 

organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar, uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesi için 

uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakları, uluslararasılaşma performansının 

izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik planlamalar ve tanımlı süreçler bulunmamaktadır.  

 

 

https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/sbf/Sayfa/Goster/2996
https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/sbf/Sayfa/Goster/2996
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://disiliskiler.bandirma.edu.tr/tr/disiliskiler


 
 

12 
 

 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumda tanımlı 

bir 

uluslararasılaşma 

politikası 

bulunmamaktadır. 

Kurumun tanımlı 

uluslararasılaşma 

politikası 

bulunmaktadır. 

Ancak bu politika 

doğrultusunda 

gerçekleştirilmiş 

uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumun eğitim ve 

öğretim, araştırma 

ve geliştirme ve 

toplumsal katkı 

fonksiyonlarının 

tümünü dikkate 

alan 

uluslararasılaşma 

politikası 

doğrultusunda bazı 

uygulamaları 

bulunmaktadır ve 

bu uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Kurumun 

uluslararasılaşma 

politikası 

doğrultusunda 

yapılan 

uygulamalar 

sistematik ve 

kurumun iç kalite 

güvencesi sistemi 

ile uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumun özgün 

uluslararasılaşma 

modeli kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; 

kurumun 

uluslararasılaşma 

modeli kapsamında 

yenilikçi 

uygulamalar 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar tarafından 

örnek alınmaktadır. 

 

 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumun 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin 

planlamalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumun 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

yönetim ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır.  

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumda 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısı kurumsal 

tercihler yönünde 

uygulamaya 

konularak bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçlar 

izlenmemektedir. 

Kurumda 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

yönetimi ile 

ilişkili sonuçlar 

ve paydaş 

görüşleri 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

 

Kurumda tüm 

birimleri/alanları kapsayan 

uluslararasılaşma 

yönetimi, kurumsal 

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.  
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A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumun 

uluslararasılaşma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için 

uygun nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakları 

bulunmamaktadır. 

Kurumun 

uluslararasılaşma 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

uygun nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynakların 

oluşturulmasına 

yönelik planlar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Kurumun 

uluslararaslaşma 

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 fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, 

uluslararasılaşma 

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/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

Kurumda tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik ve 

nitelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, 

kurumsal amaçlar 

(uluslararasılaşma 

politikası ve 

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. 

 

 

A.4.4. Uluslararasılaşma perfomansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumda 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmamaktadır. 

Kurumda 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

planlamalar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Kurumda 

uluslararasılaşma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

uygulamalar tüm 

alanları ve birimleri 

kapsar şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar alma 

süreçlerinde 

kullanılmamaktadır. 

Kurumda 

uluslararasılaşma 

hedefleri doğrultusunda 

çalışma yapan 

birimlerin 

uluslararasılaşma 

performansı izlenerek 

değerlendirilmekte ve 

karar alma süreçlerinde 

kullanılmaktadır. Buna 

ilişkin uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmaktadır. 

Kurumda, kurumsal amaçlar 

(uluslararasılaşma politikası, 

hedefleri, stratejisi) ve 

uluslararasılaşma hedefleri 

doğrultusunda çalışma yapan 

birimlerin uluslararasılaşma 

performansının izlenmesi ve 

değerlendirilmesine 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. 
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B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM  

Fakültemizde; eğitim-öğretim faaliyetleri alanlarında uzman akademik personellerimiz ile 

sürdürülmektedir. Hemşirelik bölümü dışındaki bölümlerin yeni öğrenci almış/alacak olması 

nedeniyle akademik yapılanmamız devam etmektedir. Eğitim-Öğretim başlığı altında, fakültemizin 

en büyük eksikliği akademik perosnelin ölçme ve değerlendirme, öğrenci merkezli öğrenme, öğretme 

ve değerlendirme, öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili planlı faaliyetlerin bulunmamasıdır. Yeni 

dönemde bu alanlara yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.  

 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Fakültemizde eğitim-öğretimi yapılan bölümlerin tasarımı ve onayı ülke genelindeki benzer 

programların doluluk oranları da göz önünde bulundurularak birimlerimizin yetkili kurulları (Bölüm 

Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu) tarafından yapılmaktadır.  

 

Eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın tasarımında hem iç, hem de dış paydaşların 

görüşlerinden yararlanılır. Ders öğretim planları hazırlanırken her bir dersin ilgili öğretim üye ve 

yardımcıları, o dersin eğitim amaçlarını sağlamaya hizmet edecek öğrenme çıktıları oluşturmakta, bu 

amaçlar doğrultusunda derslerde kazandırılacak öğrenme çıktılarını ve bu öğrenme çıktılarının hangi 

program çıktılarını karşıladığını belirlemektedirler. 

 

Bölümlerin yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme ders matrisleri aracılığıyla 

kurulmaktadır. Bu kapsamda her program için ayrı ayrı program çıktıları belirlenerek ders matrisi 

oluşturulmaktadır. Bu matriste program yeterlilikleri ile ders öğrenme çıktıları arasında 0-5’e kadar 

ilişki kurulmaktadır. 

 

Bölümlerin eğitim amaçlarının belirlenmesi, müfredatının tasarımı ve programların yeterlilikleri ilgili 

alanda uzmanlaşmış eğitimciler tarafından hazırlanmakta olup Bölüm Başkanlıkları onayıyla Fakülte 

Kurulunda görüşülmek üzere yönlendirilmektedir. Fakültemizde bölümlerin onaylanma süreci ile 

birlikte Üniversitemiz Senatosunun onayından geçmektedir. Daha sonrasında bölümler 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandıktan sonra öğrenci kontenjanları belirlenerek 

eğitime başlanmaktadır. 

 

Fakülte bünyesindeki her bölümün kendine özgü farklı eğitim programları bulunmaktadır. Eğitim 

programlarında öğrencilere kazandırılması istenen bilgi ve beceriler ders başına tanımlanmıştır. Ders 

içeriğinde bilgi ve becerilerin yeri, eğitim şekli, ölçme ve değerlendirme şekli yer almaktadır. 

Öğrencilerin ders ve sınıf geçme, ders muafiyeti, ders alma usulleri önceden belirlenmiş olup 

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde bulunmaktadır. 

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrencinin hedeflenen öğrenme yetilerine ulaşabilmesi için 

gerekli olan iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. İlk olarak Hayat Boyu Öğrenme Programları ve 

öğrenci hareketliliği kapsamında kredi transferi amacıyla kurulmuş olan AKTS, bugün Bologna 

kararlarının başlıca hedefleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri öğrenim 

dönemlerinin tanınmasını kolaylaştırmakta ve öğrenci hareketliliğinin nitelik ve niceliğinde artış 

sağlamaktadır. Üniversitemizde ve fakültemizde verilen derslerin hem AKTS kredisi hem de yerel 

kredisi mevcuttur. 

 

Bölümlerin eğitim amaçları ve kazanımları Üniversitemiz ana sayfasında “aday öğrenci” sayfası 
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içinde “Bilgi Paketi / Ders Kataloğu” sayfasında yer almakta olup bölümlerle ilgilenen öğrenciler 

onaylanan bölümlerin eğitim amaçları ve kazanımlarına kamuoyuna açık bir şekilde web sayfasında 

eğitim kataloğu adı altında ulaşabilirler. 

 

 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumda 

programların 

tasarımı ve onayına 

ilişkin tanımlı ve 

sistematik süreçler 

bulunmamaktadır. 

Kurumda 

programların 

tasarımı ve onayına 

ilişkin tanımlı ve 

sistematik süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu süreçler 

tüm 

alanları/programları 

kapsamamaktadır. 

 

Kurumda tüm 

programların 

tasarımı ve 

onayına ilişkin 

tanımlı süreçler 

doğrultusunda 

uygulamalar 

gerçekleştirilmiş 

ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir.  Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

 

Paydaşların 

katılımıyla 

programların 

tasarımı ve 

onayına ilişkin 

uygulamalar 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır.  

 

Paydaşların 

katılımıyla 

programların 

tasarımı ve 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.  

 

 

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

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 (düzey) 3 (düzey) 4 5 

Kurumdaki 

programların 

amaçları, çıktıları 

ve TYYÇ 

uyumları 

tanımlanmamıştır.  

Kurumdaki programların 

amaçları, çıktıları ve 

TYYÇ uyumları 

tanımlanmıştır.  Ancak 

bu uygulama tüm 

alanlarda/programlarda 

gerçekleştirilmemektedir.  

  

Tüm programların 

amaçları, çıktıları 

ve bunların TYYÇ 

uyumu 

tanımlanmış, ilan 

edilmiştir ve 

eğitim-öğretimle 

ilgili 

uygulamalarla 

ilişkilendirilmiştir.  

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 

değerlendirilerek 

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.  
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Kanıtlar 

 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0753366122197333213766531112344

5633333388243438038920333032199229236582311153667234480 

 

 

B.1.3.  Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 (düzey) 3 4 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 

edilerek, eğitim-

öğretimle ilgili 

uygulamalara (ders 

profilleri ve 

izlenceler gibi) 

yansıtılmıştır.  

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Tüm programların 

ders kazanımları ile 

program çıktıları 

eşleştirilmesine 

ilişkin tüm alanları 

kapsayan 

uygulamalar, 

sistematik olarak ve 

kurumun iç kalite 

güvencesi 

sistemiyle uyumlu 

olarak izlenmekte 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlem alınmaktadır.  

Ders kazanımları 

ile program çıktıları 

açık, anlaşılır, 

gerçekçi ve 

sürdürülebilir 

şekilde eşleştirmiş 

ve tüm 

programlarda 

içselleştirilmiştir; 

bu kapsamda 

kuruma özgü, 

yenilikçi ve diğer 

kurumlar tarafından 

örnek alınan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Kanıtlar 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0753366122197333213766531112344

5633333388243438038920333032199229236582311153667234480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=07533661221973332137665311123445633333388243438038920333032199229236582311153667234480
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=07533661221973332137665311123445633333388243438038920333032199229236582311153667234480
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=07533661221973332137665311123445633333388243438038920333032199229236582311153667234480
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=07533661221973332137665311123445633333388243438038920333032199229236582311153667234480
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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 (düzey) 3 4 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 bir 

kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

Kanıtlar 

 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/BILGI-PAKETI-ve-DERS-

KATALOGU-1079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/BILGI-PAKETI-ve-DERS-KATALOGU-1079
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/BILGI-PAKETI-ve-DERS-KATALOGU-1079
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B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 

 

Olgunluk düzeyi 

 
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. 

 

Kanıtlar 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/BILGI-PAKETI-ve-DERS-KATALOGU-

1079 

 

 

B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 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. 

 

 

 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/BILGI-PAKETI-ve-DERS-KATALOGU-1079
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/BILGI-PAKETI-ve-DERS-KATALOGU-1079
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B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

Fakültemiz bölümlerine öğrenci kabulü ile ilgili tüm süreçler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı ile gerçekleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler 

ise Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sınavı ile bölümlerimize kabul edilmektedir. Öğrenciler, 

öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre 

bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Ayrıca, Öğrenci Değişim Protokolü olan 

programlara öğrenci kabulü, üniversitemiz ile ikili anlaşmalar imzalayan (Erasmus, Farabi, Mevlana 

vb.) üniversitelerden yapılabilmektedir. Üniversitemizde yatay geçiş için Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile 

Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ile sair mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. 

Fakültemize yeni gelen öğrencilerin kuruma ve programa uyumlarının sağlanması için her eğitim-

öğretim dönemi başında oryantasyon eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitime, bölüm başkanları, 

öğretim elemanları ve daire başkanları veya temsilcileri de katılmaktadır. Bu eğitimlerde, öğrencilere 

üniversitede yaşam, öğrencilerin hakları ve sorumlulukları vb. konularda bilgiler verilmekte, 

öğrencilerin soruları cevaplandırılmakta ve böylece uyumları kolaylaştırılmaktadır. 

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından tüm öğrencilere mezun olduğu lisans 

programı diploması ve yaygın kullanılan bir Avrupa Dilinde (İngilizce) Diploma Eki verilmektedir. 

 

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 (düzey) 3 4 5 

Kurumda öğrenci 

kabulü, önceki 

öğrenmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesine 

ilişkin kriterler ve 

süreçler 

tanımlanmamıştır. 

Kurumda öğrenci 

kabulü, önceki 

öğrenmenin 

tanınmasına veya 

kredilendirilmesine 

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 

kredilendirilmesine 

ilişkin tanımlı 

kriterler ve süreçler 

tüm programlarda 

uygulanmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Öğrenci kabulü, 

önceki öğrenmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesine 

ilişkin 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, 

sistematik olarak 

izlenerek 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmekte 

ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır.  

 

Kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

öğrenci kabulü ve 

önceki öğrenimin 

tanınması ve 

kredilendirilmesi 

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 

 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-Duzenlenen-2019-

2020-Egitim-Ogretim-Yili-Oryantasyon-Programi-Basariyla-Gerceklesti-2482 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-Duzenlenen-2019-2020-Egitim-Ogretim-Yili-Oryantasyon-Programi-Basariyla-Gerceklesti-2482
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizde-Duzenlenen-2019-2020-Egitim-Ogretim-Yili-Oryantasyon-Programi-Basariyla-Gerceklesti-2482
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 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Uluslararasi-ogrenciler-icin-

oryantasyon-programi-duzenlendi-2552 

 

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

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 (düzey) 4 5 

Kurumda 

diploma, derece 

ve diğer 

yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılm

ası kriterleri ve 

süreçleri 

tanımlanmamıştır. 

Kurumda diploma, 

derece ve diğer 

yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılması

na 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 

sertifikalandırılması

na 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 

sertifikalandırılması

na ilişkin 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, sistematik 

olarak izlenerek 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmekte 

ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem alınmaktadır.  

 

Kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

diploma, derece ve 

diğer yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılması

na 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. 

 

Kanıtlar 

 https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/1757 

 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Fakültemizde eğitim-öğretim yapılan bölümlerde yer alan derslerin kredi değerleri hem ulusal hem 

de öğrenci iş yüküne dayalı olarak hesaplanan Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre 

belirlenmiş durumdadır. AKTS değerlendirmesinde öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki 

işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri de belirlenmektedir. 

Ders içeriklerine uygun olarak öğretim elemanlarının öğrencilere verdiği ödev, proje ve sunumlar 

not sistemine dâhil edilerek öğrencilerin programın yürütülmesinde aktif rol alması sağlanmaktadır. 

Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları bazı derslerde eğitim planlarında yer 

alan uygulamaların yaptırılması ve eğitim planlarına proje hazırlamayı içeren dersler konularak 

sağlanmaktadır. 

Kalite komisyonu tarafından anabilim dallarına ve öğretim üyelerine yönelik öğrenci merkezli 

öğrenme yaklaşımları ve ölçme-değerlendirme seminerleri düzenlenmesi planlanacaktır. Ayrıca, 

web sitemiz üzerinden tüm öğrencilerimizin geri bildirim verebileceği memnuniyet anketleri 

oluşturulacaktır. 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Uluslararasi-ogrenciler-icin-oryantasyon-programi-duzenlendi-2552
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Uluslararasi-ogrenciler-icin-oryantasyon-programi-duzenlendi-2552
https://oidb.bandirma.edu.tr/tr/oidb/Sayfa/Goster/1757
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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. 
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B.3.2. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre 

farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi) 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 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. 
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B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep 

ve öneri sistemleri) 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 (düzey) 3 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. 

 

Kanıtlar 

 Sağlık Yönetimi Bölümü ders ve öğretim elemanı değerlendirme formu (Ek-2) 

 Hemşirelik Bölümü Öğrenci Memnuniyet Çalışması (Ek-7) 
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B.3.4. Akademik danışmanlık 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 (düzey) 3 4 5 

Kurumda tanımlı 

bir akademik 

danışmanlık süreci 

bulunmamaktadır. 

Kurumda tanımlı 

bir akademik 

danışmanlık süreci 

bulunmaktadır.  

Ancak hiç 

uygulama yoktur 

veya tüm alanları 

kapsamayan 

uygulamalar vardır. 

Kurumda 

akademik 

danışmanlık 

uygulamaları 

vardır ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçların 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

 

Kurumda akademik 

danışmanlığa ilişkin 

yürütülen 

uygulamalardan 

elde edilen 

bulgular, sistematik 

olarak izlenmekte 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde yürütülen 

akademik 

danışmanlığa 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. 

 

Kanıtlar 
 https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/sbf (Öğrenci sekmesi altında yer almaktadır) 

 

B.4. Öğretim Elemanları  

Fakültemizde, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması ve yükseltilmesi işlemleri  2547 sayılı 

Kanun’un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarınan Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

çerçevesinde şeffaf ve adil bir şekilde yapılmaktadır.   

Ders görevlendirmeleri ise, tüm fakülte bölümlerimizin kendi bünyesinde oluşturduğu ve tüm bölüm 

öğretim elemanlarının yer aldığı bölüm kurulu kararları ile belirlenmektedir.  

Öğretim elemanlarımızın eğitim-öğretim yetkinliklerini sürekli iyileştirmek için seminerler 

düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Fakültemizde öğretim elemanlarının eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme sistemi 

bulunmamaktadır. Ancak, buna yönelik Akademik Teşvik Yönetmeliği kapsamında gerekli işlemler 

yürütülmekte, öğretim elemanlarının akademik faaliyetleri BAP tarafından desteklenmekte ve 

akademik faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli idari izinler verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/sbf
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B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 (düzey) 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 

 https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb/Sayfa/Goster/58 

 https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb/Sayfa/Goster/61https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Asp

x?MevzuatKod=7.5.24672&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Freti

m%20%C3%BCyeli%C4%9Fine 

 https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sour

ceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyesi%20d%C4%B1%C5%9F%C4

%B1 

 https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/%c3%96%c4%9eRET%c

4%b0M%20%c3%9cYES%c4%b0%20YERLE%c5%9eT%c4%b0RME%20PROGRAML

ARINA%20%c4%b0L%c4%b0%c5%9eK%c4%b0N.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb/Sayfa/Goster/58
https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb/Sayfa/Goster/61
https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb/Sayfa/Goster/61
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24672&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyeli%C4%9Fine
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24672&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyeli%C4%9Fine
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyesi%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyesi%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyesi%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/%c3%96%c4%9eRET%c4%b0M%20%c3%9cYES%c4%b0%20YERLE%c5%9eT%c4%b0RME%20PROGRAMLARINA%20%c4%b0L%c4%b0%c5%9eK%c4%b0N.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/%c3%96%c4%9eRET%c4%b0M%20%c3%9cYES%c4%b0%20YERLE%c5%9eT%c4%b0RME%20PROGRAMLARINA%20%c4%b0L%c4%b0%c5%9eK%c4%b0N.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/%c3%96%c4%9eRET%c4%b0M%20%c3%9cYES%c4%b0%20YERLE%c5%9eT%c4%b0RME%20PROGRAMLARINA%20%c4%b0L%c4%b0%c5%9eK%c4%b0N.pdf


 
 

26 
 

 

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 yetkinliğini 

geliştirmek üzere 

planlamalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumun öğretim 

elemanlarının 

yenilikçi 

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. 

Kurumun öğretim 

elemanlarının 

öğretim yetkinliğini 

geliştirmek üzere 

uygulamalar vardır 

ve bunlar tüm 

birimleri 

kapsamaktadır.  

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Kurumun öğretim 

elemanlarının 

öğretim yetkinliğini 

geliştirmek üzere 

gerçekleştirilen 

uygulamalardan 

elde edilen bulgular 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Öğretim 

elemanlarının 

kurumsal amaçlar 

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. 
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B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 (düzey) 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 

bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

kapsamayan bazı 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Kurumun öğretim 

kadrosunu teşvik 

etme ve 

ödüllendirme 

uygulamaları 

öğretim 

elemanlarının 

yetkinlikleri dikkate 

alınarak adil ve 

şeffaf şekilde 

sürdürülmektedir ve 

bunlar tüm alanları 

kapsamaktadır. 

Ancak uygulama 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Kurumun öğretim 

kadrosunun teşvik 

etme ve 

ödüllendirmeye 

ilişkin 

uygulamalardan 

elde edilen bulgular 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumun tüm 

birimlerinde 

öğretim kadrosunu, 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

teşvik etme ve 

ödüllendirmeye 

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. 

 

Kanıtlar 

 https://akademiktesvik.bandirma.edu.tr/ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://akademiktesvik.bandirma.edu.tr/
http://bap.bandirma.edu.tr/
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B.5. Öğrenme Kaynakları 

Fakültemiz, eğitim - öğretim faaliyetlerini modern sınıflarında ve laboratuvarlarında sürdürmektedir. 

Ayrıca öğrencilerimiz, Türkiye’nin en modern üniversite kütüphanelerinden biri olan ve zengin 

içeriği sahip Prof. Dr. Sabahattin ZAİM Merkez Kütüphanesinden faydalanabilmektedir.  

 

 

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, 

öğrenme desteği 

vb.) 

bulunmamaktadır. 

Kurumun eğitim-

öğretim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

uygun nitelik ve 

nicelikte öğrenme 

kaynaklarının 

oluşturulmasına 

yönelik planları 

vardır. Ancak bu 

planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

Kurumun eğitim-

öğretim 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

uygun nitelik ve 

nicelikte öğrenme 

kaynakları birimler 

arası denge 

gözetilerek 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

 

 

Kurumda tüm 

birimlerindeki uygun 

nicelik ve nitelikte, 

erişilebilir öğrenme 

kaynakları sağlamak 

üzere öğrenme 

kaynakları 

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, erişilebilir 

öğrenme 

kaynakları, 

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. 

 

 

Kanıtlar 

 https://kutuphanedb.bandirma.edu.tr/kutuphanedb 
 Derslikler, laboratuvarlar, yemekhane, kütüphane görselleri (Ek-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kutuphanedb.bandirma.edu.tr/kutuphanedb
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B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 4 (düzey) 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 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

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 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

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 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

Kanıtlar 

 https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb 

 https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Sayfa/Goster/2155 

 https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3

%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B

0KO-

SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20

%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20

Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf 

 https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/%C3%

B6%C4%9Frenci%20topluluk%20y%C3%B6nergesi%20(1).pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb
https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Sayfa/Goster/2155
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B0KO-SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B0KO-SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B0KO-SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B0KO-SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B0KO-SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B0KO-SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/%C3%B6%C4%9Frenci%20topluluk%20y%C3%B6nergesi%20(1).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/%C3%B6%C4%9Frenci%20topluluk%20y%C3%B6nergesi%20(1).pdf
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B.5.3. Tesis ve altyapılar (Yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları, mediko vs.) 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 4 (düzey) 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 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

Kanıtlar 

 https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb 

 https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Sayfa/Goster/2155 

 https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3

%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B

0KO-

SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20

%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20

Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf 

 https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/%C3%

B6%C4%9Frenci%20topluluk%20y%C3%B6nergesi%20(1).pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb
https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/sksdb/Sayfa/Goster/2155
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B0KO-SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B0KO-SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B0KO-SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B0KO-SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B0KO-SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%2C%20MED%C4%B0KO-SOSYAL%20SA%C4%9ELIK%2C%20K%C3%9CLT%C3%9CR%20VE%20SPOR%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20DA%C4%B0RES%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(pdf_io).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/%C3%B6%C4%9Frenci%20topluluk%20y%C3%B6nergesi%20(1).pdf
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/%C3%B6%C4%9Frenci%20topluluk%20y%C3%B6nergesi%20(1).pdf
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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.   

 

 

Kanıtlar 

 https://eok.bandirma.edu.tr/tr/eok/Sayfa/Goster/1627 

 

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 

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 

https://eok.bandirma.edu.tr/tr/eok/Sayfa/Goster/1627
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birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

 

Kanıtlar 

 https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/pdr 

 

 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

Fakültemizde, program çıktılarının düzenli olarak izlenmesi ve güncellenmesine yönelik sisteatik bir 

mekanizma bulunmamaktadır. Mezun izleme sistemi oluşturulmamıştır. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sksdb.bandirma.edu.tr/tr/pdr
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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. 
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C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Fakültemizde, birimin sürekli gelişim odağı ile hedeflerini ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceğini belirleyen, araştırma faaliyetlerini gerçekleştiren, hedefleri nitelik ve nicelik 

olarak izleyerek değerlendiren ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin 

yapılmasını sağlayan bir komisyon veya kurul bulunmamaktadır. 

 

C.1. Araştırma Stratejisi 

Fakültemizin; araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi, araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi 

ve organizasyonel yapısı, araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisine 

yönelik faaliyeter bulunmamaktadır. 

 

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. 

Ancak bunları 

hayata geçirmek 

üzere 

mekanizmalar veya 

uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

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 alanları 

ve programları 

kapsayan 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda 

araştırma 

alanındaki 

faaliyetlerin, 

araştırma 

politikası 

doğrultusunda 

değer 

üretebilmesi ve 

toplumsal faydaya 

dönüşebilmesi 

güvence altına 

alınmış ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

paydaşlarca 

benimsenmesi 

sağlanmıştır;  

kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

 

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) 

bulunmaktadır.  

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

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 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  
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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. 

 

 

C.2. Araştırma Kaynakları 

Fakültemiz, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yeterli düzeyde uygun fiziki altyapı ve mali 

kaynakları bulunmamaktadır 

 

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

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 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 

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 

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 

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 
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bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

 

değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 

ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

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. 

 

 

Kanıtlar 

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

 http://bap.bandirma.edu.tr/app_files/2019/01/Anasayfa_Dosyalar_25_2477ea65.pdf 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bap.bandirma.edu.tr/
http://bap.bandirma.edu.tr/app_files/2019/01/Anasayfa_Dosyalar_25_2477ea65.pdf
http://bap.bandirma.edu.tr/index.php?act=guest&act2=istatistikler&page=2&
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C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 (düzey) 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 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

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 

bulunmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına ve 

uygulamalara 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

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 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda, araştırma 

ve geliştirme 

faaliyetlerini 

kurumsal amaçlar 

(araştırma 

politikası, hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

sürdürebilmek için 

üniversite dışı 

kaynakların 

kullanımına 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.  

 

Kanıtlar 

 https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ 

 https://burs.yok.gov.tr/anasayfa# 

 https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-

programi 

 https://www.gmka.gov.tr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
https://burs.yok.gov.tr/anasayfa
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi
https://www.gmka.gov.tr/
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C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkânları 

 

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.  

 

 

Kanıtlar 

 https://sabe.bandirma.edu.tr/tr/sabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fakültemizde, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin değerlendirilmesine ve geliştirilmesine 

yönelik bir mekanizma bulunmamaktadır. 

 

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)  

değerlendirilmesine 

ve geliştirilmesine 

yönelik bir 

mekanizma 

bulunmamaktadır. 

Kurumda, öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

yetkinliğinin 

değerlendirilmesine 

ve geliştirilmesine 

yönelik planlar ve 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Kurumda, öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

yetkinliğinin 

değerlendirilmesine 

ve geliştirilmesine 

yönelik 

uygulamalar tüm 

alanları kapsayan 

şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir. 

Kurumda, öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

yetkinliğinin 

değerlendirilmesine 

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 

değerlendirilmesi 

ve geliştirilmesine 

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

araştırma birimleri 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 (düzey) 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 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır. 

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 

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. 

 

 

Kanıtlar 

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma 

Merkezi https://www.bandirma.edu.tr/  

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma 

Merkezi https://www.bandirma.edu.tr/ 

 

 

 

 

 

https://www.bandirma.edu.tr/
https://www.bandirma.edu.tr/


 
 

42 
 

 

C.4. Araştırma Performansı 

Fakültemizde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin verilere dayalı ve periyodik olarak ölçüldüğü ve 

değerlendirildiği sistem bulunmamaktadır. 

 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumda öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumda öğretim 

elemanlarının 

araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik planlamalar 

ve tanımlı süreçler 

(yönetmelik, 

yönerge, süreç 

tanımı, ölçme 

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. 

Öğretim 

elemanlarının 

araştırma-geliştirme 

performansını 

izlemek ve 

değerlendirmek 

üzere tanımlı 

süreçler 

(yönetmelik, 

yönerge, süreç 

tanımı, ölçme 

araçları, rehber, 

kılavuz,  takdir-

tanıma sistemi, 

teşvik 

mekanizmaları vb.) 

tüm alanları kapsar 

şekilde 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır.  

Öğretim 

elemanlarının 

araştırma-

geliştirme 

performansını 

izlemek ve 

değerlendirmek 

üzere tüm alanları 

kapsayan 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

 

 

 

Kurumda, kurumsal 

amaçlar (araştırma 

politikası, hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda 

öğretim 

elemanlarının 

araştırma-geliştirme 

performansının 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesine 

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. 

 

 

C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumda araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumda araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik planlamalar 

ve tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar ve 

süreçler 

doğrultusunda 

Kurumda araştırma 

performansının 

izlenmesine ve 

değerlendirmesine 

yönelik 

uygulamalar tüm 

alanları ve birimleri 

(araştırma 

merkezleri de dâhil) 

kapsar şekilde 

Kurumda tüm 

birimlerin araştırma 

performansı 

izlenerek 

değerlendirilmekte 

ve karar almalarda 

(performans temelli 

teşvik-takdir 

mekanizmaları vb.) 

kullanılmaktadır. 

Kurumda, kurumsal 

amaçlar (araştırma 

politikası, hedefleri, 

stratejisi) 

doğrultusunda tüm 

birimlerin araştırma 

performansının 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesine 

ilişkin 
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yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

yürütülmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır. 

Buna ilişkin 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

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. 

 

 

 

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 

bulunmamaktadır 

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 

değerlendirilmekte 

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 

değerlendirilmesine 

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. 
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D. TOPLUMSAL KATKI 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, başka bir üniversiteden devralınan Sağlık Yüksek Okulu ile köklü bir 

geçmişi bulunmasına rağmen yeni açılan/açılacak bölümleri ile eğitim faaliyetlerini ve akademik 

personel yapılanmasını öncelik vermektedir. Bununla birlikte, bölümlerimizin toplumsal katkıya 

yönelik faaliyetleri bulunmaktadır. Aşağıda (D.1.1.), bu faaliyetlere yönelik kanıtlara yer verilmiştir. 

 

 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

Fakültemiz, toplumsal katkı faaliyetlerini, sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel, 

bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmeye yönelik mekanizmalar 

tasarlayacaktır. 

 

 

 

D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1  2 (düzey) 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 

hayata geçirmek 

üzere 

mekanizmalar veya 

uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

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 

izlem sonuçlarına 

göre tüm alanları 

ve programları 

kapsayan 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda 

toplumsal katkı 

faaliyetlerinin, 

toplumsal katkı 

politikası 

doğrultusunda 

değer 

üretebilmesi ve 

toplumsal faydaya 

dönüşebilmesi 

güvence altına 

alınmış ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

paydaşlarca 

benimsenmesi 

sağlanmıştır;  

kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Hemşirelik Bölümü öğrencilerimiz Şubat-Mayıs 2019 tarihlerinde “Sosyal Sorumluluk 

Projeleri” dersi kapsamında Üniversite öğrencilerine yönelik olarak “TEDBİRSİZSİNİZ” ve 

Engelli Bireylere yönelik olarak “FARKIN FARKINDALIK OLSUN” başlıklı projeleri 

gerçekleştirmiştir. Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi’nin düzenlediği "Toplumsal Duyarlılık 
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Öğrenci Projeleri" yarışmasında bu projeleri ile öğrencilerimiz birinciliği ve ikinciliği elde 

ederek büyük başarı göstermiştir. 

 Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 4. sınıf öğrencilerimiz, 03 Nisan 2019’da “Halk 

Sağlığı Hemşireliği” dersi kapsamında Yaşlılar Haftası nedeniyle Güre Termal Yaşlı 

Bakımevi’ne teknik gezi düzenleyerek yaşlıların sosyal rehabilitasyonuna katkı sağlamıştır. 

 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, 14 Mart 2019’da, Erdek 

Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyerlere yönelik olarak "Kanserden Primer Korunma: Erken Tanı 

ve Tarama Programları" konulu bir eğitim gerçekleştirdi. 

 “Diyabetle Barışmak” Semineri (https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/beslenme-

diyetetik/Haber/Goster/Beslenme-ve-Diyetetik-Bolumu-ve-Beslenme-ve-Diyetetik-Toplulugu-

Tarafindan-Diyabetle-Barismak-Konulu-Seminer-Duzenlendi-1571 

 “Adı Şeker Kendisi Değil: Diyabet” Konferansı (https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/beslenme-

diyetetik/Haber/Goster/Bolum-Toplulugumuz-Tarafindan-Adi-Seker-Kendisi-Degil-Diyabet-

Konulu-Konferans-Duzenlendi-2770) 

 

 

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 

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. 

Kurumunda 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapılanması 

Kurumsal 

tercihler 

yönünde ve tüm 

alanları 

kapsayıcı şekilde 

uygulamaya 

konularak bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçlar 

izlenmemektedir. 

Kurumda 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi ile 

ilişkili sonuçlar 

ve paydaş 

görüşleri 

sistematik ve 

kurumun iç kalite 

güvence 

sistemiyle 

uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlem 

alınmaktadır.  

 

Kurumda tüm 

birimleri/alanları 

kapsayan toplumsal 

katkı süreçlerinin 

yönetimi kurumsal 

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.  

 

 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

Fakültemiz, toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli nitelik ve nicelikte fiziki, teknik 

ve mali kaynaklara sahip değildir. 

 

 

 

https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/beslenme-diyetetik/Haber/Goster/Beslenme-ve-Diyetetik-Bolumu-ve-Beslenme-ve-Diyetetik-Toplulugu-Tarafindan-Diyabetle-Barismak-Konulu-Seminer-Duzenlendi-1571
https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/beslenme-diyetetik/Haber/Goster/Beslenme-ve-Diyetetik-Bolumu-ve-Beslenme-ve-Diyetetik-Toplulugu-Tarafindan-Diyabetle-Barismak-Konulu-Seminer-Duzenlendi-1571
https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/beslenme-diyetetik/Haber/Goster/Beslenme-ve-Diyetetik-Bolumu-ve-Beslenme-ve-Diyetetik-Toplulugu-Tarafindan-Diyabetle-Barismak-Konulu-Seminer-Duzenlendi-1571
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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 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Kurumun 

toplumsal katkı 

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 fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, toplumsal 

katkı 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/talepler 

doğrultusunda 

kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

Kurumda tüm 

birimlerindeki 

uygun nicelik ve 

nitelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar, 

kurumsal amaçlar 

(toplumsal katkı 

hedefleri ve 

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. 

 

Kanıtlar 

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma 

Merkezi https://www.bandirma.edu.tr/  

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma 

Merkezi https://www.bandirma.edu.tr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bandirma.edu.tr/
https://www.bandirma.edu.tr/
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D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

Fakültemizin, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik 

olarak izlenmemekte ve sürekli iyileştirme faaliyetleri bulunmamaktadır. 

 

 

 
 

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 

bulunmamaktadır 

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 

değerlendirilmekte 

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 

değerlendirilmesine 

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. 
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E. YÖNETİM SİSTEMİ 
 

Fakültemizin yönetim ve idari yapılanması vardır ancak yönetişim/organizasyonel süreçler, 

kaynakların yönetimi, bilgi yönetim sistemi, destek hizmetleri ve kamuoyunu bilgilendirme ve hesap 

verebilirlik ile ilgili süreçler daire başkanlıkları tarafından yürütülmektedir.  

 

 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

Kurum, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari 

yapılanmaya sahiptir ancak yönetim sistemine ilişkin süreçler tanımlanmamıştır. 

 

 

 

 

 

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 (düzey) 3 4 5 

Kurumun 

misyonuyla 

uyumlu ve stratejik 

hedeflerini 

gerçekleştirmeyi 

sağlayacak bir 

yönetim modeli ve 

organizasyonel 

yapılanması 

bulunmamaktadır. 

Kurumun misyon 

ve stratejik 

hedeflerine 

ulaşmasını güvence 

altına alan yönetim 

modeli ve idari 

yapılanması; tüm 

süreçler 

tanımlanarak, 

süreçlerle uyumlu 

yetki, görev ve 

sorumluluklar 

belirlenerek 

tanımlanmıştır. 

Ancak bu model 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm birimleri 

kapsamamaktadır.  

Kurumun misyon 

ve stratejik 

hedeflerine 

ulaşmasını 

güvence altına alan 

yönetim modeli ve 

idari yapılanması, 

süreçlerle uyumlu 

olarak ve tüm 

birimleri/alanları 

(vakıf 

yükseköğretim 

kurumlarında 

mütevelli heyet ve 

tüm yükseköğretim 

kurumlarında 

rektör yardımcıları 

ve danışmanlar 

dâhil olmak üzere) 

kapsayacak şekilde 

oluşturulmuştur ve 

bu doğrultuda 

yapılan 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçların 

izlenmesi 

yapılmamaktadır.  

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 

gerçekleştirilmektedir.  

Kurumda çok 

sesliliği, etkin 

karar vermeyi, 

değişime uyum 

sağlamayı ve 

paydaşların temsil 

edilmesini güvence 

altına alan ve 

kurumsal 

amaçların 

gerçekleştirilmesi 

için gerekli ortamı 

sağlayan yönetim 

modeli ve idari 

yapılanması (yasal 

düzenlemeler 

çerçevesinde 

kurumsal yaklaşım, 

gelenekler, 

tercihler) kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; 

kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 
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Kanıtlar 

 https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/sbf/Sayfa/Goster/430 

 https://sbf.bandirma.edu.tr/sbf 
 

 

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 

tanımlanmamıştır. 

Kurumda eğitim-

öğretim, 

araştırma-

geliştirme, 

toplumsal katkı 

ve yönetim 

sistemine ilişkin 

süreçler 

tanımlanmıştır. 

Ancak 

uygulamalar bu 

süreçlerle uyumlu 

değildir veya tüm 

birimleri 

kapsamayan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Kurumda tüm 

birimleri ve alanları 

kapsayacak şekilde 

tüm süreçler 

tanımlanmıştır ve tüm 

uygulamalar süreçler 

doğrultusunda 

uygulamalar 

gerçekleştirilmektedir. 

Ancak süreç 

performans sonuçları 

izlenmemekte veya 

süreç performans 

sonuçları karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır.   

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 

gerçekleştirilmektedir. 

Kurumda 

stratejik 

hedeflerle 

uyumlu ve tüm 

alanları kapsayan 

süreç yönetim 

modeli 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

kurumun 

tamamında 

benimsemiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; bu 

hususta kurumun 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

E.2. Kaynakların Yönetimi 

Fakültemizde, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynakları ile ilgili 

personellerimiz bulunmakta olup bu personellerin görev tanımları yazılı olarak belirlenmemiştir ve 

bu kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı bir politika ve süreçler bulunmamaktadır. Bu süreçler Bilgi  

Genel Sekreterlik, Strateji Geliştirme, İdari Mali İşler, SKS ve Personel Daire Başkanlıkları 

tarafından yürütülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sbf.bandirma.edu.tr/tr/sbf/Sayfa/Goster/430
https://sbf.bandirma.edu.tr/sbf
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E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumda insan 

kaynakları 

yönetimine ilişkin 

tanımlı bir politika 

ve süreçler 

bulunmamaktadır. 

Kurumda insan 

kaynakları yönetimi 

politikası ile 

bununla uyumlu 

olarak tanımlanmış 

süreçleri 

bulunmaktadır. 

Ancak bunları 

hayata geçirmek 

üzere mekanizmalar 

veya uygulamalar 

bulunmamaktadır.   

Kurumun insan 

kaynakları 

politikası ve 

stratejik hedefleri 

ile uyumlu olarak, 

insan kaynakları 

süreçleri 

doğrultusunda 

uygulamalar 

bulunmaktadır ve 

bu uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Kurumda tüm 

birimleri kapsayan 

insan kaynakları 

yönetimi 

uygulamalarına 

ilişkin sonuçlar 

sistematik olarak 

izlenmekte, paydaş 

görüşleri alınmakta 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda stratejik 

hedeflerle uyumlu 

ve tüm alanları 

kapsayan insan 

kaynakları yönetim 

modeli 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

kurumun 

tamamında 

benimsemiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; bu 

hususta kurumun 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar tarafından 

örnek alınmaktadır. 

 

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumda finansal 

kaynakların 

yönetimine ilişkin 

tanımlı süreçler 

bulunmamaktadır. 

Kurumda finansal 

kaynakların 

yönetimine ilişkin 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya mevcut 

uygulamalar tüm 

alanları 

kapsamamaktadır. 

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 

kullanılmamaktadır.   

Kurumda tüm 

alanları kapsayacak 

şekilde yürütülen 

finansal 

kaynakların 

yönetimi 

uygulamalarına 

ilişkin sonuçlar 

sistematik olarak 

izlenmekte, paydaş 

görüşleri alınmakta 

ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda stratejik 

hedeflerle uyumlu ve 

tüm alanları kapsayan 

finansal kaynakların 

yönetimi sürdürülebilir 

ve olgunlaşmış 

uygulamalarla kurumun 

tamamında benimsemiş 

ve güvence altına 

alınmıştır; bu hususta 

kurumun kendine özgü 

ve yenilikçi birçok 

uygulaması bulunmakta 

ve bu uygulamaların bir 

kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 
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E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 

Fakültemizde, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek 

üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak topladığı, sakladığı, analiz ettiği ve süreçlerini 

iyileştirmek üzere kullandığı entegre bir bilgi yönetim sistemi bulunmamaktadır. Bu işlemler Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütlmektedir. 

 

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumda bilginin 

edinimi, 

saklanması ve 

kullanılmasına 

destek olacak 

herhangi bir 

bilişim sistemi 

bulunmamaktadır. 

Kurumda kurumsal 

bilginin edinimi, 

saklanması ve 

kullanılmasına 

destek olacak bilgi 

yönetim sistemleri 

bulunmaktadır.  

Ancak bu sistemler 

birbirleriyle 

bütünleşik değildir 

veya tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

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 

kullanılmamaktadır 

ve sistemin 

kullanımıyla ilgili 

sonuçlar 

izlenmemektedir.   

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 

gerçekleştirilmektedir. 

Kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

entegre bilgi 

yönetim sistemi 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; bu 

hususta kurumun 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumda bilgi 

güvenliği ve 

güvenirliğinin 

sağlanmasına 

ilişkin uygulamalar 

bulunmamaktadır.  

Kurumda bilgi 

güvenliği ve 

güvenirliğinin 

sağlanmasına 

yönelik tanımlı 

süreçler ve 

planlamalar 

bulunmaktadır.  

Ancak bu süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

Kurumda bilgi 

güvenliği ve 

güvenirliğinin 

sağlanmasına 

yönelik bütünleşik 

uygulamalar 

bulunmakta ve bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

Kurumda bilgi 

güvenliği ve 

güvenirliğinin 

sağlanmasına 

yönelik 

uygulamalar 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumsal bilginin 

güvenliği ve 

güvenirliği 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; bu 

hususta kurumun 

kendine özgü ve 
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veya uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

E.4. Destek Hizmetleri 

Kurum, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına 

alınması ile ilgili işlemler İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarından yürütülmektedir. 

 

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 

değerlendirmek 

üzere tanımlı 

kriterler ve süreçler 

bulunmamaktadır.   

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 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

Kurumda, dışarıdan 

temin edilen tüm 

mallardan ve destek 

hizmetlerinden 

beklenen kalite 

düzeylerinin iç kalite 

güvence sistemi 

kapsamında 

planlanması, 

değerlendirilip 

iyileştirilmesi 

yönünde uygulamalar 

gerçekleştirilmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Kurumda, 

dışarıdan tedarik 

edilen tüm 

hizmetlerin ve 

malların kalitesini 

güvence altına 

almak üzere 

tedarikçilerle 

yakın işbirlikleri 

yürütülmekte, 

tedarikçilerin 

performansı ve 

memnuniyetleri 

sistematik olarak 

izlenerek 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmekte 

ve gerekli 

önlemler 

alınmaktadır. 

 

 

Kurumda 

dışarıdan temin 

edilen mal ve 

hizmetlerin kalite 

düzeylerini, 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 

güvence altına 

almak üzere 

tedarik zinciri 

yönetilmektedir; 

bu hususta 

kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 
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E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik  

Fakültemizde, kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verilebilirlik çalışmaları Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından yürütlmektedir. 

 

 

E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumun 

faaliyetlerine ilişkin 

kamuoyunu 

bilgilendirmemek 

üzere tanımlı 

ilkeleri ve 

mekanizmaları 

bulunmamaktadır.  

Kurum, 

faaliyetlerine ilişkin 

kamuoyunu 

bilgilendirmeyi 

ilkesel olarak 

benimsemek üzere 

bir politika 

tanımlamış, 

kamuoyunu 

bilgilendirme 

yöntem ve 

süreçlerini 

belirlemiştir. Ancak 

bu politika ve 

süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

Kurumun 

kamuoyunu 

bilgilendirmek 

üzere belirlediği 

ilkeler ve süreçler 

doğrultusunda, tüm 

alanları kapsayan 

kamuoyunu 

bilgilendirme 

uygulamalarından 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Kurumun 

kamuoyunu 

bilgilendirme 

faaliyetlerine ilişkin 

bulgular 

izlenmekte,   

paydaş görüşleri 

alınmakta ve izlem 

sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumun 

kamuoyunu 

bilgilendirme 

faaliyetleri 

kurumsal amaçlar 

ve değerler 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

güvence altına 

alınmış ve kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; bu 

hususta kurumun 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar tarafından 

örnek alınmaktadır. 

 

E.5.2. Hesap verme yöntemleri 

 

Olgunluk düzeyi 

 
1 (düzey) 2 3 4 5 

Kurumun hesap 

verme yöntemleri 

ve mekanizmaları 

bulunmamaktadır. 

 

Kurum hesap 

vermeyi ilkesel 

olarak benimsemiş, 

yöntem ve 

süreçlerini 

belirlemiştir. Ancak 

bu ilkeler ve süreçler 

doğrultusunda 

yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya uygulamalar 

tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

Kurumun hesap 

vermek üzere 

benimsemiş olduğu 

ilkeler ve süreçler 

doğrultusunda 

yaptığı 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmiştir.  Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemekte veya 

karar almalarda 

kullanılmamaktadır.   

Kurumun hesap 

verme 

faaliyetleri 

sonucunda elde 

edilen bulgular 

izlenmekte, 

paydaş görüşleri 

alınmakta ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumun hesap verme 

ilkeleri, kurumsal amaçlar ve 

değerler doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve olgunlaşmış 

uygulamalarla güvence altına 

alınmış ve kurumun 

tamamında benimsenmiştir; 

bu hususta kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi birçok 

uygulaması bulunmakta ve 

bu uygulamaların bir kısmı 

diğer kurumlar tarafından 

örnek alınmaktadır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

Kalite Güvencesi Sistemi: Fakültemizde; genç, yeniliğe ve değişime açık personeliyle birlikte kalite 

yönetim sistemi çalışmaları devam etmektedir. Kurulduğumuz yıl olan 2015’ten beri faaliyet 

raporları, 2019 yılından itibaren de iç değerlendirme raporları düzenli olarak hazırlanmakta ve web 

sitemizde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Fakülte bölümlerine ilişkin henüz dış değerlendirme 

çalışmaları bulunmamaktadır. Üniversitemiz ve fakültemizde kurulması planlanan TS EN ISO 

9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimlerine, 11.02.2019-30.04.2019 tarihleri arasında tüm 

fakülte personeli katılım sağlamıştır. Kalite Yönetim Sistemi oluşturma süreci devam etmektedir. 

Öncelikli olarak hemşirelik bölümümüz olmak üzere, fiziki ve akademik yapılanmanın 

tamamlanmasının akabinde, diğer bölümlerimizin de mezun vermeye başlamasıyla, dış 

değerlendirme çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.  
 

Eğitim ve Öğretim: Fakültemizde; eğitim-öğretim faaliyetleri alanlarında uzman akademik 

personellerimiz ile sürdürülmektedir. Hemşirelik bölümü dışındaki bölümlerin yeni öğrenci 

almış/alacak olması nedeniyle akademik yapılanmamız devam etmektedir. Eğitim-Öğretim başlığı 

altında, fakültemizin en büyük eksikliği akademik perosnelin ölçme ve değerlendirme, öğrenci 

merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme, öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili planlı 

faaliyetlerin bulunmamasıdır. Yeni dönemde bu alanlara yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi 

planlanmaktadır.  

 
Araştırma ve Geliştirme: Fakültemizin,  araştırma-geliştirme politikası, stratejisi ve hedefleri, 

araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlama 

bulunmamaktadır. 

 
Toplumsal Katkı: Fakültemizin tanımlı toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

bulunmamaktadır.  

 

Yönetim Sistemi: Fakültemizin yönetim ve idari yapılanması vardır ancak yönetişim/organizasyonel 

süreçler, kaynakların yönetimi, bilgi yönetim sistemi, destek hizmetleri ve kamuoyunu bilgilendirme 

ve hesap verebilirlik ile ilgili süreçler daire başkanlıkları tarafından yürütülmektedir.  

 

 
 


