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KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU
1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER
Bu bölümde, Denizcilik Fakültesi’nin tarihsel gelişimi, misyonu, vizyonu, değerleri, hedefleri,
organizasyon yapısı ve iyileştirme alanları hakkında bilgi verilmektedir.
1.1 İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü / Kalite Komisyonu Başkanı
Adres: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Merkez Yerleşke, 10200 Bandırma/
Balıkesir
Telefon No: 0266 717 01 17 – 1015 - 1016
1.2 Tarihsel Gelişimi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 31 Aralık 2009 tarihinde kurulmuştur.
Denizcilik Fakültesi bünyesinde, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği Bölümü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ve Gemi
Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Denizcilik
İşletmeleri Yönetimi Bölümü, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında, lisans düzeyi birinci ve ikinci
öğretim programlarına ve yüksek lisans düzeyinde Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı’na
ilk defa öğrenci almıştır.
1.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri
Misyonumuz: Fakültemiz evrensel değerlerle donanmış, bilimsel düşünceye sahip meslek insanları
yetiştirip, bilime katkı sağlayacak araştırmalar yaparak topluma öncülük etmeyi misyon olarak
benimsemektedir.
Vizyonumuz: Eğitim, araştırma ve toplumsal gelişim alanlarında kaliteli katkı sağlayarak ulusal ve
uluslararası düzeyde öncü fakülteler arasında yer almaktır.
Temel Değerlerimiz:
•
Etik değerlere bağlılık,
•
Çevreye saygı,
•
Çoğulculuk ve her türlü çeşitliliğe saygı,
•
Yenilikçilik ve
•
Sosyal sorumluluktan oluşmaktadır.
Hedeflerimiz:
Fakültemizin stratejik hedefleri ile bunlara bağlı taktik hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
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Eğitim Hedefi
Fakültemizin eğitime ilişkin stratejik hedefi; lisans ve lisansüstü eğitimi kurumsallaştırarak
uluslararası standartları yakalamaktır. Buna bağlı taktik hedefler şunlardır:
•
Fiziki kurulumu tamamlamak,
•
Eğitim-öğretim altyapısını güçlendirmek,
•
Fakülteyi öğretim üyeleri için cazip hale getirmek,
•
Lisans ve lisansüstü programların akreditasyonunu sağlamak,
•
Kurum kültürü oluşturmak ve geliştirmek,
•
Tanıtım etkinliklerini artırmak,
•
Öğrenci niteliğini artırmak,
•
Eğitim amaçlı uluslararası işbirliğini geliştirmek,
•
İlgili taraflarla eğitim odaklı işbirliğini geliştirmek.
Araştırma Hedefi
Fakültemizin araştırmaya ilişkin stratejik hedefi; araştırma altyapısını güçlendirerek, nitelikli
bilimsel yayınları artırmak ve toplumsal faydaya dönüştürmektir. Buna bağlı taktik hedefler
şunlardır:
•
Araştırma alt yapısını güçlendirmek,
•
Bilimsel ve etik ilkelere bağlılığı geliştirmek ve takip etmek,
•
Bölümler arası işbirliğini artırmak,
•
Bilimsel yayınları teşvik etmek,
•
Bilimsel faaliyetlere öğrenci katılımını teşvik etmek,
•
Araştırma konularının sektör sorunlarından seçilmesini teşvik etmek.
Toplumsal Gelişim Hedefi
Fakültemizin toplumsal gelişime ilişkin stratejik hedefi; eğitim ve araştırma faaliyetlerini dikkate
alarak, toplumsal gelişime sağlanacak katkının ulusal-uluslararası düzeyde nicelik ile niteliğini
artırmaktır. Buna bağlı taktik hedefler şunlardır:
•
Çoğulculuğu ve her türlü çeşitliliğe saygıyı güçlendirmek,
•
Sosyal sorumluluğu güçlendirecek çalışmalar yapmak,
•
Araştırma konularının toplumsal sorunlarla ilişkisini tanımlamak,
•
Ulusal ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek.
Stratejik Araştırma Konuları Hedefleri
Fakültemizin stratejik araştırma konularına ilişkin stratejik hedefi; araştırma konularını yerel,
bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak belirlemektir. Buna bağlı taktik hedefler
şunlardır:
•
Bölgesel balıkçılık yönetim uygulamalarını geliştirmek,
•
Liman faaliyetlerini geliştirmek,
•
Denizcilikte enerji verimliliğini geliştirmek,
•
Denizel çevrenin sürdürülebilir kullanımını geliştirmek,
•
Denizcilik sektöründe iş güvenliğini geliştirmek,
•
Denizcilik sektöründe finansal olanaklarını geliştirmek,
•
Bilgi teknolojilerini yaygınlaştırmak,
•
Bölgesel denizcilik işletmeleri için ön çalışmalar yapmak,
•
Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimini geliştirmek,
•
Denizel çevre ve denizcilikle ilgili toplumsal farkındalıkları artırmak,
•
Sosyal sorumluluk ve sosyal girişimciliği geliştirmek,
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•
Yenilikçi deniz teknolojileri geliştirme,
•
Girişimciliği geliştirmek,
•
Denizel ortamın yönetilmesi ve izlenmesinde uzaktan algılama ve CBS kullanımını
yaygınlaştırmak,
•
Bölgeye yönelik sektörel veri üretimi ve analiz yöntemlerini geliştirmek,
•
Denizcilikte akıllı ulaşım sistemleri geliştirmek,
•
Denizcilik sektörüne uygun muhasebe bilgi sistemleri geliştirmek,
•
Sektörel know-how geliştirmek.
1.4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri
Fakültemiz altında yer alan programlar aşağıda belirtilmiştir:



Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Lisans Programı
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Çift Anadal Lisans Programı

Programların türü örgün öğretimdir (I. öğretim ve II. öğretim) ve eğitim dili Türkçedir. Derslere
devam zorunludur. Ders planı zorunlu ve seçimlik dersleri içermektedir. Biri liman, diğeri denizcilik
işletmeleri stajı olmak üzere yirmişer iş günlük iki zorunlu staj uygulaması vardır.
1.5 Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri
Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üniversite düzeyinde BAP birimi, teknoloji transfer ofisi, etik
kurullar, Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir.
Fakültemiz Ar-Ge faaliyetlerini yürütürken ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği içerisinde
yürütmektedir.
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1.6 Yükseköğretim Kurumunun Organizasyonel Şeması

Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/268

2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
Fakültemiz, stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu
politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini DEF.KEK.01 Kalite El Kitabı ve 2018 – 2023 Stratejik
Planı’nda belirlemiştir. Fakültemiz Kalite Yönetim Sistemi kapsamında süreçlerini ve prosedürlerini
tanımlamış, süreç kartlarını oluşturmuştur. Süreçlerin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler DEF.PR.05
Sürekli İyileştirme Prosedürü’ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
2.1
Kalite Politikası; Fakültemizin Kalite Politikası DEF.F.013 Kalite Politikası Formu’nda
tanımlanmıştır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/847
İlgili ölçüte ait kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Fakültemizin geçerli Stratejik Planına, Hedeflerine, Performans Göstergelerine aşağıdaki
linkten ulaşılabilir.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594
Stratejik Planda yer alan Hedefler ve Performans Göstergeleri yıllık olarak düzenlenen Faaliyet
Raporları ile izlenmektedir. Söz konusu raporlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
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Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1395

Fakültemize ait Anahtar Performans Göstergeleri (eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme,
toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve yönetim sistemi) DEF.SK.4.4.1.1 no.lu Süreç Kartlarında
tanımlanmıştır.
Kaynak / kanıt: DEF.SK.4.4.1.1 no.lu Süreç Kartları Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğünde
saklanmaktadır.

Anahtar performans göstergelerini izleme yöntemleri ve periyotları, sorumlu birimler
DEF.SK.4.4.1.1 no.lu Süreç Kartlarında açıklandığı gibidir.
Kaynak / kanıt: DEF.SK.4.4.1.1 no.lu Süreç Kartları Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğünde
saklanmaktadır.

Kurumun eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçleri kapsayan Kalite Politika Belgesi
DEF.F.013 Kalite Politikası Formu’dur.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/847

Fakültemizin DEF.KEK.01 Kalite El Kitabı’na aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849

Fakültemizin stratejik planına paydaş katılımı 2016 yılında düzenlenen Bandırma ve Çevresi
Deniz Sektör Çalıştayı ile sağlanmıştır. Söz konusu çalıştaya ait rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Kaynak / kanıt:
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Haber/Dosya/168/db6f19d56b754c69836090
c632c5ec0c.pdf

Fakültemizin uluslararasılaşma konusunda belirlediği politikalar ve bunlara uygun faaliyetler
Denizcilik Fakültesi 2018 – 2023 Stratejik Planı’nda belirtilmiştir.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594
İyileştirme Kanıtları


Fakültemizin mevcut misyon ve vizyonunda herhangi bir değişim yapılmamıştır.


Fakültemizin Stratejik Planı’nı gerçekleştirme düzeyi yıllık faaliyet raporlarıyla izlenmektedir.
İlgili raporlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1395

Fakültemizde kalite politikasının ve kültürünün kurum içinde benimsenmesi ve
yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Kalite Politikamız, Fakültemizin internet sayfası üzerinden
kamuoyuna duyurulmuş ve Fakültemizin fiziki mekânlarında görünür şekilde asılarak ilan edilmiştir.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
Ayrıca Kalite Politikasının benimsenmesi KYS Oryantasyon Eğitimleri, KYS Çalıştayı, İç Tetkikler
aracılığıyla sağlanmaktadır.
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DEF.F.022 ORYANTASYON EĞİTİMİ FORMU
DEF.F.014 EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU
DEF.F.018 EĞİTİM KATILIM FORMU
İlgili formlar Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından saklanmaktadır.

Kurumsal hafıza, fakültemizde DEF.PR.04 Dökümante Edilmiş Bilgi Prosedürü aracılığı ile
korunmakta ve Kurumsal hafızanın sürdürülebilirliği güvence altına alınmaktadır.
Kurumumuzda aidiyet ve kurum kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi için stratejik
yönetim ve katılım esaslı bir yönetim anlayışı benimsenmektedir. Ayrıca KYS’nin fakültemizde
uygulanması da bu yönetim anlayışının benimsenmesine katkı sağlamaktadır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/PROSEDURLER-850
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849

Kurumun dış değerlendirme ve akreditasyon deneyimlerinin iyileştirme mekanizmalarına
katkısını gösteren uygulamalar: Yönetimin Gözden Geçirmesi, İç Tetkik ve Sürekli İyileştirme
Prosedürlerine göre yürütülmektedir.
Kaynak / kanıt:
DEF YGG PROSEDURU
DEF IC TETKIK PROSEDURU
DEF SUREKLI IYILESTIRME PROSEDURU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/PROSEDURLER-850

Fakültemizde kalite yönetiminin stratejik yönetime entegre edildiğini gösteren uygulamalar,
stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalar ve bu politikaları hayata
geçirmek üzere stratejiler DEF.KEK.01 Kalite El Kitabı ve 2018 – 2023 Stratejik Planı’nda
belirlenmiştir. Fakültemiz Kalite Yönetim Sistemi kapsamında süreçlerini ve prosedürlerini
tanımlamış, süreç kartlarını oluşturmuştur. Süreçlerin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler DEF.PR.05
Sürekli İyileştirme Prosedürü’ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Fakültemizin 2018 yılı sonu itibarı ile katıldığı herhangi bir uluslararası protokol ve
gerçekleştirdiği bir işbirliği bulunmamaktadır.
2.2
Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri; Fakültemizin
kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamında Fakülte Kalite Komisyonunun yetki,
görev ve sorumlulukları Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi’nde
açık şekilde tanımlanmıştır.
Kaynak / kanıt: https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Sayfa/Goster/922

Fakülte Kalite Komisyonu’nun kurumumuzda görev ve sorumluluklarını yerine getirmek
üzere kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001:2015 dir.

Fakültemizde Kalite Komisyonu’nun yanı sıra, ona bağlı olarak çalışan Kalite
Koordinatörlüğü Birimi bulunmaktadır. Dış paydaş katılımı, ilki 2016 yılında yapılan ve ikincisi 2019
yılında yapılması planlanan Bandırma ve Çevresi Deniz Sektör Çalıştayları ile ilk uygulaması 2019
yılında yapılacak olan İlgili Taraf Beklenti Anketi ile sağlanacaktır.
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Kaynak / kanıt: DEF.F.050 İLGİLİ TARAF BEKLENTİ ANKETİ FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/184/files/Formlar%20v
e%20Dilek%C3%A7eler/DEF_F_050%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0%20TARAF%20BEKL
ENT%C4%B0%20ANKET%C4%B0%20FORMU.docx

Fakültemizde kalite yönetimi çalışmalarında tüm birimlerin katılımının/temsiliyetinin
sağlanması amacıyla oluşturulan Kalite Koordinatörlüğü Birimi’nde her bir akademik ve idari birimi
temsilen birer personel görevlendirilmiştir. Bu durum Fakülte Organizasyon Şeması’nda
gösterilmiştir.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/268

Fakültemizde kalite komisyonu tarafından kalite kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaşması
için yürütülen çalışmalar; Kalite Oryantasyon Eğitimleri, Kalite Çalıştayı, Yönetimin Gözden
Geçirmesi, İç Tetkik ve Sürekli İyileştirme çalışmalarından müteşekkildir.
Kaynak / kanıt:
DEF.PR.01 YGG PROSEDÜRÜ
DEF.PR.02 İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
DEF.PR.05 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/PROSEDURLER-850
DEF.F.022 ORYANTASYON EĞİTİMİ FORMU
DEF.F.014 EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU
DEF.F.018 EĞİTİM KATILIM FORMU
İlgili formlar Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından saklanmaktadır.

Fakültemizde çalışanların Fakültemizin amaçları ve hedefleri doğrultusundaki hedef birliğini,
Stratejik Plan’a, Kalite El Kitabı’na uygun olarak Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları aracılığı
ile sağlamaktadır.
Kaynak / kanıt:
Denizcilik Fakültesi 2018 – 2023 Stratejik Planı
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594
DEF.KEK.01 KALİTE EL KİTABI
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849
DEF.PR.01 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/PROSEDURLER-850

Fakültemizde eğitim – öğretim faaliyetleri ile ilgili PUKÖ döngüsü DEF.SK.4.4.1.1.1 no.lu
Eğitim – Öğretim süreç kartına uygun olarak her bir süreç bileşeni ile ilgili hedeflerin, performans
göstergelerinin, tanımlı risklere ilişkin durum ve sebep analizlerinin, gözden geçirme periyotları ve
sorumlularının tanımlanması yolu ile sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
DEF.SK.4.4.1.1.1 Eğitim – Öğretim Süreç Kartı
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(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Fakültemizde araştırma – geliştirme faaliyetleri ile ilgili PUKÖ döngüsü DEF.SK.4.4.1.1.5
no.lu Ar–Ge süreç kartına uygun olarak her bir süreç bileşeni ile ilgili hedeflerin, performans
göstergelerinin, tanımlı risklere ilişkin durum ve sebep analizlerinin, gözden geçirme periyotları ve
sorumlularının tanımlanması yolu ile sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
DEF.SK.4.4.1.1.5 AR–GE SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Fakültemizde toplumsal katkı faaliyetleri ile ilgili PUKÖ döngüsü DEF.SK.4.4.1.1.3 no.lu
İlişki Yönetimi süreç kartına uygun olarak her bir süreç bileşeni ile ilgili hedeflerin, performans
göstergelerinin, tanımlı risklere ilişkin durum ve sebep analizlerinin, gözden geçirme periyotları ve
sorumlularının tanımlanması yolu ile sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
DEF.SK.4.4.1.1.3 İLİŞKİ YÖNETİMİ SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Fakültemizde toplumsal katkı faaliyetleri ile ilgili PUKÖ döngüsü DEF.SK.4.4.1.1.2 no.lu
Destek Süreçleri kartına ve DEF.SK.4.4.1.1.4 no.lu Stratejik Yönetim süreç kartına uygun olarak her
bir süreç bileşeni ile ilgili hedeflerin, performans göstergelerinin, tanımlı risklere ilişkin durum ve
sebep analizlerinin, gözden geçirme periyotları ve sorumlularının tanımlanması yolu ile
sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
DEF.SK.4.4.1.1.2 DESTEK SÜREÇLERİ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
DEF.SK.4.4.1.1.4 STRATEJİK YÖNETİM SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları
Kaynak / kanıt: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi
https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Sayfa/Goster/922

Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı ve üyeleri
Kaynak / kanıt: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi
https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Sayfa/Goster/922

Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması
Kaynak / kanıt: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi
https://kalite.bandirma.edu.tr/tr/kalite/Sayfa/Goster/922
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Fakültemiz Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü ile ilgili bilgi paylaşımı Fakültemiz
internet sayfası üzerinden sağlanmaktadır. İlgili sayfada:
- Kalite El Kitabı,
- Kalite Politikası,
- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler,
- KYS ile ilgili dokümantasyon,
- Stratejik Plan,
- Faaliyet Raporları,
- Organizasyon Şeması yer almaktadır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/

Fakülte Kalite Komisyonu 2019 Ocak ayı itibarı ile ihdas edildiğinden, iç paydaşların katılımı
kalite koordinatörlüğü ve onun yürüttüğü faaliyetler üzerinden olmaktadır. Dış paydaşların Kalite
Komisyonu çalışmalarına yönelik herhangi bir çalışma henüz yapılmamıştır.
Kaynak / kanıt: Kalite Koordinatörlüğü mutat kalite toplantı tutanakları
DEF.F.021 TOPLANTI GÜNDEM VE KARAR FORMU
DEF.F.022 ORYANTASYON EĞİTİMİ FORMU
DEF.F.014 EĞİTİM ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU
DEF.F.016 YILLIK EĞİTİM PLANI FORMU
DEF.F.017 ORYANTASYON EĞİTİM PLANI FORMU
DEF.F.018 EĞİTİM KATILIM FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
(İlgili formların dolu hali Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
İyileştirme Kanıtları

Fakültemizde yürütülen tüm süreçlerde PUKÖ çevrimleri Süreç Kartları aracılığı ile
kapatılmaktadır.
Kaynak /kanıt: DEF.SK.4.4.1.1 no.lu Süreç Kartları
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır)

Fakülte Kalite Komisyonu 2019 Ocak ayı itibarı ile ihdas edildiğinden, iç paydaşların görüşleri
kalite koordinatörlüğü ve onun yürüttüğü faaliyetler üzerinden alınmaktadır. Dış paydaşların Kalite
Komisyonu çalışmalarına yönelik görüşleri henüz alınmamıştır.
Kaynak / kanıt: Kalite Koordinatörlüğü mutat kalite toplantı tutanakları
DEF.F.021 TOPLANTI GÜNDEM VE KARAR FORMU
DEF.F.022 ORYANTASYON EĞİTİMİ FORMU
DEF.F.014 EĞİTİM ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU
DEF.F.016 YILLIK EĞİTİM PLANI FORMU
DEF.F.017 ORYANTASYON EĞİTİM PLANI FORMU
DEF.F.018 EĞİTİM KATILIM FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
(İlgili formların dolu hali Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
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2.3
Paydaş Katılımı; İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların
(işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi
sistemine katılımı ve katkı vermeleri sağlanmalıdır.
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Fakültemizde paydaş analizi DEF.F.004 Bağlam Formu kapsamında yürütülmektedir. Bu
bağlamda hazırlanmış olan DEF.F.048 Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu, DEF.F.049 Çalışan
Memnuniyet Anketi Formu, DEF.F.050 İlgili Taraf Beklenti Anketi Formu ilk kez 2019 bahar
yarıyılında uygulanacak olup henüz uygulanmamıştır. Paydaşlar arasındaki önceliklendirme
belirlenirken Denizcilik Fakültesi 2018 – 2023 Stratejik Planı da göz önünde bulundurulmaktadır.
Ayrıca dış paydaşların katılımını sağlamak amacı ile 2016 yılında Bandırma ve Çevresi Deniz Sektör
Çalıştayı düzenlenmiştir.
Kaynak / kanıt:
DEF.F.004 BAĞLAM FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
DEF.F.048 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
DEF.F.049 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
DEF.F.050 İLGİLİ TARAF BEKLENTİ ANKETİ FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
Denizcilik Fakültesi 2018 – 2023 Stratejik Planı
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594
Bandırma ve Çevresi Deniz Sektör Çalıştayı
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Haber/Dosya/168/db6f19d56b754c69836090
c632c5ec0c.pdf

Fakültemiz, iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı, DEF.PR.02 İç
Tetkik Prosedürü kapsamında yürütülen iç tetkikler, DEF.F.027 Düzeltici Faaliyet Formu’na ilave
olarak Üniversitenin genel hiyerarşik yapısı içerisinde sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
DEF.PR.02 İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/PROSEDURLER-850
DEF.F.027 DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854

Fakültemiz, dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımını ilgili taraf
beklenti anketleri, çalıştaylar, sektör ziyaretleri aracılığı ile sağlamaktadır. 2019 yılı içerisinde İşveren
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Danışma Kurulu’nun ihdası ve İkinci Bandırma ve Çevresi Deniz Sektörü Çalıştayı’nın düzenlenmesi
üzerine çalışmalar devam etmektedir.
Kaynak / kanıt:
DEF.F.050 İLGİLİ TARAF BEKLENTİ ANKETİ FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
2016 Bandırma ve Çevresi Deniz Sektörü Çalıştayı
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Haber/Dosya/168/db6f19d56b754c69836090
c632c5ec0c.pdf

Fakültemiz ilk mezunlarını 2019 – 2020 Bahar yarıyılında vereceğinden mezun takip sistemi
henüz yapılandırılmamıştır.
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Fakültemiz iç ve dış paydaşlarını Kalite El Kitabı ve 2018 – 2023 Stratejik Planı’nda
belirtmiştir.
Kaynak / kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594

Fakültemizde paydaşların şikayet/öneri/memnuniyetlerini iletebilmeleri için çalışan ve öğrenci
memnuniyet anketleri ve ilgili taraf beklenti anketi uygulanacaktır ve dilek ve şikayet kutusu
bulunmaktadır. Bununla birlikte paydaş ilişkileri DEF.SK.4.4.1.1.3 İlişki Yönetimi Süreç Kartı’nda
belirtildiği şekli ile yürütülmektedir.
Kaynak /kanıt:
DEF.F.048 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
DEF.F.049 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
DEF.F.050 İLGİLİ TARAF BEKLENTİ ANKETİ FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
DEF.SK.4.4.1.1.3 İLİŞKİ YÖNETİMİ SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Fakültemizde iç paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri
bildirim mekanizmaları, çalışan ve öğrenci memnuniyet anketleri (2019 Bahar yarıyılından itibaren
uygulanacaktır.) ve üniversitemizin mevcut hiyerarşik yapısı üzerinden alınan geri bildirimlerden
müteşekkildir.
Kaynak /kanıt:
DEF.F.048 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
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DEF.F.049 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854

Fakültemiz, dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımını ilgili taraf
beklenti anketleri, çalıştaylar, sektör ziyaretleri aracılığı ile sağlamaktadır. 2019 yılı içerisinde İşveren
Danışma Kurulu’nun ihdası ve İkinci Bandırma ve Çevresi Deniz Sektörü Çalıştayı’nın düzenlenmesi
üzerine çalışmalar devam etmektedir.
Kaynak / kanıt:
DEF.F.050 İLGİLİ TARAF BEKLENTİ ANKETİ FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
2016 Bandırma ve Çevresi Deniz Sektörü Çalıştayı
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Haber/Dosya/168/db6f19d56b754c69836090
c632c5ec0c.pdf

Fakültemiz ilk mezunlarını 2019 – 2020 Bahar yarıyılında vereceğinden mezun takip sistemi
henüz yapılandırılmamıştır.

Danışma kurulunun kalite güvence sistemindeki rolü, katılımı DEF.SK.4.4.1.1.3 İlişki
Yönetimi Süreç Kartı’nda belirtildiği gibidir.
Kaynak /kanıt:
DEF.SK.4.4.1.1.3 İLİŞKİ YÖNETİMİ SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kal,te Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
İyileştirme Kanıtları

Fakültemizde iç paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri
bildirim mekanizmaları, çalışan ve öğrenci memnuniyet anketleri (2019 Bahar yarıyılından itibaren
uygulanacaktır.) ve üniversitemizin mevcut hiyerarşik yapısı üzerinden alınan geri bildirimlerden
müteşekkildir.
Kaynak /kanıt:
DEF.F.048 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
DEF.F.049 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854

Fakültemiz, dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımını ilgili taraf
beklenti anketleri, çalıştaylar, sektör ziyaretleri aracılığı ile sağlamaktadır. 2019 yılı içerisinde İşveren
Danışma Kurulu’nun ihdası ve İkinci Bandırma ve Çevresi Deniz Sektörü Çalıştayı’nın düzenlenmesi
üzerine çalışmalar devam etmektedir.
Kaynak / kanıt:
DEF.F.050 İLGİLİ TARAF BEKLENTİ ANKETİ FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
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2016 Bandırma ve Çevresi Deniz Sektörü Çalıştayı
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Haber/Dosya/168/db6f19d56b754c69836090
c632c5ec0c.pdf

Fakültemiz ilk mezunlarını 2019 – 2020 Bahar yarıyılında vereceğinden mezun takip sistemi
henüz yapılandırılmamıştır.

3. EĞİTİM - ÖĞRETİM
Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim-öğretim,
kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından
gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik
ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan
iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır.
3.1
Programların Tasarımı ve Onayı; Programların tasarımı ve onayı için tanımlı süreçlere sahip
olmalıdır. (Programlar, hedeflenen öğrenme çıktıları da dâhil olmak üzere, amaçlarına uygun olarak
tasarlanmalıdır. Programın sonucu olan yeterlilikler, programa uygun seviyedeki Türkiye
Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesini (TYYÇ) de kapsayacak şekilde tanımlanmalı ve ilgili
paydaşlara duyurulmalıdır.)
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Fakültemizde eğitim öğretim programları Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi’ne
uygun olarak, Denizcilik Fakültesi 2018 – 2023 Stratejik Planı’na ve DEF.SK.4.4.1.1.1 EğitimÖğretim Süreç Kartı’na uygun olarak tasarlanmaktadır. Sürecin sürekliliği Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikleri Çerçevesi’nin, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin ve Uluslararası
Denizcilik Örgütü’nün şartları ile sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
Denizcilik Fakültesi 2018 – 2023 Stratejik Planı
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594
DEF.SK.4.4.1.1.1 EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Programların tasarımında paydaş görüşleri çalıştaylar aracılığı ile alınmaktadır. Bunlar
programın hedeflenen öğrenme çıktıları üzerinden yansıtılmaktadır.
Kaynak / kanıt:
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Haber/Dosya/168/db6f19d56b754c69836090
c632c5ec0c.pdf
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/dersler_ext.aspx?lang=tr&infopage=1&curProgID=5235
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Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere
projelerle desteklenen faaliyetler Üniversitemizin BAP birimi tarafından yürütülmektedir.

Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile
programların eğitim amaçları ve kazanımları Üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sistemi’nde kamuoyu ile
paylaşılmaktadır.
Kaynak / kanıt:
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm

Programların çıktılarının TYYÇ ile uyumu, Üniversitemizin Bologna Bilgi Sistemi’nde yer
alan Ders & Program Yeterlilikleri İlişki Matrisi aracılığı ile sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile
programların eğitim amaçları ve kazanımları Üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sistemi’nde kamuoyu ile
paylaşılmaktadır.
Kaynak / kanıt:
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm

Programların çıktılarının TYYÇ ile uyumu, Üniversitemizin Bologna Bilgi Sistemi’nde yer
alan Ders & Program Yeterlilikleri İlişki Matrisi aracılığı ile sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna

Program ve ders bilgi paketleri Öğrenci Bilgi Sistemi ve Bologna Bilgi Sisteminde ilan
edilmektedir.
Kaynak / kanıt:
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna
https://obs.bandirma.edu.tr/

Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi Bologna Bilgi Sistemi üzerinden
gerçekleştirilmektedir.
Kaynak / kanıt:
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna

Fakültemizde eğitim öğretim programları Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi’ne
uygun olarak, Denizcilik Fakültesi 2018 – 2023 Stratejik Planı’na ve DEF.SK.4.4.1.1.1 EğitimÖğretim Süreç Kartı’na uygun olarak tasarlanmaktadır. Sürecin sürekliliği Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikleri Çerçevesi’nin, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin ve Uluslararası
Denizcilik Örgütü’nün şartları ile sağlanmaktadır.
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Kaynak/ kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594
DEF.SK.4.4.1.1.1 EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Her seviyedeki programda öğrenci işyükü kredileri Bologna Bilgi Sistemi’nde tanımlanmıştır.
Kaynak / kanıt:
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna

Fakültemizde öğrenci iş yükü kredisi mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve
projeler için Bologna Bilgi Sistemi’nde tanımlanmıştır.
Kaynak / kanıt:
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna

Fakültemizde Program kazanımları (jenerik-alana özgü olmayan yetkinlikler de dahil) ve
kazandırmak üzere kullanılan ders içi/dışı etkinlikleri Bologna Bilgi Sistemi ve Öğrenci Bilgi
Sistemi’nde tanımlanmıştır.
Kaynak / kanıt:
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna
https://obs.bandirma.edu.tr/

Program tasarımına her seviyede paydaş katılımı memnuniyet anketleri ve ilgili taraf anketleri
ile sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
DEF.F.048 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
DEF.F.049 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
DEF.F.050 İLGİLİ TARAF BEKLENTİ ANKETİ FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854

Uygulamalı eğitimler, hareketlilik programları gibi rutin dışı uygulamaların kredilendirilmesi
Öğrenci Bilgi Sistemi ve Bologna Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Kaynak / kanıt:
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna
https://obs.bandirma.edu.tr/
İyileştirme Kanıtları

Kurumun eğitim-öğretim politikasını ve stratejik
uygulamalar/kanıtlar yıllık faaliyet raporlarında yer almaktadır.
Kaynak / kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr

amaçlarını

uyguladığına

dair


Fakültemizde paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar
bulunmamaktadır.
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Fakültemizde paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan
iyileştirmeler bulunmamaktadır.
3.2
Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi; Fakültemizde, programlarının eğitimöğretim amaçlarına ulaştığından ve öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin
olmak için paydaşlara düzenli olarak memnuniyet ve beklenti anketleri uygulanması planlanmış,
programların periyodik olarak gözden geçirilmeleri de her dönem yapılan akademik kurullar ile
sağlanmaktadır.
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Fakültemizde programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi için her dönem akademik
kurul toplantıları gerçekleştirilmekte, buna ilaveten 2019 yılı itibarı ile beklenti ve memnuniyet
anketleri düzenli olarak uygulanacaktır.
Kaynak /kanıt:
DEF.F.048 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
DEF.F.049 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
DEF.F.050 İLGİLİ TARAF BEKLENTİ ANKETİ FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
Akademik kurul kararları
(Denizcilik Fakültes,’nde saklanmaktadır.)

Program güncelleme çalışmalarına paydaş katılımı 2019 yılı itibarı ile gerçekleştirilecek olan
anketlerle sağlanacaktır..
Kaynak /kanıt:
DEF.F.048 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
DEF.F.049 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
DEF.F.050 İLGİLİ TARAF BEKLENTİ ANKETİ FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854

Fakültemizde, program eğitim amaçlarına ve öğrenme kazanımlarına ulaşıldığını güvence
altına alan mekanizmalar Kalite El Kitabı ve Stratejik Plan’da tanımlanmıştır.
Kaynak / kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849

Program eğitim amaçları ve öğrenme kazanımlarına ulaşılamadığı durumlarda yürütülen
iyileştirme çalışmaları DEF.SK.4.4.1.1.1 Eğitim Öğretim Süreç Kartı’nda yer alan aksiyon planları ile
tanımlanmış ve DEF.PR.05 Sürekli İyileştirme Prosedürü’ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Kaynak / kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/PROSEDURLER-850
DEF.SK.4.4.1.1.1 EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde Saklanmaktadır.)

Fakültemizde akredite olacak programlar için gerek duyulan tüm yasal şartlar, altyapı şartları
ve teknik donanım ivedilikle temin edilmektedir.
Kaynak / kanıt:
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması,
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Simülatörler, Laboratuvarlar ve Atölyeler ve bunlarla ilgili teknik donanımın fiziki mevcudiyeti
Gerekli yetkinliğe sahip personel istihdamı
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Fakültemizde Eğitim-Öğretim süreçlerinin yıllık öz değerlendirme raporları mevcut değildir.

Fakültemizde programların yıllık öz değerlendirme raporları mevcut değildir.

Fakültemizde program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığı Öğrenci Bilgi
Sistemi üzerinden izlenmektedir.
Kaynak / kanıt:
https://obs.bandirma.edu.tr/

Fakültemizde misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere
kullandığı mekanizmaları DEF.SK.4.4.1.1.1 Eğitim Öğretim Süreç Kartı’nda tanımlanmıştır.
Kaynak /kanıt:
DEF.SK.4.4.1.1.1 EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Fakültemizde programlar ve derslerle ilgili paydaş geri bildirimleri ilk defa 2019 yılında
uygulanacak olan anketlerle sağlanacaktır.
Kaynak /kanıt:
DEF.F.048 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
DEF.F.049 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
DEF.F.050 İLGİLİ TARAF BEKLENTİ ANKETİ FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
İyileştirme Kanıtları

Fakültemizde programların yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler
bulunmamaktadır.

Fakültemizde yapılan (yapılacak) iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşlar
çalıştaylar ve internet sitesi aracılığı ile bilgilendirilmektedir.
Kaynak /kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr
https://www.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Haber/Dosya/168/db6f19d56b754c69836090
c632c5ec0c.pdf

Fakültemiz ilk mezunlarını 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında vereceği için program izleme
ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren kanıtlar mevcut değildir.

Fakültemiz ilk mezunlarını 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında vereceği için Programın eğitim
amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının görüşlerini içerecek şekilde gösteren
kanıtlar mevcut değildir.

Fakültemizde akredite olacak programlar için gerek duyulan tüm yasal şartlar, altyapı şartları
ve teknik donanım ivedilikle temin edilmektedir.
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Kaynak / kanıt:
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması,
Simülatörler, Laboratuvarlar ve Atölyeler ve bunlarla ilgili teknik donanımın fiziki mevcudiyeti
Gerekli yetkinliğe sahip personel istihdamı
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

İngilizce hazırlık okullarında/programlarında yapılan değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmektedir.
3.3
Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme; Kurum, programlarını
öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol almalarını teşvik edecek şekilde yürütmelidir. Öğrencilerin
başarı ölçme ve değerlendirmesi de bu yaklaşımı yansıtmalıdır.
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Fakültemizde öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlamak amacı ile, öğrencilerimize mesleğe bağlı
donanım, kişisel gelişim formasyonu, meslek formasyonu ve yöneticilik formasyonu kazandırılmasına
yönelik olarak dersler, ders dışı etkinlikler, stajlar ve uygulamalar yürütülmektedir.
Kaynak / kanıt:
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Tanıtım Sunumu
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/diy/Sayfa/Goster/527

Fakültemizde öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamalar Bölüm ve
Fakülte akademik kurulları aracılığı ile sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
Bölüm ve Fakülte Akademik Kurul Kararları
(İlgili karar defterlerinde saklanmaktadır.)

Fakültemizde öğrenci merkezli eğitim konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin
geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2019 Yılı’nda öğretim elemanlarına yönelik
olarak ölçme ve değerlendirmeye ilişkin eğitim yapılması planlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
DEF.F.016 YILLIK EĞİTİM PLANI FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
DEF.F.019 YıllıK İŞ VE FAALİYET FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854

Fakültemizde ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) göre yapılmaktadır.
Kaynak / kanıt:
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm

Fakültemizde uluslararası hareketlilik programlarında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
uygulanmaktadır
Kaynak / kanıt:
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm
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Fakültemizde kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren
seçmeli dersler bulunmaktadır ve öğrenciler, öğrenci danışmanları aracılığı ile bu derslere
yönlendirilmektedir.
Kaynak / kanıt:
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ders Planı
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/diy/Sayfa/Goster/524Kurumda uygulanan etkili ve etkin öğrenci
danışmanlık sistemi

Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili süreçler, Üniversitemizin
Ön Lisans ve Lisans Eğitim  Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Üniversitemiz
İnternet sayfası ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilmektedir. Bu süreçlerin uygulanması,
DEF.SK.4.4.1.1.1 Eğitim Öğretim Süreç Kartı’nda tanımlanan 1.2.2 no.lu Sınavların
Gerçekleştirilmesi süreç bileşeni ile güvence altına alınmaktadır.
Kaynak / kanıt:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim  Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/201

21. yüzyıl yetkinlikleri program kazanımları ile ders planlarında yer alan zorunlu ve seçmeli
dersler aracılığı ile bütünleştirilmektedir.
Kaynak / kanıt:
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ders Planı
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/diy/Sayfa/Goster/524Kurumda uygulanan etkili ve etkin öğrenci
danışmanlık sistemi
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Fakültemiz eğitim politikasında öğrenci merkezli eğitime yer vermiş olup bu durumu ders
planlarında ilan etmiştir.
Kaynak / kanıt:
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ders Planı
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/diy/Sayfa/Goster/524

Fakültemizde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamaları Üniversitemizin Ön Lisans ve
Lisans Eğitim  Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi çerçevesinde,
DEF.SK.4.4.1.1.3 İlişki Yönetimi Süreç Kartı’na uygun olarak gerçekleştirilir. İlk kez 2019 Bahar
yarıyılında uygulanacak olan DEF.F.048 Öğrenci Memnuniyet Anketleri ile etkinliği
değerlendirilecektir.
Kaynak / kanıt:
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/201
DEF.SK.4.4.1.1.3 İLİŞKİ YÖNETİMİ SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
DEF.F.048 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
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Fakültemizde öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler
Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.
Kaynak / kanıt:
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/B_1_%20Ban
d%C4%B1rma%20Lisans%20ve%20Onlisans%20Yonetmeligi.pdf

Fakültemizde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli
nedenlerin oluşması durumunu kapsayan düzenlemeler Üniversitemizin Ön Lisans ve Lisans Eğitim 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.
Kaynak/ kanıt:https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/201

Fakültemizde mezuniyet koşullarına dair düzenlemeler Ön Lisans ve Lisans Eğitim  Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.
Kaynak/ kanıt:https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/201

Fakültemizde öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler Üniversitemizin
Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi’nde tanımlanmıştır.
Kaynak/ kanıt:https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/201

Fakültemizde uygulamalı eğitimlerde (staj, mesleki uygulama vb.) ve hareketlilik
programlarındaki süreçler Denizcilik Fakültesi Staj Yönergesinde tanımlanmıştır.
Kaynak / kayıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/diy/Sayfa/Goster/1609

Fakültemizde öğrenme öğretme merkezi yapılanması Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi
üzerinden yürütülmektedir.
Kaynak / kayıt: https://sem.bandirma.edu.tr/tr/sem

Öğrenci şikayetleri, Üniversitemizin genel hiyerarşik yapısı çerçevesinde, öğrenci danışmanlık
hizmeti üzerinden ve DEF.SK.4.4.1.1.3 İlişki Yönetimi Süreç Kartı’nda tanımlandığı şekliyle
alınmaktadır, şikayetlerin giderilmesi için yine DEF.SK.4.4.1.1.3 İlişki Yönetimi Süreç Kartı’nda
belirtilen politikalar uygulanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
DEF.SK.4.4.1.1.3 İLİŞKİ YÖNETİMİ SÜREÇ KARTI
(Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
İyileştirme Kanıtları

Fakültemizde öğrenme ve öğretme merkezinde yürütülen uygulama örnekleri teknik branşlar
faaliyete geçtiğinde gerçekleştirilecektir.

Fakültemizde öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlamak amacı ile, öğrencilerimize mesleğe bağlı
donanım, kişisel gelişim formasyonu, meslek formasyonu ve yöneticilik formasyonu kazandırılmasına
yönelik olarak dersler, ders dışı etkinlikler, stajlar ve uygulamalar yürütülmektedir.
Kaynak / kanıt:
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Tanıtım Sunumu
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/diy/Sayfa/Goster/527


Fakültemizde öğrenci geri bildirimlerini içeren iş yükü anketleri henüz uygulanmamıştır.
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Fakültemizde öğretim elemanlarının öğrenci merkezli eğitim konusundaki yetkinliği
(öğrenme-öğretme ve ölçme değerlendirme yöntemleri) Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından
yürütülen Öğretim Üyesi Değerlendirme Anketleri ile merkezi olarak ölçülmektedir.
Kaynak / kanıt:https://obs.bandirma.edu.tr/

Fakültemizde eğiticilerin eğitimi programının içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme
yaklaşımına ilişkin uygulamalar bulunmamaktadır.

Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler gibi
uygulamalarda kullanıldığını gösteren kanıtlar Öğrenci Bilgi Sistemi ve Bologna Bilgi Sisteminde
belirtilmiştir.
Kaynak / kanıt:https://obs.bandirma.edu.tr/
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm
3.4
Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma; Kurum, öğrenci kabullerine
yönelik açık kriterler belirlemeli, diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve
sertifikalandırılması ile ilgili olarak önceden tanımlanmış ve yayımlanmış kuralları tutarlı ve kalıcı bir
şekilde uygulamalıdır.
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Fakültemizde merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışındaki öğrenci kabulleri, YÖK
Yatay Geçiş Yönetmeliği, Üniversitemizin Çift Anadal Yönergesi, Yurtdışından Öğrenci Kabul
Yönergesi, Özel Öğrenci Yönergesi, Muafiyet ve İntibak İşleri Yönergesi çerçevesinde
yürütülmektedir.
Kaynak / kanıt:
YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşleri Yönergesi
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/201

Fakültemizde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması süreci Bologna Bilgi Sistemi içerisinde
“Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında belirlenmiştir.
Kaynak / kanıt:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/

Fakültemizde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması süreci Bologna Bilgi
Sistemi içerisinde “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında belirlenmiştir.
Kaynak / kanıt:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
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Kuruma Ait Belgeler

Fakültemizde merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışındaki öğrenci kabulleri, YÖK
Yatay Geçiş Yönetmeliği, Üniversitemizin Çift Anadal Yönergesi, Yurtdışından Öğrenci Kabul
Yönergesi, Özel Öğrenci Yönergesi, Muafiyet ve İntibak İşleri Yönergesi çerçevesinde
yürütülmektedir.
Kaynak / kanıt:
YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşleri Yönergesi
https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/201

Fakültemizde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması süreci Bologna Bilgi Sistemi içerisinde
“Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında belirlenmiştir.
Kaynak / kanıt: https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/
Fakültemizde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması süreci Bologna Bilgi Sistemi
içerisinde “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında belirlenmiştir.
Kaynak / kanıt: https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/
İyileştirme Kanıtları

Fakültemiz öğrencilerinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile tanımlı
süreçler ve mevcut uygulamalar Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
yürütülmektedir.
Kaynak / kanıt:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170911-1.htm
https://kagem.bandirma.edu.tr/tr/kagem
3.5
Eğitim-Öğretim Kadrosu; Kurum, eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması,
yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini
iyileştirmek amacı ile, planlı ve plansız hizmet içi eğitimler düzenlenmekte, personelin bireysel olarak
katılma talebinde bulunduğu dış eğitimlere katılmalarına da imkanlar dâhilinde izin verilmektedir.
Öğretim Elemanlarının uygulamalara katılımı DEF.SK.4.4.1.1.2 Destek Süreçleri Kartı’nda tanımlı
2.1.1 no.lu Çalışanların Eğitimi Süreç Bileşeni doğrultusunda güvence altına alınmaktadır.
Kaynak / kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
DEF.SK.4.4.1.1.2 DESTEK SÜREÇLERİ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders
içeriklerinin örtüşmesi Ders ve Program öğrenme çıktıları gözetilerek Bölüm Başkanı’nca sağlanır,
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DEF.SK.4.4.1.1.1 Eğitim Öğretim Süreç Kartı’nda tanımlı 1.1.2 no.lu Ders Görevlendirmelerinin
Yapılması Süreç Bileşeni ile güvence altına alınır.
Kaynak / kanıt:
DEF.SK.4.4.1.1.1 EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)


Fakültemizde eğiticinin eğitimi programı bulunmamaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Fakültemizde eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan
(atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) süreçler 2547
sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde tanımlandığı gibidir.
Kaynak / kanıt:
https://pdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Duyuru/Dosya/14/fe57cd76277d46e295d0d21
ee66c5dea.pdf

Fakültemizde dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri
2547 no.lu Yükseköğretim Kanunu’nun 31 ve 40/a maddelerinde tanımlandığı gibidir.
Kaynak / kanıt:
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
İyileştirme Kanıtları

Fakültemizde eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını
ödüllendirmek üzere yapılan uygulama bulunmamaktadır.

Fakültemizde eğiticilerin eğitimi programı bulunmamaktadır.

takdir-tanıma

ve

3.6
Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler; Kurum, eğitim-öğretim faaliyetlerini
yürütmek için uygun mali kaynaklara sahip olmalı ve öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için
yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına almalıdır.
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Fakültemizde öğrencilerimizin öğrenme olanaklarının geliştirilmesi amacı ile aşağıdaki
simülatör ve laboratuvarlar kurulmuştur. Buna ilave olarak Üniversitemizin merkez kütüphanesi
kaynakları, merkezi bilgisayar laboratuvarları ve merkezi derslikleri, okuma ve çalışma alanları
öğrencilerin kullanımına açıktır.

Köprü üstü Gemi Kullanma Simülatörü,

Denizde Haberleşme Simülatörü,

Elektronik Seyir Simülatörü,

Gemi Yapısı ve Teknik Resim Dersliği,

Elektroteknik Laboratuvarı / Fizik – Kimya Laboratuvarı

Seyir Laboratuvarı

Termodinamik ve HVAC Laboratuvarı

Makine Dairesi Simülatörü

Hidrolik Pnömatik ve Otomatik Kontrol Laboratuvarı
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Yük Elleçleme Simülatörü
Gemi Makineleri Laboratuvarı
Atölye
İleri Yangın Eğitim İstasyonu
Can Kurtarma Araçları Kullanma Eğitim Platformu
Yangın Eğitim Merkezi
Denizde Kişisel Canlı Kalabilme Eğitim Havuzu
İlkyardım Merkezi

Kaynak / kanıt:
Fiziki mekânlar.

Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler Üniversitemiz Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı bünyesinde açılan öğrenci toplulukları, spor toplulukları, spor kulüpleri vasıtası
ile yürütülmektedir. Söz konusu faaliyetler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden
desteklenmektedir.
Kaynak / kanıt:
https://sksdb.bandirma.edu.tr/

Fakültemizde öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Birimi üzerinden verilmektedir. Buna ilave olarak Fakültemizde öğrenci danışmanları
öğrencilerimize DEF.SK.4.4.1.1.3 İlişki Yönetimi Süreç Kartı’nda tanımlı 3.1.1 no.lu öğrenci
danışmanlığı süreç bileşenine uygun olarak rehberlik ve destek hizmetleri vermektedirler.
Kaynak / kanıt:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İnternet Sayfası
https://sksdb.bandirma.edu.tr/
DEF.SK.4.4.1.1.3 İLİŞKİ YÖNETİMİ SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Fakültemizde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası
öğrenciler gibi) için Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde yer alan Engelli Öğrenciler
Koordinatörlüğü ve Türkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi üzerinden
hizmet sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenciler Koordinatörlüğü İnternet Sayfası
https://eok.bandirma.edu.tr/tr/eok
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma
Merkezi İnternet Sayfası
https://tomer.bandirma.edu.tr/tr/tomer

Fakültemizde, Yıllık Bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından
yüzde dağılımına Üniversitemizin ilgili Rektörlük Birimleri ilgili mevzuatı ve birimlerin toplam
öğrenci sayılarını göz önünde bulundurarak karar vermektedir.
Kaynak / kanıt:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Kararları
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İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Fakültemize ait bilgiler DEF.KEK.01 Kalite El Kitabında yer almaktadır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849

Fakültemiz Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları
Kuruluş, Genel Kurul Ve İşleyiş Yönergesi’ne uygun olarak Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Kaynak / kanıt: https://sksdb.bandirma.edu.tr/
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/%C3%96%C4%9
ERENC%C4%B0%20TOPLULUK%20Y%C3%96NERGES%C4%B0(1).pdf

Fakültemizde öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin bütçedeki dağılımı ilgili mevzuata uygun
olarak Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
Kaynak / kanıt: https://sksdb.bandirma.edu.tr/

Fakültemizde öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim aracı olarak öğrenci
memnuniyet anketleri ilk kez 2019 yılında kullanılacaktır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
İyileştirme Kanıtları

Fakültemizde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası
öğrenciler gibi) için Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde yer alan Engelli Öğrenciler
Koordinatörlüğü ve Türkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi üzerinden
hizmet sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenciler Koordinatörlüğü İnternet Sayfası
https://eok.bandirma.edu.tr/tr/eok

Fakültemizde Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları
Kuruluş, Genel Kurul Ve İşleyiş Yönergesi’ne uygun olarak Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Kaynak / kanıt: https://sksdb.bandirma.edu.tr/
https://sksdb.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/316/files/%C3%96%C4%9
ERENC%C4%B0%20TOPLULUK%20Y%C3%96NERGES%C4%B0(1).pdf

Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (türü,
konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle) Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı internet
sitesinde ilan edilmektedir.
Kaynak / kanıt: https://sksdb.bandirma.edu.tr/

Fakültemizde öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim aracı olarak SKS
tarafından yıllık faaliyet raporu istenmektedir.
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Kaynak / kanıt: https://sksdb.bandirma.edu.tr/

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI
Kurumun araştırma sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Araştırma süreci
kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından
gerçekleştirileceğinin belirlendiği, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve
nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan
iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır.
4.1
Kurumun Araştırma Stratejisi ve Hedefleri; Kurum, stratejik planı çerçevesinde belirlenen
akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini teşvik etmelidir.
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Fakültemizin araştırma stratejisi ve hedefleri Denizcilik Fakültesi 2018 – 2023 Stratejik Planı
ve DEF.SK.4.4.1.1.4 Ar – Ge Süreç Kartı’nda tanımlanmıştır.
Kaynak / kanıt:
Denizcilik Fakültesi 2018 – 2023 Stratejik Planı
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594
DEF.SK.4.4.1.1.4 AR – GE SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Fakültemizde öğretim elemanlarımız, katıldıkları / yürüttükleri araştırma – geliştirme
süreçlerinden edindikleri bilgi ve tecrübeleri ders planında yer alan zorunlu ve seçimlik dersler vasıtası
ile öğrencilerle paylaşmaktadır.

Ders planlarımızda yer alan bitirme projesi derslerinde öğrencileri araştırma – geliştirmeye
teşvik edici proje konularının belirlenmesi, derslerde öğrencilere verilen ödevler ile öğrenciler
araştırma – geliştirmeye teşvik edilmesi, lisansüstü çalışmalarda tez konularının araştırma projelerine
dayandırılması, politik olarak benimsenmiştir.
Kaynak / kanıt:
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ders Planı
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/diy/Sayfa/Goster/524

Fakültemiz, araştırma geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştirilmesini
misyon, vizyon ve kalite politikası bağlamında ortaya koymuştur. Bu alanlarda izlenen politikalar,
DEF.F.013 Kalite Politikası Formunda aşağıdaki ifadelerle tanımlanmıştır.

“Bütün paydaşlarımızla (akademik ve idari personel, öğrenciler, veliler, mezunlar, iş dünyası,
sivil toplum kuruluşları, Bandırma halkı vb.) uyumlu, onların beklentilerini karşılayan ve
memnuniyetlerini ön plana alarak çalışmalarımızı sürdürürken, bu memnuniyet ve sadakati arttırmaya
yönelik düzenli ölçümler yapmak ve çözümler üretmek”
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“İçinde bulunacağımız çeşitli projeler ve etkinlikler aracılığıyla Fakültemizin çevresi ile
ilişkilerini güçlendirmek ve toplumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmek”
Kaynak / kanıt:
Denizcilik Fakültesi Misyonu
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/24
Denizcilik Fakültesi Vizyonu
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/24
DEF.KEK.01 Kalite El Kitabı
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849
Denizcilik Fakültesi Kalite Politikası
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/847
Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerinin, Fakültemiz araştırma ve geliştirme stratejilerine etkisi
Denizcilik Fakültesi 2018 – 2023 Stratejik Planı aracılığı ile yansıtılmaktadır.
Kaynak / kanıt:
Denizcilik Fakültesi 2018 – 2023 Stratejik Planı
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594


Yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkısı ölçülmemektedir.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Fakültemizin araştırma-geliştirme politikası ve stratejik amaçları Stratejik Plan ve
DEF.SK.4.4.1.1.5 Ar – Ge Süreç Kartı’nda belirtildiği gibidir.
Kaynak /kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594
DEF.SK.4.4.1.1.5 AR – GE SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklıdır.)

Üniversite’nin öncelikli alanı Akıllı Ulaşım Sistemleri’dir.
Kaynak / kanıt: https://bausmer.bandirma.edu.tr/tr/bausmer/Sayfa/Goster/1137

Fakültemizde Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapıdaki yeri
DEF.4.4.1.1.5 Ar – Ge Süreç Kartı’nda yer almaktadır.
Kaynak / kanıt:
DEF.4.4.1.1.5 AR – GE SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)


Fakültemizde toplumsal katkıya yönelik öğrenci topluluğu faaliyetleri düzenlenmiştir.
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Fakültemizde araştırma ve geliştirme için gerekli kaynakların planlanmasında Üniversitemiz
BAP birimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışılmaktadır. Ayrıca Denizcilik Fakültesi Kalite El
Kitabı’nda belirtildiği üzere tüm projeler geliştirme adı altında ilgili taraflarımızla, yasal mevzuat
çerçevesinde (AB uyum programları, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB gibi fon sağlayıcı
kuruluşların katkıları ile) planlanmakta ve DEF.SK.4.4.1.1.5 no.lu “AR-GE Süreç Kartı”nda
tanımlanan faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Araştırmacıların araştırmalarına fon bulmalarını
kolaylaştırmak için Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimleri verilmektedir.
Kaynak / kanıt:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi BAP Birimi
http://bap.bandirma.edu.tr/
DEF.KEK.01 KALİTE EL KİTABI
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849
DEF.SK.4.4.1.1.5 AR – GE SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
İyileştirme Kanıtları

Fakültemizde araştırma-geliştirme politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair
uygulamalar/kanıtlar yıllık faaliyet raporlarında yer almaktadır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1395

Fakültemizde Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinde araştırma politikasının
uygulandığına dair kanıtlar ders planlarında yer almaktadır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/diy/Sayfa/Goster/524

Fakültemizde Toplumsal katkı süreçlerinde iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını gösteren
veriler (ör. demografik veriler, işgücü piyasası) yıllık faaliyet raporlarında yer almaktadır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1395


Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılımını gösteren kanıt bulunmamaktadır.

4.2
Kurumun Araştırma Kaynakları; Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki
altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımına yönelik politikalara ve
stratejilere sahip olmalıdır. (Kurumun araştırma politikaları, iç ve dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum
dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmelidir.)
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Fakültemizde araştırma ve geliştirme için gerekli kaynakların planlanmasında Üniversitemiz
BAP birimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışılmaktadır. Ayrıca Denizcilik Fakültesi Kalite El
Kitabı’nda belirtildiği üzere tüm projeler geliştirme adı altında ilgili taraflarımızla, yasal mevzuat
çerçevesinde (AB uyum programları, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB gibi fon sağlayıcı
kuruluşların katkıları ile) planlanmakta ve DEF.SK.4.4.1.1.5 no.lu “AR-GE Süreç Kartı”nda
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tanımlanan faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Araştırmacıların araştırmalarına fon bulmalarını
kolaylaştırmak için Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimleri verilmektedir.
Kaynak / kanıt:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi BAP Birimi
http://bap.bandirma.edu.tr/
DEF.KEK.01 KALİTE EL KİTABI
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849
DEF.SK.4.4.1.1.5 AR – GE SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımı proje ortaklığı şeklinde
sağlanmakta, bu katılımın sürekliliği DEF.KEK.01 Kalite El Kitabı ve DEF.SK.4.4.1.1.5 Ar – Ge
Süreç Kartı ile sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
DEF.KEK.01 KALİTE EL KİTABI
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849
DEF.SK.4.4.1.1.5 AR – GE SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Fakültemizin araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçları faaliyet raporları ile izlenmektedir.
Bu sonuçlar KYS kapsamında sürekli iyileştirme için kullanılmaktadır.
Kaynak / kanıt:
Denizcilik Fakültesi Faaliyet Raporları
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1395

Fakültemiz, araştırmacıları araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını
arttırmaya yönelik olarak AB uyum programları, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB gibi fon
sağlayıcı kuruluşlar ile işbirliğine teşvik etmektedir.
Kaynak / kanıt:
DEF.KEK.01 KALİTE EL KİTABI
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849
DEF.SK.4.4.1.1.5 AR – GE SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Fakültemizde, birim dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere Proje
Döngüsü Yönetimi Eğitimleri verilmiştir.
Kaynak / kanıt:
DEF.F.018 EĞİTİM KATILIM FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
(Dolu hali Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
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DEF.F.014 EĞİTİM ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
(Dolu hali Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Fakültemizde öğrencilerimizin öğrenme olanaklarının geliştirilmesi amacı ile aşağıdaki
simülatör ve laboratuvarlar kurulmuştur. Buna ilave olarak Üniversitemizin merkez kütüphanesi
kaynakları, merkezi bilgisayar laboratuvarları ve merkezi derslikleri, okuma ve çalışma alanları
öğrencilerin kullanımına açıktır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Köprü üstü Gemi Kullanma Simülatörü,
Denizde Haberleşme Simülatörü,
Elektronik Seyir Simülatörü,
Gemi Yapısı ve Teknik Resim Dersliği,
Elektroteknik Laboratuvarı / Fizik – Kimya Laboratuvarı
Seyir Laboratuvarı
Termodinamik ve HVAC Laboratuvarı
Makine Dairesi Simülatörü
Hidrolik Pnömatik ve Otomatik Kontrol Laboratuvarı
Yük Elleçleme Simülatörü
Gemi Makineleri Laboratuvarı
Atölye
İleri Yangın Eğitim İstasyonu
Can Kurtarma Araçları Kullanma Eğitim Platformu
Yangın Eğitim Merkezi
Denizde Kişisel Canlı Kalabilme Eğitim Havuzu
İlkyardım Merkezi


Fakültemizde araştırma ve geliştirme için gerekli kaynakların planlanmasında Üniversitemiz
BAP birimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışılmaktadır. Ayrıca Denizcilik Fakültesi Kalite El
Kitabı’nda belirtildiği üzere tüm projeler geliştirme adı altında ilgili taraflarımızla, yasal mevzuat
çerçevesinde (AB uyum programları, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB gibi fon sağlayıcı
kuruluşların katkıları ile) planlanmakta ve DEF.SK.4.4.1.1.5 no.lu “AR-GE Süreç Kartı”nda
tanımlanan faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Kaynak / kanıt:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi BAP Birimi
http://bap.bandirma.edu.tr/
DEF.KEK.01 KALİTE EL KİTABI
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849
DEF.SK.4.4.1.1.5 AR – GE SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
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Araştırma-Geliştirmede kurumsal yetkinlik alanları (sahip olunan uzmanlıklar, proje alanları,
patent alanları, vb.) Denizcilik Fakültesi 2018 – 2023 Stratejik Planı’nda tanımlanmıştır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımı proje ortaklığı şeklinde
sağlanmakta, bu katılımın sürekliliği DEF.KEK.01 Kalite El Kitabı ve DEF.SK.4.4.1.1.5 Ar – Ge
Süreç Kartı ile sağlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
DEF.KEK.01 KALİTE EL KİTABI
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849
DEF.SK.4.4.1.1.5 AR – GE SÜREÇ KARTI
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
İyileştirme Kanıtları

Fakültemize son üç yılda yapılan dış fon aktarımına ait değişimlere dair veriler henüz
oluşmamıştır.

Fakültemizde Kurum dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere Proje
Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi düzenlenmiştir.
Kaynak / kanıt:
DEF.F.014 EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU
DEF.F.018 EĞİTİM KATILIM FORMU
İlgili formlar Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından saklanmaktadır.

Fakültemiz, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli fiziki altyapısını tamamlamıştır
yukarıda mezkûr 3.6 maddesinde sıralandığı şekliyle tamamlamıştır.
4.3
Kurumun Araştırma Kadrosu; Kurum, araştırmacıların işe alınması, atanması ve
yükseltilmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Fakültemizde araştırma kadrosunun beklenen araştırma yetkinliklerine ilişkin tanımlı süreçler
2547 sayılı Kanuna uygundur.
Kaynak / kanıt:
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

Fakültemizde araştırma kadrosunun yetkinliklerinin arttırılmasının artırılması için hizmet içi
eğitimler yapılmıştır ve planlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
DEF.F.018 EĞİTİM KATILIM FORMU
DEF.F.016 YILLIK EĞİTİM PLANI FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)

Fakültemizde araştırma kadrosunun yetkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi yıllık
faaliyet raporları üzerinden yapılmaktadır.
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Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1395

Fakültemizde araştırma kadrosunun atanması ve yükseltilmesi süreçlerinde kurumun
araştırma-geliştirme hedefleri ile uyumlu adil ve açık yaklaşımlar 2018-2023 Stratejik Planı’nda
öngörülmüştür.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Fakültemizin AR-GE hedefleri ile Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütleri ilişkisi
Stratejik Plan’da yer alan veriler üzerinden kurulabilir.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594

Fakültemizde akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli
olan tanımlı süreçler stratejik planda ve faaliyet raporlarında belirtilmektedir.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1395
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594
İyileştirme Kanıtları

Fakültemizde akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve
ödüllendirmek üzere yapılan uygulama bulunmamaktadır

Fakültemizde akademik personelin araştırma-geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere yapılan
eğitimler (programı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) Eğitim Etkinliği Değerlendirme ve Eğitim
Katılım Formu üzerinden izlenmektedir.
Kaynak / kanıt:
DEF.F.018 EĞİTİM KATILIM FORMU
DEF.F.014 EĞİTİM ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
4.4
Kurumun Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi; Kurum, araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve sonuçlarını
yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme performansının periyodik
olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Fakültemizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin etkililik düzeyi/performansının
ölçülmesi ve değerlendirilmesi Stratejik Plan ve yıllık faaliyet raporları üzerinden yapılmaktadır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1395
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594

Fakültemizin, araştırma hedeflerine ulaşabilmesi için faaliyetlerini gözden geçirmek üzere
yıllık faaliyet raporlarıve iyileştirmek üzere DEF.PR.01 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü ve
DEF.PR.05 Sürekli İyileştirme Prosedürü kullanılmaktadır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1395
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https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/PROSEDURLER-850

Fakültemizde araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirme sonuçları
Fakültemizin internet sayfasında yayınlanan yıllık faaliyet raporları yoluyla kamuoyu ve paydaşlarla
paylaşılmaktadır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1395

Fakültemizin bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı ölçülmemektedir.
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Fakültemiz, araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını izlemek üzere faaliyet
raporlarını ve 2018 -2023 Stratejik Planı’nı kullanmaktadır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1395
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594

Fakültemizde birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık özdeğerlendirme raporu ile
izlenmemektedir.

Fakültemizde Merkezlerin ve laboratuvarların araştırma-geliştirme faaliyetleri yıllık
özdeğerlendirme raporu ile izlenmemektedir.

Fakültemizde Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ve projelerle ilgili paydaş geri bildirimleri ilk
kez 2019 yılında gerçekleştirilecek olan ilgili taraf anketleri ile alınacaktır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
İyileştirme Kanıtları

Fakültemizde birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık özdeğerlendirmelerinden
hareketle yapılan iyileştirmeler mevcut değildir.

Fakültemizde araştırma performansının iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar (altyapı, insan
kaynağı, fon kaynaklarının kullanımı, üniversite-sanayi işbirliği vb. uygulamalar) yukarıda 3.6
maddesinde belirtilen fiziki altyapı imkanları tesis edilmiştir.

Kurumun araştırma-geliştirme performansını izleyen kanıtlar (Ranking sistemleri-QS, Times
Higher Education URAP, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi vb. göstergeler) Üniversitemiz
düzeyinde izlenmektedir.

5. YÖNETİM SİSTEMİ
Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin neler olduğunun anlatılması ve buna
ilişkin değerlendirmenin yapılması beklenmektedir.
5.1
Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı; Kurum, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik
olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli
yapıcı liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır.
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Fakültemizin, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi
dâhil olmak üzere yönetim ve idari faaliyetleri Kalite El Kitabı’nda belirtildiği üzere ilgili yasal şartlar,
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ilgili standart şartları, akreditasyon ve belgelendirme kurum ve kuruluşlarının şartları, öğrenciler,
akademik ve idari personel ve diğer ilgili tarafların şartları ve kurum kültürü şartları göz önünde
bulundurularak gerçekleştirilmektedir.
Kaynak / kanıt:
DEF.KEK.01 KALİTE EL KİTABI
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849

İç kontrol eylem planı DEF.KEK.01 Kalite El Kitabı, DEF.PR.01 Yönetimin Gözden
Geçirmesi Prosedürü ve DEF.PR.02 İç Tetkik Prosedürü’ ne göre yapılmakta ve yürütülmektedir.
Kaynak / kanıt:
DEF.KEK.01 KALİTE EL KİTABI
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849
DEF.PR.01 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/PROSEDURLER-850
DEF.PR.02 İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/PROSEDURLER-850
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Fakültemizin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri Kalite Politikası
Formu, Kalite El Kitabı ve Stratejik Planı’nda tanımlanmıştır.
Kaynak / kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/847

Fakültemizin yönetsel ve idari yapılanma şemasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Kaynak / kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/268

Fakültemizde iç kontrol eylem planı DEF.PR.02 İç Tetkik Prosedürü çerçevesinde
yürütülmektedir.
Kaynak / kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/PROSEDURLER-850

İdari personelin işe alımları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütülmektedir.
Kaynak / kanıt:
https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb
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Birim yöneticilerinin liderlik özellikleri DEF.F.012 Liderler Formu üzerinden ölçmekte ve
izlemektedir. Bu yetkinliklerin geliştirilmesi için hizmet içi eğitimler planlanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
DEF.F.012 LİDERLER FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854

Fakültemizde tüm süreçlerin yönetimi ve iş akışları DEF.KEK.01 Kalite El Kitabı ve
DEF.SK.4.4.1.1 no.lu Süreç kartları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Kaynak / kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/KALITEELKITABI-849
DEF.SK.4.4.1.1 no.lu Süreç kartları
(Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
İyileştirme Kanıtları

Fakültemizde yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarına ulaştığına dair
kanıtlar Yönetim Gözden Geçirmesi Raporu ve Performans raporlarıdır.
Kaynak / kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
(Raporların dolu hali Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü’nde saklanmaktadır.)
5.2
Kaynakların Yönetimi; Kurum; insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz
kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine
sahip olmalıdır (ilan edilmiş yönetim sistemi belgesi).
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

İnsan kaynaklarının yönetimi ve etkinliği

Kurumun işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe sahip
olması

Kurumun işe alınan/atanan personelinin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle
uyumunun sağlanması

Mali kaynakların yönetimi ve etkinliği

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinliği
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

İnsan kaynaklarının yönetimi Fakültemizin 2018 – 2023 stratejik planı ve güncel kurumsal
ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Akademik personele ilişkin insan kaynakları yönetimi etkin
şekilde yürütülmektedir; ancak idari personel temini konusunda sıkıntı yaşanmaktadır.
Kaynak / kanıt:
Denizcilik Fakültesi 2018 – 2023 Stratejik Planı
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594

Mali kaynakların yönetimi Üniversitemiz Bütçesi dâhilinde, Üniversitemiz İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı üzerinden gerçekleştirilmektedir.
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Kaynak / kanıt:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire
Başkanlıklarının Bütçe ve Bütçe kullanımına ilişkin Kararları

Fakültemiz, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe sahip
olmasını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı aracılığı ile ilgili kanunlar, yönetmelikler,
yönergeler, usul ve esaslar, genelgeler, tamimler, kılavuzlar / yardımcı dokümanlar ve ilanda belirtilen
şartlar ile güvence altına alınmaktadır.
Kaynak / kanıt:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İnternet Sayfası
https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb

Fakültemizde taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
ilgili mevzuatı ve Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) ve Üniversitemiz Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı’nın ilgili talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Kaynak / kanıt:
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı İnternet Sayfası
https://www.hmb.gov.tr/
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)
https://www.kbs.gov.tr/TMYS/gen/login.htm
Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ilgili talimatları

Fakültemizin idari personelinin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan sistem ve
tanımlı süreçlere Üniversitemizin Personel Daire Başkanlığı üzerinden ulaşılabilir.
Kaynak / kanıt:
https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb
İyileştirme Kanıtları

Fakültemizde insan kaynakları politikası ve hedefleri doğrultusunda yapılan uygulamalar
Stratejik Plan üzerinden izlenmektedir.
Kaynak / kanıt:
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/1594

Fakültemizin idari personelinin performanslarına ilişkin iyileştirmelere Üniversitemizin
Personel Daire Başkanlığı üzerinden ulaşılabilir.
Kaynak / kanıt:
https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb

Fakültemizde idari personelin mevcut yeterliklerinin beklenen görevlere uyumunun
sağlanması ve gelişimine yönelik hizmet içi eğitim uygulamalarına (eğitim programının kapsamı,
veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) Personel Daire Başkanlığı üzerinden ulaşılabilir.
Kaynak / kanıt:
https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb
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5.3
Bilgi Yönetimi Sistemi; Kurum, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini
güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak toplamalı, analiz etmeli ve
süreçlerini iyileştirmek üzere kullanmalıdır.
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Kurumun her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve
raporlamak üzere kullandığı bilgi yönetimi mekanizmaları.

Kurumun izlemesi gereken anahtar performans göstergelerine ait değerlerin toplanması ve
paylaşımının Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) ile desteklenmesi

Kurumda kullanılan BYS’nin, kalite yönetim süreçleri ile entegrasyonu

BYS ile desteklenen süreçlerden elde edilen verilerin analizi ve paydaşlarla paylaşılması

Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliğinin sağlanması

Kurumsal hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere yapılan
uygulamalar.
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Fakültemizin bilgi yönetimi konusundaki politikası Üniversitemizin Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.
Kaynak / kanıt: https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/bidb

Fakültemizin kullandığı bilgi sistemi, fonksiyonları ve desteklediği süreçler Üniversitemizin
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.
Kaynak / kanıt: https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/bidb

Kurumsal bilginin (performans göstergeleri, yönetmelikler, yönergeler, değerlendirme
raporları vb.) elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasında tanımlı süreçler ve
uygulamalar Üniversitemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.
Kaynak / kanıt: https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/bidb
İyileştirme Kanıtları

Toplanan bilgilerin güvenliği ve güvenirliğinin güvence altına alındığını gösteren
uygulamalara Üniversitemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden ulaşılabilir.
Kaynak / kanıt: https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/bidb

Kurumsal hafızanın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin uygulamalara
Üniversitemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden ulaşılabilir.
Kaynak / kanıt: https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/bidb

Yönetsel ve operasyonel faaliyetlere ilişkin periyodik analiz raporlarına Üniversitemizin Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı üzerinden ulaşılabilir.
Kaynak / kanıt: https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/bidb
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BYS analiz sonuçlarının iyileştirme çalışmalarında kullanımına ilişkin örnekler
Kaynak / kanıt: https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/bidb
5.4
Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; Kurum, dışarıdan aldığı destek
hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almalıdır.
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterler

Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu ve kalitesinin sağlanmasına ve sürekliliğinin
güvence altına alınmasına yönelik uygulamalar,
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
Kuruma Ait Belgeler

Tedarik edilen hizmetler ve tedarikçilerin listesine İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
üzerinden ulaşılabilir.
Kaynak / kanıt: https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/imidb

Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı tarafından izlenmektedir.
Kaynak / kanıt: https://bidb.bandirma.edu.tr/tr/imidb
İyileştirme Kanıtları

Tedarik hizmetlerinden iç paydaşların memnuniyet düzeyi ilk uygulaması 2019 yılında
yapılacak olan memnuniyet ve ilgili taraf anketleri ile izlenecektir.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854

İyileştirme uygulama örnekleri ilk uygulaması 2019 yılında yapılacak olan memnuniyet ve
ilgili taraf anketleri ile oluşacaktır.
Kaynak / kanıt: https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
5.5
Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme; Kurum, eğitimöğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri
hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve kamuoyunu
bilgilendirmelidir. Kurum, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap
verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır.
Aşağıda yer alan hususlar, ilgili ölçüte ait iç değerlendirme raporu yazımında kullanılabilir.

Kurumun topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme
faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma şekli
ve paylaşım ortamları

Kurumun hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politikası ve uygulamaları
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:
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Kuruma Ait Belgeler

Fakültemiz, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme
faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla internet sayfası
üzerinden paylaşmaktadır.
Kaynak / kanıt:
Denizcilik Fakültesi İnternet Sayfası
https://denizcilik.bandirma.edu.tr
İyileştirme Kanıtları

Fakültemizde yıllık olarak gerçekleştirilen Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı, her
dönem bir kez düzenlenen akademik kurul toplantıları.
Kaynak / kanıt:
DEF.F.026 YGG RAPORU FORMU
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854
Akademik Kurul Kararları

Fakültemizin paydaş görüşlerinin yönetsel fonksiyonlara yansıdığına dair kanıtlar çalışan ve
öğrenci memnuniyet anketleri ile çalıştay, kurum raporları ve ilgili taraf beklenti anketleridir.
Kaynak / kanıt: İlgili anket ve formlara aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir
https://denizcilik.bandirma.edu.tr/tr/denizcilik/Sayfa/Goster/FORMLAR-854

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Kurumun güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim,
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak
sunulması beklenmektedir. Kurum daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve kuruma
sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu varsa bu raporda belirtilen iyileşmeye açık yönlerin
giderilmesi için alınan önlemler, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmeler ve
ilerleme kaydedilemeyen noktaların neler olduğu açıkça sunulmalı ve mevcut durum değerlendirmesi
ayrıntılı olarak verilmelidir.
Birimin güçlü yönleri Kalite Güvencesi;
Fakültemizin Kalite Güvencesi bağlamında güçlü yönleri şu şekilde özetlenebilir:
• Fakültemizin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olması,
• Fakültemizde yürütülen akademik ve idari faaliyetlerle ilgili şeffaflık ve hesap verebilirlik,
• KYS kapsamında tüm süreçlerin standartlaştırılması,
• KYS kapsamında tüm süreçlere ait bilgi akışının dökümante edilmiş bilgi prosedürüne uygun
olarak yürütülmesi,
• Kalite Komisyonu ve ona bağlı Kalite Koordinatörlüğü Birimlerinin varlığı,
• Fakültemizin KYS kapsamında Belgelendirme ve akreditasyon kuruluşlarınca dış tetkike tabi
olması,
• KYS sayesinde tüm akademik ve idari süreçlerde sürekli iyileştirmenin sağlanması ve güvence
altına alınması,
• Tüm akademik ve idari süreçlerde risk tabanlı yaklaşımın benimsenmesi.
• Yükseköğretim Kalite Kurulu mevzuatı gereğince yürütülen iç değerlendirme çalışmaları,
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Birimin iyileşmeye açık yönlerini Kalite Güvencesi
Fakültemizin Kalite Güvencesi bağlamında iyileştirmeye açık yönleri şu şekilde özetlenebilir:
• Kurumsallaşmanın henüz temin edilememiş olması,
• KYS anlayışının istenilen düzeyde yerleşmemiş olması,
• Üniversitenin henüz bütüncül olarak KYS’ye geçmemiş olması,
• KYS çalışmalarının oluşturduğu iş yükünün fazlalığı.
Birimin güçlü yönleri Eğitim-Öğretim;
Fakültemizin Eğitim - Öğretim bağlamında güçlü yönleri şu şekilde özetlenebilir:
• Bölgede aktif tek fakülte olması,
• Öğretim üyesi kazanmadaki kolaylık,
• Bandırma’da öğretim üyesi çocuklarına yönelik kaliteli eğitim imkânlarının varlığı
• Marmara Denizi çevresinde aktif fakülte sayısının azlığı,
• İlgili tarafların çokluğu,
• Bandırma’nın deniz kıyısına olması,
• Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Bandırma MYO’da ilgili bölümlerinin varlığı,
• Lisans ve yüksek lisans programlarına öğrenci alınması,
• Üniversitenin ilk teknik altyapıya sahip fakültesi olmamız,
• Gelen öğrencilerin sahip olduğu pozitif motivasyonun varlığı,
• Nüfusu kalabalık kentlere yakınlık (Öğrenci tercihi açısından),
• Bandırma’nın bölgede cazibe merkezi olması,
• IMO’ya akreditasyon süreci (Diplomaların uluslararası geçerliliği),
• Öğrenci ve Öğretim elemanlarının faydalanabildiği ulusal ve uluslararası değişim programlarının
varlığı.
• Bandırma halkının üniversiteye pozitif bakışı,
Birimin iyileşmeye açık yönlerini Eğitim-Öğretim;
Fakültemizin Eğitim- Öğretim bağlamında iyileştirmeye açık yönleri şu şekilde özetlenebilir:
• Fakülte binasının inşasının başlamamış olması,
• Akademik ve idari personel sayısının azlığı,
• Uluslararası bağlantıların istenilen düzeyde olmaması,
• Fakülte programlarının henüz akredite olmamış olması,
• Öğretim üyelerinin ders yükünün fazla olması.
Birimin güçlü yönleri Araştırma-Geliştirme
Fakültemizin Araştırma - Geliştirme bağlamında güçlü yönleri şu şekilde özetlenebilir:
• Marmara balıkçılığının büyük bir kısmının bölgede yapılıyor olması,
• Balıkçı teknelerinin çokluğu,
• Balıkçıların örgütlü olması,
• Su ürünleri işleme tesislerinin varlığı,
• Tekne inşa ustalarının varlığı,
• Güçlü bir denizcilik sektörünün varlığı,
• Sanayi kentlerine yakınlık,
• Üniversitede ilk yatırımları çekme potansiyeline sahip olmak,
• Turizm merkezi olması ve diğer turizm merkezlerine yakınlık,
• Doğal su kaynaklarına yakınlık,
• Taşıma hatları üzerinde yer alması,
• Bandırma’nın bir sanayi kenti olması,
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• Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın varlığı,
• Genç araştırıcı kadrosu,
• Sektörün içinden gelen araştırıcı kadrosu,
Birimin iyileşmeye açık yönlerini Araştırma-Geliştirme
Fakültemizin Araştırma - Geliştirme bağlamında iyileştirmeye açık yönleri şu şekilde özetlenebilir:
• Araştırma projelerinin sayısının istenen düzeyde olmaması,
• Finansal kaynaklara ulaşmaktaki zorluk,
• Araştırmacıların proje yönetimi konusunda tecrübesiz olması,
• Araştırmacıların proje fikri geliştirme konusunda istenilen noktada olmaması,
Birimin güçlü yönleri Yönetim Sistemi
Fakültemizin Yönetim Sistemi bağlamında güçlü yönleri şu şekilde özetlenebilir:
• Çekirdek kuruluşun tamamlanmış olması,
• Üniversite yönetiminin vizyoner ve pozitif bakışı,
• Yeni kurulmuş olmak,
• Stratejik yönetim yaklaşımının benimsenmiş olması,
• 2018 – 2023 Stratejik Planı’nın hazırlanmış olması,
• Stratejik Planın yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporları ile izlenmesi,
• Fakültemizin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olması,
• Üniversitemizin bütünsel olarak Kalite Yönetim Sistemi’ne geçme kararı,
• Yükseköğretim Kalite Kurulu mevzuatı gereğince yürütülen iç değerlendirme çalışmaları,
• Katılımcı yönetim yaklaşımının benimsenmiş olması.
Birimin iyileşmeye açık yönlerini Yönetim Sistemi
Fakültemizin Yönetim Sistemi bağlamında iyileştirmeye açık yönleri şu şekilde özetlenebilir:
• İdarecilerin ve personelin birden fazla rolleri ve sorumluk alanlarının olması,
• İdari personel sayısının azlığı,
• Süreçlerle tabanlı yönetim yaklaşımının henüz tüm çalışanlarca benimsenmemesi,
• Üniversitemizin diğer birimleri ile idari düzeyde yaşanan iş birliği ve eş güdüm sıkıntıları.
Fakültemiz, 30.05.2018 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirme tetkikine (dış değerlendirme) tabi tutulmuştur.
Söz konusu tetkik sonucu kurumumuza bildirilen sürekli iyileştirmeye açık hususlar ve bunlarla
ilgili durumlar aşağıda belirtilmiştir:
1.
Öğrenci ve çalışan memnuniyeti ve ilgili taraf beklentilerinin izlenmemiş olması;
Söz konusu husus için Fakültemizce öğrenci memnuniyet anketi, çalışan memnuniyet anketi ve ilgili
taraf beklenti anketi hazırlanmış olup ilgili anketler ilk defa 2019 bahar yarıyılında uygulanacaktır.
2.
Süreç kartlarındaki performans göstergeleri ve süreç hedeflerinin uygun şekilde
tanımlanması;
Söz konusu husus için tüm süreç kartları gözden geçirilmiş ve revizyona tabi tutulmuştur. Tüm
faaliyet bileşenleri için uygun süreç hedefleri ve performans değerleri belirlenmiştir.
3.
İç denetimlerde Birime ve sürece özgü soru listelerinin kullanılması;
Söz konusu husus için 2018 yılında gerçekleştirilen iç tetkikte her Birime ve sürece özgü soru
listeleri hazırlanmış ve kullanılmıştır.
4.
KYS’nin tabana yaygınlaştırılması.
Söz konusu husus için akademik ve idari personele KYS oryantasyonu eğitimi verilmiş, 01.02.2019
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tarihinde Tüm akademik ve idari personelin katılımının sağlandığı bir KYS çalıştayı yapılacaktır.
5.
Süreç kartlarındaki izleme periyotlarının 2018 – 2023 Stratejik Planı’na uygun olarak
tanımlanması (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık)
Söz konusu husus için 01.02.2019 tarihinde Tüm akademik ve idari personelin katılımının
sağlandığı bir KYS çalıştayı yapılacak ve süreçler revize edilecektir.
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